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َعَ نَ قَ ت َ سَ المَ َادَ زَ َرحَ شَ 
 

 
َ))َت  نب  ي ٌهَ((

َ
َالم قن عَ َىَذا الشَّرُح َأصُلُو َشرٌح ِلِكتاِب ))  أ وَّاًلَ: َف يَاخت ص ار  َالم ست قن ع  وقْد تَػمَّ ((  ز اد 

َمرََّتنِي بِػَمسِجِد التَّنِعيِم بِػَمكََّة , وقْد تَػمَّ تَفرِيُغ وَتوِفيِقِو وَمُعونَِتِو  --َشرُحُو بَِفضِل اهلِل 
 الشَّرِح الػُمَسجَِّل , وِإعادُة ِصَياَغِتِو يف ىذا الِكَتاِب بِػَما يَتناسُب مَع الشَّرِح الِكتايبِّ .

َفْت بعُض وعليِو , فَِإنَُّو قْد ختتلُف الِعباراُت واجُلَمُل عِن األصِل الػُمسجَِّل ؛ حيُث ُحذِ 
 اْلَمسائِل , وُأِضيَف بعُضها حبسِب ما يقتضيِو احلاُل .

تُعَتبَػُر ىذِه النُّسخُة النُّسخَة الوحيدَة اليت ينبغي اعتماُدىا , ومجيُع اْلُمذكِّراِت اْلُمفرَّغِة  ثانًياَ:
 ِة .وكذلَك الشَّرُح السَّابُق الػَمطبوُع ملغيٌّ فيما تَػمَّ تصحيُحُو يف ىذِه النُّسخ

وعلى مجيِع اإِلخوِة اعتماُد ما يف ىذِه النُّسخِة , وعدُم توزيِع الػُمفرَِّغ مَن الشَّرِح والػَمطبوِع , 
 أِو اعتماُدُه فيما خيالُف ىذِه النُّسخَة اْلُمصحَّحَة .

لعظيِم , أسأُل اهلَل العظيَم أْن جيعَلُو ِعلًما نافًعا , خالًصا لوجِهِو الكرمِي , ُموجًبا لرضوانِِو ا
َعُو ,  أعاَن على شيٍء ِمْن ذلَك , وأْن يتقبػََّلُو  وأوأْن ينفَع ِبِو َمْن َكَتَبُو , أْو قَػَرأَُه , أْو َسَِ

بَقُبوٍل حسٍن , وأْن جيزَي مجيَع اإلخوِة الَّذيَن ساَىػُموا يف كتابِتِو , ونشرِِه , ونفِع الػُمسلِمنَي 
نيا واآلخرةِ   .  بِِو خرَي اجلزاِء يف الدُّ

 وصلَّى اهللُ وسلََّم وبارَك على نبيِِّو وآلِِو وصحِبِو .
 

ت ب هَ                                                             َك 
 الرَّاِجي َعفَو َربِِّو وَمغفرتَُو لُو ولَواِلَديِو ولِلُمسلِمنَي                                      

 ُُمَمَُّد بُن ُُمَمٍَّد اْلُمخَتاِر ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن مزيٍد اجَلكِِنِّ الشَّنقيطيِّ                               
َه 9/9/4141                                                     
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 مِ ي  حِ الرَّ  نِ مَ ح  الرَّ  اللِ  مِ س  بِ 
 ________________________________________      

 اُب الصَّالةِ تَ كِ 
________________________________________ 

 : حُ ر  الشَّ 
 معٌت هارةِ الط   يف كتابِ  ـَ تقد  اُب الصَّالِة [ تَ ] كِ  : -رَِحَمُو اللُ - ال ُمَصنِّفُ  قاؿَ 
 نْ مِ  ، وأف  (  اب  تَ كِ )  بكلمةِ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  رادَ ا مُ ن  وبيػ   [ ابُ تَ ] كِ  : وِ قولِ 

 ؛ ولذلكَ  وِ مسائلِ  ، وسعةِ  بحثِ مَ الْ  على عظمِ  اللةِ للد   الكلمة هبذهِ  عبَتَ م الت  عادتِ 
 إىل مباحثَ  وؿَ صُ الفُ  وفَ م  قس  ، ويُ  وؿٍ صُ ا إىل فُ هَ ونػَ مُ قس  يُ  ، ُث   إىل أبوابٍ  وُ ونَ مُ قس  يُ 

 . وِ ل  مذىٍب حبسبِ كُ ،   ومسائلَ 
 لُ ُتستعمَ  غةِ الص الُة يف الل  اُب الصَّالِة [ تَ ] كِ  : -رَِحَمُو اللُ - ال ُمَصنِّفُ  يقوؿُ 

:   بمعاف 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  : -تَػَعاىَل - وُ قولُ  وُ نْ ، ومِ  عاءُ الد   ها :ن  مِ 

 چڻ  ڻ  ڻ 
.ذلم  أي اُدعُ  چڻ  ڻ  چ:  وُ فقولُ ،  (4)

ا ذَ إِ  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف   -- ريرةَ أيب ىُ  حديثِ  منْ  مٍ سلِ مُ  ويف صحيحِ 
 ((ُيَصلِّ ل  ا فػَ م  ائِ اَف صَ ف  كَ إِ َيط َعم  ، كَ ل  ا فػَ ر  اَف ُمف طِ ف  كَ إِ ُيِجب  ، فَ ل  فػَ  م  دُكُ حَ َي أَ ُدعِ 

 األعشى : قوؿُ  وُ نْ ، ومِ  عوةِ الد   أي لَيدُْع لصاحبِ 
 

                              
. ٖٓٔ، آية : وبة الت  /  (ٔ)
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 َوَجَعاال  ي اأَلك َصاَب كَ بِّ َجنِّب  أَبِ ا رَ يَ      ال  ُت ُمر َتحِ ب  د  قَػرَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَ ي كَ ُؿ بِن تِ و  قُ تػَ  
ن      اغ َتِمِضيِت فَ ي  ي َصلَّ ذِ الَّ  لُ ث  ِك مِ ي  لَ عَ  َطَجعَ ػػػػػػػػػػػػَمػِإفَّ ِلَجن ِب ال  ا فَ َعيػ   اػر ِء ُمض 

 
اَب ك صَ ي األَ بِ ب  أَ نِّ بِّ جَ رَ  ايَ  ) : ابنُتوُ  تْ قالَ  فرَ الس   ا أرادَ م  لَ  وُ أن  ومعٌت البيِت : 

 تِ ما دعوْ  لُ ثْ مِ : أي  (ِت ي  ي َصلَّ ذِ ُل الَّ ث  ِك مِ ي  لَ عَ  ) ا عليها :رد   فقاؿَ  (ا َجعَ وَ ال  كَ 
 . البالءِ  نَ مِ  والعافيةِ  المةِ الس   نَ يل مِ 

كما يف   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - وُ قولُ  وُ نْ ، ومِ  الربكةُ  : الةِ كمن معاني الصَّ 
ُهَما- فَ وْ  أَ يب أَ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  الص حيَحُِت منْ  ،  مَّ هُ اللَّ  )) : -َرِضَي الُل َعنػْ

 م .هُ تػَ ذلم فيما رزقػْ  بارؾْ : ؛ أي  ((َفى ك  ي أَ بِ ى آِؿ أَ لَ َصلِّ عَ 
ڄ  ڄ  ڄ  چ : -تَػَعاىَل - وُ قولُ  وُ نْ دبعٌت الر ِحِة ، ومِ  كُتط لُق الصَّالةُ 

 چڄ   ڃ  ڃ 
 : اعرِ الش   قوؿُ  وُ نْ ، ومِ  وُ رِحتُ  وِ على نبي   اللِ  فصالةُ  ، (4)

 ازَاَدىَ كَ  ي وِ َعلَ  نِع َمَتوُ  أَتمَّ كَ     دَّع ُتوُ ى ام رئ  كَ َمِليُك َعلَ َصلَّى ال  
ڃ  چ  چ  چ  چ  : -تَػَعاىَل - وِ  لقولِ عٌَت مَ ىذا الْ  همبعضُ  استشكلَ  كقدِ 

 چچ  ڇ 
 يدؿ  على أف   ، وىذا غايرةَ مُ يقتضي الْ  العطفَ  : إف   فقاؿَ  (2)

لفظ الرِحة  وأجيب بأنو من عطف ها ،ػىا ب، فال يصح  تفسَتُ  الر ِحةِ  غَتُ  الةَ الص  
            : -تَػَعاىَل - وِ كقولِ   فهوَ اخلاص على لفِظ الصلوات العامة يف ادلعٌت ، 

 چٿ  ٿ  ٹ   ٹ چ 
(4) .                                                                                   

                              
. ٙ٘: ، آية األحزاب /  (ٔ)
.ٚ٘ٔ: ، آية البقرة /  (ٕ)
.ٗ: ، آية ر دْ القَ /  (ٖ)
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؛  فظُ الل   ا اختلفَ م  لَ  ِحةَ الر   رَ ) وكر   : هِ يف تفسَتِ  -َرِِحَُو اللُ - رطب  القُ  اإلماـُ  قاؿَ 
 چۀ  ہ  ہ چ : -سبحانو-قولو كما ،   ا للمعٌتا ، وإشباعً تأكيدً 

(4) 
 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ چ  : وُ وقولُ 

  . اىػ ( (2)
  . شهورةُ مَ ال   الةِ معاني الصَّ  ىذهِ 
الُة الص   تِ ُسُ يَ  وِ أجلِ  ذي منْ عٌت ال  مَ يف الْ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءُ  اختلفَ  كقدِ 

 وِ بِ  ، وقاؿَ  شهورُ مَ الْ  القوؿُ  ، وىذا ىوَ  عاءِ ا على الد  الشتماذلِ  : يلَ فقِ  ؛صالًة 
؛  الفقهاءِ  أكثرِ  قوؿُ  ، وىوَ  غةِ الل   أئمةِ  منْ  األنباري   ، وابنُ  قتيبةَ  ، وابنُ  اجُ ج  الز  

 . -َرِحَم اللُ اْلَِْمْيعَ - ، واحلنابلةِ  ةِ افعي  ، والش   ةِ الكي  مَ ، والْ  ةِ احلنفي   منَ 
 ؼِ دْ يف الر   افِ قَ رْ ا عِ ا : َصال ، وهُ هَُ واحدُ ، ْيِن وَ الص لَ  نَ مِ  بذلكَ  تْ ُسُ يَ  : يلَ كقِ 

 هُ ، واختارَ  غةِ الل   أئمةِ  ُمبَػر ِد منْ الْ  عنِ  ُل ىذا القوؿِ ثْ ، وُحكي مِ  يْنحنياِف يف الص الةِ 
 . -َرِِحَُهُم اللُ - ينَ رِ فس  مُ الْ  نَ مِ  األئمةِ  بعضُ 

تَِلي  وُ رأسَ  ؛ ألف   َخْيِل الس باؽِ  اين منْ الث   ُمَصل ي ، وىوَ الْ  نَ مشتقٌة مِ  : يلَ كقِ 
 . الس ابقِ  َصَلَوْي األوؿِ 

 .  ارِ إىل الن   تْ إذا قُػر بَ "ٌة ي  ْصلِ اٌة مَ شَ ":العربِ  قوؿُ  وُ نْ ، ومِ  بِ قر  الت   مشتقٌة منَ  : يلَ كقِ 
 . أشهرُ  ، واألوؿُ  ذلكَ  غَتُ  : يلَ كقِ 
) عبادٌة  ىم هبا :؛ فمرادُ  وا : الص الةُ م إذا قالُ هُ فإنػ   العلماءِ  ا في اصطالحِ أمَّ 

َتتمٌة مفتتحٌة بالتَّ ، مخصوصٌة مشتملٌة على أقواؿ  كأفعاؿ   كبيِر ، كُمخ 
ِليِم (بالتَّ   . س 

                              
. ٜ٘ٔ:، آية  البقرة/  (ٔ)
. ٓٛ:، آية  خرؼالز  /  (ٕ)
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" َعَبَد الش يَء " م : قوذلِ  منْ  مأخوذةٌ  العبادةَ  ا أف  معنَ  ـَ ( تقد   عبادةٌ م : ) فقوذلُ  
 لِ ذل  على الت   موضوٌع للد اللةِ  العربِ  يف لسافِ ( َعَبَد )  مادةِ  ، فأصلُ  إذا تذل َل لوُ 

 َسْهالً ُمَذل الً . إذا كافَ "  دٌ طريٌق ُمعب  " :  وفَ يقولُ  ولذلكَ 
 األقواؿِ  كيرضاُه منَ  اللُ  ما ُيحبُّوُ  ها اسٌم جامٌع لكلِّ فإنَّ  ):  ا يف االصطالحِ وأم  

 . ( كالباطنةِ  اىرةِ الظَّ ،  كاألعماؿِ 
 -- للِ  بِ قر  الت   دِ صْ ٌة على قَ ا مبني  هَ على أنػ   ا عبادًة داؿ  بكونِ  الةِ وَوْصُف الص  

      ألنا ال تكوف عبادة  ( إىل اللِ  بِ ) بِني ِة الت قر   دِ يْ ُُيتْج إىل قػَ  مْ ػلَ ، ىنا  نْ ومِ 
 . إال بذلك

 ةُ الش رعي   ، فالص الةُ (  عبادةٌ ) م : يف قوذلِ  طالؽِ ٌد لإليْ ( قػَ  مخصوصةٌ م ) وقوذلُ 
حقيقًة  تْ ، فصارَ  الةِ  الص  عٌَت مَ لِ  غوي  الل   وـِ مُ العُ  عنِ  وِ ُز بِ دبا تَػَتميػ   خص ها الش رعُ 

                . ها عليوِ ًة سلصوصًة دبا أطلقَ شرعي  
، خُصوَصةِ مَ الْ  العبادةِ  ىذهِ  بياٌف حلقيقةِ  ( مشتملٌة على أقواؿ  كأفعاؿ   م : )وقوذلُ 
،   ةِ القولي   الةِ الص   هبا أذكارُ  رادُ مُ قوٍؿ،والْ  ( مجعُ  أقواؿ  على )  ا تشتملُ هَ أنػ   وىيَ 
، فكل ها أقواٌؿ  شهدِ ، والت   حميدِ ، والت   سميعِ ، والت   القرآفِ  ، وقراءةِ  كبَتِ كالت  

 كما يف صحيحِ   إىل ذلكَ  -- الن ِب   أشارَ  ، وقدْ  الةِ الص   عليها عبادةُ  تْ اشتملَ 
 -- الن ِب   أف   -- الس لمي   كمِ احلَ  بنِ  عاويةَ مُ  حديثِ  منْ  هِ ، وغَتِ  مٍ سلِ مُ 

ُلُح ِفيػ  ِإفَّ َىذِ  )) : لوُ  قاؿَ   ا ُىوَ َكالـِ النَّاِس ، ِإنَّمَ ٌء ِمن   َها َشي  ِه الصَّالة ال َيص 
ِبيػ  التَّ ُح ، كَ ِبي  التَّس    . ((آِف ُة الُقر  ِقَراءَ ُر ، كَ ك 
،  ها : القياـُ نْ ، فمِ  الةِ ىا يف الص  لتعد دِ ؛ ا هَ عَ ٍل ، ومجََ عْ فِ  ( مجعُ  كأفعاؿ  م : ) وقوذلُ 

 . الةِ الص   أفعاؿِ  ىا منْ ، وضلوُ  وُ عنْ  وسُ لُ ، واْلُ  ودُ جُ والس   وُ نْ مِ  فعُ ، والر   كوعُ والر  
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     ،  كبَتِ بالت   تكوفُ  العبادةِ  ىذهِ  فاربةَ  ( أي أف   كبيرِ مفتتحٌة بالتَّ م : ) وقوذلُ 
: ) تكبَتُة اإِلْحرَاـ (  وِ بِ  رادُ مُ الْ  كبَتُ " ، وىذا الت   أكربُ  ي : " اللُ صل  مُ الْ  قوؿُ  وىوَ 

اليت  االنتقاؿِ  تكبَتاتُ  وىيَ  كبَتاتِ الت   ةَ بقي   ، وليسَ  الةُ اليت ُتْستَػْفَتُح هبا الص  
            على  مبٍت   كبَتِ ا ُمْفتتحًة بالت  بكونَِ  الةِ م للص  هُ فُ صْ ، ووَ  الةِ الص   أجزاءِ  بُتَ  تكوفُ 

  : الةِ الص   عنِ  قاؿَ  -- الن ِب   أف   -- علي   رِع ، كما صح  يف حديثِ الش  
رِي   )) ،  ماجوَ  ، وابنُ  مذي  ، والًت   ، وأبو داودَ  أِحدُ  وُ أخرجَ  ((ُر يػ  بِ ك  ا التَّ ُمهَ َتح 

َ  وُ وصح حَ  واحلاكمُ  رِي   )) : وِ بقولِ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - ، فبُت        ((ا ُمهَ َتح 
ـِ  بتكبَتةِ  يكوفُ  الةِ الص   ماتِ رُ يف حُ  وؿَ خُ الد   أف    ىا .غَتِ  وفَ ، دُ  اإلحرا

ِليِم (مختتمٌة بالتَّ هم : ) كقولُ   ،  سليمِ بالت   تكوفُ  العبادةِ  ىذهِ  نايةَ  أي أف   س 
،  على الش رعِ  مبٍت   ...( وىذا الوصفُ  مْ عليكُ  الـُ ) الس  : ي صل  مُ الْ  قوؿُ  وىوَ 

 : قاؿَ  -- الن ِب   أف   نِ نُ يف الس   -- علي   حديثِ  منْ  ـَ ما تقد   : عليوِ  كدؿَّ 
ِليػ  كَ  )) لِ ُلهَ َتح   ماتِ ُحرُ  ا عنْ خارجً  يكوفُ  وُ صل َي بأن  مُ فَوَصَف الْ  ((ُم ي  ا التَّس 

 ا .هَ ونايتػُ  الةِ الص   خامتةُ  ىوَ  الـَ الس   على أف   فدؿ   ؛ وِ بتسليمِ  الةِ الص  
يف  الةِ معٌت الص   أف   وعند النظر يف ىذين التعريفُت ) اللغوي واالصطالحي ( صلد

،  ةِ غوي  الل   أخص  منَ  ةَ رعي  الش   احلقيقةَ  ، وأف   معناىا االصطالحي   منْ  أعم   غةِ الل  
 . وؿِ صُ األُ  لماءِ عُ  بعضُ  عليوِ  وَ ، كما نب   الغالبُ  وىذا ىوَ 

 بعدَ  اإلسالـِ  شعائرِ  أعظمُ  ، وىيَ  هِ على عبادِ  ا اللُ هَ ضَ رَ عبادٌة عظيمٌة ، فػَ  الةُ والص  
أف   -اهُ ضَ رْ أَ وَ  - عاذٍ مُ  حديثِ  يف الص حيَحُِت منْ  ثبتَ  ، ولذلكَ  ُتِ هادتَ الش  

ُعو  ن  َأكَّ كُ يَ ل  فػَ  )) : لوُ  قاؿَ  لليمنِ  وُ ثَ عَ ا بػَ مّ لَ  -- الن ِب   ُة َشَهادَ  ي وِ ُىم  ِإلَ َؿ َما َتد 
ِلَك ذَ َؾ لِ و  اعُ م  َأطَ ف  ىُ إِ ، فَ  لُوُ و  سُ رَ كَ  ُدهُ ب  ا عَ د  مَّ فَّ ُمحَ أَ  الُل ، كَ ِإالَّ  َلوَ َأف  ال إِ 

تػَ هُ م  لِ ع  أَ فَ         ((ة  لَ يػ  لَ ـ  كَ و  لِّ يػَ ي كُ ات  فِ وَ لَ َس صَ َخم   ي ِهم  لَ َض عَ رَ م  َأفَّ الَل افػ 
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 لَ عَ م ، فجَ ، وفَػَرَضها عليهِ  اخلمسَ  لواتِ الص   م ىذهِ عليهِ  أوجبَ  اللَ  أف  : أي  
   العلماءُ  قاؿَ  ، ولذلكَ  ُتِ هادتَ الش   ةِ ا لفرضي  تابعً  الةِ الص   وبِ جُ وُ  بيافَ  -- الن ِب  

 وِ لِ عْ م على فِ ، وحث هِ  وِ ، وأَْمِر الن اِس بِ  إليوِ  عوةِ ما يُعتٌت بالد   أىم   َرِِحَُهُم اللُ: إف  
 ، وآكدُ  اتِ هم  مَ الْ  أىم   ، فهيَ  اخلمسِ  لواتِ الص   بإقاـِ  األمرُ  ىوَ  ُتِ هادتَ الش   بعدَ 

- .- اللِ  توحيدِ  بعدَ  والواجباتِ  الفرائضِ 
 يف اإلسالـِ  وِ شأنِ  ، وِعَظمِ  العظيمِ  كنِ ىذا الر   اللًة عظيمًة على فضلِ وىذا يدؿ  دِ 

        ريرةَ أيب ىُ  حديثِ  منْ  هِ ، وغَتِ  مذي  الًت   عندَ  حيحِ الص   يف احلديثِ  حىت ثبتَ 
--   الن ِب   أف --   َِلوِ َعب ُد ِمن  َعمَ ِو ال  ي  لَ ُب عَ اسَ ا ُيحَ َؿ مَ كَّ أَ  فَّ إِ  )) : قاؿ 

 .  ((ِو لِ ِة َعمَ يَّ قِ ي بَ ف  َصُلَحت  نُِظَر فِ إِ الصَّالُة ، فَ 
ا يف ىَ رُ كْ ذِ  دَ رَ ، ووَ  -- وِ رسولِ  ، وعلى لسافِ  وِ يف كتابِ  ا اللُ هَ ضَ رَ فػَ  الةُ الص   وىذهِ 
 :  موضع   من   في أكثرَ  القرآفِ 
ڤ ڦ ڦ  چ  : -ُسْبَحانَوُ - وِ قولِ ، كما يف -- هبا نبي وُ  رُ يأمُ  فتارة  

 چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ
(4) .  

﮲      چ  : -ُسْبَحانَوُ - وِ كما يف قولِ ،   وُ هبا أىلَ  رَ يأمُ  أفْ  هُ رُ يأمُ  كتارة   ۓ  ۓ    

﮼ ﮽  ﮾    ﮹ ﮺  ﮻  ﮵ ﮶  ﮷  ﮸   چ﮳  ﮴ 
(2) .  

ُ عواقبَ  -ُسْبَحانَوُ - هُ رُ يأمُ  كتارة    : -ُسْبَحانَوُ - وِ ، كما يف قولِ  ها احلميدةَ هبا ، ويُبُت 
 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ 

 

                              
ٛٚ: ، آية اإلسراء /  (ٔ)
ٕٖٔ: ، آية طو /  (ٕ)
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 چې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ 
(4) .  

  منْ  يف أكثرَ  ةِ م  األُ  هبا مجيعَ  رَ مَ أَ  كذلكَ    -- نبي وُ  -ُسْبَحانَوُ -هبا  رَ مَ وكما أَ 
 چڱ  ڱ  ڱ   ںچ  : -ُسْبَحانَوُ - وِ آيٍة ؛ كقولِ 

 ، وتكر ر ذلكَ  (2)
  .موضٍع  منْ  يف أكثرَ 

ٺ   ٿ  چ :  -- وِ ، كما يف قولِ  الةِ بالص   ينَ رِ على اآلمِ  -ُسْبَحانَوُ -وأثٌت 

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ      ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ

 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 
 ُتَ اخلاشعِ  هِ على عبادِ  -ُسْبَحانَوُ -، كما أثٌت  (4)

ٱ  ٻ  چ :  -ُسْبَحانَوُ - وِ يف قولِ  م بالفالحِ هُ فَ صَ ، ووَ  عليها ُتَ حافظِ مُ فيها الْ 

 چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
 الةِ الص   يف فريضةِ  ، واآلياتُ  (1)

 ا .ها كثَتٌة جد  وفضلِ 
 اين بعدَ الث   اإلسالـِ  ا ركنُ هَ ، وأنػ   الةِ الص   ةِ على فرضي   تْ دل   فقدْ  : ةُ نَّ ا السُّ كأمَّ 
َرِضَي اللُ - رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  ؛ كما يف الص حيَحُِت منْ  ُتِ هادتَ الش  

ُهَما ـُ عَ س  الِ  يَ بُنِ  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف   -َعنػْ  وَ لَ ال إِ  ف  أَ  ةِ ادَ هَ س  ؛ شَ م  ى خَ لَ ال
ـِ قَ إِ ، كَ  اللِ  ؿُ و  سُ ي رَ نِّ أَ ، كَ   اللُ الَّ إِ   . (( الةِ الصَّ  ا

 الةِ بالص   اليمنِ  أىلَ  رَ يأمُ  فْ أَ  ـِ تقد  مُ الْ  وِ حديثِ  ا كما يف الص حيَحُِت منْ عاذً مُ  رَ مَ وأَ 
َ  وحيدِ ىم بالت  رِ مْ أَ  بعدَ   شرائعِ  عنْ  وُ ا سألَ م  لَ  --ثَػْعلبَة  لِضَماـِ بنِ  ، وبُت 

                              
٘ٗ: ، آية العنكبوت /  (ٔ)
ٖٗ: ، آية البقرة /  (ٕ)
٘٘: ، آية  مرمي/  (ٖ)
ٔ: ، آية ؤمنوف مُ الْ /  (ٗ)
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     مالكٍ  بنِ  أنسِ  حديثِ  فريضٌة ، كما يف الص حيَحُِت منْ  الةَ الص   أف   اإلسالـِ  
--   سأؿَ  ضماـ بن ثعلبة رضي الل عنو أف  :  يوِ ، وفِ  مٍ سلِ مُ لِ  فظُ ، والل     

ِمَنا ات  فِ وَ لَ َس صَ م  ا خَ نَ يػ  لَ فَّ عَ أَ  ُلكَ و  سُ رَ  مَ عَ زَ كَ  )) : فقاؿَ  -- اللِ  رسوؿَ  ي يَػو 
َلِتنَ لَ كَ   ؾَ رَ مَ أَ  آللُ  كَ لَ سَ ر  ي أَ ذِ الَّ بِ : فَ  اؿَ قَ : َصَدَؽ فػَ  -- اللِ  ؿُ و  سُ رَ  اؿَ قَ ؟ فػَ  ايػ 
على ىذا  الةُ الد   واألحاديثُ ،  (( م  عَ نػَ  : -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - اؿَ قَ ا ؟ فػَ ذَ هَ بِ 
 .  عٌت كثَتةٌ مَ الْ 

  لماءُ العُ  أجمعَ  فقد   اخلمسِ  لواتِ الص   ةِ على فرضي   ةِ ن  والس   الكتابِ  اللةِ ا لدِ ونظرً 
 .  ُتِ هادتَ الش   اين بعدَ الث   اإلسالـِ  ا ركنُ هَ ، وأنػ   ةِ الفرضي   على تلكَ  -َرِِحَُهُم اللُ -

ىم ( ومقصودُ  الةِ الصَّ  ابُ تَ كِ وا : ) يقولُ  أفْ  -َرِِحَُهُم اللُ - قهاءِ الفُ  عادةِ  ومنْ 
وا يُبيػ نُ  أفْ  ذلكَ  ، ويستلزـُ  الةِ الص   بعبادةِ  قةِ تعل  مُ الْ  سائلِ مَ والْ  األحكاـِ  بيافُ  بذلكَ 

 نَ ىا مِ ، وغَتِ  ورةِ العَ  ًْتِ ، وسَ  ةِ لَ بػْ القِ  ، واستقباؿِ  الوقتِ  نَ ها مِ لصح تِ  طُ رَ ما ُيشتػَ 
 . وطِ رُ الش  

 لواتِ الص   ؛ أعٍت مواقيتَ  واقيتِ مَ الْ  أفرادِ  عنْ  وفَ ثُ يتحد   الوقتِ  م لشرطِ ويف بيانِ 
 الة وَقَضاِئها . بَأداِء الص   قةَ تعل  مُ الْ  سائلَ مَ الْ  وفَ نُ بيػ  بدايًة ، ونايًة ، ويُ :  اخلمسِ 

ُُ استقباذلِ  وبَ جُ وُ  وفَ يُبيػ نُ  ةِ لَ بػْ القِ  استقباؿِ  م لشرطِ بيانِ  وعندَ  ىذا  ا ، ومىت يسق
َ  رِ فَ يف الس   احلاؿُ  ؛ كما ىوَ  الواجبُ   وفَ بيػ نُ ؛ كما يُ  فيوِ  خطُأ االجتهادِ  إذا تبُت 
 ، وأحكاـَ  ةِ لَ بػْ القِ  يف معرفةِ  لالجتهادِ  عتربةَ مُ الْ  ، والد الئلَ  االستقباؿِ  أحواؿَ 

 . ينَ جتهدِ مُ الْ  ا ، وأحواؿَ فيهَ  االجتهادِ 
 منْ  ذلكَ  ىا ، وما يتبعُ ودَ دُ ، وحُ  ورةِ العَ  ًْتِ سَ  وبَ جُ وُ  وفَ بيػ نُ يُ  ورةِ العَ  ًْتِ سَ  ويف شرطِ 

 ىم . وضلوِ  اةِ الُعرَ  كصالةِ ،   مباحثَ 
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 ةِ ، وكيفي   الةِ الص   صفةِ  ببيافِ  وفَ يَػْعتَػنُ  الةِ الص   لصح ةِ  عتربةِ مُ الْ  وطِ رُ م للش  بيانِ  وبعدَ 
 . نِ ، والس نَ  ، والواجباتِ  م لرأركافِ ببيانِ  ها ، وذلكَ أدائِ 

 مْ ػها لَ لِ عْ قادٌر على فِ  هبا ، وىوَ  فِ كل  مُ الْ  مِ قُ يػَ  مْ ػ إذا لَ يِت ا ال  أركانِ  ببيافِ  وفَ فيبدؤُ 
ها ، اليت يُثاب فاعلُ  الواجباتِ  وفَ يُبيػ نُ  ُث  ا ، معذورً  يكوفَ  فْ  أَ ال  ؛ إِ  وُ صالتُ  تصح  

ا ، دً تعم  ا مُ هَ كَ َر ػَ  إذا تَ ال  ها ؛ إِ لِ عْ لفِ  وِ بًتكِ  وِ صالتِ  ببطالفِ  ها ، وال ُُيكمُ تاركُ  ويُعاقبُ 
 أخف   ؛ فهيَ  اا ، ال مأمومً نفردً مُ  ا ، أوْ إمامً  هوِ الس   ودِ جُ ا بسُ ىَ رَ بػَ ا جَ ناسيً  كافَ   فْ فإِ 

 ـَ زِ  لَ ال  ، وإِ  ؾُ الت دارُ  أمكنَ  فْ ىا إِ قضاؤُ  بَ جَ ا وَ سهوً  تْ كَ  إذا تُِر يِت ال   األركافِ  مرتبًة منَ 
 .  فيها الر كنُ  يَ اليت ُنسِ  كعةِ الر   قضاءُ 

 كافَ   وْ ها حىت ولَ يف تركِ  ،وال حرجَ  الةِ ها يف الص  لِ عْ يف فِ  بُ اليت يُػَرغ   نَ الس نَ  وفَ نُ بيػ  يُ  ُث  
 ا . عمدً 
 ودِ جُ سُ  يف بابِ  الةِ يف الص   وارىءِ الط   أحكاـَ  وفَ نُ بيػ  يُ  بحثِ مَ م ذلذا الْ بيانِ  وبعدَ 
 ودِ جُ جربه بسُ  ، وما ميكنُ  ، والواجباتِ  باألركافِ  اإلخالؿِ  كمَ حُ  وفَ بيػ نُ ، فيُ  هوِ الس  
          . وِ بِ  َجبػْرُهُ  ، وما ال ميكنُ  هوِ الس  
ا على ا واجبً هَ منػْ  على ما كافَ  ا ، ُث  عينً  الواجبةِ  الةِ الص   أفرادِ  عنْ  وفَ مُ يتكل   ُث  

 .  فايةِ الكِ 
،  وصفتها ةِ عَ مُ اْلُ  صالةِ  حكم وفَ فيبيػ نُ ، ا ا عيني  هَ منػْ  الواجبِ  ببيافِ  وفَ فيبدؤُ 

  . ، وما يستحب ، وما يسن فيها ويف يومها ذلا ها ، وما يلزـُ وطَ رُ وشُ 
،  اْلنائزِ  لُ ثْ ، مِ  فايةِ ا على الكِ واجبً  لواتِ الص   منَ  ما كافَ  ببيافِ  وفَ يعتنُ  ُث  

  . ينِ ، والعيدَ  والكسوؼِ 
 .  واالستسقاءِ  اويحِ الًت   ، كصالةِ  ذلا اْلماعةُ  عُ اليت ُتشرَ  افلةَ الن   ةالالص   وفَ بيػ نُ يُ  ُث  
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 تْ اليت قُػي دَ  الر واتبِ  نِ كالس نُ ،  دًة مقي   تْ سواًء كانَ ،  وافلِ الن   عنِ  وفَ مُ يتكل   ُث   
  . مافِ بالز   تْ دَ الض حى اليت قُػي   ، وصالةِ  الفريضةِ  بصالةِ 

 . عِ طو  الت   صالةِ  يف بابِ  وِ ببيانِ  وفَ عتنُ ، كل  ىذا يَ  وافلِ الن   وـِ مُ كعُ ،  طلقًة مُ  تْ كانَ   أوْ 
؛  ودِ جُ ، والس   كوعِ على الر   شتملةِ مُ الْ  لواتِ الص   منَ  األنواعِ  ىذهِ  م ْلميعِ بيانِ  وبعدَ 
 . اْلنازةِ  صالةُ  ، وىيَ  ودَ جُ ذلا ، وال سُ  اليت ال ركوعَ  الةِ الص   ببيافِ  وفَ خيتمُ 
 نْ م مَ هُ نػْ فيها ، ومِ  خيتصرُ  نْ مَ  قهاءِ الفُ  نَ دٌة ، فمِ ها متشعبٌة متعد  ل  كُ   باحثُ مَ الْ  ىذهِ 

ا غالبً  العلماءِ  عادةِ  منْ  ، فإف   ختصراتِ مُ ىا حىت يف الْ دِ ا إىل تعد  ُيْسِهُب ، ونظرً 
،  ةِ اد  مَ الْ  ؛ ِلسعةِ (  الةِ الص   ابُ بَ ) وا : ، وال يقولُ  ( الةِ الصَّ  ابُ تَ ) كِ وا : يقولُ  أفْ 

 ها .أحكامِ  ها ، وتشع بِ مسائلِ  وكثرةِ 
يف  ناسبةُ مُ ، والْ  هارةِ الط   كتابِ   عقبَ  الةِ الص   كتابَ   -َرِِحَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  رَ كَ وذَ 

 -- اللُ  رَ مَ أَ  ، وقدْ  الةِ وسيلٌة إىل الص   هارةَ الط   ىذا ظاىرٌة ، وىي : أف  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ :  -تَػَعاىَل - ؛ فقاؿَ  الةِ الص   قبلَ  هارةِ بالط  

 چپ پ  پ 
 على الوسائلِ  الكالـُ  يكوفَ  أفْ  ناسبِ مُ الْ  نَ ، فمِ  (4)

  -تَػَعاىَل  َرِِحَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  أتبعَ  ، ولذلكَ  قاصدِ مَ على الْ  على الكالـِ  امً مقد  
 الِة .هارِة بكتاِب الص  كتاَب الط  

 
 
 

                              
. ٙ: ، آية ائدة مَ الْ /  (ٔ)
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 ________________________________________
 م  لِ س  ى ُكلِّ مُ لَ َتِجُب عَ 

________________________________________ 
 : أي [ بُ جِ ] تَ  قولو :، م  [ لِ س  ى ُكلِّ مُ لَ ] َتِجُب عَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
َ يُ  أفْ  العبارةِ  هبذهِ  اْلُمَصن فُ  ، أرادَ  الةَ الص    ما ُيتاجُ  أوؿَ  ؛ ألف   الةِ الص   حكمَ  بُت 
 . رعِ يف الش   اْلليلةِ  العبادةِ  ىذهِ  حكمِ  معرفةُ  ىوَ  يف ىذا البابِ  ُمكل فُ الْ  إليوِ 

  .وقد تقدـ تعريف الواجب لغة واصطالحاً 
،  سلمُتَ مُ الْ  عموـَ  تْ فشملَ ،  ُتَ صولي  األُ  عندَ  العموـِ  ألفاظِ  منْ  ] ُكلِّ [ : وُ كقولُ 

بَػي نُت  ، وقدْ  ملوكُتَ مَ الْ  ، أوِ  األحرارِ  ، منَ  ساءِ الن   ، أوِ  جاؿِ الر   وا منَ سواًء كانُ 
 أمٌر رلمٌع عليوِ  وىوَ  ،  الةِ الص   على وجوبِ  الةِ الد   ةِ ن  والس   الكتابِ  أدلةَ  ـَ فيما تقد  

  . رورةِ بالض   ينِ الد   ومعلوـٌ منَ 
      هبا  ، وال خُياطبُ  الةُ الص   عليوِ  ال ذببُ  الكافرَ  أف  :  رطِ ىذا الشَّ  كمفهوـُ 

 أصحابِ  أكثرِ  قوؿُ  ، وىوَ  ريعةِ الش   سلاطٍب بفروعِ  غَتُ  وُ ؛ ألن   وِ إسالمِ   بعدَ إال  
           أِحدَ  اإلماـِ  عنِ  وايتُتِ إحدى الر   االسفراييٍت ، وىوَ  ، وأيب حامدٍ  أيِ الر  
 بفروعِ  م سلاطبوفَ هُ أنػ   انيةُ الث   وايةُ ، والر   األوامرِ  وفَ واىي دُ يف الن   -َرِِحَُو اللُ -

   :  -َرِِحَُو اللُ - الباجي   ، وقاؿَ  احلنابلةِ  أئمةِ  ا غَُت واحٍد منْ هَ ، وصح حَ ريعةِ الش  
  . افعي  الش   قوؿُ  ( ، وىوَ  مالكٍ  مذىبِ  ظاىرُ  وىوَ ) 



 42  ق     4141الُمراجعُة الثَّانية            الصَّالةِ ِكَتاُب                                                

 

ھ  ھ  ے   ے   چ : -- وِ كما يف قولِ ،   اخلطابِ  واستدلوا بعمـو

چۓ
مسلٍم وكافٍر ،  بُتَ  ؽْ ، ومل يُفر   اسِ الن   عموـَ  باحلج   أمرَ  حيثُ  ، (4)

               . ريعةِ الش   فروعِ  فرٌع منْ  واحلج  
 چڱ  ڱ  ں  ںچ :  -- وِ ولقولِ 

 اسَ الن   بالعبادةِ  فأمرَ ،  (2)
  . والفروعَ  تعم  األصوؿَ  ، والعبادةُ  الكافرُ  فدخلَ ، اعمومً 
مخ  جس     حس    چ م لَسبِب عَذاهِبم : يف بيانِ  الكافرينَ  حكايًة عنِ  -ُسْبَحانَوُ - وِ ولقولِ 

خس   مس    حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  مظ   جع     مع  جغ  مغ  

 چجف   حف 
(4) . 

          : الكافرينَ  عنِ  -تَػَعاىَل - وِ ؛ لقولِ  هِ كفرِ   حاؿَ  وُ منْ  ا ال تصح  هَ وا على أنػ  أمجعُ  وقدْ 
 چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ چ 

 ال يُطالبُ  وُ وأن  ،  (1)
ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  چ  : -تَػَعاىَل - وِ لقولِ  ؛ وِ إسالمِ  ها بعدَ بقضائِ 

 (  .٘)  چہ   ہ  ھ  ھ  ھ 

 يدَ فِ ستُ اُ  م سلاطبوفَ هُ إنػ   :ا نَ ل  إذا قػُ ا نَ أنػ   الخالؼ في ىذه المسألة : كمن فوائد
ا عليهَ  عذ بوفَ ، فيُ  ريعةِ الش   فروعِ  والن واىي منْ  يف األوامرِ  اآلخرةِ  عذابِ  زيادةُ  وُ منْ 

       : -- وُ قولُ :  ما يدؿُّ عليوِ  كىوَ ىم ، ُكْفرِ   م بسببِ ا على عذاهبِ ا زائدً عذابً 

                              
. ٜٚ: ، آية مراف آؿ عِ /  (ٔ)
. ٕٔ: ، آية البقرة /  (ٕ)
. ٖٗ: ، آية ر ث  د  مُ الْ /  (ٖ)
. ٖٕ: ، آية رقاف الفُ /  (ٗ)
. ٖٛ، آية : األنفاؿ /  (٘)
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 ________________________________________
 ف  لَّ ُمكَ 

________________________________________ 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  چ 

ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 چڦ      ڦ 
ـ   وىوَ  ، (4)  . أعلمُ  -تَػَعاىَل - ، واللُ  عا

 ، والش يءُ  الَكَلفةِ  مأخوٌذ منَ  :[ التَّكليُف  ف  لَّ ُمكَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
،  غةِ الل   أئمةُ  كما ذكرَ ،مشقٌة ، وتعٌب ، وعناٌء  الذي فيوِ  َكَلفٌة ىوَ   الذي فيوِ 

 :  األثرِ  يف غريبِ  هايةِ يف الن   -َرِِحَُو اللُ - األثَتِ  ابنُ  اإلماـُ  قاؿَ  م ، ولذلكَ ىُ وغَتُ 
 . (  دبا َيُشق  عليوِ  هُ إذا أمرَ  ،ا َء َتْكِليفً الش يْ  َفوُ ل  ) كَ 

 د  ال بُ  وُ ألن   ؛ ا تكاليفُ هَ بأنػ   وُ ونواىيَ  رعِ الش   أوامرَ  وفَ يصفُ  -َرِِحَُهُم اللُ - والعلماءُ 
    ،  عليوِ  قدورِ مَ بالْ  لكنْ ،  والعناءَ  الكلفةَ  يستلزـُ  ، وىوَ  االبتالءِ  منَ  رعِ يف الش  

 حرٌج . دبا فيوِ  ، أوْ  وُ عنْ  عجوزِ مَ ال بالْ 
 چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ :  -تَػَعاىَل - وُ قولُ :  على ذلكَ  ليلُ كالدَّ 

(2) 
ليس يف ، ال دبا  دبا يف الوسعِ  ُيكل فُ  -ُسْبَحانَوُ - وُ لكن  ،  ُيكل فُ  وُ على أن   فدؿ   ؛

 شقةِ مَ والْ  الكلفةِ  خاليًة منَ  األوامرُ  تِ كانَ   لوْ  وُ أن   في ىذا : ببُ كالسَّ  ، الوسع
 طيعِ مُ الْ  فرٌؽ بُتَ  ال يظهرُ  إذْ  ؛والعاصي  طيعُ مُ ، والستوى الْ  االبتالءِ  لَعرَِيْت عنِ 

                              
. ٛٙ :، آية  الفرقاف/  (ٔ)
. ٕٙٛ :، آية  البقرة/  (ٕ)
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ٺ   ٺ   ٺ     چ : -تَػَعاىَل - قاؿَ  ، ولذلكَ  البالءِ   بوجودِ ال  والعاصي إِ 

چٿ
  .فيها ابتالٌء  رعِ الش   تكاليفَ  على أف   م ، وىذا يدؿ  كُ أي ليخترَب  ، (4)

 كما يف الص حيَحُِت منْ   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - وُ قولُ :  على ذلكَ  ليلُ كالدَّ 
 ما يكوفُ  : كالمكارهُ ،  ((ِه َكارِ مَ ال  ُة بِ نَّ جَ ِت ال  ُحفِّ  )) : -- أيب ىريرةَ  حديثِ 
   ،  األوامرِ  منَ  كاليفُ الت   تلكَ  تْ ىا ، سواًء كانَ وضلوِ ،  مشقةٍ  منْ  كاليفِ يف الت  

 شقةُ مَ فالْ  يَ اىوَ نػَ  تْ كانَ   ، وإفْ  هايف ربصيلِ  شقةُ مَ فالْ  أوامرُ  تْ كانَ   واىي ، فإفْ الن   أوِ 
 .واجتناهبا ها ، يف تركِ 

 : إلى قسمينِ  ينقسمُ  كالتَّكليفُ 
 ا .تكليٌف دبشقٍة مقدوٍر عليهَ :  األكؿِ  القسمِ 

 ا .مقدوٍر عليهَ  تكليٌف دبشقٍة غَتِ اني : الثَّ  كالقسمِ 
، وال يَرُد  بوِ  فهذا ال ُيَكل فُ  امقدوٍر عليهَ  مشقًة غَتَ  يتضم نُ  الت كليفُ  كافَ   فإفْ 
         على أنو ال يكلف دبا ال ُيستطاُع ، كما  دلت وصَ صُ الن   ؛ ألف   رعُ الش   بوِ 

              وِ يف قولِ  على ذلكَ  -تَػَعاىَل - اللُ  كما نص    ال ُيكل ف دبا فيِو حرٌج وعنٌت ،
 چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ :  -ُسْبَحانَوُ -

(2) .  
 چھ  ھ   ھ   ھ  ے  چ : وِ وقولِ 

(4) .  
 چک  ک  گ  گ  گ چ :  وِ وقولِ 

(ٗ) .  

                              
. ٕ :، آية  لكمُ الْ /  (ٔ)
. ٕٙٛ :، آية  البقرة/  (ٕ)
. ٛٚ :، آية  احلجّ /  (ٖ)
. ٚٓٔ :، آية  األنبياء/  (ٗ)
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ا ِإنَّمَ  )) : -- أيب ىريرةَ  حديثِ  منْ  خاري  البُ  كما يف صحيحِ    -- وقاؿَ 
َعثُوا ُمَعسِّرِ َلم  َن ، كَ ي  رِ بُِعث ُتم  ُمَيسِّ  ا فيهَ  ليسَ  رعِ الش   تكاليفَ  على أف   فدؿ   ((َن ي  تُػبػ 
 ا .مقدوٍر عليهَ  مشقٌة غَتُ 

 هبا على تفصيلٍ  ُيكل فُ  وُ ا فإن  ا عليهَ مشقًة مقدورً  نُ يتضم   كليفُ الت   كافَ   ا إفْ وأم  
 . -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءِ  عندَ 

       ،  بوِ  كل فِ مُ الْ  هبا وصفُ  قُ ٍة يتحق  أىلي   وجودَ  يستلزـُ  كليفُ الت   وشرطُ 
 : ينِ شرطَ  بوجودِ  ذلكَ  ويكوفُ 
 . العقلُ  : األكؿِ 

 . البلوغُ  اني :كالثَّ 
 :  وِ هم بقولِ ها بعضُ مجعَ  وقدْ 

ِليف  ِبَشر ِط الَعق ِل  لِ        كُكلُّ َتك   َمَع البُػُلوِغ ِبَدـ  َأك  َحم 
 . ها ، فال تكليفَ أحدُ  ، أوْ  رطافِ الش   ىذافِ  دَ وإذا فُقِ 

        عائشةَ  فحديثُ  : العاقلِ  غيرُ  الةِ بالصَّ  خاطبُ ال يُ  وُ على أنَّ  ليلُ ا الدَّ أمَّ 
َها-  الصَِّبيِّ  ة  : َعنِ ثَ َثاَل  رُِفَع الَقَلُم َعن   )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ

َتِلَم ، كَ َحتَّ  تَػي ِقَظ ، كَ النَّاِئِم َحتَّ  َعنِ ى َيح  ُنوِف َحتَّ ال   َعنِ ى َيس   ((ى يُِفيَق َمج 
؛  فُ ا ال ُيكل  رلنونً  كافَ   نْ مَ  على أف   ثابٌت ، فدؿ   حديثٌ  وىوَ  ، اخلمسةُ  وُ أخرجَ 

،  العاقلِ  غَتُ  الةِ بالص   وا بناًء على ىذا : ال يُؤمرُ وقالُ  ((َقَلُم رُِفَع ال   )) : وِ لقولِ 
          عاقاًل ،  يكوفَ  أفْ  الةِ الص   وجوبِ  شرطِ  منْ  أف  :  عليوِ  العلماءُ  عَ وفر  

 . وىذا باإلمجاعِ 
ى تَّ حَ  يِّ بِ الصَّ  نِ عَ كَ  )) : ، وفيوِ  وِ نفسِ  فللحديثِ  :ا بالغ   وِ لكونِ  سبةِ ا بالنِّ كأمَّ 

  . (( مَ لِ تَ ح  يَ 
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 ________________________________________
ـ  ، أَ ق  زَاَؿ عَ  ن  ي مَ ضِ ق  يػَ كَ ،  كنُػَفَساءَ ا ، ال َحاِئض    اء  ِإغ مَ  ك  ُلو بِنَػو 

________________________________________ 
 عنْ  أبيوِ  عنْ  عيبٍ شُ  بنِ  عمروِ  كما يف حديثِ   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - هُ ا أمرُ وأم  
رِبَػُهم  عَ أَ ع  ، كَ ب  سَ الِة لِ الصَّ اَف بِ يَ بػ  الصِّ  رَ مُ أ  نَ  ف  أَ  )) : هِ د  جَ  ر  ا لِ هَ يػ  لَ ف  َنض   (( َعش 

ويِض  عويدِ الت   بابِ  فهذا منْ  ، بسنٍد حسنٍ  أبو داودَ  وُ أخرجَ   بابِ  ال منْ  ،والًت 
 .  كليفِ الت  

على  الةُ الص   أي ال ذببُ اَء [ نُػَفسَ ا ، كَ ض  ائِ ] ال حَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
،  فاسِ الن   ، أوِ  سًة باحليضِ متلب   تْ كانَ   نْ مَ :  بذلك رادُ مُ الْ ،  نفساءَ و حائٍض، 

 طاىرٌة منَ  ا وىيَ ا حائضً بكونِ  ُتوصفُ  قدْ  رأةَ مَ الْ  ؛ ألف   الوصفَ  وِ بِ  رادُ مُ الْ  وليسَ 
 حقيقًة .  سٌة باحليضِ ا متلب  هَ ال أنػ   ،ا بالغٌة هَ أنػ   ، ويقصدُ  احليضِ 

 الةُ ا الص  عليهَ  ال ذببُ  احلائضَ  أف  : أي  ا [ض  ائِ ] ال حَ  م :قوذلَ  أف   قصودُ مَ فالْ 
        ،  -َرِِحَُهُم اللُ - العلمِ  أىلِ  بإمجاعِ  فساءُ الن   :ها كفي حكمِ ،  احليضِ  أثناءَ 
 .  ذلكَ  دليلِ  بيافُ  هارةِ يف الط   ـَ تقد   وقدْ 
ـ   [ ق  زَاَؿ عَ  ن  ي مَ ضِ ق  يػَ ] كَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ   ي [ضِ ق  يػَ ] كَ  : وُ قولُ ، ُلو بِنَػو 

        اللِ  بإذفِ (  القضاءِ  كتابِ ) ا يف ىَ سنذكرُ  معاٍف عديدةٌ  لوُ  : غةِ في اللُّ  القضاءُ 
 .  ا : احلكمُ ، ومنهَ  -تَػَعاىَل -

ِ عَ مُ ا الْ وقتهِ  ) إيقاُع العبادِة بعدَ  فهوَ  : رعِ الشَّ  ا في اصطالحِ كأمَّ  ا ( ،  شرعً ُت 
إمنا  -َرِِحَُو اللُ - إليها اْلُمَصن فُ  اليت أشارَ  فةِ على الص   وُ عقلُ  زاؿَ  نْ مَ  فإف  ،  وعليوِ 

 كافَ   إفْ  وِ نومِ  منْ  يستيقظْ  مْ ػ، ولَ  الةِ الص   وقتُ  عليوِ  إذا خرجَ  بالقضاءِ  يُطالبُ 
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 ا بعدَ يُوصُف ِفْعُلو ذلَ  ، وحينئذٍ  ى عليوِ غمً مُ  كافَ   إفْ  وِ إغمائِ  منْ  قْ فِ يُ  مْ ػا ، ولَ نائمً 
 قضاًء ، ال أداًء . وِ بكونِ  هاوقتِ  خروجِ 

لُ  ن  يَػق ِضي مَ : ] كَ  -رَِحَمُو اللُ - وُ كقولُ  :  وِ بِ  هُ مرادُ  اء  [ِإغ مَ  ك  أَ ، بَِنوـ   وُ زَاَؿ َعق 
  . الةِ الص   وقتِ  خروجِ  بعدَ  وِ نومِ  منْ  إذا استيقظَ  ائمِ على الن   القضاءُ  جيبُ  وُ أن  

        : قاؿَ  -- الن ِب   أف   -- أنسٍ  يف حديثِ  ما ثبتَ :  في ذلكَ  كاألصلُ 
ـَ عَ نَ  ك  ة  ، أَ اَل صَ  يَ سِ نَ  ن  مَ  ))       ((ا ىَ رَ كَ ا ذَ ذَ ا إِ هَ لِّيػَ ُيصَ  ف  ا أَ هَ تػُ فَّارَ كَ فَ ، ا هَ نػ  ا

 .  ((ة  اَل صَ  يَ سِ نَ  ن  مَ  )) : بلفظِ  خاري  البُ  وُ ، وأخرجَ  مسلمٌ  رواهُ 
  . عليوِ  القضاءِ  على وجوبِ  كالجماعُ 

لعارٍض  إمنا ىوَ  وِ فهمِ  ، وعدـُ  ال يفهمُ  وُ ؛ ألن   وِ نومِ  أثناءَ  فٍ مكل   غَتُ  ائمُ والن  
 قوي   وُ عارضَ   أف  ال  إِ  ، وِ إغمائِ  حاؿَ  غمى عليوِ مُ ، وىكذا الْ  وـُ الن   ، وىوَ  طبيعي  

؛  جنوفِ مَ بالْ  وُ َشبػ هَ  وُ عنْ  وُ أسقطَ  نْ ، ومَ  ائمِ بالن   وُ َشبػ هَ  القضاءَ  وُ ألزمَ  نْ قهري  ، فمَ 
 .  طبيعي   وُ فإن   ، وـِ الن   خبالؼِ  ، كاْلنوفِ   َقهري   ِة العارِض ، وىوَ لقو  

؛  الص احبِ  على فعلِ  مبٍت   -َرِِحَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  كما مشى عليوِ   القضاءَ  وُ وإلزامُ 
ُهَما- ياسرٍ  بنِ  ارِ عم   عنْ  رَ أُثِ  حيثُ  َر ، الظُّه   وِ ي  لَ ُأغ ِمَي عَ  وُ نَّ أَ  )) -َرِضَي الُل َعنػْ

 ((ا هَ عَ يػ  مِ ا جَ اىَ ضَ قَ فػَ ،  لِ ي  اللَّ  فَ ص  نِ  اؽَ فَ أَ اَء ، فَ شَ عِ ال  َب ، كَ رِ غ  مَ ال  َر، كَ ص  عَ ال  كَ 
أصح   ما ىوَ  وُ عارضَ  أثٌر ضعيٌف ، وقدْ  ، وىوَ  ، والبيهقي   أيب شيبةَ  ابنُ  وُ أخرجَ 

ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  عنْ  وِ ئِ ط  وَ مالٌك يف مُ  ما رواهُ  ، وىوَ  وُ منْ    :  -َرِضَي الُل َعنػْ
  . (( الةَ يَػق ِض الصَّ  م  لَ ، فػَ  وُ لُ ق  عَ  بَ ىَ ذَ فَ  وِ ي  لَ ُأغ ِمَي عَ  وُ نَّ أَ )) 

      ،  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - في نظري أرجحُ  عليوِ  القضاءِ  وجوبِ  بعدـِ  والقوؿُ 
رِحة الل  - احلنابلةِ  ، وقوٌؿ عندَ  اْلملةِ  حيثُ  منْ  العلماءِ  مجهورِ  مذىبُ  وىوَ 

 . - على اْلميع
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  ________________________________________
ر   ك  أَ   هِ وِ ح  نَ  ك  أَ ، ُسك 

________________________________________ 
 ككجُو رجحانو ما يلي :

الد اؿ  أف  األثر الد اؿ على إسقاط القضاء صحيٌح وثابٌت ، خبالِؼ األثرِ أكال  : 
 على لزومو فإنو ضعيٌف .

أشبُو باجملنوِف منو بالنائم ؛ دلا قد منا من أف  زواؿ العقل فيو  عليو أف  ادلغمى ثاني ا :
 قَػْهرٌي ، خبالؼ الن ائِم ، فإن و طَبيعٌي . 

أف ادلغمى عليو إذا أيقظتو ال يستيقظ خبالؼ النائم ، فَشبَػُهو باجملنوف  كيُقويِو :
 أقوى ، فيلحُق بأقوى األصلُت شبًها . يف ىذا 

ر  [  ك  ] أَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ  ،  الةِ الص   قضاءُ  عليوِ  جيبُ  كرافَ الس   أي أف  ُسك 
       ،  كرِ الس   حاؿَ  الةُ الص   منوُ  ، وال تصح   على ما سبقَ  وُ عطفُ  هُ كما يفيدُ 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ :  -تَػَعاىَل - وِ ؛ لقولِ  وِ إفاقتِ  بعدَ  بالقضاءِ  وإمنا يُطالبُ 

 چہ  ہ   ہ  ھ ھ  ھ ھ  ے 
 الةَ الص   فدؿ  على أف  ،  (4)

 . ما يقوؿُ  ال يعلمُ  وُ ؛ ألن   ُسْكرِهِ  الس كراِف حاؿَ  ال تصح  منَ 
ر  [ ك  ] أَ  : وُ كقولُ  ـ   ُسك  ا ،  شرعً  بوِ  على وجٍو يُعذرُ  هُ ُسْكرُ  كافَ   نْ مَ شامٌل لِ  عا
 على وجٍو ال يُعذرُ  هُ سكرُ  كافَ   ا مخٌر ، أوْ هَ أنػ   ال يعلمُ  ، وىوَ  اخلمرَ  شربَ  نْ كمَ 
 يف احلكمِ  ، فال فرؽَ  -َواْلِعَياُذ بِاللِ - ا للِ ا عاصيً هَ ُشربػَ  تعم دَ  نْ كمَ   ،ا شرعً  بوِ 

 عليهما . القضاءِ  بوجوبِ 

                              
. ٖٗ :، آية  ساءالن  /  (ٔ)
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________________________________________
  ، َكال َكافر   وف  نُ ج  مَ  ن  حُّ مِ صِ ال تَ كَ 

________________________________________
يف  شلا يُؤثرُ  راتِ خد  مُ والْ  ، كالبنجِ   ، الس كرِ  ضلوَ : أي  [ هِ وِ ح  نَ  ك  ] أَ  : وُ كقولُ 

 .  ل  يف كُ  العقلِ  زواؿِ  جبامعِ ؛  كرِ بالس   قَ حلِ فأُ  ،ا ها مؤقتً ويزيلُ  العقوؿِ 
    مفهوـُ  ىذا ىوَ [  ، َكال َكافر   وف  نُ ج  مَ  ن  حُّ مِ صِ تَ ال ] كَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

َ الش   يكوفَ  أفْ  َشْرِط الت كليِف الذي يستلزـُ  منْ  ـَ ما تقد          خُص عاقاًل ، فبُت 
ح ٍة ، صِ  شرطُ  ىوَ  كذلكَ ،  وجوٍب  شرطُ  وُ كما أن    العقلِ  شرطَ  أف   -َرِِحَُو اللُ -

  . اإلسالـِ  لشرطِ  سبةِ وىكذا بالن  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  : -- وُ قولُ :  لذلكَ  كيشهدُ 

چچ 
 (4) .  

ـ   چڃ  ڃ  چ : وُ فقولُ  ،  ارِ ف  الكُ  صالةِ  على بُْطالفِ  فدؿ   ؛ شامٌل للص الةِ  عا
 عليها . ا ىباٌء منثوٌر ال يُػثَابُوفَ هَ وأنػ  

 والكفرِ  اْلنوفِ  صل ى يف حاؿِ  لوْ  والكافرِ  جنوفِ مَ الْ  الً منَ كُ   أف  :  كينبني على ىذا
اليت  الةِ الص   لتلكَ  باإلعادةِ  وُ ا نطالبُ نَ فإنػ  ،  الوقتِ  خروجِ  قبلَ  ، وأسلمَ  أفاؽَ  ُث  

 الكفرِ  حاؿَ  صالتُوُ  وِ يها ، وال ذُبْزِ وقتِ  خروجِ  قبلَ  وِ ، وإسالمِ  وِ بإفاقتِ  عليوِ  تْ وجبَ 
 حباٍؿ . واْلنوفِ 

 

                              
. ٖٕ :، آية  رقافالفُ /  (ٔ)
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  ________________________________________
م  لِ س  مُ ى فَ َصلَّ  ف  إِ فَ  َمُر ِبهَ كَ ،  اٌم ُحك  هَ ُب َعلَ ُيض رَ ٌر ِلَسب ع  ، كَ يػ  ا َصغِ يُػؤ  ر  يػ   ا ِلَعش 

________________________________________ 
         ،لو صل ى  أي ىذا الكافرُ ى [ َصلَّ  ف  إِ ] فَ  : -َرِِحَُو اللُ - ال ُمَصنِّفُ  قاؿَ 
م  لِ س  مُ فَ ]  ُو ا َسرِيَرتُ بناًء على ظاىرِه ، وأم   سلمُتَ مُ الْ  أي أَْعِطِو حكمَ  [ا ٌم ُحك 

 احلكمُتِ  هبذينِ  الكافرِ  يف صالةِ  اْلُمَصن فُ  فر ؽَ  ، وحينئذٍ  -- فُتوَكُل إىل اللِ 
يانةِ  بُتَ  فريقِ إىل الت   اجعُتِ الر    وُ باطلٌة ديانًة فيما بينَ  الكافرِ  ، فصالةُ  واحُلكمِ  الد 

 حكمَ  فنُػْعِطيوِ ،  حالو يف احلكم عليو بظاىرِ  ا فنعملُ لنَ  سبةِ ا بالن  ، وأم   اللِ  وبُتَ 
 . نافقُتَ مُ الْ  معَ  -- الن ِب   لَ عَ كما فػَ   ، اىرِ على الظ   اإلسالـِ 

َمُر ِبهَ ] كَ  : -رَِحَمُو اللُ -قولو  هَ ُب َعلَ ُيض رَ كَ ٌر ِلَسب ع  ، يػ  ا َصغِ يُػؤ  ر  يػ  [ :  ا ِلَعش 
 الن ِب   ثابٌت أف   حديثٌ  ، وىوَ  ، وأيب داودَ  أِحدَ  يف حديثِ  الس نةِ  ظاىرُ  ىذا ىوَ 

--  َر  ، اض رِبُوُىم  َعلَ ُمُركا َأك الدَُكم  بِالصَّالِة ِلَسب ع  ، كَ  )) : قاؿ ي ها ِلَعش 
نػَ قُ فَػرِّ كَ   .  ((َضاِجِع مَ ِفي ال   م  هُ وا بَػيػ 

 : بالصَّبيِّ  قُ تتعلَّ  أحكاـ   على ثالثةِ  ىذا احلديثُ  فاشتملَ 
ُلِغ العاشرةَ  مْ ػا ما لَ هَ يفعلْ  مْ ػلَسْبٍع ، وال يضرُب إذا لَ  الةِ بالص   هُ : أمرُ  هالِ أكَّ   .  يَػبػْ

 ا . هَ يفعلْ  مْ ػ، وُيضرُب إذا لَ  بالص الةِ  يُؤمرُ  وُ إذا بَػَلَغ العاشرَة فإن   وُ : أن   اثانيهَ 
  .ْضَجِع مَ نثى يف الْ واألُ  رِ كَ الذ   بُتَ  فريقُ : الت   اهَ كثالثِ 

 . الس نةِ  ىذهِ  موافٌق لظاىرِ  اْلُمَصن فِ  وكالـُ 
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________________________________________ 
ُرـُ تَأ ِخيػ  ،  ا َأَعادَ ق ِتهَ ي كَ ا فِ بَػع َدىَ  ك  ا ، أَ هَ ائِ نَ ثػ  ي أَ فِ  غَ لَ بػَ  ف  إِ فَ   اَعن  َكق ِتهَ ا ُرىَ َكَيح 

________________________________________ 
أي  ا َأَعاَد [ق ِتهَ ي كَ ا فِ بَػع َدىَ  ك  ا ، أَ هَ ائِ نَ ثػ  ي أَ فِ  غَ لَ بػَ  ف  إِ ] فَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

هما فعلِ  أثناءَ  ا مكل فُتِ فأصبحَ  ُة ،الص بي   تِ حاضَ  أوْ ، احلُلَم  الص ب   إذا بلغَ 
  .ها ا وقضائِ باعادتِ  ما مطالبافِ هُ ، فإنػ   الةِ للص  

 نا ضلكمُ فإن  ، ْت حاضَ  الةِ الص   أثناءَ  ُث   ، ُة الظ هرَ الص بي   تِ صل   لوْ  : ذلكَ  مثاؿُ 
،  تْ ها إذا َطُهرَ ها بقضائِ نلزمُ  ا ، ولكنْ صالتُػهَ  ها ، وتَػْبُطلُ حيضِ  دِ ها دبجر  ببلوغِ 

 الوقتِ  خروجِ  قبلَ  يكوفَ  أفْ :  بشرطِ ،  الةِ الص   فعلِ  بعدَ  البلوغُ  حصلَ  وىكذا لوْ 
 ليلِ الد   بيافُ  الوقتِ  يف شرطِ  -تَػَعاىَل - اللِ  وسيأيت بإذفِ  ، ُيصل ي ركعةً  ما بقدرِ 

 . الةِ الص   بوجوبِ  للحكمِ  الوقتِ  انتهاءِ  قبلَ  كعةِ الر   إدراؾِ  على اشًتاطِ 
ادلصنف رِحو الل فّرؽ بُت شرطي اإلسالـ والعقل من جهة ،  أف وشلا يالحظ ىنا

وشرط البلوغ من جهة أخرى حيث بُت  كما سبق أف الشرطُت السابقُت ها 
شرطا وجوب وِصح ة ، خبالؼ البلوغ فإنو شرط وجوٍب فقُ ، إذ تصح  الصالة 

 من الص ب ، ويؤمر هبا لسبٍع ، وُيضرب عليها لعشٍر .
ُرـُ تَأ ِخيػ   : -َمُو اللُ رَحِ - وُ قولُ  ُرـُ [ ] كَ  : وُ قولُ ،  ا [ا َعن  َكق ِتهَ ُرىَ ] َكَيح   :أيَيح 

 على مواقيتِ  تْ دل   وصَ صُ الن   ألف   ها ؛وقتِ  عنْ  الةَ الص   يُؤخ رَ  أفْ  لإلنسافِ  ال جيوزُ 
  : -ُسْبَحانَوُ - وِ كما يف قولِ ،  هبا  فُتَ كل  مُ الْ  تِ ، وألزمَ  الةِ الص  
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 چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڤچ
(ٔ ).  

 چڻ    ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ:  -ُسْبَحانَوُ - وِ وقولِ 
(2) .  

 ولذلكَ  ،عنها  لواتِ الص   ذلم تأخَتُ  فال جيوزُ ،  لواتِ الص   دبواقيتِ  هُ عبادَ  اللُ  فألزـَ 
         : -ُسْبَحانَوُ - ها ، فقاؿَ يؤد وىا يف مواقيتِ  مْ ػل م الذينَ صالتِ  عنْ  الس اىُتَ  توع دَ 

 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ چ 
(ٖ)  . 

            رَ مَ عُ  بنِ  عبداللِ  حديثِ  منْ  مسلمٍ  ، كما يف صحيحِ  ذلكَ  الس نةُ  تِ كأكَّدَ 
ُهَما- َعص ِر  َصالُة ال   تُوُ ي تَػُفو  ذِ الَّ  )) : قاؿَ  -- الن ِب   : أف   -َرِضَي الُل َعنػْ

لُ َر تِ َما كُ َكأنَّ   . (( وُ َمالُ كَ  وُ َأى 
   ، غمى عليوِ مُ والْ  ائمِ يف الن   ـَ كما تقد  ،  ا صالتِ  منْ  وُ عذٌر منعَ  ىناؾَ  كافَ   فإفْ 

  . فيوِ  فهذا ال إشكاؿَ 
ها بفعلِ  يُطالبُ  وُ فإن   ، هِ وضلوِ  كالقتاؿِ ،  ا يف حاذلِ  ٍة ال يُعذرُ بعناٍء ، ومشق   كافَ   وإفْ 

  . قاتلِ مُ الْ  على حاؿِ  كافَ   وْ ي ولَ صل  فيُ ، ىا تأخَتُ  لوُ  ها ، وال جيوزُ يف وقتِ 
ڀ  چ :  -ىػَ الػتَػعَ -و ػِػِ يف قول -ُمَسايَػَفةِ الْ  أعٍت آيةَ -البقرة  آيةُ  : ذلكَ  كدليلُ 

 چڀ  ڀ  ڀ   ٺ 
       ؛ القتاؿِ  حاؿَ  الةِ بالص   -- اللُ  فأمرَ  ، (1)

ُُ  الةَ الص   على أف   فدؿ     .حباٍؿ  ال تسق

                              
. ٛٚ :، آية  اإلسراء/  (ٔ)
. ٖٓٔ :، آية  ساءالن  /  (ٕ)
. ٗ :، آية  اعوفمَ الْ /  (ٖ)
. ٜٖٕ، آية :  : البقرة/  (ٗ)
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        ةِ اىري  والظ   ، ، واحلنابلةِ  ةِ افعي  ، والش   ةِ الكي  مَ الْ  منَ  الجمهورِ  مذىبُ  ىوَ كىذا 
ها إىل وقتِ  عنْ  الةَ وال يؤخ ُر الص   ُيصل ي على َحالِِو ، اخلائفَ  أف   -َرِِحَُهُم اللُ -

  . واالستطاعةِ  األمنِ  وقتِ 
 واالستطاعةِ  األمنِ  إىل وقتِ  الةَ الص   يؤخ رُ  اخلائفَ  إىل أف   الفقهاءِ  بعضُ  كذىبَ 

       قوؿُ  ُمَسايفِة ، وىوَ الْ  حاؿَ  الةُ ىم الص  عندَ  ها ، وال ذبوزُ وقتُ  خرجَ  حىت ولوْ 
            الرب   عبدِ  ابنُ  احلافظُ  قاؿَ ،  -ا اللُ مَ هُ ِِحَ رَ - ، وأيب حنيفةَ  أيب ليلى ابنِ 
  .( اْلمهورِ  عنِ  شذ وا بوِ ،  اـِ الش   أىلِ  فقهاءِ  مجاعٍة منْ  ) وىذا قوؿُ :-َرِِحَُو اللُ -

يف  كما ثبتَ ،   اخلندؽِ  يوـَ  الةَ الص   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - هِ بتأخَتِ :  واكاحتجُّ 
ها ، وقتِ  خروجِ  بعدَ  الةَ ى الص  ، فصل   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - وُ الص حيَحُِت عنْ 

  ُمسايفِة ، الْ  الُة حاؿَ ال ُتصل ى الص   وُ فدؿ  على أن   ؛ اخلوؼِ  ا حاؿَ صل هَ يُ  مْ ػولَ 
 وقُتها .  خرجَ  حىت ولوْ  وإمنا تؤخ رُ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ :  -- وُ قولُ  ، وىيَ  البقرةِ  آيةَ  بأف  :  كردَّ عليهم

چٺ
  . األئمةُ  وُ كما بيػ نَ   ، اخلندؽِ  متأخرٌة عنِ  (4) 

ا عَ دَ فَ  )):  قاؿَ  ، ِة اخلْندؽِ يف قص   -- دري  اخلُ  أيب سعيدٍ  حديثُ  :ُه كيؤكِّدُ 
ـَ قَ أَ الال  فَ بِ  -- اللِ  ؿُ و  سُ رَ   مَّ ا ، ثُ هَ تِ ق  ي كَ ا فِ هَ لِّيػَ ُيصَ  افَ ا كَ مَ كَ   رَ لَّى الظُّه  صَ فَ ،  ا
ـَ قَ أَ  ـَ قَ أَ  مَّ ، ثُ  كَ لِ ذَ ا كَ ىَ الَّ صَ فَ  ، رَ ص  عَ ال   ا ـَ قَ أَ   مَّ ، ثُ  كَ لِ ذَ ا كَ ىَ الَّ صَ فَ  ، بَ رِ غ  مَ ال   ا  ا

  :  ؼِ و  خَ ال   الةِ ي صَ فِ  ؿَ زِ ن  يػَ  ف  أَ  لَ ب  قػَ  كَ لِ ذَ ا ، كَ ض  ي  أَ  كَ لِ ذَ ا كَ ىَ الَّ صَ فَ  ، اءَ شَ عِ ال  
چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ چ 

 .  سائي  ، والن   أِحدُ  رواهُ  (( (2) 

                              
. ٜٖٕ :، آية  البقرة/  (ٔ)
. ٜٖٕ :، آية  البقرة/  (ٕ)
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  ى لَّ ا صَ مَ  )):  وُ قولُ  أِ وط  مُ يف الْ  -َرِِحَُو اللُ - سي بِ مُ الْ  بنِ  سعيدِ  ويف مرسلِ  
ُس ى َغرَ تَّ ِؽ حَ َخن دَ ـَ ال  و  َر يػَ ص  عَ ال  َر كَ الظُّه   -- ُؿ اللِ و  سُ رَ  ، َبِت الشَّم 
ڀ  چ :  َخوؼِ ال   الةِ ي صَ فِ  ؿَ زِ ن  يػَ  ف  أَ  لَ ب  قػَ  كَ لِ ذَ ا ، كَ ض  ي  أَ  كَ لِ ذَ ا كَ ىَ الَّ صَ فَ 

ُمَسايفِة زُلكمٌة ، الْ  حاؿَ  الةَ الص   فدؿ  على أف  ،  (( چڀ  ڀ  ڀ   ٺ 
 ها بسببِ وقتِ  عنْ  الةِ الص   ناسخًة لتأخَتِ  فتكوفُ  ؛اخلَندِؽ  متأخرٌة عنِ  اهَ وأنػ  

 .  اخلوؼِ 
ُيصل ي  وُ أن   ، اْلمهورِ  قوؿُ  ىوَ  -تَػَعاىَل  َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - ي في نظرِ  حُ كالذي يترجَّ 

 ا يلي : مَ لِ  ؛ وذلكَ  وِ على حالِ 
 أداءَ  سلمِ مُ على الْ  يوجبُ  وصُ صُ الن   عليوِ  الذي دل تْ  رعي  الش   األصلَ  أف   أكال  :

 واألحاديثُ  اآلياتُ  عليوِ  تْ ما دل   تأخَتَىا ، وىوَ  ها ، وُُير ـُ عليوِ يف وقتِ  الةِ الص  
ـِ  الواردةُ   ا .هَ ىا عنػْ تأخَتِ  جوازِ  ، وعدـِ  الةِ الص   دبواقيتِ  بااللتزا

 ،حاٍؿ وحاٍؿ  بُتَ  يُفر ؽْ  مْ ػ، ولَ  اخلوؼِ  حاؿَ  الةِ بالص   أمرَ  -تَػَعاىَل - اللَ  أف   ا :ثاني  
 سلمَ مُ الْ  على أف   فدؿ   چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ چ :  -ُسْبَحانَوُ - فقاؿَ 

 فَػر ؽَ  نْ خوٍؼ وخوٍؼ ، ومَ  تفريٍق بُتَ  دوفَ  ، اخلوؼِ  أثناءَ  الةِ الص   مطالٌب بفعلِ 
 . ليلِ طُوِلَب بالد  

         ا نَ رَ مَ ا أَ م  فلَ  ، عليوِ  ، ويؤثػ رُ  الذ ىنَ  ُيشت تُ  وُ أن   يف اخلوؼِ  األصلَ  أف   ا :ثالث  
 هايف وقتِ  الص الةِ  ألمرِ  الش رعِ  ؛ دؿ  على تعظيمِ  اخلوؼِ  حاؿَ  الةِ بالص   -ُسْبَحانَوُ -

 . وُ إزالتُ  ُمكل فِ الْ  بيدِ  الذي ليسَ  للعارضِ  وُ وُمسازلتُ 
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________________________________________
ِع ي ال   لَِناكِ الَّ إِ   َجم 

________________________________________ 
 الباُب لتأخَتِ  لُفتحَ  ديدِ الش   اخلوؼِ  حاؿَ  الةِ الص   بعدـِ  يلَ قِ  لو وُ أن   ا :رابع  
 القياسُ ف ، ةِ نيوي  الد   بالعوارضِ  الذ ىنِ  انشغاؿِ  ها ؛ حبجةِ مواقيتِ  عنْ  لواتِ الص  

 انشغاؿُ  َة واحدٌة ، وىيَ العل   ؛ ألف   اخلوؼِ  لعارضِ  أخَتِ ها بالت  يقتضي إحلاقَ 
 . أعلمُ  -تَػَعاىَل - واللُ  ، ىنِ الذ  
ِع [ ي ال   لَِناكِ الَّ ] إِ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ    : كاالستثناءُ ،  ىذا استثناءٌ َجم 

 ،ها وقتِ  عنْ  الةِ الص   تأخَتُ  : وُيرـُ  يقوؿُ  وُ ( ، كأن   فظُ الل   وُ ما يتناولُ  بعضِ  ) إخراجُ 
 ( ال  إِ )  ما بعدَ  ؛ ألف   عليوِ  ا ، فال حرجَ ا اَْلْمَع تأخَتً ناويً  اإلنسافُ   إذا كافَ ال  إِ 

  . ها يف احلكمِ ا قبلَ مَ سلالٌف لِ 
إىل  الَة األوىلالص   فُيؤخ رُ ، مَجَْع تَأِخٍَت  يكوفَ  أفْ :  ىا في الجمعِ بتأخيرِ  كالمرادُ 

ُرُؾ فعلَ  ، فحينئذٍ  انيةِ الث   الةِ الص   وقتِ   ،ىا رُ ها ، ويؤخ  األوىل يف وقتِ  الةِ الص   َسَيتػْ
  . عليوِ  على نِي ِة اَْلْمِع ؛ فال حرجَ  وُ لكن  

 رُ خ  ؤَ أُ ) :  تَ يف سفٍر ، فقلْ  وأنتَ ،  هرِ الظ  دخل عليك وقت لو  : ذلكَ  كمثاؿُ 
 مْ ػلَ  ، وأنتَ  هرِ الظ   وقتُ  عليكَ  خيرجَ  أفْ  لكَ  جازَ (  العصرِ  إىل وقتِ  هرَ الظ  

  .اَْلْمِع  برخصةا معذورً  كَ لكونِ ؛ ها ل  صَ تُ 
    ، العشاءِ  معَ  وُ صالتَ  ذبمعَ  أفْ  تَ ، وأردْ  دخل عليك وقت ادلغرب وىكذا لوْ 

رخصٌة  التُتِ الص   بُتَ  اْلمعَ  ؛ ألف   التُتِ الص   ىاتُتِ  يف تأخَتِ  عليكَ  ال حرجَ  وُ فإن  
 وُ كما سيأيت بيانُ ،   ثابتٌ  يف ذلكَ  وُ وىديُ ،  -- ها الن ِب  ، فعلَ  ُرَخِص الس فرِ  منْ 

 . يف أحكاـ اْلمع بُت الص التُت وِ يف موضعِ  اللِ  بإذفِ 
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  ________________________________________
َتِغل  ِبَشر ِطهَ كَ   اب  َقرِيػ   ُلوُ ي ُيَحصِّ ذِ ا الَّ ِلُمش 

________________________________________ 
َتِغل  ِبَشر ِطهَ ] كَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ         هُ مرادُ ا [ ب  َقرِيػ   ُلوُ ي ُيَحصِّ ذِ ا الَّ ِلُمش 
شرِط  مشتغاًل بتحصيلِ  الةَ الص   رَ أخ   نْ على مَ  ال حرجَ  وُ : أن   -َرِِحَُو اللُ -

 ُمغتفٌر بوجودِ  الوقتِ  عنِ  أخَتُ ها ، فهذا الت  ها مستوفيًة لُشروطِ يؤد يَ ، حىت هاصح تِ 
  . الةِ الص   شرطِ  بتحصيلِ  االشتغاؿُ  وىوَ  رعي  الش   العذرِ 
 أُ ما يتوض   بقدرِ  مسِ الش   طلوعِ  قبلَ  استيقظَ  نِ مَ  : على ذلكَ  األمثلةِ  أشهرِ  كمن  

 عليوِ  خرجَ  اغتسلَ  ، أوِ  أَ إذا توض   وُ جنابٌة ، فإن   عليوِ  تْ إذا كانَ  ما يغتسلُ  بقدرِ  أوْ 
 .  هارةُ الط   وىوَ  ، الةِ الص   شرطِ  معذوٌر بتحصيلِ  وىوَ  عليوِ  خرجَ  وُ لكن   ، الوقتُ 
،  روطِ الش   ىا منَ ، وغَتِ  الةِ للص   هارةِ بالط   هُ أمرَ  -تَػَعاىَل - اللَ  أف   : ذلكَ  كدليلُ 

 وُ ربصيلُ  ؛ فصارَ  بوِ  أمورِ مَ الْ  رطِ الش   ُمكّلِف لتحصيلِ َسْعَي الْ  يستلزـُ  وىذا األمرُ 
ؾِ  خصةِ فال يُػْعَدُؿ إىل الر   ا ،مشروعً   ؾِ بالًت   خصةُ  بدليٍل يستثٍت ، والر  ال  إِ  بالًت 

 كافَ   الش رَط ُكل يًة ، أوْ  ال ُُيص لُ  نْ ا واردٌة فيمَ هَ ؛ ألنػ   احلالةَ  ىذهِ  ال تشملُ  يممِ بالت  
 عليوِ  الذي دل تْ  على األصلِ  تْ يَ ا ؛ فبقِ نَ مسألتػَ  ، وىذا ال يشملُ  وُ ا عنْ عاجزً 
 عتربِ مُ الْ  على وجهوِ  بوِ  ، واإلتيافِ  الش رطِ  ربصيلِ  وجوبِ  منْ ،  ةُ رعي  الش   األدلةُ 
  . اشرعً 

     ،  هُ غَتَ  الذي ال جيدُ  ثوبُوُ  ي ، وانقطعَ صل  يُ  قاـَ  نْ مَ :  المسألةِ  ىذهِ  كمثلُ 
 ىذا القطعِ  ىا ، وخياطةُ  بسًتِ إال   الةُ اليت ال تصح  الص   وِ ا لعورتِ كاشفً   القطعُ  وكافَ 

 حىت خرجَ  اخلياطةِ  غل بتلكَ ، فإنو حينئٍذ إذا شُ  الةِ الص   وقتِ  ي إىل خروجِ ؤد  تُ 
 . وِ الذي ال تصح  بدونِ  الةِ الص   بشرطِ  وِ ؛ النشغالِ  يأثْ  مْ ػها لَ وقتُ  عليوِ 
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________________________________________
 َمن  َجَحَد ُكُجوَبها َكَفرَ كَ 

________________________________________ 
اْلحوُد ىو اإلنكار ، ومراده [  َمن  َجَحَد ُكُجوَبها َكَفرَ ] كَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
أف  من أنكر وجوَب الصالِة فإنو يكفر ، وىذا احلكم رلمٌع عليو  -َرِِحَُو اللُ -

 .  -اللُ  مَرِِحَهُ -بُت العلماء 
،  كفرَ  فقدْ  وُ ورسولَ  اللَ  كذ بَ   نْ ، ومَ  -- وُ ورسولَ  اللَ  بَ كذ    وُ أن   : هِ كفرِ   كدليلُ 

 چۆ  ۈ  ۈ چ :  يقوؿُ  -- فاللُ 
وا قيمُ : ال تُ  يقوؿُ  وىوَ  ، (4)

 وُ فإن   بالض رورةِ  وُ ربرميُ  مَ ، شلا ُعلِ  اللُ  ـَ ما حر   استحل   نِ : مَ  العلماءُ  قاؿَ  ولذلكَ 
؛  كفرَ   -َواْلِعَياُذ بِاللِ - حالؿٌ  اخلمرِ  شربُ  أوْ  ، نا حالؿٌ : الز   قاؿَ  ، فلوْ  يكفرُ 

 بَ كذ    نْ ومَ  ، على ىذا الوجوِ  حرـَ مُ الْ  وِ باستحاللِ  -- ا للِ بً كذ  يكوف مُ  وُ ألن  
ا نَ كما يف مسألتِ   ا بالض رورةِ وجوهبِ  علوـِ مَ الْ  رد  الواجباتِ  ، وكذلكَ  كفرَ   وُ ورسولَ  اللَ 

،  اخلمسِ  لواتِ كالص    ،ا ا ، وفَػْرِض الِل ذلَ على علٍم بوجوهبِ  يكوفَ  أفْ  : بشرطِ 
ا هَ ، وربرميُ  اهَ وجوبػُ  اليت ُعلمَ  ماتِ حر  مُ ، والْ  الواجباتِ  منَ  ذلكَ  ، وضلوِ  كاةِ والز  

 . رورةِ بالض  
 أف   ، فلوْ  اْلهلِ  لعذرِ  هِ بكفرِ  جاىاًل ؛ فال ضلكمُ  يكوفَ  أفْ  : الشَّرطِ  كمفهوـُ 

،  ل  : صَ  لوُ  يلَ قِ  ا أسلمَ م  ، فلَ  اإلسالـِ  بشرائعِ  يف باديٍة ، وال يعلمُ  ا كافَ إنسانً 
  جاىالً ، ال يَعلمُ  كافَ   وُ لكن  ،  فأنكرَ  ،صالٌة  ىناؾَ  : أي  صالٍة ؟! ليسَ  قاؿَ 

 

                              
. ٖٚ :، آية  األنعاـ/  (ٔ)
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  ________________________________________
ـُ مَ الِ  اهُ عَ دَ كَ ، ا ا تَػَهاُكن  هَ َكَذا تَارِكُ كَ  هَ عَ  ةِ يَ ُت الثَّانِ ق  كَ  اؽَ ضَ رَّ كَ َأصَ فَ  ؛ وُ بُ ائِ نَ  ك  أَ  ا  انػ 

________________________________________ 
ا فيهَ  اليت يُعذرُ  سائلِ مَ الْ  منَ  ، وىيَ  ال يكفرُ  وُ ا ؛ فإن  ووجوهبِ  الةِ الص   بفرضيةِ 
 .  باْلهلِ 

ـُ مَ الِ  اهُ عَ دَ كَ  ا ،ا تَػَهاُكن  هَ َكَذا تَارِكُ ] كَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ  رَّ َأصَ ؛ فَ  وُ بُ ائِ نَ  ك  أَ  ا
هَ عَ  ةِ يَ ُت الثَّانِ ق  كَ  اؽَ ضَ كَ            :  وِ عائٌد إىل قولِ  [ا ذَ كَ كَ  ]العطف بقولو :  ا [ :نػ 
    ،  ويل  األمرِ  ، وىوَ  اإلماـُ  إذا دعاهُ ، ا تاونً  الةِ الص   تارؾُ  أي وكفرَ  [َكَفَر   ]
  .ها فعلِ  عنْ  انيةِ الِة الث  وقُت الص   ا ، وضاؽَ فأصر  على َترِكهَ  ،كالقاضي   ، وُ نائبُ  أوْ 

 منَ  ا للجمهورِ خالف   ،شهور مَ يف الْ  -َرِِحَُهُم اللُ - الحنابلةِ  مذىبُ  وىذا ىوَ 
َرِحَم اللُ - أِحدَ  اإلماـِ  عنِ  وايِة الث انيةِ ، والر   ةِ افعي  ، والش   ةِ الكي  مَ ، والْ  ةِ احلنفي  

 .  -اْلَِْمْيعَ 
     : -- اللِ  رسوؿُ  : قاؿَ  قاؿَ  -- جابرٍ  حبديثِ :  هِ وا على كفرِ كاستدلُّ 

ِر بَػي َن ال  ِل ، كَ جُ بَػي َن الرَّ  ))  . خاري   البُ ال  إِ  اْلماعةُ  رواهُ  ((الِة تَػر ُؾ الصَّ ُكف 
    : يقوؿُ  -- اللِ  رسوؿَ  تُ : ُسعْ  قاؿَ  -- يبِ صِ احلَ  بنِ  ريدةَ بُ  وحبديثِ 

ُد الَّ ال   )) نَػنَ ذِ َعه  نػَ ا كَ ي بَػيػ   .  اخلمسةُ  رواهُ ((  ا فَػَقد  َكَفرَ َمن  تَػرََكهَ الُة ؛ فَ الصَّ  مُ هُ بَػيػ 
ـِ  دعوةِ  كاشتراطُ   .  شبهُة عذرٍ  عذٌر ، أوْ  هُ عندَ  يكوفَ  أفْ  ؛ خلوؼِ  وِ نائبِ  أك   الما

ُلوُ  : ) وال جيوزُ  -َرِِحَُو اللُ - اإلسالـِ  شيخُ  قاؿَ     ؛  ا فيمتنعُ حىت يُدعى إليهَ  قَػتػْ
   الن ِب   فَ ذِ ا ، وذلذا أَ قريبً  لكسٍل يزوؿُ  لشبهِة ُعذٍر ، أوْ  ا لُعذٍر ، أوْ يًتُكهَ  قدْ  وُ ألن  
--   يأمرْ  مْ ػها نافلًة ، ولَ وقتُ  حىت خيرجَ  الةَ الص   يُؤخ روفَ  الذينَ  خلفَ  الةِ يف الص 

ِؾ ( ا حيثُ ؛ م هم وال قتاذلِ بقتلِ   . ىػال ُيصر وَف على الًت 
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 م تاركُتَ كونِ   ها معَ وقتُ  حىت خرجَ  الةَ وا الص  أخ رُ  الذينَ  أف   -َرِِحَُو اللُ -فبُت  
؛  ها بالُكلي ةِ وا تركَ يقصدُ  مْ ػم لَ هُ ألنػ   ؛ىم بكفرِ  -- الن ِب   ُيكمِ  مْ ػلَ  الةِ للص  

فدؿ   ؛م هُ معَ  الةِ بالص   -- الن ِب   فَ ذِ ها ، وأَ وقتِ  خروجِ  وىا بعدَ م صل  هُ أنػ  :  بدليلِ 
ؾِ  دَ رُلر   ىم ، وأف  كفرِ   على عدـِ   وُ صاحبُ  نْ يكُ  مْ ػما لَ  ، احلكَم بالكفرِ  ال يوجبُ  الًت 

ِؾ الْ  وصفُ  فيوِ  قَ حىت يتحق  ؛ ِة بالُكلي   الةِ الص   ا ترؾَ قاصدً         ، هِ لتكفَتِ  وجبِ مُ الًت 
ـُ أمَره فيدعوهُ  إىل أفْ  احتيجَ ، نا ىُ  ومنْ   . الش بهةُ  على وجٍو تنتفي فيوِ  يتوىل اإلما
     رداوي  مِ الْ  اإلماـُ  هُ رَ ، كما قر   ذىبُ مَ الْ  وُ فإن   انيةِ الثَّ  كقتُ  يضيقَ  أف   ا اشتراطُ كأمَّ 
        ،ا هَ ا ُدِعَي إىل فعلِ ودً حُ ال جُ ، ا اونً هَ ا تػَ هَ تركَ  فْ : ) وإِ  وِ بقولِ  -َرِِحَُو اللُ -
  . ىػ( ا ذىبُ مَ ىذا الْ  ، وُ قتلُ  بَ جَ ا وَ ىَ وقُت اليت بعدَ  أىب حىت ضاؽَ  فْ فإِ 

ـُ الد   قُ يتحق   رطِ وهبذا الش              اإلسالـِ  شيخُ  إليوِ  ، كما أشارَ  ؾِ على الًت   وا
، فائتةً  فتصَتَ  الوقتُ  حىت يفوتَ  قُ األوىل ال يتحق   ترؾَ  : ) ألف   وِ بقولِ  -َرِِحَُو اللُ -

ِؾ . . . ، الد   قَ ربق   انيةِ وقُت الث   فإذا ضاؽَ ، هبا َوْحَدىا  فال يُقتلُ  ـُ على الًت  وا
؛ خرىأُ  عليوِ  تْ ا حىت وجبَ عامدً  الَفْجرَ  : إذا ترؾَ  فقاؿَ  ،أِحُد إىل ىذا  أشارَ  وقدْ 

 .  ىػ( ا وُ ْت ُعنقُ  ُضربَ ال  تَاَب ، وإِ  فْ فإِ  ،ُيصل ها ُيْسَتَتاُب  مْ فلَ 
           ما ال ُمَصنِّفُ نصَّ عليهِ  ينِ ذَ للا رطينِ الشَّ  ىذينِ  كينبني على اشتراطِ 

،  ها ، كىما : االمتناعُ ود  لوجوبِ حُ جُ  بدكفِ  الةِ الصَّ  في تارؾِ  -َرِِحَُو اللُ -
ـِ  كدعوةُ  ـُ الْ  وُ أن   : الما ها ، وجودِ  منْ  قِ حق  الت    بعدَ ال  إِ  عليوِ  رتد  مُ ال ذُبْري أحكا

 مْ ػ، ولَ  عَ دْ يُ  مْ ػا إذا لَ : ) فأم   وِ بقولِ  -َرِِحَُو اللُ - اإلسالـِ  شيخُ  أشارَ  وإىل ذلكَ 
، وذلذا  األشياءِ  يف شيٍء منَ  رتدينَ مُ الْ  أحكاـِ  شيٌء منْ  فهذا ال جُيرى عليوِ  ،مَيَْتنعْ 

 معَ  ، ودفُنوُ  الُة عليوِ ، والص   غسُلوُ  ؾَ تُرِ  الةِ تاركي الص   ا منْ أحدً  أف   يُعلمْ  مْ ػلَ 
 تاركي  كثرةِ   ، معَ  ذلكَ  بسببِ  وِ ، وال إىداُر دمِ  مَتاثَوُ  وُ ، وال ُمِنع ورثتُ  سلمُتَ مُ الْ 
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 ________________________________________
  امَ هِ ي  ا فِ الث  اَب ثَ َتتَ ى ُيس  تَّ ُل حَ تَ ال يُػق  كَ 

________________________________________ 
ا نَ أصحابِ  بعضُ  ِحلَ  على َضاللٍة ، وقدْ  يف كل  عصٍر ، واألُم ُة ال ذبتمعُ  الةِ الص  

 على ىذا الض رِب . الر جاءِ  أحاديثَ 
وىا على مُ تُ ِحلْ  فْ ا ، وإِ ا مقصودً ٌة عمومً عام   على الت كفَتِ  الةُ الد   فاألدلةُ  : يلَ قِ  ف  فإِ 

يف شيٍء  ، وليسَ  ا ، وإدراُؾ مقصوِدىا األعظمِ ْت فائدتُػهَ قَػل   يلَ كما قِ   ورةِ الص   ىذهِ 
 ؟! القيودُ  ا ىذهِ منهَ 

،  ناكحِ مَ الْ  ربرميِ  نيا منْ الد   أحكاـُ  : قسٌم تَػْنَبٍِت عليوِ  على قسمُتِ  الكفرُ  ا :نَ ل  قػُ 
فهذا إمنا ،  ذلكَ  اِؿ ، وغَتِ مَ ـِ ، والْ ، وِحل  الد   لِ قْ ، والعَ  وارثِ الت   ، ومنعِ  بائحِ والذ  

 نمِ للص   جودِ الس   عمٍل مثلِ  ، أوْ  الكفرَ  ا بقوٍؿ يوجبُ ُه ؛ إم  لنا ُكْفرُ  إذا ظهرَ  يثبتُ 
على  وُ بُ ال نرتػ   وعُ فهذا الن  ،  ذلكَ  ، وشبوِ  الةِ الص   عنِ  ، واالمتناعِ  ةِ بلَ القِ  إىل غَتِ  أوْ 

ى وَ نػَ  قدْ  يكوفَ  أفْ  ؛ ْلوازِ  ؾُ الًت   الذي ىوَ  وُ امتناعُ  قَ ؛ حىت يتحق   الةِ الص   تارؾِ 
  .. . (  ذلكَ  وشبوُ  عذٌر، لوُ  فيما بَػْعُد ، أوْ  القضاءَ 

 َ ؾِ  وصفِ  ربقيقُ  بوِ  رادُ مُ الْ  ابقُتِ الس   رطُتِ الش   اشًتاطَ  أف   -َرِِحَُو اللُ - فبُت   الًت 
 مْ ػل رطافِ الش   فيوِ  قْ يتحق   مْ ػلَ  نْ مَ  وأف   ، يف احلديثِ  دَ رَ كما وَ   ، كفَتِ للت   وجبِ مُ الْ 

 نْ يكُ  مْ ػ، وهبذا لَ  كفَتِ الت   منَ  انعِ مَ الْ  العذرِ  وجودِ  ؛ الحتماؿِ  هِ ُُيَكْم بكفرِ 
 . وُ كما بيػ نَ   ةِ ن  ا للس  ما سلالفً هُ اشًتاطُ 

ِتَتابُة :مَ هِ ي  ا فِ الث  اَب ثَ َتتَ ى ُيس  تَّ ُل حَ تَ ال يُػق  ] كَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ   ا [ االس 
ا على ا تاونً هَ تركَ  ، أوْ  الةِ الص   وجوبَ  إذا جحدَ  وُ أن  :  رادُ مُ والْ  ، طََلُب الت وبةِ 

 ، ويرجعَ  يتوبَ  أفْ  وُ منْ  ثالثَة أياـٍ ، فنطلبُ  ا َنْسَتِتيُبوُ نَ فإنػ   ، هِ لكفرِ  وجبِ مُ الْ  الوجوِ 



                         ِكَتاُب الصَّالةِ            ق4141الُمراجعُة الثَّانية 

 

 44 

 

 عنْ  ، ويرجعَ  سلمُتَ مُ ا واجبٌة على الْ هَ ؛ فيقر  بأنػ   الةِ الص   لوجوبِ  هِ جحودِ  عنْ 
  . ، وِعْصمِة دموِ  وِ ا بإسالمِ نَ حكمْ  رجعَ  فْ ذلا فيصل يها ، فإِ  وِ تركِ 

كما   ، ال باْلحودِ  ، الفعلِ  بًتؾِ  كافَ   هُ كفرَ   ؛ ألف   هادتُتِ بالش   هُ ُيشًتُط إقرارُ وال 
إىل  بذلكَ  عادَ  االمتناعِ  ى بعدَ : ) وإذا صل   وِ بقولِ  -َرِِحَُو اللُ - اإلسالـِ  شيخُ  هُ رَ قر  

 وُ صالتُ  ال تصح   األصلي   الكافرُ  كافَ   فْ ، وإِ  صالتُوُ  ، وصح تْ  الر دةِ  منَ  اإلسالـِ 
 كما أف    ، إىل اإلسالـِ  عادَ  فعٍل ، فإذا فعلَ  بًتؾِ  هُ ىذا كفرُ  ؛ ألف   هادتُتِ الش   قبلَ 

 . ىػ( ا إىل اإلسالـِ  عادَ  إذا أتى باإلقرارِ  ، اإلقرارِ  بًتؾِ  هُ كفرُ   نْ مَ 
 وِ األوىل ، وفعلِ  سألةِ مَ يف الْ  الةِ الص   بوجوبِ  اإلقرارِ  منَ  وِ يف توبتِ  د  بُ  فال،  وعليوِ 
يف  عتمدةِ مُ الْ  ا على الر وايةِ قُتَل كفرً  بْ يتُ  مْ ػلَ  فْ فإِ  ، انيةِ الث   سألةِ مَ  الْ يف الةِ للص  

  . هُ وغَتُ  -َرِِحَُو اللُ - رداوي  مِ الْ  اإلماـُ  هُ رَ ، كما قر   ذىبِ مَ الْ 
،  ُمحاربُ ، والْ  ُمْحَصنُ الز اين الْ  كما يُقتلُ   ،ا فرً ال كُ  ،ا يُقتُل حد   انيةُ الثَّ  كايةُ كالرِّ 
، ويف  وايتُتِ يف إحدى الر   هِ لُكفرِ  : ) ويُقتلُ  -َرِِحَُو اللُ - اإلسالـِ  شيخُ  قاؿَ 
 .  ىػا ( اا زلضً حد   وِ إسالمِ  ثبوتِ  معَ  حاربُ مُ والْ  الز اين ، كما يُقتلُ   يُقتلُ  خرىاألُ 

 . -َرِْحَُة الِل َعَلى اْلَِْمْيعِ - ةِ افعي  ، والش   ةِ الكي  مَ الْ  مذىبُ  انيةِ واية الث  الر   وعلى ىذهِ 
 وها قوالفِ  ، ذىبِ مَ يف الْ  على روايتُتِ  ٌة ؟مستحبَّ  أك   ، كاجبةٌ  االستتابةُ  كىلِ 

 بابِ )  ما يفهُ وسيأيت بيانػُ  ، اعمومً  ُمرتد  الْ  يف استتابةِ  العلمِ  أىلِ  عندَ  مشهورافِ 
  . -تَػَعاىَل - اللِ  بإذفِ (  الرِّدةِ 
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 ________________________________________
 بَاُب اأَلَذاِن َواإِلقَاَمةِ 

 ________________________________________ 
 : غةِ في الل   [ اأَلَذانُ  ةِ امَ قَ اإلِ وَ  اأَلَذانِ  ابُ ] بَ  : -رَِحَمُو اللُ - اْلُمَصنِّفُ  قالَ 

ڎ  ڈ  ڈ  چ    -تَػَعاَل - قاؿَ ،  وُ مَ إذا أعلَ  " آَذنَوُ  "  م  قوؽبِ  ، ومنوُ  اإلعبلـُ 

 چژ 
 . اإلعبلـُ  بذلكَ  رادُ مُ ، والْ  (ٔ)

    اعرُ الش   قاؿَ 
َنا بِبَ ْيِنَها َأْسَماء  ُربَّ ثَاٍو يَُمل  ِمْنو الثَّواءُ      آَذنَ ت ْ

 ا .نَ تػْ وأخبَ ا ، نَ تػْ أعلمَ   أي 
  ( الِة بلفٍظ مخصوصٍ وِل وقِت الصَّ خُ بدُ  اإلعالمُ  ) فهوَ    صطبلحِ ا يف االوأم  

،  فروضةِ مَ الْ  بلةِ الص   وقتُ  بوِ  رادُ مُ ( الْ  الةِ وِل وقِت الصَّ خُ اإلعالُم بدُ  م     فقوؽبُ 
 ُيشرعْ   مْ ػ، ولَ  ؽبا يف األصلِ  عَ اأَلَذاف ُشِر  ألف  ؛  واعبمعة اػبمسُ  تُ الو الص   وىيَ 
ىا وال عبنازٍة ، وال لغَتِ  يٍد ، وال لكسوٍؼ ،لعِ  فبل ُيشرعُ  ؛ لواتِ الص   ىا منَ لغَتِ 
،  اػبمسِ  لواتِ الص   يف غَتِ  باأَلَذافِ  يأمرْ   مْ ػل -- الن ِب   ألف   لواتِ الص   منَ 

  . واعبمعة
     عَ مَ  تُ َصلَّيْ  ))   قاؿَ  وُ أن   -- رةَ ظبُ  بنِ  جابرِ  عنْ  سل مٍ مُ  ويف صحيحِ 

  . ((ٍة امَ قَ ال إِ اٍن , وَ ذَ أَ  رِ يْ غَ بِ  نِ يْ ت َ رَّ مَ  وْ ًة أَ رَّ َد مَ يْ عِ الْ  -- اللِ  لِ وْ سُ رَ 
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 يف صحيحِ  -عِ يْ مِ اعبَْ  نِ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - اسٍ عب   بنِ  اللِ ، وعبدِ  جابرٍ  حديثُ  : وُ ومثلُ 
 . خاري  البُ 

 لفظُ  ، وىوَ  افِ ذَ رُع لؤلَ الش   هُ دَ الذي حد   فظُ الل   ( وىوَ  بلفٍظ مخصوصٍ  م     وقوؽبُ 
 فةِ ، على الص   وِ يف خاسبتِ  هليلِ ، والت   كبَتِ والت  ،  ُتِ ، واغبيعلتَ  ُتِ ، والش هادتَ  الت كبَتِ 
      وُ ، كما سيأيت بيانُ  وِ بدونِ  ، أوْ  جيعِ بالًت   تْ سواًء كانَ ،  يف األحاديثِ  الواردةِ 

 .  -تَػَعاَل  اللُ  اءَ شَ  فْ إِ -
 . ةِ م  األُ  ، وإصباعِ  ةِ ، والسُّن   مشروٌع بالكتابِ  واأَلَذافُ 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ    -- وُ فقولُ    ا الكتابُ أمَّ 
 .  مْ تُ نػْ ذ  أَ   أي  ، (ٔ)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  چ :  -- وُ وقولُ 

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 . اعبمعةِ  لصبلةِ  إذا أُذ فَ   أي ،  (ٕ)

 قاؿَ  وُ أن   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - عنوُ  خاري  البُ  يف صحيحِ  فما ثبتَ  : ةِ نَّ ا الس  وأمَّ 
 .((  مْ دُكُ ْن َأحَ ذِّ ؤَ ي ُ فَ لْ  الصَّالةُ  تِ ِإَذا َحَضرَ ))    -- اغبويرثِ  بنِ  الكِ مَ لِ 

َع َأْن َيْشفَ ٌل أُِمَر ِباَل  ))   قاؿَ  وُ أن   -- أنسٍ  حديثِ  منْ  ُتِ حيحَ ويف الص  
 تِ أصبعَ  عٌت كثَتٌة ، ولذلكَ مَ يف ىذا الْ  واألحاديثُ ،  (( قَاَمةَ يُ ْوِتَر اإلِ وَ , اأَلَذان 

 . اأَلَذافِ  ةِ على مشروعي   ةُ م  األُ 
    ، وإعبلَمه م  اسِ تَػْنِبيَو الن   فيوِ  أف   : وِ تِ شرعيَّ  منْ  ستفادةِ المُ  الحكمِ  ومنَ 

 افِ ذَ  يف أَ ال  إِ  ، وُ ، ال قبلَ  الوقتِ  وؿِ خُ دُ  َع بعدَ ُشِر  ، ولذلكَ  -- اللِ  بفريضةِ 
       ،  القائ مَ  لَتد  ؛  يلِ الل   منَ  األخَتِ  سِ يف السُّدُ  يكوفُ  ، وقدْ  األوؿِ  بحِ الصُّ 
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     -- مسعودٍ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  منْ  ُتِ حيحَ يف الص   كما ثبتَ ،   ائ مَ الن   وَ وينب   
 اءُ دَ : نِ  الَ قَ  وْ الٍل , أَ اُن بِ ذَ أَ  مْ كُ نْ ا مِ دً حَ أَ  نَّ عَ ن َ مْ ال يَ  ))   قاؿَ  -- الن ِب   أف  
,  مْ كُ مَ ائِ َع قَ جِ لِيُ رْ ؛ ٍل يْ لَ ي بِ ادِ نَ : ي ُ  الَ قَ  وْ أَ ,  نُ ذِّ ؤَ ي ُ  وُ نَّ إِ فَ  هِ رِ َسُحوْ  نْ الٍل مِ بِ 
  . سل مٍ مُ لِ  فظُ والل   ((مْ كُ مَ ائِ نَ  ظَ قِ وْ ي ُ وَ 

َ  -- الن ِب   أف   : اللةِ الدِّ  وجوُ   سيكوفُ  وُ   أن   ومعناهُ  ، يلِ ببلٍؿ بالل   افَ ذَ أَ  أف   بُت 
َ  ُث   ،ا قطعً  الفجرِ  صبلةِ  وقتِ  وؿِ خُ دُ  قبلَ  ،  يرد  القائ مَ  أفْ  وُ منْ  قصودَ مَ الْ  أف   بَػُت 
 وقتِ  وؿِ خُ دُ  ربِ تنبيُهُو على قُ  برد هِ  رادُ مُ والْ  ، يلِ الش خُص الذي ُيصل ي بالل   وىوَ 

ردبا  وُ ألن  ؛  الفجرِ  وقتِ  وؿِ خُ على دُ  بذلكَ  وَ فيُػَنب  ،  يصبحَ  أفْ  قبلَ  وترُ فيُ  ، الفجرِ 
  . دُ عْ بػَ  وترْ يُ   مْ ػلَ  ، وىوَ  الفجرُ  عليوِ  حىت يطلعَ  وِ وصبلتِ  وِ يف قيامِ  استمر  

،  السُّحورِ  بركةَ  ؛ فيصيبَ  وِ لصيامِ  أي لَِيتس حرَ  (( ويُوِقَظ نَاِئَمُكمْ  ))   وُ وقولُ 
 ال يُفعلُ  األوؿَ  اأَلَذافَ  إل أف   العل مِ  أىلِ  بعضُ  ، وؽبذا ذىبَ  وِ ى على صيامِ ويتقو  

 عٌت . مَ  م ؽبذا الْ ا منهُ ؛ التفاتً   يف رمضافَ ال  إِ 
يف  لُ فعَ يُ  لْ ، بَ  برمضافَ  وُ ال خيتصُّ فعلُ  ياـَ الص   ألف  ؛  هِ يف غَتِ  وِ امتناعِ  بعدـِ    ورُدَّ 
 نافلًة . ارًة ، أوْ كف    ا ، أوْ نذرً  أوْ ، ا قضاًء   إم   رمضافَ  غَتِ 

 -- اللِ  كلمةِ   إعبلءِ  منْ  فيوِ  ما   اأَلَذانِ  شرعِ  منْ  ستفادةِ المُ  الحكمِ  ومنَ 
چ  چ  چ    -- وِ يف قولِ  لفِ الس   بعضُ  قاؿَ  ، ولذلكَ  وحيدِ الت   بشهادةِ 

 چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ
،  ؤذفُ مُ الْ  ىو ، (ٔ)

 منَ  وُ إن     ، ويقوؿُ  ذلكَ  بعدَ  بلةِ الص   ا بفعلِ صاغبً  ، ويعملُ  يدعو إل اللِ  وُ فإن  
 أف   أشهدُ      ، ويقوؿُ (   اللُ ال  إِ  ال إلوَ  أفْ  أشهدُ      يقوؿُ  وُ ؛ ألن   سلمُتَ مُ الْ 
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 منْ  الكريِ  هبذا الوصفِ  يَ زُك   حيثُ  ؛ فهذا خٌَت كثٌَت للمؤذفِ (  اللِ  ا رسوؿُ ؿبمدً 
 يف صحيحِ  كما ثبتَ   ، لوُ  اػبلقِ  شهادةِ  منْ  لوُ  ما يكوفُ  ، معَ  ُتَ مِ العالَ  رب  
  -- األنصاري   عصعةَ أيب صَ  البنِ  قاؿَ  -- دري  اػبُ  أبا سعيدٍ  أف   خاري  البُ 
         , فَِإَذا ُكْنَت ِفي َغَنِمَك فََأذِّْن ؛ فَِإنَّوُ  ةَ َباِديَ الْ غََنَم وَ ي َأرَاَك ُتِحب  الْ ِإنِّ  ))

       , ٌس نْ ال إِ ال ِجنٌّ , وَ ال َمَدٌر , وَ ال َشَجٌر , وَ َتَك َحَجٌر , وَ ُع َصوْ ال َيْسمَ 
  . (( -- اللِ  لِ وْ سُ رَ  نْ مِ  وُ تُ عْ مِ سَ , ِة امَ يَ قِ َم الْ وْ ي َ  كَ  َشِهَد لَ الَّ إِ 

  ٌر , جَ حَ  نِ ذِّ ؤَ مُ الْ  تَ وْ صَ  عُ مَ سْ ال يَ  ))   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ والذي قالَ 
  . هُ وغَتُ  رجبٍ  ابنُ  اغبافظُ  عليوِ  وَ كما نب    ((إخل اغبديث ٌر ..... جَ ال شَ وَ 

وسى أيب مُ  كما جرى معَ  -- وسى والن ِب  أيب مُ  جرى معَ  اغبديثَ  إف   : وقيلَ 
 . عصعةَ أيب صَ  وابنِ 
ـَ الش  قَ أَ "    مصدرُ  اإلقامةُ [  ةِ امَ قَ اإلِ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ  ،  ُموُ يْ َء ، يُقِ يْ ا
 بإقامةِ  رادُ مُ ، والْ  ُمعتبِ الْ  وِ على وجهِ  وُ يؤد يَ  هبا   أفْ  رادُ مُ الش يِء الْ  ، وإقامةُ " ًة ِإقَامَ 
 ." ُؽ ِت السُّوْ امَ قَ ، وَ  بُ رْ اغبَْ  تِ امَ قَ "  م   ها ، كقوؽبِ لِ عْ إل فِ  عوةُ الد     بلةِ الص  

 اأَلَذافَ  ، كما أف  (  الةِ الصَّ  لِ عْ فِ  إعالٌم بابتداءِ      على ىذا الوجوِ  فاإلقامةُ 
 . بلةِ الص   وقتِ  وؿِ خُ بدُ  إعبلـٌ 

َ  أفْ  صبةِ الًت   هبذهِ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فِ  ومقصودُ  ،  األحكاـِ  لًة منَ صبُ  يُبُت 
   .  واإلقامةِ  باأَلَذافِ  قةِ تعل  مُ الْ  سائلِ مَ والْ 

    ،  بلةِ الص   حك مِ  بيافِ  منْ  فرغَ  أفْ  بعدَ  وُ أن  :  وُ لما قبلَ  ىذا البابِ  ومناسبةُ 
،  بلةِ الص   لِ عْ إل فِ  عوةِ ما على الد  الشتماؽبِ  ؛ واإلقامةِ  اأَلَذافِ  أحكاـِ  يف بيافِ  عَ رَ شَ 

 مناسٌب معتٌب . على ىذا الوجوِ  تيبُ فالًت  
 



 ٖٙ  هٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية        بَاُب اأَلَذاِن َواإِلقَاَمةِ                                            

 ________________________________________
 ةٍ ايَ فَ كِ   ضُ رْ ا ف َ مَ ىُ 

________________________________________  
 عائدٌ  [ا مَ ىُ ]    وِ يف قولِ  مَتُ الض  [  ةٍ ايَ فَ كِ   ضُ رْ ا ف َ مَ ] ىُ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

  . واإلقامةِ  إل اأَلَذافِ 
 فرضُ  اهَ منػْ ،  أنواعٌ  ، وىوَ  وُ تعريفُ  ـَ   تقد   الفرضُ ٍة [ ُض ِكَفايَ رْ ] ف َ  : وُ وقولُ 

 . (  ينَ الباقِ  اإلثُم عنِ  البعُض سقطَ  وُ ي إذا فعلَ ذِ الَّ      ، وىوَ  الكفايةِ 
 َ  البعضُ  فإذا أذ فَ ،  الكفائي   الفرضِ  منَ  واإلقامةَ  األََذافَ    أف   -َرضِبَُو اللُ - فبُت 
 .  ُتَ الباقِ  عنِ  اإلثُ  ا ، وسقطَ شرعً  قصودُ مَ الْ  حصلَ  ، وأقاـُ 

 .  وفَ  م يأشبُ هُ فإنػ   اعبميعُ  وُ إذا تركَ  وُ أن   : وينبني عليوِ 
 كما يف حديثِ   ، بوِ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - هُ رُ مْ فأَ    وِ تِ على فرضيَّ  ليلُ ا الدَّ أمَّ 

ِت الصَّالُة ِإَذا َحَضرَ  )) : لوُ  قاؿَ  وُ أن   ـِ تقد  مُ الْ  -- اغُبوْيرثِ  بنِ  مالكِ 
ْن ذِّ يُ ؤَ لْ ف َ  ))   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ فقولُ  ، رواه البخاري ((ْن َأَحدُُكم ذِّ فَ ْليُ ؤَ 

  . يدؿُّ على الوجوبِ  وُ أن   يف األمرِ  ، واألصلُ  أمرٌ  (( مْ دُكُ حَ أَ 
 ،َعْيِني ًة  تْ ليسَ  وُ تَ وفرضي   اأَلَذافِ  وجوبَ  دليٌل على أف   (( مْ دُكُ حَ أَ  ))   وِ  قولِ يفو 

  . ُتَ الباقِ  عنِ  اإلثُ  سقطَ  هبا البعضُ  إذا قاـَ ، ٌة ِكَفائِي    وإمنا ىيَ 
        الن ِب   أف   سائي  ، والن   ، وأيب داودَ  أضبدَ  عندَ  -- رداءِ أيب الد   ويف حديثِ 

--  َاْسَتْحَوَذ ِإالَّ  ,الُة الصَّ  مُ هِ َوال تُ َقاُم ِفيْ ُن , ذَّ ٍة ال يُ ؤَ َما ِمْن َثالثَ  ))   قاؿ 
 وؿُ صُ حُ  طلوبَ مَ الْ  دؿ  على أف   (( مُ هِ يْ فِ  ))   ا قاؿَ م  فلَ ،  ((طَاُن يْ الشَّ  مُ هِ َعَليْ 

 ( بصيغةِ  وفَ نُ ؤذ      ال يُ  لْ قُ يػَ   مْ ػلَ  ه م ، ولذلكَ ل  كُ   ى م ، ال منْ أحدِ  منْ  اأَلَذافِ 
   الوعيدَ  ألف   ؛ وِ على وجوبِ  داؿ   اأَلَذافِ  على ترؾِ  فيوِ  الوعيدِ  ودُ رُ ، ووُ  اعبمعِ 
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 ٖٚ 

 

________________________________________
 نَ ِميْ ُمِقيْ َعَلى الرَِّجاِل الْ 

________________________________________ 
 منْ  اأَلَذافِ  ةِ كما دؿ  على فرضي  ،  ـٍ فعٍل ؿبر   ، أوْ  واجبٍ   على ترؾِ ال  إِ  يكوفُ ال 

 . وِ على تركِ  الوعيدَ  وِ ترتيبِ  جهةِ 
َ  أفْ  بعدَ [  نَ ِميْ ُمِقيْ ] َعَلى الرَِّجاِل الْ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ    واإلقامةَ  اأَلَذافَ  أف   بُت 

َ  أفْ  ما فرُض كفايٍة أرادَ كل  منهُ   ؟  واإلقامةُ  اأَلَذافُ  عليوِ  ذي يُفرضُ ال   نِ مَ  يُبُت 
 ن  عليهِ  ن  ال جيبُ هُ ألنػ   ؛ ساءُ الن   فخرجَ [  َعَلى الرَِّجالِ  ] : -رَِحَمُو اللُ - فقالَ 
 ن  عليهِ  اعبماعةِ  وجوبُ  وال إقامٌة ، وال صبعٌة ، وال صباعٌة ، فإذا سقطَ ، أذاٌف 
 . بوِ  قصودةُ مَ الْ  ا ىيَ هَ ألنػ   ؛ اأَلَذافِ  وجوبُ  سقطَ 

، على  فبل حرجَ  ن  هِ عبماعتِ  فَ يؤذ   رجٌل أفْ  ، وأرادَ  نَ ِاجتمعْ  ساءَ الن   أف   ا لوْ وأم  
   -َرضِبَُه ُم اللُ - قولي العلماءِ  أرجحُ  وىوَ ساَء ، رأُة الن  مَ تَػُؤـ  الْ  أفْ  جبوازِ  القوؿِ 

 صبلةِ  يف أحكاـِ  -تَػَعاَل - اللِ  بإذفِ  وُ كما سيأيت بيانُ   نظري والعل م عند الل يف
 . اعبماعةِ 

َها- ةَ قَ رَ وَ  ـ  أُ  حديثُ  : نَّ هِ لجماعتِ  يُؤذَّنَ  أنْ  على جوازِ  ليلُ والدَّ   -َرِضَي الُل َعنػْ
ا هَ لَ  ذَّنَ يُ ؤَ  نْ ا أَ هَ َأِذَن لَ  -- النَِّبيَّ  نَّ أَ  ))   أيب داودَ  ننِ ، وسُ  سندِ مُ يف الْ  ابتُ الث  
  . ((َأْىَل َدارَِىا  ْن تَ ُؤمَّ أَ وَ 

 (( آنَ رْ قُ الْ  تِ عَ مَ جَ  دْ قَ  تْ انَ ا كَ هَ ن َّ أَ ))    وِ يف صحيحِ  زميةَ خُ  ابنِ  يف روايةِ  جاءَ  وقدْ 
 . -- الن ِب   على عهدِ  القرآفِ  ف اظِ حُ  منْ  تْ ا كانَ هَ أنػ    أي 
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 ________________________________________
 ُىَمايُ َقاَتُل َأْىَل بَ َلٍد تَ رَُكوْ , ِة بَ َمْكتُ وْ َخْمِس الْ اِت الْ وَ لَ لِلصَّ 

________________________________________ 
،  اغباضرُ  خصُ الش   قي ٍم ، وىوَ مُ  صبعُ َن [ يْ مِ ُمِقيْ ] الْ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

عليه م أذاٌف ، وال إقامٌة ،  ال جيبُ  وُ وا يف سفٍر فإن   م إذا كانُ هُ أنػ     ذلكَ  ومفهومُ 
وا   إذا ، فقالُ  فرِ الس   حالةِ  وفَ دُ  صرِ مِ يف الْ  اإلقامةِ  على حاؿِ  ةَ وا الفرضي  بُ رتػ   ولذلكَ 

واجبٍة يف  غَتُ  اعبماعةَ  ألف   ؛ؽب م  وا ، وإمنا يستحبُّ نُ ؤذ  يُ   م أفْ هُ ال يلزمُ  القوـُ  سافرَ 
 . وِ يف موضعِ  اللِ  بإذفِ  وُ كما سيأيت بيانُ   ،اػبَْيِف  دبسجدِ  ُتِ لَ جُ الر   ؛ غبديثِ  فرِ الس  

 صباعٌة وحضرهت م الصبلة فصّلوا بدوف أذاٍف مل يأشبوا . وعليو فلو سافر
  ِة [ بَ َمْكتُ وْ َخْمِس الْ اِت الْ وَ لَ ] لِلصَّ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 جاؿِ ما على الر  فيهِ  الفريضةَ  ، أي أف   لبلختصاصِ    البلـُ  [ اتِ وَ لَ لصَّ لِ ] قولو :
  .لواِت اػبمِس ٌة بالص  ـبتص   قيمُتَ مُ الْ 

  . اػبمسِ  لواتِ خيتصُّ بالص   باأَلَذافِ  عروؼَ مَ الْ  داءَ الن   أف   األصلُ  ىوَ وىذا 
،  يدينِ ؽبا أذاٌف ، وال إقامٌة ، كصبلِة العِ  ال ُيشرعُ  وُ فإن   لواتِ الص   ا ما عداىا منَ أم  

اويحِ  واالستسقاءِ    -- الن ِب   عنِ  حيحةِ الص   يف األحاديثِ  ، كما ثبتَ  ، والًت 
 لواتِ الص   بعضَ  خص   رعَ الش    أف  ال  ، إِ  يُقاـَ  ؽبا ، أوْ  يُؤذ فَ  أفْ  رُ يأمُ  نْ يكُ   مْ ػلَ  وُ أن  

                 ىادَ نَ يػُ  حيثُ ؛  واػبسوؼِ  الكسوؼِ  ها ، كما يف صبلةِ قبلَ  خاص   بنداءٍ 
 . وِ يف بابِ  -تَػَعاَل - اللِ  بإذفِ  وُ ( كما سيأيت بيانُ  ةٌ عَ امِ الُة جَ الصَّ   

 عائٌد إل اأَلَذافِ  مَتُ الض  ُىَما [ ] يُ َقاَتُل َأْىَل بَ َلٍد تَ رَُكوْ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
  . واإلقامةَ  وا اأَلَذافَ بلٍد تركُ  يُقاتل أىلُ   أي ،  واإلقامةِ 
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 ________________________________________
 َماهُ ت ُ ُأْجرَ  َتْحُرمُ وَ 

________________________________________ 
 على البلدِ    ُُيك مُ  العلماءِ  بعضُ  قاؿَ  ، ولذلكَ  اإلسبلـِ  شعائرِ  شعَتٌة منْ  اأَلَذافُ 

وىو ما ُيسّمى عند أىل العل م رضبه م الل ،  بلةِ بالص   فيوِ  فَ إذا أُذ   باإلسبلـِ 
 . باغبك م بالظ اىر

        اأَلَذانُ  فيوِ  الذي يُقامُ  البلدَ  , وأنَّ  اإلسالمِ  شعائرِ  منْ  وُ على أنَّ  ليلُ والدَّ 
 -- مالكٍ  بنِ  أنسِ  حديثِ  منْ  خاري  البُ  يف صحيحِ  ما ثبتَ    وُ أىلُ  ال يُقاتلُ 

,  حَ بِ ى ُيصْ تَّ ا حَ نَ و بِ زُ غْ ي َ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ مً وْ ا ق َ نَ ا بِ زَ ا غَ ذَ إِ   -- النَِّبي   انَ كَ   ))   قاؿَ 
 .((  مْ هِ يْ لَ عَ  ارَ غَ ا أَ انً ذَ أَ  عْ مَ سْ يَ  مْ لَ  نْ إِ , وَ  مْ هُ ن ْ فَّ عَ ا كَ انً ذَ أَ  عَ مِ سَ  نْ إِ , فَ  رَ ظُ نْ ي َ وَ 

  . واإلقامةِ  اأَلَذافِ  جرةَ أي أُ َما [ هُ ت ُ ُأْجرَ  َتْحُرمُ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
فيها  سألةُ مَ الْ  ، وىذهِ  واإلقامةِ  على اأَلَذافِ  اإلجارةُ  ال ذبوزُ  وُ   أن   ومعٌت ذلكَ 
 : ينِ وا على قولَ اختلفُ  حيثُ  ؛ -َرضِبَُه ُم اللُ - العلماءِ  خبلٌؼ بُتَ 

 واإلقامِة ، وىذا ىوَ  جرًة على اأَلَذافِ َذ أُ يأخُ  أفْ  للمؤذ فِ  ال جيوزُ :  األولِ  القولِ 
 .  -َرضِبَُه ُم اللُ - ، واغبنابلةِ  ةِ اغبنفي   مذىبُ 
إل  وُ بعثَ  -- الن ِب   أف   -- أيب العاصِ  بنِ  عثمافَ  حبديثِ    واواستدل  
  ا نً ذِّ ِخْذ ُمؤَ اتَّ وَ  )) يل   قاؿَ  أفْ  ما أوصاين بوِ  آخرَ    فكافَ  ا ، قاؿَ أمَتً  الطائفِ 

 . هُ ، وغَتُ  اغباك مُ  وُ ، وصح حَ  اػبمسةُ  رواهُ  ((ا َأْجرً  ى َأَذانِوِ لَ ال يَْأُخُذ عَ 
،  ةِ الكي  مَ الْ  مذىبُ  ، وىوَ  واإلقامةِ  على اأَلَذافِ  جرةِ األُ  أخذُ  جيوزُ  اني :الثَّ  القولِ 
 .  -َرضِبَُه ُم اللُ - ةِ افعي  والش  
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،  افِ ب  حِ  وابنِ  ، سائي  الن   عندَ  -- أيب ؿبذورةَ  يف حديثِ  دبا جاءَ    واواستدل   
  -- النَِّبي  يَّ لَ ى عَ قَ لْ أَ  ))   قاؿَ  وُ   أن   طُرِقو ، وفيوِ  حسٌن دبجموعِ  حديثٌ  وىوَ 

 نْ ٌء مِ يْ ا شَ هَ ي ْ فِ , ًة ُصرَّ  نَ يْ ذِ أْ َقَضْيُت التَّ  نَ يْ ي حِ انِ طَ عْ أَ  مَّ ثُ  , تُ نْ ذَّ أَ فَ  , اأَلَذانَ 
 . (( ةٍ ِفضَّ 
 ةِ على مشروعي   ؛ فدؿ   اأَلَذافِ  بعدَ  ةَ الصُّر   أعطاهُ  -- الن ِب   أف   : اللةِ الدِّ  وجوُ 

 .  واإلقامةِ  جرِة على اأَلَذافِ أْخِذ األُ 
ي في نظرِ  حُ ذي يترجَّ والَّ  جرةِ األُ  أخذِ  زِ جوا بعدـِ  القوؿُ  ىوَ  -َواْلِعْل ُم ِعْنَد اللِ -

 ا يلي   مَ لِ  وذلكَ  ؛ على اأَلَذافِ 
 . على ذلكَ  ةِ ن  السُّ  اللةِ دِ  لصحةِ  أوالً :

 -- أيب ؿبذورةَ  حبديثِ  جرةِ األُ  أخذِ  جبوازِ  قاؿَ  نْ مَ  ا استدالؿُ وأم   ا :ثانيً 
  : ينِ وجهَ  منْ  عنوُ  جابُ فيُ 

    ،  ُتَ سلمِ مُ الْ  ماؿِ  بيتِ  ا منْ خً ضْ رَ  ةَ الصُّر   أعطاهُ   -- الن ِب   أف   ىما :أحدِ 
عطى على سبيل األجرة وؿبل النزاع أف يُ ،  اإلجارةِ  اىا على سبيلِ إي   وِ يُعطِ   مْ ػولَ 

والعوض عن أذانو عمومًا ، ألف أخذ اؼباؿ رضخًا مستثٌت باعبواز كما سيبينو 
 .اؼبصنف رضبو الل 

 بعدَ  عَ قَ وَ  ذلكَ  ؛ ألف   لئلسبلـِ  أيب ؿبذورةَ  تأليفَ  قصدَ  -- الن ِب   أف   اني :والثَّ 
 على اإلسبلـِ  الت أليفِ  أجلِ  منْ  ةِ الصُّر   إعطاءُ  فيكوفُ  ، ائفِ الط   غزوةِ  منْ  وِ رجوعِ 

 العهدِ  ها حديثَ وقتَ  -- أبو ؿبذورةَ  كافَ   حيثُ  ؛ اأَلَذافِ  أجلِ  ال منْ 
 . باإلسبلـِ 
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 ٗٔ 

 

________________________________________
 ُمَتَطوِّعٍ  مِ دَ عَ ال َرْزٌق ِمْن بَ ْيِت الَماِل , لِ 

________________________________________ 
 أشارَ  ، وقدْ  فبل بأسَ  اؿِ مَ الْ  بيتِ  ا منْ خً ضْ رَ  فِ ؤذ  للمُ  دفوعُ مَ الْ  اؿُ مَ الْ  وإذا كافَ 
            -َرضِبَُو اللُ - وِ بقولِ  اغبالةِ  يف ىذهِ  األخذِ  إل جوازِ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ 

 على اأَلَذافِ  ْزؽِ الر   أخذَ  فأجازَ  ُمَتَطوٍِّع [ مِ دَ عَ ] ال َرْزٌق ِمْن بَ ْيِت الَماِل , لِ 
،   اسِ الن   منَ  هِ أخذِ  جوازِ  عدـُ  : وُ ومفهومُ  [ الِ مَ الْ  تِ يْ ب َ  نْ مِ ] ،  واإلقامةِ 

  اأَلَذافَ يتول   نْ مَ لِ  جرةَ األُ  وفَ ا ، ويدفعُ بعمارهتِ  وفَ يقومُ  الذينَ  ساجدِ مَ الْ  كأصحابِ 
؛ جرٌة أُ  ىوَ  لْ ، بَ  اؿِ مَ الْ  بيتِ  ا منْ قً زْ رَ  ليسَ  دفوعَ مَ ىذا الْ  ألف   ؛فيها  واإلقامةَ 

  . حر ـِ مُ الْ  فيبقى على األصلِ 
  : فهنا شرطانِ ،  باأَلَذافِ  عُ ُمتبَػر  الْ  ال يُوجدَ    أفْ  -َرضِبَُو اللُ - واشًتطَ 
 .  ُتَ سلمِ مُ الْ  ماؿِ  بيتِ  ا منْ َرْزقً  دفوعُ مَ الْ  اؿُ مَ الْ  يكوفَ  أفْ  : األولُ 

 ا . احتسابً  فُ ذ  ؤَ ٌع يػُ متب   ال يُوجدَ  أفْ  اني :والثَّ 
ا نَ أنػ   ، وىيَ  اغباجةِ  لوجودِ ؛ ا حالٌة مستثناٌة هَ ألنػ  ؛ فبل بأس  رطافِ الش   قَ فإذا ربق  

 إل ضياعِ  ي ذلكَ فُيؤد   ؛ واإلقامةِ  باأَلَذافِ  يقوـُ  نْ مَ  قبدْ   مْ ػلَ  فِ ؤذ  للمُ  ندفعْ   مْ ػإذا لَ 
  م بوقتِ هِ عبهلِ ؛ ه م وصيامِ  اسِ الن   يف صبلةِ  فاسدِ مَ الْ  ، وحصوؿِ  الش عَتةِ  ىذهِ 
  . ياـِ والص   بلةِ الص  

 سألةِ مَ الْ  يف حك مِ  ةَ واغبنفي   وا اغبنابلةَ  م خالفُ هُ أنػ   معَ  ةُ افعي  الش   عليوِ  نب وَ  رطُ وىذا الش  
وا  م منعُ هُ  أنػ  ال  إِ  ، جرةِ األُ  أخذِ  وا جبوازِ ، فقالُ  اأَلَذافِ  على جرةِ األُ  أخذِ  ربريُ  وىوَ 
  . ؤسبنِ مُ الْ  حتسبِ مُ الْ  وجودِ  يف حاؿِ  ذلكَ  منْ 
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  ________________________________________
 انً ا َأِمي ْ تً ذُِّن َصيِّ ُمؤَ ُن الْ وْ كُ يَ وَ 

________________________________________ 
 وفَ كُ يَ  فْ أَ  بُّ حِ     أُ  وِ بقولِ  إل ذلكَ  -َرضِبَُو اللُ - افعيُّ الش   اإلماـُ  أشارَ  وقدْ 

ا عً تطو  مُ  فُ ذ  ؤَ يػُ  نْ مَ  جيدُ   م ، وىوَ هُ يرزقػَ  أفْ  لئلماـِ  وليسَ ، .... ُْتَ ُمتطو عِ  وفَ نُ ذ  ؤَ مُ الْ 
 أمانٌة ( اىػ . وُ لَ  فبنْ 

     الفقهاءِ  منَ  طائفةً  فإف  ،  حتسبِ مُ الْ  وجودِ  لعدـِ  عَتةِ الش   ىذهِ  ضياعُ  وإذا ُخشيَ 
 . أعل مُ  ، واللُ  الش عَتةِ  فواتِ  فسدةِ مَ ا لِ دفعً ؛  االستئجارِ  وا جبوازِ قالُ  -َرضِبَُه ُم اللُ -

 -َرضِبَُو اللُ - غَ رَ فػَ  أفْ  بعدَ ا [ نً ا َأِمي ْ تً ذُِّن َصيِّ ُمؤَ ُن الْ وْ كُ يَ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 روطِ الشُّ  يف بيافِ  -َرضِبَُو اللُ - عَ رَ شَ  ،بُأجرٍة  ال يكوفَ  ، وأفْ  اأَلَذافِ  حك مِ  بيافِ  منْ 

 . فِ ؤذ  مُ ىا يف الْ رُ اليت ينبغي توفػُّ  واألوصاؼِ 
  أي [ اتً َصيِّ  ] : وُ قولُ , [  انً ا َأِمي ْ تً ذُِّن َصيِّ ُمؤَ الْ  نُ وْ كُ يَ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - فقالَ 
 . وتِ الص   برفعِ  قُ يتحق   ، وىوَ  اإلعبلـُ  اأَلَذافِ  منَ  قصودَ مَ الْ  ؛ ألف   وتِ الص   رفيعَ 
 وُ قولُ  ، وفيوِ  ـُ تقد  مُ الْ  -- دري  اػبُ  أيب سعيدٍ  حديثُ  : على ذلكَ  دلَّ  وقدْ 
 ,الِة ْنَت بِالصَّ ذَّ بَاِديتَك , فَأَ ِإَذا ُكْنَت ِفي َغَنِمَك وَ فَ  ))   عصعةَ أيب صَ  البنِ 

 . (( كَ تَ اْرَفْع َصوْ فَ 
هبا  قُ اليت يتحق   الص فاتِ  رِ هبا إل توفُّ  يقوـُ  نْ مَ  يف اختيارِ  ٍة يُنظرُ اليٍة شرعي  وكلُّ وِ 

،  -َرضْبَُة الِل َعَلْيِه مْ - العلماءُ  ذلك كما قر رَ   ، اليةِ الوِ  تلكِ  منْ  الش رعِ  مقصودُ 
يف  اإلسبلـِ  شيخُ  ( ، وكذلكَ  ةِ لطانيَّ الس   في األحكامِ    اورديُّ مَ الْ   م اإلماـُ هُ ومنػْ 
 أفْ  اأَلَذافِ  منَ  قصودُ مَ الْ  ا كافَ م  فلَ  ( وغَته ، المجموعِ    منَ  ما موضعٍ  غَتِ 

 الص وتِ  بصفةِ  فِ ؤذ  مُ الْ  لصفاتِ  وِ بيانِ  عندَ  -َرضِبَُو اللُ - ابتدأَ ، اإلعبلـُ  ُيصلَ 
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 ٖٗ 

 

   فقاؿَ ،  بلةِ الص   وقتِ  وؿِ خُ بدُ  اسِ الن   يف إعبلـِ  عليوِ  ؿُ عو  مُ الْ  ىوَ  وُ ؛ ألن   رتفعِ مُ الْ 
 وُ عٌت " أي أن  مَ الْ  تدؿُّ على زيادةِ  [ اتً َصيِّ ]    وِ بٌت يف قولِ مَ الْ  " وزيادةُ [  اتً َصيِّ  ]

 بعيد يكوفَ  ي ِت أفْ الص   يف تفضيلِ  األحواؿِ  ، وأحسنُ  هِ غَتِ  ا منْ صوتً  أرفعُ 
َعَلْيِو الص بلُة -( ، وىو اؼبراد بقولو  وتِ الصَّ  ِديَّ نَ    وُ ونَ سمُّ الذي يُ  ، وىوَ  وتِ الص  

)) فَ ُقْم َمَع يف قصة اأَلذاف    --يف حديث عبد الل بن زيد  -َوالس بلـُ 
أخرجو  فَ ْليُ َؤذِّْن ِبِو ؛ فَِإنَُّو أَْنَدى َصْوتًا ِمْنَك ((ِباَلٍل فَأَْلِق َعَلْيِو َما رَأَْيَت , 

 و . حَ أضبد ، وأبو داود ، وابن ماجو ، والًتمذي وصح  
  .اىػ  ( وتِ   والن دى   بُػْعُد الص     -َرضِبَُو اللُ - هَ دَ يْ سِ  ابنُ  قاؿَ 

  ،  اسِ الن   أكثرَ  وُ صوتُ  فبلغَ  ، اأَلَذافِ  منَ  قصودُ مَ الْ  قَ ا ربق  عاليً  وُ صوتُ  فإذا كافَ 
 ال ينبغي أفْ  وىا ، لكنْ ، وشهدُ  بلةِ الص   وقتِ  وا بدخوؿِ ه م ، فعلمُ وردبا صبيعَ 

 ةً خاص  ،  وِ انِ ذَ بأَ  ؽب م الض ررُ  فيحصلُ ؛  م هُ ، ويزعجُ  وُ صوتُ  اسَ ؤذي الن  ا يُ صي تً  يكوفَ 
 م ، كما يف َصبليَتْ الفجر هِ  م وراحتِ هِ يف نومِ  اسُ الن   ُف ، ويكوفُ ذ  ؤَ يػُ  فَ ؤذ  مُ الْ  أف  

 منَ  الضُّعفاءَ  ، وردبا أزعجَ  وِ انِ ذَ  م بأَ آذاىُ  وتِ الص   مزعجَ  فإذا كافَ ،  والعصرِ 
 ال زبفى .  ويف ذلك مفاسد وأضرارٌ ،  واألطفاؿِ  ، والن ساءِ  رضى،مَ الْ 

 وتِ الص   ضعفَ  ألف   ؛ وتِ الص   ضعيفَ  ال يكوفُ  وُ أن  [ ا تً يِّ صَ  : ] وِ قولِ  ومفهومُ 
 انَوُ ذَ أَ  اسِ الن   ، وال َيسمُع أكثرُ  اسِ الن   إعبلـُ  ، وىوَ  اأَلَذافِ  قصوُد منَ مَ الْ  وُت بوِ يَػفُ 

 . ساءِ الن   يف صوتِ  وجودةَ مَ الْ  الر قةَ  ٌة تشبوُ رق   وِ انِ ذَ يف أَ  وىكذا إذا كافَ 
  . اغبفظُ  ، وىيَ  األمانةِ  مأخوٌذ منَ  ا [نً ي ْ مِ ] أَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 أيب ىريرةَ  يف حديثِ  ما ثبتَ   ا أمينً  نُ ؤذِّ المُ  يكونَ  ينبغي أنْ  وُ على أنَّ  ليلُ والدَّ 
-  ُالن ِب   أف   -َوأَْرَضاه --  َُن ُمْؤَتمنٌ ذِّ ُمؤَ الْ اإِلَماُم َضاِمٌن , وَ  ))   قاؿ  ,
 ،  مذيُّ ، والًت   ، وأبو داودَ  أضبدُ  وُ أخرجَ  ((نِيَن ذِّ لُمؤَ ِاْغِفْر لِ , وَ  ةَ َأْرِشِد األَِئمَّ  مَّ هُ اللَّ 
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 ________________________________________ 
 َوْقتِ ا بِالْ َعاِلمً 

________________________________________ 
 .ا أمينً  يكوفَ  أي ينبغي أفْ ، خٌب دبعٌت اإلنشاء  ((ٌن ذُِّن ُمْؤَتمَ ُمؤَ الْ  ))   وُ فقولُ 

على  يُؤسبنُ  وُ أن   منها :، ألموٍر  ا [نً ي ْ مِ ] أَ  وِ بكونِ  ؤذفَ مُ الْ  -- الن ِبُّ  ووصفَ 
  . ياـُ ، والص   بلةُ ، ومها   الص   اإلسبلـِ  أركافِ  منْ  ركنُتِ 

 بدخوؿِ  إعبلـٌ  واأَلَذافُ ،  ُتِ هادتَ الش   بعدَ  اإلسبلـِ  أركافِ  أعظ مُ  فهيَ    الةُ ا الصَّ أمَّ 
 مواقيتَ  اسِ للن   ا ُيفظُ أمينً  ؤذفُ مُ الْ  يكوفَ  ، فينبغي أفْ  وِ بدونِ  ها الذي ال تصحُّ وقتِ 

 .ها عُ ضيػ   م ، وال يُ صلواهتِ 
 نْ يكُ   مْ ػى م ، فإذا لَ ه م ، وفطرِ يف إمساكِ  وِ انِ ذَ بأَ  يعملوفَ  اسَ الن   فإف    ياُم ا الصِّ وأمَّ 
 اأَلَذافُ  ينضبطُ  فباألمانةِ  ، هِ يف إفسادِ  ، وتسب بَ   معليه م صوَمهُ  ا ضي عَ ا ؿباِفظً أمينً 

،  عتبِ مُ الْ  يف الوقتِ  فُ ؤذ  فيُ  ، ياـِ والص   بلةِ الص   ا على مواقيتِ ؿبافظً  فُ ؤذ  مُ الْ  ويكوفُ 
 األعذارِ  كأىلِ ،  ي الغَُت قبَل الوقِت ؛ فُيصل   فَ فأذ   ا تساىلَ أمينً  نْ يكُ   مْ ػوإذا لَ 

 وِ ى م بأذانِ يفط رُ  ، أوْ  فتبطلُ ؛  الوقتِ   م قبلَ هُ صلواتػُ  ؛ فتقعُ  على ىذا الوجوِ  وِ انِ ذَ بأَ 
 ،  مهِ صومِ  يف هنايةِ  وُ قبلَ  ه م ، أوْ ه م يف صيامِ إمساكِ  يف حاؿِ  الفجرِ  طلوعِ  بعدَ 

  م . عليهِ  وُ فيُبطلُ 
 وا يف القديِ  م كانُ هُ ا ؛ ألنػ  أيضً  فِ ؤذ  مُ يف الْ  األمانةُ  تِ طَ اُشًتُِ  : العلماءِ  بعضُ  وقالَ 

 م يف وعيوهبِ  ، اسِ الن   ، فردبا اطلع على عوراتِ  ساجدِ مَ الْ  على ظهورِ  وفَ نُ يؤذ  
 . اغبديثِ  عنِ  وُ ، ولسانَ  ظرِ الن   عنِ  هُ بصرَ  ظَ فِ ا حَ أمينً   م ، فإذا كافَ بيوهتِ 
ينبغي يف  وُ   أن   -َرضِبَُو اللُ - هُ مرادُ َوْقِت [ ا بِالْ ] َعاِلمً  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 ؟  ى يكوفُ ػمت مسِ الش   زواؿِ  وقتَ  فيعرؼَ    بالوقتِ ا مً عالِ  يكوفَ  أفْ  فِ ؤذ  مُ الْ 
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 ٗ٘ 

 

________________________________________ 
َم َأْفَضلُ  وِ ِفيْ  فَِإْن َتَشاحَّ    وِ ا ِفيْ ُهمَ اثْ َناِن ُقدِّ

________________________________________ 
 هرِ الظُّ  صبلةِ  وقتَ  ؟ ليعل مَ  وِ يْ مثلَ  ى يصَتُ ػ؟ ومت وُ ظلُّ كل  شيٍء مثلَ  ى يصَتُ ػومت

 غربِ مَ الْ  صبلةِ  وقتَ  ؛ ليعل مَ  فقِ ، والش   مسِ الش   غروبِ  دالئلَ  ، ويعرؼَ  والعصرِ 
 ، فإذا عل مَ  الفجرِ  صبلةِ  وقتَ  ليعل مَ ؛  ادؽِ الص   الفجرِ  دالئلَ  ، ويعرؼَ  والعشاءِ 

  مْ ػ، وإذا لَ  -تَػَعاَل - اللِ   م بإذفِ هُ عبادتػَ  اسِ للن   حفظَ  وِ انِ ذَ يف أَ  بوِ  ، وعملَ  ذلكَ 
     ، وأذف باجتهاد نفسو دوف الرجوع إل من ىو أعل م باؼبواقيت ، ا مً عالِ  نْ يكُ 
 . يف اػبطأِ  وِ سيؤدي إل وقوعِ  ذلك فإف  

َم َأْفَضلُ  وِ ِفيْ  ] فَِإْن َتَشاحَّ  : -رَِحَمُو اللُ -قولو   وُ   أن   هُ مرادُ [  وِ ا ِفيْ ُهمَ اثْ َناِن ُقدِّ
 وُ ، فإن   لآلخرِ  نازؿِ الت   ما عنِ ، وشح  كلُّ واحٍد منهُ  اثنافِ  يف اأَلَذافِ  إذا تنافسَ 

 وِ ، وكونِ  عل ٍم بالوقتِ  منْ  ، باأَلَذافِ  قةِ تعل  مُ الْ  فاتِ الص   ما يف ىذهِ ـُ أفضُلهُ يُقد  
ا ضبطً  أكثرُ ما هُ ا ، وأيػ  ما أقوى صوتً هُ أيػ   ننظرَ  أفْ  ا ، وىذا يستلزـُ ا ، أمينً صي تً 

 فاتِ الص   على حسبِ  قديُ الت   فيكوفُ  ؛ اػبمسِ  لواتِ يف الص   اأَلَذافِ  واقيتِ مَ لِ 
       ،  يانةِ ، والد   اعةِ الط   كزيادةِ ،  خرى األُ  فاتِ الص   قبلَ  افِ ذَ ها لؤلَ اليت كبتاجُ 

،  يف ذلكَ  وُ دونَ  ، واآلخرَ  بلةِ الص   واقيتِ مَ ا لِ مها   أكثَر ضبطً ا أحدَ نَ وجدْ  فلوْ 
 أفضلُ  وُ ؛ ألنَ  األوؿَ  ـُ نا نقد  فإن   ، ذلكَ  ، وكبوُ  صدقةً  ا ، وأكثرُ تبكَتً  أكثرُ  وُ لكن  

ا ، مها أقوى صوتً أحدُ  كافَ   وأول ، وىكذا لوْ  أحقُّ  ، فهوَ  فِ ؤذ  مُ الْ  يف صفاتِ 
 نْ مَ  ـُ نا نقد  ، فإن   ا للمسجدِ نافلًة ، وتبكَتً  أكثرُ  وُ ، لكن   وتِ يف الص   وُ دونَ  واآلخرُ 

أي يف  [ وِ يْ ] فِ    وِ بقولِ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  هُ ا ، وىذا ما قصدَ أقوى صوتً  ىوَ 
 . اأَلَذافِ  صفاتِ 
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 ________________________________________
 انُ رَ ي ْ جِ الْ  ارُهُ تَ خْ يَ  نْ مَ  مَّ ثُ  وِ َعْقلِ , وَ  وِ نِ ي ِديْ ا فِ مَ ُلهُ ضَ فْ أَ  مَّ ثُ 

________________________________________
ما إذا هُ   أنػ   هُ مرادُ [  وِ َعْقلِ , وَ  وِ نِ ي ِديْ ا فِ مَ ُلهُ ضَ فْ أَ  مَّ ] ثُ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 . ، والعقلِ  يانةِ هما يف الد  ا إل أفضلِ نَ نظرْ  فِ ؤذ  مُ يف الْ  طلوبةِ مَ الْ  فاتِ ا يف الص  استويَ 
ا مها أكثَر صبلحً أحدُ  ، وكافَ  ، واألمانةِ  الوقتِ  ، وضبطِ  وتِ ا يف الص  فإذا استويَ 

يانًة ا دِ ، فإذا استويَ  ينِ الد   جهةِ  منْ  فضيلُ والت   قديُ ، وىذا الت   اهُ نَ مْ واستقامًة قد  
بسداِد  العقلِ  زيادةُ  ما عقبًل ، وتُعرؼُ هُ ا أفضلَ نَ مْ ، فقد   العقلِ  ا إل صفةِ نَ ا نظرْ أيضً 

فبا  ذلكَ  ، وكبوِ  الس ْمِت ، والوقارِ  ، وكماؿِ  يف األمورِ  ؼِ صرُّ الت   القوِؿ ، وُحسنِ 
،  باالختبارِ  إل ذلكِ  لُ ص  وَ تػَ ، ويػُ  وِ ، ووفرتِ  اإلنسافِ  عقلِ  على رجاحةِ  بوِ  ُيستدؿُّ 

 . اسِ الن   شهادةِ  أوْ 
،  سجدِ مَ الْ   م جَتافُ هبِ  رادُ مُ الْ اُن [ رَ ي ْ جِ الْ  ارُهُ تَ خْ يَ  نْ مَ  مَّ : ] ثُ  -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 سجدِ مَ الْ  جَتافِ  قبواًل عندَ  أكثرُ  ىوَ  نْ ا إل مَ نَ نظرْ ،  فاتِ الص   ا يف صبيعِ فإذا استويَ 
أدعى  ذلكَ  كافَ ،   وِ انِ ذَ وأَ  ةِ رعي  الش   وِ يف واليتِ  اسِ الن   ا بُتَ إذا كاف ؿببوبً  اإلنسافَ  ألف  

ه م  ؿببتَ  ؛ ألف   تزكيٌة لوُ  فهذهِ  لوُ  وفَ ، ويرتاحُ  وُ ونَ ُُيبُّ  اسُ الن   ، وإذا كافَ  وُ منْ  للقبوؿِ 
  . هِ وخَتِ  وِ فضلِ  بزيادةِ   م لوُ هُ شهادٌة منػْ  ى م لوُ واختيارَ 

:  قاؿَ  -- أيب ىريرةَ  كما يف حديثِ   ، على ذلكَ  حيحةُ الص   ةُ ن  السُّ  تْ دل   وقدْ 
: َسْل  -- الَ ي َأْحَسْنُت َوَأَسْأُت ؟ قَ َأْعَلُم أَنِّ َف َكيْ ,  َل الِل يَا َرُسوْ )) 

فَ َقْد  ,فَ َقْد َأْحَسْنَت , وِإْن قَاُلوا : َأَسْأَت  ,ِجيَراَنَك , فَِإْن قَاُلوا : َأْحَسْنَت 
 ،  اعبَتافِ  شهادةِ  نص  يف اعتبارِ  ، وىذا اغبديثُ  وُ حَ وصح   اغباك مُ  رواهُ  ((َأَسْأَت 
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 ٗٚ 

 

________________________________________ 
 ةٌ قُ ْرعَ  مَّ ثُ 

________________________________________ 
كما يف ،   ه ما على بعضِ عمومً  سلمُتَ مُ الْ  شهادةِ  باعتبارِ  ةُ السُّن   تِ وجاءَ 
  : قاؿ --يف قصة اعبنازتُت أف الن ِبّ  -- أنسٍ  حديثِ  منْ  ُتِ حيحَ الص  
 منَ  ـَ ا فيما تقد  إذا استويَ  وُ فإن  ، وعلى ىذا ،  ((أَنْ ُتْم ُشَهَداُء الِل ِفي اأَلْرِض  ))

على  ـُ ما ، فيُػَقد  هُ منػْ  وُ ونَ الذي خيتارُ   م عنِ اىُ نَ ، وسألْ  ا إل اعبَتافِ نَ رجعْ ،  فاتِ الص  
 . وِ صاحبِ 

  مْ ػ، ولَ  فاتِ الص   منَ  ـَ فيما تقد  ا أي إذا استويَ ٌة [ قُ ْرعَ  مَّ ] ثُ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
،  اما عددً هُ بينػَ  فضيلُ وا وتساوى الت  لُ فض   ، أوْ  مها على اآلخرِ أحدَ  اعبَتافُ  لِ يفض  

كما يف   قاؿَ  -- الن ِب   ألف  ؛  وااِلْستهاـِ  بالُقْرعةِ  فضيلِ إل الت   نا حينئٍذ نرجعُ فإن  
ي النَِّداِء , ا فِ َلْو يَ ْعَلُم النَّاُس مَ  ))   -- أيب ىريرةَ  حديثِ  منْ  ُتِ حيحَ الص  

  . ((الْستَ َهُموا  وِ يْ لَ َيْسَتِهُموا عَ  نْ  أَ الَّ وا إِ دُ جِ يَ  مْ لَ  مَّ , ثُ  لِ وَّ األَ  الصَّفِّ وَ 
             اصٍ أيب وق   بنِ  سعدِ  عنْ  وِ يف صحيحِ  -َرضِبَُو اللُ - خاريُّ البُ  َحكى اإلماـُ  وقدْ 

--   ه م ، بينَ  ، فأقرعَ  يف اأَلَذافِ  اسُ الن   ا تشاح  حينمَ  القادسيةِ  يوـَ  وُ فعلَ  وُ أن  
 الُقْرَعُة . عليوِ  تْ خرجَ  نْ  م مَ هُ  منػْ وول  

 رَ نثػَ تُ  ، ُث   يف أوراؽٍ  األظباءُ  بَ ُتكتَ    أفْ  مثلُ ، طريقٍة معتبٍة  بأي   وذبري القرعةُ 
ـَ على غَتِ  وُ اظبُ  خرجَ  نْ ا ، فمَ هَ منػْ  خُيتارَ  ما فيها ، ُث   معرفةُ  ال ميكنُ  بطريقةٍ   . هِ ُقد 
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 ةً لَ مْ َة جُ ْشرَ َس عَ مْ خَ  وَ ىُ وَ 

________________________________________ 
 نبي وِ  يف قصةِ  إل ذلكَ  -تَػَعاَل - اللُ  كما أشارَ   ،أصٌل قدٌي  لوُ  القرعةِ  واعتبارُ 
 چڳ  ڳ   ڳ  ڳ چ     عنو -ُسْبَحانَوُ - وِ يف قولِ  -- يونسَ 

 وُ فإن   (ٔ)
، وا القرعةَ وا ، فعلُ ى م حىت ال يغرقُ يرموا أحدَ  وا إل أفْ يف الُفْلِك ، واحتاجُ  ا كافَ م  لَ 

 العلماءُ  ا أخذَ نَ ىُ  ، ومنْ  بذلكَ  اللُ  وابتبلهُ  -- يونسَ  اللِ  على نب   تْ فخرجَ 
  . شاح  والت   االزدحاـِ  عندَ  للمفاضلةِ  بالقرعةِ  العملِ  ةَ مشروعي   -َرضِبَُه ُم اللُ -

طبَس  اأَلَذافَ    أف   هُ مرادُ ًة [ لَ مْ َة جُ ْشرَ َس عَ مْ خَ  وَ ىُ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 شهادةُ   ا   هَ منػْ  اثنتافِ  ،أربُع شهاداٍت  ، ُث   وِ يف أولِ  عشرَة صبلًة ، أربُع تكبَتاتٍ 

 أربعُ  ، ُث  (  اللِ  ا رسوؿُ ؿبمدً  أف   شهادةُ      ، واثنتافِ (   اللُ ال  إِ  ال إلوَ  أفْ 
، (  حي  على الفبلحِ ػ    لِ  ، واثنتافِ (  بلةِ حي  على الص  ػ    لِ  َحيػَْعبلٍت ، اثنتافِ 

 .لًة صبُ  عشرةَ  اػبمسَ  سباـُ (   اللُ ال  إِ  ال إلوَ      فُ ؤذ  مُ الْ  قوؿُ  ، ُث   تُتِ مر   كبَتُ الت   ُث  
،  يف ِقص ِة اأَلَذافِ  -- زيدٍ  بنِ  اللِ عبدِ  عليها حديثُ  اليت اشتملَ  فةُ الص   وىذهِ 
 اإلماـُ  وُ حَ صح   ، وقدْ  -- اللِ  لرسوؿِ  --هبا ببلٌؿ  فُ ذ  ؤَ يػُ  اليت كافَ  وىيَ 

 أئمةِ  منْ  -َرضِبَُه ُم اللُ -ى م ، وغَتُ  زميةَ خُ  ، وابنُ  مذيُّ ، والًت   ىليُّ ، والذُّ  خاريُّ البُ 
 .  أفِ الش  

    ْرِجيِع ، التػ   عدـِ  معَ  ، األََذافِ  يف أوؿِ  الت كبَتِ  على تَػْربيعِ  تشتملُ  فةُ الص   وىذهِ 
 . -َرضِبَُه ُم اللُ - ، واغبنابلةِ  ةِ اغبنفي   عندَ  اأَلَذافِ  صفةِ  منْ  وردَ  ما أفضلُ  وىيَ 
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 ٜٗ 

 

 ________________________________________
 ا َعَلى ُعُلو  ُلهَ يُ َرت ِّ 

________________________________________ 
يف  -- أنسٍ  غبديثِ  ؛ اأَلَذافِ  يف أوؿِ  بَِتْثِنَيِة الت كبَتِ  : انيةُ الثَّ  فةُ والصِّ 
 جيعِ ، والًت   ((َة ِتَر اإِلقَامَ يُ وْ اأَلَذان , وَ  عَ فَ شْ يَ  نْ ٌل أَ اَل أُِمَر بِ  ))   قاؿَ  ُتِ حيحَ الص  

 ُتِ هادتَ الش   يقوؿَ  أفْ  ، وىوَ  -- أيب ؿبذورةَ  كما يف حديثِ   ، ُتِ هادتَ يف الش  
،  ةُ الكي  مَ ىا الْ ، واختارَ  وُ ما صوتَ هبِ  ًة ثانيًة ، ويرفعُ مر   يرجعُ  منخفٍض ، ُث   بصوتٍ 

 م أربٌع ، ىُ ا عندَ فيهَ  اأَلَذافِ  يف أوؿِ  ةِ افعي  الش   عندَ  كبَتَ الت    أف  ال  إِ  ، ةُ افعي  والش  
كما ،   ةٌ ن  ؛ فكل  سُ  خبلَؼ َتضاد   ٍع ، وليسَ خبلُؼ تَنوُّ  يف الص فتُتِ  واػببلؼُ 

    ،  تيميةَ  ابنِ  اإلسبلـِ  ، وشيخِ  الب   عبدِ  ابنِ    كاغبافظِ  األئمةُ  إليوِ  أشارَ 
      -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -ى م ، وغَتِ  حجرٍ  ابنِ  ، واغبافظِ   مِ القي   ابنِ  ماـِ واإل
 . أعل مُ  واللُ 
تيُل   نوٌع منَ [  ا َعَلى ُعُلو  ُلهَ ] يُ َرت ِّ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ        ،  اإللقاءِ  الًت 

لًة صبُ  اأَلَذافَ  يقوؿَ    أفْ  رادُ مُ واغَبْدِر ، والْ  اإلسراعِ  ، وعدـُ  لُ ، والت مهُّ  لُ سُّ الًت   وىوَ 
  . الغافلِ  ، وتنبيوِ  ائ مِ الن   يف إيقاظِ  ىذا أبلغُ  ؛ ألف   ، وال ُيسرعُ  لُ لًة ويتمه  صبُ 

          (( ِإَذا َأذَّْنَت فَ تَ َرسَّلْ  ))ا   مرفوعً  -- جابرٍ  حبديثِ    واواستدل  
؛  يف اأَلَذافِ  اإلسراعِ  حديٌث ضعيٌف ، وإمنا نصُّوا على عدـِ  ، وىوَ  مذيُّ الًت   رواهُ 
  . فيها وَُيِْدرُ  ُيسرعُ  وُ فإن   اإلقامةِ  ، خببلؼِ  اسِ الن   يف إعبلـِ  أبلغُ  وُ ألن  

واإلدغامات ،  ، دودِ مُ ، والْ  اغبروؼِ  يراعي حقوؽَ  وُ أن   [ا هَ ت ِّلُ رَ ي ُ ]    وُ قولُ  وأفادَ 
 .  ا ذلكَ اليت ال يُراعى فيهَ  العامي ةِ  ا عنِ بعيدً  ، العريب   سافِ سليمًة بالل  وينطقها 
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  ________________________________________
 ا ُمَتَطهِّرً 

________________________________________ 
يف  ا ثبتَ مَ لِ  ؛على مكاٍف عاٍؿ  يكوفُ  اأَلَذافَ  أي أف   [ ى ُعُلو  لَ ] عَ  : وُ وقولُ 

َرِضَي اللُ - ةِ األنصاري   بيتِ  على سطحِ  فُ ذ  ؤَ يػُ  كافَ   وُ   أن   -- ببلؿٍ  حديثِ 
َها بَ ْيِتي  انَ ) كَ )   تْ قالَ ،  جارِ بٍت الن   منْ  امرأةٍ  عنِ  أيب داودَ  ننِ ، كما يف سُ  -َعنػْ

َسَحٍر , ي بِ تِ أْ يَ , ف َ  رَ جْ فَ الْ  وِ يْ لَ عَ  نُ ذِّ ؤَ الٌل ي ُ بِ  انَ كَ , وَ  دِ جِ سْ مَ الْ  لَ وْ ٍت حَ يْ َل ب َ وَ طْ أَ 
 مَّ هُ : اللَّ  الَ قَ  مَّ ى , ثُ طَّ مَ تَ  آهُ ا رَ ذَ إِ فَ ,  رِ جْ فَ ى الْ لَ إِ  رُ ظُ نْ ي َ , ف َ  تِ يْ ب َ ى الْ لَ عَ  سُ لِ جْ يَ ف َ 

 ((يُؤذُِّن  مَّ : ثُ  تْ الَ قَ  , َنكَ ي ْ يُِقيُموا دِ  نْ ٍش أَ يْ رَ ى ق ُ لَ َك عَ َأْستَ ْهِديْ وَ  يُنكَ عِ تَ سْ إنِّي أَ 
ِ  أجلِ  منْ  طحِ عبل على الس   وُ أن   وىذا ُيتملُ   لصبلةِ  خصيصِ الت   بدليلِ  الصُّبحِ  تبُتُّ

          أبو داودَ  اإلماـُ  لوُ  ترج مَ  ، ولذلكَ  وتِ الص   إلظباعِ  وُ أن   ، وُيتملُ  الفجرِ 
 حيثُ  أقوى منْ  األوؿُ  ، واالحتماؿُ  [ ةِ ارَ نَ مَ الْ  وقَ فَ  اأَلَذانِ  بابِ ] ػب -َرضِبَُو اللُ -

)) َوَلْم َيُكْن بَ ْيَن ودؿ عليها ما يف الصحيحُت من قوؿ الراوي    ، ياؽِ الس  
من أجل  ي أف الصعودَ قو  تُ  وىذه اعبملة َأَذانِهَما ِإالَّ َأْن يَ ْرَقى َذا , َويَ ْنِزَل َذا ((

وأف ابن أـ مكتوـٍ رضي الل عنو   ه ؛ خاصةً وت ، ال من أجل الت بُت وحدَ الص  
على أف  السنة يف  وىذا يدؿُّ ُّت كما ال خيفى ، بػَ كاف أعمى فانتفى فيو معٌت الت  

، وأف  اؼبقصود من ذلك انتشار الصوت ؛  عاؿٍ  اأَلذاف أف يكوف على مكافٍ 
   فيسمعو أكثر الناس .

 األكبِ  اغبدثِ  ٍة كاملٍة منَ أي على طهار ا [ ] ُمَتَطهِّرً  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 منَ  اأَلَذافُ  ، فيجوزُ  الفرضِ  ال على سبيلِ  ، الفضلِ  ، وىذا على سبيلِ  واألصغرِ 

 ،  ا أصغرَ حدثً  للمحدثِ  القرآفِ  قراءةِ  على جوازِ  تْ دل   ةَ السُّن   ؛ ألف   حدثِ مُ الْ 
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 ٘ٔ 

 

 ________________________________________
َلةِ    ْصبُ َعْيِو ِفي ُأُذنَ ْيوِ َجاِعالً أُ ,  ُمْستَ ْقِبَل الِقب ْ

________________________________________ 
ُهَما-اٍس عب   بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  منْ  ُتِ حيحَ كما يف الص    يف قصةِ  -َرِضَي الُل َعنػْ
َها- ميمونةَ  وِ خالتِ  بَػْيُتوتَِتِو عندَ   نْ فمِ  يف القرآفِ  ذلكَ  ، فإذا كافَ  -َرِضَي الُل َعنػْ

 مذي  الًت   عندَ  -- أيب ىريرةَ  حديثُ  ، وأفادَ  يف األََذافِ  يكوفَ  أول أفْ  بابِ 
 كافَ   نْ مَ لِ  اأَلَذافِ  جوازِ  عدـَ  ((ضٌِّئ  ُمتَ وَ ال يُ َؤذُِّن ِإالَّ  ))  ا مرفوعً والبيهقي 

 . لكنو حديث ضعيف اإلسناد ا أصغرَ ا حدثً ؿبدثً 
َلِة [  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ   افِ ذَ أَ  منْ  حفوظُ مَ الْ  ىذا ىوَ  ألف   ؛] ُمْستَ ْقِبَل الِقب ْ

  .ا هَ ا عنػْ منحرفً  ، أوْ  ةِ لَ بػْ القِ  مستدبرَ  كافَ   وُ أن   ُُيفظْ   مْ ػ، ولَ  -- ببلؿٍ 
 ببلؿٍ  افِ ذَ أَ  يف صفةِ  أيب داودَ  يف روايةِ  -- حيفةَ أيب جُ  حديثُ    ىذا دُ ويؤكِّ 

--  ، َيراعي  وُ أن   فِ ؤذ  مُ يف الْ  األصلَ  فدؿ  على أف  ؛  ((َيْسَتِدْر  مْ لَ وَ  ))ا   وفيه
 -َرضِبَُو اللُ - نذرِ مُ الْ  ابنُ  حكى اإلماـُ  ا ، وقدْ هَ عنػْ  ، وال ينحرؼُ  ةِ لَ بػْ القِ  استقباؿَ 

 أثناءَ  ةَ لَ بػْ القِ  فُ ؤذ  مُ الْ  يستقبلَ  أفْ  ةِ ن  السُّ  منَ  على أف   -َرضِبَُه ُم اللُ - العل مِ  أىلِ  إصباعَ 
 . وِ أذانِ 
 وتِ الص   يف قوةِ  أبلغُ  وُ ألن   ؛ْصبُ َعْيِو ِفي ُأُذنَ ْيِو [ ] َجاِعاًل أُ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

يف  حيحةِ الص   مذي  والًت   أضبدَ  يف روايةِ  -- حيفةَ أيب جُ  فيها حديثُ  وجاءَ 
 .  (( ُذنَ ْيوِ أُ ي اُه فِ عَ ْصب ُ أُ وَ  )) ا  وفيهَ ،  -- ببلؿٍ  افِ ذَ أَ  صفةِ 

 ابعيدً  كافَ   نْ مَ  ، أوْ  األص مُّ  إذا رآهُ  وُ وألن   ؛الص وِت  ةُ قُػو   : ذلكَ  فوائدِ  منْ  يلَ وقِ 
  . الوقتِ  دخوؿَ  فيعل مُ ؛  فُ يُؤذ   وُ أن    مَ لِ عَ 

  . هما يف اإلقامةِ ، وال يضعُ  باأَلَذافِ  ىذا خاص   على أف   والجماىيرُ 
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 ________________________________________ 
َعَلِة َيِمي ْ ا ِفي الْ ُمْلَتِفتً ,  رٍ يْ دِ َر ُمْستَ ي ْ غَ   ِشَماالً ا وَ نً َحي ْ

________________________________________ 
  .ٍف ذَ أَ  يف كل   صبعِ األُ  رأسُ  ُتِ صبعَ باألُ  رادُ مُ والْ 

،   األصابعِ يَت ومَ مضمُ  وِ يْ نػَ ذَ على أُ  وِ يْ دَ يَ    يضعُ  -َرضِبَُو اللُ - العلماءِ  بعضُ  وقالَ 
 .السابقة  وايةِ يف الر   الواردةِ  فةِ الص   لظاىرِ  ـبالفٌ  وىوَ 
 ما كافَ   هبا  رادُ مُ ىنا الْ  االستدارةُ ٍر [ يْ دِ َر ُمْستَ ي ْ ] غَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 مستقبلَ  يثبتُ  فَ ؤذ  مُ الْ  أف   -َرضِبَُو اللُ - هُ ، فمرادُ  اعبس مِ  بكاملِ  ةِ لَ بػْ القِ  ا عنِ اكبرافً 
 وُ وجسمُ  قدماهُ  تْ يَ قِ بَ  وِ بوجهِ  تْ والتفَ ،  ُتِ اغبيعلتَ  ، فإذا بلغَ  وِ انِ ذَ أَ  يف صبيعِ  ةِ لَ بػْ القِ 

  . -َرضِبَُه ُم اللُ - اعبمهورِ  مذىبُ  ا ، وىذا ىوَ هَ ، وال يَػْنحرُؼ عنػْ  ةِ بلَ القِ  يف اذباه
يف  -- ي  ائِ السُّوَ  اللِ  عبدِ  حيفَة وْىِب بنِ أيب جُ  حديثُ    ويدل  على ذلكَ 

اإلماـ النووي ، وصححها  أيب داودَ  ففي روايةِ  ، --ببلٍؿ  افِ ذَ أَ  صفةِ 
ى لَ إِ  جَ رَ الاًل خَ بِ  تُ يْ أَ رَ  ))   -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ - نِ ق  لَ مُ ابُن الْ  اغبافظُ و 

"     الحِ فَ ى الْ لَ عَ  يَّ حَ  , الةِ ى الصَّ لَ عَ  يَّ حَ : " َغ لَ ا ب َ مَّ لَ ف َ ,  نْ ذَّ أَ فَ ,  األَْبَطحِ 
 يدؿُّ  ((ْر َيْسَتدَ  مْ لَ وَ  )) فقولو   ، ((َيْسَتِدْر  مْ لَ ااًل , وَ مَ شِ ا وَ نً ي ْ مِ يَ  ى ُعنَقوُ وَ لَ 

 ا .هَ منحرٍؼ عنػْ  ، غَتَ  ةِ لَ بػْ القِ  مستقبلَ  وِ على ثبوتِ 
َعَلِة يَِمي ْ ا ِفي الْ ُمْلَتِفتً ]  : -رَِحَمُو اللُ - وُ وقولُ              هُ مرادُ ِشَمااًل [ ا وَ نً َحي ْ

ا ، ومشااًل ، وىكذا يف ميينً  تَ لتفَ ( ا بلةِ على الص   حي       وُ قولَ  إذا بلغَ  فَ ؤذ  مُ الْ  أف  
  ( . على الفبلحِ  حي       وِ قولِ 

 اللِ عبدِ  حيفَة وْىِب بنِ أيب جُ  حديثِ  منْ  ُتِ حيحَ يف الص   ما ثبتَ    ذلكَ  ودليلُ 
ٍة ي قُ بَّ ْبَطِح فِ األَ بَ  وَ ىُ َة , وَ كَّ مَ بِ  -- النَِّبيَّ  تُ يْ ت َ أَ  ))   قاؿَ  وُ أن   -- ي  ائِ السُّوَ 
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 ٖ٘ 

 

 ظُرُ نْ ي أَ نِّ أَ ى كَ تَّ اُء حَ رَ مْ ٌة حَ ُحلَّ  وِ يْ لَ عَ  -- النَِّبي   جَ رَ خَ ٍم , فَ دَ أَ  نْ اَء مِ رَ مْ حَ  وُ لَ 
ا , اُىنَ ُع فَاُه ىَ ُت أَتَتبَّ لْ عَ جَ فَ , َن ِبالٌل َأذَّ , وَ  ضَّأَ : فَ تَ وَ  الَ , قَ  اِض َساقَ ْيوِ يَ ى ب َ لَ إِ 
 . " ((َفالِح ى الْ لَ يَّ عَ الِة , حَ ى الصَّ لَ يَّ عَ حَ "  يَ ُقولُ  : ااُىنَ ىَ وَ 

 . (( وِشَماالً  انً ي ْ ُل َيمِ وْ قُ ي َ  ُع فَاهُ أَتَتبَّ )) ويف لفظ ؼبسل م   
 َ  .  وُسني تِو يف اأَلَذافِ  وِ تِ فدؿ  على مشروعي   ؛ ُتِ يف اغبيعلتَ  --ببلٍؿ  التفاتَ  فبُت 

   -َرضِبَُه ُم اللُ - للعلماءِ  وجهانِ  وفي ىذا االلتفاتِ 
   ،  وِ إل كتفِ  حىت ينتهيَ (  بلةِ على الص   حي      ا قائبًل ميينً  يلتفتُ  وُ   أن   األولُ 

 . اغبَْيعلةِ  هنايةِ  عندَ  ةِ لَ بػْ إل القِ  وُ وجهَ  يُعيدُ  ُث  
         ها لفظِ  ، وينتهي منْ  هُ يديرُ  ، ُث   ةِ لَ بػْ للقِ  وُ ووجهُ  اغبيعلةَ  يبدأُ  وُ أن   اني :والثَّ 
    ماهُ بين َ  والفرقُ ،  االلتفاتِ  إل هنايةِ  وِ رأسِ  وصوؿِ  عندَ 

  . ةِ لَ بػْ للقِ  مستقبلٌ  ا وىوَ ، وينهيهَ  ةِ لَ بػْ مستقببلً للقِ  اغبيعلةَ  يبتدئُ  على األولِ  وُ أنَّ 
 .  االلتفاتِ  انتهاءِ  عندَ  وِ على كتفِ  وُ ا ورأسُ فينتهي منهَ  انيا على الثَّ وأمَّ 

 وِ مينِ ػي نْ ػع فتُ ػفيلت ،ة ػِ ي  وِ بالس   نِ ػيعلى اعبهتَ  نِ ػياغبيعلتَ  يقس مَ  ا أفْ أيضً  وى واألق
 عنْ  يلتفتُ  ، ُث   كما سبقَ   ةِ لَ بػْ إل القِ  ، حىت يعودَ  ( بلةِ على الص   ي  ػحػ  أواًل بِ 
(  على الفبلحِ  حي    يف  وُ مثلَ  يفعلُ  ، ُث   مثَل ذلكَ (  بلةِ على الص   ي  ػحػ  بِ  هِ يسارِ 

 ُتِ اغبيعلتَ  ، فاستوى يف ظباعِ  ُتِ اعبهتَ  بُتَ  ؿَ دَ عَ  قدْ  يكوفُ ،  وعلى ىذا الوجوِ 
 عهودِ مَ إل الْ  ، وىذا أقربُ  هِ على يسارِ  كافَ   نْ ، ومَ  وِ على ميينِ  كافَ   نْ مَ  اعبميعُ 

ا نَ اىُ ىَ ))    يف اغبديثِ  وِ قولِ  منْ  ستفادُ مُ الْ  اىرُ الظ   ، وىوَ  العدؿِ  مراعاةِ  ا منْ شرعً 
 فكاف أقوى .؛  ((ا نَ اىُ ىَ وَ 
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 ________________________________________
ٌر ِمَن الن َّوْ " ا ِفي َأَذاِن الص ْبِح : الً بَ ْعَدُىمَ ائِ قَ   تَ ْينِ َمرَّ " ِم الصَّالُة َخي ْ

________________________________________
      ، (  بلةِ على الص   ي  ػحػ  بِ  اليمُتِ  عنِ  يلتفتُ  وُ أن   وىوَ  ثاٍن : وجوٌ  وىناكَ 

،  وِ ميينِ  ها عنْ األول كلُّ  اغبيعلةُ  ، فتكوفُ الفبلِح ( على  ي  ػحػ  بِ  وِ مشالِ  وعنْ 
 .  هِ يسارِ  ها عنْ كلُّ   انيةُ الث   واغبيعلةُ 

ٌر ِمَن " ا ِفي َأَذاِن الص ْبِح : اًل بَ ْعَدُىمَ ائِ ] قَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ  الصَّالُة َخي ْ
ٌر ي ْ الُة خَ الصَّ " ]    ُتِ اغبيعلتَ  أي بعدَ  ا [مَ ىُ دَ عْ ] ب َ  : وُ قولُ , تَ ْيِن [ َمرَّ " ِم الن َّوْ 
 ؛ اغباؿَ  اؽبَم َم ، وتناسبُ  توجيٌو وإرشاٌد بكلمٍة عظيمٍة تشحذُ  وىوَ  [" ِم وْ الن َّ  ِمنَ 
 أف   -- اللِ  نداءَ  َسْكرُة الن وـِ ، فإذا ظبعَ  وُ تغلبُ  يف ىذا الوقتِ  اإلنسافَ  فإف  
على  -- اللِ  مرضاةِ  إليثارِ  تْ ، واشتاقَ  نفُسوُ  تْ فَ تله   وـِ الن   خٌَت منَ  بلةَ الص  

  . فسِ ىوى الن  
ٌر مِ "  ]   وُ وقولُ   منْ (  التَّثويبِ ػ  ى ىذه اعبملُة بُتسم   [" ِم الن َّوْ  نَ الصَّالُة َخي ْ
 بلةِ إل الص   ادع فَ ؤذ  مُ الْ  ألف   ؛ إليوِ  إذا رجعَ "  يءِ ثَاَب إل الش    "  م قوؽبِ 

 فظِ ال بالل  عٌت ، مَ بالْ  ًة ثانيًة ، ولكنْ مر   اعبملةِ  هبذهِ  إل ذلكَ  رجعَ  ، ُث   ُتِ باغبيعلتَ 
 ِفي َأَذاِن الص ْبِح [ ]   وُ قولُ  ، كما يدؿُّ عليوِ  الفجرِ  بصبلةِ  خاص   ، وىوَ  وِ نفسِ 
       ،  ابِ اػبط   بنِ  رَ مَ عُ  عنْ  مروي   ، وىوَ  اعبمهورُ  وِ تِ إل مشروعي   ذىبَ  وقدْ 
    ؿبمدُ  بوِ  وقاؿَ  ، - مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - مالكٍ  بنِ  وأنسِ  ، رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ   وِ وابنِ 

،  ةِ الكي  مَ الْ  مذىبُ  ، وىوَ  وريُّ ، والث   ىريُّ ، والزُّ  البصريُّ  واغبسنُ ،  سَتينَ  بنُ ا
 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -يف قوٍؿ  ةِ افعي  ، والش   ةِ اىري  ، والظ   واغبنابلةِ 
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 ٘٘ 

 

________________________________________
 اىَ رُ َيْحدِ  ةَ رَ َعشْ َوِىَي إْحَدى 

________________________________________ 
ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثُ    فيوِ  ثبتَ  وقدْ   انَ كَ   ))   قاؿَ  -َرِضَي الُل َعنػْ

 رواهُ  (( َمّرتَ ْينِ " ِم وْ ٌر ِمَن الن َّ ي ْ الُة خَ الصَّ " الِح فَ ى الْ لَ يَّ عَ حَ  دَ عْ اأَلَذان ب َ 
 ينص    مْ ػ، ولَ  زميةَ خُ  ، وابنُ  البيهقيُّ  وُ حَ ، وصح   حسنٍ  بسندٍ  ، والبيهقيُّ  باينُّ الط  

  ها ، يف وقتِ  وُ على أن   داؿ   ثويبِ الت   لفظَ  ألف  ؛  بذلكَ  للعل مِ ؛  بحِ الصُّ  على صبلةِ 
 مالكٍ  بنِ  أنسِ  عنْ  حيحِ الص   ا يف اغبديثِ صرُيً  ذلكَ  جاءَ  ، وقدْ  وـِ الن   وقتُ  وىوَ 

--  َي فِ  نُ ذِّ ؤَ مُ الْ  الَ ا قَ ذَ إِ  ةِ نَّ الس   نَ مِ  ))   قاؿَ ،  ارقطٍت  والد   البيهقي   عند
 ، وىيَ  (( مِ وْ الن َّ  نَ ٌر مِ ي ْ خَ  الةُ الصَّ " :  الَ , قَ  الحِ فَ ى الْ لَ عَ  يَّ حَ : "  رِ جْ فَ الْ 

ِ  بعدَ  اين الذي يكوفُ الث   يف اأَلَذافِ  تكوفُ   ؛ بحِ الصُّ  وقتِ  ، ودخوؿِ  الفجرِ  تبُتُّ
ُ  الوقتُ  ىوَ  وُ ألن   ـُ للص  ترُؾ نومِ  ائ مِ على الن   فيوِ  الذي يتعُت   ، ال قبلَ  بلةِ ِو ، والقيا

     بوِ  رادُ مُ باألوؿ ، فالْ  اأَلَذافِ  وصفِ  منْ  ما وردَ  على ىذا وال يشكلُ ،  ذلكَ 
 اىا ظب   ، وقدْ  واإلعبلـِ  أذينِ الت   نوٌع منَ  اإلقامةَ  ألف   ؛ اإلقامةُ  اين ، وىوَ الث   قبل ما

 --ٍل غف  مُ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  منْ  ُتِ حيحَ كما يف الص    ،ا أذانً  -- الن ِبُّ 
اٍف ذَ أَ  كل    بُتَ   أي  ((الٌة صَ  نِ يْ ان َ ذَ أَ  ُكلِّ   نَ يْ ب َ  ))    -- اللِ  رسوؿُ    قاؿَ  قاؿَ 

 افِ ذَ لؤلَ  سبةِ ا بالن  ا ثانيً أذانً  تْ ، فكانَ  اانً ذَ أَ  وإقامٍة صبلُة نافلٍة ، فسم ى اإلقامةَ 
 . ىذا الوجوِ  منْ  األوؿِ 
  الضمَت  [ يَ ىِ وَ ]  ,ا [ ىَ رُ َيْحدِ  ةَ رَ ] َوِىَي إْحَدى َعشْ  : -رَِحَمُو اللُ -قولو 

فدّؿ على  [ وَ ىُ ] وَ عائٌد إل اإلقامة ، وقد أشار إل اأَلَذاف بقولو فيما تقدـ   
   اإلقامة . [ يَ ىِ ] وَ أف مراده بقولو ىنا 
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 ________________________________________
 لَ يُِقيُم َمْن َأذََّن ِفي َمَكانِِو ِإْن َسهُ 

________________________________________ 
    ،  صبلًة   تكبَتتافِ  إحدى عشرةَ  اإلقامةَ  أي أف   [ ةَ رَ إْحَدى َعشْ  ] : وُ وقولُ 

َعَلَتاِف ، ُث   ، ُث   شهادتافِ  ُث       ،  تكبَتتافِ  ، ُث   تُتِ مر  (  بلةُ الص   تِ امَ قَ  دْ قَ    َحيػْ
 .صبلًة  إحدى عشرةَ  فهذهِ ، تَػْهِليلٌة  ُث  

   هُ ىا ، ومرادُ وكبوِ ،  والقراءةِ  يف القوؿِ  اإلسراعُ  اغَبْدُر   ىوَ  ] َيْحِدرُىا [ : وُ وقولُ 
 وُ قولُ  يف اغبديثِ  ـَ تقد   وقدْ  ، اأَلَذافِ  بعكسِ  ،فيها  اإلسراعُ  يف اإلقامةِ  ةَ السُّن   أف  
 . اإلسنادِ  ضعيفُ  ، وىوَ  ((ِإَذا َأَقْمَت فَاْحِدْر وَ  ))   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -

 فَ ؤذ  مُ الْ    أف   هُ مرادُ َل [ ] يُِقيُم َمْن َأذََّن ِفي َمَكانِِو ِإْن َسهُ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 ، ال على سبيلِ  االستحبابِ  وىذا على سبيلِ  ، فيوِ  الذي أذ فَ  كافِ مَ يف الْ  يقي مُ 
  . سجدِ مَ الْ  على بابِ  وىوَ  يقي مُ  كافَ   --ببلالً  ألف   ؛ واإلجيابِ  اغبت مِ 
  أبو داودَ  وُ أخرجَ  (( نَ ال َتْسِبْقِني ِبآِميْ  ))   -- ِب  للن   وُ قولُ    وا عليوِ وحملُ 
 -- الن ِب   فيدرؾُ  يدخلُ  ، ُث   سجدِ مَ الْ  ببابِ  يقي مُ  كافَ   وُ ألن   : يلَ قِ ،  وِ نِ نَ يف سُ 

  . ذلكَ  لَ عْ فِ  فِ وا للمؤذ  ، فاستحبُّ  للفاربةِ  وِ يف قراءتِ 
 يكوفَ  أفْ    ، مثلُ  ذلكَ  عليوِ  يسهلْ   مْ ػإذا لَ  وُ أن   َل [َسهُ  نْ ] إِ    وِ قولِ  ومفهومُ 

 . لوُ  رَ ا تيس  مَ حيثُ  يُقي مُ  وُ فإن  ،  ذلكَ  ، وكبوِ  نارةِ مَ يف أعلى الْ  وُ انُ ذَ أَ 
 باإلقامةِ  أحقُّ  فهوَ  فَ أذ   نْ مَ    أف   هُ مرادُ  ُم َمْن َأذََّن [يُِقيْ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

على  حكى اإلصباعَ  ، وقدْ  الوجوبِ  ، ال على سبيلِ  ةِ األفضلي   وىذا على سبيلِ 
ـُ اغبازميُّ  هُ غَتُ  ويُقي مَ  خصُ الش   فَ ذ  ؤَ يػُ  أفْ  جيوزُ  وُ أن    اسخِ النَّ    يف -َرضِبَُو اللُ - اإلما

 ،  ُف ، ويقي ُم غَتُهُ ذ  ؤَ يػُ  لِ جُ يف الر   العل مِ  أىلُ  فقَ     وات   وِ بقولِ  ، وذلكَ (  والمنسوخِ 
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 ٘ٚ 

 

________________________________________
 االِيً ا ُمتَ وَ بً  ُمَرت َّ ح  ِإالَّ ال َيصِ وَ 

________________________________________ 
،  سعٌ مت   ، واألمرُ  ى م   ال فرؽَ أكثرُ  فقاؿَ  ، ةِ وا يف األولوي  جائٌز ، واختلفُ  ذلكَ  أف  

،  الكوفةِ  ، وأكثُر أىلِ  ، وأبو حنيفةَ  اغبجازِ  أىلِ  مالٌك ، وأكثرُ  رأى ذلكَ  وفبنْ 
 فَ   وإذا أذ   افعيُّ الش   قاؿَ  ، يقي مُ  َف فهوَ ذ  أَ  نْ   مَ  العلماءِ  بعضُ  وقاؿَ ، وأبو ثوٍر 

 ( اىػ .   اإلقامةَ يتول   أفْ  تُ أحببْ  لُ جُ الر  
             ي  الصُّدائِ  اغبارثِ  بنِ  زيدِ  حديثُ    هِ على غيرِ  نَ أذَّ  نْ مَ  في تقديمِ  واألصلُ 

--  َاللِ  رسوؿُ    قاؿَ  قاؿ --   ((  َّمُ يْ يُقِ  وَ هُ َن ف َ َمْن َأذ ))  ُاػبمسةُ  رواه 
 اإلفريقي   حديثِ  منْ  وُ     إمنا نعرفُ  -َرضِبَُو اللُ - مذيُّ الًت   اإلماـُ  ، قاؿَ  سائي   الن  ال  إِ 

 ( اىػ . هُ ، وغَتُ  افُ القط   سعيدٍ  ُيي بنُ  وُ ضع فَ ،  اغبديثِ  أىلِ  ضعيٌف عندَ  وىوَ 
 يف ىذهِ  -َرضِبَُو اللُ - عَ رَ شَ ا [ الِيً ُمتَ وَ  ابً  ُمَرت َّ ح  ِإالَّ ال َيصِ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

،  فِ ؤذ  مُ الْ  لصفاتِ  وِ بيانِ  بعدَ  اأَلَذافِ  لصحةِ  عتبةِ مُ الْ  روطِ الشُّ  يف بيافِ  اعبملةِ 
 ظاىرٌة . فيوِ  ناسبةُ مُ ، والْ  واأَلَذافِ 

  . رعِ الش   ا بًتتيبِ بً مرتػ   [ : االِيً ا ُمتَ وَ بً  ُمَرت َّ ِإالَّ  ]،  أي اأَلَذافَ [  ح  ] ال َيصِ  : وُ قولُ 
يف  ـَ كما تقد    -- أبا ؿبذورةَ  عل  مَ  -- الن ِب   أف     على ذلكَ  ليلُ والدَّ 

، وىذا يدؿُّ  وِ انِ ذَ ها يف أَ ؛ لكي يلتزمَ  الص فةِ  مرتبًة على ىذهِ  اأَلَذافِ  ألفاظَ  اغبديثِ 
 ا . الزـٌ شرعً  ةِ ن  يف السُّ  الواردةِ  الص فةِ  ا على ىذهِ هَ ترتيبػَ  على أف  

 دِ ، كالت شهُّ  يُلتزـَ فيها بالواردِ  أفْ  قي دةِ مُ الْ  العباداتِ  وأذكارِ  يف ألفاظِ  األصلَ  وألف  
 فةِ على الص   اأَلَذافِ  ترتيبَ  أف  [  ح  ] ال َيصِ    وِ قولِ  منْ  ستفادُ ، ويُ  بلةِ يف الص  

 ـَ فقد  ،  فَ أذ   لوْ  وُ أن   : وينبني على ذلكَ ،  ٍة فيوِ شرَط صح   يُعتبُ  الواردةِ  ةِ رعي  الش  
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ىا عليها ؛ ها ، وقد ـ ما بعدَ موضعِ  ىا عنْ أخ رَ  ها ، أوْ كلمًة على ما قبلَ   صبلًة ، أوْ  
 . اأَلَذافَ  أول إذا نك سَ  بابِ  ، ومنْ  وُ انُ ذَ أَ  يبطلُ  وُ فإن  
  بُتَ  فصلَ  فاصٍل ُمؤث ٍر ، فلوْ  وجودِ  أي دوفَ ا [ الِيً ] ُمتَ وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 ، وال يػبٍت على  اأَلَذافَ  يستأنفُ  وُ بفاصٍل ُمؤث ٍر ؛ فإن   وِ لِ صبَُ  ، أوْ  اأَلَذافِ  كلماتِ 
كقذٍؼ ، وغيبٍة ،   ،ـٍ دبحر   وِ انِ ذَ أَ  يف أثناءِ   مَ يتكل   أفْ  : ؤثرُ مُ الْ  والفاصلُ ،  ما سبقَ 

  . بذلكَ  وِ انِ ذَ أَ  ببطبلفِ  ُُيك مُ  وُ ا ، فإن  يسَتً  كافَ   ولوْ 
، ها بعضِ  عنْ  اأَلَذافِ  كلماتِ   يفصلُ  وُ ألن   ؛ا طويبًل سكوتً  سكتَ  وىكذا لوْ 

بعَض  أذ فَ  ، ولوْ  هِ بغَتِ  ، واالشتغاؿِ  اأَلَذافِ  عنِ  عراضِ اإل حينئٍذ دبثابةِ  فتصَتُ 
بكبلـٍ  وِ انِ ذَ أَ  يف أثناءِ   مَ ا إذا تكل  ، وأم   يصح    مْ ػلَ  هُ غَتُ  شخٌص ، وأكملَ  اأَلَذافِ 

           خاريُّ البُ  اإلماـُ  لوُ  ، وترج مَ  جوازُهُ  السَّلفِ  طائفٍة منَ  فمذىبُ ، مباٍح يسٍَت 
  مُ يتكل   كافَ   وُ أن   --ُصَرٍد  بنِ  ليمافَ سُ  عنْ  ، وذكرَ  وِ يف صحيحِ  -َرضِبَُو اللُ -

 ( . الةِ الصَّ  كتابِ   يف  خاري  البُ  شيخُ  عي مٍ أبو نُ  ذلكَ  ، ووصلَ  وِ انِ ذَ يف أَ 
 وُ إن     -َرضِبَُو اللُ - حجرٍ  ابنُ  اغبافظُ  عنوُ  بسنٍد قاؿَ  اريخِ يف الت   خاريُّ البُ  وكذلكَ 

ـُ ابنُ ، صحيٌح  ،  ، وعطاءٍ  روةَ عُ  عنْ  ذلكَ  جوازَ  -َرضِبَُو اللُ - نذرِ مُ الْ  وحكى اإلما
 اإلماـِ  ، وعنِ  -اعً يػْ صبَِ  َرضْبَُة الِل َعَلْيِه مْ - أضبدُ  اإلماـُ  قاؿَ  ، وبوِ  ، وقتادةَ  واغبسنِ 

،   افعي  والش   مالكٍ  كبلـُ   يدؿُّ  األول ، وعليوِ  خبلؼُ  وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - أيب حنيفةَ 
،  خعي  الن   عنِ  ، وُحِكيِت الكراىةُ  -َرضِبَُو اللُ - حجرٍ  ابنُ  اغبافظُ  كما قاؿَ 
        وريُّ الث   سفيافُ  نعِ مَ بالْ  وقاؿَ  ، راىويوِ  بنِ  وإسحاؽَ  ، سَتينَ  ، وابنِ  واألوزاعي  

 .-َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -
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 ٜ٘ 

 

________________________________________ 
 ِمْن َعْدلٍ 

________________________________________ 
.         عدؿٍ  نْ  مَ ال  ال يصحُّ إِ  اأَلَذافَ  أي أف   ] ِمْن َعْدٍل [ : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 ا العملُ جيْز لنَ   مْ ػلَ  الفاسقُ  بوِ  ، فإذا أخبَ  الوقتِ  خٌب وإعبلـٌ بدخػوؿِ  وُ وا   ألن  قالُ 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ    يقوؿُ  اللَ  ألف   ؛ هِ خببِ 
ا نَ رَ مَ فأَ  (ٔ)

           ، واغبنابلةُ  تِ ثبُّ الت   ا عنِ دً ؾبر   ال يقبلُ  وُ ؛ فدؿ  على أن   هِ خبِ  منْ  تِ بالت ثبُّ 
 الفاسقِ  افِ ذَ أَ  ةِ صح   وا بعدـِ فقالُ ،  وِ وإمامتِ  الفاسقِ  افِ ذَ وا يف أَ دُ شد   -َرضِبَُه ُم اللُ -

 ،  وُ إمامتُ  ، وال تصحُّ  بلةِ الص   إعادةُ  وُ تْ إماـٍ فاسٍق لزمَ  ى وراءَ صل   نْ مَ  ف  ، وأَ  وِ وإمامتِ 
 فكيفَ  ، الفاسقِ  يف أخبارِ  تِ ثبُّ بالت   اللُ  رَ مَ أَ  وقدْ  ،ٌر بػَ خَ  وُ وا   إن  اأَلَذاف فقالُ ا وأم  

        ،  ياِـ الص   وقتِ  بانتهاءِ  وُ نقبلُ  وكيفَ  !؟ بلةِ الص   وقتِ  بدخوؿِ  هُ خبَ  نقبلُ 
 ؟!  وِ بدخولِ  أوْ 

 يف أمورِ  ال يُقبل َخبُهُ  فكذلكنيا ؛ الدُّ  يف أمورِ  وُ شهادتُ  ال تُقبلُ  الفاسقَ  وألف  
 ما يدؿُّ  جاءَ  اإلمامةَ  ألف  ؛ أقوى   م يف اأَلَذافِ ، وقوؽبُ  بلةِ للص   ، كاأَلَذافِ  ينِ الد  

كما سيأيت بيانو بإذف الل يف باب صبلة   الفاسقِ  ها منَ ىا وِصح تِ على جوازِ 
 . أعل مُ  ، واللُ  اعبماعة

 
 
 

                              
. 6  ، آية  اترَ جُ اغبُ /  (1 
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 ________________________________________
 انً َمْلُحوْ  وْ ا , أَ نً َلْو ُمَلحَّ وَ 

________________________________________ 
     حىت  اأَلَذافُ  يصحُّ   أي ا [ نً َمْلُحوْ  وْ ا , أَ نً َلْو ُمَلحَّ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
         أضبدُ  اإلماـُ  ، قاؿَ  الكراىةِ  على سبيلِ ا ، وىذا ملحونً  ا ، أوْ نً ملح   كافَ   ولوْ 
 ْطرِيِب ( اىػ .الت   ، مثلَ  وُ     كلُّ شيٍء ؿبدٍث أكرىُ  -َرضِبَُو اللُ -

 ه م بعدـِ بعضُ  قاؿَ  ؛ حيثُ  ذىبِ مَ يف الْ  إل اػببلؼِ  [ وْ لَ وَ  ]   وِ بقولِ  وأشارَ 
 . وِ صحتِ 

ُهَما- اسٍ عب   بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  منْ  ارقطٍت  الد   عندَ  ا ما وردَ وأم          -َرِضَي الُل َعنػْ
         -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - ، فقاؿَ  ٌف يُطر بُ مؤذ   لوُ  كافَ    -- الن ِب   أف  
 ((ْن ال تُ َؤذِّ  فَ الَّ إِ ا , وَ َسْهاًل َسْمحً  كَ انُ ذَ أَ  انَ كَ   نْ إِ فَ , ٌح مْ ٌل سَ هْ سَ  اأَلَذانُ  ))
  افَ حب   ابنِ  عنِ  ، ونقلَ (  وضوعاتِ مَ الْ   يف  اعبوزي   ابنُ  هُ ال يصحُّ ، وذكرَ  وُ فإن  
 ( اىػ .  -- اللِ  رسوؿِ  أصٌل عنْ  ؽبذا اغبديثِ      ليسَ  قاؿَ  وُ أن  

 هبا . بَ إذا طر  "  وِ يف قراءتِ  نَ غبَ  "    قاؿُ يتطريٌب ،  الذي فيوِ  ىوَ  : نُ والملحَّ 
  : ينِ يأتي على وجهَ  والملحونُ 

  .عٌت مَ الْ  ال ُييلُ  : األولِ 
 عٌت .مَ الْ  ُييلُ  اني :والثَّ 
؛  اعببللةِ  يف لفظِ  ميد  اؽبمزةَ  أفْ  : مثلُ ،  اأَلَذافُ  بطلَ  :محياًل للمعنى  كانَ   فإنْ 
 وُ ، فإن  ( أْكَب   عٌت ، وىكذا إذا مد  باَء مَ فُتحيُل الْ  لبلستفهاـِ  حينئٍذ تكوفُ  وُ ألن  

 .  مبطٌل لؤلذافِ ، ىذا غبٌن ؿبيٌل للمعٌت  ، كلُّ  الط بلُ  ، وىوَ ( ُكَبٍ    صبعَ  هُ رُ يصيػ  
  . اػببلؼِ  معَ  هِ إل جوازِ  أشارَ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فَ  فإف     المعنى فإذا لم ُيِحلِ 
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 ٙٔ 

 

 ________________________________________
 ٍز ُيْجِزُئ ِمْن ُمَميِّ وَ 

________________________________________ 
 ، ويبتعدا مدلوالهتِ  عنْ  اأَلَذافِ  ألفاظَ  ا ال خُيرجُ انً ذَ أَ  فَ ؤذ  يُ  أفْ  فِ ؤذ  مُ نبغي على الْ مُ والْ 

 لوُ  ىا فبا ال أصلَ ، والتػ ْرنِيَماِت ، وكبوِ  دوداتِ مُ بالْ  الوقتَ  ، وال يُطيلُ  فِ الت كلُّ  عنِ 
ا ؿبيبًل للمعٌت ، غبنً  أال يكوفَ  : َشرطُوُ  والقراءةِ  باأَلَذافِ  اعبميلُ  وتُ فالل ْحُن والص  

   -َرضِبَُو اللُ - اظ مُ الن   قاؿَ 
َرْأ بُِلْحِن الُعْرِب ِإْن ُتَجوِِّد اِ   ْم تَ ْعتدِ وَأِجِز األَْلَحاَن ِإْن لَ     ق ْ

 
تلحٌُت يف  ىناؾَ  يكوفَ  أفْ  أي ال مانعَ  (تَ ْعَتِد  مْ اَن ِإْن لَ ِز األَْلحَ جِ أَ وَ ) فقولو   

  .غبَُْنُو ؿُبيبلً للمعٌت  يكوفَ  بأفْ  القارئُ  أال يعتديَ    بشرطِ ؛  القراءةِ 
 ؿُبيبًل للمعٌت ،  غبَُْنوُ  ال يكوفَ  أفْ    بشرطِ ؛  الت لحُتُ  لوُ  جيوزُ  ؤذ فُ مُ وىكذا الْ 

 . العلي العظي مِ  باللِ  ال  إِ  ةَ وال قو   ، وال حوؿَ  مافِ وىذا كثٌَت وشائٌع يف ىذا الز  
،  اأَلَذافِ  ألفاظَ  وفَ رُ ، ويغيػ   يَػْلَحُنوفَ  ذينَ ال   ُتَ نِ ؤذ  مُ الْ  ىؤالءِ  معَ  ساىلُ الت   وال جيوزُ 
إذا   م ، خاصًة ىُ أخطاؤُ  حَ ُتصح   أفْ   بعدَ ال  ؽب م ، إِ  ماحِ الس   ا عدـُ شرعً  والواجبُ 

 ىوَ  نْ  م دبَ استبداؽبُ   م ، أوِ هُ تعليمُ  ، وميكنُ  اؿِ مَ الْ  بيتِ  منْ  اَرْزقً  وفَ يأخذُ  كانوا
  م .منهُ  أذينِ بالت   أحقُّ 
ٍز ، صب  فُبي   منْ  اأَلَذافُ  جيزئُ   أي ٍز [ ُيْجِزُئ ِمْن ُمَميِّ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

  .لسبٍع  بلةِ بالص   األمرِ  غبديثِ  ؛ سنُتَ  سبعَ  الذي بلغَ  ىوَ  : زُ والممي ِّ 
  . اعبوابَ  ، وُُيسنُ  اػبطابَ  الذي يفه مُ  ىوَ  : وقيلَ 

  . وُ انُ ذَ ال َيصحُّ أَ  زٍ فبي   غَتَ  كافَ   منْ  أف   ز [ :يِّ مَ : ] مُ  وِ قولِ  ومفهومُ 
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  ________________________________________
 ٌر ُمَحرَّمٌ َيِسي ْ ٌر , وَ يُ ْبِطُلُهَما َفْصٌل َكِثي ْ وَ 

________________________________________ 
 اإلماـِ  عنِ  ُتِ وايتَ يف إحدى الر   وُ صبلتُ  تْ ، كما صح   وُ انُ ذَ أَ  يصحُّ  وُ فإن   زُ ميػ  مُ ا الْ وأم  

  . -َرضِبَُو اللُ - أضبدَ 
 عنِ  انيةُ الث   وايةُ الر   ، وىوَ ز ِ مي  مُ الْ  الص ب   افُ ذَ أَ  ال يصحُّ  : العلماءِ  بعضُ  وقالَ 
ال  هادةُ ، والش   هادةِ كالش    وُ وا   ألن  ، قالُ  -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ - أضبدَ  اإلماـِ 
 چڈ  ژ   ژ  ڑ  چ   -تَػَعاَل - وِ ؛ لقولِ  الص ب   منَ  تصحُّ 

(ٔ) 
      ، ببالٍغ وال عاقٍل  ليسَ  ، والص بُّ  العاقلِ  البالغِ   منَ ال  إِ  ال تكوفُ  هادةُ فالش  

    ؛ ألزم لألصل وأقوى ، وىذا القوؿُ  وُ شهادتُ  ، كما ال تصحُّ  وُ انُ ذَ أَ  فبل يصحُّ 
 وِ وانتهائِ  العبادةِ  وقتِ  شهادًة بدخوؿِ  وِ كونِ   جهةِ  منْ  هادةِ معٌت الش   فيوِ  اأَلَذافَ  ألف  

 . وـِ والص   بلةِ الص   منَ  يف كل  
يف  مَتُ الض  ٌر ُمَحرٌَّم [ َيِسي ْ ٌر , وَ َكِثي ْ   يُ ْبِطُلُهَما َفْصلٌ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 وقوعُ  واإلقامةَ  ، أي يُػْبِطُل اأَلَذافَ  واإلقامةِ  عائٌد إل اأَلَذافِ  [ا مَ هُ لُ طِ بْ ي ُ ]    وِ قولِ 

  .ـٍ بأمٍر ؿبر   إذا كافَ  اليسَتُ  بأمٍر مباٍح ، والفاصلُ  إذا كافَ  الكثَتِ  الفاصلِ 
 فاصٍل مؤثٍر . متتابعًة ، دوفَ  صُبَُل اأَلَذافِ  تكوفَ  ينبغي أفْ  وُ فإن  ،  وعليوِ 
    الفاصلِ  ا يف نوعِ نَ نظرْ  لَ صَ فإذا فَ 

َعلِة يسكتُ  ُتِ الش هادتَ  ، وبُتَ  ؤذ فَ يُ  أفْ  : مثلُ ، ا مباحً  كافَ   فْ فإِ  ا سكوتً  واغبَيػْ
  . ال يُؤثرُ  وُ ا فإن  يسَتً 

                              
. 787  ، آية  البقرة/  (1 
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 ٖٙ 

 

________________________________________
 لِ يْ َد ِنْصِف اللَّ بَ عْ   الَفْجرَ َوْقِت ِإالَّ ُئ قَ ْبَل الْ ُيْجزِ ال وَ 

________________________________________ 
؛  يف اإلقامةِ  ، وىكذا اغباؿُ  وُ ، وحينئٍذ يستأنفُ  وُ يُػْبطلُ  وُ فإن  ،  وتفاحشَ  طاؿَ  ا لوْ أم  

 .ألنو إذا اطاؿ كاف دبثابة اإلعراض عنهما ؛ فلزمو استئنافهما 
ا ، كثَتً   ا ، أوْ يسَتً  ما سواًء كافَ هُ ، ويبطلُ  واإلقامةَ  اأَلَذافَ  يقطعُ  وُ فإن   ـُ حر  مُ ا الْ وأم  

 مها ، وال يَػْبٍِت .فُيعيدُ 
       ،  يقذؼَ  أوْ  ا ،ا يسَتً سب   كافَ   ، ولوْ  اأَلَذافِ  أثناءَ  يسب   أفْ  : وِ ومن أمثلتِ 

 يوجبُ  وُ ، فإن   وِ إقامتِ  ، أوْ  وِ انِ ذَ أَ  ا أثناءَ مً فعبًل ؿبر   يَػْغَتاَب ، وىكذا إذا فعلَ  أوْ 
ـبرٌج  ـَ حر  مُ الْ  الفاصلَ  ألف   ؛ما هُ ما ، واستئنافػُ هُ قطعُ  عليوِ  جيبُ  َث   ومنْ  البطبلفَ 

 .  ةِ رعي  الش   وِ صورتِ  عنْ   افِ ذَ لؤلَ 
 ِل [ يْ َد ِنْصِف اللَّ بَ عْ   الَفْجرَ َوْقِت ِإالَّ ُئ قَ ْبَل الْ ال ُيْجزِ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
،  بلةِ الص   وقتِ  دخوؿِ  قبلَ  اأَلَذافِ  ةِ صح   على عدـِ  يدؿُّ  [ ئُ ال ُيْجزِ وَ  ] : وُ قولُ 
 اغبويرثِ  بنِ  الكِ مَ لِ  -- الن ِب   قوؿُ    على ذلكَ  ليلُ والدَّ ،  وُ ينبغي إعادتُ  وُ وأن  
--  ِ(( دُُكمْ يُ َؤذِّْن َأحَ لْ ِت الصَّالُة ف َ ا َحَضرَ ذَ إِ  ))   خاري  البُ  يف صحيح  ،

 قبلَ  فُ ذ  ؤَ ال يػُ  وُ أن     رطِ الشَّ  ومفهومُ ها ، وقتُ  أي دخلَ  (( تِ رَ ضَ حَ  ))   وُ فقولُ 
 ؽبا قبلَ  يُؤذ فَ  أفْ  جيوزُ  وُ ؛ فإن   الفجرِ  صبلةُ    ذلكَ  ستثنى منْ ويُ ها ، وقتِ  دخوؿِ 
 . بذلكَ  ةِ السُّن   ؛ لثبوتِ  كما سبقَ   الوقتِ  دخوؿِ 

 األوؿِ  اأَلَذافِ  وقتِ  بياٌف ألوؿِ  ْيِل [ِف اللَّ صَ ] بَ ْعَد ُمْنتَ :  -رَِحَمُو اللُ - وُ وقولُ 
 يلِ الل   نصفِ  ؽبا قبلَ  ال يُؤذ فُ  وُ دبعٌت أن  ،  يلِ الل   منتصفِ  بعدِ  ، فَيْبَتِدىُء منْ  للفجرِ 

ايل الت   تابٌع لليوـِ  فكأنو،  يلِ الل   أكثرُ  فيوِ  ذىبَ  اين قدْ الث   يلِ الل   نصفَ  ألف   ؛اين الث  
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 جوازِ  يف وقتِ  األولُ  القولُ  وىذا ىوَ ،  القبلي   الفجرِ  افِ ذَ جواٍز ألَ  وقتَ  فيكوفُ  
انتصاؼ  يلـز بعد وُ دبعٌت أن  ،  الت حديدَ  بوِ  رادُ مُ الْ  ، وليسَ  الفجرِ  منَ  األوؿِ  اأَلَذافِ 
  . اعبوازِ  وقتِ  بدايةُ  انو رادُ مُ ، وإمنا الْ  فَ يُؤذ   مباشرًة أفْ  الليل
الذي  الوقتِ  نص  يف أوؿِ  أضبدَ  عنْ      وليسَ  -َرضِبَُو اللُ - اإلسبلـِ  شيخُ  قاؿَ 
 كما ذبوزُ   ، يلِ الل   منتصفِ  بعدَ  وا   جيوزُ ا قالُ نَ أصحابػَ   أف  ال  إِ  ، الت أذينُ  فيوِ  جيوزُ 

وا   قالُ  ؛ ذلكَ  بعدَ  أسِ الر   وحلقُ  واؼُ ، والط   اعبمرةِ  ، ورميُ  زدلفةَ مُ  منْ  اإلفاضةُ 
  يكوفُ  حينئذٍ  وُ ؛ وألن   األوؿِ  خببلؼِ ، اين الث   لليوـِ  ابعُ الت   اين ىوَ الث   صفَ الن   ألف  
 ( اىػ . وِ صبيعِ  ذىابَ  فيشبوُ ،  يلِ الل   معظ مُ  ذىبَ  قدْ 

 ،كامبًل   يلُ ىنا الل   يف الت نصيفِ  عتبُ مُ الْ  [ لِ يْ اللَّ  فَ صْ : ] نِ  -رَِحَمُو اللُ - وُ وقولُ 
 طلوعِ  بُتَ  ما يف تَػْنِصيِف الن هارِ  ها ، كما يعتبُ إل طلوعِ  مسِ الش   مغيبِ  منْ 
  . -َرضِبَُه ُم اللُ - العلمِ  أىلِ  منْ  طائفةٍ  قولُ  وىوَ ا ، إل غروهبِ  مسِ الش  
  . الفجرِ  إل طلوعِ  : يلَ وقِ 

،  يلِ الل   منَ  األخَتِ  سِ يف السُّدُ  يكوفُ  األوؿَ  اأَلَذافَ  إل أف   العلماءِ  بعضُ  وذىبَ 
َلوُ  يُؤذ فَ  أفْ  وال جيوزُ  ، يلِ الل   آخرُ  وىوَ   . قَػبػْ

 طلوعِ  قبلَ  ، وذلكَ  الُسُدِس األخَتِ  يف آخرِ  األوؿُ  األََذافُ  فُ ذ  ؤَ يػُ  هم :بعضُ  وقالَ 
 قولُ  وىوَ اين ، الث   اأَلَذافِ  وبُتَ  وُ ا بينَ يسَتً  الفاصلُ  فيكوفُ ، بقليٍل  ادؽِ الص   الفجرِ 
من قوؿ الراوي   ـَ بناًء على ما تقد  ؛  -َرضْبَُة الِل َعَلْيِه مْ - ةِ اىريَّ الظَّ  فقهاءِ  بعضِ 

نَ هُ  مْ لَ وَ  ))  كما يف الصحيحُت واللفظ للبخاري  ا , ذَ  رقى َأْن يَ ا ِإالَّ مَ َيُكْن بَ ي ْ
 . ((ا َيْصَعَد ذَ وَ 

 بُتَ  منها ِقَصُر الفاصلِ  يُفه مُ  ىا ؛ حبيثُ على ظاىرِ  تْ ليسَ  فظةَ الل   ىذهِ  ولكن  
ِ  قبلَ  كافَ   -- ببلؿٍ  نزوؿَ  أف   منْ  اغباؿِ  حكايةُ  رادُ مُ الْ  لِ ، بَ  ُتِ اأَلَذانَ   تبُتُّ



 بَاُب اأَلَذاِن َواإِلقَاَمةِ         هٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٙ٘ 

 

            مكتوـٍ  ـ  أُ  ابنُ  وُ مكانَ  يصعدُ  ، ُث   وِ موضعِ  منْ  ما ينزؿُ  بيسٍَت ، بقدرِ  الفجرِ 
--     الت   قبلَ  اليسَتُ  الوقتُ  رادُ مُ ، فالْ  وُ بيانُ  ـَ كما تقد ِ    --ببلاًل  ألف   ؛ بُتُّ

 كذلكَ   يتمط ى ، ويدعو ، وال يزاؿُ  ، ُث   ةِ األنصاري   بيتِ  يُػَؤذ ُف على ظهرِ  كافَ 
ِ  منَ  الفجرُ  حىت يقربَ   ـ  أُ  بنُ  اللِ عبدُ  وُ مكانَ  ليصعدَ  ؛ ينزؿُ  ذلكَ  ، فعندَ  الت بَػُتُّ

ِ بَيِسٍَت ُيصلُ  قبلَ  الذي يكوفُ  اإلمساؾِ  افَ ذَ أَ  بالفجرِ  فَ ذ  ؤَ ليػُ ؛  مكتوـٍ   بوِ  الت بَػُتُّ
 بُتَ  الواقعِ  منِ بالز   لوُ  بلقةَ ال عِ  زوؿِ والنُّ  عودِ الصُّ  منَ  ، فكل   لليوـِ  ياـِ الص   سباـُ 

 رسوؿِ  خرى عنْ ٍة أُ ن  سُ  ودِ رُ لوُ  ؛ وهُ اللٌة على ما ذكرُ دِ  يف اغبديثِ  ، فليسَ  ُتِ اأَلَذانَ 
ُ  -- اللِ  يف  -- مسعودٍ  بنِ  اللِ عبدِ  ، كما يف حديثِ  ذلكَ  تُبُت 

 رِهِ َأَذاُن ِبالٍل ِمْن َسُحوْ  َأَحدَُكمْ  ال َيْمنَ َعنَّ  ))   قاؿَ  -- الن ِب   أف   ُتِ حيحَ الص  
كما   األمرُ  كافَ   ولوْ ،  (( مْ كُ ِقَظ نَاِئمَ يُ وْ , وَ  مْ يُ ْرِجَع قَاِئَمكُ لِ ؛ ٍل يْ بِلَ  نُ ذِّ يُ ؤَ  وُ ِإنَّ فَ 

           بوِ  رادُ مُ الْ  ، ورد  القائ م ائ مِ الن   إيقاظَ  ألف   ؛ قصودُ مَ الْ  ا حصلَ مَ وا لَ ذكرُ 
 أف يستيقظ النائ م ليتسح ر وينتبو النائ م فيوتر قبل أف يطلع الفجر ، وكل ذلك

وعلى قوؿ الظاىرية ال ميكن أف ُيصل ىذا ؛ ألن و سيؤذف إل وقٍت ،  تاجُ ُي
الث اين بعد األوؿ مباشرًة ، وىو خبلؼ ما قصده الشرع من إعطاِء وقت كاؼ 

 وُ وىذا كلُّ للقائ م أف يتسحر إْف كاف يريد الصـو ، أو يوتر قبل أف يطلع الفجر ، 
الوقت اليسَت بُت األذانُت بل يدؿُّ على على عدـ صح ة ضبل اغبديث على 

يكوف يف السدس األخَت من الليل بقدٍر ميّكن الصائ م من أف يتسح ر ، والقائ م 
  . من أف يوتر . والل أعل م 

 (( لٍ يْ لَ بِ  نُ ذِّ ؤَ الاًل ي ُ بِ  نَّ إِ  ))  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ قولَ  أف     القولِ  وخالصةُ 
ِقَظ يُ وْ , وَ  مْ يُ ْرِجَع قَاِئَمكُ لِ ))    وُ ا ، وقولُ جوازً  يلِ الل   دبنتصفِ  العبةَ  يدؿُّ على أف  

   ،  ائ ِم لِيَتسح رَ الن   ، وتَنبيوُ  لُيوتِرَ  ردُّ القائ مِ  فيوِ  ةَ العل   يدؿُّ على أف   (( مْ كُ نَاِئمَ 
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 ________________________________________
 ارً َمْغِرِب َيِسي ْ بَ ْعَد َأَذاِن الْ  ُيَسن  ُجُلوُسوُ وَ 

________________________________________ 
وال آخره  وُ ال قبلَ  ، الت نبيوِ  ذلكِ  وقتُ  ىوَ  ؛ ألن وُ  رِ حَ يف الس   يكوفَ  ي أفْ وىذا يقو  

 . قبل طلوع الفجر بيسَت والل أعل م
 ا [ : رً َمْغِرِب َيِسي ْ بَ ْعَد َأَذاِن الْ  ُيَسن  ُجُلوُسوُ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 حديثِ  منْ  خاري  البُ  كما يف صحيحِ   قاؿَ  -- الن ِب   ألف  ُيَسن  [ ] وَ  : وُ قولُ 

وا َصل   ))   ويف روايةٍ ،  ((ِب مْغرِ َل الْ وا قَ بْ َصل   ))   -- زينمُ الْ  اللِ  أيب عبدِ 
 . (( ءَ اْن شَ مَ : لِ  ةِ ثَ الِ ي الثَّ مَّ قَاَل فِ المْغِرِب , ثُ َل وا قَ بْ َصل  , ْغِرِب مَ َل الْ قَ بْ 

 ارَ بَ كِ   تُ يْ أَ رَ  دْ قَ لَ ) ف َ )   قاؿَ  وُ أن   خاري  البُ  يف صحيحِ  -- أنسٍ  ويف حديثِ 
،  اأَلَذافُ  فَ ذ  إذا أَ  وُ أن    أي ( (اِرَي يَ ْبَتِدُروَن السَّوَ  -- اللِ  لِ وْ سُ رَ  ابِ حَ صْ أَ 

  . ُتِ كعتَ الر   ىاتُتِ  وفَ لُّ صَ وانتهى يُ 
 ًتًة . ا سُ هَ ونػَ جيعلُ   أي  ((اِرَي يَ ْبَتِدُروَن السَّوَ  ))   وُ وقولُ 
  واإلقامةِ  اأَلَذافِ  بُتَ  ُتِ كعتَ الر   بصبلةِ  يأمرُ  -- الن ِب   كوفُ   : داللة منوال وجوُ 

 .  غربِ مَ الْ  يف صبلةِ  واإلقامةِ  اأَلَذافِ  بُتَ  الفصلَ  ةِ السُّن   منَ  على أف   فبا يدؿُّ 
إل  اغباجةِ  لوجودِ ؛ هبذا  لواتِ الص   بقيةِ  بُتِ  منْ  -َرضِبَُو اللُ - وخص ها اْلُمَصن فُ 

 ةِ ن  السُّ  ودِ رُ ولوُ  ؛ ائ مِ الص   إفطارِ  وقتُ  ىوَ  ذلكَ  ها ؛ ألف  تِ ا وإقامِ أذاهنَِ  بُتَ  الفاصلِ 
 لِ نفُّ الت   جوازِ  بعدـِ  قاؿَ  نْ مَ ا لِ ها ؛ خبلفً تِ وإقامِ ا أذاهنَِ  بُتَ  ُتِ كعتَ الر   لصبلةِ  دبِ بالن  
 َفْصٍل . وفَ دُ  باإلقامةِ  بادرةِ مُ ها ، والْ تِ ا وإقامِ أذاهنَِ  بُتَ 
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________________________________________
ن  ُيسَ وَ  ,ٍة ضَ يْ لِّ َفرِ كُ َأقَاَم لِ  مَّ ى , ثُ لَ أُلوْ لِ  نَ اِئَت َأذَّ َقَضى فَ وَ  وْ , أَ  َمْن َجَمعَ وَ 
 اِسر   ُتوُ ابَ عَ ُمتَ  َساِمِعوِ لِ 

________________________________________
َأقَاَم  مَّ ى , ثُ لَ أُلوْ لِ  نَ اِئَت َأذَّ َقَضى فَ وَ  وْ , أَ  َمْن َجَمعَ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

َ  أفْ  بعدَ ٍة [ ضَ يْ لِّ َفرِ كُ لِ   لكل   واإلقامةِ  اأَلَذافِ  منَ  األصلِ  حك مَ  -َرضِبَُو اللُ - بُت 
ا صَبَْع تقدٍي ، تَ إذا صُبعَ  ُتِ بلتَ يف الص   واإلقامةِ  اأَلَذافِ  صفةِ  َع يف بيافِ َشرَ ،  صبلةٍ 

صبلٍة ،  يُؤذ ُف لكل   صلواٍت قضاًء ، فهلْ  ، أوْ  ُتِ صبلتَ  َع بُتَ صبُِ  تَْأخٍَت ، أوْ  أوْ 
 ؟ صبلٍة  لكل   ، ويُقي مُ  للجميعِ ا ا واحدً انً ذَ ُف أَ يؤذ   ويُقي ُم ؽبا ، أوْ 

 َ لكل  فريضٍة على  يُِقي مُ  َصبلٍة ، ُث   ؿِ ا ألو  ا واحدً انً ذَ أَ  فُ ذ  ؤَ يػُ  وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - فبُت 
  .ٍة ِحدَ 

 بُتَ  يف صَبِْعِو بعرفاتٍ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ عنْ  ما ثبتَ    على وىذا مبنيٌّ 
كما ،   ُتِ اٍف واحٍد ، وإقامتَ ذَ بأَ  والعشاءِ  غربِ مَ الْ  بُتَ  زدلفةَ مُ  ، وليلةَ  والعصرِ  هرِ الظُّ 

أنو يف  -- الن ِب   ةِ حج   يف صفةِ  -- جابرٍ  حديثِ  سل ٍم منْ مُ  يف صحيحِ 
   عرفة أمر ببلاًل فأّذف ث أمره فأقاـ فصل ى الظُّهر ث أمره فأقاـ فصل ى العصر ، 

 .وؼبا أتى مزدلفة قاؿ      فصل ى هبا اؼبغرب والعشاء بأذاف واحٍد وإقامتُت (( 
 ا [ : ِسر   ُتوُ ابَ عَ ُمتَ  َساِمِعوِ ن  لِ ُيسَ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 يُػَتابعَ  أفْ  داءَ ع الن  ػَ ظبَِ  نْ مَ لِ  -- اللِ  رسوؿِ  ىديِ  أي منْ ُيَسن  [ ] وَ  : وُ قولُ 

 ىناؾَ  كافَ   فْ تابعة ، وإِ مُ بالْ  وجيهرُ  وُ صوتَ  ا ، أي ال يصيُح ، وال يرفعُ سر   فَ ؤذ  مُ الْ 
ـ    اللِ  رسوؿُ  رفعَ  وا ، فقدْ ويتعل مُ  وا بوِ ليقتدُ ؛  وُ صوتَ  يرفعُ  وُ ه م فإن  تعليمَ  ، ويريدُ  عوا

--   َُه مْ -حابُة الص   وُ عَ ، وظبَِ  وُ هبا صوت   عاويةَ مُ  كما يف حديثِ ،   -َرِضَي اللُ َعنػْ
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 ________________________________________ 
َعَلةِ َحْوقَ َلَتُو ِفي الْ وَ   َحي ْ

________________________________________ 
--  ِقاؿَ  وُ أن   خاري  البُ  يف صحيح   ((  َمْ كُ يَّ بِ ا َسِمْعُت نَ ذَ كَ ى -- ))  ،

 . وتعليمه م،  اسِ للن   الت نبيوِ  بابِ  قليبلً منْ  تابعةِ مُ بالْ  وتِ للص   الر فعُ  فُيشرعُ 
 ما ثبت يف الص حيَحُِت من حديث  فاألصل فيها :وأما سنية اؼبتابعة للمَؤذف 

)) ِإَذا َسِمْعُتُم النَِّداَء فَ ُقوُلوا قاؿ    --أف  النب  --أيب سعيٍد اػبُدري 
 . ِمْثَل َما يَ ُقوُل اْلُمَؤذُِّن (( 

ُهَما-بن العاص  الل بن عمروومثلو حديث عبدِ  يف صحيِح  -َرِضَي الُل َعنػْ
      )) ِإَذا َسِمْعُتُم اْلُمَؤذُِّن فَ ُقوُلوا ِمْثَل قاؿ    --، وفيو   أف  النب ُمسل مٍ 

 .  َما يَ ُقوُل , ثُمَّ َصل وا َعَليَّ ... الحديث ((
)) ِإَذا قَاَل اْلُمَؤذُِّن : قاؿ    --أف  النب   --وحديث عمر بن اػبط اِب 

ث ذكر  الُل َأْكبَ ُر , الُل َأْكبَ ُر , فَ َقاَل َأَحدُُكْم : الُل َأْكبَ ُر , الُل َأْكبَ ُر (( , 
)) ثُمَّ قَاَل : ال ِإَلَو ِإالَّ متابعة اْلمؤذف يف ألفاِظ األَذاف إل هنايتو ، إل أف قاؿ   

 اللُ , ِمْن قَ ْلِبِو , َدَخَل اْلَجنََّة (( .اللُ , قَاَل : ال ِإَلَو ِإالَّ 
 اؼبتابعة للمَؤذف واستحباهبا .  يةِ ن  ت ىذه األحاديث على سُ فدل  
َعَلِة [ : َحْوقَ َلَتُو ِفي الْ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ   َحي ْ
  ( . باللِ  ال  إِ  ةَ ، وال قو   ال حوؿَ      قوؿُ  ىيَ    الحوقلةُ [  َحْوقَ َلُتوُ ] وَ  : وُ قولُ 

على  حي       وُ ، وقولُ (  بلةِ على الص   حي       فِ ؤذ  مُ الْ  قوؿُ  ىيَ  : والحيعلةُ 
  ( . الفبلحِ 
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 أفْ  ( بلةِ على الص   حي       يقوؿُ  فَ ؤذ  مُ الْ  عَ ظبَِ  نْ مَ ُيسنُّ لِ  وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - هُ ومرادُ 
؛  ( على الفبلحِ  حي       ها إذا قاؿَ ، ومثلُ  (  باللِ ال  إِ  ةَ وال قو   ال حوؿَ      يقوؿَ 

،  سل مٍ مُ  يف صحيحِ  -- ابِ اػبط   بنِ  رَ مَ عُ  يف حديثِ  بذلكَ  ةِ ن  السُّ  لثبوتِ 
 . خاري  البُ  عندَ  -- معاويةَ  وحديثِ 

َعَلِة [ي الْ فِ  َحْوقَ َلُتوُ : ] وَ  وِ قولِ  وظاىرُ     ،  على اغبوقلةِ  يقتصرُ  امعَ الس   أف   َحي ْ
  . عليها يزيدُ وال 
 وفيو    --من حديث عمر بن اػبط اب يف صحيح مسل مٍ   ما ثبت  وُ تُ جَّ وحُ 
 الةِ ى الصَّ لَ يَّ عَ : حَ  نِ ذِّ ؤَ مُ الْ  لِ وْ ق َ  دَ نْ عِ  اللِ  بِ الَّ إِ  ةَ وَّ ال ق َ وَ  لَ وْ ال حَ  ))   يقوؿُ  وُ أن  
 .  خاري  البُ  يف صحيحِ  -- معاويةَ  حديثُ  وُ ومثلُ ،  (( الحِ فَ ى الْ لَ يَّ عَ حَ 

ا اغبَْيعَلَة كما يقوؽبُ  يقوؿُ  امعَ الس   إل أف   -َرضِبَُه ُم اللُ - العلماءِ  بعضُ  وذىبَ 
  . على ذلكَ  ، وال يزيدُ  فُ ذ  ؤَ مُ الْ 

  -- الن ِب   أف   ُتِ حيحَ يف الص    -- دري  اػبُ  أيب سعيدٍ  حبديثِ    واواستدل  
ـ   وُ وا   إن  ، قالُ  (( ُلوا ِمْثَل َما يَ ُقولُ ُقوْ َن ف َ ذِّ ؤَ مُ الْ  مُ تُ عْ مِ ا سَ ذَ إِ  ))   قاؿَ  ،  عا

َعَلتَ ، ومنهَ  اأَلَذافِ  ألفاظِ  صبيعَ  فشملَ   .  ُتِ ا اغبَيػْ
 ا يقوؿُ مَ مثلَ  فيقوؿُ  ، ُتِ اعبملتَ  بُتَ  إل اعبمعِ  -َرضِبَُه ُم اللُ - العلماءِ  بعضُ  وذىبَ 

َعَلتَ  فُ ؤذ  مُ الْ  َعَلٍة    ل  كُ   معَ  ويقوؿُ ،  ُتِ يف اغبَيػْ   . (  باللِ ال  إِ  ةَ وال قو   ال حوؿَ   َحيػْ
 . هماا لتعارضِ دفعً ؛ ما هُ بينػَ  وا اعبمعَ ، وقصدُ  ُتِ ليلَ بكبل الد     واواستدل  

 وُ ، وأن   ُتِ اغبيعلتَ  باستثناءِ  القوؿُ  ىوَ  -َواْلِعْل ُم ِعْنَد اللِ - في نظري حُ والذي يترجَّ 
   ؼبا يلي وذلكَ ؛ فِ ؤذ  مُ ما كالْ ( وال يقوؽبُُ   باللِ ال  إِ  ةَ وال قو     ال حوؿَ   ا مَ فيهِ  يقوؿُ 

َرِضَي اللُ - ومعاويةَ  رَ مَ عُ  كما يف حديثِ ،   على ذلكَ  ةِ ن  السُّ  اللةِ دِ  ةِ لصح   أواًل :
ُهَما  . اللذين تقدـ ذكرمها  ُتِ حيحَ الص   -َعنػْ
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      ومعاويةَ  رَ مَ ا عُ حديثَ أما عاـ ، و  -- دري  اػبُ  أيب سعيدٍ حديث  فأ ا :ثانيً  
ُهَما-  ام  عَ  نَ يْ ب َ  ضَ ارَ عَ ال ت َ  "   ، والقاعدةُ  خاص افِ فإهنما  -َرِضَي الُل َعنػْ
       وِ قولِ  ا عموـَ صَ فخص  ،  ُتِ يف اغبيعلتَ  اغبوقلةِ  ا لفظُ مَ فيهِ  وردَ  حيثُ  ؛"اص  خَ وَ 

 .  (( لُ وْ قُ ا ي َ مَ لَ ث ْ وا مِ لُ وْ قُ ف َ  ))
 بُتَ  ، وال تعارضَ  عارضِ الت   على وجودِ  مذىب اعبمع بينهما مبٍت   ف  أ ا :ثالثً 

؛ ألف  الذي بينهما إمنا ىو العمـو واػبصوص ، والقاعدة   ا نَ مْ كما قد    األحاديثِ 
 . "" ال تعارض بين عام وخاص 

 
        ؛  بلةِ ما دعوٌة إل الص  هُ أنػ   ُتِ اغبيعلتَ  قوؿِ  بعدـِ  القوؿَ  حُ وفبا يرج   : فائدةٌ 

 ال  إِ  ةَ وال قو   ال حوؿَ      ، وقوؿُ  ذلكال معٌت ل ذْ ؛ إِ  امعُ ا الس  يقوؽبَ  أفْ  فبل يناسبُ 
          يقوؿُ  وُ بأن   ُتَ القائلِ  هبذا مذىبُ  يَ وِ معًٌت مناسٌب ، فقَ  جواٌب لوُ (  باللِ 
 .  أعل مُ  ، واللُ (   باللِ ال  إِ  ةَ وال قو   ال حوؿَ   
 

ا هَ ؛ ألنػ   وِ قولِ  مثلُ  ( وـِ الن   منَ  خَتٌ  بلةُ الص       فِ ؤذ  مُ الْ  قوؿِ  بعدَ  يقاؿُ :  مسألةٌ 
َعَلَتُتِ  ، خببلؼِ  شهادٌة ، وؽبا معًٌت مقصودٌ    . اغبَيػْ

      ا ِمْثَل ُلوْ ُقوْ ف َ ))  : -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - وِ قولِ  عموـُ    ويدل  على ذلكَ 
،  الت ْثويُب على األصلِ  يَ قِ وبَ  ،ص  الن   لورودِ ؛  ُتِ ا اغبيعلتَ نَ صْ فخص   ((ُل َما يَ ُقوْ 

 . أعل مُ  واللُ 
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________________________________________
     َقاِئَمِة ,الصَّالِة الْ ِة التَّامَِّة , وَ َربَّ َىِذِه الدَّْعوَ  مَّ هُ َد فَ َراِغِو : اللَّ بَ عْ  لُوُ قَ وْ وَ 

 ي َوَعْدتَوُ ذِ ا الَّ ا َمْحُمودً ابْ َعْثُو َمَقامً َة , وَ لَ َفِضي ْ الْ َلَة وَ ِسي ْ وَ ا الْ دً مَّ آِت ُمحَ 
________________________________________ 

ِة التَّامَِّة , َربَّ َىِذِه الدَّْعوَ  مَّ هُ َد فَ َراِغِو : اللَّ بَ عْ  لُوُ قَ وْ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 فِ ؤذ  مُ يف الْ  قاؿَ  وُ أن   -- الن ِب   عنِ  ةُ السُّن   ىيَ  ىذهِ [ : ...الخ  َقاِئَمةِ الصَّالِة الْ وَ 

 . (( يَّ لَ وا عَ ل  صَ  مَّ , ثُ  لُ وْ قُ ا ي َ مَ  لَ ثْ ا مِ وْ لُ وْ قُ ف َ  ))   وُ انُ ذَ أَ  عَ إذا ظبُِ 
         على الن ِب   بلةُ الص   ، وىيَ  ةَ السُّن   ىذهِ  ؾَ رَ تػَ  اسِ الن   ا منَ كثَتً   أف     على وىنا نُنبِّوُ 

--  َيقوؿُ   اللُ ال  إِ  وَ لَ     ال إِ  فُ ؤذ  مُ الْ  مباشرًة إذا قاؿَ  هُ ، فتجدُ  اأَلَذافِ  بعد )       
إذا  وُ أن   فالسنة،  ةِ السُّن   وىذا خبلؼُ ، (  عوةِ الد   ىذهِ  رب    م  هُ ، الل    اللُ ال  إِ  وَ لَ   ال إِ 

ا ثبت يف صحيح مسل ٍم من حديث نصلي عليو ، كمأف  وِ انِ ذَ أَ  ُف منْ ؤذ  مُ الْ  فرغَ 
ُهَما-الل بن عمرو بن العاص عبد )) ِإَذا قاؿ    --أف  النب  -َرِضَي الُل َعنػْ

َسِمْعُتُم اْلُمَؤذَِّن فَ ُقوُلوا ِمْثَل َما يَ ُقوُل , ثُمَّ َصل وا َعَليَّ ؛ فَِإنَُّو َمْن َصلَّى َعَليَّ 
َلَة ؛ فَِإن ََّها َمْنزَِلٌة ِفي  َصالًة , َصلَّى الُل َعَلْيِو ِبَها َعْشًرا , ثُمَّ َسُلوا ِلي اْلَوِسي ْ

 . (( اغبديثاْلَجنَِّة... 
على  بلةِ يف الص   الواردةِ  الص يغِ  أكملُ  ، وىيَ  ةُ اإلبراىيمي   بلةُ ا الص  فيهَ  لُ واألفض

؛  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - عليوِ  بلةُ الص   بوِ  ، وجُيْزىُء أقلُّ ما ربصلُ  -- الن ِب  
 ةِ الدَّْعوَ  هِ ذِ بَّ ىَ رَ  مَّ هُ اللَّ  ))   عاءَ ىذا الدُّ  يقوؿُ  ذلكَ  بعدَ  ، ُث   اغبديثِ  لعموـِ 
 . ((...  ةِ التَّامَّ 
يف  هِ لذكرِ  اأَلَذافِ  بعدَ  عليوِ  بلةِ بالص   رَ مَ أَ  -- الن ِب   إف   : العلماءِ  بعضُ  قالَ 

 . اأَلَذافِ 
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 يُبتدأَ  أفْ  ةُ ن  والسُّ  ،يدعو  وُ أن   أجلِ  منْ  عليوِ  بلةِ بالص   رَ أُمِ  وُ إن   : قالَ  نْ م مَ هُ ومن ْ  
غيبِ  كما يف أحاديثِ   وِ آدابِ  ، وىذا منْ  -- على الن ِب   بلةِ عاُء بالص  الدُّ  ،  الًت 

  : ينِ القولَ  بينَ  والفرقُ 
  بأمٍر سابٍق يف اأَلَذافِ -- على الن ِب   بلةِ َسَبُب الص   فيوِ  قُ يتعل     األولَ  أنَّ 

 .  وِ نفسِ 
 والفضيلةِ  بالوسيلةِ  عاءُ الدُّ  وىوَ  بأمٍر الحٍق، ببُ الس   فيوِ  قُ يتعل   وُ فإن   اني :ا الثَّ وأمَّ 
 . هُ الذي وعدَ  حمودَ مَ الْ  قاـَ مَ الْ  اللُ  وُ يبعثَ  وأفْ 
،    اأَلَذافُ  ةِ ام  الت   عوةِ بالد   رادُ مُ الْ  ((ِة التَّامَِّة وَ ِه الدَّعْ بَّ َىذِ رَ  مَّ هُ اللَّ  ))   وُ قولُ 

   ينِ على أمرَ  تْ ا اشتملَ هَ ٌة كاملٌة ؛ ألنػ  تام   وُ فدعوتُ 
 .  -ُسْبَحانَوُ - هِ بتكبَتِ  بالبداءةِ  اللِ  تعظي مُ  : األولِ 

 .  ُتِ هادتَ بالش   ذلكَ  بعدَ  ثنيةِ بالت   هُ توحيدُ  اني :والثَّ 
 لوُ  ال شريكَ  هُ وحدَ  ا لوُ هَ اغبق  ، وأنػ   ا دعوةُ هَ بأنػ   وحيدِ الت   دعوةَ  اللُ  وصفَ  ولذلكَ 

 چٱ  ٻ  ٻ چ    -ُسْبَحانَوُ - فقاؿَ 
ٌة ا تام  هَ بأنػ   وحيدِ الت   ، ُووِصَفْت دعوةُ  (ٔ)

 .هي باقية دائمة فها تغيٌَت وال تبديٌل ، ا ال يدخلُ هَ ألنػ  
،  فيها أمت  القوؿِ  ألف   ؛     ُوِصَفْت بالت امةِ  -َرضِبَُه ُم اللُ - العلماءِ  بعضُ  وقاؿَ 
 ( اىػ .   اللُ ال  إِ    ال إلوَ  قوؿُ  وىوَ 
 ( اىػ . ا ذكُر اللِ هَ ألنػ  ؛  عوُة بالت ماـِ الد   تْ فَ     ُوصِ  -َرضِبَُو اللُ - الت ُتِ  ابنُ  وقاؿَ 

،  هِ ، وتوحيدِ  اللِ  ذكرِ  ، منْ  العظي مِ  مشتمبًل على ىذا األمرِ  اأَلَذافُ  ا كافَ م  ولَ 
            -- وِ يف قولِ  وذلكَ  قواًل ، منوُ  ال أحسنَ  وُ َف بأن  ؤذ  مُ َوَصَف الُل الْ 
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 چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ چ 
(ٔ) 

 .  الكرميةِ  اآليةِ  يف تفسَتِ  األقواؿِ  وىذا على أحدِ 
 َوْصِف الش يِء باعتبارِ  بابِ  منْ  أي اليت سُتقاـُ  ((َقاِئَمِة الصَّالِة الْ وَ  )) : وُ وقولُ 

 ، ودبا يؤوؿُ  عليوِ  الش يَء دبا كافَ  ُيسمُّوفَ  العربِ  ببلغةِ  ، وىذا منْ  إليوِ  ما يؤوؿُ 
 وفَ وا ُيسمُّ كما كانُ   ، عليوِ  بناًء على ما كافَ ؛   فبلٌف اليتي ُم (    وفَ ، فيقولُ  إليوِ 

ڦ  ڦ  چ    -تَػَعاَل - وُ قولُ  ومنوُ  ،   يتي َم أيب طَاِلٍب (   -- الن ِب  

چڄ
 رادُ مُ الْ  اآليةَ  ىذهِ  ؛ ألف   وا عليوِ ما كانُ   م يتامى باعتبارِ  م بكوهنِ هُ فوصفَ  ، (ٕ)

 م يتامى  م بكوهنِ هُ ، فوصفَ  إليوِ  وِ ا َوَجَب دفُع مالِ اليتامى راشدً  منَ  غَ لَ بػَ  نْ هبا مَ 
 م أمواؽبِ  ه م لدفعِ ى م واستحقاقِ ه م ورشدِ بلوغِ  قبلَ  وا عليوِ  م الذي كانُ حاؽبِ  باعتبارِ 

، "بلٌف ُمَصل  فُ  "   وفَ فيقولُ ،  يَء دبا يَػُؤوُؿ إليوِ ي العرُب الش  ُتسم   إليه م ، وكذلكَ 
  .ي صل  نا سنُ ، أي أن   "وكبن ُمَصلُّوف  ، "ي صل  سيُ  وُ أي أن  

ـُ .   الصَّالِة الَقاِئَمةِ فكذلك قولو ىنا       ( ، أي اليت َستُػَقا
َ   ،منزلٌة يف اعبن ة  وىيَ  (( َلةَ َوِسي ْ ا الْ دً مَّ آِت ُمحَ  )):  وُ قولُ   -- الن ِبُّ  كما بُت 
نَا َن أَ وْ كُ َأْرُجو َأْن أَ وَ  ))   قاؿَ ،  اللِ  عبادِ   لعبٍد منْ ال  إِ  تكوفَ  ا ال ينبغي أفْ هَ وأنػ  
، كما  القيامةِ  فاعُة يوـَ الش   لوُ  تْ الوِسيَلة َحل   -- ِب  للن   سأؿَ  نْ ومَ ،  (( ُىوَ 

      الل من حديث عبد -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -عنو  مسل مٍ  ثبت يف صحيح
ُهَما-بن عمرو بن العاص ا اغبسٌت ،  وِ بأظبائِ  العظي مَ  اللَ  فنسأؿُ ،  -َرِضَي الُل َعنػْ
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ـَ الْ مَ الْ  يبعثَوُ  يُػْؤتَِيُو الوسيلَة ، والفضيلَة ، وأفْ  لى أفْ العُ  وِ وصفاتِ        حموَد ، مَ قا
 .  وِ تِ م  أُ  ا عنْ ما جزى نبي   ا خَتَ عن   وُ جيزيَ  وأفْ 

  ،  هبا ىنا   منزلٌة يف اعبن ةِ  رادُ مُ إل الش يِء ، والْ  بوِ  ما يُتوص لُ  : الوسيلةِ  وأصلُ 
 مسل مٍ  يف حديثِ  -- اللِ  ا رسوؿُ ىَ رَ ، كما فس   اللِ  عبادِ   لعبٍد منْ ال  ال تَػْنبِغي إِ 
    ,ِة َجنَّ ي الْ َمْنزَِلٌة فِ ا هَ ِإن َّ فَ  ؛َلَة َوِسي ْ ثُمَّ َسُلوا الَل ِلَي الْ  ))   وِ بقولِ  وِ يف صحيحِ 

         وِ ها بقولِ ختمَ  ، ُث   (( وَ ا ىُ نَ أَ  نَ وْ كُ أَ  نْ و أَ جُ رْ أَ اِد الِل , وَ بَ عِ  نْ مِ   ِلَعْبدٍ ال تَ ْنَبِغي ِإالَّ 
 . (( وُ تَ دْ عَ ي وَ ذِ الَّ  دَ وْ مُ حْ مَ الْ   امَ قَ مَ الْ , وَ  ةَ لَ ي ْ ضِ فَ الْ وَ  ))   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -

  . الفضلِ  مأخوذٌة منَ  (( ةَ لَ ي ْ ضِ فَ الْ  ))   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ فقولُ 
  . اػببلئقِ  على سائرِ  ائدةُ الز   رتبةُ مَ هبا ىنا الْ  رادُ مُ ، والْ  يادةُ الز   : والفضلُ 

  .للوِسيَلِة  ا تفسَتٌ هَ إنػ   : يلَ وقِ 
هبا  تْ ثبتَ  ، وقدْ  َمْحَشرِ العظمى يف الْ  فاعةُ الش   فهوَ  :حموُد مَ َقاُم الْ مَ ا الْ وأمَّ 

 مها . ، وغَتِ  ُتِ حيحَ يف الص   األحاديثُ 
 وَ ( فضعيفٌة ، كما نب   ةِ نَّ جَ ي الْ َة فِ عَ ي ْ فِ َة , الرَّ يَ الِ عَ َة الْ جَ رَ الدَّ وَ      لةِ صبُ  ا زيادةُ وأم  

 ( . الحسنةِ  المقاصدِ يف    -َرضِبَُو اللُ - خاويُّ الس   اإلماـُ  عليوِ 
 ((ي َوَعْدَتُو ذِ ا الَّ ا َمْحُمودً ابْ َعْثُو َمَقامً وَ  ))   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ وقولُ 

القائ ُم  أي ُُيْمدُ  ((ا دً وْ مُ حْ ا مَ امً قَ مَ ))    وُ ، وقولُ  دبعٌت أَْعِطوِ  (( ابْ َعْثوُ ))   يلَ قِ 
 قاـُ مَ الْ  الَكرَاماِت ، وىوَ  أنواعِ  اغَبْمَد منْ  ما جيلبُ  ل  على كُ  يطلقُ  ، وىوَ  فيوِ 

العظمى كما  فاعةِ الش   مقاـُ  بوِ  رادُ مُ ، والْ  وفَ واآلخرُ  وفَ األو لُ  عليوِ  الذي َُيْمُدهُ 
 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ  چ   -تَػَعاَل - ا ، قاؿَ نَ مْ قد  

(ٔ) ،            
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       اللِ عبدُ  وترصباُف القرآفِ  م ةِ حُب األُ  كما قاؿَ ،   للوقوعِ  يف القرآفِ (  عسى  و
ُهَما-اٍس بُن عب  ا  .  -َرِضَي اللُ َعنػْ

            -- وِ أي يف قولِ  (( ي َوَعْدَتوُ ذِ الَّ  ))   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ وقولُ 
چڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ  چ

 (ٔ) .  
 لُشُذوِذىا .؛  تْ ُضع فَ  ( اليت رواىا البيهقيُّ  ادَ عَ ي ْ مِ الْ  فُ لِ خْ ال تُ  كَ نَّ إِ      وزيادةُ 

 بعدَ  الوسيلةِ  سؤالِ  منْ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصنِّفُ  هُ في ىذا الذي ذكرَ  واألصلُ 
الل بن عمرو بن العاص              عبد حديثِ  مسل ٍم منْ  يف صحيحِ  ما ثبتَ  : اأَلَذانِ 

ُهَما-  َل ثْ ا مِ ُلوْ ُقوْ ذَِّن ف َ ؤَ مُ الْ  مُ ا َسِمْعتُ ذَ إِ  ))   قاؿَ  -- الن ِب   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ
ا هَ بِ  وِ يْ لَ عَ  الًة َصلَّى اللُ َمْن َصلَّى َعليَّ صَ  نَّوُ إِ فَ  ؛يَّ لَ مَّ َصل وا عَ , ثُ  لُ ا يَ ُقوْ مَ 

َعْبٍد  لِ الَّ ي إِ غِ ال تَ ْنبَ  نَّةِ جَ ي الْ ٌة فِ لَ ا َمْنزِ هَ ن َّ إِ فَ  ؛َة لَ ِسي ْ وَ ي الْ لِ  َسُلوا اللَ  مَّ ا , ثُ َعْشرً 
َلُو  َة َحلَّتْ لَ َوِسي ْ ي الْ َسَأَل لِ  نْ مَ , فَ  وَ ا ىُ نَ أَ  نَ ُكوْ أَ  نْ ُجو أَ رْ أَ , وَ  ِعَباِد اللِ  نْ مِ 

 . ((ُة الشََّفاعَ 
ُهَما- اللِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  وحديثُ              الن ِب   أف   خاري  البُ  يف صحيحِ  -َرِضَي الُل َعنػْ

--  َةِ امَّ التَّ  ةِ وَ عْ الدَّ  هِ ذِ ىَ  بَّ رَ  مَّ هُ : اللَّ  اءَ دَ النِّ  عُ مَ سْ يَ  نَ يْ حِ  الَ قَ  نْ مَ  ))   قاؿ  ,
ا دً وْ مُ حْ ا مَ امً قَ مَ  وُ ثْ عَ اب ْ , وَ  ةَ لَ ي ْ ضِ فَ الْ وَ  ةَ لَ ي ْ سِ وَ ا الْ دً مَّ حَ مُ  آتِ ,  ةِ مَ ائِ قَ الْ  الةِ الصَّ وَ 
 . (( ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ي ي َ تِ اعَ فَ شَ  وُ لَ  تْ لَّ حَ ,  وُ تَ دْ عَ ي وَ ذِ الَّ 

كما   عاءَ ىذا الدُّ  يقوؿُ  ، ُث   -- على الن ِب   بلةِ بالص   يُبدأَ  أفْ  ةِ ن  السُّ  ىذهِ  وظاىرُ 
   فِ ؤذ  مُ الْ  فراغِ  ه م بعدَ بعضِ  قوؿُ  األزمنةِ  يف ىذهِ  شاعَ  قدْ  لكنْ  ، ا الت نبيَو عليوِ نَ مْ قد  
 يادةُ الز   ( ، وىذهِ  في نهاية األذان  اللُ الَّ إِ  وَ لَ ال إِ بعد قول ا ق  حَ ( ، و   اقً دْ صِ   
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وأف الكثَت أصبح مداومًا عليها ، حىت تعلمها عواـ الناس خاصًة  ،بدعٌة  
 ما قاؿَ  مثلَ  يقوؿُ  وُ على أن   تْ دل   ةُ فالسُّن  ؛  وأصبحوا يرددوهنا بعد األذاف كالوارد

، ومل يرد بزيادهتما الشرع  فُ ؤذ  مُ ما الْ هُ لْ قُ يػَ   مْ ػلَ  لفظافِ  ( ا ق  ا وحَ قً دْ صِ   ، و فُ ؤذ  مُ الْ 
، وإف كنا ال نشك يف أف األذاف وألفاظو صدؽ  تركهمافوجب تنبيو الناس على 

 .  وحٌق ال شك فيو وال مرية ، ولكن اؼبقاـ مقاـ اتباع
: )) َرِضْيُت بِالِل رَب ا َوِبُمَحمٍَّد  بقوؿ -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -وثبتت السنة عنو 

        كما يف صحيِح مسل ٍم من حديث سعد َرُسواًل , َوبِاإِلْسالِم ِديْ ًنا (( , 
)) َمْن قَاَل ِحْيَن َيْسَمُع اْلُمَؤذَِّن : قاؿ    --أف  النب  --بن أيب وقاص ا

َحمًَّدا َعْبُدُه رِْيَك َلُو , َوَأْشَهُد َأنَّ مُ َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَو ِإالَّ الُل َوْحَدُه ال شَ 
ِديْ ًنا , ُغِفَر لَُو  , َرِضْيُت بِالِل رَب ا , َوِبُمَحمٍَّد َرُسواًل , َوبِاإِلْسالمِ َوَرُسْولُوُ 
 .َذنْ ُبُو((
           القرآفَ  يستدؿُّ على أف   -ةِ عَ اسِ وَ الْ  وِ تِ ضبَْ رَ بِ  َرضِبَُو اللُ - أضبدُ  اإلماـُ  كافَ :  فائدةٌ 

          وِ كما يف قولِ   ، بالت ماـِ  وُ كبلمَ   وصفَ  ل  ـبلوٍؽ ناقٍص ، واللُ كُ   بأف   ـبلوؽٍ  غَتُ 
 چے   ھ ھ ھ ھچ    -ُسْبَحانَوُ -

   القرآفَ  فدؿ  على أف   ، (ٔ)
 ـبلوٍؽ . غَتُ  وُ ، وأن   اللِ  كبلـُ 
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 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ٕٕ 

 

 ________________________________________
 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى 

________________________________________ 
        اؼبصنفقصد [  الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي ] بى  : -رىًحمىوي اللي - اٍلميصىنّْفي  قاؿى 

ها بَ اليت َنص   واألماراتِ   اللبلماتٍ بٌّن من عقده ؽبذا الباب أف يُ  -َرضِبَُو اللُ -
 عندى  الصَّالةً  كطي ري شي  تنقسمي  كلذلكى ها ، وِصح تِ  بوجوِب الص بلةِ  ارُع للحكمِ الش  

 وجوٍب ، وِصح ٍة . شروطِ  إلى : -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءً 
 دبلىن أف   ، الوضلي   باغبكمِ  قةِ تلل  مُ الْ  وؿِ صُ األُ  مباحثِ  منْ  مبحثٌ  الشرط وأصلُ 

 بوجوبِ  ا ؛ لكي كبكمَ هَ بػَ نص   -- ارعِ الش   عبلماٌت وأماراٌت منَ  الشُُّروطَ 
 ، وكبكمَ  وجوبٍ  شروطَ  تْ إذا كانَ  ا علهوِ وجوبِ  عدـِ  ، أوْ  فِ كل  مُ على الْ  اللبادةِ 
ها إذا أخل  بشيٍء صحتِ  عدـِ  ، أوْ  حةِ الص   ستوفهًة لشروطِ مُ  تْ ها إذا وقلَ تِ بصح  
 . إذا كانت شروط صح ة منها

الفقهو أف  ها يستطهعُ ، وبواسطتِ  اللبلماتِ  إىل ىذهِ  ظرِ الن   منَ  يف اللبادةِ  د  بُ  ا الإذً 
، وكذلك حيكم  علهو حيكم بوجوب اللبادة على اؼبكلف أو عدـ وجوبا

ا وقع منو موافقًا للشروط اؼبلتربة أو عدـ صّحتها حبسب م، بصّحتها منو 
 . للصّحة أو ـبالفاً 

 الوقتِ  دخوؿِ  بلدَ  ، وأوقَع الص بلةَ  أَ توض   ى ، وقدْ ا صل  إنسانً  أف   لوْ  : ذلكى  مثاؿي 
ِِ بأركانِ  الص بلةَ  ، وفللَ  ةَ لَ بػْ القِ  ، واستقبلَ  وسرَت عورَتوُ   فةِ ا على الص  ا وواجبا

 الشُُّروطَ  صحهحٌة ؛ ألف   : تقوؿي ؟  الص بلةِ  ىذهِ  عنْ  تَ لْ ، وُسئِ  لتربةِ مُ الْ 
 .ها موجودٌة تِ بصح   ارُع للحكمِ ا الش  هَ اليت نص بػَ  واللبلماتِ 



 ٖٕ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

 ةَ لَ بػْ القِ  ى ولَػْم يستقبلِ صل   أوْ ،  هرِ صبلَة الظُّ  ى قبَل ُدخوِؿ وقتِ صل   وُ أن   لوْ  لكنْ  
 معَ  عورتَوُ  ى ولَػْم يسرتْ صل   ، أوْ  ذرٍ عُ  وفِ بدُ  اها عمدً ا لناحهتِ ـبالفً ، ها ا جبهتِ مً عالِ 

   اإلعادُة ؛  باطلٌة ، وتَلزُموُ  وُ صبلتَ  إف   : تقوؿي ؛ فحهنئٍذ  ذرِ اللُ  ، وعدـِ  القدرةِ 
 ، فبل ذببُ  والص حةِ  عبلمًة على الوجوبِ  الوقتِ  دخوؿَ  جللَ  ارعَ الش   ألف  

 ، وىكذا اغبكمُ  ٌنِ بلتَ الص   اعَبْمِع بٌنَ  يف غًنِ  قبلوإذا فُِلَلْت  ، وال تصحُّ  الص بلةُ 
 .  الشُُّروطِ  منَ  هِ ، وغًنِ  اللورةِ  َسرْتِ  يف شرطِ 

 إىل األماراتِ  ؛ لكي ينظرَ  الللمِ  طالبُ  إلهوِ  حيتاجُ  الص بلةِ  شروطِ  ا فمبحثُ إذً 
 . ذلكَ  ها ، وعدـِ وِصح تِ  اللبادةِ  بوجوبِ  فهحكمَ  -- ارعُ ا الش  هَ بػَ اليت نص  
،  اللبلمةُ  : غةً في اللُّ  كالشَّرطي : فَػْلٍس ،  كُفلوٍس صبعُ ،  َشْرِط  صبعُ  : الشُّريكطي 

 چجئ  حئ  مئ چ : الس اعةِ  عنِ  -تَػَلاىَل - وُ قولُ  ومنوُ 
 ا .هَ عبلماتػُ : أي  (ُ)

ـُ ، وال يلزـُ  َعَدِموِ  ما يلزـُ منْ  فهوَ  : ا في االصطالحً كأمَّ  الُوُجوُد  وُجوِدهِ  منْ  الَلَد
 . لَذاتِوِ  وال َعدـٌ 

ـي  عدًموً  ا يلزـي منٍ مى )  م :فقوؽبُ   اغبكمُ  منوُ  يلزـُ  الش رطِ وجودِ  عدـَ  ( أي أف   العد
صحة  ها عدـُ عدمِ  منْ  يلزـُ  يف الص بلةِ  هارةُ الط   : ذلكى  كمثاؿي ،  اْلَمشروطِ  بلدـِ 

 . الص بلةِ  وجوبِ  عدـُ  وِ عدمِ  منْ  يلزـُ  الوقتِ  ، ودخوؿُ  الص بلةِ 
 وجودَ  ال يستلزـُ  الش رطِ  وجودَ  : أي أف  (  الوجودي  هً كجودً  منٍ  ال يلزـي كى ) 
 . يَ صل  يُ  أفْ  وُ ال يلزمُ  وُ وُوِجَدْت ، فإن   فُ ها اْلُمكل  إذا فللَ  هارةُ ، فالط   َمْشُروطِ الْ 

اليت  واألماراتِ  أي اللبلماتِ  [ الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي : ] بى  -رىًحمىوي اللي - وي قولي 
 .  ٌنَ فِ على اْلُمكل   الص بلةِ  بوجوبِ  للحكمِ  رعُ ها الش  نص بَ 

                              
 . ٛٔ: ، آية  دؿبم  (/ ٔ)



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ٕٗ 

 

 ٌنَ فِ اْلُمكل   صبلةِ  بصح ةِ  للحكمِ  ا الش رعُ هَ بػَ اليت نص   واألماراتُ  واللبلماتُ 
 :ىا واعتبارِ 

 وجود حبسبِ ، ها وعدمِ  حةِ بالص   تَ حكمْ  : صحةٍ  شروطَ  الشُُّروطُ  تً كانى   فٍ فإً 
 . وِ وعدمِ  الشُُّروطِ  تلكَ 
 . فكذلكَ  : وجوبٍ  شروطَ  الشُُّروطُ  تً كانى   كإفٍ 

 وجوٍب ، وِصح ٍة . إىل شروطِ  : تنقسمي  الصَّالةً  فشركطي 
،  وِ بلوغِ  قبلَ  ب  على الص   الص بلةُ  فبل ذببُ  ، ا البلوغُ منهَ  : الوجوبً  فشركطي 

 . هق ذبب الصبلة على انجمنوف ح ى يفاللقل ، فبل: ومنها 
 حهثُ  منْ  طهارةٍ  بغًنِ  الص بلةُ  فبل تصحُّ  ؛ هارةُ الط   افمنهى :  حةً الصّْ  ا شركطي كأمَّ 

 . األصلِ 
ا على ا ، قَادرً ـُبْتارً  لَػْم يْستُػْر َعوَرتوُ  نْ فبل تصحُّ صبلُة مَ ؛  اللورةِ  سرتُ  ا :كمنهى 
 .ىا َسرتِْ 

      ، ااختهارً  ةِ لَ بػْ القِ  يستقبلِ  لَػمْ  نْ صبلُة مَ  فبل تصحُّ  ؛ ةِ لَ بػْ القِ  استقباؿُ  ا :كمنهى 
اب   يف الس فرِ  افلةِ الن   كما يف صبلةِ   الش رعِ  ما استثناهُ  ال  إِ   . تْ هَ ا توج  مَ حهثُ  ةِ على الد 

 .ا بدونِ  الص بلةُ  فبل تصحُّ  ؛ ةُ ه  النػ   ا :كمنهى 
، واإلسبلـ  الوقتِ  ، ودخوؿِ  كاللقلِ : حةَ والص   الوجوبَ  تِ شروٌط صبلَ  وىناؾَ 

 . على اػببلؼ فهو كشرط وجوب
:  ىذا البابً  [ مناسبةي  الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي ] بى  : -رىًحمىوي اللي - اٍلميصىنّْفي  قاؿى 

َ  أفْ  بلدَ  وُ أن    افِ ذَ األَ  مسائلِ  عنْ  مَ ، وتكل   ذببُ  نْ ، وعلى مَ  الص بلةِ  حكمَ  بٌن 
 ، ناسب أْف يبٌن شروط الص بلة ؛ ألف  اأَلذاف إعبلـٌ بدخوؿ الوقت ،  واإلقامةِ 

 



 َٖ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

 ________________________________________
 تي قٍ وى ا الٍ هى نػٍ ا : مً هى لى بػٍ ا قػى هى طي كٍ ري شي 

________________________________________ 
ودخوؿ وقت الص بلة شرط مْن شروط صحتها ، فناسب أف يبٌن شروط  

 .الصبلة 
 افِ ذَ ا باألَ إلههَ  عوةِ ، والد   الص بلةِ  حكمِ  بهافِ  منْ  فرغَ  أفْ  بلدَ  وُ أن  :  ثافو  كجوه  كىناؾى 

َ  أفْ  ناسبَ ،  واإلقامةِ  ـِ  اْلُملتربةَ  اللبلماتِ  يُبٌن   الشُُّروطِ  ببهافِ  با ، وذلكَ  لئللزا
 ها .ومسائلِ 

   ا [ هى لى بػٍ ] قػى  : وي [ قولي  تي قٍ وى ا الٍ هى نػٍ ا : مً هى لى بػٍ ا قػى هى طي كٍ ري ] شي  : -رىًحمىوي اللي - وي قولي 
،  بلهضِ للت   (ًمٍن  )، و [ تي قٍ وى ا الٍ هى نػٍ ] مً  : وي قولي ،  الص بلةِ  فللِ  قبلَ : أي 
اليت  الص بلةِ  شروطِ  ، أي منْ  عائٌد إىل الص بلةِ ا [ هى نػٍ ] مً :  يف قولِوِ  مًنُ والض  

:  بقولِوِ  بلهضِ الت   بصهغةِ  -َرضِبَُو اللُ -ىا ، وإمنا أوردَ  الص بلةِ  فللِ  ىا قبلَ رُ ينبغي توفػُّ 
 طِ رْ كتاب الصبلة ، كشَ   ؿِ ألن و تقدـ بهاف بلض الشروط يف أو   ؛ [ا هى نػٍ مً  ]

 ها .روط ، وإمنا بلضُ الشُّ  ىنا لهس صبهعُ  و إىل أف  اؼبذكورَ ، فنب  واللقل، اإلسبلـ 
 اْلُمضاؼِ  حذؼِ  بابِ  منْ  ، الص بلةِ  وقتِ  دخوؿُ  بوِ  اْلُمرادُ  [ تي قٍ وى ] الٍ  : وي كقولي 

                      . وُ مقامَ  إلهوِ  اْلُمضاؼِ  وإقامةِ 
 الص بلةِ  بوجوبِ  ىا للحكمِ رُ اليت ينبغي توفػُّ  الص بلةِ  شروطِ  منْ أف معناه : 

 فِ على اْلُمكل   الص بلةَ  ا ال نوجبُ أنػ نَ  : مفهـو ذلكك ،  الوقتِ  ها دخوؿُ وصح تِ 
،  رعُ الش   ا استثناهُ  فهمَ ال  ا إِ ا ببطبلنِ نَ حكمْ  وُ ها قبلَ أوقلَ  ، فلوْ  الوقتِ  دخوؿِ  قبلَ 
كما سهأيت بهانو بإذف الل تلاىل يف اعبمع   اتقدديً  ٌنِ بلتَ الص   بٌنَ  اعبمعِ  حاؿُ  وىوَ 

 .  بٌن الصبلتٌن



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُٖ 

 

ڻ    ۀ    ۀ  ہ   چ:  -تَػَلاىَل وَ  ؾَ ارَ بَ تػَ - اغبق   قوؿُ :  في ىذا الشَّرطً  كاألصلي 

 چہ  ہ ہ 
 على أف   تْ ا بزماٍف ملٌٍن ، فدل  ا وؿبددً مؤقتً  أي( ُ)

 .ها وقتِ  دخوؿِ   بلدَ ال  إِ  ال يُلزـُ بفلِل الص بلةِ  فَ اْلُمكل   ا ، وأف  صبلٍة وقتً  لكل  
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ :  -تَػَلاىَل - وُ قولُ :  ىذا اٍلمىعنى دى كأكَّ 

 چڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ
 بالص بلةِ  األمرَ  جللَ  حهثُ ؛  (ِ)

 ها .وقتِ  ا على دخوؿِ مبنه  
 مواقهتِ  ببهافِ  -- اللِ  رسوؿِ  عنْ  األحاديثُ  تِ جاءَ  فقدْ  : ةي ا السُّنَّ أمَّ 

 كما يف حديثِ   ، بقولِوِ  -الص بلُة َوالس بلـُ  َعَلْهوِ -ها نُ بهػ  يُ  فتارةن  : اػبمسِ  لواتِ الص  
ُهَما- اللاصِ  و بنِ عمرِ  بنِ  اللِ عبدِ    :  قاؿَ  -- اللِ  رسوؿَ  أف   -َرِضَي الُل َعنػْ
يىٍحضيًر  مٍ ا لى ؛ مى  ًلوً طيوٍ ًل كى جي ًظلُّ الرَّ  افى كى كى ،  الشٍَّمسي  تً ا زىالى ذى ًر إً كىٍقتي الظُّهٍ  ))
 مٍ ا لى مى  بً رً غٍ مى الٍ  الةً صى  تي قٍ كى ، كى  سي الشَّمٍ  رَّ تىٍصفى  مٍ ا لى مى  رً صٍ عى الٍ  تي قٍ كى ري ، كى صٍ عى الٍ 
 الةً صى  تي قٍ كى ، كى  طً سى كٍ األى  لً يٍ اللَّ  فً صٍ ى نً لى إً  اءً شى عً الٍ  الةً صى  تي قٍ كى ، كى  قي ًب الشَّفى غً يى 

 منَ  هِ ، وكبوِ  مسلمٌ  رواهُ  (( سي الشَّمٍ  عً لي طٍ تى  مٍ ا لى مى  رً جٍ فى الٍ  عً وٍ لي طي  نٍ مً  حً الصُّبٍ 
 .  األحاديثِ 

بُػَريدَة بِن اغَبِصهِب  كما يف حديثِ   ، -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وِ ها بفللِ نُ بهػ  يُ  كتارةن 
--  ِيَّ ؿى النَّبً أى الن سى جي فَّ رى أى  ))سلٍم : مُ  يف صحهح --  الةً الصَّ  تً قٍ كى  نٍ عى ، 
 َعَلْهِو الص بلُة  -ى فصل   ((ًن يٍ يػىٍومى ًن الٍ يٍ ىىذى نىا : صىلّْ مىعى  -- يُّ بً النَّ  وي لى  اؿى قى فػى 
 

                              
 . ٖٓٔ: ، آية  ساءالن  (/ ٔ)
 . ٛٚ: ، آية  اإلسراء(/ ٕ)



 ِٖ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

  ________________________________________
 النًَّجسً حىدىًث ، كى ةي ًمنى الٍ هىارى الطَّ كى 

________________________________________ 
 يف الهوـِ ىا ها ، وصبل  وقتِ  يف أوؿِ  اػبمسَ  لواتِ الص   األوؿِ  يف الهوـِ  -َوالس بلـُ 

 . ((ًن كىٍقته يٍ مىا بػىٍينى ىىذى  ))ائِل : للس   قاؿَ  ها ، ُث  اين يف آخِر وقتِ الث  
 َ  .  وِ بفللِ  الص بلةِ  مواقهتَ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - فبٌن 

 . الص بلةِ  مواقهتِ  يف بهافِ  ةُ ، والفلله   ةُ القوله   ةُ السُّن   تِ وبذا اجتملَ 
 أجمعى  الص بلةِ  ةِ ا لصح  شرطً  الوقتِ  على اعتبارِ  ةِ ن  والسُّ  الكتابِ  دلهلُ  ا دؿ  م  ولَ 

 لواتِ الص   مواقهتِ  هم يف اعتبارِ بهنَ  ، وال خبلؼَ  على ذلكَ  -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءً 
بدايًة ونايًة  اْلَمواقهتِ  تلكَ  ربديدِ :  وا فيما اختلفي كإنَّ ها ، ا لصحتِ شرطً  اػبمسِ 
 . الفقوِ  التِ يف مطو   اْلَملروؼِ  صهلِ فعلى الت  

 .النًَّجًس [ حىدىًث ، كى ةي ًمنى الٍ هىارى الطَّ ] كى  : -رىًحمىوي اللي - وي قولي 
ها ، حقهقتِ  ، وبهافُ  هارةِ الط   تلريفُ  ـَ تقد   حىدىًث [ :ةي ًمنى الٍ ارى الطَّهى ] كى  : وي قولي 

 ا .هَ هػْ ونوعَ 
 الص بلةِ  ها لصحةِ على اشرتاطِ  األدلةُ  تِ دل   فقدْ  الص بلةِ  ا لصحةِ ىا شرطً ا اعتبارِ أم  

 :ا بَنوَعهػْهَ 
 : ها فدليلي  الحدثً  ا طهارةي فأمَّ 
  ،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ  : -تَػَلاىَل - وُ قولُ 
 



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ّٖ 

 

 چٿ  ٿ      ٿ  ٹ  چ:  قاؿَ  ُث  
 أمٌر داؿ   چپ  چ : وُ فقولُ ،  (ُ)

 . األصغرِ  اغبدثِ  منَ  هارةِ بالط   قٌ متلل   ، وىوَ  على الوجوبِ 
 اغبدثِ  منَ  هارةِ ٌق بالط  متلل   ، وىوَ  على الوجوبِ  أمٌر داؿ   چٹ چ : وُ وقولُ 

 .  األكربِ 
 . ، واألكربِ  األصغرِ  اغبدثِ  الطهارة من أصٌل يف وجوبِ  الكرديةُ  اآليةُ  فهذهِ 

  كما يف حديثِ ،   طهارةٍ  بدوفِ  الص بلةِ  صحةِ  عدـَ  حهحةُ الص   ةُ السُّن   تِ نَ بهػ   ُث  
         : قاؿَ  -- ِب  الن   أف  ، سلٍم مُ لِ  فظُ ، والل   علهوِ  فقِ ت  مُ الْ  -- أيب ىريرةَ 

 على أف   فدؿ  ؛  (( أى ضَّ ى يػىتػىوى ٍم ًإذىا أىٍحدىثى حىتَّ ال يػىٍقبىلي اللي صىالةى أىحىدًكي )) 
 . الص بلةِ  صحةِ ا شرٌط يف هَ إنػ   ، بلْ  واجبًة فحسبُ  ال تُلتربُ  هارةَ الط  
 ، واْلَمكافِ  وبِ ، والث   يف البدفِ  جاسةِ الن   منَ  هارةُ الط   : وىيَ  الخبثً  ا طهارةي أمَّ 

 ما يلي : اعليهى  دؿَّ  فقدٍ ،  ى فهوِ الذي ُيصل  
ـُ  أكالن : َعَلْهِو - هِ أمرِ  منْ  تَ ما ثبَ :  وي كدليلي ؛  بلةِ للص   وِ بدنِ  بطهارةِ  فِ اْلُمكل   إلزا

بقولِِو   ، وذلكَ  ـِ الد   قباسةِ  ا منْ بدنِ  بطهارةِ  اْلُمستحاضةِ  للمرأةِ  -الص بلُة َوالس بلـُ 
                   : -َرِضَي الُل َعنػَْها- عائشةَ  اْلُمؤمنٌنَ  ـ  أُ  حديثِ  كما يف الص حهَحٌِن منْ 

 وىيَ  جاسةِ الن   منَ  البدفِ  ىا بطهارةِ ، فأمرَ  ((ـى ، ثيمَّ صىلّْي ي عىٍنًك الدَّ ٍغًسلً اً  ))
؛ بناًء على أف  سؤاؽبا كاف عن االستحاضة ؛ أو ىي دـ اغبهض  االستحاضةِ  دـُ 

فللى كبل  وجوب غسلو لكونو قبساً إف قلنا اف مراده علهو الصبلة والسبلـ بهاف 
 . لفلل الصبلة، ووجوبا  لزـو طهارة البدف من الن جاسة على الوجهٌن فإنو يدؿ

                              
 . ٙ: ، آية  ائدةمَ الْ (/ ٔ)



 ْٖ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

َعَلْهِو الص بلُة - نبه وُ  خياطبُ  -تَػَلاىَل - وُ قولُ :  فيها كاألصلي ،  وبِ الث   طهارةُ ا : ثانين  
 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ چ  : -َوالس بلـُ 

         وُ فقولُ ،  (ُ)
    الص بلةَ  ألف   ؛ َجِس ، والقذرِ الن   ىا منَ طه رْ  أي چڭ  ۇ چ:  -ُسْبَحانَوُ -

 .ال تصحُّ إال بثوٍب طاىٍر 
ـ   چڭ چ : -ُسْبَحانَوُ - وُ وقولُ   شامٌل لكل  ملبوٍس . عا
اْلُمَصل ي  مكافَ  يكوفَ  أفْ   بلدَ ال  إِ  الص بلةِ  ، فبل تصحُّ  اْلَمكافِ  طهارةُ  ا :ثالثن 

 : حديثافً  فيها كاألصلي ؛  اطاىرً 
ا باَؿ يف م  لَ  األعرايب   يف الص حهَحٌِن يف قصةِ  -- أنسٍ  حديثُ  ىما :أحدي 

((  أىرًيقيوا عىلىى بػىٍوًلًو سىٍجالن ًمٍن مىاءو  )) : -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - قاؿَ  اْلَمسجدِ 
 تطهًنِ  على وجوبِ  بذلكَ  هُ أمرُ  فدؿ   ؛ جاسةِ الن   منَ  الص بلةِ  مكافِ  بتطهًنِ  فأمرَ 

 . الذي ُيصل ى فهوِ  اْلَمكافِ 
مها بتطهًنِ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -ه أمرُ  ا :هى كمنػٍ ؛  ٌنِ للَ الن   أحاديثُ ا أيضً  كذلكَ 
الذي  األصلِ  مستثىن منَ  ، وىوَ  باألرضِ  الد لكُ  وىيَ ، بما  ما اػباصةِ بطهارِِ 
 يف حديثِ  مها على ىذا الوجوِ بتطهًنِ  األمرُ  جاءَ  ، وقدْ  هارةِ يف الط   الغسلَ  يوجبُ 

مىٍسًجدى الٍ  مي كي دي حى أى  ا جىاءى ذى إً  )):  قاؿَ  -- ِب  الن   أف   -- دري  اػبُ  أيب سلهدٍ 
 (( ،ا مى ًبهً  لّْ صى يي لٍ ، كى  ذىلن فػىٍليىٍمسىٍحوي أى  كٍ ا ، أى ي نػىٍعلىٍيًو قىذىرن ل فً ٍف رىأى إً فى ،  ظيرٍ نٍ فػىٍليػى 
 . أبو داودَ  رواهُ 

 ئى طً ا كى ذى إً  )) : -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - قاؿَ  -- أيب ىريرةَ  ويف حديثِ 
     ،  ، وأبو داودَ  أضبدُ  وُ أخرجَ  ((ابي ا التػُّرى مى ىي ري طيهيوٍ ل فى ذى األى  بًنػىٍعًلوً  مٍ ديكي حى أى 

                              
 . ٖ: ، آية  ردث  مُ الْ (/ ٔ)



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ٖٓ 

 

       :  -َعَلهِو الص بلُة َوالس بلـُ -فقولُُو  ، هُ وغًنُ  اغباكمُ  وُ حَ ، وصح   افَ حب   وابنُ 
خرٌب دبلىن اإلنشاِء ، أي فلهطهْرمُها بالتػُّرَاِب ؛ فدؿ  على  ((ابي ا التػُّرى مى ىي ري طيهيوٍ فى )) 

 وجوِب طهارِة اْلَمكاِف الذي ُيصل ي علهِو .
ى لَّ صى  -- اللً  ؿى وٍ سي رى  فَّ أى  )):  -- دري  اػبُ  أيب سلهدٍ  حديثُ  ا :هى كمنػٍ 

؟  مٍ كي الى عى نً  تيمٍ خىلىعٍ  مى : لً  اؿى قى  ؼى رى صى ا انٍ مَّ لى ، فػى  مٍ هي الى عى نً  اسي النَّ  عى لى خى ، فى  وً يٍ نػىٍعلى  خىلىعى فى 
ي انً تى أى  لى يٍ رً بٍ جً  فَّ : إً  اؿى ا ، قى نى عٍ لى خى خىلىٍعتى فى  اؾى نى يػٍ أى رى ،  اللً  ؿى وٍ سي ا رى وا : يى الي قى فػى 
 رٍ ظي نٍ يػى لٍ فػى  نػىٍعلىوي  يػىٍقًلبٍ لٍ فػى  دى جً سٍ مى الٍ  مي كي دي حى أى  اءى ا جى ذى إً ا ، فى ثن بى ا خى مى هً بً  فَّ ي أى نً رى بػى خٍ أى فى 
 وُ أخرجَ (( ا مى هً يٍ ييصىلّْ فً لً  مَّ ، ثي  ضً رٍ األى بً  سّْوي ييمً لٍ ا فػى ثن بى ا خى مى هً ل بً أى رى  فٍ إً ا ؛ فى مى هً يٍ فً 

 . وُ حَ وصح   ، واغباكمُ  افَ حب   ، وابنُ  خزديةَ  ، وابنُ  أضبدُ 
فدؿ  على هما ؛ بنجاستِ  الللمِ  بلدَ  ٌنِ للَ الن   خلعَ  -- ِب  الن   أف   : اللةً الدّْ  كجوي 

ا مى هً ل بً أى رى  فٍ إً فى : ))  ُث  قولُوُ على موضٍع قبٍس ،  يقفَ  أفْ  لوُ  ال جيوزُ  يَ اْلُمصل   أف  
َعَلْهِو الص بلُة -أمٌر ، وىَو للوجوِب ؛ فاجتمَلْت ُسن ُتُو ((  ضً رٍ األى بً  سّْوي ييمً لٍ ا فػى ثن بى خى 

طهارِة اْلَمكاِف الذي ُيصّلى ِب يف ىذا اغبديِث قواًل وفلبًل على وجو  -َوالس بلـُ 
 موضعِ  أصبًل يف طهارةِ  ٌنِ للَ الن   حديثَ  الللماءِ  بلضُ  اعتربَ  ولذلكَ ،  علهوِ 

 ي .ُمَصل  الْ 
 ثوبَوُ  يُطه رَ  ي أفْ ينبغي على اْلُمصل   ةِ والسُّن   يف الكتابِ  صوصِ النُّ  ىذهِ  ؾبموعِ  فمنْ 

 . علهوي صل  وبدنَو ، ومكانَو الذي يُ 
 بهاف حقهقةا ملنَ  ـَ تقد   ، وقدْ  والن جسِ  اغبدثِ  منَ  هارةِ الط   لشرطِ  سبةِ ىذا بالن  

 . اإلعادةِ  دبا يُغين عنِ (  جاسةً النَّ  إزالةً  بابً ) يف  جاسةُ الن   تُزاؿُ  وكهفَ  هارةِ الط  
 
 



 ٖٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

 ________________________________________
 بػىٍعدى فىٍيًء الزَّكىاؿً  ًء فػىٍيئىوي ميسىاكىاًة الشَّيٍ ى ًر ًمنى الزَّكىاًؿ ًإلى تي الظُّهٍ قٍ وى فػى 

________________________________________
بػىٍعدى  ًء فػىٍيئىوي ى ميسىاكىاًة الشَّيٍ ًر ًمنى الزَّكىاًؿ ًإلى تي الظُّهٍ قٍ وى ] فػى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

،  الظُّهرُ  ا :هى منػٍ ،  وُتَسم ى بأظباءٍ وىل ، األُ  الص بلةُ  ىيَ :  فىٍيًء الزَّكىاًؿ [ الظُّهري 
 . وىذا اظُبها الغالبُ 

                     :  -تَػَلاىَل - وُ قولُ :  وي كمنٍ ،  دبلىن الغلبةِ ،  الظُّهورِ  منْ  ؛ ظبُ هْت بالظُّهرِ  : قيلى 

 چمخ  جس  حس   خس  مس     حص  مص  چ
ىذه  وقتُ  ؛ فَلم ا كافَ  ٌنَ أي غالبِ ( ُ)

أكثِر  ا لظُهورِ ظُهرً  تْ هَ ظبُ   وُ وأغلبُ  هارِ أكثُر الن   يذىبُ  حهثُ  واؿِ الز   بلدَ  الص بلةِ 
 .  وِ وغلبتِ  هارِ الن  

يف  ما ثبتَ :  على ذلكى  كيدؿُّ ، (  الهىًجيرً ػ) ، وب(  كلىاألي ػ) ى بوُتسم  
سه اُر  ِمْنهاؿِ أبو الْ  الذي رواهُ  --أيب بَػْرَزَة األْسلمي   حديثِ  الص حهَحٌِن منْ 

 فقاؿَ ، ُت أَنا وَأيب على أيب بَػْرَزَة األْسَلمي  دخلْ  : كفيوً ،  -َرضِبَُو اللُ - مةَ سبل بنُ ا
ي لّْ ييصى  افى كى   )):  ؟ فقاؿَ  ي اْلَمكتوبَةَ ُيَصل   -- ِبُّ الن   كافَ   أيب : كهفَ  لوُ 
:  ٌنِ فسم اىا باظبَ  ((تىٍدحىضي الشٍَّمسي  نى يٍ ى حً لى ا األيكٍ هى نػى ي تىٍدعيوٍ تً الَّ  رى يػٍ هىجً الٍ 

 وىل . ، واألُ  اؽبَِجًنِ 
 تكوفُ  فهوِ  الذي تقعُ  ، فالوقتُ  باؽباجرةِ  ا تكوفُ هَ فؤلنػ  ؛  اها ىجيرن ا كػوني أمَّ 

ا وىَ م ، وتركُ َىَجَر الّناُس أعماؽبَ  اغبرارةُ  تِ ، فإذا اشتد   اغبرارةِ  شديدةَ  فهوِ  مسُ الش  
 ىذا .  بسببِ  اؽبجًنَ  تْ هَ م  فسُ  ؛ِة اغَبر  ِشد   الظ ِل منْ وا إىل وصارُ 

                              
 . ٗٔ: ، آية  فّ الص  (/ ٔ)
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 ،ا هَ منػْ  وفَ م ؛ فبل خيرجُ اُس بهوَِ الن   اغبر  ، وحهنئٍذ يلزـُ  ةِ ها يف شد  وقتَ  ألف   : كقيلى 
 ، وال يرى بلُضهم بلًضا .وا وا وتقاطلُ م ِاجرُ هُ فكأنػ  
         ي العلماءً قولى  أحدي  كىذا ىوى ،  لواتِ الص   ا أوؿُ هَ ؛ ألنػ   األيكلى تً يى كسيمّْ 

 الص بلةِ  مواقهتِ  ببهافِ  على البداءةِ  ىذا القوؿِ  أصحابُ  ، ودرجَ  -َرضِبَُهُم اللُ -
 ببهاِف وقِتها قبَل بقهِة الص لواِت .

الذي رواه جابر بن عبدالل رضي الل  -- جربيلَ  حبديثِ  : واكاحتجُّ 
      ل علهو السبلـ فقاؿ :علهو وسلم جاءه جربينب صلى الل عنهما، وفهو أف ال

أخرجو أضبد والرتمذي  ] قم فصٌلٍو فصٌلى الظُّهر حين زالت الشَّمس [
 . بو ىاصبلٍة صبل   أوؿَ  هرِ الظُّ  صبلةُ  تْ ، فكانَ  وصح حو

 وا يبدؤوفَ كانُ   اْلَمكتوبةِ  لواتِ الص   وا مواقهتَ َلم ا ذكرُ  -- ِب  الن   أصحابَ  وألف  
 اللُ  يَ ضِ رَ - اللِ عبدِ  بنِ  ، وجابرِ  رزةَ أيب بَ  كما يف حديثِ   ،أواًل  الظُّهرِ  بصبلةِ 

 يف الص حهَحٌِن . -مْ هُ نػْ عَ 
ى يُقو   أفْ  ؛ ألجلِ  هرُ الظُّ  انهةُ ، والث   الفجرُ  وىل ىيَ األُ  : العلماءً  بعضي  كقاؿى 
،  ٌنِ ناريػ تَ  ُوْسَطى بٌنَ  ا تكوفُ هَ ألنػ  ؛ الوسطى  الص بلةُ  ىيَ  اللصرَ  بأف   وُ مذىبَ 

 منٍ  ىذا القوؿي  كاستشكلى ، وىل األُ  تِ ، ولهسَ  انهةُ الث   ىيَ  هرِ الظُّ  صبلةُ  فتكوفُ 
 : ينً كجهى 

    :  -- رزةَ أيب بَ  قوؿِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ِلَما ثبتَ  وُ ـبالفتُ  : األكؿً  الوجوً 
الس لَف الص احلَ  على أف   فدؿ  ؛  ((لىى كٍ األي ا نػىهى ي تىٍدعيوٍ تً رى الَّ يػٍ هىجً ي الٍ كىافى ييصىلّْ   ))

 هِ إقرارِ  معَ  سمهةَ الت   لَػْم ينكرِ  وُ وىل ؛ ألن  ا األُ هَ وا ُيسمُّونػَ كانُ   ابلٌنَ والت   حابةِ الص  مَن 
 . الفريضةِ  على اسمِ  تْ ا ح ى غلبَ ىا وشهرِِ بوجودِ 
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وىل ؛ األُ  ا الفجرَ نَ وسطى إذا اعتربْ  تكوفُ  اللصرَ  بأف   هم :قولى  أفَّ  اني :الثَّ  الوجوً  
 واللشاءَ  ، واْلَمغربَ  ٌنِ ناريتَ  ٌنِ ما صبلتَ يف كونِ  جيتملافِ  هرَ والظُّ  الفجرَ  ألف  

صبلًة وْسَطى  كوفُ هف؛ ما هُ بهنػَ  اللصرُ  ؛ فهقعُ  ٌنِ لهلهتَ  ٌنِ ما صبلتَ يف كونِ  جيتملافِ 
 ا وسطى إمنا ىوَ بكونِ  الوصفَ  بأف   : وي عنٍ  جابى يي  أفٍ  يمكني ،  ىذا الوجوِ  منْ 

 عددَ  يراعوفَ  ، وىمْ  ٌنِ ولهلهتَ  ٌنِ ناريتَ  ٍة ؛ ال بٌنَ ٍة ولهله  ناري   ها بٌنَ النتصافِ 
 وىيَ  ةٍ ناري   بٌنَ  اللصرِ  صبلةَ  فإف  ، ها ها ووصفُ يُراعى وقتُ  أفْ  وديكنُ ،  لواتِ الص  
جهرية وسرية ، فاجتمع فهها وىي وسطى بٌن  اْلَمغربُ  وىيَ  ةٍ ، ولهله   هرُ الظُّ 

وسهأيت بإذف الل تلاىل بهاُف أي  الص لواِت اػبمِس ىَي ،  سبباف لوصفها بالوسطى
 الص بلُة الوسطى ، والدلهل علهو .

 َلم ا كافَ  وُ إن   ُث   ، هرِ الظُّ  صبلةِ  أي وقتُ  ًر [ٍقتي الظُّهٍ ] فػىوى  : -رىًحمىوي اللي - وي قولي 
 ، أشارَ (  هِ وآخرِ  أو ِؿ الوقتِ ػ) ب عنوُ  رُ ما يُلبػ   صبلٍة بدايٌة ونايٌة ، وىوَ  لكل  وقتِ 

إىل  ، وأشارَ  [ اؿً ] ًمنى الزَّكى  بقولِِو : الظُّهرِ  صبلةِ  وقتِ  إىل أوؿِ  -َرضِبَُو اللُ -
ري ًظلُّ كيلّْ يػٍ يىصً  نى يٍ اًؿ حً يًء الزَّكى دى فى عٍ بػى  وي ئى ًء فػىيٍ اًة الشَّيٍ اكى سى ى مي لى ] إً  : بقولِوِ  هِ آخرِ 

 صبلةِ  وقتَ  ، أي أف   لبلبتداءِ (  نٍ مً )  [ اؿً كى الزَّ  نى مً  ] كقوليوي : ،[  ءو ًمثٍػلىوي يٍ شى 
 .ا وزواؽبِ  مسِ الش   ؾِ ربرُّ  دِ ، أي دبجر   الز واؿِ  بدايةِ  منْ  يبدأُ  هرِ الظُّ 

 . ةِ ن  والسُّ ،  الكتابِ  دلهلُ :  دؿَّ على ذلكى  كقدٍ 
 چڤ   ڦ  ڦ  ڦچ :  -تَػَلاىَل -فقولُُو  : ا الكتابي أمَّ 

     فقولُوُ ،  (ُ)
إذا  "الش مُس  َدَلَكتِ " :  ا ، يقاؿُ أي زواؽبَ  چڦ  ڦ چ:  -ُسْبَحانَوُ -

                              
 . ٛٚ:، آية  اإلسراء(/ ٔ)
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،  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - ردةَ ، وأيب بُ  اسٍ عب   بنِ  اللِ عبدِ  قوؿُ  وىذا ىوَ ،  تْ زالَ 
 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْهعِ - ، واعبمهورِ  واغبسنِ 

َرِضَي اللُ - اللِ عبدِ  بنِ  جابرِ  حديثُ  ا :منهى  حهحةُ الص   فاألحاديثُ  : ةي ا السُّنَّ كأمَّ 
ُهَما صىلَّى فى  ،قيٍم فىصىلٍّْو  : اؿى قى لي ، فػى يٍ رً بٍ جً  جىاءىهي  -- يَّ بً فَّ النَّ أى  )):  -َعنػْ
       ،  وُ حَ ، وصح   مذيُّ ، والرت   أضبدُ  وُ أخرجَ  ((ًت الشٍَّمسي زىالى  نى يٍ حً  رى الظُّهٍ 
 ( اىػ .  أصحُّ شيٍء يف اْلَمواقهتِ  ) ىوَ :  خاريُّ البُ  وقاؿَ 
ُهَما- اللِ عبدِ  بنِ  جابرِ  حديثُ  ا :كمنهى  : ا يف الص حهَحٌِن قاؿَ أيضً  -َرِضَي الُل َعنػْ

 (( .نى تىٍدحىضي الشٍَّمسي ي الظٍُّهرى ًحيٍ كىافى ييصىلّْ   ))
النًَّبيُّ كىافى   )): ، وفهِو  يف الص حهَحٌنِ  --أيب بَػْرزََة األْسلمي   حديثُ :  كمنها

--  ّْوملىن ، (( نى تىٍدحىضي الشٍَّمسي ى ًحيٍ لى كٍ ا األي نػىهى ي تىٍدعيوٍ تً رى الَّ يػٍ هىجً ي الٍ ييصىل
 منَ  مأخوذٌ  ، الس ماءِ  وسطِ  : تزوُؿ عنْ  يف اغبديثٌنِ  ((تىٍدحىضي الشَّمسي )) 

 الزََلُق . وىوَ  ،الد َحِض 
 لِ جُ الر   يف قصةِ  يف صحهح مسلم --بُريدَة بِن اغَبصهِب  حديثُ :  كمنها

فقاؿ لو النب صلى الل علهو وسلم :  الص بلةِ  مواقهتِ  عنْ  -- النب   الذي سأؿَ 
 األوؿِ  هر يف الهوـِ الظُّ  -َوالس بلـُ َعَلْهِو الص بلُة -ى فصل  ،  ] صلّْ معنا ىذين [

 ْمُس . الش   تِ ا زالَ م  لَ 
ُهَما- اللاصِ  و بنِ عمرِ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثُ  ا :كمنهى               ِب  الن   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ

--  َسلمٌ مُ  رواهُ  ((سي الشَّمٍ  تً الى ا زى ذى إً  رً كىٍقتي الظُّهٍ  )) : قاؿ . 
يف صحهِح ُمسلٍم يف قصِة الر جِل  --ُموسى األشلري  : حديُث أيب كمنهىا 

الذي سأَؿ عْن مواقهِت الص بلِة ، فلْم يَػرُد  علهِو شهًئا ، فصل ى يف الهوـِ األوِؿ 
 الظُّهَر حٌَن زاَلِت الش مُس .
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زواِؿ  منْ  يبدأ هرِ الظُّ  صبلةِ  وقتَ  على أف   دال ةٌ كلُّها   أحاديثى  ستَّةه هذه ف 
 .سِ الش مْ 

         اٍس ابِن عب   ما ُحِكَي عنِ  وُ عنْ  شذ   ، وىذا اإلصباعُ  علهو وُحكي اإلصباعُ 
ُهَما-      ،  بالهسًنِ  واؿِ الز   قبلَ  هرِ الظُّ  صبلةِ  إيقاعَ  جيهزُ  كافَ   وُ أن   -َرِضَي الُل َعنػْ

 .  يثبت عنو، وال أظنو  واإلصباعِ ،  ةِ السُّن   لظاىرِ  وِ خالفتِ مُ لِ ؛  شاذ   قوؿٌ  وىوَ 
 زواؿُ  ها ىوَ وقتِ  ) وأوؿُ  : الظُّهرِ  صبلةِ  عنْ  -َرضِبَُو اللُ - اإلسبلـِ  شهخُ  قاؿَ 

 ( اىػ .  ةُ م  األُ  علهوِ  تْ ، وىذا فبا أصبلَ  ماءِ َكِبِد الس    عنْ  الش مسِ 
 خبلئٌق ( اىػ .  فهوِ  اإلصباعَ  لَ قَ ) نػَ  : -َرضِبَُو اللُ - وويُّ الن   اإلماـُ  وقاؿَ 
 كاؿي ؟الزَّ  فما ىوى واُؿ ،الز   هرِ الظُّ  وقتِ  أوؿَ  على أف   تْ دل   صوصَ النُّ  ا أف  نَ علمْ وإذا 

 ، واْلُمرادُ  ؾَ ؛ إذا ربر  " يُء زاَؿ الش  " م : قوؽبِ  منْ  : مأخوذٌ  واؿَ الز   أف   : كالجوابي 
 . هارِ الن   انتصاؼِ  عندَ  ماءِ الس   دِ بِ ها يف كَ وقوفِ  بلدَ  مسِ الش   ؾُ ربرُّ :  واؿِ بالز  

 تسًنُ  ، ُث   اْلَمغربِ  يف جهةِ  لُّ الظ   يكوفُ  تْ إذا طللَ  مسَ الش   أف  :  ذلكى  كتوضيحي 
 .ىا مسًنِ  عنْ  ِظلُّها ح ى تَػْنَتِصَف يف َكِبِد الس َماِء ؛ فتقفَ  وينقبضُ 
      ثابتةٌ  مسَ الش   بأف   ، والقوؿُ  وُ أمػٌر ينبغي إثباتُ :  بالمناسبة مسً الشَّ  كمسيري 

     :  الللماءُ  قاؿَ  ، ولذلكَ  حهحةِ الص   ةِ والسُّن   لنص  القرآفِ  باطٌل ـبالفٌ  ال ذبري
                                                            : -تَػَلاىَل -لقولِِو  وذلك ؛ ثابتةٌ  مسَ الش   أف   اْلُمسلمُ  يلتقدَ  أفْ  ال جيوزُ 

 چۉ  ۉ  ې    ې چ 
 .ا ذبري هَ على أنػ   -ُسْبَحانَوُ -فنص  ، (ُ)

                              
 . ٖٛ: ، آية  يس(/ ٔ) 
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ڤ   ڤ   ڦ  ڦ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ٹ چ:  -- وقاؿَ 

 چڦ  ڦ ڄ  ڄ
           بقولِِو : إلهها اغبركةَ  -- فنسبَ ، (ُ)

 على بطبلفِ  فدؿ   ؛ چڦ چ : وِ وقولِ ،  چڤ  چ : وِ ، وقولِ  چٹ چ
 . ال ذبري ا ثابتةٌ هَ بأنػ   القوؿِ 
             : مسُ الش   تِ غابَ  حٌنَ  -- ر  أليب ذَ  قاؿَ  -- الن ِب   الص حهَحٌِن أف  ويف 

تذىب  اهنَّ ، قاؿ : فإً  مي لى و أعٍ كرسولي  قلت : اللي  أىتىٍدًرم أىٍينى تىٍذىىبي ىىذًه ؟ ))
أف تىٍسجدى فال ييقبلي  كي لىها ، كييوشى  فييؤذفي  تىٍحتى العىرًش فتىٍستأذفي  تىٍسجيدي 

، كتىٍستأذفي فال ييؤذفي لىها ، كييقاؿي لىها : اٍرًجعي من حىيث ًجئًت فتٍطليع ًمٍنها
ۉ  ۉ  ې     ېې   ې  ى   چ  من مىٍغرًبها فذلك قولو تعالى :

، والرجوع وبٌن  أف  اغبركةِ  يْستلـز ، وىوَ  ىابَ ؽبا الذ   فنسبَ ،  (( چى     ائ 
قولو علهو الصبلة والسبلـ أليب ذٍر  يفربت اللرش وقد جاء صرحيًا  مستقرىا

ا  هَ جريانػَ  نلتقدُ  ، ولذلكَ  رواه مسلم ] مستقرىا تحت العرش [رضي الل عنو 
كل  شيٍء   ، وخالقُ  مسِ الش   خالقُ  --اػببًُن الللهُم  -تَػَلاىَل - ا اللُ نَ كما أخربَ 

 .  قَ لَ دبا خَ  أعلمُ  ، وىوَ  هُ رُ ومدبػ  
 الظ لُّ يف جهةِ  ها ، فهكوفُ مشرقِ  منْ  فتطلعُ  ،ذبري  مسَ الش   أف   : اىدي كالشَّ 

قلهبًل قلهبلً  مسُ الش   ترتفعُ  ها ، ُث  شلاعِ  ارتفاعِ  عندَ  على أقصى ما يكوفُ  اْلَمغربِ 
َقِبُض الظ ُل منْ     ،  ماءِ قلهبًل قلهبًل ح ى تَػْنَتِصَف يف َكِبِد الس   اْلَمغربِ  جهةِ  فهَػنػْ
 . وال ينقصُ  ؛ فبل يزيدُ  اغبركةِ  الظ ُل عنِ  وقفَ  ماءِ الس   دِ بِ فإذا انْػَتَصَفْت يف كَ 

                              
 . ٚٔ:، آية  الكهف(/ ٔ)
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 حٌنَ  وىوَ - ىذا الوقتُ  ، وإذا كافَ  الهسًنةَ  حظاتِ الل   يستغرؽُ  وىذا الوقوؼُ  
 لكَ ، ولذ -َواْلِلَهاُذ بِاللِ - ُتَسجُُّر َجَهنُّمفإن ُو حهنئذ  -ماءِ الس   دِ بِ ها يف كَ انتصافِ 

 حديثِ  سلٍم منْ مُ  عذاٍب ، كما يف صحهحِ  ساعةُ  وُ ألن   فهوِ  الص بلةِ  عنِ  يَ نُِ 
 فَّ إً فى ؛ لّْ صى  مَّ ثي  )) : لوُ  قاؿَ  -- الن ِب   أف   -- السُّلمي   عبسةَ  و بنِ عمرِ 
 ؛الةً الصَّ  نً عى  رٍ صً قٍ أى  مَّ ، ثي  حً الرُّمٍ بً  لَّ الظّْلي قً تى سٍ ى يى تَّ ةه حى رى وٍ ضي حٍ ةه مى دى وٍ هي شٍ مى  الةى الصَّ 

 .((  مي نَّ هى جى  جَّري تيسى  ذو ئً نى يػٍ حً  فَّ إً فى 
انىا ػاتو نػىهى ػالثي سىاعى ػثى  )):  اؿَ ػق وُ ػ  أن --ٍر ػعام نِ ػب ةَ ػقبعُ  ثِ ػديػيف ح تَ ػوثب
الشٍَّمسي عي ػنى تىٍطلي تىانىا : ًحيٍ نَّ ، أىٍك أىٍف نػىٍقبػيرى مىوٍ ػهً يى ًفيٍ لّْ ػأىٍف نىصى  --ؿي الًل وٍ ػرىسي 

 . سلمٌ مُ  رواهُ  ((رىًة مي الظًَّهيػٍ ـي قىائً وٍ ػنى يػىقي ًحيٍ ريبي ، كى ػنى تػىغٍ ًحيٍ كى 
ـى : )  الللماءُ  فإذا قاؿَ  ىم ( فمرادُ  كىقىفى الظّْلُّ وا : ) قالُ  أوْ ، (  هيرةً الظَّ  قائمي  قا

َكِبِد مُس فهها يف  الش   اليت تقفُ  هارِ الن   انتصاؼِ  ساعةُ  ، وىيَ  اعةُ الس   ىذهِ 
 اِخُص بدوفِ الش   ا يقفُ الِظلُّ ، وأحهانً  وقفَ  تْ ، فإذا وقفَ  ؾُ ؛ فبل تتحر   ماءِ الس  

ال ظل  ؽبا يف  مسُ الش   تكوفُ  زيرافَ حُ  منْ  ابعِ الس   : يف الهوـِ  وفَ يقولُ  ِظل  ، ولذلكَ 
 إىل جهةِ  باغبركةِ  ذلكَ  مُس بلدَ الش   تِ فإذا بدأَ  ، هارِ الن   انتصاؼِ  عندَ  مك ةَ 

ها حركتُ  تْ ، فإذا ابتدأَ  هاموضلِ  منْ  تْ كَ وربر   تْ ا زالَ هَ أي أنػ   ،واُؿ الز   بدأَ  اْلَمغربِ 
 بلدَ  علهوِ  ما كافَ  على عكسِ ،  اْلَمشرؽِ  الِظلُّ إىل جهةِ  ؾَ ربر   اْلَمغربِ  إىل جهةِ 

  -الِظل   وقوؼِ  غبظةُ  وىوَ -ىا مسًنِ  الظُّهِر ، فقبلَ  وقتُ  ها ، وحهنئٍذ يبدأُ طلوعِ 
أي ،  واؿِ الز   منَ  هرِ الظُّ  وقتُ  وا : يبدأُ قالُ  ا ، فلذلكَ نَ كما قلْ   الص بلةِ  إيقاعُ  ال جيوزُ 

        ؛  كاؿً بالزَّ  ىذا الوقتً  في تسميةً  فالسَّببي ،  مسِ الش   حركةِ  بدايةِ  منْ 
 . هرِ الظُّ  وقتِ  أوؿُ  ىوَ  ا ، وىذا الوقتُ مكانِ  عنْ  تْ وزالَ  تْ كَ ربر   مسَ الش   ألف  
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ديكن أف  : بها ىذا الوقتى  يضبطى  أفٍ  لإلنسافً  التي يمكني  ريقةى الطَّ  كلكنَّ 
ُؼ مستٍو ، ويُلرَ  على مكافٍ  ثَب تُ هُ ، ف هِ ا وعوٍد وكبوِ عصً  منْ  بالش اخصِ  تكوفُ 

 طاللًة منْ  مسُ الش   فتبدأُ ،  يف ِظل وِ  رُ يُنظَ  ذلكَ  بلدَ  ، ُث   اِخصِ طوُؿ ىذا الش  
 عندَ  الظ ُل ، وخباصةٍ  ا تقاصرَ مَ ل  ، وكُ  اْلَمغربِ  جهةِ  منْ  ل  الظ   فًناقبُ ، ها مشرقِ 

 وقوؼِ  ، وغبظةُ  لُّ ح ى يقَف الظ  ،  ل  الظ   نايةِ  عندَ  اللبلمةَ  يضعُ  هارِ الن   منتصفِ 
      عقبةَ  يف حديثِ  وُ عنْ  ذي ُعبػ رَ ال   ، وىوَ  هارِ الن   منتصفَ  الوقتُ  يكوفُ  ل  الظ  

،    ((رىًة مى الظًَّهيػٍ ـي قىائً نى يػىقيوٍ ًحيٍ  : )) يف صحهِح ُمسلٍم بقولِوِ  --بِن عامٍر ا
 :يف صحهِح ُمسلٍم بقولِِو  --وُعبػ َر عْنُو يف حديِث عمرِو بِن عبسَة السُّلمي  

 تِ غبظاٍت ، فإذا ربر كَ  كذلكَ   ، ويستمرُّ  )) ًحٍينى يىٍستىًقلُّ الظّْلُّ بًالرٍُّمًح ((
، وحهنئٍذ  ماءِ َكِبِد الس    عنْ  تْ زالَ  قدْ  ها تكوفُ حركتِ  ، وببدايةِ  لُّ الظ   ؾَ الش مُس ربر  

اليت  اللبلمةِ  على موضعِ  وِ وزيادتِ  وِ حبركتِ  الظُّْهِر ، ويظهرُ  صبلةِ  وقتِ  بدايةُ  تكوفُ 
 الش اخصِ  بوضعِ  وُ ، وملرفتُ  ذلكَ  إدراؾُ  ، وديكنُ  هارِ الن   انتصاؼِ  ا عندَ علههَ  وقفَ 
 لذلكَ  اتابلً مُ  يكوفَ  أفْ  طُ شرتَ ، وال يُ  الوقتِ  منَ  بالقلهلِ  ولوْ  هارِ الن   انتصاؼِ  قبلَ 
 ، ويُدرؾُ  اغبركةِ  ل  عنِ الظ   بوقوؼِ  هارِ الن   انتصاؼَ  سُهدرؾُ  وُ ألن   ؛ هارِ الن   أوؿِ  منْ 

    ؛ اْلَمشرؽِ  جهةِ  يَػْزَداُد منْ  ؛ إذا رأى الظ ل   األخًنِ  هارِ الن   يف نصفِ  وُ ا أن  أيضً 
 هارِ الن   ل  يف نصفِ الظ   أف  : األخًنِ  وِ ونصفِ  األوؿِ  الن هارِ  ظل  نصفِ  بٌنَ  الفرؽَ  ألف  

 يَػْزَداُد . األخًنِ  وِ ينقُص ، ويف نصفِ  األوؿِ 
 .ًء فػىٍيئىوي بػىٍعدى فىيًء الزَّكىاًؿ [ ى ميسىاكىاًة الشَّيٍ ] ًإلى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

َ  أفْ  هُ ، ومرادُ  للَغايةِ  ى [لى ] إً  قوليوي :  .  ْهرِ الظُّ  صبلةِ  م ى ينتهي وقتُ  يُبٌن 
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 چے  ۓ چ :-ُسْبَحانَوُ -قولُُو  وُ ومنْ  ، : الرُّجوعُ  الفيءُ  كقوليوي :] فػىٍيئىوي [
(ُ) 

يف  كافَ   أفْ  بلدَ  يَِفيُء دبلىن يرجعُ  الظ ل   ؛ ألف   بذلكَ  يَ وا : ظبُ  قالُ ،  تْ أي رجلَ 
 يف وقتِ  وِ وقوفِ  بلدَ  إىل الس ًنِ  يرجعُ  وكذلكَ  ، اْلَمشرؽِ  إىل جهةِ  اْلَمغربِ  جهةِ 

  . هارِ الن   انتصاؼِ 
 َ ،  وُ ل  َشيٍء ِمثْػلَ ِظلُّ كُ  ينتهي إذا صارَ  هرِ الظُّ  صبلةِ  وقتَ  أف   -َرضِبَُو اللُ - وبٌن 

     ،  الز واؿِ  بدايةِ  ا عندَ موجودً  الذي كافَ  َقْدَر الظ ل   نُػْلِغيَ  ا أفْ ينبغي علهنَ  وُ وأن  
              هارُ الن   إذا انتصفَ  وُ أن   : ذلكى  كتوضيحي ،  الش اخصِ  أصلِ  ل  منْ الظ   فبل كبسبُ 

 ، وتُلتربُ  عبلمًة علهوِ  ملٌٍن ، فنضعُ  حد   ِظلُّ الش اِخِص عندَ  يقفُ  -انَ مْ كما قد  -
 صبلةِ  وقتِ  نايةَ  كبسبُ  اللبلمةِ  ىذهِ  ، ومنْ  هرِ الظُّ  صبلةِ  اللبلمُة بدايًة لوقتِ 

ٌر بقدرِ  هرِ الظُّ   . اللبلمةِ  تلكَ  منْ  ِظل  الش اِخصِ  إذا مضى وقٌت مقد 
 وقتِ  مقدارُ  ال خيتلفُ  وُ ا ؛ فإن  قصًنً  طويبًل أوْ  الش اخصُ  يكوفَ  ويستوي أفْ 

ا منضبطً  ما داـَ  ال خيتلفُ  ، وىوَ  ِظل  الش اخصِ  بقدرِ  اللربةَ  ا ؛ ألف  فههمَ  الص بلةِ 
 صبلةِ  وقتَ  ا نلتربُ نَ فإنػ   ،ا مثبًل سنتمرتً  ثبلثٌنَ  ، فإذا كافَ  ظل  الز واؿِ  دبا بلدَ 

       قاؿَ  ولذلكَ  ؛ اخصِ الش   أصلِ  ال منْ  ، اللبلمةِ  ا منَ سنتمرتً  ثبلثٌنَ  هرِ الظُّ 
 عندَ  الش ْمسُ  الذي َتِقُف علهوِ  فالظ لُّ ،  [ اؿً فىٍيًء الزَّكى  دً عٍ بػى ] :  -َرضِبَُو اللُ -

 أحٌد أفْ  ال يستطهعُ  وُ فإن  ،  علهوِ  ، وبناءً  ال حُيسبُ  ماءِ الس   دِ بِ اْنِتَصاِفها يف كَ 
،  ظلُّ الز واؿِ  علهوِ  الذي يقفُ  ا بالقدرِ مً عالِ   إذا كافَ ال  إِ  هرِ الظُّ  وقتِ  انتهاءَ  يلرؼَ 

خط   منْ  مسِ قُرِب الش   على حسبِ ، وشتاًء  اوالِقَصِر صهفً  بالطُّوؿِ  خيتلفُ  وىوَ 
 . ىا عنوُ االستواِء وبُلدِ 

                              
. ٜ: آية ، راتجُ اغبُ (/ ٔ)
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 ________________________________________
 ا أىٍفضىلي ليهى تػىٍعًجيػٍ كى 

________________________________________ 
 جربيلُ  أتاهُ  -- الن ِب   أف   فهوَ :  ينتهي بذلكى  هرً الظُّ  كقتى  على أفَّ  ليلي ا الدَّ أمَّ 

ِظلُّ ُكل  شيٍء  صارَ  حٌنَ  ها ، وىوَ وقتِ  هَر يف آخرِ الظُّ  وِ فصل ى بِ ، اين الث   يف الهوـِ 
 نِ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - اسٍ عب   بنِ  اللِ ، وعبدِ  اللِ عبدِ  بنِ  جابرِ  يف حديثِ  كما ثبتَ   ، مثَلوُ 
 ينتهي ِحهَنئٍذ . هرِ الظُّ  وقتَ  على أف   فدؿ  ؛  -عِ هْ مِ اعبَْ 

 هرِ الظُّ  صبلةِ  تلجهلَ  أف  : أي ا أىٍفضىلي [ ليهى تػىٍعًجيػٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
  . ذلكَ  ىا عنْ تأخًنِ  منْ  أفضلُ  واؿِ الز   ها بلدَ وقتِ  ها يف أوؿِ بإيقاعِ 
 . ةُ ، والفلله   ةُ القوله   ةُ السُّن  :  على ذلكى  ليلي كالدَّ 

        مسلودٍ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  فما ثبتَ  : ةي القوليَّ  ةي ا السُّنَّ أمَّ 
--   الن ِب   تُ : سألْ  قاؿَ  وُ أن --  ِأحبُّ إىل اللِ  : أيُّ اللمل --  ؟

يف  األفضلَ  يف أف   الللمِ  أىلِ  أصٌل عندَ  وىوَ  ((الصَّالةي عىلىى كىٍقًتهىا  )): فقاؿَ 
،   وِ على استثنائِ  لهلُ  ما دؿ  الد  ال  إِ ، ها وقتِ  ها يف أوؿِ إيقاعُ  لواتِ الص   صبهعِ 

 .، والظُّهر عند اشتداد اغبر  على تفصهٍل فهو سهأيت بهانو بإذف الل تلاىل كاللشاءِ 
 ها ، بلدَ وقتِ  ها يف أوؿِ إيقاعِ على  -- الن ِب   فمداومةُ  : ةي الفعليَّ  ةي نَّ ا السُّ كأمَّ 
، يف الص حهَحٌِن  -- األسلمي   رزةَ أيب بَ  يف حديثِ  ذلكَ  ، كما ثبتَ  واؿِ الز  

 ضي نى تىٍدحى لىى ًحيٍ ا األيكٍ نػىهى ي تىٍدعيوٍ تً رى الَّ هىًجيػٍ ي الٍ ييصىلّْ  -- يُّ بً النَّ  افى كى   )) : قاؿَ 
 كافَ   وُ ؛ دبلىن أن   أي تزوؿُ  ((تىٍدحىضي الشٍَّمسي  )) بقولِِو : ، واْلُمرادُ  (( الشٍَّمسي 

َرِضَي اللُ - اللِ عبدِ  بنِ  جابرِ  حديثُ :  وي كمثلي ،  مسُ الش   تِ هها إذا زالَ يصل  
ُهَما  يف الص حهَحٌِن ،  -- مالكٍ  بنِ  أنسِ  كحديثي ،  حهحِ يف الص   -َعنػْ
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  ________________________________________
 ًة حىر  ًشدَّ  ًفي ًإالَّ 

________________________________________ 
           ةَ رَ ظبَُ  بنِ  جابرِ  كحديثي يف الص حهَحٌِن ،  -- األرت   بنِ  ابِ خب   كحديثي 

--  َالن ِب   أف   تْ نَ ها بهػ  ، فكلُّ  سلمٍ مُ  عند --   َهر يف أوؿِ ي الظُّ يصل   كاف 
 ها ، كما نص  تلجهلُ  هرِ الظُّ  يف صبلةِ  األفضلَ  على أف   ها ، وىذا يدؿُّ وقتِ 

 . -َرضِبَُهُم اللُ - الجمهورً  مذىبي  كىوى ا ، ىنَ  علهوِ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ 
 هرِ الظُّ  يف صبلةِ  األفضلَ  أي أف  [  ًة حىر   ًفي ًشدَّ ] ًإالَّ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
ِلَما ؛  أخًنُ والت   األفضَل اإلبرادُ  اغَبر  ، فإف   ةِ شد   حاؿِ  يف ال  ا ؛ إِ نَ مْ ها كما قد  تلجهلُ 
ُهَما- ، وأيب ذر   ريرةَ أيب ىُ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ثبتَ         -َرِضَي الُل َعنػْ

حىرّْ ًمٍن فػىٍيًح دَّةى الٍ ػفىًإفَّ شً ؛ ًرديكا ػأىبٍ ػرُّ فى ػحى دَّ الٍ ػًإذىا اٍشتى  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف  
 (( . جىهىنَّمى 

ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثُ :  هماكمثلي   . خاري  البُ  عندَ  -َرِضَي اللُ َعنػْ
 وفَ م سهخرجُ هُ ؛ ألنػ   اسِ اْلَمَشق ُة على الن   يف اإلبرادِ  ببُ الس   : العلماءً  بعضي  قاؿى 

  تَػْنَكِسرَ ح ى   ؛ الص بلةِ  ، وتأخًنِ  باإلبرادِ  رَ اغَبر  ، فأُمِ  ةِ ِشد   يف حاؿِ  إىل الص بلةِ 
 ُة اغبر  . ِحد  

 هيُ الن   فهكوفُ  ؛ مَ فهِح جهن   اغبر  منْ  ةُ شد   يف ذلكَ  الس ببُ  : العلماءً  بعضي  كقاؿى 
إذا  كى : أنَّ  ىذا الخالؼً  كفائدةي ،  ٌنَ فِ على اْلُمكل   ، ال باْلَمشقةِ  ا بالوقتِ قً متلل  

 ؛ مَ جهن   فهحِ  اغبر  منْ  ةِ شد   كوفُ   َسَبُبو الوقُت ، وىوَ  باإلبرادِ  األمرَ  إف   : تى لٍ قػي 
 . بالص بلةِ  وفَ دُ م يربِ هُ فكلُّ ،  واعبماعةُ  اْلُمنفردُ  وِ بِ  يستوي يف اغبكمِ  وُ فإن  
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َعَلْهِو - وُ إن   حهثُ ؛  يف الص حهَحٌنِ  -- أيب ذر   حديثُ :  يوً قوّْ يي  كىذا القوؿي 
م علههِ  ال مشقةَ  وُ ملَ  ، واعبماعةُ  فرِ يف الس   مْ وىُ  فَ اْلُمؤذ   بوِ  رَ مَ أَ  -الص بلُة َوالس بلـُ 

 مشقةَ  ، ولهسَ  وُ نفسُ  الوقتُ  ىوَ  ببَ الس   فدؿ  على أف   ؛ إىل الص بلةِ  يف اػبروجِ 
 اغبر  ساعتئٍذ .  اشتدادِ  يف حاؿِ  إىل الص بلةِ  اػبروجِ 

يف  اعبماعةِ  معَ  بلةِ وا للص  إذا خرجُ  اسِ على الن   الت خفهفُ  ىيَ  ةُ اللل   : تى لٍ قػي  كإفٍ 
   :  ؛ فتقوؿُ  كمِ يف اغبُ  حهنئٍذ تُفص لُ  كَ فإن  ،  هفِ والص   اغبر   ةِ يف شد   اْلَمسجدِ 

ـُ باعبماعةِ  ،   ، واْلَملذورَ  اْلُمنفردَ  ذلكَ  م ، وال يشملُ ا بِ رفقً ؛ أبرَد  إذا صل ى اإلما
 ةَ عل   ألف  ؛  لجهلُ م الت  هِ يف حق   األفضلُ  ، فهكوفُ  يف البهتِ  ، واْلَمريضِ  كاْلَمرأةِ 

 الص بلةِ  بتلجهلِ  اْلُمبادرةِ  منَ  وا على األصلِ قُ م ، فبػَ فههِ  قُ ال تتحق   باإلبرادِ  األمرِ 
  . الوقتِ  يف أوؿِ 
َردُ  : العلماءً  بعضي  كقاؿى   يف حديثِ  دبا ثبتَ :  واكاحتجُّ  ، هرِ الظُّ  بصبلةِ  ال يُػبػْ

 حىرَّ  وً يٍ لى ا إً نى وٍ كى شى فى ، --ًؿ الًل وٍ سي ى رى لى ا إً نى يػٍ تػى أى  ))سلٍم : مُ  عندَ  --اٍب خب  
 زِْؿ َشْكوانا .لَػْم يُ : أي  ((ا نى ٍم ييٍشكً فػىلى ، اًء ضى مٍ الرَّ 
      -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ وا منْ م أرادُ هُ أنػ   بوِ  اْلُمرادَ  بأف   ىذا : عنٍ  يبى جً كأي 
،  اإلبرادِ  منَ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ فبا فللَ  ، وُيربَِد با أكثرَ  الص بلةَ  ؤخ رَ يُ  أفْ 

 . اإلبرادِ  وجودَ  ، وىذا ال دينعُ  فامتنعَ 
 للموـِ  فهوِ  ، واػبطابُ  وِ اللتِ يف دِ  صريٌح ال احتماؿَ  باإلبرادِ  األمرِ  حديثَ  إف   ُث  

 .  من غًنه فهقدـ علهو كأقول أرجحي  فهوى ؛  األم ةِ 
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 ________________________________________
 ى كىٍحدىهي صىلَّ  كىلىوٍ 

________________________________________ 
ال زبتصُّ  اإِلْبرادِ  ُسن ةَ  أف   هُ مرادُ [  ى كىٍحدىهي صىلَّ  ] كىلىوٍ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

ى صل   نْ مَ  ، فتشملُ  وِ نفسِ  ا راجلٌة إىل الوقتِ هَ ألنػ  ؛ ىا يشهدُ  نْ ، ومَ  باعبماعةِ 
 . ، واْلَمريضِ  كاْلَمرأةِ ،   وِ ى يف بهتِ إذا صل   : اْلَملذورِ  مثلُ  ا ، وذلكَ ا أيضً منفردً 

 َواْلِلْلُم ِعْنَد اللِ -ماألقول في نظرً  كىوى ،  ٌنِ الوجهَ  أحدُ  وُ ا أن  نَ َقد مْ  وىذا القوؿُ 
 -- أيب ذر   حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  وُ عنْ  ثبتَ  -- الن ِب   ألف   ؛ -تَػَلاىَل 

ذّْفي ميؤى الٍ  ادى رى أى رو ، فى فى ي سى فً  --يّْ بً النَّ  عى ا مى نَّ كي )) :  -- ، قاؿَ  ذلكَ  فللَ  وُ أن  
 : وي لى  اؿى قى ، فػى  فى ذّْ ؤى يػي  فٍ أى  ادى رى أى  مَّ أىٍبًرٍد ، ثي  : -- يُّ بً النَّ  اؿى قى ، فػى  رً هٍ لظُّ لً  فى ذّْ ؤى يػي  فٍ أى 

 مى ًمٍن فػىٍيًح جىهىنَّ  حىرّْ ةى الٍ : ًإفَّ ًشدَّ  -- اؿى قى وًؿ ، فػى ا فىٍيءى التػُّلي نى يػٍ أى ى رى تَّ أىٍبرًٍد ، حى 
 . ((فىأىٍبًرديكا بًالصَّالًة  حىرُّ الٍ  فىًإذىا اٍشتىدَّ 

 ، واعبماعةُ  فرِ الس   يف حاؿِ  ، وىوَ  باإلبرادِ  يأمرُ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ فكونُ 
 تِ ، ولهسَ  وِ نفسِ  راجٌع إىل الوقتِ  األمرَ  يدؿُّ على أف  ؛ حاضرٌة  وُ اليت ُتصل ي ملَ 

 إلهها ؛ فاستوى يف اغبكمِ  ، واػبروجِ  اعبماعةِ  بشهودِ  اغباصلةِ  ةِ اْلَمشق   دفعَ  ةُ اللل  
 .اْلُمنفرُد واعبماعُة 

  بقولِِو : اْلَمسألةِ  يف اْلَمذىب يف ىذهِ  اػببلؼِ  إىل وجودِ  -َرضِبَُو اللُ - أشارَ  وقدْ 
 . ؽبذا القوؿِ  هِ إشارًة إىل اختهارِ  [ وٍ لى كى  ]
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 ________________________________________
 ةن ي جىمىاعى ًلمىٍن ييصىلّْ  غىٍيمو  أىٍك مىعى 

________________________________________ 
 الغهمُ  إذا كافَ أن ُو أي [  ةن ي جىمىاعى ًلمىٍن ييصىلّْ  غىٍيمو  ] أىٍك مىعى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

        دِ ها دبجر  وقتِ  ىا يف آخرِ إذا صبل   وُ ؛ ألن   ٌنَ ا باْلُمصل  رفقً  تُؤخ ُر الص بلةَ  وُ فإن  
         ،  ي اللصرَ صل  ُف ، ويقهُم فهُ ، فهؤذ   اللصرِ  وقتُ  يدخلُ ا هَ ما ينتهي منػْ 

 ( . الصُّورمّْ  الجمعً ػ) ى بما ُيسم   وىذا
ُهَما- اسٍ عب   بنِ  اللِ عبدِ  حديثُ :  لى حيمً  كعليوً   سلمٍ مُ  يف صحهحِ  -َرِضَي الُل َعنػْ

 لَ فَلم ا ُسئِ (( ، رو طى ال مى ، كى  ؼو وٍ خى  رً يٍ غى  نٍ مً  --ؿي الًل وٍ سي رى  عى مى جى  )):  قاؿَ 
ُهَما- اسٍ عب   ابنُ   وُ فإن   (( وي تى ادى أىٍف ال ييٍحًرجى أيمَّ رى أى  )): قاؿَ  ذلكَ  عنْ  -َرِضَي اللُ َعنػْ
هم م يف خروجِ ىناؾ مطٌر ، وضرٌر علههِ  يكوفَ  أفْ  الغالبَ  فإف   الغهمِ  وجودِ  معَ 

 ، وحهنئٍذ يندفعُ  ٌنِ بلتَ واحدًة للص  ًة هم مر  هم ورجوعُ خروجُ  ، فهكوفُ  تٌنِ مر   بلةِ للص  
َ ،  م هُ عنػْ  اغبرجُ  ُهَما- اسٍ عب   بنُ  اللِ  عبدُ  ذلكَ  كما بٌن  راوي  -َرِضَي الُل َعنػْ

ُهَما-ا ُسِئَل م  لَ  اغبديثِ  ادى أىٍف ال ييٍحًرجى رى أى  )):  فقاؿَ  ذلكَ  عنْ  -َرِضَي الُل َعنػْ
  . اغبرجُ  غبصلَ  ذلكَ  يفللْ  مْ ػلَ  لوْ  وُ أن   ملناهُ  (( وي تى أيمَّ 

ىنا  اغباؿَ  ؛ ألف   ((ال مىطىرو خىٍوؼو ، كى  ًمٍن غىٍيرً  )) قوليوي : على ذلكى  كال يشكلي 
خرى يف احتماالٌت أُ  ىناؾَ  تْ كانَ   صُّ ، وإفْ الن   وُ ، وىذا فبا حيتملُ  للمطرِ  َتوقُّعٌ  فهوِ 

 . اعبمعِ  يف مسائلِ  -اللُ  اءَ شَ  فْ إِ - وُ أقوى ، كما سهأيت بهانُ  تكوفُ  قدْ  وِ تأويلِ 
 يف حاؿِ  هرِ للظُّ  أخًنَ الت   أي أف   ةن [اعى مى ي جى لّْ صى يي  نٍ مى ] لً  : -رىًحمىوي اللي -كقوليوي 

 ا . ي منفردً يصل   نْ مَ  ، دوفَ  ؛ فهختصُّ باْلَمساجدِ  اعبماعةَ  يشهدُ  نْ دبَ  خاص   الغهمِ 
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  ________________________________________
 ًو كىٍقتي العىٍصرً يىًليٍ كى 

________________________________________ 
فهها ؛  الص بلةِ  تلجهلُ  األفضلَ  ال ُتستثىن ، وأف   اغبالةَ  هىذ أف   كالذم يظهري 

 حيتملُ  الغهمِ  ، وكوفُ  لجهلِ الت   على فضهلةِ  ةِ ال  الد   ةِ ن  السُّ  ا داخلٌة يف عموـِ هَ ألنػ  
 أف   فُرضَ  ، ولوْ  ، فنبقى على األصلِ  أخًنِ الت   ال يَػْقَوى على إثباتِ  وُ اْلَمطَر وعدمَ 

   ،  يف الر حاؿِ  ، وأَِذَف بالص بلةِ  اػبروجِ  يف عدـِ  رخ صَ  رعَ الش   فإف   نزؿَ  اْلَمطرَ 
، كما سهأيت بهانو بإذف الل  مهايف الص حهَحٌِن ، وغًنِ  األحاديثُ  علهوِ  تْ كما دل  

 . صبلة اعبماعة تلاىل يف باب
 ها ، كما ىوَ وقتِ  ا يف أوؿِ ِفْلُلهَ  الظُّهرِ  يف صبلةِ  األفضلَ  فإف  ،  وبناًء على ما سبقَ 

 . على ذلكَ  ةَ الد ال   حهحةَ الص   ا األحاديثَ بهػ ن   وقدْ ،  -- الن ِب   ىديُ 
 .  وِ دلهلِ  ؛ لقوةِ  اغبر   ةِ يف شد   اإلبرادِ  منَ  ةُ السُّن   علهوِ  ما دل تْ :  ذلكى  كييستثنى منٍ 

يف  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  شرعَ ًو كىٍقتي العىٍصًر [ يىًليٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 اليت تَِلي صبلةَ  انهةُ الث   الص بلةُ  ، وىيَ  اللصرِ  صبلةِ  وقتِ  يف بهافِ  اعبملةِ  ىذهِ 
َ  هرِ الظُّ   هُ تلبًنُ  هُ ، وىذا ما يفهدُ  يَػْبدُأ وقُتها دبصًِن ِظل  كل  شيٍء مثَلوُ  وُ أن   ، فبٌن 

 . [ وً يىًليٍ ] كى بقولِِو : 
يف إمامة جربيل علهو  --الِل جابِر بِن عبدِ  حديثُ :  على ذلكى  دؿَّ  كقدٍ 

ًظلُّ   ارى صى  نى يٍ حً  ؿً كَّ األى  ـً وٍ يػى ي الٍ فً  رى صٍ عى الٍ  -- يّْ بً النَّ ى بً لَّ صى  وي نَّ أى ك  )): السبلـ لو 
مذيُّ واغباكُم وصح َحاُه .((  وي لى ثػٍ ءو مً يٍ لّْ شى كي   رواُه أضبُد والن سائيُّ والرت 



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 َُُ 

 

)) صىلُّوا إىل ُعم الِِو يف مواقهِت الص بلِة :  --ويف كتاِب عمَر بِن اػبط اِب 
رواُه مالٌك ،  كيٍم ًمثٍػلىوي ((الظٍُّهرى ًإذىا كىافى اٍلفىٍيءي ًذرىاعنا ًإلىى أىٍف يىكيٍوفى ًظلُّ أىحىدً 

َ أف  نايَة وقِت الظُّهِر إذا صاَر ظلُّ كل  شيٍء مثَلُو ، وىَي بدايُة وقِت اللصِر   فبٌن 
 دبلاٍف :  طلقُ يُ  اللربِ  عندَ  اللصرُ [  رً صٍ عى ] الٍ  : -رىًحمىوي اللي -كقوليوي 

 . ا : الد ىرُ هَ منػْ 
 چٱچ  : -تَػَلاىَل - وُ قولَ :  وا عليوً كحملي 

،  ىرِ بالد   -- اللُ  ، فأقسمَ (ُ)
 . وُ لُّ كُ   مافُ الز   وىوَ 
 : اعرِ الش   قوؿُ  وي كمنٍ ،  هلةُ والل   الهوـُ  ا :هى كمنػٍ 

لىةه   ًإذىا طىلىبىا أىٍف ييٍدرًكىا مىا تػىيىمَّمىا     كىلىٍن يػىٍلبىثى العىٍصراًف يػىٍوـه كلىيػٍ
 . ابقِ وىذا اْلَملىن داخٌل يف اْلَملىن الس  

ِد اْلَملروؼِ الْ  على الوقتِ  العصري  طلقي يي  ككذلكى  يف َعِشي   الذي يكوفُ  ُمحد 
 . هِ ، وآخرِ  هارِ الن  
، دبلىن  يبَق إال آِخرُهُ  مْ ػإذا َعَصَر الش يَء لَ  اإلنسافَ  ؛ ألف   ظبُ ي بذلكَ  وُ وا : إن  قالُ 
 .باللصر من أجل ذلك ي ، فُسم   يبَق إال آِخرُهُ  مْ ػ ، ولَ ىل  وَ  هارَ الن   أف  

 لواتِ الص   أفضلُ  ، وىيَ  هرِ الظُّ  ي صبلةَ لِ اليت تَ  انهةُ الث   الص بلةُ  ىيَ  اللصرِ  وصبلةُ 
ٱ  چ :  -- بقولِوِ  اْلَمقصودةُ  الوسطى ، فهيَ  ا الص بلةُ هَ ؛ ألنػ   اػبمسِ 

 چٻٻٻٻ
،  رِ كْ ا بالذ  خص هَ  -- اللَ  فإف  ، (ِ)

ـ  يقتضي تشريَف اػباص  ، وسبهػَُّزهُ  ـ  بفضهلٍة   وَعْطُف اػباص  على اللا على اللا

                              
.ٔ:، آية  اللصر(/ ٔ)
. ٖٕٛ:، آية  البقرة(/ ٕ)
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 چٿ  ٿ  ٹ   ٹ چ :  -تَػَلاىَل -كما يف قولِِو 
 :-ُسْبَحانَوُ - وِ وقولِ  ،( ُ)

 چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ڻ   ۀچ 
 جربيلَ  رُ كْ فذِ ، (ِ)

  . شريفِ الت   بابِ  منْ  ومهكاؿَ 
ـ   اػباص   تلطفُ  فاللربُ    : -تَػَلاىَل - فَلم ا قاؿَ ،  وِ على شرفِ  اللةِ للد  ؛  على اللا

چٱ  ٻٻٻٻچ 
،  دؿ  على فضِل صبلِة اللصرِ  (ّ) 

 .الوسطى  الص بلةُ  وىيَ 
 سلٍم منْ مُ  يف صحهحِ  فما ثبتَ :  الوسطى ها الصَّالةى على كونً  ليلي ا الدَّ أمَّ 

 عنْ  -- : َحَبَس اْلُمشركوَف الن ِب   قاؿَ  -- مسلودٍ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ 
    : -- اللِ  رسوؿُ  ، فقاؿَ  تْ اْصفر   ِت الش ْمُس ، أوِ  اضْبَر  ح ى   صبلِة اللصرِ 

رىىيٍم ، قػيبػيوٍ ٍم ، كى افػىهي مىألى اللي أىٍجوى  ويٍسطىى صىالًة العىٍصرً نىا عىًن الصَّالًة الٍ شىغيليوٍ  ))
 الص بلةَ  نٌص يف أف   وىوَ ،  ((-اويالر   نَ مِ  كُّ الش  -ا رىىيٍم نىارن أىٍك حىشىا اللي قػيبػيوٍ 

صبلٍة  بٌنَ  ا تقعُ هَ ا وسطى ؛ ألنػ  بكونِ  تْ فَ وُوصِ ، الَلْصِر  صبلةُ  الوسطى ىيَ 
 . اْلَمغربِ  ، وىيَ  ةٍ ، وصبلٍة لهله   هرِ الظُّ  ٍة ، وىيَ ناري  
الش ديد  ها بالوعهدِ اختصاصُ :  بالتَّفضيل ميٍختىصَّةي الٍ  ا ىيى هى ا يدؿَّ على أنػَّ مَّ كمً 

َرِضَي اللُ - رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  كما يف الص حهَحٌِن منْ   على تفويتها
ُهَما عىٍصًر الٍ  صىالةي  تيوي م تػىفيوٍ ذً الَّ  )) : أف النب صلى الل علهو وسلم قاؿ -َعنػْ

 على  صبِ ) يُروى بالن   : - َرضِبَُو اللُ  - رطبُّ القُ  قاؿَ ، ((  اليوي مى مىا كيًترى أىٍىليوي كى نَّ فىكىأى 
 

                              
. ٗ:، آية  ردْ القَ (/ ٔ)
. ٜٛ:، آية  البقرة(/ ٕ)
. ٖٕٛ:، آية  البقرة(/ ٖ)
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 َُّ 

 

 ________________________________________
 ًء ًمثٍػلىٍيوً فىيٍ ًر الٍ ى مىًصيٍ ًإلى 

________________________________________ 
(( كيًترى ))  على أف   فعِ ، وبالر   ٌنِ يتلد ى إىل مفلولَ  دبلىن ُسِلَب ، وىوَ  ((كيًترى  )) أف  

 .( اىػ  وُ ُيَسم  فاعلُ  مْ ػالذي لَ  اْلَمفلوؿُ  ىوَ  (( وي لي ىٍ أى  )) دبلىن ُأِخَذ ، فهكوفُ 
 صبلةِ  شأفِ  على عظهمِ  يدؿُّ  وىذا اغبديثُ ،  الجمهورً  مذىبي  ىوَ  صبُ والن  

 . اللصرِ 
 ، وأبو أيوبَ  أيب طالبٍ  بنُ  عليُّ  وِ بِ  قاؿَ  اللصرُ  ىيَ  الوسطى الصَّالةى  بأفَّ  كالقوؿي 

    اللِ ، وعبدُ  رَ مَ عَ  بنُ  اللِ ، وعبدُ  دريُّ ، وأبو سلهٍد اػبُ  وأبو ىريرةَ  ، األنصاريُّ 
،  ندبٍ جُ  بنُ  رةُ ، وظبَُ  كلبٍ   بنُ  يَبُّ وأُ ،  اللاصِ  و بنِ عمرِ  بنُ  اللِ ، وعبدُ  اسٍ عب   بنُ ا

   ،  -ٌْنَ لِ صبَْ أَ  مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - حابةِ الص   منَ  سلمةَ  ُـّ ، وأُ  ، وحفصةُ  وعائشةُ 
 مذىبُ  ، وىوَ  ٌنَ ثِ ، واْلُمحد   ينَ رِ ، واْلُمفس   ٌنَ ابلِ الت   أئمةِ  طائفٍة منْ  قوؿُ  وىوَ 

في  اجحي الرَّ  كىوى ،  -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْهعِ - ، وداودَ  ، وأضبدَ  أيب حنهفةَ  اإلماـِ 
 اللِ عبدِ  يف حديثِ  ـَ ، كما تقد   علهوِ  ةِ السُّن   اللةِ دِ  لقوةِ ؛  كالعلم عند الل منظرً 

 . أعلمُ  -تَػَلاىَل - واللُ ،  هِ ، وغًنِ  ـِ سلٍم اْلُمتقد  مُ  يف صحهحِ  --مسلوٍد  بنِ ا
 غاؿِ تاش يف وقتِ  ا تقعُ هَ ؛ ألنػ   ةِ اْلَمزي   اللصُر بذهِ  تِ ُخص   : العلماءً  بعضي  قاؿى 

نها ؛ فهكوف لذكر الل تلاىل فهو  ، جارةِ بالت   اسِ الن   فهو وقُت غفلٍة وؽبٍو دبصاحِل الدُّ
 على غًنه من بقهة أوقات الصلوات .  فضلٍ  بالصبلة اؼبفروضة مزيةُ 

ينتهي إذا  اللصرِ  وقتَ  أي أف  ًء ًمثٍػلىٍيًو [ فىيٍ ًر الٍ ى مىًصيٍ ] ًإلى  : -رىًحمىوي اللي -قاؿ 
 دبا زادَ  يف ذلكَ  اللربةَ  أف   هرِ الظُّ  ا يف صبلةِ نَ مْ قد   ُكل  شيٍء ِمثْػَلْهِو ، وقدْ   ظلُّ  صارَ 

 . على ِظل  الز واؿِ 
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 : ينً إلى كقتى  ينقسمُ  وُ ألن   ؛ هرِ الظُّ  وقتِ  آخرِ  عنْ  خيتلفُ  اللصرِ  وقتِ  وآخرُ  
 . اْخِتهاري   : األكؿً 

 . اْضِطراري   اني :كالثَّ 
 . -تَػَلاىَل - اللِ  بإذفِ  كما َسنُبه نوُ   ةِ راجٌع إىل السُّن   قسهمُ وىذا الت  

َ  فقدْ  : االختيارمّْ  للوقتً  سبةً ا بالنّْ فأمَّ  ينتهي إذا  وُ : أن   -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  بٌن 
 . -َرضِبَُهُم اللُ - ي العلماءً قولى  أحدي  كىوى ِظلُّ كل  شيٍء ِمثْػَلْهِو ،  صارَ 
 جربيلَ  يف إمامةِ  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - اسٍ عب   بنِ  اللِ  ، وعبدِ  جابرٍ  حديثُ :  وي كدليلي 

--  ءو لّْ شىيٍ ػلُّ كي ػنى صىارى ظً يٍ حً )) اين الث   وـِ ػيف اله صرَ ػى اللصل   حهثُ ؛
 زبرجُيُهَما . ـَ تقد   وقدْ ،  ((ًمثٍػلىٍيًو 
 . مسِ الش   ينتهي باصفرارِ  وُ أن   اني :الثَّ  كالقوؿي 

ُهَما- اللاصِ  و بنِ عمرِ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثُ :  وي كدليلي   يف صحهحِ  -َرِضَي الُل َعنػْ
َ  ((عىٍصًر مىا لىٍم تىٍصفىرَّ الشٍَّمسي كىٍقتي الٍ كى  )): قاؿَ  -- سلٍم أف  الن ِب  مُ                 فبٌن 
 .  االصفرارِ  عندَ  االختهاري   اللصرِ  وقتِ  نايةَ  أف   -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -

و عمرِ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثَ  ؛ ألف   -َواْلِلْلُم ِعْنَد اللِ -حي أرج كىذا القوؿي  م في نظرً 
ُهَما- اللاصِ  بنِ ا         جربيلَ  إمامةِ  ، وحديثَ  متأخٌر باْلَمدينةِ  -َرِضَي الُل َعنػْ

--   ََرِضَي اللُ -و عمرٍ  بنِ  اللِ ـُ حديُث عبدِ ، فُهقد   ةَ دبك   األمرِ  يف أوؿِ  كاف
ُهَما  .  ، واللُ أعلمُ  ىذا الوجوِ  منْ  علهوِ  -َعنػْ

 الص بلةِ  تأخًنُ  الذي ال جيوزُ  الوقتُ  ، وىوَ  يبدُأ وقُت االضطرارِ  االصفرارِ  بلدَ  ُث  
 . بسبٍب يلذر بوا ضطرً مُ  اإلنسافُ   إذا كافَ ال  ؛ إِ  إلهوِ 
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          الن ِب   أف  ،  هِ وغًنِ  سلمٍ مُ  يف صحهحِ  -- أنسٍ  حديثُ  على ىذا : ليلي كالدَّ 
--  َسي يػىٍرقيبي الشٍَّمسى مينىاًفًق يىٍجلً تًٍلكى صىالةي الٍ  )) : اللصرِ  صبلةِ  عنْ  قاؿ

ـى فػىنػىقىرىىىا أٍربػىعن حىتَّ   ((الن  قىًليٍ اللى ًإالَّ  ا ال يىٍذكيري ى ًإذىا كىانىٍت بػىٍينى قػىٍرنىي الشٍَّيطىاًف قىا
 ، مسِ الش   إىل قُػْرِب غروبِ  َصبلَة الَلْصرِ  رَ أخ   نْ على ذـ  مَ  ىذا اغبديثُ  فدؿ  

ـٍ ؿبر    على فللِ ال  إِ  ـ  ال يكوفُ الذ   ؛ ألف   ذلكَ  فللُ  لوُ  ال جيوزُ  وُ وىذا يدؿُّ على أن  

  ،ا ملذورً  ا ، أوْ ضطرً مُ  ذلكَ  الذي فللَ  الش خصُ   إذا كافَ ال  واجٍب ؛ إِ  تَػْرؾِ  أوْ 
 . اسي ، واْلُمغمى علهوِ والن   ائمِ كالن  

 اللِ  عبدِ  حديثِ  على ظاىرِ  ا باالصفرارِ منتههً  االختهارِ  وقتُ  يصًنُ  وُ فإن  ،  وعلهوِ 
تي قٍ كىكى  )):  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -بقولِِو  -َرِضَي الُل َعنػُْهَما-عمرٍو  بنِ ا

 .  (( ٍمسي الشَّ  رَّ عىٍصًر مىا لىٍم تىٍصفى الٍ 
  لقولِِو ؛  مسِ الش   ، وينتهي بغروبِ  األعذارِ  ألىلِ  االضطرارِ  حهنئٍذ وقتُ  يبدأُ  ُث  
           يف الص حهَحٌِن :  -- ريرةَ أيب ىُ  كما يف حديثِ   -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -
 .((  رى صٍ عى الٍ  ؾى رى دٍ أى  دٍ قى فػى  سي مٍ الشَّ  بى ري غٍ تػى  فٍ أى  لى بٍ قػى  ةن عى كٍ رى  ؾى رى دى أى  نٍ مى  ))

 لكن  ورودَ  ، مسِ الش   ُمْنَتٍو بغروبِ  يف األصلِ  اللصرِ  صبلةِ  وقتَ  فإف  ،  وعلهوِ 
دؿ   الغروبِ  إىل قربِ  اللصرِ  صبلةِ  على تأخًنِ  -- أنسٍ  يف حديثِ  الوعهدِ 

 . اللذرِ   يف حاؿِ ال  ؛ إِ  الغروبِ  ىا إىل قربِ تأخًنِ  جوازِ  على عدـِ 
تػىٍيًن  لللصرِ  على أف   ةُ السُّن   تِ دل  ، ا ىنَ  ومنْ  ،  ختهاري  إىل االصفرارِ ا :كىقػٍ

 . -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  ، كما نص  علهوِ  إىل الغروبِ  واْضِطرَاري  منوُ 
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  ________________________________________
 بً رً غٍ مى الٍ  تي قٍ كى  وي يى لً يى كى ،  اهى لي تػىٍعًجيػٍ  ييسىنُّ كى 

________________________________________
 أفْ  اللصرِ  يف صبلةِ  ةَ السُّن   أي أف  ا [ هى لي تػىٍعًجيػٍ  ييسىنُّ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 األحاديثِ  لثبوتِ  وذلكَ  ؛ها وقتِ  ها يف أوؿِ با وُيَصل هَ  يُبادرَ  فْ بأَ ، ها لَ يُلج  
 :ها وقتِ  ؿِ هها يف أو  صل  يُ  كافَ   وُ أن   -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ عنْ  حهحةِ الص  

             يُّ بً كىافى النَّ   )) : قاؿَ  -- أنسٍ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ما ثبتَ  : كمنها
--  ّْى العىوىاًلي ةه ، فػىيىٍذىبي الذَّاًىبي ًإلى يَّ ةه حى عى فً تى الشٍَّمسي ميرٍ عىٍصرى ، كى ي الٍ ييصىل

 .(( ةه عى فً الشٍَّمسي ميٍرتى ، كى  مٍ هي فػىيىٍأتًيػى 
،  خاري  للبُ  فظُ يف الص حهَحٌِن ، والل   -- األسلمي   أيب بَػْرزةَ  حديثُ  : وي كمثلي 
،  ةً نى ًديػٍ مى ًفي أىٍقصىى الٍ  ى رىٍحًلوً ا ًإلى دينى يػىٍرًجعي أىحى  عىٍصرى ، ثيمَّ ي الٍ ييصىلّْ كى  )) : قاؿَ 

 .((  ةه حىيَّ الشٍَّمسي كى 
 ها .وقتِ  ها يف أوؿِ ، وِفْللُ  لجهلُ الت   اللصرِ  يف صبلةِ  األفضلَ  فإف  ، وعلى ىذا 

أي ويَِلي وقَت الَلْصِر وقُت [  بً رً غٍ مى الٍ  تي قٍ كى  وي يى لً يى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
؛ ِلَما  مسِ الش   غروبِ  ها بلدَ وقتِ  ، وأوؿُ  الثةُ الث   الص بلةُ  ، وىيَ  اْلَمغربِ  صبلةِ 
 صبلةَ  َلم ا ذكرَ  وُ أن   -- جابرٍ  يف حديثِ -- الن ِب   يف الص حهَحٌِن عنِ  ثبتَ 
ي صل  يُ  -- أي كافَ (( مىٍغًربى ًإذىا كىجىبىٍت الٍ كى  )) : قاؿَ  للمكتوبةِ  -- الن ِب  

 تِ أي غابَ  ((ا كىجىبىٍت ذى إً  : )) -- وِ إذا َوَجَبِت الش ْمُس ، وملىن قولِ  اْلَمغربَ 
 . إذا سقطَ " يُء وَجَب الش  " :  تقوؿُ  اللربَ  قُػْرُصها ؛ ألف   ، وسقطَ  مسُ الش  
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________________________________________ 
 ةً حيٍمرى ًب الٍ ى مىًغيٍ ًإلى 

________________________________________ 
 چڭ  ۇ   ۇ  چ ِف :الُبدْ  عنِ  -تَػَلاىَل -قولُُو :  كمنوي 

 تِ ، يلين سقطَ (ُ)
 . على األرضِ  جنوبا تْ الُبدُف ، واستقر  

            يُّ كىافى النَّبً   )) : يف الص حهَحٌِن قاؿَ  --اأَلْكوِع  سلمَة بنِ  ويف حديثِ 
--  ّْتػىوىارىٍت بًالًحجىاًب ، كى  بى ًإذىا غىرىبًت الشٍَّمسي مىٍغرً ي الٍ ييًصل)) . 

 . الش مسِ  دبَغهبِ  ها يَػْبتِدئُ وقتَ  على أف   -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءي  أجمعى  كقدٍ 
 صبلةِ  وقتِ  آخرِ  : بهافُ  بوِ  اْلُمرادُ ًة [ حيٍمرى ًب الٍ ى مىًغيٍ ] ًإلى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

َرِضَي اللُ -و عمرٍ  بنِ  اللِ عبدِ  غبديثِ ؛ ضُبْرِة الش َفِق  مغهبُ  ، وىوَ  اْلَمغربِ 
ُهَما    مىٍغًرًب كىٍقتي صىالًة الٍ كى  )) : قاؿَ   -- الن ِب   أف   سلمٍ مُ  يف صحهحِ  -َعنػْ

 .(( مىا لىٍم يىسقيٍط ثػىٍوري الشَّفىًق 
 . كما يف القاموسِ   الث ائِرُة فهوِ  بثَػْوِر الش َفِق : ضُبْرتُوُ  واْلُمرادُ 

،   مسِ الش   مغهبِ  ا بلدَ هورً ظُ  ٌنِ فقَ الش   أوؿُ  ، وىوَ  أضبرُ :  شفقافً  كالشَّفقي 
 . هامغهبِ  بلدَ  الش مسِ  ُشَلاعِ  كالبقايا منْ 

 هم . بلضُ  كما ذكرَ   ، فَػَلكه ةٍ  درجاتٍ  ثبلثِ  بقدرِ  األبهضُ  يلهوِ  ُث  
 صح   الش فُق األضبُر ، وقدْ :  وً بذىابً  اٍلمىغربً  الذم ينتهي كقتي  بالشَّفقً  كاٍلميرادي 

ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  عنْ  بذلكَ  هُ تفسًنُ   الشَّفىقي  )) : قاؿَ  حهثُ  -َرِضَي الُل َعنػْ
  الُلمري   طريقِ  منْ  هُ وغًنُ  البههقيُّ  وُ وأخرجَ  ، وِ فِ ن  صَ يف مُ  زاؽِ الر   عبدُ  رواهُ  (( ةي حيٍمرى الٍ 

                              
. ٖٙ:، آية  جّ اغبَ (/ ٔ)
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 ________________________________________
 اهى لي نُّ تػىٍعًجيػٍ ييسى كى 

________________________________________ 
اٍس ، عب   بنُ  اللِ ، وعبدُ  ريرةَ ، وأبو ىُ  رُ مَ ا : عُ أيضً  بذلكَ  وُ عنْ  وفبن ُحِكي القوؿُ 

جبًٍن ،  بنُ  ، وعطاٌء ، وؾباىٌد ، وسلهدُ  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - الص امتِ  بنُ  وعبادةُ 
 .ومكحوٌؿ ، والزىريُّ 

 ، وقوؿُ  ، واغبنابلةِ  ةِ افله  ، والش   ةِ اْلَمالكه   منَ  الفقهاءِ  صبهورِ  مذىبُ  وىوَ 
 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْهعِ - ةِ اغبنفه   منَ  ٌنِ بَ الص احِ 

 نُِظَر إىل َأْشَهرمِِها ، وضُبلَ  ، سواءٍ  على َحد   ٌنِ شهئَ  إذا تناوؿَ  االسمَ  أف  : كييقوّْيًو 
           :  اللربُ  تقوؿُ  ؛ ولذلكَ  اللربِ   لسافِ يفالش َفَقٌْنِ أشهُر  منَ  ، واألضبرُ  علهوِ 

 : اعرِ الش   قوؿُ  ذلكى  شواىدً  كمنٍ ،  األضبرِ  وفِ أي بالل   "ا َصبَػْغُت َثويب َشَفقً " 
 

 قىٍد أىثٌرٍت في خىدّْىا لىٍوفى الشَّفقٍ      رىمىٍيتػيهىا بًنىٍظرىةو ًمٍن ًذم عىلىٍق 
الش فُق األضبُر  فقِ بالش   اْلُمرادَ  أف   -َرضِبَُهُم اللُ - اعبمهورِ  مذىبَ  مييقوّْ  وُ فهذا كلُّ 

 . هُ بلدَ  الذي يكوفُ  األبهضَ  ، ولهسَ  مسِ الش   الذي يلي مغهبَ 
كما يدؿُّ ،  اللشاءِ  وقتُ  ، وبدأَ  اْلَمغربِ  انتهى وقتُ  األضبرُ  فقُ الش   فإذا غابَ 

 يف إمامةِ  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - اسٍ عب   بنِ  اللِ وعبدِ  جابرٍ  حديثُ :  على ذلكى 
 َمِغهِب الش فِق . بلدَ  اللشاءَ  وِ صل ى بِ  حهثُ  األوؿِ  يف الهوـِ  -- ِب  للن   جربيلَ 
      ؛ اْلَمغربِ  أي ويسنُّ تلجهلُ ا [ هى لي نُّ تػىٍعًجيػٍ ييسى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 ا حبهثُ الت لجهُل نسبه   ، ويكوفُ  يف األحاديثِ  ـَ كما تقد  -- الن ِب   ىديُ  وُ ألن  
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 َُٗ 

 

رُ يػَ   دبسجٍد ، أوْ  إذا كافَ  قهمُ يُ  ُث  ،  ٌنِ اُس ركلتَ ما ُيصل ي الن   ا ؛ بقدرِ ا يسًنً ُؾ وقتً تػْ
 .  -- الن ِب   ىديُ  يف صباعٍة ، وىوَ 

 اْلُمزين  ُمَغف ٍل  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثِ  منْ  خاري  البُ  يف صحهحِ  ما ثبتَ :  كيدؿُّ عليوً 
--   الن ِب   أف --  َةً ثى الً ي الثَّ فً  اؿى قى  ،مىٍغًرًب الٍ  صىلُّوا قػىٍبلى صىالةً  )): قاؿ  :
 (( .اءى شى  نٍ مى لً 

ـى نىاسه مً ا أىذَّ ذى ذّْفي إً ميؤى كىافى الٍ   )):  قاؿَ  -- أنسٍ  ويف حديثِ  اًب حى صٍ أى  نٍ فى قىا
 كى لً ذى ٍم كى ىي ، كى  --يُّ بً م حىتَّى يىٍخريجى النَّ ارً فى السَّوى يػىٍبتىًدريكٍ  -- يّْ النَّبً 

 ترؾَ  -- الن ِب   ؛ فدؿ  على أف   سلمٌ مُ  رواهُ (( مىٍغًرًب قػىٍبلى الٍ  ٍكعىتػىٍينً الرَّ  فى ييصىلُّوٍ 
باشرًة قهُم مُ يُؤذ ُف ويُ  وُ إن   : العلماءً  منى  قاؿى  نٍ مى ا لً الفن خً ،  واإلقامةِ  افِ ذَ األَ  ا بٌنَ قدرً 

كما ىو ظاىر يف ىذيِن اغبديثٌِن الص حهَحٌِن ، ،   لسُّنةِ ل فٌ الـبىذا فإف  قولَُو 
 .  ٌنِ ي اْلُمصل ي ركلتَ ما ُيصل   قدرَ  يرتؾَ  أفْ  يف اْلَمساجدِ  فاألفضلُ 
 ٌة فقطْ بلدي   وُ راتبتُ  اْلَمغربَ  ألف   ؛ ا براتبٍة قَػْبِله ٍة للمغربِ تَ لهسَ  اْلَمغربِ  قبلَ  والركلتافِ 
 أصٌل صحهٌح منْ  لوُ  واإلقامةِ  اْلَمغربِ  افِ ذَ أَ  بٌنَ  يف الفاصلِ  ٌنِ كلتَ بالر   فالت حديدُ 

،  رُ يُفطِ  ائمِ أْكَلِتِو ، كالص   اآلِكُل منْ  فهوِ  الذي يفرغُ  القدرُ  ، وىوَ  ةِ ن  السُّ  ىذهِ 
 . أُ يتوض   واْلُمحدثُ 

 واإلقامة يف صبلة اؼبغرب افِ ذَ األَ  بٌنَ  الفصلُ  تِ لَػْم يثبُ  وُ بأن   احِ ر  الشُّ  بلضُ  وُ وما قالَ 
 صحهٍح .  غًنُ 
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  ________________________________________
لى ًإالَّ   اجىٍمعو ًلمىٍن قىصىدىىىا ميٍحرًمن  ةى  لىيػٍ

________________________________________ 
لى ] ًإالَّ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي   ٍع اْلُمرادُ لهلُة صبَْ ا [ جىٍمعو ًلمىٍن قىصىدىىىا ميٍحرًمن  ةى  لىيػٍ

 افههَ  اسِ الن   الجتماعِ ؛  بذلكَ  تْ هَ ظبُ  ،  ٍع : مزدلفةُ مْ جبَ  ، واْلُمرادُ  حرِ الن   با : لهلةُ 
 . باؼبشلر اغبراـ يف اغبج

وىَو واقٌف بلرفَة فإف   مسُ الش  غاَبْت علهِو إذا  اغباج   أف   : -َرضِبَُو اللُ - هُ ومرادُ 
ح ى  بلرفةَ  وقفَ  -- الن ِب   ؛ ألف   السُّن َة يف حق ِو أال  ُيصل َي اْلَمغرَب بلرفةَ 

 يف صحهحِ  -- جابرٍ  كما يف حديثِ   ، الصُّفرةُ  تِ ، وذىبَ  مسُ الش   تِ غابَ 
إىل  ح ى وصلَ  ، ولَػْم يَصل  اْلَمغربَ  عرفاٍت إىل مزدلفةَ  منْ  أفاضَ  سلٍم ، ُث  مُ 

وصولِِو ىا إىل رَ ؤخ  يُ  أفْ  ةَ ن  السُّ  على أف   فدؿ   ؛ اللشاءِ  ا وبٌنَ هَ بهنػَ  فجمعَ  ، اْلُمزدلفةِ 
 ِلُمزدلفَة ، فهصل هها صَبًْلا مَع اللشاِء .

،  حرِ الن   لهلةَ ها ها يف وقتِ وقتِ  أوؿِ  ىا عنْ ا إىل تأخًنِ راجلً  إذا كافَ  وىذا االستثناءُ 
 إف  :  لوُ  ، فنقوؿُ  اْلَمغربِ  يف وقتِ  إىل مزدلفةَ  اغباج   وصوؿِ  يف حاؿِ  يكوفُ  وُ فإن  

األفضل أف يُؤّخرىا لهجملها مع اللشاء يف وقتو تأسهًا بو علهو الصبلة والسبلـ  
كما ثبت يف الصحهحٌن من حديث عبدالل بن عمر ، وزيد بن أرقم رضي الل 

صحهح مسلم من حديث جابر بن عبدالل رضي الل عنهما ،  عنهما ، ويف
فُتؤخ ُر ،  هلةِ الل    يف ىذهِ ال  ؛ إِ فاألصل يف اؼبغرب أف تُلّجل وىذا ىو األفضل 

 . ةِ ن  ا للسُّ باعً ت  ؛ ا بالن سبة للحاج اللشاءِ  وذُبْمُع معَ 
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 ُُُ 

 

________________________________________
 اًنيفىٍجًر الثَّ ى الٍ ًإلى  اءً شى عً الٍ  تي قٍ كى  وً يٍ لً يى كى 

________________________________________ 
ي لِ يَ : أي [  وً يٍ لً يى ] كى  قوليوي :، [  اءً شى عً الٍ  تي قٍ كى  وً يٍ لً يى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

  . يَػْبَتدُئ دبَِغهِب الش فِق األضْبرِ  اللشاءِ  ، ووقتُ  وقُت اللشاءِ  وقَت اْلَمغربِ 
 اللُ  يَ ضِ رَ - اسٍ عب   بنِ  اللِ ، وعبدِ  اللِ عبدِ  بنِ  جابرِ  حديثُ :  على ذلكى  ليلي كالدَّ 

ى لَّ صى فى  )): ، وفهوِ -- للن ب   -- جربيلَ  يف إمامةِ  ٌنِ مَ اْلُمتقد   -مْ هُ نػْ عَ 
 وقتِ  بدايةُ  وُ على أن   فدؿ   ؛ األوؿِ  ، وىذا يف الهوـِ  ((ابى الشَّفىقي نى غى يٍ حً  اءى شى عً الٍ 

رضي الل عنو يف  هبِ صِ بن اغبَ  ريدةَ ويف صحهح مسلم من حديث بُ ،  اللشاءِ 
  وفهو :  بلةِ الص   م عن مواقهتِ علهو وسل   ى اللُ صل   ب  الن   الذي سأؿَ  لِ جُ ة الرّ قصّ 

 ، ويف حديث أيب موسى األشلري  [ قي فى ع الشَّ قى كى  حينى  اءً شى ه بالعً رى مى أى  ] ثمَّ 
ـى قى ه فأى رى مى ] ثم أى رضي الل عنو يف صحهح مسلم مرفوعًا :   ابى غى  ينى حً  اءى شى العً  ا

 هتِ واقِ و يف مَ الِ م  ، ويف كتاب عمر بن اػبطاب رضي الل عنو إىل عُ  [ قي فى الشَّ 
رواه مالك ، فدل ت ىذه األحاديث على  [ قي فى الشَّ  ابى إذا غى  اءى ] كالعشى  بلةِ الص  

أف  وقت اللشاء يبدأ دبغهب الشفق ، وأف ىذا ؿُبكٌم غًن منسوٍخ بدلهل أمر 
اػبلهفة الراشد عمر بن اػبطاب رضي الل عنو بو بلد وفاة النب صلى الل علهو 

 وسلم .
مرو ووقت اللشاء يَِلي وقت اؼبغرب مباشرة ، ويدؿُّ علهو حديث عبدالل بن ع

لم بن اللاص رضي الل عنهما يف صحهح مسلم أف النب صلى الل علهو وسا
 بٌنَ  ال فاصلَ  وُ أن  فدؿ  على  [ الشَّفقي  بً غى يػى  مٍ ما لى  ربً غٍ المى  الةً صى  قتي ] ككى : قاؿ
 بدوفِ  الت لقهبَ  الذي يفهدُ  ( الءِ الوَ ػ) ب اؼبصّنف رضبو الل عرب   ، ولذلكَ  ٌنِ الوقتَ 
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إذا انتهى  اْلَمغربِ  وقتَ  على أف   -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءي  كلهذا أجمعى فاصٍل ،  
 . فاصلٍ  باشرًة دوفَ مُ  اللشاءِ  وقتُ  دخلَ 

أي اًني [ فىٍجًر الثَّ ى الٍ ] ًإلى  بقولِِو : اللشاءِ  وقتِ  إىل آخرِ  -َرضِبَُو اللُ - أشارَ  ُث  
           بقولِِو : عنوُ  رَ الذي عبػ   ، وىوَ  ادؽِ الص   الفجرِ  ينتهي بطلوعِ  اللشاءِ  وقتَ  أف  

 .  ي [انً ] الثَّ 
          لقولِِو ؛ الل هِل  ُمنتصفِ  عندَ  ها االختهاريُّ ، فهنتهي وقتُ  كاللصرِ   فهوِ  لُ ص  فَ يػُ  ُث  
َرِضَي اللُ - اللاصِ  و بنِ عمرِ  بنِ  اللِ عبدِ  يف حديثِ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -

ُهَما ى لى ًعشىاًء إً الًة الٍ تي صى قٍ كى كى  )) : قاؿَ -- الن ِب   سلٍم أف  مُ  يف صحهحِ  -َعنػْ
 .(( ًل يٍ ًف اللَّ صٍ نً 

يف  -- أيب قتادةَ  غبديثِ ؛  الفجرِ  إىل طلوعِ  االضطراريُّ  الوقتُ  يبدأُ  ُث  
مىا التػٍَّفرًيطي لىٍيسى ًفي النػٍَّوـً تػىٍفرًيطه ، ًإنَّ  )) : قاؿَ  -- الن ِب   سلٍم أف  مُ  صحهحِ 

على  فدؿ   ؛ ((الًة األيٍخرىل ى يىًجيءى كىٍقتي الصَّ حىتَّ  الصَّالةى  لّْ عىلىى مىٍن لىٍم ييصى 
 تِ واستُْثنِهَ ،  االيت تلههَ  الص بلةِ  وقتِ  إىل دخوؿِ  صبلةٍ  كل    وقتِ  امتدادُ  األصلَ  أف  

 . ا على ىذا األصلِ ما عداىَ  يَ قِ ، وبَ  صباعِ الفجُر باإل
َرِضَي اللُ - اللاصِ  و بنِ عمرِ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثُ  ما دؿ  علهوِ  متلارٌض معَ  وىوَ 

ُهَما :  امى هي بينػى  فجيمعى ،  الفجرِ  وقتِ  دخوؿِ  ينتهي قبلَ  اللشاءِ  وقتَ  أف   منْ  -َعنػْ
ُهَماَرِضَي الُل -و عمرٍ  بنِ  اللِ عبدِ  حَبْمِل حديثِ  ، وضَبِْل  على االختهارِ  -َعنػْ

 اللصرِ  كصبلةِ   اللشاءِ  صبلةُ  فتكوفُ  ؛ على االضطرارِ  -- أيب قتادةَ  حديثِ 
 اضطراري  ، واختهاري  .:  ا وقتافِ مَ منهُ  لكل  
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 ُُّ 

 

 ________________________________________
 ًإٍف سىهيلى  لي ٍيًل أىٍفضى ًث اللَّ ى ثػيلي ريىىا ًإلى كىتىأًخيػٍ 

________________________________________ 
 أي أف  [  ًإٍف سىهيلى  لي ٍيًل أىٍفضى ًث اللَّ ى ثػيلي ريىىا ًإلى ] كىتىأًخيػٍ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

      حديثِ  منْ  وُ عنْ  ثبتَ -- الن ِب   ىا ؛ ألف  تأخًنُ  اللشاءِ  يف صبلةِ  األفضلَ 
َها- عائشةَ  اْلُمؤمنٌنَ  ـ  أُ  ا ىَ رَ ، وأخ   اللشاءِ  َلم ا أَْعَتَم بصبلةِ  وُ أن   -َرِضَي الُل َعنػْ

تػيهى وى لى  ًإنَّوي  )): قاؿَ   .اللشاءِ  تأخًنِ  على فضلِ  فدؿ  ؛ ((ي ى أيمَّتً لى قَّ عى  أىٍف أىشي الى وٍ ا لى قػٍ
--يُّ بً النَّ  افى كى   )):  سلٍم قاؿَ مُ  عندَ  -- ةَ رَ ظبَُ  بنِ  جابرِ  حديثُ  : وي كمثلي 

 .  ((ًعشىاًء اآلًخرًة ييؤخّْري صىالةى الٍ 
 : أحاديثي  لوي  فيشهدي  هلِ الل   ثِ لُ بثػُ  لذلكَ  -َرضِبَُو اللُ - هُ ا تقههدُ وأم  
              :  خاري  البُ  يف الص حهَحٌِن ، ولفظُ  -- األسلمي   رزةَ أيب بَ  حديثُ  ا :منهى 
 .  ((ًل ى ثػيليًث اللَّيٍ لى إً  ًعشىاءى ييؤخّْرى الٍ  فٍ بُّ أى كىافى يىٍستىحً كى  ))

 ماجوَ  ، وابنِ  مذي  ، والرت   أضبدَ  عندَ  حهحُ الص   -- ريرةَ أيب ىُ  حديثُ  ا :كمنهى 
 ًعشىاءى ريكا الٍ خّْ ٍم أىٍف يػيؤى ي ألىمىٍرتػيهي تً  أىٍف أىشيقَّ عىلىى أيمَّ لىٍوالى  )) : قاؿَ  -- أف  الن ِب  

 . (( ًل ، أىٍك ًنٍصًفوي يٍ ى ثػيليًث اللَّ ًإلى 
 وُ فإن   اْلَمسجدِ  يف صباعةِ  إذا كافَ  وُ أن   ملناهُ  [ ] ًإٍف سىهيلى  : -رىًحمىوي اللي -كقوليوي 

 ٌنَ َيُشقُّ على اْلَمأمومِ  كافَ   ، فإفْ  ٌنَ اْلَمأمومِ  إىل حاؿِ  ينظرَ  أفْ  ينبغي لئلماـِ 
ىا تأخًنِ  منْ  امتنعَ -- الن ِب   ا ؛ ألف  ال َيُشقُّ أخ َرىَ  كافَ   ْر ، وإفْ تأخًنُىا لَػْم يؤخ  

ى تً مَّ ى أي لى شيقَّ عى ٍف أى  أى الى وٍ لى  ))ا : ىَ رَ َلم ا أخ   وِ قولِ :  بدليلً ؛  اْلَمَشق ةِ  خوؼَ   مٍ تػيهي رٍ مى ي ألى
 .اِس ينبغي مراعاُة حاِؿ الن   وُ فدؿ  على أن   ؛(( ةى اعى ًه السَّ ذً ًه الصَّالًة ىى ذً هى بً 
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 بصبلةِ  وا عج لَ إذا رآىم اجتملُ  وُ أن   -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وِ ىديِ  منْ  وكافَ  
 يف الص حهَحٌِن منْ  ما ثبتَ :  لذلكى  كيشهدي ا ، ىَ وا أخ رَ ، وإذا رآىم أبطأُ  اللشاءِ 
ُهَما- اللِ عبدِ  بنِ  جابرِ  حديثِ    وِ صبلتِ  واقهتِ مَ لِ  وِ يف بهانِ  قاؿَ  وُ أن   -َرِضَي الُل َعنػْ

ًإذىا رىآىيٍم اٍجتىمىعيوا ، ا ا كأىٍحيىانن ًعشىاءى أىٍحيىانن الٍ كى  )) : -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -
إىل  يُنظرُ  اعبماعةِ  يف مساجدِ  وُ فدؿ  على أن  ؛  (( ًإذىا رىآىيٍم أىٍبطىأؤا أىخَّرى لى ، كى عىجَّ 

ـُ حريصً  يكوفَ  أفْ  ، وىذا ال دينعُ  اسِ الن   حاؿِ  ىا بطريقٍة ال تشقُّ تأخًنِ  ا علىاإلما
 . ةِ ا للسُّن  باعً ت  ؛ ا على اْلُمصل ٌنَ 

َعَلْهِو - وِ صبلتِ  يف صفةِ  -- األسلمي   رزةَ أيب بَ  حديثُ :  لذلكى  كما يشهدي 
رى خّْ أىٍف يػيؤى  بُّ حً كىكىافى يىٍستى  )):  -- قاؿَ  للمْكُتوبِة ؛ حهثُ  -الص بلُة َوالس بلـُ 

َعَلْهِو الص بلُة - وُ ىديَ  فدؿ  على أف  ؛  (( ةى عىتىمى ا الٍ نػىهى ي تىٍدعيوٍ تً ًعشىاًء الَّ ًمنى الٍ 
 .  اللشاءِ  صبلةِ  تأخًنُ  ىوَ  -َوالس بلـُ 

م لكل  واحٍد منهُ  األفضلَ  فإف  :  اْلَملذورِ  لِ جُ ، والر   ، واْلَمرأةِ  للمنفردِ  سبةِ ا بالن  وأم  
 عائشةَ  اْلُمؤمنٌنَ  ـ  أُ  يف حديثِ  ـَ كما تقد    قاؿَ  -- الن ِب   اللشاَء ؛ ألف   يؤخ رَ  أفْ 
َها- تػيهى  وي ًإنَّ  )) : -َرِضَي الُل َعنػْ  ؛ سلمٌ مُ  رواهُ (( ي تً  أىٍف أىشيقَّ عىلىى أيمَّ ا لىٍوالى لىوىقػٍ

 . اللشاءِ  تأخًنِ  ةِ فدؿ  على أَْفضِله  
     ؛  الص بلةَ  يف صبلٍة ما انتظرَ  ال يزاؿُ  وُ أن   يف ذلكَ  الس ببُ  : العلماءي  كقاؿى 

، وِ ال يُبادُر إىل راحتِ  اإلنسافِ  ، فكوفُ  وفَ ، ويرتاحُ  وفَ ينامُ  اللشاءِ  بلدَ  اسَ وألف  الن  
   يف  أبلغُ  وُ ها ، فإن  هَ صل  يُ  أفْ  ، وينتظرُ  هارَ الن   بَ لِ تَ  قدْ  وُ أن   معَ ،  وِ وال إىل نومِ 

ا ُيصل ي أحدً  ذبدَ  أفْ  ل  ، وقَ  اللشاءِ  اْلُمتأخ ُر منَ  الوقتُ  علهوِ  ح ى يأيتَ  للِ  وِ طاعتِ 
       أنسٍ  يف حديثِ  -- قاؿَ  ؛ ولذلكَ  هُ غًنُ  وُ فضبلً ال يصهبُ  ، فهصهبُ  وُ ملَ 
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________________________________________
 ٍمسً الشَّ  عً ى طيليوٍ فىٍجًر ًإلى كىٍقتي الٍ  وً كىيىًليٍ 

________________________________________ 
-- أىمىا ًإنَّكيٍم ًفي صىالةو  ؛ نىاميواكى  ى النَّاسي قىٍد صىلَّ  )): الص حهَحٌنِ  يف     

  . ((ىىا مىا ًانٍػتىظىٍرتيميوٍ 
 شرعَ  ٍمًس [الشَّ  عً ى طيليوٍ فىٍجًر ًإلى كىٍقتي الٍ  وً كىيىًليٍ ]  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 لواتِ الص   مواقهتِ  منْ  اػبامسِ  الوقتِ  يف بهافِ  اعبملةِ  بذهِ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ 
ي لِ أي يَ [  وً يٍ يىلً ] كى  : -َرضِبَُو اللُ - فقاؿَ ،  الفجرِ  صبلةِ  وقتُ  ىا ، وىوَ آخرُ  وىوَ 

 ، وحبسبِ  الش رعِ  ترتهبِ  حبسبِ  اللشاءِ  بلدَ  يقعُ  الفجرَ  أف   وذلكَ  ؛ اللشاءِ  وقتَ 
َ  مافِ الز   ،  وِ ، وات ضاحِ  هارِ الن   انفجارِ  منِ  يبدأُ  الفجرِ  وقتَ  أف   -َرضِبَُو اللُ - ، فبٌن 

ِ الصُّبحِ  ذلكَ  ويكوفُ   وقتُ  ا ، ويبدأُ نَ مْ كما قد    اللشاءِ  ؛ وحهنئٍذ ينتهي وقتُ  بَِتبٌنُّ
 . ] يىًلٍيًو [ : ولِوِ بق رَ عبػ   ولذلكَ  ما،هُ ال فاِصَل بهنػَ  حهثُ  ؛باشرًة مُ  الفجرِ 

 .وفجٌر كاذٌب ، فجٌر صادٌؽ :  فجرافً  كالفجري 
  فقِ يف األُ  فُبتد   خهٌط أبهضُ  ا ، وىوَ الَفْجَرْيِن ظُُهورً  أوؿُ  : فهوَ  الكاذبي  ا الفجري أمَّ 
كما صح    -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -؛ لقولِِو  وِ بِ  ال عربةَ  ، وىوَ  الس ْرَحافِ  بِ نَ ذَ كَ 
لىكٍن ٍم أىذىافي ًبالؿو ؛ كى رًكي حيوٍ ًمٍن سى  مٍ كي نَّ ال يىٍمنػىعى  ))سلٍم : مُ  يف صحهحِ  وُ عنْ 
 .((  ًفي األيفيقً  لي ميٍستىًطيٍ الٍ  فىٍجري الٍ 
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ڄ   چ : -- إصبااًل بقولِوِ  اْلَمواقهتِ  ا يف آيةِ إلههَ  اللُ  الفريضُة أشارَ  وىذهِ 

 چڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ
(ُ) . 

 ريدةَ وقتها بطلوع الفجر الص ادؽ ؼبا ثبت يف صحهح مسلم من حديث بُ  ويبدأ
 لواتِ الص   عن مواقهتِ  الذي سأؿَ  جلِ الر   ةِ ص  رضي الل عنو يف قِ  هبِ صِ ابن اغبَ 
ـى قى ه فأى رى مى أى  ] ثمَّ وفهو :  ، ويف حديث أيب موسى  [ ري جٍ الفى  عى لى طى  ينى حً  رى جٍ الفى  ا

النبي  أفَّ  األشلري رضي الل عنو يف صحهح مسلم يف مواقهت الصلوات ))
    اسي كالنَّ  ري جٍ قَّ الفى شى انٍ  ينى حً  رى جٍ اـ الفى قى فأى  فى ؤذّْ المي  رى مى صلى الل عليو كسلم أى 

(( فدل ت ىذه السّنة الصحهحة على أف وقت ان ضى عٍ عضهم بػى بى  ؼي رً عٍ يػى  ادي كى ال يى 
 الفجر يبدأ حٌن يطلع الفجر ، وىذا ؿبلُّ إصباع بٌن الللماء رضبهم الل .

     ،  باإلصباعِ  ، وىوَ  مسِ الش   ينتهي بطلوعِ  وُ فإن  :  هاكقتً  النتهاءً  سبةً ا بالنّْ كأمَّ 
َرِضَي اللُ - اسٍ عب   بنِ  اللِ عبدِ  رآفِ القُ  رصبافِ ، وتُ  ةِ م  حرِب األُ  عنْ   ما ُحكيَ ال  إِ 

ُهَما  ، واللملُ  وُ عنْ  صح   فْ إِ  قوٌؿ شاذ   ، وىوَ  هرِ الظُّ  ينتهي وقُتها بصبلةِ  وُ أن   -َعنػْ
      حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ِلَما ثبتَ  وذلكَ  ؛ وِ على خبلفِ  الللمِ  أىلِ  عندَ 

قػىٍبلى أىٍف  حً الصُّبٍ  نى مىٍن أىٍدرىؾى رىٍكعىةن مً  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف   -- ريرةَ أيب ىُ 
 الر كلَة قبلَ  لَػْم يدرؾِ  نْ مَ  أف   : وي كمفهومي ،  ((فػىقىٍد أىٍدرىؾى الصٍُّبحى  ،تىٍطليعى الشٍَّمسي 

 ال أداًء .  ،قضاًء  تكوفُ  ؛ فصبلتُوُ  الصُّبحَ  لَػْم يدرؾِ  مسِ الش   طلوعِ 
 تأخًنُ  ال جيوزُ  وُ إىل أن   -َرضِبَُهُم اللُ - كالخلفً  لفً السَّ  جماىيري  ذىبَ  ولذلكَ 
 انتهى وقُتها  مسُ الش   تِ إذا طللَ  وُ ألن   ؛ا اختهارً  مسِ الش   طلوعِ  أثناءَ  هُ وأداؤُ  الفجرِ 

 

                              
. ٛٚ:، آية  اإلسراء(/ ٔ)
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 ُُٕ 

 

________________________________________
 ا أىٍفضىلي تػىٍعًجيليهى كى 

________________________________________ 
مىٍن  )):  ـِ اْلُمتقد   -- ريرةَ أيب ىُ  يف حديثِ  -َوالس بلـُ َعَلْهِو الص بلُة -لقولِِو 

 . ((حى فػىقىٍد أىٍدرىؾى الصُّبٍ  ،سي لى أٍف تىٍطليعى الشَّمٍ بٍ ةن قػى ًح رىٍكعى الصُّبٍ  نى أىٍدرؾى مً 
 خرجَ  تْ إذا طللَ  وُ على أن   وِ يدؿُّ دبفهومِ  ((لى أىٍف تىٍطليعى الشٍَّمسي ) قػىبٍ ) فقولُُو :

 ا لو . دركً مُ  نْ ولَػْم يكُ ،  الصُّبحِ  وقتُ 
ا، بَ  يُلج لَ  أفْ  بحِ الصُّ  يف صبلةِ  األفضلَ  أف  : أي  [ ا أىٍفضىلي تػىٍعًجيليهى كقوليوي : ] كى 

   ؛  -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءً  جمهورً  مذىبي  كىذا ىوى ، ها يف أو ِؿ وْقِتها ويُوِقلَ 
 ،هها ِبَغَلسٍ ُيصل   كافَ   وُ أن   حهحةِ الص   يف األحاديثِ  -- الن ِب   ىديِ  منْ  ِلَما ثبتَ 

ا هى يػى ييصىلّْ  --الصٍُّبحى كىافى النَّبيي كى  ))كما يف الص حهَحٌِن :   -- جابرٌ  قاؿَ 
 .(( بغىلىسو 

َها- عائشةَ  اْلُمؤمنٌنَ  ـ  أُ  حديثِ  ويف الص حهَحٌِن منْ  :  تْ ا قالَ هَ أنػ   -َرِضَي الُل َعنػْ
عىاتو فىٍجًر ، ميتػىلىفّْ الٍ  -- يّْ النَّبً  عى ميٍؤًمنىاًت يىٍشهىٍدفى مى الٍ  نى اءه مً سى نً  افى كى   دٍ قى لى  ))

قىًلٍبنى ًإلى  ، ثيمَّ  ًطًهنَّ ًبميريكٍ   . ((غىلىًس الٍ  نى مً  نى فٍ رى ا يػيعٍ مى  ًتًهنَّ وٍ ى بػييػي يػىنػٍ
اختبلُط ظُلمِة الل هل ِبِضَهاِء  ، وىوَ  الص ادؽِ  يف أّوِؿ الفجرِ  يكوفُ  كالغىلىسي :

ِ  معَ  وُ الَفْجِر ؛ ألن    اسِ الن   بٌنَ  هلِ ظُلمُة الل   ال تزاؿُ  وُ فإن   ماءِ يف أعلى الس   وءِ الض   تبٌنُّ
 .  الض هاءِ  قُػو ةِ  تَػْنَكِشُف حبسبِ  الظُّلمةُ  ىذهِ  ال تزاؿُ  ، ُث   أي على األرضِ 

 أفضلُ  وُ ، وأن   الت لجهلُ  الص بلةِ  ىذهِ  يف فللِ  ةَ السُّن   األحاديُث على أف   ىذهِ  تْ فدل  
 .  -َرضِبَُهُم اللُ - الجمهورً  مذىبي  كىوى ،  ىا إىل اإلسفارِ تأخًنِ  منْ 
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 ________________________________________
 اتيٍدرىؾي الصَّالةي بًتىٍكًبيرًة اإًلٍحرىاـً ًفي كىٍقًتهى كى 

________________________________________ 
 أفْ  بلدَ ا [ تيٍدرىؾي الصَّالةي بًتىٍكًبيرًة اإًلٍحرىاـً ًفي كىٍقًتهى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قاؿ 

 َ  اْلَمسائلِ  يف بهافِ  اعبملةِ  بذهِ  شرعَ ،  اػبمسِ  لواتِ الص   مواقهتَ  -َرضِبَُو اللُ - بٌن 
 . الص بلةِ  وقتِ  إدراؾِ  مسألةُ :  اكمنهى ،  على ذلكَ  اْلُمرتتبةِ  واألحكاـِ 

 تكبًنةَ  رَ كبػ    نْ مَ  أي أف  [  اتيٍدرىؾي الصَّالةي بًتىٍكًبيرًة اإًلٍحرىاـً ًفي كىٍقًتهى ] كى  قوليوي :
ـِ   ،ا ا ؽبَ يً ؤد  ، ومُ  الص بلةِ  ا لوقتِ دركً مُ  يُلتربُ  وُ فإن  ،  الص بلةِ  وقتِ  ُخروجِ  قبلَ  اإلحرا
 .ا ال قاضهً 

ـِ  تكبًنةِ  منْ  نَ يتمك   أفْ  ها قبلَ وقتُ  ا إذا خرجَ وأم        ،ا قاضهً  يكوفُ  وُ فإن  ،  اإلحرا
 . ايً ؤد  ال مُ 

 لواتِ الص   مواقهتِ  يف إدراؾِ  اللربةَ  أف   -َرضِبَُهُم اللُ - ي العلماءً قولى  أحدي  كىذا ىوى 
ـِ  تقعَ  أفْ  اػبمسِ   ها .فريضٍة حبسبِ  ل  يف كُ  الوقتِ  انتهاءِ  قبلَ  تكبًنُة اإلحرا
 بالر كلةِ  إمنا يكوفُ  الص بلةِ  إدراؾَ  إىل أف   -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءً  جمهوري  كذىبى 

 الفريضةِ  وقتُ  خيرجَ  أفْ  قبلَ  تَ ركلْ  كَ دبلىن أن   ،ركلًة  تَ أدركْ  فْ ، فإِ  الواحدِة فأكثرَ 
 بقاٍض .  تْ ُمَؤد  ؽبا ، ولسَ  فأنتَ 
 تكبًنُهُ  ، ووقعَ  ركعَ  ، ُث   قرأَ  ، ُث   اللصرِ  لصبلةِ  ا كبػ رَ إنسانً  أف   لوْ  : ذلكى  مثاؿي 

  ،  مسُ الش   تِ غابَ  وِ ركوعِ  منْ  ، ورفعَ  ، فَلم ا ركعَ  مسُ الش   تغربَ  أفْ  قبلَ  للرُّكوعِ 
 يوصفُ  ، كلُّ ذلكَ  مسُ الش   تِ غابَ  كوعِ الرُّ  منَ  وُ رأسَ  يرفعَ  أفْ  ، وقبلَ  َلم ا ركعَ  أوْ 
 ا . ا ؽبَ دركً ، ومُ  بلةِ ا للص  يً مؤد   وِ بكونِ  فهوِ 
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 ُُٗ 

 

حهَحٌِن يف الص   ؛ ِلَما ثبتَ  -َواْلِلْلُم ِعْنَد اللِ - م رً في نظ حي الذم يترجَّ  كىذا ىوى 
مىٍن أىٍدرىؾى رىٍكعىةن قػىٍبلى أىٍف  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف   -- ريرةَ أيب ىُ  من حديثِ 

تىٍطليعى الشٍَّمسي فػىقىٍد أىٍدرىؾى الصٍُّبحى ، كمىٍن أىٍدرىؾى رىٍكعىةن قػىٍبلى أىٍف تػىٍغريبى الشٍَّمسي 
   اْلَمفروضةِ  الص بلةِ  وقتِ  يف إدراؾِ  اللربةَ  على أف   فدؿ  ؛  ((فػىقىٍد أىٍدرىؾى العىٍصرى 

 .  الوقتِ  خروجِ  قبلَ  كلةِ الر   بإدراؾِ  إمنا يكوفُ 
،  واللصرُ  ، ومها الفجرُ  فهوِ  ٌنِ اْلَمذكورتَ  ٌنِ بلتَ بالص   وي ال يختصُّ حكمي  كالحديثي 

ـ   ىوَ  لْ بَ  مىٍن أىٍدرىؾى رىٍكعىةن ًمنى  )) يف الص حهَحٌِن : يف روايةٍ  جاءَ  ، ولذلكَ  عا
 .  ((الصَّالًة فػىقىٍد أىٍدرىؾى الصَّالةى 

   تْ حاضَ  امرأةً  أف   فلوْ  ،ىا وآخرِ  الفريضةِ  وقتِ  ألو ؿِ  في ىذا شامله  كالحكمي 
دركًة ا مُ ا بكونِ نَ حكمْ  ، فأكثرَ  كلةِ الر   بقدرِ  الص بلةِ  يف أّوِؿ وقتِ  تْ سَ نُفِ  أوْ 

 وقتِ  آخرِ  منْ  أدرؾَ  نْ وىكذا مَ  ،الص بلَة  تقضيَ  طُْهرِىا أفْ  بلدَ ها ، فهلزمُ  للوقتِ 
 قبلَ  ُيسلمُ  كاملًة ، كالكافرِ   الص بلةُ  وُ تْ لزمَ ،  كلةَ الر   ما يُؤدي فهوِ  بقدرِ  الفريضةِ 
 .كاملًة   قضاءُ اللصرِ  وُ يلزمُ  وُ فإن   ، ركلةً  ما يفللُ  بقدرِ  مسِ الش   غروبِ 

 كلةِ با حيصُل إدراُؾ الر   ألف   ؛ كوعِ تكبًنَة الرُّ  بقدٍر يُتمُّ فهوِ  ييعتدُّ فيوً  كعةً كقىٍدري الرَّ 
 منَ  اإلماـِ  رفعِ  قبلَ  ا ، وكبػ رَ راكلً  اإلماـَ  أدرؾَ  نْ مَ  ، ولذلكَ  الش رعِ  يف حكمِ 

 . ، وللص بلةِ  كلةِ للر   وِ بإدراكِ  مَ ُحكِ  كوعِ الرُّ 
 أمت  ركلًة بلدَ ،  األخًنةِ  كلةِ الر   منَ  يرفعَ  أفْ  قبلَ  كوعِ يف الرُّ  اعبملةِ  يوـَ  وُ أدركَ  فلوْ 

 فعِ الر   بلدَ  ، أوْ  الت سمهعِ  بلدَ  وُ ما إذا أدركَ  خببلؼِ  ، اعبملةَ  أدرؾَ  وُ ؛ ألن   وِ تسلهمِ 
 وِ صبلتِ  إسباـُ  وُ ، ويلزمُ  للجملةِ  وِ بإدراكِ  ال حُيْكمُ  وُ فإن   ، األخًنةِ  كلةِ الر   ا منَ سم لً مُ 

كما سنبهّنو بإذف الل تلاىل يف موضلو من باب صبلة اعبماعة وباب صبلة   اظهرً 
 .  اعبملة
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  ________________________________________
 ًؿ كىٍقًتهىاي قػىٍبلى غىلىبًة ظىنًّْو ًبديخيوٍ ال ييصىلّْ كى 

________________________________________
َ  أفْ  بلدَ ًؿ كىٍقًتهىا [ ي قػىٍبلى غىلىبًة ظىنًّْو ًبديخيوٍ ييصىلّْ ال ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي   بٌن 

 على ملرفةِ  اْلُمرتتبةِ  األحكاـِ  يف بهافِ  شرعَ ، بدايًة ونايًة  للصبلةِ  أف   -َرضِبَُو اللُ -
 اْلَمواقهتِ  ىذهِ  بدايةَ  تَ أي إذا علمْ ،  البدايةِ  أحكاـِ  يف بهافِ  ، وشرعَ  ذلكَ 
صبلًة  يُوقعَ  أفْ  للُمكل فِ  ال جيوزُ  وُ أن  :  ينبني على ذلكى  وي فإنَّ ،  اػبمسِ  لواتِ للص  
 معَ  اللصرِ  لصبلةِ  الت قدًنِ  كجمعِ ،   رعِ الش    ما استثناهُ ال  ها ؛ إِ وقتِ  دخوؿِ  قبلَ 

 . اْلَمغربِ  معَ  اللشاءِ  لصبلةِ  الت قدًنِ  ، وصبعِ  الظُّهرِ 
 ا تكوفُ هَ فإنػ   فللَ  فْ ها ، فإِ على وقتِ  الص بلةِ  تقدًنُ  فهوِ  فبل جيوزُ  ا ما عداهي كأمَّ 

 تزوؿَ  أفْ  قبلَ  هرَ ى الظُّ صل   ، ُث   هرِ الظُّ  لصبلةِ  أَ ا توض  إنسانً  ا أف  نَ فرضْ  باطلًة ، فلوْ 
     اللَ  ألف   لماذا ؟،  إعادِا وُ فريضًة ، وتلزمُ  ال تصحُّ  باإلصباعِ  وُ فإن  ،  مسُ الش  
--  َها اليت أوقلَ  الص بلةُ  فتكوفُ  ؛ مسِ الش   زواؿِ  بلدَ  اْلَمفروضةِ  بالص بلةِ  هُ أمر

  . حهث مل يقم سبب وجوبا با اللُ  هُ اليت أمرَ  الص بلةِ  غًنَ  مسِ الش   زواؿِ  قبلَ 
 عنِ  ال ذُبزئُ  افلةُ نافلًة ، والن   تكوفُ  ها على ىذا الوجوِ وقتِ  ىا قبلَ إذا صبل   وُ إن   ُث  

      ا ؛ ـبطئً  أوْ ، جاىبًل  أوْ ،  اتلمدً مُ  ا ، سواًء كافَ هَ إعادتػُ  وُ تْ فلزمَ  ؛ الفريضةِ 
 ،خطأٌ  الذي ال ُيْسِقطُوُ  الوضلي   اغبكمِ  بابِ  منْ  وُ ذبللُ  الوقتِ  ةِ بشرطه   اغبكمَ  ألف  
، وال ُيْسِقُط  فقطْ  اْلُمؤاخذةِ  ا لرفعِ موجبً  سهافِ والن   اػبطأِ  عذرُ  فهكوفُ  ؛نسهاٌف  أوْ 

 ا .هَ إعادتػُ  وُ ها ؛ فتلزمُ ها يف وقتِ ، وفللِ  الفريضةِ  يف ضمافِ  اللِ  حق  
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________________________________________
 ا بًاٍجًتهىادو ًإمَّ 

________________________________________ 
 .ا [ ًؿ كىٍقًتهى ًبديخيوٍ  ي قػىٍبلى غىلبًة ظىنّْوً ال ييصىلّْ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 : أمرينً ٌي ، ويدؿُّ على هْ نػَ  فهوَ  ، دبلىن اإلنشاءِ  خربٌ  ىوَ  ال ييصىلّْي [] كى  قوليوي :
 . رعُ الش    ما استثناهُ ال  ها إِ ُدخوِؿ وقتِ  قبلِ  ُحرمُة الص بلةِ  : األكؿً 

 . ال تصحُّ  الص بلةَ  أف   اني :كالثَّ 
 : ينً مسألتى على  اللبارةُ  ىذهِ  تْ واشتملَ 

ها ، وقتِ  دخوؿِ  قبلَ  الص بلةَ  يَ صل  يُ  أفْ  فِ للمكل   ال جيوزُ  وُ أن  األكلى :  المسألةً 
 . ذلكَ  ا وجوَ ن  بهػ   وقدْ 

 الص بلةِ  وقتِ  بدخوؿِ  حَيكمُ  وُ أن   هُ ن  ، ومرادُ الظ   بغلبةِ  اللربةَ  أف   : انيةً الثَّ  كالمسألةً 
 لوُ  جيوزُ  ، وإذا كافَ  ُيصل يَ  أفْ  لوُ  ها ، وحهنئٍذ جيوزُ دخوُؿ وقتِ  على ظَن وِ  إذا غلبَ 

،  الوقتِ  بدخوؿِ  وَيْستَػْهِقنُ  يقطعُ  أوىل إذا كافَ  بابِ  ، فمنْ  الظ ن   بغلبةِ  ُيصل يَ  أفْ 
 كُّ ، والش   : الَهقٌُن ، والظ نُّ  أربلةٌ  الللمِ  مراتبَ  أف  (  هارةً الطَّ  كتابً ) ا يف ن  بهػ   وقدْ 

 .  وُ ا ، ومثالَ منهَ  كل    ا ضابطَ ن  والَوْىُم ، وبهػ  
على غلبِة  اْلُمكل فِ  حصوؿَ  أف   هُ مرادُ ا بًاٍجًتهىادو [ ] ًإمَّ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 " بذؿي الوٍسًع لمعرفةً  باجتهاٍد ، وىوَ  يكوفَ  ا أفْ إم   : الص بلةِ  وقتِ  بدخوؿِ  ن  الظ  
 ." اٍلميعتبرةً  ، كاألماراتً  بالدَّالئلً  الصَّالةً  كقتً  دخوؿً 

با على  اليت ُيستدؿُّ  واألماراتِ  ا باللبلماتِ مً اْلُمكل ُف عالِ  يكوفَ  أفْ  وىذا يستلزـُ 
،  القمرِ  ، ومكافِ  جوـِ بالنُّ  هلِ الل   ساعاتِ  ملرفةِ  : مثلي ،  الص بلةِ  وقتِ  دخوؿِ 
ِء الز واؿِ  ِظل  ُكل  شيٍء ِمثْػَلو بلدَ  ، وصًنورةِ  مسِ الش   زواؿِ  دالئلَ  ويلرؼُ   ،  يفَْ
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  ________________________________________
 نو قَّ ثًقىةو ميتػىيػى  رً أىٍك خىبى 

________________________________________ 
 ، وانتصاؼِ  فقِ الش   ها ، ومغهبِ ، ومغهبِ  صفراِر الش مسِ ا، و  إىل ِمثْػَلْهوِ  وِ وصًنورتِ 

 . اػبمسِ  لواتِ الص   مواقهتِ  دالئلِ  منْ  ذلكَ  ، وكبوِ  الفجرِ  ، وطلوعِ  هلِ الل  
 َ  هِ على اجتهادِ  الذي بناهُ  ظن وِ  على غالبِ  يبينَ  أفْ  فِ كل  للمُ  أف   -اللُ  َرضِبَوُ - فبٌن 

 . هِ وتقديرِ 
 بلمٍل بلدَ  يقوـَ  أفْ  وِ عادتِ  ، ومنْ  البصرِ  كفهفَ   إذا كافَ :  في ذلكى  كيدخلي 
عبلمًة  ذلكَ  مثلُ  يلتربُ  وُ ؛ فإن   وُ إصابتَ  الوقَت ، وجر بَ  وِ األوىل َيْضِبُط دبثلِ  الص بلةِ 

 .على وجٍو صحهٍح  وُ إذا ضبطَ 
 ، وجازَ  علهوِ  تْ وجبَ  فقدْ  الص بلةِ  وقتِ  دخوؿُ  وِ على ظن   وغلبَ  اجتهدَ  نِ مَ  فكلُّ 

 .  الغلبةِ  ها بتلكَ وقتِ  ُحْكِمِو بدخوؿِ  ا بلدَ صلههَ فَػهُ ،  هِ باجتهادِ  وِ بغلبة ظن   اللملُ  لوُ 
 ؾَ خيربَ  : أفْ  انيةي الثَّ  الحالةي  [ ىذهً  نو قَّ ثًقىةو ميتػىيػى  رً ] أىٍك خىبى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 .  ال يضبطُ  نْ ومَ  ، الفاسقُ  فخرجَ ،  وِ وضبطِ  وِ تَِثُق ِبِصْدِقِو وأمانتِ  نْ مَ  الث قُة ، وىوَ 
ِ بالت   ا اللُ نَ أمرَ  فقدْ :  ا الفاسقي فأمَّ              كما قاؿَ   ،ا دً ؾبر   وُ ال نقبلَ  ، وأفْ  هِ يف خربِ  بٌنُّ
--  : چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ 

  اللُ  أمرَ  ، ولذلكَ (ُ)
--  ِباشرًة ، ولكنْ مُ  وِ بِ  ال كبكمَ  أفْ  ىذا اػبربِ  يف مثل  ُ  على أف   ؛ فدؿ   نَػَتبَػٌن 

 .باشرًة مُ  وِ بِ  موقوٌؼ ، وال يُلملُ  هُ خربَ 
 

                              
. ٙ:، آية اغبجرات(/ ٔ)



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُِّ 

 

________________________________________
لىو فػىنػىٍفله  ـى بًاٍجًتهىادو فػىبىافى قػىبػٍ  فىًإٍف أىٍحرى

________________________________________ 
يف  هِ ال تلتدُّ خبربِ  كَ ، فإن   وِ بِ  لِفسِقو ، وال تثقُ  ال يُرضى ِديُنوُ  نْ مَ  ؾَ أخربَ  ا لوْ إذً 

 . وِ خروجِ  ، أوْ  الص بلةِ  وقتِ  بدخوؿِ  ا اغبكمُ هَ واليت منػْ  ، ياناتِ الد   أمورِ 
ُموِجِب  بفللِ  اللِ  حرماتِ  على اعتداءِ  وُ ثَػَبَتْت ُجرأتُ  الفاسقَ  : إف   العلماءي  قاؿى 

 دخَل ، وىوَ  الص بلةِ  وقتَ  بأف   فُهخربَ  ذلكَ  ُيكر رَ  أفْ  وُ منْ  التػ ْفسهِق ؛ فبل يُؤمنُ 
،  واالستهزاءِ  السُّخريةِ  بقصدِ  الُفس اؽِ  بلضُ  وُ ، كما يفللُ  بلدُ  لَػْم يدخلْ  وُ يَػْلَلُم أن  

 . -اللِ ا بِ اذً هَ عِ - ا وأذيًة لؤلخهارِ دبا حنقً ورُ  ، اللِ  حبدودِ  اا واستهتارً استخفافً  أوِ 
 ؼَ ُعرِ  نْ ، ومَ  وِ نفسِ  عندِ  منْ  إذا اجتهدَ  اعباىلِ  فكالش خصِ :  ال يضبطي  نٍ ا مى كأمَّ 

 ، وكثًنِ  لِ ، واْلُمغف   اْلُمتساىلِ  خصِ ، كالش   ي واإلصابةِ الت حر   ، وعدـِ  باػبطأِ 
مأموٍف  م غًنُ منهُ  فاػبطأُ ، هم َضْبطِ  ةِ ػبف  ؛ م موثوٍؽ بِ  كلُّهم غًنُ   ، فهؤالءِ  هوِ الس  

 صهانًة غبق  اللِ ؛  لواتِ الص   ا مواقهتُ هَ ، واليت منػْ  الش رعِ  م يف أحكاـِ فلَػْم يلتد  بِ 
--  َالض هاعِ  من . 

لىو فػىنػىٍفله [  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  ـى بًاٍجًتهىادو فػىبىافى قػىبػٍ  نْ مَ  أف   هُ مرادُ ] فىًإٍف أىٍحرى
َ ،  دخلَ  قدْ  الوقتَ  أف   وِ ا على ظن  ا غالبً ؾبتهدً  اْلَمفروضةِ  بالص بلةِ  أحرـَ  لَػْم  وُ أن   فتبٌن 

فريضًة  ال تنلقدُ  وُ صبلتَ  فإف   ، الوقتِ  دخوؿِ  قبلَ  وقعَ  بالص بلةِ  وُ إحرامَ  ، وأف   يدخلْ 
 ؟ وً صالتً  ما حكمي :  ؤاؿي السُّ  دي رً يى  لكنٍ ،  ذلكَ  بهاُف دلهلِ  ـَ تقد   وقدْ 
 َ َواْلِلْلُم -ينً القولى  أرجحً  كىذا ىوى نافلًة ،  ا تنقلبُ هَ أنػ   -َرضِبَُو اللُ - فبٌن  مفي نظرً  

 اْلَمغربِ  ا كما يف صبلةِ عنهَ  اْلَمنهي   يف األوقاتِ  كوفَ ال ي أفْ  : كشىٍرطيوي ، -ِعْنَد اللِ 
 .  مسِ الش   ا غروبَ ظان   إذا أحرـَ 
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 ________________________________________
، ًة ، ثيمَّ زىاؿى تىٍكًليفيو ، أىٍك حىاضىٍت مى فه ًمٍن كىٍقًتهىا قىٍدرى الٌتٍحرًيٍ ًإٍف أىٍدرىؾى ميكىلَّ كى 

 قىضىٍوىىا، ٍت طىهيرى ثيمَّ كيلّْفى ، كى 
________________________________________ 

َ  وُ أن  :  المسألةً  في ىذهً  هيً النَّ  أكقاتً  في استثناءً  ببي كالسَّ   أثناءَ  اػبطأُ  لوُ  إذا تبٌن 
 بقه ةِ  خببلؼِ  ، فهوِ  افلةِ الن   فللِ  عنْ  ارعُ اه الش  هَ نػَ  ىذا الوقتَ  َقْطُلها ؛ ألف   وُ ها لزمَ فللِ 

 ها .قطلُ  وُ فهها نافلًة ، وال يلزمُ  تمُّ الص بلةَ يُ  وُ فإن   ، األوقاتِ 
ًة ، ثيمَّ زىاؿى مى فه ًمٍن كىٍقًتهىا قىٍدرى الٌتٍحرًيٍ ًإٍف أىٍدرىؾى ميكىلَّ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

ملرفِة على ىذا ينبين قىضىٍوىىا [ ، ٍت طىهيرى ثيمَّ كيلّْفى ، كى ، تىٍكًليفيو ، أىٍك حىاضىٍت 
 اإلحراـِ  اللربُة بتكبًنةِ  : تى لٍ قػي  فٍ إً  كى أنَّ  منوي  فتستفيدي ،  ما يدرُؾ بِو وقُت الص بلةِ 

ـِ  تكبًنةِ  بقدرِ  مسِ الش   مغهبِ  قبلَ  إذا أفاؽَ  اْلَمجنوفَ  فإف    وُ ستُلزمُ  كَ فإن   اإلحرا
ـِ  تكبًنةِ  بقدرِ  مسِ الش   طلوعِ  قبلَ  أفاؽَ  ، ولوْ اللصرِ  بقضاءِ   وُ ستُلزمُ  كَ فإن   اإلحرا
 . الصُّبحِ  بقضاءِ 

ـِ  تكبًنةِ  بقدرِ  مسِ الش   طلوعِ  فبلَغ قبلَ  إذا اْحتلمَ  بُّ وىكذا الص    وُ يلزمُ  وُ فإن   اإلحرا
 .الصُّْبِح  قضاءُ 

ـِ  تكبًنةِ  بقدرِ  مسِ الش   غروبِ  قبلَ  احتلمَ  ولوِ          ،  اللصرُ  وُ يلزمُ  وُ فإن   اإلحرا
ـِ  بتكبًنةِ  الص بلةِ  وقتِ  بإدراؾِ  اللربةَ  إف   ا :نى لٍ ىذا إذا قػي   .  اإلحرا
في نظرم   َواْلِلْلُم - اجحي الرَّ  كىوى  -َرضِبَُهُم اللُ - الجمهورً  مذىبً أمَّا على 

  الوقتِ  خروجِ  قبلَ  فإنو إذا انتهى من تكبًنتو كوعِ الرُّ  بإدراؾِ  اللربةَ أف   -ِعْنَد اللِ 
 . وُ ا تفصهلَ نَ مْ  فبل ، كما قد  ال  ا ، وإِ مدركً  كافَ 
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 ________________________________________
هى مىا ييٍجمى كى ، ًج كىٍقًتهىا لىزًمىٍتوي ًبهىا قػىٍبلى خيريكٍ مىٍن صىارى أىٍىالن ًلويجيوٍ كى  لىهى عي ًإلىيػٍ  اا قػىبػٍ

________________________________________ 
 أوؿِ  مثاٌؿ على إدراؾِ  وُ فإن   فه [] كًإٍف أىٍدرىؾى ميكىلَّ  : -رىًحمىوي اللي -كأما قوليوي 

 .  الوقتِ 
،  وِ بِ  بلةِ ا للص  مدركً  وِ ما يُلتدُّ بكونِ  أدرؾَ  أفْ  أي بلدَ  كقوليوي : ] ثيمَّ زىاؿى تىٍكًليفيوي [

         وُ ذمتَ  بأف   نا كبكمُ ، فإن   ابقً السَّ  على الخالؼً  كوعُ الرُّ  ، أوِ  الت كبًنُ  وىوَ 
 وُ تْ اػبطاُب ، فلزمَ  علهوِ  توج وَ  وُ ؛ ألن   الفريضةِ  فللُ  ، وىوَ  اللِ  حبق   تْ ُشِغلَ  قدْ 

 منْ  الش رعي   اللذرِ زواِؿ الت كلهِف أْو لوجوِد ها ؛ لفللُ  علهوِ  ، وامتنعَ  الص بلةُ 
 رجعَ رجَع الهِو موجُب الت كلهِف ، أْو زاَؿ اللذُر ، فإذا  ، هِ ، ونفاٍس وكبوِ حهضٍ 

 ؛ الص بلةِ  وقتِ  يف آخرِ  بذلكَ  اهُ نَ ها ، كما ألزمْ ، وقضائِ  الص بلةِ  بفللِ  األمرُ  علهوِ 
 .  ال فرؽَ  إذْ 

اػبطاُب  علهوِ  با توج وَ  اْلُمَكل فٌنَ  منَ  ، وىوَ  الص بلةِ  وقتُ  علهوِ  دخلَ  نْ فكلُّ مَ 
 كلةُ الر   ، وىوَ  وِ بِ  الص بلةِ  على إدراؾِ  رعِ الش   الذي دؿ  دلهلُ  الوقتَ  ها إذا أدرؾَ بفللِ 

ا سقطً ، ال مُ  الفللِ  منَ  ا للمنعِ موجبً  ذلكَ  الُلْذِر بلدَ  طريافَ  ، وقبللُ  فأكثرُ 
ا نَ رجلْ  ، فإذا زاؿَ  هُ وحدَ  الفللِ  عذٌر مانٌع منَ  ىوَ  لْ بَ  ، ةِ بالُكله   الص بلةِ  لوجوبِ 

 .ا ، وقضاِئهَ  الص بلةِ  مطالبتو بفللِ  وىو إىل األصلِ 
ها ، وقتِ  أوؿِ  بإدراؾِ  اْلَمفروضةِ  ُتْشَغُل بالص بلةِ  ةَ م  الذ   أف  :  منوي  كىذا ييستفادي 

مىٍن صىارى أىٍىالن ] كى  : -َرضِبَُو اللُ -بقولِِو  إلهوِ  ما أشارَ  ، وىوَ  كىكذا في العكسً 
 .ًج كىٍقًتهىا لىزًمىٍتوي [ ًبهىا قػىٍبلى خيريكٍ ًلويجيوٍ 
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،  يبلغُ  الص ب  :  مثلي ،  بالص بلةِ  فٌنَ اْلُمكل   أي منَ  ] مىٍن صىارى أٍىالن [ كقوليوي : 
 الوقُت .  خيرجَ  أفْ  قبلَ  يُفهقُ  واْلَمجنوفِ 

 الوقتَ  أدرؾَ  قدْ  ها إذا كافَ بفللِ  أي ُشِغَلْت با ِذم ُتُو ؛ فُهطالبُ  ] لىزًمىٍتوي [ كقوليوي :
 قدرَ  ، أوْ  اإلحراـِ  تكبًنةِ  قدرَ  يدرؾَ  أفْ  ، وىوَ  علهوِ  الص بلةِ  بوجوبِ  للحكمِ  اْلُملتربَ 
 . الخالؼً  منى  اجحً على الرَّ ركلٍة 

هى مىا ييٍجمى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -كقوليوي  لىهى عي ًإلىيػٍ     ، وُ دبا قبلَ  متصل   الكبلـُ ا [ ا قػىبػٍ
ى ا ، وىذا يتأت  هَ اليت قبلَ  الص بلةُ  ا ، وىيَ هَ ملَ  ما جُيمعُ  وُ ، ولزمَ  الص بلةُ  وُ تْ لزمَ أي 

 . اللشاءِ  معَ  واْلَمغربُ ،  اللصرِ  معَ  هرُ الظُّ  يف أربِع صلواٍت : وىيَ 
 يُلتربُ  وُ أن   كلةِ الر   قدرَ  الوقتِ  آخرِ  منْ  أدرؾَ  نْ مَ  أف   تُ علمْ  قدْ  : قائله  لكى  يقوؿي 
 فللِ  قدرَ  وِ نايتِ  قبلَ  الص بلةِ  وقتِ  منْ  ا أدرؾَ إنسانً  أف   لوْ  ، لكنْ  بلةِ ا للص  مدركً 

اليت  ، وركلٍة منَ  األخًنةِ  الص بلةِ  فللِ  قدرَ  ، أوْ  واليت قبلها،  األخًنةِ  الص بلةِ 
 ؟ فقطٍ  باألخيرةً  ، أكٍ  ينً ييلزـي بالصَّالتى  فهلٍ ، قبلها

 هما حكمَ حكمُ  ؛ ويكوفُ  انجمموعتٌن ٌنِ الص بلتَ  يُػْلزـُ بفللِ  وُ أن   : كالجوابي 
 . اغبالةِ  يف ىذهِ  الواحدةِ  الص بلةِ 

 بقدرِ  مسِ الش   غروبِ  قبلَ  ا بلغَ صبه   ، أوْ  ا أفاؽَ ؾبنونً  أف   لوْ  : المثاؿً  فعلى سبيلً 
 ، واػبامسةُ  اللصرِ  ا با صبلةَ مدركً  يكوفُ  ، فاألربعُ  يف اغبضرَ  ركلاتٍ  طبسِ 
 . الظُّهرِ  ا با صبلةَ مدركً  يكوفُ 

 حهثُ ؛  بلتافِ الص   وُ تلزمُ  وُ فإن  ، يف َسَفٍر  ركلاٍت ، وىوَ  ثبلثَ  أدرؾَ  وىكذا لوْ 
 . الثةِ الث   كلةِ بالر   هرِ للظُّ  وِ ، وإدراكِ  ٌنِ بركلتَ  لللصرِ  وِ بإدراكِ  حُيكمُ 
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 ُِٕ 

 

 ________________________________________
 بىةن فىواًئًت ميرىتػَّ ا قىضىاءي الٍ يىًجبي فػىٍورن كى 

________________________________________ 
يف الص حهَحٌِن ، والذي  ابتِ الث   -- ريرةَ أيب ىُ  حديثِ : على  ىذا مبنيّّ ك 

مىٍن أىٍدرىؾى رىٍكعىةن قػىٍبلى أىٍف  )) : -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -قولُُو  ا ، وفهوِ ملنَ  ـَ تقد  
فهكوف ُمدركاً بالر كلة األخًنة الص بلة األوىل  ((تىٍطليعى الشٍَّمسي فػىقىٍد أىٍدرىؾى الصٍُّبحى 

 .  من انجمموعتٌن
 الص بلةِ  دبثابةِ  ٌنِ اْلَمجموعتَ  ٌنِ بلتَ الص   جللَ  رعَ الش   أف   ، وىوَ  الن ظرُ :  كيقوّْيو

، وتُلرؼ ىذه اؼبسألة عند أىل  اللذرِ  َوْقِتِهَما يف حاؿِ  يف حكمِ  ، وشر ؾَ  الواحدةِ 
الللم رضبهم الل دبسألة االشرتاؾ يف وقت الص بلة ، وىل ىو عاـ شامل ألوؿ 

بآخر الوقت ، فظاىر كبلـ اؼبصنف رضبو الل  الوقت وآخره ، أـ ىو خاصٌ 
 طَبْسِ  بقدر أو ؿ صبلِة الظُّهرِ  منْ  كاف اإلدراؾ ، فلوْ  الص بلةِ  بآخرِ  ختصاصوا

؛  قضاُء صبلٍة واحدةٍ ال  ما بَػْلَد الطُّهِر إِ يْلَزمهُ  فإنو ال؛  من حائِض ونفساءركلاٍت 
لىهى لقولِِو :   . ا [] قػىبػٍ

 .بىةن [ فىواًئًت ميرىتػَّ ا قىضىاءي الٍ يىًجبي فػىٍورن ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
،  الص بلةِ  ا برتؾِ ملذورً  كافَ   نْ مَ  أف   ملناهُ  [ فىواًئتً ا قىضىاءي الٍ يىًجبي فػىٍورن ]كى  قوليوي :

 لوُ  ، وال جيوزُ  وزاؿ ُعذره بلد خروج وقت الص بلة فإنو جيب علهو أف يقضهها فوراً 
 يرتاخى .  ، أوْ  رَ يتأخ   أفْ 

      -- مالكٍ  بنِ  أنسِ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ما ثبتَ :  ذلكى  كدليلي 
مىٍن نىًسيى صىالةن ، فػىٍلييصىلّْهىا ًإذىا ذىكىرىىىا ، ال كىفَّارىةى لىهىا  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف  
 .  (( ذىًلكى ًإالَّ 
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هىا فػىٍلييصىلّْهىا ويف لفٍظ ِلُمسلٍم :   )) ًإذىا رىقىدى أىحىديكيٍم عىًن الصَّالًة ، أىٍك غىفىلى عىنػٍ
 .  ((  چٺ  ٺ ٺ چالىى يػىقيوؿي : ًإذىا ذىكىرىىىا ؛ فىًإفَّ اللى تػىعى 

هىا ، فىكىفَّارىتػيهىا أىٍف ييصىلّْيػىهىا ًإذىا ويف لفٍظ لُو أيًضا :  ـى عىنػٍ )) مىٍن نىًسيى صىالةن أىٍك نىا
 أفْ  علهوِ  جيبُ  وُ يدؿُّ على أن   ((فػىٍلييصىلّْهىا ًإذىا ذىكىرىىىا  )) فقولُُو :،  ذىكىرىىىا ((

    كىوى أحدي قولىي العلماءً ،  اخي، والتّػرَ  أخًنُ الت   لوُ  ، وال جيوزُ  الص بلةِ  بفللِ  يُبادرَ 
 .  يف ىذِه اْلَمسألةِ  -َرضِبَُهُم اللُ -

 الفوائتُ  تِ إذا كانَ  علهوِ  أي جيبُ  ، حاؿٌ  ةن [] ميرىتػَّبى :  -َرضِبَُو اللُ - كقوليوي 
 بلَدهُ   الظُّهرَ اًل ، ُث  الفجَر أو   يَ ها ، فُهصل  ترتهبَ  يُراعيَ  صبلٍة أفْ  أكثَر منْ  اْلَمقضهةُ 

 تْ ئَ رِ  إذا بَ ال  ، فبل يَػْقِضي صبلًة إِ  لواتِ الص   ةُ ا ، وىكذا بقه  مَ هُ صبلتػُ  وُ تْ إذا فاتػَ 
 . ةِ ن  ، والسُّ  الكتابِ  دلهلُ :  على ذلكى  دؿَّ  كقدٍ ، ا هَ ُو فبا قبلَ ِذم تُ 
ڻ    ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ             چ : -- فقولُوُ  : الكتابً  ا دليلي فأمَّ 

 چہ
وُ ال تَػبػْرَُأ ذم تُ  َث   نْ تًة ؛ ومَ مؤق   تْ فُِرضَ  الص بلةِ  على أف   دؿ   حهثُ  ؛(ُ)
 اْلُمؤقتةِ  فةِ الص   ها على ىذهِ فرضَ  اللَ  ألف   ؛ها  إذا بَرَِئْت فبا قبلَ ال  ٍة إِ بصبلٍة بَػْلدي  

 . تهبِ الرت   ، وىذا يقتضي مراعاةَ  القبله ةِ  قبلَ  بالبَػْلِدي ةِ  وُ خياطبْ  مْ ؛ فلَ  اْلُمحد دةِ 
ُهَما- اللِ عبدِ  بنِ  جابرِ  فحديثُ  : ةي نَّ ا السُّ كأمَّ    يف الص حهَحٌِن :  -َرِضَي الُل َعنػْ
 ارى فَّ بُّ كي يىسي  لى عى جى سي ، فى مٍ الشَّ  تً بى رى ا غى مى  دى عٍ بػى  ؽً ٍندى خى ـى الٍ وٍ اءى يػى رى جى مى عي  فَّ أى )) 

الشٍَّمسي  ى كىادىتً عىٍصرى حىتَّ ي الٍ لّْ ا ًكٍدتي أيصى مى ، الًل  ؿى وٍ سي ا رى : يى  اؿى قى ، كى  شو يٍ رى قػي 
ى مىا صىلٍَّيتػيهىا ، فػىتػىوىضَّأى ، كىتػىوىضٍَّأنىا فىصىلَّ ،  كىاللً  : -- يُّ بً النَّ  اؿى قى ، فػى  تػىٍغريبي 

 (( .مىٍغًربى بػىٍعدىىىا الٍ ى عىٍصرى بػىٍعدىما غىرىبًت الشٍَّمسي ، ثيمَّ صىلَّ الٍ 

                              
. ٖٓٔ:، آية  ساءالن  (/ ٔ)
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 ُِٗ 

 

________________________________________
 بي بًًنٍسيىانًوً يىٍسقيطي التػٍَّرتًيٍ كى 

________________________________________ 
ـُ الُبخاريُّ  يف صحهِحِو ، وترجَم لُو يف بلِض اْلَمواضِع  -َرضِبَُو اللُ -وقط َلُو اإلما

 : )) بىابي قىضىاًء الصَّالًة األيٍكلىى فىاأليٍكلىى (( . بقولِوِ 
                       اللِ  لرسوؿِ  اْلُمشركٌنَ  حبسِ  ةِ يف قص   -- دري  اػبُ  أيب سلهدٍ  ويف حديثِ 

--   قاؿَ  اػبندؽِ  يوـَ  الص بلةِ  عنِ  -مهُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - حابةِ والص ، -- : 
ـى الظٍُّهرى  --فىدىعىا رىسيوؿي الًل  )) ا كىمىا ىىا ، فىأىٍحسىنى صىالتػىهى فىصىالَّ  ًبالالن فىأىقىا

ـى الٍ  ا ، ثيمَّ كىافى ييصىلّْيهىا ًفي كىٍقًتهى  ا  ىىا فىأىٍحسىنى صىالتػىهى عىٍصرى ، فىصىالَّ أىمىرىهي فىأىقىا
ـى الٍ  هىا ًفي كىٍقًتهىا ، ثيمَّ كىمىا كىافى ييصىلّْيػى   ((ىىا كىذىًلكى فىصىالَّ  ،مىٍغًربى أىمىرىهي فىأىقىا

 واحٍد .  غًنُ  وُ حَ ، وصح   الس كنِ  ، وابنُ  افَ ب  حِ  ، وابنُ  هِ يف مسندِ  افليُّ الش   وُ أخرجَ 
 .  الفوائتِ  بٌنَ  تهبِ الرت   على مراعاةِ  ةُ ن  السُّ  ىذهِ  تْ فدل  

 علهوِ  فكما جيبُ  ، األداء وكذلك دؿ  علهو دلهل اللقل بقهاس القضاء على
-ي العلماءقولى  رجحأ كىذا ىوى  ،مقضهًة تَػْرتِهُبها  علهوِ  جيبُ  اًة كذلكَ تَػْرتِهُبها مؤد  
م في نظرً  رضبهم الل اعبمهورِ  مذىبُ  وىوَ ،  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً --َرضِبَُهُم اللُ 

 . اعبملةِ  حهثُ  منْ 
 لواتِ صل ى الص   نْ مَ  أي أف  بي بًًنٍسيىانًًو [ يىٍسقيطي التػٍَّرتًيٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

ـَ ، فَنِسَي تَػْرتِهَبها ،  اْلَمقضه ةَ  ،  الت قدًنُ  ما حقُّوُ  ، وأخ رَ  الت أخًنُ  ما حقُّوُ  فقد 
،  سهافِ ملذوٌر بالن   وُ ٍب ، ألن  غًَن ُمرَت   كافَ   ، ولوْ  هُ قضاؤُ  هُ ، وأجزأَ  وُ صبلتُ  تْ صح  

 . ينً الوجهى  أحدي  كىذا ىوى 
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 ________________________________________ 
 ةً حىاًضرى ًج كىٍقًت اٍخًتيىاًر الٍ ًة خيريكٍ ًبخىٍشيى كى 

________________________________________ 
 إسقاطَ  ال يوجبُ  سهافَ الن   ألف   ؛ سهافِ بالن   ذلكَ  عنوُ  ال يسقطُ  وُ أن   اني :كالثَّ 

 ىذا . يف مثلِ  اْلُمؤاخذةِ  إسقاطَ  ، وإمنا يوجبُ  تهبِ بالرت   اغبكمِ 
 أي أف  ًة [ حىاًضرى ًج كىٍقًت اٍخًتيىاًر الٍ ًة خيريكٍ ًبخىٍشيى ] كى  : -رىًحمىوي اللي - قوليوي 
ٌة على مبنه   اْلَمسألةُ  صبلٍة حاضرٍة ، وىذهِ  وقتِ  خروجَ  إذا خاؼَ  يسقطُ  تهبَ الرت  

ها فللِ  ها بقدرِ وقتِ  حاضرٌة بَِقَي منْ  ٌنِ بلتَ ، وإحدى الص   أكثرَ  ، أوْ  ٌنِ صبلتَ  وجودِ 
 وقتُ  خرجَ  األوىل ، ولوْ  رت ْب ، وصل  :  لوُ  نقوؿُ  فهلْ ، ها اليت قبلَ  لَػْم يصل   وىوَ 

 ها ؟ يقضي ما قبلَ  ذلكَ  بلدَ  ُث   ها ،وقتَ  لُهدرؾَ ؛  باغباضرةِ  يبدأُ  وُ أن   ، أـْ  اغباضرةِ 
 َ ـُ  وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - فبٌن  تهب يف ىذه اؼبسألة  ، اغباضرةَ  يُػَقد  وىناؾ قوٌؿ يُوجب الرت 

الذي  لؤلصلِ  ولو خرج الوقت لللذر الش رعي دبراعاة الرتتهب ، وىذا القوؿ موافق
  .ىا ذكرُ  اليت سبقَ  األدلةُ  وِ بِ  تْ وردَ 
 اللصرِ  يف صبلةِ  ، وذلكَ  االختهارِ  بوقتِ  اللربةَ  بأف   -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  رَ وعبػ  

 إذا خشيَ  ، ففي اللصرِ  االضطرارِ  يف وقتِ  ذلكَ  يكوفَ  أفْ  طُ شرتَ ، فبل يُ  واللشاءِ 
  . الفائتةِ  هرِ على الظُّ  اغباضرةَ  اللصرَ  ـُ يُقد   وُ فإن  ،  مسِ الش   اصفرارَ 

على  اغباضرةَ  اللشاءَ  ـُ يُقد   وُ فإن  ،  هلِ الل   منتصفَ  إذا خشيَ  وىكذا يف اللشاءِ 
 . الفائتةِ  اْلَمغربِ 
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 ُُّ 

 

________________________________________
ري الٍ كى  هىا : سىتػٍ  عىٍورىةً ًمنػٍ

________________________________________ 
ري الٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  هىا : سىتػٍ  .عىٍورىًة [ ًمنػٍ
 . با اْلُمكل فُ  اليت يُلزـُ  الص بلةِ  شروطِ  أي منْ  ا [هى نػٍ مً ] كى  : قوليوي 

ري الٍ  قوليوي : ري :] سىتػٍ إذا " َء ُت الش يْ رْ َستػَ " :  تقوؿُ  ،التػ ْغِطهُة  ىوَ  عىٍورىًة [ السَّتػٍ
 . َغط ْهَتوُ 

ها أي تَػْغطهتُ (  ةِ رَ وْ لَ الْ  رُ تػْ سَ ) النػ ْقُص ، وقوؽُبُم :  الَلَوِر ، وىوَ  ها منَ أصلُ  : كالعورةي 
 ريلةُ الش   وُ تْ اعتربَ  ذيال اْلَموضعُ  وَ وى،  ةُ رعه  الش   اللورةُ : ىنا  باللورةِ  اْلُمرادَ  لكن  

              اعبمهورِ  مذىبُ  والرُّْكَبِة ، وىوَ  ةِ السُّر   ما بٌنَ  وَ ، وى عورًة يف الص بلةِ 
غىطّْ  )): --اأَلْسَلِمي  عَبْرَىٍد  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -لقولِِو ؛  -َرضِبَُهُم اللُ -

          هُ ، وغًنُ  مذيُّ الرت   اإلماـُ  نوُ ثابٌت حس   حديثٌ  وىوَ  ((فىًخذى عىٍورىةه ًإفَّ الٍ فى  ؛ فىًخذىؾى 
 . -َرضِبَُهُم اللُ -

 ها .تغطهتُ : أي [  ةً رى وٍ عى الٍ  ري ] سىتػٍ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
:  -تَػَلاىَل وَ  ؾَ ارَ بَ تػَ - اغبق   فقػوؿُ  : الصَّالةً  لصحةً  ىذا الشَّرطً  كجوبً  ا دليلي أمَّ 

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ   چ
 : الكريمةً  اآليةً  منى  اللةً الدّْ  ككجوي  ،(ُ)

 :-ُسْبَحانَوُ - بقولِوِ  مسجٍد ، واْلُمرادُ  ل  كُ   عندَ  ينةَ الز   ذَ يأخُ  أفْ  فَ اْلُمكل   أمرَ  اللَ  أف  
اغبَاؿ   َمحل  وإرادةِ الْ  إطبلؽِ  بابِ  منْ ؛ صبلٍة  كل    أي عندَ  چپ  پ     پ  چ

                              
. ٖٔ:، آية  األعراؼ(/ ٔ)
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لهُل  للوجوبِ  أمٌر ، واألمرُ  چٻ  چ:  -ُسْبَحانَوُ -فقولُُو  ، فهوِ  ح ى يدؿ  الد 
 . ىنا  لوُ  ، وال صارؼَ  وِ على صرفِ 

 وىذِه اآليُة الكرديُة وإْف كاَف سبُب نزوؽِبا متلل ًقا بطواِؼ اْلُمشركٌَن بالبهِت ُعراًة ،
فحر ـَ الُل ذلَك ، وأمَر عباَدُه بأخِذ الز ينِة وسرِت اللورِة ، فإف  ذلَك ال دينُع مَن 

كما درج علهو طائفة من   االستدالِؿ با على وجوِب سرِت اللورِة يف الص بلةِ 
؛ لُلموـِ لفِظها ؛ وألف  الط واَؼ بالبهِت صبلٌة ، كما صح  عْنُو  الللماء رضبهم الل

ْمَنا دلهَل ذلَك يف الط هارِة . -َعَلهِو الص بلُة َوالس بلـُ -  ، وقْد قد 
 ا ؛ فهكوفُ مومً عُ  اللورةِ  بسرتِ  باألمرِ  -َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو َعَلْهوِ - وُ ىديُ  جاءَ  وقدْ 

 عندَ  --حكهٍم  بَػْهِز بنِ  حديثُ :  لذلكى  كيشهدي ،  آكدُ  يف الص بلةِ 
ا عىٍورىاتػينى ،  -- اللً  ؿى وٍ سي ا رى يى  : اؿى قى )) ،  اتللهقً  خاري  ، والبُ  السُّننِ  أصحابِ 

هى مى     ًمٍن زىٍكجىًتكى ، ٍحفىٍظ عىٍورىتىكى ًإالَّ اً  : -- اؿى قى ا نىذىري ؟ فػى مى ا ، كى ا نىٍأًتي ًمنػٍ
ـ  شامٌل للص بلِة وغًنِىا ، بْل لْو كاَف ىذا يف (( ،  نيكى مىا ملىكىٍت يىًميػٍ كى  وىَو عا

عموـِ اغباِؿ مأمورًا بِو فإن ُو يف خصوِصِو يف الص بلِة آكُد وأوىل ؛ ألف  الَل أحقُّ 
 سهما يف حاِؿ الوقوِؼ بٌَن يديِو يف الص بلِة .  أفْ ُيستحها مْنُو ، ال

بسرتِىا يف عموـِ األحواِؿ ، كذلَك جاَءْت باألمِر  وكما جاَءِت السُّنُُّة باألمرِ 
ـ  اْلُمؤمنٌَن  بسرتِىا يف الص بلِة خاصًة ، وأنا شرط يف صحتها ، كما يف حديِث ُأ

َها-عائشَة  يػىٍقبىلي اللي صىالةى حىاًئضو  )) القاَؿ :  --أف  الن ِب   -َرِضَي الُل َعنػْ
مذيُّ ، واغباكُم ،  ًإالَّ ًبًخمىارو (( أخرَجُو أضبُد ، وأبو داوَد ، وابُن ماجَو ، والرت 

مذيُّ ؛ فدؿ  على اشرتاِط سرِت اللورِة لصحِة الص بلِة .  وحس َنُو الرت 
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 ________________________________________
 افػىيىًجبي ًبمىا ال يىًصفي بىشىرىتػىهى 

________________________________________ 
 بلةِ للص   اللورةِ  سرتِ  على وجوبِ  -َرضِبَُهُم اللُ - الللماءِ  أصبعَ  فقدْ  : ا اإلجماعي كأمَّ 
     ، ىا قادٌر على سرتِ  وىوَ ،  وِ عورتِ  ا عنْ كاشفً   ى الص بلةَ صل   لوْ  فَ اْلُمكل   وأف  
بلُض  ضل فَ  ، وقدْ  مالكٍ  اإلماـِ  عنِ  اػببلؼِ  وحكي ،غًُن صحهحٍة  وُ صبلتَ  أف  

ـُ ابُن اْلُمنذِر  وهُ ، وردُّ  وُ عنْ  ذلكَ  -َرضِبَُهُم اللُ - وِ أصحابِ        ، وقْد حكى اإلما
وغًنُُه اإلصباَع على أف  اْلَمرأَة إذا صل ْت وصبهُع رأِسها مكشوٌؼ أف   -َرضِبَُو اللُ -

مبين  على األصِل اْلُموجِب لسرِت اللورِة ويستوي فهِو  علهَها إعادُة الص بلِة ، وىوَ 
 . الذ كُر واألُنثى

 ا أف  نَ مْ قد   الشُُّروطَ  ؛ ألف   الص بلةِ  بصح ةِ  قُ اليت تتلل   الشُُّروطِ  منَ  اللورةِ  سرتِ  وشرطُ 
 ىوَ  كما  -الص حةِ  ، وشرطُ  بالص حةِ  قُ ا ما يتلل  هَ ، ومنػْ  بالوجوبِ  قُ ا ما يتلل  هَ منػْ 

  . ما مل يكن ملذوراً  الص بلةِ  ِصح ةِ  يوجُب اغبكَم بلدـِ  فَػْقُدهُ  -مللوـٌ 
 . ل ىذا الش رطَ  إذا حص  ال  إِ  فِ اْلُمكل   صبلةِ  ال حُيَْكُم بصح ةِ ،  وبناًء على ذلكَ 

 .ا [ ] فػىيىًجبي ًبمىا ال يىًصفي بىشىرىتػىهى :  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
الس رُت اغبقهقيُّ ،  وِ بِ  دبا حيصلُ  وُ عورتُ  سرتُ  فَ اْلُمكل   أي يلزـُ  [ بي جً يى ] فػى  قوليوي :

 نْ مَ  بأف   اغبكمُ  : عليوً  عي يتفرَّ  كالواجبي البشرَة ،  يشفُّ الل باُس الذي ال  وىوَ 
اْلُموجبُة للحكِم ببطبلِف  ةُ رطه  ش  ال آٌث ، وزيادةُ  وُ فإن   عذرٍ  دوفِ  ا منْ ى عاريً صل  
ـ  اْلُمؤمنٌَن عائشَة بلِة الص   اْلُمتقد ـِ ،  -َرِضَي الُل َعنػَْها-مستفادٌة مْن حديِث ُأ

فنفُي القبوِؿ ىنا اْلُمراُد يػىٍقبىلي اللي (( ،  )) ال : -َعَلهِو الص بلُة َوالس بلـُ -وفهِو قولُُو 
َنا يف  اْلُمتقد ـِ مل -- أيب ىريرةَ بِو نفُي الص حِة ، كنفِي القبوِؿ يف حديِث 
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يػىٍقبىلي اللي صىالةى أىحىدًكيٍم  )) ال:  -َعَلهِو الص بلُة َوالس بلـُ -قولُُو  يفكتاِب الط هارِة  
حهث اعتربه الللماء رضبهم الل دااًل على نفي صحة ًإذىا أىٍحدىثى حىتَّى يػىتػىوىضَّأى (( 

 .ا الص بلة ، وكٌل من الطهارة وسرت اللورة شرط من شروط الصبلة فاستوي
ال َيِصَف  ينبغي أفْ  الواجبَ  اترَ الس   أف  : أي  ا [] ًبمىا ال يىًصفي بىشىرىتػىهى  كقوليوي :

 . البشرةَ 
 : ينً حالتى ىا على سرتُ  اللورةَ  أف  :  ذلكى  كتوضيحي 

يف  ، فهذا ال إشكاؿَ  َلْوِف البشرةِ  رؤيةِ  ا منْ ا مانلً ساترً  يكوفَ  أفْ األكلى :  الحالةً 
ُ لوُف الَبشرةِ  ، واػبفهفِ  الث خٌنِ  وبِ كالث  ،   هِ واعتبارِ  وِ إجزائِ   . رَبِْتوِ  منْ  الذي ال يَتبٌن 

ُ  وُ ا َيِشفُّ ما ربتَ الس اتُر رقهقً  يكوفَ  أفْ :  انيةً الثَّ  الحالةً   منْ  لوُف الَبشرةِ  ، فَػَهتبٌن 
ما َشف   ِإف   : العلماءً  بعضي  قاؿى  بلٍ ،  على حد  سواءٍ  وُ وعدمُ  هُ ، فوجودُ  رَبِْتوِ 

 يدعو إىل الن ظرِ  أشد  ؛ وىوَ  وِ الفتنُة بِ  يُػْغرِي ، فتكوفُ  وُ أعظُم فتنًة فبا َكَشَف ؛ ألن  
،  وِ رؤيتِ  عندَ  وسُ فُ النػُّ  تِ ي ردبا امشأزَ اْلُمتلر   الُلرِْي ؛ ألف   منَ  أكثَػرَ  ـِ اْلُمحر  

 فاؼَ ي الش  ، وإذا لَِبَس اْلُمصل   سواءٍ  على َحد   يف الس رتِ  وعدُموُ  وجوُدهُ  فالش فاؼُ 
 .ها بلضَ  ، أوْ  َيُشفُّ اللورَة كل ها سواًء كافَ  ، ال َتِصح  صبلتُوُ  وُ فإن  

 حديثِ  منْ  سلمٍ مُ  كما يف صحهحِ  قاؿَ  -- الن ِب   أف  :  على ذلكى  ليلي كالدَّ 
فىاًف ًمٍن أىٍىًل النَّاًر لىٍم أىرىىيمىا  )) : -- ريرةَ أيب ىُ  ،  ًنسىاءه كىاًسيىاته  :ًصنػٍ

 . (( اغبديثعىارًيىاته ، مىاًئالته ... 
 ن  هُ أنػ   هُ كاسهاٌت ، ومرادُ   ن  هُ أنػ   عارياٍت معَ  ن  بكونِِ  ن  هُ وصفَ  وُ أن   : اللةً الدّْ  ككجوي 

    ،  ، عارياٌت يف اغبقهقةِ  ، فَػُهن  كاسهاٌت يف الظ اىرِ  ساترٍ  ا غًنَ لباسً  نَ سْ بِ لَ 
 كافَ   ا ، وإفْ بساتٍر شرعً  لهسَ  وُ على أن   ةُ ن  السُّ  تِ فدل   ؛ فاؼِ على الش   وىذا ينطبقُ 

 . يف الص بلةِ  وِ إجزائِ  ُحِكَم بلدـِ  َث   نْ كسوٌة وسرٌت ، ومِ   وُ أن   هِ يف ظاىرِ 
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________________________________________ 
 ى الرٍُّكبىةً ًة ًإلى ميٍعتىقو بػىٍعضيهىا ًمنى السُّرَّ أيْـّ كىلىدو ، كى أىمىةو ، كى عىٍورىةي رىجيلو ، كى كى 

________________________________________ 
الس رُت  وِ بِ  حيصلَ  أفْ  نْ م يف الص بلةِ  لللورةِ  اترِ الس   باسِ يف الل   د  ال بُ  وُ فإن   ، وعلهوِ 

 .  ، بأال  يكوَف شف افًا يُرى لوُف البشرِة مْن ربِتوِ  اْلَمطلوبُ 
ميٍعتىقو بػىٍعضيهىا ًمنى أيْـّ كىلىدو ، كى أىمىةو ، كى عىٍورىةي رىجيلو ، كى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 ةً السُّرَّ  لما بينى  -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءً  في اعتبارً  ى الرٍُّكبىًة [ األصلي ًة ًإلى السُّرَّ 
يف  اغباكمِ  عندَ  أيب طالبٍ  بنِ  جلفرِ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثُ :  العورةً  منى  كبةً كالرُّ 

 : قاؿَ  -- الن ِب   أف  ،  هِ جد   عنْ  أبهوِ  عنْ  لهبٍ شُ  بنِ  وعمرِ  ، وحديثُ  وِ مستدركِ 
 . راقطينُّ الد   رواهُ (( ةه الرٍُّكبىًة عىٍورى ًة كى ا بػىٍينى السُّرَّ مى )) 

 ؛ اللموـُ  امها ، وظاىرُ مَ هِ يْ إسنادَ  الللماءِ  بلضُ  حس نَ  حهثُ ؛  ثابتافِ  ومها حديثافِ 
والرُّْكبِة  ةِ السُّر   ما بٌنَ  عورٌة ، وىوَ  وُ أن   يف ىذا اْلَموضعِ  األصلَ  فدؿ  على أف  

ىَي اْلَموضُع ال ذي بٌَن السُّر ِة والُّركبِة ، ولفظُُو داؿ  على أف  اللورَة  لِ جُ للر   سبةِ بالن  
 وىَو ال إشكاَؿ يف دخولِِو يف اغبديِث .

ظاىُر اغبديِث يدؿُّ على عدـِ و حد اِف ما هُ فإنػ  :  ةي بى كى كالرُّ  ةي رَّ السُّ نفسي  اكأمَّ 
َعَلْهِو -يف قولِِو  ةِ ه  بالبَػْهنِ  لبًنَ الت   ؛ ألف  دخوؽِبما وىَو مذىُب اعبمهوِر رضبهم الل 

    اللورةِ  يدؿُّ على اختصاصِ  (( الرٍُّكبىةً ًة كى ا بػىٍينى السُّرَّ مى  )) : -الص بلُة َوالس بلـُ 
تدخُل ؛ فهكوُف موضُع اػببلِؼ  ، وُحِكَي االتفاُؽ على أف  السُّر َة ال ماهُ دبا بهنػَ 

 يف الرُّكبِة .
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 يَّ بً النَّ  فَّ أى  )):  -- األشلري  وسى أيب مُ  حديثُ :  مذىب الجمهور مقوّْ كيي  
--   ٍيًو ، أى اءه ، فى مى  وً يٍ افو فً كى ي مى ا فً دن اعً قى  افى كى     (( وً ريٍكبىتً  كٍ كىشىفى عىٍن ريٍكبىتػى

  . خاريُّ البُ  رواهُ 
 . َصح ت صبلتُوُ  وُ ركبتَ  ، أوْ  وُ تَ ر  ا سُ ى كاشفً صل   فلوْ ،  وبناًء على ذلكَ 

كىوى مذىبي ،  كبةِ والرُّ  ةِ ر  السُّ  بٌنَ  ا ماهَ عورتػُ  ةَ مَ األَ  أي أف   أىمىةو [كقوليوي : ] كى 
 . -َرضِبَُهُم اللُ - جمهوًر العلماءً 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ :  --بقولو  كاستدلوا على مذىبهم

چڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ 
(ُ)

  . 
 --خص  باألمِر بإدناِء اعببلبهِب أزواَج الن ِب   -تَػَلاىَل -أف  الل  كجوي الدّْاللًة :

 وبناتِِو ونساَء اْلُمؤمنٌَن ، ولَػْم يذُكْر إماَءُه ، وال إماَء اْلُمؤمنٌَن .
: ) وإذا لَػْم يُكن  داخبلٍت يف األمِر بااللتحاِؼ ،  -َرضِبَُو اللُ -قاَؿ شهُخ اإلسبلـِ 

على اإلباحِة ، السهما وزبصهُص اْلَمذكوراِت باغبكِم يدؿُّ  بقٌْنَ على أصلِ 
 . ػىانتفائِِو فهما سواُىن  ( ا

وبذا فر َقِت اآليُة يف حد  الس رِت بٌَن اغبُر ِة واأَلَمِة ، وىَو ما أك َدْتُو السُّن ُة كما يف 
ْهِو الص بلُة َعلَ - يف قصِة زواِجوِ  --الص حهَحٌِن مْن حديِث أنِس بِن مالٍك 

َها-بصفه َة  -َوالس بلـُ  ؛ حهُث لَػْم يلرِؼ الص حابُة َرِضَي اللُ  -َرِضَي الُل َعنػْ
ُهمْ  ـْ أنػ َها بقَهْت أََمًة فتكوُف َعنػْ      : ىْل أعتَقها ؛ فصاَرْت ُحر ًة ومْن أزواِجِو ، أ

هاِت اْلُمؤمنٌَن ، وإْف لَػْم َبها فهَي إحدى أُم  جَ فبا ملَكْت ديهُنُو ؟ فقاُلوا : إْف حَ 
َها فهَي فبا ملَكْت ديهُنُو ، فَلم ا ارربَل وركَبْت خلَفُو ، وحَ جُ حيَْ  بَػَها ، علُموا أنػ َها جَ بػْ

                              
. ٜ٘:حزاب ، آية األ(/ ٔ)
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: ) فللَم بذا أف  ما ملَكْت إديانُػُهم  -َرضِبَُو اللُ -مْن زوجاتِِو ، قاَؿ شهُخ اإلسبلـِ 
اغبرائِر ، وأف  آيَة اغبجاِب خاصٌة باغبرائِر دوَف لَػْم يكونُوا حيجُبونَػُهم كحجِب 

    أف  عمَر  --اإلماِء ، وقْد روى أبو حفٍص بإسناِدِه عْن أنِس بِن مالٍك 
         : ) رأى على أََمٍة متاًعا ، فتناوؽَبا بُدر تِِو ، وقاَؿ :  --بَن اػبط اِب ا

: ) كاَف اليدُع أََمًة تَػَقن ُع يف  --ال تتشبهي باغبرائِر ( ، وعْن أيب قبلبَة 
 خبلفِتِو وقاَؿ : إمنا الِقناُع للحرائِر ( .

    قاَؿ : ) ُتصل ي اأَلَمُة كما زبرُج ( ،  --وروى األثرـُ بإسناِدِه عْن علي  
    ؛ فإف  مثَل ىذا ال جيوُز أْف خيفى علهِو مْن ُسن ِة  --وىَو كما قاَؿ علي  

وىَو ظاىٌر ، فإف  األمَة إذا كاَنْت زبرُج مكشوفَة الر أِس بأْف  --رسوِؿ الِل 
ا ىكذا كاَف أوىل وأحرى ، فإف  ما تسرتُُه عِن الن اِس أشدُّ فبا تسرتُُه  ُِ تصح  صبل
يف الص بلِة ؛ وألن ُو إذا لَػْم يُكِن االختماُر واجًبا علهها ، وال كاَنْت عادُة إمائِِهن  

 لوـٌ أنػ ُهم لَػْم يكونُوا وقَت الص بلِة يضُلوَف ؽبم طُبُرًا ، وال يُغهػ ُروَف ؽبن  ذلَك ، فمل
 . ػىذا فبا ال نللُم فهِو خبلفًا ( ا، وى ىهَئو

 . -َرضِبَُهُم اللُ - ىوى قوؿي جمهوًر العلماءً واعتباُر عورِة اأَلَمِة كلورِة الر ُجِل 
 روايٌة بأف  عورتَػَها ما ال يظهُر عادًة .  -َرضِبَُو اللُ -وعِن اإلماـِ أضبَد 

ُهم َمْن جلَلها كلورِة الر ُجِل . كأمَّا بالنّْسبًة لعورًتها عمومنا :  فمنػْ
 عنِ  جد هِ  عنْ  أبهوِ  لهٍب عنْ شُ  و بنِ عمرِ  عنْ ،  هُ وغًنُ  البههقيُّ  رواهُ دبا  كاستدلُّوا :

هي بٍ عى  مٍ ديكي حى أى  ا زىكَّجى ذى إً  )) : قاؿَ  -- الن ِب   ى لى فَّ إً رى ظي نٍ ال يػى ، فى  رىهي ًجيػٍ أى  كٍ ، أى  تىوي مى أى  دى
،  ((الرٍُّكبىًة  ؽى وٍ فػى ًة كى السُّرَّ  فى كٍ ا دي ى مى لى فَّ إً رى ظي نٍ ال يػى فى ))  : ويف روايةٍ ، (( ا هى تً رى وٍ عى 

 ضلهٌف .  هُ وإسنادُ 
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  ________________________________________
  كىٍجهىهىاًة عىٍورىةه ، ًإالَّ حيرَّ كيلُّ الٍ كى 

________________________________________ 
  ا ، وىذا يستلزـُ ىا شرعً دِ سه   ملزمٌة خبدمةِ  ةَ مَ األَ  إف  : وا م قالُ هُ فإنػ   : ا العقلي كأمَّ 

حرٌج  مسترتًة فهوِ  ذلكَ  ، ومزاولةُ  والش راءِ  ، للبهعِ  ا لؤلسواؽِ ها ودخوؽبِ خروجِ  كثرةَ 
 . ىذا الوجوِ  منْ  ةَ ر  اغبُ  اوِ سَ ىا ، ولَػْم تُ يف أمرِ  فَ فُخف  ، ا علههَ 

 بلُضها ، وبقيَ  أُعتقَ  نْ با : مَ  اْلُمرادُ ا [ قه بػىٍعضيهى تى ميعٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
ها مناصفًة ، فُهلِتقُ  ٌنِ لشخصَ  تكوفَ  أفْ  : مثلي ا ، ا فبلوكً رقهقً  البلُض اآلخرُ 

 ؛ ةِ مَ األَ  ها حكمُ حكمُ  فهذهِ ، فبلوٌؾ  ها اآلخرُ ، ونصفُ  أحُدمها ، فنصُفها حر  
،  ها لَػْم تكتملْ تُ يػَ ، فحرُّ  ك  بالش   ال يُزاؿُ  ا رقهقٌة ، والهقٌنُ هَ فهها أنػ   األصلَ  ألف  

 . اؼبملوكة كاملةً فُتلطى حكم  ىا على األصلِ إبقاؤُ  فوجبَ 
ُـّ دو [ لى ـي كى أي ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  ُدىا فَتلُد اليت جُيَاِمُلها َسه   ةُ مَ األَ  ىيَ :  الولدِ  أ

ا هَ : إنػ   وفَ يقولُ ،  ، وبناًء على ذلكَ  فإذا بقهت يف ملكو ومات عنها عتقت،  وُ منْ 
  منْ  وا : تبقى على األصلِ ؟ قالُ  ةِ مَ األَ  ، أوِ  ةِ اغبر   ا منػزلةَ ؽبُ نػز  نُ  فهلْ ،  تقِ آيلٌة إىل اللِ 

 . من اإلماء انَ ذكرْ  نْ مَ  ا عورةُ هَ ًة ؛ فلورتػُ مَ ا أَ كونِ 
 يف الص بلةِ  اغبُر ةُ  كىٍجهىهىا [ ًة عىٍورىةه ، ًإالَّ حيرَّ كيلُّ الٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 . الل رضبهم الحنابلةً  مذىبي  كىذا ىوى بلورٍة ،  ا لهسَ هَ وجهُ 
َهاوكف   ةِ ر  اغبُ  وجوَ  : إف   رضبهم الل ةي كالمالكيَّ  ةي افعيَّ الشَّ  كقاؿى  ا بلورٍة عمومً  لهسَ  هػْ

 ىا . ، وغًنِ  يف الص بلةِ 
ـي  كقاؿى   . ٌنِ القدمَ  ا وظاىرُ اىَ ا وكف  هَ وجهُ  : -َرضِبَُو اللُ - أبو حنيفةى  اإلما
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 ________________________________________
 ًفي ثػىٍوبػىٍينً  تيٍستىحىبُّ صىالتيوي كى 

________________________________________ 
أقواىا ، وفهوِ  الوجوِ  استثناءُ   -َرضْبَُة الِل َعَلْهِهمْ - العلمً  ألىلً  أقواؿو  ثالثةي  فهذهً 

َها- عائشةَ  اْلُمؤمنٌنَ  ـ  كأُ  -- الن ِب   أصحابِ  بلضِ  آثاٌر عنْ  ،  -َرِضَي الُل َعنػْ
 ؛إصباٍع  ؿبل   يُلتربُ  الوجوِ  استثناءَ  إف   ُث  ،  على األصلَ  بلفِ جْ الَهَداِف والر   وبَِقَهتِ 

 األصلِ  منَ  وِ الستثنائِ  إىل دلهلٍ  ها ، فبل حيتاجُ ها لوجهِ على كشفِ  م متفقوفَ هُ ألنػ  
 وجودِ  للدـِ ؛  فهبقى على األصلِ  ا ما عداهُ ، وأم   الكشفِ  منَ  للمنعِ  اْلُموجبِ 

 . وِ دلهٍل ظاىٍر يَػْقَوى على استثنائِ 
 أفْ  األفضلَ  أف  : أي ًفي ثػىٍوبػىٍيًن [  تيٍستىحىبُّ صىالتيوي ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 الس رواؿِ  معَ  ، والقمهصِ  الر داءِ  معَ  : اإلزارِ  ، مثلُ  ْينِ َساتِرَ  ُل يف ثَػْوَبٌنِ جُ الر   ُيصل يَ 
 .ا شرعً  اْلُملتربُ  الس رتُ  وِ بِ  فبا حيصلُ  ذلكَ  وكبوِ 

 يَ ُيصل   أفْ  لوُ  جيوزُ  وُ على أن   يدؿُّ (  االستحبابِ ػ) ب -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فِ  وتلبًنُ 
ألعلى  ساترةٌ  نا ، وىيَ  زمانِ يف اْلَموجودةِ  هابِ ى يف الث  صل   يف ثوٍب واحٍد ، كما لوْ 

 منْ  ح ى ال تُرى اللورةُ ؛  اغامقً  وبِ الث   لوفُ  يكوفَ  أفْ :  بشرطً ،  وِ ، وأسفلِ  البدفِ 
      ،  البشرةِ  ال َيُشفُّ لوفَ  حبهثُ ؛  َثَخانَػُتوُ :  شترطي فيي  افاربً  كافَ   ، فإفْ  رَبِْتوِ 

 .  يف الص بلةِ  ُمْجزئِ الْ  الس اترِ  يف شرطِ  وُ بهانُ  ـَ كما تقد  
 كما يف الص حهَحٌِن منْ   ، ةُ ن  السُّ  : عليوً  دلَّتٍ  الواحدً  وبً في الثَّ  الصَّالةً  كجوازي 
ي فً  الةً الصَّ  نً عى  -- يَّ بً النَّ  ؿى أى الن سى ائً فَّ سى أى : ))  -- ريرةَ أيب ىُ  حديثِ 

 .((  !؟ أىكى ًلكيلّْكيٍم ثػىٍوبىافً  : -َعَلهِو الص بلُة َوالس بلـُ - اؿى قى ًد ؟ فػى احً وى الٍ  بً الثػَّوٍ 
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 ________________________________________
رى عىٍورىتًوً كى   فىٍرضً عىاتًقىٍيًو ًفي الٍ  أىحىدً  مىعى ًفي النػٍَّفًل ، كى  يىٍكًفي سىتػٍ

________________________________________ 
ُهَما- اللِ عبدِ  بنِ  جابرِ  وحديثِ  ي لَّى فً صى  -- يَّ فَّ النَّبً أى  )):  -َرِضَي الُل َعنػْ

 . (( وً ا بً دو ميتىوشّْحن احً بو كى وٍ ثػى 
رى عىٍورىتًوً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  عىاتًقىٍيًو ًفي  أىحىدً  مىعى ًفي النػٍَّفًل ، كى  يىٍكًفي سىتػٍ

 .إىل : نافلٍة ، وفريضٍة  تنقسمُ  لواتُ الص   فىٍرًض [الٍ 
 ةِ أدل   منْ  دَ كما ُعهِ   الفريضةِ  ا منَ أخفُّ شأنً  افلةُ ، والن   يادةُ : الز   افلةِ الن   وأصلُ 

 : رعِ الش  
اب   يف الس فرِ  يَ ُتصل   أفْ  جيوزُ  ولذلكَ   . علهها الفريضةَ  ى، وال ُتصلّ  ةِ على الد 

يف  ذلكَ  ، ولَػْم يفللْ  يف الن افلةِ  البابِ  لفتحِ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -ومشى 
 . الفريضةِ 
 . الفرضِ  خببلؼِ ،  على القهاـِ  القدرةِ  ا معَ قاعدً  الن افلةَ  وأجازَ 
 .  الَفْرِض والن افلةِ  بٌنَ  فريقِ يف الت   ةُ ن  السُّ  وِ بِ  تْ فبا ثبتَ  ذلكَ  وغًنِ 

ى إذا صل   وُ فإن  ، أخف   تْ ، وإذا كانَ  الفرضِ  أخفُّ منَ  افلةَ الن   أف  :  فالمقصودي 
 يسرتَ  أفْ  صل ى يف سرواٍؿ ، دوفَ  ، كما لوْ  هُ أجزأَ  وُ بثوٍب واحٍد ساتٍر عورتَ  افلةَ الن  

 علهو فإنو جُيزيو كما نص   وِ هْ قَ عاتِ  أحدَ  يسرتَ  أفْ  دوفَ  ،يف إزاٍر  ، أوْ  وِ هْ قَ عاتِ  أحدَ 
 . اؼبصنف رضبو الل يف ىذه اعبملة

         -- ريرةَ أيب ىُ  يف حديثِ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وِ قولِ  عموـَ  لكن  
 ى عىاتًًقوً لى عى  سى يٍ ، لى  دً احً وى ي الثػٍَّوًب الٍ فً  مٍ كي دي حى لّْي أى ال ييصى  )) : سلمٍ مُ  يف صحهحِ 

 . والفريضةَ  افلةَ الن   يف ، اعمومً  أف  أقل ُو الكراىةُ يدؿُّ على  (( ءه يٍ شى  وي نٍ مً 
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________________________________________
ري عىٍورىتًهى كى ،  ًمٍلحىفىةو ًخمىارو ، كى صىالتيها ًفي ًدرٍعو ، كى كى   اييٍجًزئي سىتػٍ

________________________________________ 
 . ًمٍلحىفىةو [ًخمىارو ، كى صىالتيها ًفي ًدرٍعو ، كى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 القمهصُ  الد رُْع : ىوَ  ي ًدرٍعو [فً  ] ، قولُُو : اْلَمرأةَ : أي  ا [التػيهى صى كى  ] قوليوي :
؛ ِشْبُو الَقمهصِ  ):  أضبدُ  اإلماـُ  أْدرٍُع ، قاؿَ  وُ مذكٌر صبلُ ،  اللُّغةِ  ِة أىلِ عام   يف قوؿِ 

نا الذي يف زمانِ  اْلَموجودِ  ساءِ الن   ثوبِ  مثلُ ،  (سابٌغ يُغط ي ظُهوَر الَقَدمٌِن  وُ لكن  
 فهوِ  ، واْلُمبالغِ  الهوـَ  اْلَملروؼِ  فصهلِ كالت    لهسَ  ا ؛ لكنْ تقريبً (  ستافِ الفُ ػ) ى بُيسم  

 . كالقمهصِ   لُ فص  يُ  إمنا كافَ 
 يكوفُ  لِ جُ للر   سبةِ بالن   كالقمهصِ   كافَ   يف اْلَمرأةِ  الد رعَ  إف   : العلماءً  بعضي  قاؿى 
 إىل ظهورِ  يصلُ  حبهثُ ؛ ا سابغً  األحهافِ  يف بلضِ  ا ، ويكوفُ ا ألعلى بدنِ ساترً 

يف  ـَ ، كما تقد   ٌنِ القدمَ  ا لظهورِ ا ، ساترً سابغً  ما كافَ : ىنا  وِ بِ  واْلُمرادُ ،  ٌنِ القدمَ 
 . -َرضِبَُو اللُ - أضبدَ  اإلماـِ  كبلـِ 

" ا رً هػْ زَبْمِ  هُ رُ خُيَم  ، َء َر الش يْ طَب  " م : قوؽبِ  منْ  اػبمار : مأخوذٌ  [ ارو مى خً ] كى  كقوليوي :
ا تُغطي هَ ا ؛ ألنػ  اػبمُر طَبْرً  تِ هَ ظبُ   وُ الت ْخِمًِن : التػ ْغِطهُة ، ومنْ  ، فأصلُ  اهُ إذا َغط  
 . -َواْلِلَهاُذ بِاللِ -اللقوَؿ 

ُر بِ  مارُ اػبِ  ىذا ىوَ ، اغبََنِك  ربتِ  ، ويُلفُّ منْ  أسَ يُػَغط ي الر   فالًخماري :  وِ ، فُتخم 
 . ٌنِ نَ ذَ األُ  ناحهةِ  ْأِس منْ  الر  طريفَ  وِ وتُػَغط ي بِ ىا ، شلرَ 

 وِ بِ  يِء إذا ُغط يَ بالش   التػ َلحُّفِ  منَ  مأخوذٌ  ًمٍلحىفىةو [كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 . البدفَ 
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 ________________________________________
 فىحيشى كى  اٍنكىشىفى بػىٍعضي عىٍورىتًوً  مىنً كى 

________________________________________ 
 فوؽِ  منْ  وِ بِ  ؛ فتلتحفُ  وُ وأسفلَ  ي أعلى البدفِ الذي يُغط   اْلَمرأةِ  لباسُ  كالمٍلحىفىةي :

 تْ ، فكانَ  لٍ فص  مُ  غًنُ  يف القدًنِ  وُ لكن  ، نا يف زمانِ  اللباءةِ  ، مثلُ  واػِبَمارِ  الد رعِ 
 ىا .ها على جسدِ ، وتَػْلَتِحُف با ، وتلفُّ  اترةَ الس   القماشِ  قطلةَ  ذُ تأخُ 
ري عىٍورىًتهى ] كى  : -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  قاؿَ ، ىنا  ومنْ     ا هَ أنػ   هُ مرادُ  ا [ييٍجًزئي سىتػٍ

 أفْ  شرتطُ ا صحهحٌة ، وال يُ هَ صبلتػَ  ا بأي  ساتٍر طاىٍر ، فإف  هَ عورتػَ  تْ سرتَ  لوْ 
،  ةِ ؽبا على األفضله   األوؿُ  الس اترُ  فهكوفُ  ؛ هِ ، وغًنِ  كالد رعِ بًل  فص  مُ  اترُ الس   يكوفَ 

 . اين ىنا على اإلجزاءِ والث  
         شرعَ فىحيشى [ ، كى  اٍنكىشىفى بػىٍعضي عىٍورىتًوً  مىنً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

َ  أفْ  بلدَ  اللورةِ  بشرطِ  اإلخبلؿِ  حكمِ  يف بهافِ  اللبارةِ  يف ىذهِ  -َرضِبَُو اللُ -  بٌن 
 . : واضحة كاٍلميناسبةي في ذلكى ها ، ا لصح تِ شرطً  وُ ، وكونَ  يف الص بلةِ  وُ لُزومَ 
 َ  كشفُ   ال جيوزُ  كل ها ؛ كذلكَ   اللورةِ  كشفُ   كما ال جيوزُ   وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - فبٌن 
 بلضِ  انكشاؼَ  أف   ال  إِ  ، الص بلةِ  ببطبلفِ  ما يف اغبكمِ هُ بهنػَ  ال فرؽَ  وُ ها ، وأن  بلضِ 

 . اتفاحشً مُ  يكوفَ  أفْ :  بشرطً  امؤثرً  يكوفُ  اللورةِ 
 وُب منَ ، فقل  أف َيْسَلَم الث   منوُ  زِ اْلَمشّقة يف الت حرُّ :  على مبنيّّ  اليسيرً  كاستثناءي 

 . ال فرؽَ  يقتضي أفْ   فاألصلُ ال  ، وإِ  الَفْتِق الهسًنِ 
 ما يسرتُ  لَػْم جيدْ  حبهثُ ؛  ااضطرارً  كافَ   ا لوْ ا ، أم  ها اختهارً انكشافُ :  كمحلُّ ذلكى 

كما سهأيت ،   علهوِ  ال حرجَ  وُ فإن   -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - حابةِ الص   كحاؿِ ،   وُ عورتَ  وِ بِ 
  : -تَػَلاىَل - ا ، كما قاؿَ نتٍف شرعً مُ  عنوُ  باْلَملجوزِ  كلهفَ الت   ألف   ؛ وُ بهانُ 



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُّْ 

 

________________________________________
 نىًجسو أىعىادى  كٍ أى  ـو ى ًفي ثػىٍوبو ميحىرَّ أىٍك صىلَّ 

________________________________________ 
 چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ 

(ُ). 
 سرتُهُ  يكوفَ  : أفْ  هُ دُ امر ـو [ ى ًفي ثػىٍوبو ميحىرَّ ] أىٍك صىلَّ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
وِب خصٍة ، والث  رُ  غًنِ  منْ  لِ جُ للر   اغبريرِ ثوِب  مثلُ ،  وُ لبسُ  ـٌ علهوِ ؿبر   دبا ىوَ  وِ للورتِ 

     صحهحةٍ  غًنُ  وُ ا ؛ فصبلتُ ؿبّرمً  وِ للورتِ  اترُ الس   وبُ الث   اْلَمْغُصوِب ، فإذا كافَ 
 ْنِهي  عنوُ مَ يقتضي فساَد الْ  الن هيَ  بناًء على أف  ؛  -َرضِبَُهُم اللُ - الحنابلةً  عندى 
 وِ بلبسِ  آثٌ  صحهحٌة ، وىوَ  وُ صبلتَ  على أف   -َرضِبَُهُم اللُ - كالجمهوري ،  اشرعً 
ا ، شرعً  عنوُ  اْلَمنهي   إىل ذاتِ  هيُ الن   لَػْم يرجعِ  ؛ حهثُ  ةٌ منفك   ، واعبهةُ  ـِ حر  للمُ 

فمحكوـٌ وإمنا أوجب اإلث بسبب الفلل ، وأما الص بلة ،  البطبلفَ  فلَػْم يوجبِ 
 . بصّحتها لكماؿ أركانا ، وواجباِا ، وشروطها

ى يف أي صل  نىًجسو [ :  كٍ ] أى قولو :، نىًجسو أىعىادى [  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
    ،  فهوِ  ، أوْ  وِ بِ  ال تصحُّ الص بلةُ  الن جسَ  ؛ ألف   اإلعادةُ  وُ تلزمُ  وُ ثوٍب قبٍس فإن  

 . وِ يف موضلِ  -تَػَلاىَل  اللُ  اءَ شَ  فْ إِ - وُ بهانُ  كما سهأيت،   علهوِ  أوْ 
 
 
 

                              
 . ٕٙٛ:، آية  البقرة(/ ٔ)
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  ________________________________________
ٍينً ًإالَّ كى  ، سىتػىرىىىا عىٍورىتًوً  مىٍن كىجىدى ًكفىايىةى كى ،  نىًجسو  ال مىٍن حيًبسى ًفي مىحىل      فىالفىٍرجى

________________________________________
  نىًجسو [  ] ال مىٍن حيًبسى ًفي مىحىل   : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 . : اْلَمنعُ  اغببسُ : [  سى حيبً ] قولو :
 علهوِ  ، وضاؽَ  جسِ الن   اْلَمحل   مفارقةِ  ا منْ ي فبنوعً اْلُمصل   يكوفَ  أفْ :  واْلُمرادُ 
        ا نفسً  ال ُيكل فُ  اللَ  صحهحٌة ؛ ألف   وُ ، وصبلتُ  ي فهوِ ُيصل   وُ ؛ فإن   الوقتُ 

على  يَ يصل   أفْ  وُ ا ؛ فهلزمُ ا طاىرً مكانً  جيدَ  أفْ  وِ بوسلِ  ها ، وىذا لهسَ  وسلَ ال  إِ 
 . وِ حالتِ 

 بلدَ  فىالفىٍرجىٍيًن [ ًإالَّ سىتػىرىىىا ، كى  عىٍورىتًوً  مىٍن كىجىدى ًكفىايىةى كى ]  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
َ  أفْ  َ ،  بلةِ للص   اللورةِ  سرتِ  وجوبَ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  بٌن       -َرضِبَُو اللُ - بٌن 
 ؛ فإف   بلض البدف ما يسرتُ  ، ووجدَ  للبدف ، واللورةا كامبًل ساترً  إذا لَػْم جيدْ  وُ أن  

ـَ  أفْ  علهوِ   ةِ السُّر   ما بٌنَ  يسرتُ ال ذي  جيدَ  أفْ  : مثلي ،  البدفِ  اللورَة على سائرِ  يُقد 
 ؛ على اللورةِ  وُ ، ويُػَقد مَ  البدفِ  منَ  هُ غًنَ  يسرتَ  أفْ  لوُ  ، وال جيوزُ  هُ يسرتُ  وُ فإن   والرُّكبةِ 

 سرتُ  ىا ، وإذا تلارضَ سرَت غًنِ  علهوِ  ، ولَػْم يفرضْ  اللورةِ  سرتَ  علهوِ  فرضَ  اللَ  ألف  
ـَ اْلَمفروُض على غًنِهِ  ، هِ غًنِ  َسرْتِ  معَ  اْلَمفروضِ   . ُقد 

 ، ويكفي لَسرْتِ  اللورةِ  صبهعِ  ال يكفي لَسرْتِ  الس اترِ  منَ  ا إذا كاف اْلَموجودُ وأم  
ـُ  وُ ها ؛ فإن  بلضِ  مها تبٌع ؽبما ، وغًنُ  اللورةِ  ما أصلُ هُ ألنػ   ؛مها الَفْرَجٌِن على غًنِ  يُقد 

 . األصلُ  ـَ ُقد   الت بعِ  معَ  األصلُ  وإذا تلارضَ 
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 ُْٓ 

 

__________________________ ______________
بػيري  رى يػٍ ًإٍف أيعً كى ،  فىًإٍف لىٍم يىٍكًفًهمىا فىالدُّ  اةن لىزًمىوي قػىبيوليهى رى سيتػٍ

________________________________________ 
بػيري [  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي      اتُر الس   إذا كافَ  وُ أن   هُ مرادُ ] فىًإٍف لىٍم يىٍكًفًهمىا فىالدُّ

 وُ ، فإن   رِ بُ الدُّ  ، أوِ  لِ بُ ا القُ إم   :مها أحدِ  ، وإمنا يكفي لَسرْتِ  ٌنِ الفرجَ  لَسرْتِ ال يكفي 
بػُ  حهنئٍذ يسرتُ  ،  هِ سجودِ  خاصًة عندَ  يف االنكشاؼِ  أبلغُ  وُ ألن   وذلكَ  ؛ رَ الدُّ

؛ مس   دوفَ  الفرجِ  دبحاذاةِ  ينِ الهدَ  بإنزاؿِ  ، وذلكَ  باْلُمواجهةِ  لِ بُ القُ  سرتِ  وإلمكافِ 
 لَ لَ فػَ  فإذا احتاجَ ،  وِ صبلتِ  وبطبلفِ  وِ طهارتِ  مس  الفرِج يؤدي إىل اِنتقاضِ  ألف  

بُ  وُشد دَ ، الُقُبِل  انكشاؼ عورة َف يف، فُخف   ذلكَ   . رِ يف الدُّ
بُ  جهٍة ، خببلؼِ  منْ  جودِ السُّ  يف حاؿِ  َيسترتُ  لَ بُ القُ  ألف   ،  ينكشفُ  وُ فإن   رِ الدُّ

بُرِ   . أوىل ؛ ألف  الت ضرَُّر بكشِفِو أكثرُ  فصاَر سرُت الدُّ
رى يػٍ ًإٍف أيعً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي   نْ إذا لَػْم تكُ  وُ أن  :  هُ مرادُ ا [ ةن لىزًمىوي قػىبيوليهى رى سيتػٍ
 علهوِ  جيبُ  وُ ، فإن   ةِ اللاري   سرتًة على سبهلِ  هُ غًنُ  علهوِ  ، وَعَرضَ  سرتةٌ  خصِ الش   عندَ 
ُر الَلورةِ  وىوَ  ىذا الواجبُ  فَ ؛ فتوق   وِ عورتِ  مطالٌب بسرتِ  وُ ألن   وذلكَ  ؛ا قبوؽبُ   َستػْ

" أىفَّ مىا ال يىًتمُّ الوىاًجبي :  القاعدةَ  ؛ ألف   وُ ا ولزمَ قبوؽبُ  ، فوجبَ  ةِ اللاري   على قبوؿِ 
 .ًإال ًبًو فػىهيوى كىاًجبه "

 أفْ  لوُ  ، وال جيوزُ  القبوؿُ  وُ يسًٌن ، فهلزمُ  ابقبوؽبِ  ررُ قلهلٌة ؛ فالض   ةِ باللاري   ِمن ةَ الْ  وألف  
 . ديتنعَ 
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  ________________________________________
 امىاًء ًاٍسًتٍحبىابن ا بًاإًليٍ عىاًرم قىاًعدن ي الٍ ييصىلّْ كى 

________________________________________ 
 أي أف  ا [ مىاًء ًاٍسًتٍحبىابن بًاإًليٍ  اعىاًرم قىاًعدن ي الٍ ييصىلّْ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
،  جيلسَ  أفْ  لوُ  ، وجيوزُ  اْلَمفروضةِ  يف الص بلةِ  القهاـِ  فرضُ  وُ عنْ  يسقطُ  اللاريَ 
  ،  إذا قاـَ  وُ ألن   ؛ جودُ ، والسُّ  كوعُ الرُّ  وُ ، وال يلزمُ  االكبناءُ  ، وىوَ  باإلدياءِ  يَ وُيصل  

 عندى  ينً القولى  أحدي  كىذا ىوى ،  وُ عنْ  ، فهسقطُ  وُ عورتُ  تْ انكشفَ  سجدَ  ، أوْ  ركعَ  أوْ 
ي صل  ، ويُ  القهاـِ  ترؾُ  لوُ  جيوزُ  وُ ، أن   اْلَمسألةِ  يف ىذهِ  -َرضِبَُهُم اللُ - العلمً  أىلً 
ـً  عندى ا قاعدً    ا ، استحبابً  الحنابلةً  كعندى ا ، زبهًنً  -َرضِبَُو اللُ - أبي حنيفةى  اإلما

    أضبدَ  اإلماـِ  عنِ  ٌنِ وايتَ إحدى الر   ىنا ، وىوَ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  كما نص  علهوِ 
 . -َرضِبَُو اللُ -

،  يف القهاـِ  -- ا يُومُئ فَاَت حقُّ اللِ ى قاعدً إذا صل  بأن ُو :قوليهيم ىذا  كعيلّْل
،  وِ عورتِ  بانكشاؼِ  اللبدِ  حقُّ  ا فاتَ ى قائمً ، وإذا صل   جودِ ، والسُّ  كوعِ والرُّ 

، إذا تعارضى حقُّ الًل كحقُّ العىٍبًد  وي " أنَّ :  ، والقاعدةُ  افِ اغبق   ، فتلارضَ  رِهِ وَتضر  
ـى حىقُّ العىٍبًد "      ؛ واللُّطفِ  ضبةِ الر   جهةِ  منْ  ، ولكنْ  الت فضهلِ  جهةِ  ال منْ  قيدّْ

    ، فإف   إىل ـبمصةٍ  اضطرَ  منِ  ، ولذلكَ  ٌة على اْلُمساؿبةِ مبنه   اللِ  حقوؽَ  ألف  
،  اْلَمهتةِ  منَ  ىا باألكلِ ينقذَ  أفْ  وِ يف نفسِ  ، وحق  اللبدِ  اْلَمهتةَ  أال يأكلَ  حق  اللِ 

ـَ   . هِ على عبادِ  اللِ  منَ  والت وسلةِ  ضبةِ الر   جهةِ  منْ  فِس على حق  اللِ حقُّ الن   فُقد 
، وبُُدو   وِ عورتِ  بانكشاؼِ  وِ حبق  نفسِ  تضر رَ ،  ا: صل  قائمً  ا لوُ نَ لْ قػُ  فاللاري لوْ 

ہ  ہ   چ:  -ُسْبَحانَوُ -ًة كما يف قولِِو أسو  اللورةَ  ى اللُ ظب   ، وقدْ  تِوِ أَسوْ 
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 ُْٕ 

 

 چہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے 
 اللورةَ  أف   -- ، فأخربَ  (ُ)

 . هاانكشافِ  ها عندَ ا ُتِسيُء إىل صاحبِ هَ ٌة ؛ ألنػ  أسو 
 يف اْلَمذىبِ  انهةُ الث   وايةُ ، والر   ةِ افله  ، والش   ةِ اْلَمالكه   مذىبُ  وىوَ  اني :الثَّ  كالقوؿي 

؛  ، واإلدياءُ  القلودُ  لوُ  ا ، وال جيوزُ ي قائمً صل  يُ  وُ أن   -َرِحَم اللُ اعبَِْمْهعَ - اغبنابلةِ  عندَ 
 عليوً  ا ، كما دل تْ قائمً  يَ صل  يُ  أفْ  اْلَمفروضةِ  يف الص بلةِ  األصلَ  ألف   وذلكَ 

 : وصي صي النُّ 
 چپ  پ   پ  چ : -تَػَلاىَل - قاؿَ 

(ِ). 
          كما يف الص حهَحٌِن :،   وِ صبلتِ  للمسيءِ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وقاؿَ 

بػٍّْر ًإذىا قيٍمتى ًإلى  ))  .(( ى الصَّالًة فىكى
، ((  اصىلّْ قىاًئمن  )) : خاري  البُ  كما يف صحهحِ   -- صٌنٍ حُ  بنِ  للمرافَ  وقاؿَ 

ها ؛ وانكشافِ  اللورةِ  لسببِ ؛  اجلسْ :  ا لوُ نَ لْ قػُ  نا لوْ وألن   ؛ ملزمٌة بالقهاـِ  فاألدلةُ 
ـُ فإن   ًإذىا اٍزدىحىمى الشٍَّرطي  وي " أنَّ يقتضي :  ، واألصلُ  على الرُّكنِ  الش رطَ  نا نُػَقد 

ـي الرٍُّكني عىلىى الشٍَّرًط " ، كالرٍُّكني   سرتِ  أجلِ  منْ  ركٌن ، واعبلوسَ  القهاـَ  فإف  ، قيدّْ
 . رطِ ربصهٌل للش   اللورةِ 

م رً في نظ حي الذم يترجَّ  كىذا ىوى  ِلَما يلي :  وذلكَ ؛  -َواْلِلْلُم ِعْنَد اللِ -
 .  القهاـِ  على لزوـِ  تْ اليت دل   لؤلدلةِ أكالن : 

                              
 . ٕٔٔ:، آية  وػط(/ ٔ)
 . ٖٕٛ:، آية  البقرة/ (ٕ)
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    ،  على الرُّكنِ  تقدًٌن للش رطِ  ؛ إمنا ىوَ  ، وال يقوـُ  جيلسُ  وُ م بأن  قوؽبَ  أف  ا : ثانين  
 وُ مَ ا ما قد  نَ مْ ، فقد   الشُُّروطِ  ا منَ لزومً  أكثرُ  األركافَ  أف   رعِ الش   ا منَ نَ عهدْ  وقدْ 
 ها .، وماىهتُ  الص بلةِ  با وجودُ  قُ اليت يتحق   األركافُ  ، وىوَ  وُ لزومَ  دَ ، وأك   رعُ الش  
 لَػْم خِيّل بشيءٍ  وُ ا ، فإن  ا قائمً ى عاريً إذا صل   اإلنسافَ  أف   : اٍلمىسألةً  فقوى  ا : أفَّ ثالثن 
؛  ما علهوِ  ىأد   قدْ يكوُف  ، وحهنئذٍ  وُ عنْ  للجزها شرعً  وُ ساقٌط عنْ  اللورةِ  سرتَ  ألف  

 نظرُ  ، فبقيَ  على الس رتِ  لوُ  ، وال قدرةَ  القدرةِ  عندَ  وُ عورتَ  يسرتَ  أفْ  وُ كل فَ   فالل تلاىل
ـَ  إلهنا ، ما الغًنِ  ا بنظرِ نَ فْ لَػْم يكل   ، فاللُ  بالن اظرِ  وُ إشبُ  قُ يتلل   إلهوِ  الغًنِ   نا ال قبدُ أن   دا

 ظرِ بغض  الن   ، والت كلهفُ  ظرِ بالن   اآلثُ  حهنئٍذ ىوَ  الغًنُ  فهكوفُ  ؛ اللورةَ  بوِ  ما نسرتُ 
 . وِ استطاعتِ  قدرَ  ى اللَ قَ ، واتػ   وِ ما بوسلِ  ، ال باْلُمصل ي الذي فللَ  وِ بِ  قٌ متلل  

 . ؽبذا اللذرِ  اجالسً  صبلتُوُ  صحُّ تا ، وال ي قائمً صل  يُ  وُ بأن   القوؿُ  حي يترجَّ  وِ وبذا كل  
نا أن   ملناهُ :  [ا ابن بى حٍ تً سٍ اً ، ] ًهمىا [ ا ًفيٍ مىاًء ًاٍسًتٍحبىابن اإًليٍ ] بً  : -اللي رىًحمىوي -قوليوي 

وعلهِو ، فإف  األفضَل ،  وُ صبلتُ  تْ ا صح  ى قائمً صل   لوْ  وُ وأن  ،  ذلكَ  علهوِ  ال نوجبُ 
   ا قاعدً ي صل  يُ :  قاؿَ  نْ مَ  ألف   ا ؛قائمً  يَ وُيصل  ،  اػببلؼِ  منَ للمسلِم أْف خيرَج 

،  صبلتُوُ  ا صح تْ ىم قائمً ى عندَ صل   ، فلوْ  وُ وإمنا يستحبُّ  ، القلودَ  ال يوجبُ 
م ىُ ال تصحُّ عندَ  وُ فإن  ،  بالقهاـِ  وُ يلزمونَ  الذينَ  انيالثَّ  القوؿً  أصحابً  بخالؼً 

 . اقاعدً  صبلتُوُ 
اؼبراد بو أف اللرياف يف ىذه اغبالة ال يركع  [ باإليماء]  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي ك 

وال يسجد ، وإمنا يومئ بركوعو وسجوده ، وإمنا سقط عنو القهاـ لسقوطو مع 
خلف إماـ اغبي إذا صلى قاعداً كما سقط عن اؼبأمـو القادر القدرة يف النافلة ،  

ؼ وىو مريض يرجى برؤه ، وألف القهاـ ركن طويل فَػُروِعَي دفع اؼبشقة بانكشا
 ضى بلورتو بارزًة إىل جهة اللورة فهو أكثر من غًنه ، وألنو لو صلى قائماً أف
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 ُْٗ 

 

 ________________________________________
 هيمٍ في ًإمىاميهيٍم كىسىطى يىكيوٍ كى 

________________________________________ 
، وروعي سرت عورتو بصبلتو جالسًا يومئ  يف حق وف ف  ، ؽبذا كلو خُ  القبلة

بالركوع والسجود ، واإلدياء بالرأس وىو داخل يف عمـو الركوع والسجود فإذا أتى 
، ىذا ما عل لوا بو ترؾ  بو يف ىذه اغبالة يكوف قد أتى جبزء من اؼبأمور بو ملذوراً 

 . مااللاري لركن القهاـ ، والركوع ، والسجود ، واقتصاره على اإلدياء ب
يف  وأجهب عن سقوطووكل ىذا ملارض بقوة الركن وفرض الل لو يف الصبلة ، 

بواجب من أفلاؿ الصبلة  ، ويف اعبماعة ملارضٌ  بأنو غًن واجب فههاالنافلة 
وىهئتها حهث أمر اؼبأمـو دبتابلة إمامو فلو خالف اختل نظم اعبماعة ، ولو سلم 

  لكاف ـبصصاً بالدلهل الصريح خببلؼ مسألتنا والل أعلم .
 كافَ   لوْ  وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - هُ مرادُ [  هيمٍ في ًإمىاميهيٍم كىسىطى يىكيوٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

يف  َوَسَطُهْم ، واألصلُ  هم يكوفُ إمامَ  فإف  ، هم بلضِ  وا معَ راُة صباعًة ، وصلُّ اللُ 
             منظورٍ  ابنُ  اإلماـُ  كما قاؿَ   ،اأَلَماـِ  مأخوٌذ منَ  اإلماـَ  ؛ ألف   ـَ يتقد   أفْ  اإلماـِ 

ِؿ : اػبطُّ الذي خُيطُّ يف َأو   ىوَ  : واألماـُ (  العربً  لسافً )  وِ يف كتابِ  -َرضِبَُو اللُ -
 .اِر الد  
 . كذلكَ   نْ لَػْم يكُ  تأخ رَ  ، فلوْ  وِ على تقدديِ  وا : َوْصُفُو يف الش رع باإِلمامِة يدؿُّ قالُ 

         : قاؿَ  -- الن ِب   أف   -- أنسٍ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ثبتَ  وقدْ 
ـي ًإنَّ  ))  اإلماـَ  أف   ، فَلم ا أخربَ  يُؤمَت  بوِ  أفْ  أجلِ  أي منْ (( لًيػيٍؤتىمَّ ًبًو مىا جيًعلى اإًلمىا

ـ   وُ فإن   ُمؤمَتُّ بوِ   وِ أدائِ  يف حاؿِ  وِ بِ  ، واالئتماـَ  وِ مِ تقدُّ  يف حاؿِ  وِ بِ  االئتماـَ  يشملُ  عا
ـَ  أفْ  ينبغي لئلماـِ  ، ولذلكَ  بلةِ للص    . يتقد 



 َُٓ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

  ________________________________________
 كىٍحدىهي  ييصىلّْي كيلُّ نػىٍوعو كى 

________________________________________ 
   ا ، ا ، ال متأخرً مً ُمتقد   وِ ُيصل ي بأصحابِ  كافَ   وُ أن   -- الن ِب   ىديُ  وىذا ىوَ 
 ُيصل ي وُ فإن  ، وا ُيصلُّ  وا أفْ ، وأرادُ  واراًة اجتملُ عُ  أف   لوْ  ، لكنْ  فوؼِ ا للصُّ وال مساويً 

 اإلماـِ  مساواةُ  ، وىوَ  رُ غتفَ فبا يُ  َوَسَطهم ، وذلكَ  وىو قائم يف إماُمهم بم
 . اللذرِ  كافِ مَ ؛ لِ ٌنَ للمأمومِ 

 يصلُّوفَ  الُلراةَ  جاؿَ الر   أف   هُ مرادُ ييصىلّْي كيلُّ نػىٍوعو كىٍحدىهي [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
َفِصلٌَن عنِ بلضِ  معَ  الُلراُة على ِحَدٍة منفصبلٍت  ساءُ ي الن  ، وُيصل   ساءِ الن   هم ُمنػْ
 ا للمفسدةِ دفلً  ؛إماـٍ واحٍد  راُة رجااًل ونساًء خلفَ اللُ  ، وال جيتمعُ  الر جاؿِ  عنِ 

 . الفتنةِ  حبصوؿِ  اللظهمةِ 
  الُلْرِي ؛  ح ى يف حاؿِ  جاؿِ الر   معَ  ساءُ الن   يَ ُيصل   أفْ  ال حرجَ  : قائله  قاؿى  كلوٍ 
 ومعَ  ،م هُ عوراتػُ  تْ وا انكشفَ وا إذا سجدُ كانُ   -ِرْضَواُف الِل َعَلْهِهمْ - حابةَ الص   ألف  

 على ِحَدٍة ؟  والن ساءِ  جاؿِ الر   كلُّ نوٍع منَ   يَ ُيصل   أفْ  -- الن ِبُّ  لَػْم يأمرِ  ذلكَ 
 كػافَ   -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - هِ يف عهدِ  جاؿِ الر   منَ  اللورةِ  انكشاؼَ  أف   : وي فجوابي 

 إذا أخ ْرَف رفعَ  ساءَ الن   ، فإف   تبلفهوِ  ، على وجٍو ديكنُ  فقطْ  جودِ السُّ  يف حاؿِ 
 ؛ خببلؼِ  اغبالةِ  يف ىذهِ  تبليف الفتنةِ  ديكنُ  وُ فإن  ،  جودِ بالسُّ  فَ رْ ، وبادَ  ن  رؤوسهِ 
 ساءِ الن   نظرِ  منْ  د  ، وال بُ  منكشفي اللورةِ  ن  هُ أمامَ  جاؿُ ي الر  صل  يُ  حهثُ ؛ نا مسألتِ 

 نَ ح ى يللمْ ؛  وِ يقتدي بِ  نْ مَ  رؤيةِ  ، أوْ  اإلماـِ  حْيَتْجَن إىل رؤيةِ  ن  هُ ألنػ   ؛م إلههِ 
  . كثرِة اللددِ   ًة عندَ خاص  ،  باالنتقاؿِ 
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 ُُٓ 

 

 ________________________________________
فىًإٍف كىجىدى سيٍترةن ،  اٍستىٍدبػىرىىيٍم النّْسىاءي ، ثيمَّ عىكىسيوافىًإٍف شىقَّ صىلَّى الرّْجىاؿي ، كى 

أى ًإالَّ قىرًيبىةن ًفي أىثٍػنىاًء الصَّالًة سىتػىرى ، كبػىنىى ، كى    ابٍػتىدى
________________________________________  

     ،  ىذا الوجوِ  هم منْ اجتماعُ  فلَػْم جيزْ قٌة ، متحق   فالفتنةُ ،  وبناًء على ذلكَ 
 . يف اغبكمِ  ٌنِ الصُّورتَ  مساواةِ  عدـَ  وىذا فرٌؽ واضٌح ، ومؤثٌر يوجبُ 

       اٍستىٍدبػىرىىيٍم النّْسىاءي ، ] فىًإٍف شىقَّ صىلَّى الرّْجىاؿي ، كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 . [  ثيمَّ عىكىسيوا

على ِحَدٍة ،   ساءُ على ِحَدٍة ، والن   جاؿُ الر   ُيصل يَ  أي أفْ :  [ قَّ شى  فٍ إً فى ] قولو :
 كلُّ صباعٍة منفردٍة عنِ   ٌنِ صباعتَ  انلقادُ  فهوِ  وا يف مكاٍف َضه ٍق ال ديكنُ كانُ   كما لوْ 

  ال حيصلُ ح ى  ؛ ؽبم  مستدبراتٌ  اًل ، والن ساءُ جاُؿ أو  حهنئٍذ ُيصل ي الر   وُ خرى فإن  األُ 
    : القاعدةَ  ن  ؛ ألف  ؽبُ  مستدبروفَ  جاؿُ ساُء ، والر  ي الن  ُيصل   ُث   ، اْلَمحظورُ  الن ظرُ 

 اللورةِ  نظرِ  عنْ  فغضُّ البصرِ ،  " أىفَّ مىا ال يىًتمُّ الوىاًجبي ًإال ًبًو فػىهيوى كىاًجبه "
واجًبا االستدباُر  ، فأصبحَ  االستدبارِ  على حالةِ  اغبالةِ  يف ىذهِ  واجٌب ، وتوق فَ 

 .على اعبنَسٌِن 
] فىًإٍف كىجىدى سيٍترةن قىرًيبىةن ًفي أىثٍػنىاًء الصَّالًة سىتػىرى ، كبػىنىى ،  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

أى ًإالَّ كى   : حالتافً  الص بلةِ  ي يف ُسرتةِ صل  للمُ [   ابٍػتىدى
 . رتةَ الس   جيدَ  أفْ كلى : األي 
 ىا .ال جيدَ  أفْ :  انيةي الثَّ 

            العلمً  أىلً  ا عندى قوالن كاحدن با ؛  يسترتَ  أفْ  وُ لزمَ  : ترةى السُّ  كجدى  فإفٍ 
 .  وُ ا أدلتَ نَ مْ ، وقد   األصلُ  ، وىذا ىوَ  -َرضِبَُهُم اللُ -
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 صباعًة ، وفُرادى . ا ُحكَموُ ن  ا ، وبهػ  ى عاريً صل  :  اىى لىػٍم يجدٍ  كإفٍ  
بػُ  ، أوِ  لَ بُ القُ  يسرتُ  فهلْ  : السُّترةً  بعضى  كجدى  فٍ ا إً كأمَّ   نص  رضبو الل على؟  رَ الدُّ

بػُ  وُ أن    . وُ ا دلهلَ ن  ، وبهػ   رَ يسرُت الدُّ
 فقدَ  نْ مَ  أف   ، وىوَ  رتةِ للس   الفقدِ  دبسألةِ  قُ يف أمٍر يتلل   -َرضِبَُو اللُ - ىذا شرعَ  بلدَ 
 : وُ فإن   رتةَ السُّ 
 . ـَ ما تقد   ، وحهنئٍذ اغبكمُ  وِ صبلتِ  منْ  ىا ح ى ينتهيَ يفقدَ  أفْ  اإمَّ 

 ؟ فما اغبكمُ ،  بلةِ الص   ىا أثناءَ جيدَ  ، ُث   الص بلةِ  ابتداءِ  ىا قبلَ يفقدَ  أفْ  اكإمَّ 
 يقوؿُ  وُ كأن  ] فىًإٍف كىجىدى سيٍترةن قىرًيبىةن ًفي أىثٍػنىاًء الصَّالًة [  : -رىًحمىوي اللي - فقاؿى 

 جائزٌة ،  رتةِ الس   ألخذِ  ىا ، واغبركةُ أخذُ  وُ لزمَ  الص بلةِ  أثناءَ  تْ إذا طرأَ :  -َرضِبَُو اللُ -
يف  ما جيبُ  ، واغبركُة لتحصهلِ  يف الص بلةِ  ا ربصهٌل ِلَما جيبُ هَ ومغتفرٌة ؛ ألنػ  

، كما يف الص حهَحٌِن  الص بلةِ  صلحةِ مَ لِ  -- الن ِبُّ  ؾَ ربر   مشروعٌة ، وقدْ  الص بلةِ 
 -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ عنْ  -- الس اعدي   سلدٍ  بنِ  سهلِ  حديثِ  منْ 

   ،  اسِ للن   وِ صبلتِ  لتللهمِ  منوُ  ، ونزؿَ  هُ رقى ِمْنبَػرَ  وُ ، فإن   نربِ مِ ا صل ى على الْ حهنمَ 
ا ًإنَّ  )) : وِ صبلتِ  نايةِ  بلدَ  قاؿَ  ، ولذلكَ  أمٌر واجٌب علهوِ  وىوَ  ؛ مىا صىنػىٍعتي ىىذى

 .(( لًتػىعىلَّميوا صىالًتي ًبي ، كى  لًتىٍأتىمُّوا
ا جابرً  ، فدفعَ  الص بلةِ  صاحلِ مَ لِ  وُ أصحابَ  ها ، وحر ؾَ صاغبِ مَ لِ  يف الص بلةِ  ؾَ وربر  

ُهَما-ا وجب ارً    .سلٍم مُ  يف صحهحِ  كما ثبتَ   هِ ظهرِ  وراءَ  -َرِضَي اللُ َعنػْ
ُهَما- اسٍ عب   بنَ  اللِ  عبدَ  وأخذَ     ،  دَيِهِنوِ  عنْ  فَأَداَرهُ ،  وِ ورائِ  منْ  -َرِضَي الُل َعنػْ

 ، فهجوزُ  الص بلةِ  صلحةِ مَ لِ  اغبركةِ  كلُّ ىذا يدؿُّ على جوازِ   ، كما يف الص حهَحٌنِ 
؛  قريبًة منوُ  تْ إلهها إذا كانَ  ديشيَ  ، وأفْ  الص بلةِ  أثناءَ  السُّرتةَ  يلبسَ  أفْ  للمصلي
 . وِ للورتِ  هُ سرتُ  ، وىيَ  الواجبةِ  اْلَمصلحةِ  لتحقهقِ 
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________________________________________
  ييٍكرىهي ًفي الصَّالًة السٍَّدؿي كى 

________________________________________
 ا تبطلُ هَ إلهها إىل حركٍة كثًنٍة ، فإنػ   وُ وصولُ  ، وحيتاجُ  بلهدًة منوُ  تْ كانَ   لوْ  لكنْ 
 ما يفهدهُ  ا ، وىذا ىوَ ؽبِ أو   منْ  الص بلةَ  يبتدئُ  ها ، ُث  لُبسُ  وُ ىا ، ويلزمُ بوجودِ  وُ صبلتُ 

     ،  ال يَػْبيِن فهها ، وإمنا يستأنفُ  البلهدةَ  أف  :  وي فمفهومي ،  ةن [بى يػٍ رً ] قى  قولُُو :
أى ًإالَّ ] كى  بقولِِو : اْلُمرادُ  وىوَ   .  [  ًابٍػتىدى

           اْلُمَصن فُ  شرعَ ييٍكرىهي ًفي الصَّالًة السٍَّدؿي [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
،  يف الص بلةِ  اْلَملبوسِ  يف صفةِ  وُ فللُ  ما يكرهُ  يف بهافِ  اعبملةِ  يف ىذهِ  -َرضِبَُو اللُ -

 أفْ  غًنِ  منْ  ثوبَوُ  لِ جُ الر   إسباؿُ  ، وىوَ  الس دؿُ :  ذلكى  كمنٍ ،  عنوُ  ى الش رعُ هَ فبا نػَ 
 .بسدٍؿ  فلهسَ  ضم وُ  ، فإفْ  يديوِ  َيُضم  َجانِبَػْهِو بٌنَ 

              اعُبمحي   ـٍ سبل   بنِ  القاسمِ  بهدٍ أيب عُ  ، كاإلماـِ  األئمةِ  بلضُ  بوِ  هُ رَ وىذا ما فس  
 . -َرضِبَُو اللُ -

 ، ويدخلَ  وِ يَػْلَتِحَف بثوبِ  أفْ  : ) ىوَ  هِ يف تفسًنِ  -َرضِبَُو اللُ - األثًنِ  ابنُ  اإلماـُ  وقاؿَ 
َ  كذلكَ   وىوَ  ، ويسجدُ  فًنكعُ  ، داخلٍ  منْ  يديوِ  ،  رٌد يف القمهصِ ُمط   وُ أن   ( ، وبَػٌن 
 . هابِ الث   منَ  هِ وغًنِ 
 ، ، وأيب داودَ  أضبدَ  عندَ  -- ريرةَ أيب ىُ  يف حديثِ  وُ عنْ  هيُ الن   وردَ  وقدْ 
 . األئمةِ  بلضُ  هُ إسنادَ  نَ ، وحس   مذي  والرت  

         ،  داءِ كالر    وبِ  الث  ي طريفَ ، فإذا أرخى اْلُمصل   اإلرخاءُ  : دؿً السَّ  كأصلي 
     بٌنَ  وِ وقوفِ  ي حاؿَ باْلُمصل   ال تلهقُ  ىهئةٌ  وىيَ ،  درُ الص   ما انكشفَ ولَػْم يضم هُ 

 .  وِ يف صبلتِ  يدي اللِ 



 ُْٓ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

 ________________________________________
ـي ثى اللّْ ةي كىٍجًهًو ، كى تػىٍغًطيى كى ، مَّاًء اٍشًتمىاؿي الصَّ كى   وً فً نٍ أى ، كى  وً هً جٍ ى كى لى عى  ا

________________________________________ 
اْشِتَماُؿ  يف الص بلةِ  وُيْكرهُ :  أي مَّاًء [اٍشًتمىاؿي الصَّ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 . الص َماءِ 
                  دري  اػبُ  أيب سلهدٍ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ما ثبتَ :  في ذلكى  كاألصلي 

--  :((  يَّ بً النَّ  فَّ أى --  مَّاًء الصَّ  اؿً مى تً اشٍ  نً ى عى هى نػى )). 
فهها ُخْرٌؽ ،  نْ ؛ إذا لَػْم يكُ "  صخرٌة صم اءُ " م : قوؽبِ  منْ  مأخوذٌ  : مَّاءي كالصَّ 

 . فهوِ  الذي ال منفذَ : واألصمُّ 
 منوُ  وِب ، ال يرفعُ بالث   هُ جُيل َل َجَسدَ  أفْ  : م اءِ الص   ) ِاْشِتَماؿُ :  غةِ اللُّ  أىلُ  قاؿَ 

 .(  يدهُ  منوُ  ا ، وال يُبقي ما زبرجُ جانبً 
 وُ ، فهضلَ  هوِ بَ جانِ  أحدِ  منْ  وُ يرفلَ  ، ُث   وبِ بالث   يلتحفَ  أفْ  ) ىوَ :  الفقهاءُ  وقاؿَ 

 .ا ( باديً  فَػْرُجوُ  ، فهصًنَ  على َمْنِكبَػْهوِ 
    ؛  امكروىً  يكوفُ  غةِ اللُّ  أىلِ  : ) فللى تفسًنِ  -َرضِبَُو اللُ - وويُّ الن   اإلماـُ  قاؿَ 

 ، وعلى تفسًنِ  ررُ الض   وُ ، فهلحقَ  هِ يدِ  إخراجُ  علهوِ  رَ حاجٌة ، فهتلس   لئبل َتلِرَض لوُ 
 . اىػ ( اللورةِ  انكشاؼِ  ألجلِ ؛ حَيْرـُ  الفقهاءِ 
ـي ثى اللّْ ةي كىٍجًهًو ، كى تػىٍغًطيى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي   : أي[  وً فً نٍ أى ، كى  وً هً جٍ ى كى لى عى  ا
 . وِ ، وأنفِ  وِ على وجهِ  الل ثاـَ  يضعَ  اْلُمصل ي وْجَهُو ، وأفْ  يُغط يَ  أفْ  ويكرهُ 
، واغباكِم  ماجوَ  ، وابنِ  أيب داودَ  عندَ  -- ريرةَ أيب ىُ  حديثُ :  فيوً  ككردى 

 . ((فىاهي  الرَّجيلي  نػىهىى أىٍف يػيغىطّْيى  -- يَّ بً النَّ  فَّ أى  ))وصححو : 
 



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 
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________________________________________
 لىفُّوي كىفُّ كيمًّْو ، كى كى 

________________________________________ 
ـُ اػبطايبُّ  يف الص بلةِ  الفمِ  تغطهةِ  عنْ  هيُ والن   : ) أف  مْن  -َرضِبَُو اللُ -، قاَؿ اإلما

 عادِة اللرِب الت لثَُّم باللمائِم على األفواِه ؛ فنُػُهوا عْن ذلَك يف الص بلِة ( .
ِِ  عندَ  ذلكَ  وفَ يفللُ  اْلَمجوسَ  ألف   : قيلى ك   ، فإذا كافَ  للنار واللهاذ باللم عباد
 . الوجوِ  ى صبهعَ أوىل إذا غط   بابِ  منْ  وُ فإن   ،الَفم   تغطهةِ  ا عنْ واردً  هيُ الن  

روى  فقدْ  ، رضبهم الل الس لفِ  واردٌة عنِ  يف الص بلةِ  منوُ  واْلَمنعُ  الل ثاـِ  وكراىةُ 
    اللِ عبدِ  بنَ  مَ ػيرى سالِ  كافَ   وُ : أن   جرب ِ مُ الْ  بنِ  ضبنِ الر   عبدِ  عنْ  أِ يف اْلُموط   مالكٌ 

ا جبذً  وِ ِفهْ  عنْ  ي َجَبَذ الث وبَ صل  يُ  ، وىوَ  يُغط ي فَاهُ  إذا رأى اإلنسافَ  رَ مَ عُ  بنِ ا
 .ِو ِفهْ  عنْ  وُ ا ح ى ينزعَ شديدً 

وسامل بن عبدالل بن عمر بن اػبطاب وىو أحد فقهاء اؼبدينة السبلة ومن أئمة 
 التابلٌن رضبهم الل برضبتو الواسلة .

 . ربِ الكِ  منَ  وُ ؛ ألن   يف الص بلةِ  ينايف اػبشوعَ  وُ بأن  :  ذلكى  كعيلّْلى 
 :مثلي ؛  للت غطهةِ  اْلُموجبِ  بِ ، والسب   اغباجةِ  وجودُ :  غطيةً التَّ  كراىةً   ستثنى منٍ كيي 

، غَبر   الوجوِ  بتغطهةِ  : ) ال بأسَ  -َرضِبَُو اللُ - أضبدُ  اإلماـُ  قاؿَ ، ات قاُء اغَبر  ، والبَػْرِد 
 اىػ .أو بَػْرٍد ( 

 وِ ي لُكم  ثوبِ ُمَصل  كفُّ الْ   أي ويُْكرهُ [  لىفُّوي كىفُّ كيمًّْو ، كى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
نَػَهى  ، وقدْ  جودِ السُّ  عندَ  وبِ الث   طرؼِ  ارزباءَ  ما دينعُ كبًل منهُ   ؛ ألف   وىكذا َلفُّوُ 

  اسٍ عب   بنِ  اللِ  عبدِ  حديثِ  منْ  هِ وغًنِ  خاري  البُ  كما يف صحهحِ   -- اللِ  رسوؿُ 
 



 ُٔٓ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

  ________________________________________
 نَّارً شىدُّ كىسىًطًو كىزي كى 

________________________________________ 
ُهَما- ى لى عى  ٍسجيدى أى  فٍ أى  تي رٍ أيمً  )):  َلِر بقولِوِ والش   وبِ الث   كف    : عنْ  -َرِضَي اللُ َعنػْ
 . ((ا بن ال ثػىوٍ ا ، كى رن عٍ ال أكيفَّ شى مو ، كى ظي عٍ ًة أى عى بػٍ سى 

  ،  وُ لف   ، أوْ  وُ ، وإذا كف   وُ ملَ  سجدَ  وُ إذا لَػْم يكف   وُ بأن   : العلمً  أىلً  بعضي  وي لى كعلَّ 
 . َلرُ ي ، وىكذا الش  اْلُمصل   سجودِ  حاؿَ  على األرضِ  لَػْم يقعْ 

ابِ  منَ  وُ ثوبَ  يَػْقبضُ  لِ جُ الر   عنِ  -َرضِبَُو اللُ -أضبُد  اإلماـُ  لَ وَلم ا ُسئِ  ،  إذا ركعَ  الرتُّ
 . الص بلةِ  عنِ  وُ : ال ؛ ىذا يشغلُ  ؟ قاؿَ  وُ ثوبَ  ؛ لئبل ُيصهبَ  وسجدَ 

            : -َرضِبَُو اللُ - عنوُ  وايةِ الر   ا على ىذهِ قً ملل   -َرضِبَُو اللُ - رجبٍ  ابنُ  اغبافظُ  قاؿَ 
 ، إمنا با تللهلُ  ورةِ الصُّ  بذهِ  الكراىةِ  دلهٌل على اختصاصِ  وايةِ الر   يف ىذهِ  لهسَ  )

ٍة بلل   يف الص بلةِ  ذلكَ  استدامةِ  كراىةُ   لُ تُلل   عنها ، وقدْ  بالشُّغلِ  يف الص بلةِ  الكراىةِ 
 لُ يلل   ، وقدْ  يف روايٍة ُأخرى وِ ، كما َصر َح بِ  هابِ والث   لرِ الش   سجودُ  خرى ، وىيَ أُ 

 اىػ .( ٌِن بِلل تَ  الواحدُ  اغبكمُ 
؛  هِ ، ويشد مها دِبْشَبٍك ، وكبوِ  القمهصِ  ، أوِ  طََريَف الر داءِ  لُ جُ يضم  الر   بأفْ  وال بأسَ 
 :  ا قاؿَ تللهقً  خاريُّ البُ  الذي رواهُ  -- األكوعِ  بنِ  سلمةَ  يف حديثِ  ِلَما وردَ 

صه يٍ مً  قى يَّ ًإالَّ لى سى عى يٍ لى ، كى  دً يٍ ي الصَّ فً  في وٍ كي ي أى ًإنّْ ،  اللً  ؿى وٍ سي ا رى : يى  تي لٍ قػي )) 
 . ((ةن  شىوٍكى الَّ إً  دٍ جً لىٍم تى  فٍ إً فػىزيرَّهي ، كى  : اؿى ده قى احً كى 

           كما سهأيت   ةِ م  أَىُل الذ  نَّاًر [ شىدُّ كىسىًطًو كىزي ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
ٍ  هم ملزموفَ يف أحكامِ  -اللُ  اءَ شَ  فْ إِ - وا ح ى ال يشابُِ ؛  خيتصُّ بم بلُبٍس ملٌن 

،  ٌنَ وا باْلُمسلمِ اختلطُ  م لوِ هُ فردبا أنػ  ، ا زبصُّهم ؽبم أحكامً  ؛ ألف   ٌنَ اْلُمسلمِ 
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 ُٕٓ 

 

تكرًٌن ؽبم ؛  ، وذلكَ  ٌنَ اْلُمسلمِ  وا ملاملةَ وملُ علههم ، وعُ  مَ ُسل  ، هم وا لباسَ ولبسُ 
ک  ک  ک  ک  گ    گ   چ : -تَػَلاىَل - قاؿَ كما ،   رعِ الش   قصودِ مَ ـبالٌف لِ  وىوَ 

 چگ
 بدوفِ  وفَ يَُذلُّ  ٌنَ اْلُمسلمِ  حكمِ  وا ربتَ إذا كانُ  ارُ الكف   ، فلذلكَ (ُ)

 ةِ ن  يف السُّ  ؛ كما ثبتَ  ؽِ رُ الطُّ  إىل أضهقِ  وفَ ضطرُ يُ  هم ، ولذلكَ اْلَمَساِس حبقوقِ 
 ابِ اػبط   بنِ  رَ مَ عُ  علهها كتابُ  يف حدوٍد اشتملَ  ، وىذا أصٌل شرعي   حهحةِ الص  

--  ِـُ ػاإلم وُ ػَ ، والذي شرح ةِ م  الذ   ألىل        :  ِفهسِ ػالن   وِ ػيف كتابِ  مِ ػ  هػالق نُ ػاب ا
ـً ػأحك)   . ( ةً ػمَّ ذَّ ػال لً ػأى ا

ـً  ىذهً  فمنٍ  ،  ٌنَ اْلُمسلمِ  وا عنِ ، ح ى يتمهػ زُ  ارٍ ن  وسطُهم بزُ  ُيشدُّ  وُ أن  :  األحكا
 ، فبل تُػْلطى ؽبم أحكاـُ  الكتابِ  أىلِ  م منْ هُ ىذا عبلمًة ؽبم على أنػ   ويكوفُ 
 . يف الظ اىرِ  ٌنَ اْلُمسلمِ 
 . ارِ أي كَشد  الزُّن  ،  ارِ كالزُّن    ال َيشدُّ وسطَوُ  وُ ي فإن  اْلُمصل   يُيصل   أفْ  فإذا أرادَ 

ىم شلارِ  منْ  ، وىوَ  ارِ الكف   مشابةِ  جهةِ  منْ  منوُ  دُينعُ  وُ ، فإن   وِ بذاتِ  ارِ الزُّن   ا لبسُ أم  
 . ذلكَ  هم يف مثلِ تُ هُ مشابػَ  بم ، وال ذبوزُ  اْلَمخصوصِ 

 ا يف قوؿِ مطلقً  ؽبا ذلكَ  امرأًة ُكرِهَ  كافَ   ؛ فإف   ارِ الزُّن   ىهئةِ  لغًنِ  وُ ا إذا شد  وسطَ وأم  
ُ يُ  وُ ؛ ألن   -َرضِبَُهُم اللُ - الللماءِ  بلضِ  ا ، بدنِ  ا ، وتقاطهعَ عجهزِِ  حجمَ  بوِ  بٌن 

 . اإلغراءُ  فهحصلُ 
 
 

                              
 . ٛٔ:، آية  جّ اغبَ (/ ٔ)



 ُٖٓ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

 ________________________________________
ـي الٍ كى   غىٍيرًهً ًفي ثػىٍوبو ، كى  خييىالءي تىٍحري

________________________________________
ـي الٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  ،  بلءُ لَ : فػُ  بلءُ اػبُهَ غىٍيرًًه [ ًفي ثػىٍوبو ، كى  خييىالءي تىٍحري
 . رَ : إذا تكبػ  " ُل وَخاَؿ الر جُ "،  ىوُ ، والز   طرُ ، والبَ  ربُ الكِ  ملناهُ  فبدودً  اػباءِ  بضم  

   يف ثوٍب ،  تْ كانَ   سواءً ،  ال ذبوزُ  هبلءَ اػبُ  أف  : أي  [ الءي يي خي الٍ  ـي ري حٍ ] تى  كقوليوي :
 يف الص حهَحٌِن منْ  عنوُ  ثبتَ  --الن ِبّ  وذلك ألف  ؛  كاْلَمْشيِ ،   هِ غًنِ  أوْ 

ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ   خييىالءى  مىٍن جىرَّ ثػىٍوبىوي  )) : قاؿَ  وُ أن   -َرِضَي الُل َعنػْ
 .(( لىٍم يػىٍنظيًر اللي ًإلىٍيًو يػىٍوـى الًقيىامىًة 

       : قاؿَ  -- الن ِب   أف   سلمٍ مُ  يف صحهحِ  -- ريرةَ أيب ىُ  حديثُ  : وي كمثلي 
 .(( ا ى مىٍن جىرَّ ًإزىارىهي بىطىرن ال يػىٍنظيري اللي ًإلى  ))

 : قاؿَ  -- اللِ  رسوؿَ  ، أف   -- ريرةَ أيب ىُ  حديثِ  منْ  سلمٍ مُ  ويف صحهحِ 
خىسىفى اللي بًًو فى ،  نػىٍفسيوي  قىٍد أىٍعجىبىٍتوي ، ٍردىٍيًو ي بػي ا رىجيله يػىتىبىٍختػىري يىٍمًشي فً نىمى يػٍ بػى  ))

 . ((ًقيىامًة ـً الٍ وٍ ى يػى لى ا إً هى يػٍ يػىتىجىٍلجىلي فً  هيوى ، فػى  األىٍرضى 
ىذا  ، وأف  االختهاِؿ يف اْلَمشِي  على ربرًنِ  حهحةُ الص   األحاديثُ  ىذهِ  تْ فدل  
 الوعهدِ  لورودِ  ؛ وبِ نُ الذُّ  كبائرِ   كبًنٌة منْ   ، فهوَ  رجاتِ أعلى الد   بلغَ  قدْ  حرًنَ الت  

 . الكبًنةِ  ضوابطِ مْن  وذلك،  يف اآلخرةِ  باللقوبةِ  علهوِ 
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 ُٓٗ 

 

________________________________________
 اٍسًتٍعمىاليوي ري ، كى يػٍ التٍَّصوً كى 

________________________________________
،  الت صويرُ  حَيْرـُ : أي [  اٍسًتٍعمىاليوي ري ، كى يػٍ التٍَّصوً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 . الصُّورِ  واستلماؿُ 
،  كاإلنسافِ ،   األرواحِ  مشتمبًل على ذواتِ  ما كافَ :  ـِ اْلُمحر   بالت صويرِ  واْلُمرادُ 

 . األرواحِ  ذواتِ  منْ  اْلَمخلوقاتِ  ىا منَ ، وغًنِ  هورِ ، والطُّ  والبهائمِ 
 ، والبحارِ  ، واألنارِ  كاعبباؿِ فبا ال بُد  مْنُو مَن اعبماداِت ،   اتصويرً  ا إذا كافَ وأم  

الِل والل فُظ للُبخاري  ، عْن عبدِ ِلَما روى الش هخاِف ، ـٍ ؛ ؿبر   غًنُ  وُ فإن   ، واألشجارِ 
ُهَما-ابِن عب اسٍ  أف  َرُجبًل أَتَاُه ، فقاَؿ : يا أبَا عب اٍس ، إين  إنساٌف  -َرِضَي الُل َعنػْ

ا ملهشيت مْن صنلِة يدي  ، وإين  أصنُع ىذِه الت صاويرَ     ؟ فقاَؿ ابُن عب اٍس :  إمن 
ُثَك ِإال  ما ظبْلُت مْن رسوِؿ اللِ  )) مىٍن صىوَّرى يقوُؿ ، ظبْلُتُو يقوُؿ :  --ال ُأحد 

ا (( هىا أىبىدن هىا الرٍُّكحى ، كىلىٍيسى بًنىاًفخو ًفيػٍ فيخى ًفيػٍ بيوي حىتَّى يػىنػٍ    ، صيٍورىةن فىًإفَّ اللى ميعىذّْ
شديدًة ، وأصفر  وجُهُو ، فقاَؿ : وحيَك إْف أبْهَت ِإال  أْف تصنَع فربا الر ُجُل ربوًة 

 فللهَك بذا الش جِر ، كلُّ شيٍء لهَس فهِو روٌح .
     اللِ عبدِ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ما ثبتَ :  التَّصويرً  في تحريمً  كاألصلي 

ابن  )):  يقوؿُ  -- اللِ  رسوؿَ  تُ : ظبلْ  قاؿَ  --مسلوٍد  بنِ ا ا أىشىدُّ النَّاًس عىذى
 .(( فى ميصىوّْريكٍ ًة الٍ ًقيىامى ـى الٍ يػىوٍ 

 َ  ؛ أشدُّ اللذابِ  القهامةِ  يوـَ  الت صويرِ  عذابَ  أف   -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - فبٌن 
 الللماءُ  هُ اعتربَ  ، ولذلكَ  الت حرًنِ  يف أعلى درجاتِ  وُ ـٌ ، وأن  ؿبر   وُ وىذا يدؿُّ على أن  

 . يف اآلخرةِ  ديدةِ الش   اللقوبةِ  بذهِ  علهوِ  الوعهدِ  لورودِ ؛  وبِ نُ الذُّ  كبائرِ   منْ 
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ٍر ، صو  ٍر ومُ صو  مُ  بٌنَ  ؽْ لَػْم يفر   حهثُ ؛  يف ىذا اغبديثِ  مَ عم   -- الن ِب   إف   ُث   
 ا ، وما كافَ مً س  ؾبُ  ورِ الصُّ  منَ  ما كافَ  ، فشملَ  اْلُمصو رِ  يءِ الش   يف نوعِ  ؽْ ولَػْم يفر  

 ىا .، وكبوِ  ، واألصناـِ  ماثهلِ كالت    مُ ٍم ، واْلُمجس  ؾبس   غًنَ 
 صفةِ  عنْ  أخربَ  حهثُ ؛  حديثٍ  منْ  يف أكثرَ  حرًنَ ىذا الت   -- الن ِبُّ  أك دَ  وقدْ 

ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  كما يف حديثِ ،   القهامةِ  م يوـَ عذابِ       -َرِضَي الُل َعنػْ
 رى الصُّوى  هً ذً ىى  فى وٍ عي نػى صٍ يى  نى يٍ ذً فَّ الَّ إً  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف   خاري  البُ  صحهحِ  يف
لىٍقتيمٍ : أىٍحييوا مى  مٍ هي لى  اؿي قى يػي ،  ةً امى يى قً الٍ  ـى وٍ يػى  فى وٍ بػي ذَّ عى يػي   .((  ا خى

َها- عائشةَ  اْلُمؤمنٌنَ  ـ  أُ  حديثِ  ويف الص حهَحٌِن منْ      :  تْ قالَ  -َرِضَي الُل َعنػْ
 فى وٍ اىي ييضى  نى يٍ ذً الَّ  ةً امى يى قً الٍ  ـى وٍ ا يػى ابن ذى ػعى  اسً ػدُّ النَّ ػشأى  )) : -- اللِ  رسوؿُ  قاؿَ 

ٍلًق اللً بً   .((  خى
 دَ رَ وَ  ، ولذلكَ  وبِ نُ الذُّ  كبائرِ   كبًنٌة منْ   وُ ، وأن   الت صويرِ  يدؿُّ على ربرًنِ  وُ وىذا كلُّ 

        :  -- حهفةَ أيب جُ  حديثِ  منْ  خاري  البُ  كما يف صحهحِ   رِ اْلُمصو   للنُ 
 .((  وّْرى ميصى لىعىنى الٍ  -- اللً  وؿى سي رى  فَّ أى )) 

 اْلُموجبةُ  اغباجةُ  تِ دَ جِ وُ  ، أوْ  ا إلهوِ ضطرً مُ  اإلنسافُ  ما كافَ :  ىذا كييستثنى منٍ 
 اغباجةِ  بقدرِ  دَ إذا تقه   ، لَػْم يأثْ  ضطراراال على سبهلِ  وُ إذا فللَ  وُ ؛ فإن   وِ بِ  للرُّخصةِ 
 . والض رورةِ 
 هُ ، ومرادُ  الت صويرِ  استلماؿُ  حيرـُ : أي [  مىاليوي عٍ اٍستً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -كقوليوي 
 .ىا ىا وإبقاؤُ ازباذُ  ، فبل جيوزُ  الصُّورُ 

               عائشةَ  اْلُمؤمنٌنَ  ـ  أُ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ما ثبتَ :  كيدؿُّ على ذلكى 
َها-       ةه رى صيوٍ  وً يٍ م فً ذً الَّ  تى يٍ بػى فَّ الٍ إً  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ

 . ((ةي كى الئً مى الٍ  ال تىٍدخيليوي 
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    ،  أمر ِبَطْمِسَها -- الن ِب   أف  :ها ىا كإبقائً اتخاذً  كمما يدؿُّ على حيرمةً 
          اأَلَسِدي  :  أليب اؽبه اجِ  قاؿَ  وُ أن   -- علي   سلٍم عنِ مُ  كما يف صحهحِ 

ةن رى ال صيوٍ كى  )) وفهو :،  (( -- ؿي اللً وٍ سي رى  وً يٍ لى ا بػىعىثىًني عى  أىبٍػعىثيكى عىلىى مى الى أى  ))
 . ها، واستبقائِ  الصُّورِ  ازباذِ  فهذا يدؿُّ على ربرًنِ  ((ا  طىمىٍستػىهى الَّ إً 

 . حرًنِ داخلٌة يف الت  (  ةً وتغرافيَّ الفي  ورً الصُّ ػ) نا بيف زمانِ  اْلَملروفةُ  ورُ الصُّ  : مسألةه 
ا هَ إنػ   ؛ حهثُ  بالهدِ  صويرِ كالت    تْ ا لهسَ هَ ا جائزٌة ؛ ألنػ  هَ إنػ  :  العلماءً  بعضي  كقاؿى 

 . وُ فهها نفسَ  اليت يرى اإلنسافُ  رآةِ مِ كالْ   ل  ؛ فهيَ حبٌس للظ  
 صويرِ الت   منَ  وعِ يف ىذا الن   لئلنسافِ  ، ولهسَ  اآللةُ  ىوَ  صويرَ الت   الذي فللَ  وألف  

 . حرًنُ الت   وُ ٌر ، فبل يشملُ صو  مُ  وُ أن   علهوِ  صنلٌة ، فبل َيْصُدؽُ 
 ِلَما يلي : ؛ وذلكَ  بالهدِ  مٌة كالت صويرِ ر  ا ؿبُ هَ أنػ   كالذم يظهري 

 وُ فإدارتُ ،  ارفً وعُ غًة لُ  با ُمصو رٌ  رُ ؛ فاْلُمصو   األحاديثِ  ا داخلٌة يف عموـِ هَ أنػ   أكالن :
ها نفسِ  اآللةِ  منَ  الت صويرُ  نِ ، ولَػْم يكُ  الت صويرُ  وِ بِ  ؽبا فلٌل وقعَ  وُ وتوجههُ  لآللةِ 
 ها وعدـِ قفلِ  ها يف حاؿِ بنفسِ  رْ صو  لَػْم تُ  تْ كَ ِر تُ  لوْ  اآللةَ  بأف   ا جيزـُ نَ لُّ ، وكُ  وِ فللِ  بدوفِ 
 شغهلُ ها ، وىذا الت  ا وتوجههِ ها وإدارِِ تشغهلِ   بلدَ ال  با تصويٌر إِ  ها ؛ فبل يقعُ تشغهلِ 

 وُ أن   وِ بِ  قاـَ  نْ على مَ  ؽُ فحهنئٍذ يصدُ ،  الصُّورةُ  وِ بِ  تْ حصلَ  لآللةِ  وجهوُ والت   واإلدارةُ 
 وِ بِ  ا يقوـُ ا عم  خالهً  وُ لُّ ىذا كُ ،  ص  اْلُمحر ـِ الن   منطوؽِ  يف عموـِ  لُ صو ٌر ، فهدخُ مُ 

،  ح ى تظهرَ  م للصُّورةِ هِ حك   على األقلِ  ، أوْ  الت ْحمهضِ  عملِ  منْ  وفَ رُ اْلُمصو  
م علههِ  ؽُ حقهقًة ، فهصدُ  للت صويرِ  وفَ م فاعلُ ، فهُ  ورةِ منتجٌة للصُّ  ا أعماؿٌ هَ لُّ وكُ 
يف  وفَ ا ، وبذا يدخلُ رفً عُ  روفَ صو  ههم مُ نا نسم  غًة ، إضافًة إىل أن  لُ  وفَ رُ صو  م مُ هُ أنػ  

م إىل استثناىُ  نِ مَ  ، وحيتاجُ  لللقوبةِ  اْلُموجبِ  رًنِ ح، والت   حرًنِ بالت   الواردِ  اللموـِ 
 . مهِ على استثنائِ  لهلِ الد  
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 منٍ رآة قهاٌس مردوٌد مِ على الْ  اىرةِ الظ   ورةِ على الصُّ  باآللةِ  صويرِ الت   قهاسَ  أف   ا :ثانين  
 : ينً كجهى 

     رآة مِ على الْ  ورةَ الصُّ  ؛ ألف   الفارؽِ  قهاٌس معَ  وُ ؛ ألن   وُ صحتَ  مُ سل  ال نُ  : األكؿً 
 اآللةِ  ا صورةُ ، وأم   رآةِ مِ الْ  مقابلةِ  عنْ  الواقفِ  خصِ ش  ال بزواؿِ  تزوؿُ  ؛ بلْ  ال تثبتُ 

 . رآة اليت تزوؿُ مِ الْ  صورةِ  مرتتبٌة علهها ؛ خببلؼِ  صويرِ الت   فمنطبلٌة باقهٌة ، فمفاسدُ 
 . ص  للن   وِ قابلتِ مُ لِ  عتبارِ اال فاسدُ  وُ فإن  ،  القهاسِ  ا صحةَ فرضً  انَ مْ سل   لوْ  اني :الثَّ 
،  اغبقهقهةَ  ورةَ الصُّ  تُقاربُ  الهدِ  صورةَ  ألف  ؛ مًة ؿبر   تْ هم لهسَ بلضِ  قوؿَ  أف   ا :ثالثن 

ا صورٌة لَلٌْنِ الش يِء ؛ هَ فإنػ  ،  اآللةِ  صورةِ  ، خببلؼِ  اللِ  ضاىاٌة ػبلقِ فهها مُ  فتكوفُ 
 رعُ الش   ألجازَ  كذلكَ   األمرُ  كافَ   لوْ  وُ بأن  :  عنوي  يجابي ،  ضاىاةٌ فهها مُ  تْ فلهسَ 
 غًنَ  ورةُ الصُّ  ح ى تكوفَ ؛  اْلُمحاكاةَ  شخٍص ماىٍر جيهدُ  منْ  تْ إذا كانَ  الهدِ  صورةَ 
 . اغبقهقهةِ  ورةِ الصُّ  عنِ  ـبتلفةٍ 

 كافَ   وجوٍ  على أي   الصُّورةَ  ـَ حر   رعَ الش   ؛ ألف   وهُ ما ذكرُ  وىذا يدؿُّ على ضلفِ 
 ىا .غًنِ  ، أوْ  بآلةٍ ،  كاغبقهقةِ   كافَ   ، أوْ  مقاربًة للحقهقةِ 

 صويرِ ىا يف الت  جيدُ  صويرُ ها َحُرـَ الت  أجلِ  اليت منْ  فاسدَ اْلمَ  لَ تأم   نْ مَ  ل  كُ   إف   ُث  
، أكربُ  باآللةِ  فهما يكوفُ  الفتنةُ  تكوفُ  قدْ  بلْ  ، باآللةِ  ، أوْ  بالهدِ ،  وِ أنواعِ  جبمهعِ 

 .  أعلمُ  واللُ 
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________________________________________
ـي اً كى   رو ثًيىابي حىرًيٍ كى ،  هو ًبذىىىبو قػىٍبلى ًاٍسًتحىالىًتوً ميمىوَّ  كٍ جو ، أى ٍسًتٍعمىاؿي مىٍنسيوٍ يىٍحري

________________________________________ 
ـي اً ] كى  : -اللي رىًحمىوي -قوليوي  هو ًبذىىىبو قػىٍبلى ميمىوَّ  كٍ جو ، أى ٍسًتٍعمىاؿي مىٍنسيوٍ يىٍحري

     ،  الذ ىبِ  خبهوطِ  اْلَمنسوجِ  لُبسُ  ال جيوزُ  وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - هُ مرادُ [  ًاٍسًتحىالىًتوً 
 ـٌ ؿبر   ىٍة بوِ فُبو   ذىٍب ، أوْ  اليت فهها نسٌج منْ  هابِ الث   لبسَ  ألف   ؛ بوِ  هِ اْلُممو   أوِ 

 واغبريرِ  ىبِ الذ   عنِ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وِ نهِ  يف عموـِ  وِ لدخولِ  اشرعً 
    : قاؿَ  -- الن ِب   أف   -- وسى األشلري  أيب مُ  ، كما يف حديثِ للر جاؿِ 

ـى عىلىى ذيكيوٍ إًلنىاًث ًمٍن أيمًَّتي ، كى حىرًيري لً الٍ أيًحلَّ الذَّىىبي كى  )) ، أضبدُ  رواهُ  ((رًىىا حيرّْ
 . ، والبههقيُّ  سائيُّ والن  

  ا ، ىً فبو   ا ، أوْ منسوجً  كافَ   ا ، سواءً مطلقً  وِ لبسِ  يقتضي ربرًنَ  ص  ىذا الن   وعموـُ 
 . ا بوِ حً موش   ، أوْ  األطراؼِ  مطر زَ  ا ، أوْ مطلهً  أوْ 

 يلبسَ  أفْ  لِ جُ على الر   حيرـُ  وُ أن   هُ مرادُ رو [ ثًيىابي حىرًيٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 يف الص حهَحٌِن منْ  اليت فهها حريٌر ؛ ِلَما ثبتَ  ، أوِ  اغبريرِ  منَ  اْلَمصنوعةَ  هابَ الث  

             : وؿُ ػيق -- الن ِب   تُ : ظبلْ  قاؿَ  -- ابِ اػبط   بنِ  رَ مَ عُ  حديثِ 
نٍػيى  وي ًإنَّ فى  ؛حىرًيرى ال تػىٍلبىسيوا الٍ  ))  .(( ًة رى ا ، لىٍم يػىٍلبىٍسوي ًفي اآلخً مىٍن لىًبسىوي ًفي الدُّ

أيًحلَّ الذَّىىبي  )):  قاؿَ  وُ يف الص حهَحٌِن أن   -- أنسٍ  حديثُ  : وي كمثلي 
ـى عىلىى ذيكيوٍ إًلنىاًث ًمٍن أيمًَّتي ، كى ري لً حىرًيػٍ الٍ كى  لُْبِس  على ربرًنِ  فدؿ  ؛  ((رًىىا حيرّْ

 كبائرِ   منْ  الللمِ  أىلِ  طائفٌة منْ  هُ عد   ، ولذلكَ  اإلناثِ  ، دوفَ  على الذُّكورِ  اغبريرِ 
 ـَ كما تقد  ، وذلَك مْن ضوابِط الكبًنِة   يف لُْبِسوِ  ديدِ الش   الوعهدِ  ؛ لورودِ  وبِ نُ الذُّ 
  سلمٍ مُ  ، كما يف صحهحِ  الهسًنَ  استثىن منوُ  وُ أن   -- الن ِب   ُة عنِ ن  السُّ  ثَػَبَتتِ  ُث  
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  ________________________________________
 يىاال ًإٍف ًاٍستػىوى ، رً وٍ كي ى الذُّ لى عى  ارن ظيهيوٍ  ريهي ثػى كٍ ا أى مى كى 

________________________________________ 
، حىرًيًر عىٍن ليٍبًس الٍ  -- نػىهىى رىسيوؿي اللً  )) : قاؿَ  -- رَ مَ عُ  حديثِ  منْ 
 (( . ًن ، أىٍك ثىالثىةو ، أىٍك أىٍربػىعىةو ٍصبػيعىيٍ أي  مىٍوًضعى ًإالَّ 

َها- أظباءَ  ويف حديثِ  أىنػَّهىا أىٍخرىجىٍت  )) : وِ يف صحهحِ  سلمٍ مُ  عندَ  -َرِضَي الُل َعنػْ
نىةي ًشٍبرو ًمٍن ًديػٍ اًلسى يى ةن طى جيبَّ  هى ، كى  ي  انً بىاجو كىٍسرىكى ةن عىلىٍيها ليبػٍ ،  وً فػىٍيًن بً ا مىٍكفيوٍ فػىٍرجىيػٍ
 . ((ا يػىٍلبىسيهى  افى كى   --ًؿ الًل وٍ سي ةي رى جيبَّ  هً ذً : ىى  تٍ الى قى فػى 

  وِ بِ  ةُ السُّن   لثبوتِ ؛  -َرضِبَُهُم اللُ - الجمهورً  مذىبي  ىوى  األصابعِ  األربلةِ  واستثناءُ 
نُِظر إىل  هِ بغًنِ  اغبريرُ  إذا اختلطَ  وُ إىل أن   -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءً  منى  طائفةه  كذىبى 
 : بقولِوِ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  إلهوِ  سبًة فأُعِطَي ُحْكَمُو ، وىذا ما أشارَ نِ  األكثرِ 

 . ا [رن ظيهيوٍ  ريهي ثػى كٍ ا أى مى ] كى 
 دَ رَ  ما وَ ال  ؛ إِ  هِ ا لغًنِ مساويً  ا ، أوْ مغلوبً  ا ، أوْ غالبً  وِ للبسِ  حرًنَ يقتضي الت   واألصلُ 

 . وِ باستثنائِ  صُّ الن  
 ـي ري حٍ يى ] كى  : وِ قولِ  منْ  ـَ إىل ما تقد   راجعٌ [  رً وٍ كي ى الذُّ لى ] عى  : -رىًحمىوي اللي -كقوليوي 

َ يُ  أفْ  ، فأرادَ  جو ... [وٍ سي نٍ مى  اؿي مى عٍ تً سٍ اً           بالر جاِؿ ،  خاص   حرًنَ الت   أف   بٌن 
ـَ بهانُُو   ن  ؽبُ  واغبريرِ  ىبِ الذ   جبوازِ  ص  الن   لثبوتِ  ؛الن ساِء  دوفَ   .كما تقد 
 باألكثرِ  اللربةَ  ا بأف  نَ لْ نا إذا قػُ أي أن   يىا [] ال ًإٍف ًاٍستػىوى  : -رىًحمىوي اللي - قولو

 : ؤاؿي السُّ  يردي  وي فإنَّ ،  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  باغبُرَمِة على ما مشى علهوِ  للحكمِ 
َ  ؛ ا ُمْسَتويَػٌْنِ إذا كانَ  اغبكمِ  عنِ    اغبالةِ  يف ىذهِ  وِ بكراىتِ  حُيكمُ  وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - فبٌن 
 



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُٔٓ 

 

________________________________________
 ةو كَّ حى  كٍ أى ،  ةو رى كىًلضىريكٍ 

________________________________________ 
ـَ ملَنا يف كتاِب الط هارِة مْن أف  ما كاَف بٌَن  ةه مبنيَّ  الكراىةي  كىذهً  : على ما تقد 

،  -َرضِبَُهُم اللُ -اغببلِؿ واغبراـِ حُيكُم بكراىِتِو ، وىَو قوُؿ طائفٍة مَن الللماِء 
للو وج ىذا الوجوِ  منْ  حرًنِ بالت   اغبكمِ  منَ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  فاستثناهُ 
 .مكروىاً 

 اغبريرِ  للبسِ  لُ جُ الر   إذا اضطرَ  وُ أن   بوِ  اْلُمرادُ ةو [ رى ] كىًلضىريكٍ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 حريٍر يستُػرُ   ثوبَ ال  إِ  تَػْتلَف ، وال جيدُ  ، أوْ  ثهابُوُ  تضهعَ  أفْ  : مثلي ،  وُ لُبسُ  لوُ  جازَ 

 ىذهِ  بقدرِ  دُ يتقه   ضرورًة ، ولكنْ  وِ بِ  ؛ ألف   لبسو لوُ  ، فحهنئٍذ جيوزُ  وُ عورتَ  وِ بِ 
 ، كالحاجةً  للضَّركرةً  ما جازى  أفَّ  ":  القاعدةَ  علهها ؛ ألف   ، وال يزيدُ  الض رورةِ 

 ."ًبقىٍدرًىا  يػيقىدَّري 
 ، وىكذا يف كل   َفْسُخ اغبريرِ  علهوِ  وجبَ  ،ا ا مباحً ثوبً  فم ى ما وجدَ ،  وعلهوِ 

 دِ دبجر   وِ يف لُبسِ  الرُّخصةُ  تزوؿُ  وُ فإن   ، اغباجةِ  ، أوِ  للض رورةِ  لُْبُسوُ  ـٍ جازَ ملبوٍس ؿبر  
 .  لُْبِسوِ  ، وإمكانهةِ  اْلُمباحِ  وجودِ 
 يلبسَ  ِحّكٌة أفْ  وِ بِ  تْ كانَ   نْ مَ لِ  أي وجيوزُ ةو [ كَّ حى  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي - قاؿى 
 . اغبريرِ  ثوبَ 
بلبِسِو ُرخ َص  برودٌة ؛ ولذلكَ  فهوِ  اغبريرَ  إف   : -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءً  بعضي  قاؿى 

 َلَمْن كاَنْت ِبِو ِحك ٌة .
 . حار   اغبريرَ  بأف  :  ىذا القوؿي  كتيعقّْبى 

 



 ُٔٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

  ________________________________________
 أىٍك جىرىبو ،  مىرىضو  كٍ أى 

________________________________________ 
 لدفعِ  ػباصٍة فهوِ  اغبكمةَ  : أف   وابُ : ) الص   -َرضِبَُو اللُ - رٍ جَ حَ  ابنُ  اغبافظُ  وقاؿَ 

 . ( كالَقْملِ   ،اغِبك ُة  عنوُ  ما تنشأُ 
         -- مالكٍ  بنِ  أنسِ  كما يف حديثِ ،   الرُّخصةِ  بذهِ  ةُ السُّن   تِ ثبتَ  وقدْ 

 رً يٍ بػى الزُّ ، كى  ؼو وٍ عى  نً بٍ  نً مى حٍ الرَّ  دً بٍ عى لً  رخَّصى  -- يَّ بً النَّ  فَّ أى )) :  يف الص حهَحٌنِ 
 . ((ٍت ًبًهمىا كَّةو كىانى حىريًر ًلحى ي ليٍبًس الٍ فً 

ونصَحُو األطباُء ا ، مريضً  كافَ   نْ مَ  أف   هُ مرادُ مىرىضو [  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 بًنِ والزُّ  عوؼٍ  بنِ  ضبنِ الر   للبدِ  -- ، كما َرخ َص الن ِبُّ  لوُ  صَ ُرخ   بلبِس اغبريِر ،

ُهَما- في  لي كيدخي ما دبلىًن واحٍد ، هُ ؛ ألنػ   ةِ اغِبك   أجلِ  منْ  وِ يف لبسِ  -َرِضَي اللُ َعنػْ
 وردَ  حهثُ  ؛ سلمٍ مُ  يف صحهحِ  ثابتةٍ  يف روايٍة للحديثِ  كما وردَ ،   القملُ :  ذلكى 

 . اغبريرِ  ؽبما يف لبسِ  صَ الَقْمَل ؛ فرخ   -- ا إىل الن ِب  ما شكهَ هُ فهها أنػ  
الذي  اْلَملروؼُ  اْلَمرضُ  ىوَ  ] أىٍك جىرىبو [ الجىرىبي : : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

أذى اعَبرِب ،  منْ  خيف فُ  نلومٌة ، وىوَ  فهوِ  اغبريرِ  ، وثوبُ  اإلنسافِ  جلدَ  ُيصهبُ 
 ( حىٍربو  ):  سخِ النُّ  ِحَكٌة ، ويف بلضِ  ْن بوِ مَ لِ  صُ فًُنخ ُص لؤلْجرِب كما يُرخ  

 إغاظةِ  بابِ  منْ ؛ يف اغَبْرِب  اغبريرِ  لبسِ  : جوازَ  اْلُمرادُ  ، فهكوفُ  اْلُمهملةِ  باغباءِ 
 . كما يلّلل بو بلض الللماء رضبهم الل  الكف ارِ 

 عنْ  وايةِ الر   لفظُ  يكوفَ   أفْ ال  م  إِ هُ الل   ، ا يدؿُّ علهوِ دلهبًل صحهحً  لوُ  وىذا ال أعرؼُ 
    يّْ بً ى النَّ لى رى شىكىوا إً يػٍ بػى الزُّ ؼو كى وٍ عى  نى بٍ  نً مى حٍ الرَّ  دى بٍ ًإفَّ عى ))  يف قولِِو : -- أنسٍ 

 



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُٕٔ 

 

________________________________________
 فى ا أىٍربعى أىصىاًبعى فىمىا ديكٍ كىافى عىلىمن   كٍ أى ،  احىٍشون  كٍ أى 

________________________________________ 
--  ٍفهمُ يُ  فقدْ  ((ا مى هي اةو لى زى ي غى ًر فً حىرًيٍ ي قيميًص الٍ ا فً مى هي لى  صى رىخَّ فػى ، قىٍملى ال 

 .واغَبْرِب  يف الغزوِ  وِ لبسِ  ، جوازُ  يف الغزوِ  خصةِ الرُّ  ورودِ  منْ 
؛  على ذلكَ  اللةَ الد   نُ ا ال تتضم  هَ ، فإنػ   مستنَد الرُّخصةِ  وايةُ الر   ىذهِ  تْ فإذا كانَ 

  ما يف الغزوِ لكونِ  ، ولهسَ  الرُّخصةُ  تِ هَ بُنِ  ، وعلهوِ  القملِ  منَ  تْ كوى كانَ الش   ألف  
 . ةِ رفه  حكايُة الظ   ((اةو زى ي غى فً  )) بقولِِو : اْلُمرادَ  ها ، وأف  لفظِ  واضٌح منْ  كما ىوَ 

،  الش يءِ  بداخلِ  الذي يكوفُ  : ىوَ  اغَبْشوُ ا [ حىٍشون  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 . ظاىٍر لللهافِ  غًنَ  وِ لكونِ ؛  -َرضِبَُهُم اللُ - العلمً  أىلً  بعضي  فهوِ  صَ فرخ  

،  جاؿِ على الر   اغبريرَ  --َحر ـَ الن بُّ  حهثُ  ؛ اللموـُ  وِ يف ربرديِ  ةِ السُّن   وظاىرُ 
 ، واْلَمْحِشي  . منوُ  اىرِ الظ   بٌنَ  يفر ؽَ  أفْ  دوفَ 

يُرخ ُص  وُ أن  : أي فى [ أىٍربعى أىصىاًبعى فىمىا ديكٍ ا كىافى عىلىمن   كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
ا ، هَ ، فما دونػَ  أصابعَ  أربلةِ  ا بقدرِ مً لَ عَ  حريٌر إذا كافَ  وفهوِ  وبَ الث   يلبسَ  أفْ  لِ جُ للر  

 .َحُرَمْت  تْ فإذا زادَ 
 فَّ أى  )):  سلمٍ مُ  يف صحهحِ  -- ابِ اػبط   بنِ  رَ مَ عُ  حديثُ :  ذلكى  كدليلي 

 (( ةو عى بػى رٍ أى  كٍ ةو أى الثى ثى  كٍ أى  نى  مىٍوًضعى ًإٍصًبعىيٍ الَّ إً ، ًر يٍ حىرً ليٍبًس الٍ  نٍ ى عى هى نػى  -- يَّ بً النَّ 
 يف األربلةِ  الرُّخصةُ  ؛ فتكوفُ  ذلكَ  على جوازِ  -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءً  كجمهوري 
ؼبطلق  ك  ، وإمنا ىيَ للش   ( لهسَ  كٍ أى بػ)  اللطفَ  ا على أف  هَ ، فما دونػَ  األصابعِ 

،  خصةِ غايًة يف الرُّ  األصابعُ  األربلةُ  ، فتكوفُ  اللطف اؼبوجب للتشريك يف اغبكم
 . للت حرًنِ  اْلُموجبِ  األصلِ  باٍؽ على حكمِ  وُ ؛ ألن   منوُ  دُينعُ  وُ علهها فإن   وما زادَ 



 ُٖٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

 ________________________________________ 
 سىٍجفى ًفرىاءو كى ،  لىًبنىةى جىٍيبو  كٍ أى ،  ارًقىاعن  كٍ أى 

________________________________________ 
ٍ  خصةُ الرُّ  ىذهِ  ُث    يف ظاىرِ  تْ فسواًء كانَ ،  هابِ الث    منَ ال زبتصُّ دبوضٍع ملٌن 
    ،  ىا اْلُمَصن فُ يف بَاِطِنِو َكَلِبَنِة اعبَْهِب اليت سهذكرُ  تْ كانَ   ، أوْ  كاْلُمطر زِ   وبِ الث  
 . فبل بأسَ  الرُّخصةِ  ا يف حدودِ هَ أنػ   يف الِفراِء ، فما داـَ  تْ كانَ   أوْ 

 ، فهحتاجُ  ؽُ يتخر   وبُ صبُع رقػَْلٍة ، والث  ا [ رًقىاعن  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 اغبريرِ  ا منَ هَ ، فما دونػَ  أصابعَ  أربلةِ  قدرَ  الرُّقلةَ  ، فهأخذُ  ُشُقوَقوُ  عَ يرق   أفْ  اإلنسافُ 

 .  يف ذلكَ  علهوِ  ، وال حرجَ  الش ق   با موضعَ  عُ فًنق  
  ،  قبةِ الر   حوؿَ  وبِ يف الث   تكوفُ  وىيَ لىًبنىةى جىٍيبو [  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 ا .هَ أربلَة أصابٍع ، فما دونػَ  تْ حريٍر ، إذا كانَ  ها منْ يف جللِ  فبل بأسَ 
 اغبهوافِ  جلدِ  منْ  الِفرَاُء ملروٌؼ ، وىوَ سىٍجفى ًفرىاءو [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 .ٌر بػَ وَ  صوٌؼ ، أوْ  علهوِ   إذا كافَ ال  فرٌو إِ  ال يقاؿُ  : غةً اللُّ  أئمةً  بعضي  كقاؿى 

ُر ، وكذلكَ  : العربً  كالسٍَّجفي في لغةً  ،   وبُ الث   وِ بِ  ، ما ُيسرتُ  الس جاؼُ  الِستػْ
  . احِ الشُّر   وبلضُ  غةِ اللُّ  أئمةِ  بلضُ  إلهوِ  كما أشارَ 

  ،  وِ ا بِ خاص   اغبكمُ  ، ولهسَ  يف الِفراءِ  اغبريرِ  وضعُ  جيوزُ  وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - هُ فمرادُ 
 تِ جرَ  ، أوْ  اشتهرَ  وُ ألن  ؛  ، وإمنا خص  الِفراءَ  وِ ، وأمثالِ  كالِقباءِ   هُ وغًنَ  وُ يشملُ  بلْ 

 . بَتْسِجهِفِو ، وَسرْتِه باغبريرِ  اللادةُ 
 
 
 



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُٔٗ 

 

 ________________________________________
 لرَّجيلً لً  ميزىٍعفىري الٍ كى ،  ميعىٍصفىري ييٍكرىهي الٍ كى 

________________________________________ 
 ٌد بقدرِ مقه  ، اعبَْهِب  ، ولُْبنةِ  يف الر قاعِ  اغبريرِ  يف وضعِ  الرُّخصةِ  منَ  ـَ ما تقد   وصبهعُ 
 يَّ بً النَّ  فَّ أى )) :  -- ابِ اػبط   بنِ  رَ مَ عُ  سلٌم عنْ ؛ ِلَما روى مُ  فأقل   أصابعَ  أربلةِ 

--  ةو عى بػى رٍ أى  كٍ ةو ، أى الثى ثى  كٍ ، أى  نً يٍ عى بػي أيصٍ  عى ضً وٍ  مى الَّ ، إً  رً يٍ رً حى الٍ  ليٍبسً  نٍ ى عى هى نػى )) ،
 .  مضمومةً  األصابعُ  وتكوفُ 
،  وُ ى عنْ هَ نػَ  -- الن ِب   ألف  ؛ [  ميعىٍصفىري ييٍكرىهي الٍ ] كى  : -اللي رىًحمىوي -قوليوي 

َرِضَي اللُ -و عمرٍ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  سلٍم منْ مُ  ففي صحهحِ ،  وِ لبسِ  ى عنْ هَ ونػَ 
ُهَما     : اؿى قى فػى ،  ٍينً ميعىٍصفىرى  نً يٍ بػى وٍ يَّ ثػى لى عى  -- ؿي اللً وٍ سي ل رى أى رى )) :  قاؿَ  -َعنػْ

 . الت حرًنُ  هُ فظاىرُ  ((ا ًمٍن ثًيىاًب الكيفَّاًر ، فىال تػىٍلبىٍسهى  ىىًذهً  ًإفَّ 
               اللً  ؿي وٍ سي ي رى انً نػىهى  )) : قاؿَ  وُ أن   -- حديث علي   منْ  سلمٍ مُ  ويف صحهحِ 

--  تًُّم بالذَّىىًب ، كى  نً عى ا ، التحرًن أيضً  هُ وظاىرُ ((  رً فى صٍ عى مي لًبىاًس الٍ  نٍ عى التَّخى
ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  ؛ غبديثِ  للكراىةِ  الجمهوري وَصَرَفُو         -َرِضَي الُل َعنػْ

 .(( ًة الصٍُّفرى يىٍصبيغي بً  --يَّ تي النَّبً يٍ أى رى  )) : يف الص حهَحٌِن قاؿَ 
 .(( ا لَّهى كي   ابىوي يى ا ثً هى قىٍد كىافى يىٍصبًغ بً كى  )) : سائي  ، والن   أيب داودَ  يف روايةِ  وزادَ 
ى : الذي ُيسم   حَبب وِ  وُ صبغُ  ُيْصَبُغ بالُلْصُفِر ، ويكوفُ  هابِ الث   نوٌع منَ :  ميعىٍصفىري كالٍ 

 .اإلْحرِيَض 
 ( اىػ . فَتلْصَفرَ  وبَ الث   تُ عصفرْ  وقدْ ، : صبٌغ  رُ فُ صْ : ) اللُ  يف الص حاحِ  وقاؿَ 

الذي  : ىوَ  هابِ الث   ُمَزْعَفُر منَ الْ لرَّجيًل [ لً  ميزىٍعفىري الٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 . عفرافِ ُصِبَغ بالز  
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  ________________________________________
هىا : اٍجًتنىابي كى   النَّجىاسىاتً  ًمنػٍ

________________________________________ 
َعَلْهِو - عنوُ  كما ثبتَ ،   وُ يلبسَ  أفْ  ُمْحرـَِ الْ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -ى هَ نػَ  وقدْ 

ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  يف حديثِ  -الص بلُة َوالس بلـُ  يف  -َرِضَي الُل َعنػْ
       ا مىسَّوي الزٍَّعفىرىافي ، ال تػىٍلبىسيوا ًمنى الثػَّيىاًب شىيئن كى  )) : قاؿَ  وُ الص حهَحٌِن أن  

: طهِب  ينِ األمرَ  بٌنَ  ، فَهْجَمعُ  هابُ الث   وِ ُتصَبُغ بِ  تْ كانَ   فالز عفرافُ (( وىٍرسي ال الٍ كى 
 . وِ ، وصباِؿ لونِ  حةِ الرائ  

 . ُمَلْصَفرِ الْ  َلوٌف َقريٌب منَ  وُ ألن  ؛  الز ْعَفرافِ  وَكراىهةُ 
ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثِ  وظاىرُ  يدؿُّ على  اهُ نَ الذي ذكرْ  -َرِضَي الُل َعنػْ

 وُ منْ  مُ يُفهَ  ، وقدْ  وِ إحرامِ  يف حاؿِ  لِ جُ بالز ْعَفراِف على الر   صبوغِ مَ الْ  وبِ الث   ربرًنِ 
 . اإلحراـِ  حاؿِ  يف غًنِ  هُ جوازُ 
ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  عنْ  وجاءَ  ،  وي ابى يى ثً  غي بى صٍ يى  افى كى   وي نَّ أى )) :  -َرِضَي الُل َعنػْ

  ؟  افً رى ػفى ػعٍ الزَّ ني بً ىً دَّ ػتى ، كى  كى ػغي ثًيىابى بى صٍ تى  مى ػ: لً  وي ػلى  لى يٍ قً ، فى  افً رى الزٍَّعفى يىدًّْىني بً كى 
،  هُ ، وغًنُ  أضبدُ  رواهُ ((  -- اللً  ؿً وٍ سي ى رى لى إً  اغً بى صٍ األى  بّْ حى أى  وي تي يػٍ أى ي رى نّْ : إً  اؿى قى فػى 

 اختبلٌؼ . هِ ويف إسنادِ 
هىا : اٍجًتنىابي كى ]  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي   .[  النَّجىاسىاتً  ًمنػٍ
 ِاجتنابُ  الص بلةِ  صحةِ  شروطِ  أي منْ  ا [هى نػٍ مً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 . عنوُ  وابتلدَ  وُ إذا تركَ  " ا، اْجِتنابً  وُ ِاْجتَنَب الشيَء ، جَيَْتِنبُ " :  ، يقاؿُ  الن جاساتِ 
 كتابً )  ملناىا يف أوؿِ  بهافُ  ـَ تقد   قباسٍة ، وقدْ  صبعُ  [ اتً اسى جى ] النَّ  كقوليوي :

 .(  هارةً الطَّ 
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من شروط الصبلة أف أي [  النَّجىاسىاتً  ابي نى تً ] ًاجٍ  : -رىًحمىوي اللي -كقوليوي 
 اْلَمكافِ  ، أوِ  وبِ الث   أوِ ،  وِ يف بدنِ  جيتنب اؼبصلي الن جاسة عمومًا سواء كانت

 . ى علهوِ الذي ُيصل  
ـً ػفي اإلل لي ػكاألص ڭ  چ  : -اىَل ػتَػلَ -ُو ػولُ ػق : الةً ػفي الصَّ  ارةً ػهبالطَّ  زا

چۇ
   :  وِ بِ  ، واْلُمرادُ  الث وبِ  بتْطِهًنِ  على األمرِ  تْ اشتملَ  الكرديةَ  اآليةَ  فإف   ،(ُ)

 . الص بلةِ  إرادةِ  عندَ  وُ ثوبَ  رَ يُطه   أفْ 
                ها قولُوُ سبقَ  ؛ حهثُ   الص بلةِ يف كَ ػذل وفِ ػإىل ك مةِ ػالكري ةِ ػاآلي اؽُ ػسب ارَ ػوأش

 چڭ  ڭ چ :  -ُسْبَحانَوُ -
(ِ). 

 للمرأةِ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -قولُُو  علهوِ  دؿ   فقدْ  طهارًة البىدًف : ا اشتراطي كأمَّ 
َها- عائشةَ  حديثِ  كما يف الص حهَحٌِن منْ   اغبائضِ  ثيمَّ  )) : -َرِضَي الُل َعنػْ

ـى ، كصىٌلي  َ  حهثُ ؛  ((ًاٍغًسلي عىٍنًك الدَّ  أفْ   بلدَ ال  ال ُتصلي إِ  اْلَمرأةَ  أف   بٌن 
قباسِة الد ـِ ، سواًء ضبَُِل اغبديُث على دـِ اغبهِض ، أْو دـِ  ا منْ هَ َبَدنػَ  رَ ُتَطه  

االستحاضِة ، فهَو ؿبتمٌل للوجَهٌِن ، وعلى كلهِهَما فإن ُو أصٌل يف وجوِب غسِل 
 .الن جاسِة ؛ لوروِدِه بصهغِة األمِر 

       أنسِ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  فِلَما ثبتَ  : اٍلمىكافً  طهارةً  ا اشتراطي كأمَّ 
 -- يُّ بً أىمىرى النَّ  )):  األعرايبُّ يف اْلَمسجدِ  َلم ا باؿَ  وُ أن   -- مالكٍ  بنِ ا
نيوبو مً بى   طهارةِ   لقصدِ ال  إِ  ذلكَ  ، ولهسَ  ((ى بػىٍوًلًو لى ٍف ييصىبَّ عى مىاًء أى نى الٍ ذى

 اُس . الن   الذي ُيصل ي فهوِ  اْلَمكافُ  ، وىوَ  اْلَمسجدِ 

                              
 . ٗ :آية ،  رث  د  مُ الْ (/ ٔ)
 . ٖ :آية  ، رث  د  مُ الْ (/ ٕ)
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  ________________________________________
هىا  فىمىٍن حىمىلى نىجىاسىةن ال يػيٍعفىى عىنػٍ

________________________________________ 
حاؿ  لزـو ربقق ىذا الشرط يف اؼبصلىعلى  -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءي  أجمعى  كقدٍ 

 .  القدرة والللم وىناؾ قوؿ شاذ بلدـ لزومو
 طهارةً ػ) ب وِ على تسمهتِ  -َرضِبَُهُم اللُ - الللماءُ  اصطلحَ  هارةِ الط   منَ  وعُ وىذا الن  
،  سلِ ، والغُ  على الوضوءِ  اغَبَدِث اْلُمشتملةِ  طهارةِ  عنْ  ا لوُ ؛ سبههزً (  الخىبىثً 

 ا .مَ بدٌؿ عنهُ  الذي ىوَ  هممِ والت  
هىا [  : -رىًحمىوي اللي -وي قولي   منَ  اقدرً  أي ضبلَ ] فىمىٍن حىمىلى نىجىاسىةن ال يػيٍعفىى عىنػٍ
شرٌط يف  هارةَ الط   ألف   ؛ال تصحُّ صبلتُو  وُ فإن  ،  يَػْلُف الش رُع عنوُ  مْ ػلَ  جاسةِ الن  

 .ها وصفُ  فهوِ  قْ يتحق   مْ ػلَ  جاسةِ للن   وِ حبملِ  ، وىوَ  بلةِ صّحِة الص  
 الهسًنَ  لكي خُيرجَ ؛ ا ا ال يُلفى عنهَ بكونِ  جاسةَ الن   -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  دَ وقه  

َقْدرُه ال يتفاحُش يف  ما كافَ  الد رىم البَػْغِلي  ، أوْ  ما دوفَ  وىوَ ،  عنوُ  اْلَملفو  
 يف حد  الهسًنِ (  هارةالطَّ  كتابً ) ا يف ملنَ  ـَ الذي تقد   ؛ على اػببلؼِ  الن فسِ 

 . عنوُ  ْلَملفو  ا
  عنْ  ظرِ الن   بغض  ،  علهوِ  جاسةِ الن   بكوفِ  اللربةَ  يدؿُّ على أف  (  الحىٍملػ) ب هُ وتلبًنُ 
 .ها فَحَملَ  ها َعَلَقْت بوِ ؛ لكن   وُ تصبْ  مْ ػلَ  ، أوْ  وِ ثوبِ  أوْ  وِ يف بدنِ  وُ تْ أصابػَ  ا قدْ كونِ 

       ،  وِ يف جهبِ  كافَ   ، بأفْ  قباسةٌ  منديبًل فهوِ  ضبلَ  لوْ  وُ أن  :  كينبني على ذلكى 
 وُ أن   علهوِ  ؽُ يصدُ  وُ أن   ما داـَ  صفٍة كافَ  على أي   أوْ ،  ا بوِ قً ملل   ، أوْ  وِ ثَػْوبِ  داخلَ  أوْ 

 صبلتِو . صح ةِ  بلدـِ  حُيكمُ  وُ فإن  ،  حامٌل لوُ 
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 ________________________________________
نًوً أىٍك ، القىاىا بًثػىٍوًبوً  كٍ أى          ةن ، ا نىًجسى ًإٍف طىيَّنى أىٍرضن كى ،  صىالتيوي  لىٍم تىًصحَّ  بىدى
 تٍ صىحَّ ا كيرًهى ، كى فػىرىشىهىا طىاًىرن  كٍ أى 

________________________________________ 
فَلَلَقْت بِثَػْوِبو ،   جاسةَ أي القى الن  القىاىا بًثػىٍوًبًو [  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

ا هَ أنػّ  ذَبوٌُّز ، واْلَمقصودُ  فهوِ (  القاةً مي الٍ ػ) ب لبًنُ والت  ،  وُ ثوبَ  إذا أصابَ  كالبوؿِ 
 . وِ يف ثوبِ  وُ تْ أصابػَ 
نًًو [  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي   و .دنِ بجاسَة بأي القى الن  ] أىٍك بىدى
ا ، وىذا يدؿُّ على هَ إعادتػُ  وُ أي تلزمُ [  صىالتيوي  ] لىٍم تىًصحَّ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

واجٌب وموجٌب  وإمنا ىوَ ،  ا فقطْ واجبً  ال يلتربُ  اػببثِ  منَ  الط هارةِ  شرطَ  أف  
،  اإلثَ  وُ تركُ  عذٍر ، فأوجبَ  ي بدوفِ اْلُمصل   وُ إذا تركَ  بلةِ الص   صحةِ  بلدـِ  للحكمِ 

 . بلةِ الص   صحةِ  وعدـَ 
ا كيرًهى ، فػىرىشىهىا طىاًىرن  كٍ ةن ، أى ا نىًجسى ًإٍف طىيَّنى أىٍرضن ] كى  : -اللي رىًحمىوي -قوليوي 

 . [ تٍ صىحَّ كى 
طاىرًة  الط ٌنِ  ها طبقًة منَ فوقَ  َيضعَ  قبسًة ، ُث   األرضُ  تكوفَ  : أفْ  اٍلمىسألةً  صورةي 

رٍش ها بف، وىكذا إذا فرشَ  ٌنِ الط   شاؼِ نَ  ا بلدَ علههَ  بلةِ الص   بصحةِ  حُيكمُ  وُ فإن  
 . ى علهو جازوصلّ ، ثخٌٍن 
 دِ دبجر   ٌنِ الط   أسفلَ  ستصهبُ  جاسةَ الن   أف  :  الةً الصَّ  بصحَّةً  الحكمً  ككجوي 
لَػْم  جاسةَ الن   ىذهِ  ، لكن   ٌنِ الط   أسفلِ  يف تنجسِ  ؽبا ، وحهنئٍذ ال إشكاؿَ  وِ مبلقاتِ 

ثخٌٍن ،  غًنَ  كافَ   ا لوْ با كمَ  هُ ا تأثرَ نَ ، ورأيػْ  َسَرتْ  ولوْ  ، ٌنِ الط   تْسِر إىل ظاىرِ 
،  والباطنِ  اىرِ الظ   يف قباسةِ  نا حهنئٍذ ال نشكُّ فإن  ،  هِ إىل ظاىرِ  جاسةُ الن   تِ وَسرَ 
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 الذي باشرَ  اىرِ يف الظ   ، فَلم ا لَػْم تْسِر ، ولَػْم تؤثرْ  علهها بلةِ الص   صحةِ  وعدـِ  
 ٌنِ الط   ةِ بقه   حائٍل طاىٍر منْ  لوجودِ  وِ صبلتِ  ببطبلفِ  لَػْم كبكمْ  علهوِ  بلةَ ي الص  اْلُمصل  

 هُ ظاىرَ  فتلم   جاسةُ الن   فهوِ  تسريَ  أفْ  فبا ديكنُ  هِ وغًنِ  خٌنِ الث   بٌنَ  وفَ قُ فر  م يُ هُ وكأنػ  
، وحُيكُم  ا على موضٍع قبٍس حقهقةً هً صل  ي حهنئٍذ مُ اْلُمصل   ، ويكوفُ  وُ وباطنَ 

فإنا كمن بسط فراشًا جافًا على أرض قبسة  ببطبلِف صبلتِِو ، خببلِؼ مسألِتَنا
 . جافة فإف الفراش طاىٌر والصبلة علهو صحهحة

 ا أربعةن :ى عليهى التي ييصلَّ  اٍلمىواضعي  تً فأصبحى 
 فهوِ  ةِ بلالص   يف صّحةِ  فبل إشكاؿَ  ،ا ا وباطنً ا ظاىرً طاىرً  ما كافَ  : األكؿى  اٍلمىوضعى 

 . وعلهوِ 
  كُسجادٍة ُغِمَسْت يف قباسٍة ، ،   اا وباطنً ا ظاىرً قبسً  ما كافَ  اني :الثَّ  اٍلمىوضعى 

 علهها . الص بلةِ  ها ، ومنعِ ىا وباطنِ ظاىرِ  يف قباسةِ  فبل إشكاؿَ 
 علهوِ  ي بالص بلةِ اْلُمصل   هُ فبا يباشرُ  هُ ظاىرَ  جاسةُ الن   تِ ما أصابَ  : الثى الثَّ  اٍلمىوضعى 

      ،  هُ ظاىرَ  جاسةُ الن   تِ إذا أصابَ  الث خٌنِ  جادِ الس   : مثلي  كذلكى  ، وِ باطنِ  دوفَ 
 كافِ مَ ؛ لِ  علهوِ  بلةِ الص   صّحةِ  يف عدـِ  فبل إشكاؿَ ،  وِ إىل أسفلِ  بْ ولَػْم تتشر  

 نا .مسألتً  عكسي  ورةي كىنا الصُّ ا ، علههَ  وِ ، وصبلتِ  جاسةِ ي للن  اْلُمصل   باشرةِ مُ 
 صورةي  كىيى ،  هِ ، ولَػْم تْسِر إىل ظاىرِ  وُ باطنَ  جاسةُ الن   تِ ما أصابَ  : ابعى الرَّ  اٍلمىوضعى 
 ؽبا بَتْطِهٌِن األرضِ  لَ ، ومث   ىنا -َرضِبَُو اللُ - ىا اٍلميصىنّْفي التي ذكرى  اٍلمىسألةً 

 ألف  ؛ قبٌس  فهوَ ؛  ببل إشكاؿَ  ٌنِ الط   أسفلَ  ستصهبُ  جاسةُ ، فالن   جسةِ الن  
 الط اىُر إذا باشرَ  ، وىكذا الر طبُ  قَب َسوُ  اىرَ الط   إذا أصابَ  جسَ الن   طبَ الر  
الر ْطِب متنجٌس  الط ٌنِ  ، فأسفلُ  الللماءِ  عندَ  مقر رٌ  ، كما ىوَ  تَػَنج سَ  جاسةَ الن  

 إىل أعبلهُ  جاسةُ الن  لَػْم تْسِر  اثخهنً  ٌنُ الط   َلم ا كافَ  ؛ لكنْ  جاسةِ للن   وِ ُمبلمستِ  دِ دبجر  
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ي اْلُمصل   أف   :في  اإلشكاؿى  لكنَّ  ، وِ ا بطهارتِ نَ ، وحكمْ  على األصلِ  اهُ نَ أبقهػْ 
،  الواحدةِ  القطلةِ  دبثابةِ  ٌنِ الط   طبقةَ  ها ؛ ألف  ملتمٌد على أرٍض قبسٍة يف باطنِ 

 وجٍو . كل    منْ  ها ال ديكنُ باطنِ  ىا عنْ وَفْصُل ظاىرِ 
 القطلةِ  ا دبثابةِ هَ أنػ   : عليوً  ألشكلى ،  ا صحهحٌة ببل كراىةٍ هَ إنػ   :ا نى لٍ قػي  ا لوٍ فإذن 

 . اْلَمادةِ  أصلِ  جهةِ  ، ومنْ  األصلِ  جهةِ  منْ  الواحدةِ 
ها قبٌس ىا طاىٌر ، وباطنُ ا على قطلٍة ظاىرُ واقفً  ي يف اغبقهقةِ اْلُمصل   يكوفُ  ولذلكَ 

صحهٌح  ، وىوَ (  االعتمادً ػ) ب اْلَمسألةِ  غبكمِ  واْلُملل لوفَ  احُ الشُّر   عنوُ  لبػ رُ ما يُ  وىوَ 
، ولذلَك لَػْم يُػْلِغ الللماُء                 وجٍو غًُن دقهٍق  كل    منْ  هُ ، فإلغاؤُ  وُ قُ يصد   والواقعُ 

 . ، وجللوا لو أثراً يف حكمها كما سهأيت تأثًنَُه يف حكِم اْلَمسألةِ  -َرضِبَُهُم اللُ -
 القطلةِ  دبثابةِ  الث خهنةِ  ٌنِ الط   قطلةَ  صحهحٍة ؛ ألف   ا غًنُ هَ إنػ  : ا نى لٍ نا إذا قػي كما أنَّ 
 ألشكلى  ، أسفَلوُ  جاسةُ الن   تِ ى على سجاٍد رقهٍق أصابَ صل   ما لوْ  وَ ، فأشبَ  الواحدةِ 

الذي  ، فاعبزءُ  قهقِ كالر    لهسَ  الث خٌنَ  ألف   ؛ اْلُمؤثرِ  الفارؽِ  قهاٌس معَ  وُ بأن  :  عليوً 
 تِ كانَ   ما لوْ  وَ فأشبَ ،  جاسةِ ي والن  اْلُمصل   واقٌع بٌنَ  الط ٌنِ  منَ  جاسةُ لَػْم تِصْبُو الن  

،  ببل إشكاؿٍ  صحهحةٌ  بلةَ الص   ، فإف   علهها سجادةً  شَ رَ يابسًة ، وفػَ  جاسةُ الن  
واْلُمصل ي  جاسةِ الن   حائٌل طاىٌر بٌنَ  يف اغبقهقةِ  ىوَ  جاسةُ الن   وُ ُتصبْ  مْ ػالذي لَ  فاعبزءُ 
 . بلةِ الص   ببطبلفِ  اغبكمُ  فَ لُ ضَ ، ىنا  ومنْ 

ا هَ إنػ  :  نقوؿَ  نا أفْ ال ديكنُ  حبهثُ ؛  الوجهٌنِ  ىذينِ  اْلَمسألُة بٌنَ  تِ فَلم ا ترد دَ 
،  ا فاسدٌة ببل إشكاؿٍ هَ إنػ  :  نقوؿَ  ا أفْ نَ فهها ، وال ديكنػُ  صحهحٌة ال إشكاؿَ 

 ، ومشى علهوِ  اْلَمذىبِ  أئمةِ  بلضُ  ما نص  علهوِ  ، وىوَ  الكراىةِ  حكمَ  تْ هَ عطِ أُ 
 . األصوؿُ  ٌر تقتضهوِ قوٌؿ ؿبر   ، وىوَ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ 

 



 ُٕٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

  ________________________________________
 ًبمىٍشيوً  ٍت ًإٍف لىٍم يػىٍنجىرَّ صىحَّ ، ًصلو ؼو ميصىل  ميتَّ ًإٍف كىانىٍت ًبطىرى كى 

________________________________________ 
ا خاص   لهسَ  ، فهوَ  وِ باطنِ  ، دوفَ  اْلَموضعِ  ظاىرِ  راجٌع إىل سبلمةِ :  اٍلمىسألةً  كفقوي 

 جسِ الن   ساطِ بالب   لُ ديث   -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فِ  غًنَ  قبدُ  ، ولذلكَ  ٌنِ الط   دبسألةِ 
، لكن  ، وُصل ي علهوِ  هُ ظاىرُ  لَ إذا ُغس   جسِ ، وباآلُجر  الن   اىرِ الظ   ، دوفَ  الباطنِ 

سبثهل اؼبصنف رضبو الل بالطٌن الذي ال ديكن ربويلو من اؼبوضع أدؽ من التمثهل 
 . بالبساط

على  الص بلةِ  وا بصّحةِ حكمُ ،  اىرِ الط   اغبائلِ  وجودِ  منْ  وبناًء على ىذا األصلِ 
 . اىرِ الط   اغبائلِ  لوجودِ  ؛ مارِ اغبِ 

 -َرضِبَُهُم اللُ - الفقهاءِ  منَ  هِ ، وغًنِ  تَػْنِبهِو اْلُمَصن فِ  منْ  المستفادةً  الفوائدً  كمنى 
يف موضٍع كهذا ،  الص بلةُ  وُ تْ ي إذا حضرَ اْلُمصل   أف  :  وِ يف ىذا وأمثالِ  على الكراىهةِ 

  ةِ ا للسُّن  تباعً ارَبو ؿ إىل األْطَهِر الذي ال رِيَبَة فهو ؛ ،  أطهَر منوُ  ا آخرَ موضلً  ووجدَ 
 الستوى حكمُ  على ذلكَ  وِ لَػْم ينبْ  ، ولوْ  فهوِ  إىل ما ال ريبةَ  ريبةٌ  ما فهوِ  يف ترؾِ 

 . غًُن مستويٌنِ  رعِ الش   ، ومها يف حكمِ  اْلَموضلٌنِ 
 ٍت ًإٍف لىٍم يػىٍنجىرَّ صىحَّ ، ًصلو ميصىل  ميتَّ ؼو ًإٍف كىانىٍت ًبطىرى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

َ ًبمىٍشيًو [   وِ ثوبِ  ، أوْ  وِ ي يف بدنِ على اْلُمصل   تْ إذا كانَ  جاسةَ الن   أف   -َرضِبَُو اللُ - بٌن 
 تكوفَ  أفْ  وىيَ  : مسألةن  بذلكى  ألحقى  مَّ ثي ،  وِ صبلتِ  يف صّحةِ  ا ُتؤثرُ هَ فإنػ   وِ مكانِ  أوْ 

اليت  جاسةِ الن   ، فأعطاىا حكمَ  وُ ا ملَ ىَ مشى جر   لوْ  حبهثُ ؛ ي متصلًة باْلُمصل  
 .  وِ مكانِ  ، أوْ  وِ ثوبِ  ، أوْ  وِ على بدنِ 

 



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُٕٕ 

 

________________________________________
ٍونػىهىا ًفيػٍ نىجىاسىةن بػىٍعدى صىالتًو ، كى  مىٍن رىأىل عىلىٍيوً كى   هىا لىٍم ييًعدٍ جىًهلى كى

________________________________________
ٍونػىهىا نىجىاسىةن بػىٍعدى صىالتًو ، كى  مىٍن رىأىل عىلىٍيوً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  جىًهلى كى

َ  أفْ  بلدَ هىا لىٍم ييًعٍد [ ًفيػٍ  ،  وِ بدنِ  طهارةِ  ي منْ على اْلُمصل   ما جيبُ  -َرضِبَُو اللُ - بٌن 
َ  ، الذي ُيصل ي علهوِ  ، واْلَمكافِ  وِ وثوبِ   وِ يف بدنِ  جاسةَ الن   ي إذا وجدَ اْلُمصل   أف   بٌن 

 تْ كانَ   لْ ىَ : وشك  ،  وِ صبلتِ  انتهاءِ  بلدَ  ، الذي صل ى علهوِ  اْلَمكافِ  ، أوِ  وِ ثوبِ  أوْ 
 ؛ الص بلةِ  ها إىل ما بلدَ ينسبُ  وُ فإن   ؟ وِ صبلتِ  بلدَ  تْ طرأَ  ، أوْ  الص بلةِ  موجودًة أثناءَ 

 أفَّ  ":  ةُ رعه  الش   فالقاعدةُ  ، كُّ ال يؤثرُ صحهحٌة ، والش   بلةَ الص   أف   الهقٌنَ  ألف  
 قباسٌة مؤثرٌة كافَ  ىناؾَ  تكوفَ  أفْ  ى دوفَ فَلم ا صل  ،  " بالشَّكّْ  اليقينى ال ييزاؿي 

 ةُ جاسا ، والن  شرعً  اْلُملتربِ  ها على الوجوِ ؛ لوقوعِ  صحهحةٌ  وُ صبلتَ  أف   الهقٌنُ 
 نْ مَ  مؤثرٌة على قوؿِ  فهيَ ؛  بلةِ الص   موجودًة حاؿَ  تْ ا كانَ هَ أنػ   يحتملي  اْلَموجودةُ 

،  بلةِ الص   موجودًة حاؿَ  نْ تكُ  مْ ػا لَ هَ أنػ   كيحتملي ،  ورةِ الصُّ  ا مؤثرٌة يف ىذهِ هَ يرى أنػ  
 كُّ صحهحٌة ، والش   بلةَ الص   أف   الهقٌنُ  :فنقوؿ ،  ؛ فبل تؤثرُ  هُ بلدَ  تْ وإمنا طرأَ 

 ربتَ  تندرجُ  اْلَمسألةُ  وىذهِ ، ها بصح تِ  اغبكمُ  ، وىوَ  فنبقى على الهقٌنِ ،  وُ عكسُ 
ما هُ أقربػُ  ؿبتمبلفِ  ا وقتافِ ، فهنَ  "يػيٍنسىبي ألىقػٍرىًب حىاًدثو  ":  اليت تقوؿُ  القاعدةِ 
 .  بلةِ الص   بصحةِ  ، وكبكمُ  إلهوِ  ؛ فهُنسبُ  بلةِ الص   ما بلدَ 

 
 
 



 ُٖٕ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

  ________________________________________
ًإٍف عىًلمى أىنػَّ   ادى عى ا أى هى لى هً جى  كٍ ا ، أى هى يػى سً ٍن نى كً هىا كىانىٍت ًفيهىا ، لى كى

________________________________________
َ  ُث    جاسةِ الن   بوجودِ  مٍ ػعالِ  ي غًنَ ى اْلُمصل  إذا صل   بلةِ الص   حكمَ  -َرضِبَُو اللُ - بٌن 

،  يَ سِ نَ  ، ُث   يللمُ  كافَ   ، أوْ  ي فهوِ الذي يصل   وِ مكانِ  ، أوْ  وِ ثوبِ  ، أوْ  وِ على بدنِ 
ًإٍف عىًلمى :  -َرضِبَُو اللُ - ؛ فقاؿَ  بلةِ الص   منَ  الفراغِ  بلدَ  رَ ى با ، وتذك  وصل   ] كى

     ،  جاسةَ الن   نسيَ : أي  [ ادى عى ا أى هى لى هً جى  كٍ ا ، أى هى يػى سً ٍن نى كً هىا كىانىٍت ًفيهىا ، لى أىنػَّ 
 على ىَن فبػَ ؟ طاىٌر  شيٌء قبٌس ، أوْ  وُ الذي أصابَ  لِ ىَ :  جهلَ  ىا ، أوْ رَ تذك   ُث  

َ  ُث  ، طاىٌر  وُ أن   الهقٌنِ   وُ على أن   -َرضِبَُو اللُ -فنص   ؛ قبسٌ  وُ أن   بلةِ الص   بلدَ  لوُ  تَػبَػٌن 
 . اإلعادةُ  وُ تلزمُ 

 يَ ُيصل   أفْ  با قبلَ  مَ لِ ، وعَ  وِ مكانِ  و ، أوْ ثوبِ  أوْ ،  وِ ببدنِ  جاسةُ الن   تِ وىكذا إذا كانَ 
 بلدَ  رَ تذك   ، ُث   اػببثِ  طاىٌر منَ  وُ ا أن  ى ظان  فصل  ، ها يغسلَ  أفْ  ى َنِسيَ َلم ا صل   ُث  

 اْلَمسألةِ  ىذهِ  يف -اللُ  مُ َرضِبَهُ - ي العلماءً قولى  أحدي  كىوى ،  اإلعادةُ  وُ تْ لزمَ ،  وِ صبلتِ 
، وىَو  ٌنِ للَ الن   غبديثِ ؛  والقوؿ الثاين : أف صبلتو صحهحة ، وال تلزمو اإلعادة

، وأبو داود ، أضبد اػبدري رضي الل عنو الذي أخرجو  أيب سلهد حديثُ 
الذىب ، وفهو أف جربيل أخرب  واغباكم ، وصّححو على شرط البخاري ووافقو

النب صلى الل علهو وسلم باألذى يف نللهو فخللهما وىو يف صبلتو ومل يقطلها 
ا سهاف عذرً الن   فدؿ  على اعتبارِ  ؛ بىن على ما مضى لْ بَ  ، علهو الصبلة والسبلـ

   سواًء علم با من قبُل ث نسهها ، ،  اإلعادةُ  وُ ملَ  ؛ فبل تلزـُ  اػببثِ  ا يف طهارةِ مؤثرً 
 -تَػَلاىَل - واللُ ،  ورتٌنِ موجوٌد يف الص   اللذرَ  ؛ ألف   أو مل يللم با إال بلد صبلتو

 . أعلمُ 



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُٕٗ 

 

________________________________________
 مىعى الضَّرىرً  قػىٍلعيوي  بًنىًجسو لىٍم يىًجبٍ  وي عىٍظمي  رى بً مىٍن جي كى 

________________________________________
مىعى الضَّرىًر [  قػىٍلعيوي  بًنىًجسو لىٍم يىًجبٍ  وي عىٍظمي  رى بً مىٍن جي ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 يف بدفِ  اليت تشدُّ با الكسورُ  اعببائرِ  واحدةُ  ، وىيَ  اعبربِ  منَ  ةٌ لَ هػْ لِ اعببًنة : فَ 
 : ينً على حالتى  كىيى ،  فَػتَػْلَتِحمُ  اإلنسافِ 
 ا .فههَ  ال إشكاؿَ  بطاىٍر ، وىذهِ  تكوفَ  أفْ األكلى :  الحالةً 
ى كيتأتَّ بَِنَجٍس ،  وُ َعْظمُ  ربَ ا جُ إنسانً  أف   بنجٍس ، فلوْ  تكوفَ  أفْ :  انيةً الثَّ  الحالةً 
 ربَ جُ  ، فلوْ  على التحاـِ اللظمِ  تساعدُ  قبسةٌ  موادُّ  يف اعببًنةِ  توضعَ  بأفْ :  ذلكى 
 ؟ فما الحكمي ،  الن جسةِ  اعببًنةِ  بذهِ 
 اعببًنةَ  ألف   ا جببًنٍة طاىرٍة ؛ وذلكَ ، وإبداؽبُ  قَػْلُع اعببًنةِ  وُ يلزمُ  : العلماءً  بعضي  قاؿى 

 وجودِ  معَ  هِ باضطرارِ  ، وال حيكمُ  اىرةُ الط   اعببًنةُ  ا ، وىوَ َبديٌل عنهَ  يوجدُ  الن جسةَ 
،  البديلُ  دَ ُوجِ  ، وىنا قدْ  البديلِ  وجودِ  عدـُ  رورةِ بالض   اغبكمِ  شرطَ  ؛ ألف   البديلِ 

  ،  اىرةِ ا بالط  ها ، واستبدؽبُ قللُ  علهوِ  ؛ فهجبُ  ؛ فبل رخصةَ  اىرةُ الط   اعببًنةُ  وىوَ 
 . ى با أعادَ صل   فْ وإِ 

 ها .نزعُ  علهوِ  ال جيبُ  م :هي بعضي  كقاؿى 
 :  فصهلِ بالت   العلماءً  بعضي  كقاؿى 

 . اإلعادةُ  وُ يُػْبِقهها ، وال تلزمُ  وُ ؛ فإن   وِ بِ  الض ررُ  لوُ  حصلَ  ها ، أوْ نزعُ  شق  علهوِ  فْ فإِ 
 . زعُ الن   وُ يلزمُ  وُ ضرٌر ؛ فإن   بوِ  ها ، وال حيصلُ نزعُ  يشق  علهوِ  مْ ػا إذا لَ وأم  
 



 َُٖ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

 ________________________________________
 فىطىاًىره  ًسن   كٍ ًمٍن عيٍضوو ، أى  كىمىا سىقىطى ًمٍنوي 

________________________________________ 
 أفْ  بلدَ [  فىطىاًىره  ًسن   كٍ ًمٍن عيٍضوو ، أى  ] كىمىا سىقىطى ًمٍنوي  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 َ  حكمِ  يف بهافِ  مؤثٌر ؟ شرعَ  ىوَ  اعَبرْبِ بالن ِجِس ، وىلَ  حكمَ  -َرضِبَُو اللُ - بٌن 
          بقولِِو :  -َرضِبَُو اللُ - عنوُ  ما عبػ رَ  ، وىوَ  منوُ  تْ لَ طِ إذا قُ  ي  اآلدمِ  أعضاءِ 

 ، واغبكمُ  يتدىل  ، وال ينفصلُ  قدْ  عَ إذا ُقطِ  وُ ُقِطَع ؛ ألن  : أي  [ وي نٍ مً  طى قى ا سى مى كى  ]
  .أدؽ  (  قوطً السُّ ػ) ب هُ تلبًنُ  وَحز ِه ؛ فكافَ  وِ منفصبلً موقوٌؼ على إبانتِ  وِ بكونِ 
 َ  ةَ ن  السُّ  ؛ ألف   وِ بنجاستِ  اغبكمَ  ال يوجبُ  اللضوِ  انفصاؿَ  أف   -َرضِبَُو اللُ - وبٌن 
َمْهَتِتِو  حكمَ  ذُ يأخُ  وُ فإن   ، وِ حهاتِ  حاؿَ  منوُ  عَ اغبي  ، وُقطِ   منَ ٌْن ما أُبِ  على أف   دل تْ 

 صبهعَ  فإف  ،  باْلَموتِ  ال ينُجسُ  طاىرًة ، واإلنسافُ  اإلنسافِ  مهتةُ  تْ فَلم ا كانَ 
ا بطهارِِ  للحكمِ  اْلُموجبِ  تبقى على ىذا األصلِ  ْت منوُ لَ ْت وُقطِ إذا ُبرتَِ  وِ أعضائِ 

اىرٌة ، ط فإنا تْ لَ طِ ، وقُ  تْ لَ لِ ا إذا قُ هَ فإنػ  ،  واألظفارِ  كاألسنافِ   وىكذا اللظاـُ 
ا طاىرٌة ، هَ فهها أنػ   األصلَ  ؛ ألف  ىا غًنِ  ، أوْ  خبهاطةٍ  البدفِ  وجيوز لو إعادِا إىل

 . وِ حكمِ  بقاءُ  فوجبَ ؛  األصلِ  يف ذلكَ  يؤثرْ  مْ ػوطها لَ ها وسقُ وقطلُ 
 ا ، كما ىوَ انفصاؽبِ  بلدَ  لؤلبدافِ  تْ هدَ عِ إذا أُ  األعضاءَ  أف  :  كينبني على ىذا

 األعضاءِ  اليت يتم  با إرجاعُ  قهقةِ الد   ةِ ه  بػ  الط   اعبراحاتِ  نا يف بلضِ يف زمانِ  موجودٌ 
         ،  األعضاءِ  إعادةُ  فهوِ  ها فبا ذبوزُ ، وشبهِ  هاراتِ الس   يف حوادثِ  اْلَمبتورةِ 

    قولُُو  الذي دؿ  علهوِ  اجحِ الر   على ىذا القوؿِ  هارةِ ها ال يُؤث ر يف الط  إرجاعَ  فإف  
ٍيتىًتوً مىا أيبًينى ًمٍن حىي  فػىهيوى   )):  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - ،  أضبدُ  رواهُ  (( كىمى

 . وُ نَ ، وحس   مذيُّ والرت  
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 ُُٖ 

 

________________________________________
 الصَّالةي ًفي مىٍقبػىرىةو  كىال تىًصحُّ 

________________________________________
         اْلُمَصن فُ  شرعَ  الصَّالةي ًفي مىٍقبػىرىةو [ ] كىال تىًصحُّ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 ى فهها ، وىيَ ُيصل   أفْ  اليت ال جيوزُ  اْلَمواضعِ  يف بهافِ  اعبملةِ  يف ىذهِ  -َرضِبَُو اللُ -
،  جاسةَ الن   اْلَمنعِ  ةُ عل   تْ فهها ، سواًء كانَ  بلةِ الص   عنِ  ارعُ ى الش  هَ اليت نػَ  اْلَمواضعُ 

 ىا .غًنَ  أوْ 
،  الباءِ  ثةُ َمْقرَبُة : مثل  الْ  [ ةو الصَّالةي ًفي مىٍقبػىرى  تىًصحُّ ال ] كى  : -َرضِبَُو اللُ - فقاؿَ 
َ  فهوِ  الذي يُدفنُ  للمكافِ  اسمٌ  وىيَ   بلةُ الص   ال ذبوزُ  وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - اْلَموتى ، بٌن 

 يف اْلَمقربةِ  بلةِ الص   عنِ  حةِ الص   ، فنفيُ  بلةُ الص   تصح   مْ ػى فهها لَ إذا صل   وُ فهها ، وأن  
يف  بلةِ الص   ى عنِ هَ نػَ  -- الن ِب   فهها ؛ ألف   بلةِ الص   جوازِ  يدؿُّ على عدـِ 

 يف الص حهَحٌِن منْ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - عنوُ  ذلكَ  كما ثبتَ   ، اْلَمقابرِ 
ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  ،  مٍ كي تً وٍ يػي ي بػي صىلُّوا فً  )) : قاؿَ  وُ أن   -َرِضَي الُل َعنػْ

 القربَ  على أف   يػدؿُّ  ((ا رن وٍ بػي ا قػي ىى كٍ ذي خً تَّ ال تػى كى  )) فقولُُو :، (( ا ا قػيبيورن ىى ًخذيكٍ ال تػىتَّ كى 
 . بلةِ ا للص  موضلً  لهسَ 

 -- الِل الَبَجلي  عبدِ  ندِب بنِ جُ  حديثِ  منْ  -َرضِبَُو اللُ - سلمٍ مُ  ويف صحهحِ 
لىكيم كىانيوا يػىتَّ  )):  يقوؿُ  -- اللِ  رسوؿَ  تُ : ظبلْ  قاؿَ  ًخذيكفى ًإفَّ مىٍن كىافى قػىبػٍ

      ، قػيبيورى أىنًٍبيىاًئهٍم كصىاًلًحيهٍم مىسىاًجدى ، أىال فىال تػىٌتًخذيكا القيبيورى مىسىاًجدى 
 (( .ي أىنٍػهىاكيم عىٍن ذىًلكى فىًإنّْ 
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 :ألمورو كثيرةو  قي القربِ  بلةِ الص   عنِ  يَ : نُِ  الللماءُ  قاؿَ  
تُفضي إىل  على القربِ  بلةَ الص   ها ؛ ألف  وىذا أعظمُ  ، رؾِ الش   : خوؼُ  امنهى 

 -َواْلِلَهاُذ بِاللِ - القربِ  لصاحبِ  بلةِ تفضي إىل الص   إىل درجٍة قدْ  وِ وإجبللِ  وِ تلظهمِ 
 وِ لشركِ ؛  ل ةِ مِ الْ  ا عنِ ا خارجً كافرً   يكوفُ  وُ ؛ فإن   هُ وعبدَ  القربِ  ى لصاحبِ وإذا صل  

 . -- باللِ 
  --الن ِبّ  ؛ وىذا ما عناهُ  اػبلقِ  شرارِ  مشابةِ  منْ  ا ِلَما فهوِ عنهَ  يَ نُِ  وُ إن   : كقيلى 

َها- عائشةَ  اْلُمؤمنٌنَ  ـ  أُ  حديثِ  كما يف الص حهَحٌِن منْ         أف   -َرِضَي الُل َعنػْ
َها- سلمةَ  ـ  أُ    قاؿُ يُ  اغببشةِ  ا بأرضِ هَ كنهسًة رأتػْ   -- ِب  للن   تْ ذكرَ  -َرِضَي اللُ َعنػْ

 : -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - ، فقاؿَ  ورِ الصُّ  ا منَ فههَ  تْ ما رأَ  لوُ  تْ ، فذكرَ  ؽبا َمارِي ةُ 
هيمي ذى إً  كى ئً لى كٍ أي  )) ًو ًفيٍ صىوَّريكا ا ، كى دن جً سٍ عىٍبدي الصَّاًلحي بػىنىوا عىلىى قػىٍبرًًه مى الٍ  ا مىاتى ًمنػٍ
ٍلًق ًعٍندى الًل ًشرىاري الٍ  كى ئً لى ، أيكٍ  رى الصُّوٍ  كى لٍ تً   . ((خى

ُهَما- عائشةَ  اْلُمؤمنٌنَ  ـ  وأُ  اسٍ عب   ابنِ  عنِ  خاري  ويف روايٍة للبُ  ما هُ أنػ   -َرِضَي اللُ َعنػْ
  تصنعَ  أفْ  وُ تَ م  أُ  رُ ، أي حيذ   ((وا عي نػى ا صى مَّ مً  ري ذّْ حى يي  )):  ىذا اغبديثِ  رِ كْ ذِ  قاال بلدَ 
 . اػبلقِ  هم بشرارِ الذين وصفَ  ىؤالءِ  كصنهعِ 

 ، وقدْ  القربِ  يُؤِذي صاحبَ  وُ فإن   ى على القربِ إذا صل   وُ ألن   : العلماءً  بعضي  كقاؿى 
، ومضرٌة  القربِ  ٌة لصاحبِ مضر   على القبورِ  اعبلوسَ  ؛ ألف   القربِ  صاحبُ  يؤذيوِ 

 -- حزـٍ  و بنِ للمرِ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - قاؿَ  ، ولذلكَ  اعلهه جلسَ  نْ مَ لِ 
 صحهحٍ  بسندٍ  أضبدُ  رواهُ (( ال تػيٍؤًذ صىاًحبى القىٍبًر  )) : ا على القربِ َلم ا رآه متكئً 

             ريرةَ أيب ىُ  حديثِ  منْ  سلمٍ مُ  كما يف صحهحِ   -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وأخربَ 
--  ْى  )) بقولِِو : ىذا األمرِ  خطرِ  عن  ؛  ةن رى مٍ ى جى لى عى  مٍ كي دي حى أى  سى لً جٍ يى  فٍ ألى
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 ________________________________________
 ًحش  كى 

________________________________________ 
؛  ((رو بٍ ى قػى لى عى  سى لً جٍ يى  فٍ أى  نٍ مً  وي ره لى يػٍ خى ،  هً دً سى ى جى لى إً  صى لي خٍ تى فػى ،  وي ابى يى ثً  ؽى رً خٍ تى فػى 

 . ، وعلى القبورِ  يف القبورِ  الص بلةِ  عنِ  يَ نُِ  فلذلكَ 
 َ ، وىذا على  ُيَصل ى فهوِ  أفْ  ال حيوزُ  القربُ  وىوَ  ىذا اْلَموضعَ  أف   -َرضِبَُو اللُ - فبٌن 

 . اىػ ( األصحابُ  ، وعلهوِ  : ) ىذا اْلَمذىبُ  يف اإلنصاؼِ  ، قاؿَ  ٌنِ وايتَ الر   أصح  
 ؟ لٌ ملل   ، أوْ  دي  تلبُّ  ىوَ  ، وىلْ  صحهحةٍ  غًنُ  بلةُ ، والص   حرًنِ ىنا للت   هيُ فالن  
 حهحِ ٌد على الص  تَػَلبُّ  األمكنةِ  يف ىذهِ  الص بلةِ  منَ  ) اْلَمنعُ  :(  اإلنصاؼِ ) يف  قاؿَ 
 .( اىػ  اعبمهورُ  ، وعلهوِ  اْلَمذىبِ  منَ 

 يف القبورِ  بلةِ الص   عنِ  هيُ ، والن   ؛ ال باْلَملىن باالسمِ  هيُ الن   قُ يتلل   وُ فإن  ،  وعلهوِ 
ـ    نافلًة . ، أوْ  تْ فريضًة كانَ  لواتِ الص   عبمهعِ  شاملٌ  عا

 ِمْزبَلُة ، وموضعُ والَضم  : الْ  شُّ بالكسرِ ػُ اغبِ ًحش  [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
       زيدِ  كما يف حديثِ   -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - قاؿَ  ، ولذلكَ  اغباجةِ  قضاءِ 

(( ًإفَّ ىىًذه الحيشيوشى ميٍحتىضىرةه  )) : وأيب داودَ  وَ ماج ابنِ  عندَ  -- أرقمَ  بنِ ا
؛ -َواْلِلَهاُذ بِاللِ - هاطٌنُ ىا الش  أي ربضرُ (( ةه ميٍحتىضىرى  )) اغباجةِ  قضاءِ  يلين أماكنَ 

 .ها با ، ورببُّ  ها خبهثٌة فتأنسُ ، وروائحُ  الَقِذَرةَ  ا رببُّ األماكنَ هَ ألنػ  
 قضاءِ  وا : ظبُ َي مكافُ ، قالُ  اغُبش  البستافُ  ، وأصلُ  ُحش   صبعُ : كالحيشوشي 

؛  القدديةِ  إىل البساتٌنِ  وفَ خيرجُ  يف القدًنِ  وا يف الغالبِ م كانُ هُ ا ؛ ألنػ  ُحش   اغباجةِ 
      ؛ ح ى  يف البهوتِ  الُكُنَف اليت تُقضى فهها اغباجةُ  وفَ وا يضلُ م ما كانُ هُ ألنػ  

 ،  اغباجةِ  ، لقضاءِ  واغبهطافِ  إىل البساتٌنِ  وفَ وا خيرجُ ها ، فكانُ م برائحتِ هُ ال ُتؤذيػَ 
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  ________________________________________
 كىأىٍعطىاًف ًإبلو ، كحىمَّاـو 

________________________________________ 
 َ     (  اغُبش  ػ) ب عنوُ  اْلُملبػ رُ  وىوَ  ، اغباجةِ  موضعَ  أف   -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  فبٌن 

 . اللِ  رِ كْ  لذِ ؿببل ً  و قبٌس ، ولهسَ ؛ ألن   فهوِ  بلةُ الص   ال ذبوزُ 
 اآلفَ  ما يُلرؼُ  بوِ  اْلُمرادُ  لهسَ  يف القدًنِ  اـُ م  اغبَ ] كحىمَّاـو [  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

اغَبِمهِم ،  منَ  بذلكَ  يَ ظبُ  ؛  االغتساؿُ  مكافُ  بوِ  ، وإمنا اْلُمرادُ (  ياهً مً الٍ  دكراتً ػ) ب
 . وِ بِ  وفَ ، ويغتسلُ  فهوِ  اْلَماءَ  وفَ نُ م يسخ  هُ ألنػ   ؛اغبارُّ  اْلَماءُ  وىوَ 

،  ـِ اْلُمتقد   -- دري  اػبُ  أيب سلهدٍ  يف حديثِ  فهوِ  بلةِ الص   عنِ  هيُ الن   وقد ثبتَ 
ـى مَّ حى الٍ كى  ةى ٍقبػىرى مى  الٍ الَّ ده إً جً سٍ ا مى هى لُّ كي   ضي رٍ األى  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف   وفهوِ  ((  ا
،  -َرضِبَُهُم اللُ - الللمِ  أىلِ  واحٍد منْ  غًنُ  وُ حَ ، وصح   سائي   الن  ال  ؛ إِ  اػبمسةُ  رواهُ 
، ومكاناً  امسجدً  هُ يلتربْ  مْ ػلَ  وُ ؛ ألن   اـِ يف اغبم   بلةُ ال تصحُّ الص   وُ يدؿُّ على أن   وىو

 . ُيصل ى فهو
:  َعَطٍن ، وَعَطُن اإِلبلِ  : صبعُ  األعطافُ ] كىأىٍعطىاًف ًإبلو [  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
، (  هايةِ الن  ) يف  -َرضِبَُو اللُ - األثًنِ  ابنُ  اإلماـُ  كما ذكرَ   اْلَماءِ  ها حوؿَ بروكِ  مكافُ 
ًة ثانهًة َعَلبلً مر   لتشربَ  ؛ وُ دبوضٍع حولَ  ا منوُ شربِ  تُِنهُخ بلدَ  اْلَماءَ  تِ إذا وردَ  فاإلبلُ 

 إىل اْلَمراعي .  رُد تْ  تْ نَػْهٍل ، فإذا استوفَ  بلدَ 
 يف أعطافِ  الص بلةِ  ى عنِ هَ نػَ  -- الن ِب   فهها ؛ ألف   بلةُ الص   ال تصحُّ  واألعطافُ 

       : قاؿَ  -- الن ِب   أف   حهحِ الص   -- ريرةَ أيب ىُ  ؛ كما يف حديثِ  اإلبلِ 
،  أضبدُ  وُ أخرجَ  ((ال تيصىلُّوا ًفي أىٍعطىاًف اإًلًبًل صىلُّوا ًفي مىرىاًبًض الغىنىًم ، كى  ))

 .فهها  الص بلةِ  فنهى عنِ ،  وُ حَ وصح   مذيُّ ، والرت   ماجوَ  وابنُ 
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________________________________________
 كمىٍغصيوبو 

________________________________________
 عندَ  --ٍل غف  مُ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثُ  علهوِ  ما دؿ  :  في ذلكى  كأقول العللً 

؛ وا ًفي أىٍعطىاًف اإًلًبًل ال تيصىلُّ  )):  قاؿَ  -- بسنٍد صحهٍح أف  الن ِب   أضبدَ 
ٍيئىًتها ًإذىا نىًفرىٍت هىا خيًلقىٍت ًمنى الًجنّْ ، أىال تػىرىٍكفى ًإلى فىًإنػَّ   ، ولذلكَ  ((ى عيييوًنهىا كىى

 . البهائمِ  سائرِ  غبوـِ  أكلِ  منْ  وِ بِ  يؤمرْ  مْ ػها ، ولَ غبومِ  أكلِ  منْ  أُِمَر بالوضوءِ 
  ها ؛ يف ملاطنِ  الص بلةِ  عنِ  : إمنا نُِيَ  -َرضِبَُهُم اللُ - العلمً  أىلً  بعضي  كقاؿى 

 تأوي إلهها . فهها ، فهيَ  هاطٌنِ الش   حضورِ  و منْ ا ال زبلُ هَ ألنػ  
، يف أرٍض مغصوبةٍ  بلةُ الص   وال تصحُّ : أي ] كمىٍغصيوبو [  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 اأرضً  آخرَ  شخٌص منْ  بَ صَ ا ( ، فإذا غَ قهرً  اْلَمأخوذُ  اْلَماؿُ  ) ىوَ  : كاٍلمىغصوبي 
 مذىبي  كىذا ىوى فهها ،  ال تصحُّ  وُ صبلتَ  تأويٍل ؛ فإف   بهِة ملٍك ، أوْ شُ  دوفَ 

 اْلَمنهي  عنوُ  يقتضي فسادَ  هيَ الن   بأف   : وا ذلكى لي كعلَّ ،  -َرضِبَُهُم اللُ - الحنابلةً 
 .  اشرعً 

 مْ ػلَ  هيَ الن   ألف   ؛فهها  بلةِ الص   إىل صحةِ  -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءً  جمهوري  كذىبى 
 ؿبلُّ  ، وىوَ  وِ ذاتِ  خارٍج عنْ  قٍ إىل متلل   رجعَ  لْ ، بَ  عنوُ  اْلَمنهي   إىل ذاتِ  يرجعْ 

 ىا .يقتِض فسادَ  مْ فلَ ؛ ها وظرفُ  الص بلةِ 
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  ________________________________________
 كأىٍسطحًتهىا

________________________________________
 يُّ وِ لْ ٍح ، والس ْطُح : عُ طْ سَ  : صبعُ  األسطحُ ] كأىٍسطحًتهىا [  : -اللي رىًحمىوي -قوليوي 
،  مةِ اْلُمتقد   راجٌع إىل اْلَمواضعِ ] أىٍسطحًتهىا [ : يف  مًنُ ، والض   وُ وما فوقَ  البناءِ 
 أفْ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  فأرادَ ،  واْلَمغُصوبُ  اإلبلِ  وأعطافُ  واغبشُّ  اْلَمقربةُ  وىيَ 
 َ ال خيتصُّ  اغبكمَ  ها ، وأف  ه  آخٌذ ُحكَم ُسفلِ  اْلَمواضعِ  ىذهِ  ي  وِ لْ عُ  أف   يبٌن 

            الفقهاءُ  نص   ، ولذلكَ  الللمِ  أىلِ  ، وىذا أصٌل صحهٌح عندَ  وِ نفسِ  باْلَموضعِ 
 ، فبل يبطلُ  يف االعتكاؼِ  كاْلَمسجدِ   اْلَمسجدِ  سطحَ  على أف   -َرضِبَُهُم اللُ -
يف  واؼُ الط   حَ ، وُصح   اْلَمسجدِ  داخلِ  منْ  اْلُملتكفُ  إلهوِ  إذا صلدَ  عتكاؼُ اال

ـِ  اْلَمسجدِ  أدوارِ   . بناًء على ىذا األصلِ  ةِ الُللوي   اغبرا
يف  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وِ قولِ  منْ  دلهَل ذلكَ  -َرضِبَُهُم اللُ - الللماءُ  واستنبطَ 
َها- عائشةَ  حديثِ  ًمٍن  وي ٍرًض طيوّْقى األى  نى مىٍن ظىلىمى قػىٍيدى ًشٍبرو مً  )) : -َرِضَي اللُ َعنػْ

ٍبًع أىرىضً  أعلى  على أف   فدؿ   ؛ وِ ي  وِ لْ كلُ   وِ ُسْفِله   منْ  اْلَموضعِ  ؿباذيَ  فجللَ ، ((  نى يٍ سى
  . سواءٌ  يف اغبكمِ  وُ وأسفلَ  يءِ الش  

        ،  ا على اْلُمؤثرِ مبنه   اْلَمواطنِ  يف ىذهِ  الص بلةِ  عنِ  هيُّ الن   َلم ا كافَ  لكنْ 
 وَ قْ يػَ  مْ ػلَ ،  كما يف األعطافِ   هاطٌنِ ا مأوى الش  هَ ، وكونػُ  ش  كما يف اغبُ   جاسةُ الن   وىوَ 

        ىذه اْلَمواضع ؛  على أسطحةِ  بلةَ الص   جيهزُ  نْ مَ  عندَ  ىذا األصلِ  إعماؿُ 
 ، ح ى حُيَكمَ  واعبهةِ  ا باْلَمكافِ قً متلل   فهها لهسَ  الص بلةِ  منَ  باْلَمنعِ  اغبكمَ  ألف  

، واػببلؼ راجع  واالعتكاؼِ  واؼِ ا يف الط  نَ كما حكمْ  ، وِ بأسفلِ  أعبلهُ  بالتحاؽِ 
  إىل اؼبسألة اؼبتقدمة يف النهي ىل ىو تلّبدٌي أو ملّلٌل ؟
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 ُٖٕ 

 

________________________________________
ٍعبىًة ، كال فػىٍوقػىهىاكى ،  اهى يػٍ لى إً  حُّ صً تى كى   ال تىًصحُّ الفىرًيضىةي ًفي الكى

________________________________________  
 يف جهةِ  اْلَمواضعُ  ىذهِ  تْ يلين إذا كانَ ا [ هى يػٍ لى إً  حُّ صً تى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -كقوليوي 

                 اسٍ بِن عب   اللِ عبدِ  يف حديثِ  ا ال تضرُّ ، وجاءَ هَ ي فإنػّ اْلُمصل   ، وأماـَ  ةِ لَ بػْ القِ 
ُهَما-  وُ أخرجَ  ((حيش   اهى جى ًد تً ٍسجً مى ي الٍ فً  الةً الصَّ  نً يى عى نيهً  )) : -َرِضَي الُل َعنػْ

 . ( هُ إسنادُ  ) ال يصحُّ  : اللراقيُّ  اغبافظُ  ، وقاؿَ  عدي   ابنُ 
               اللاصِ  و بنِ عمرِ  بنِ  اللِ ، وعبدِ  كللي  ،   حابةِ الص   بلضِ  عنْ  الكراىةُ  تِ يَ وِ ورُ 
 ا .نَ مْ فصحهحٌة كما قد   ا الص بلةُ ، أم   -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -

ٍعبىًة ، كال فػىٍوقػىهىا [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  :  هُ مرادُ ال تىًصحُّ الفىرًيضىةي ًفي الكى
 منْ  البهتِ  ا باستقباؿِ نَ أمرَ  اللَ  ؛ ألف   الكلبةِ  داخلَ  ال تصحُّ  الفريضةِ  صبلةَ  أف  

ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  چ  : -تَػَلاىَل - كما قاؿَ ،   وِ داخلِ  ، ال منْ  وِ خارجِ 

 چڱ
  نْ مَ لِ  ، واْلَمسجدُ  اْلَمسجدِ  بداخلِ  كافَ   نْ مَ لِ  الكلبةُ  وِ بِ  ، واْلُمرادُ (ُ)

    -اللُ  اءَ شَ  فْ إِ - وُ ها كما سهأيت بهانُ خارجَ  كافَ   نْ مَ لِ  ةُ ، ومك   اغبرـِ  داخلَ  كافَ 
 . القبلةِ  استقباؿِ  يف شرطِ 

كما يف الصحهحٌن من حديث   -- الن ِب   إف  ف؛  ةِ ن  السُّ  دلهلُ :  ىذا دى كأكَّ 
ٍعبىًة ، ثيمَّ خىرىجى رىكىعى عبدالل بن عباس رضي الل عنهما :  )) لىمَّا صىلَّى دىاًخلى اٍلكى

ٍعبىًة ، لىةي (( رىٍكعىتػىٍيًن ًفي قػيبيًل اٍلكى ى صل   وُ أن   عنوُ  تْ يثبُ  مْ ػلَ ، و  كىقىاؿى : )) ًىًذًه اٍلًقبػٍ
 .ها دخلَ  وُ أن   عنوُ  ، وإمنا ثبتَ  الكلبةِ  فريضًة داخلَ 

                              
 . ٗٗٔ:، آية  البقرة(/ ٔ)
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 ؟ ل  صَ يُ  مْ ػلَ  أوْ نافلًة ها ى بداخلِ صل   ىلْ :  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - حابةي الصَّ  كاختلفى  
ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  ففي حديثِ   يَّ بً النَّ  فَّ أى  )) يف الص حهَحٌِن : -َرِضَي الُل َعنػْ

--  ُهَما-ؿه الى بً ةي كى امى سى أي  وي عى مى كى ،  ةى بى عٍ كى الٍ  لى خى دى ٍغلىقى البىابى أى كى ،  -َرِضَي الُل َعنػْ
صىلَّى ؟ ٍل ىى : الن الى بً  -َرِضَي الُل َعنػُْهَما- رى مى عي  ني بٍ  اللً دي بٍ سىأؿى عى  ا خىرىجى مَّ لى فػى 
 -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وِ لِ على تنفُّ  فهذا يدؿُّ  ؛ ((بػىٍينى العىميودىٍيًن ، ٍم عى : نػى اؿى قى 

 .الَلُموَدْيِن  بٌنَ 
ُهَما- اسٍ عب   بنِ  اللِ عبدِ  ويف حديثِ  وىو يرويو يف  يف الص حهَحٌنِ  -َرِضَي الُل َعنػْ

تى ، لى البػىيٍ دىخى  -- يَّ بً فَّ النَّ أى )) :  األصل عن أسامة بن زيد رضي الل عنهما
بػَّ كى  ، لَػْم يصل   وُ يدؿُّ على أن   ، وىوَ  (( جى رى ى خى تَّ حى  وً يٍ فً  لّْ ييصى  مٍ لى ًو ، كى اًحيٍ ي نػىوى فً  رى كى

وا : ، وقالُ  الكلبةِ  داخلَ  الص بلةِ  منَ  الللماءِ  بلضُ  عَ نَ ىنا مَ  ، ومنْ  يكبػ رُ  وإمنا كافَ 
 وُ فظن   -- الن ِب   تكبًنَ  ببلاًل ظبعَ  أف   فهحتملُ ؛  كبًنَ الت   ذكرَ  -- سامةَ أُ  إف  

 داخلَ  وُ ا ، فصبلتُ يرى أحٌد شهئً  أفْ  ا ، فبل يستطهعُ مغلقً  كافَ   البابَ  ألف   ؛ي ُيصل  
َرِضَي اللُ - سامةَ أُ  قوؿِ  معَ  ببلؿٍ  قوؿُ  تلارضَ  حهثُ ؛ فهها احتماٌؿ  البهتِ 
ُهَما  ا قوؿَ نَ ، وإذا رج حْ  البهتِ  خارجِ  منْ  تكوفَ  أفْ  يف الص بلةِ  ، واألصلُ  -َعنػْ

 ، فتبقى الفريضةُ  يف الن افلةِ  وقعَ  ذلكَ  فإف  ، ثبٌت مُ  وُ ؛ ألن   سامةَ ببلٍؿ على قوِؿ أُ 
يف جهة  ، ويُػَتَسامحُ  البهتِ  خارجِ  منْ  ينِ جدارَ  استقباؿِ  وجوبِ  منْ  على األصلِ 

َعَلْهِو الص بلُة - وِ فللِ  ؛ للدـِ  البهتِ  داخلَ  الفريضةِ  فبل يصحُّ فللُ  ، اغِبْجِر لئلصباعِ 
  . لذلكَ  -َوالس بلـُ 

َعَلْهِو الص بلُة - كما فللَ   البهتِ  منَ  ينِ جدارَ  يقتضي استقباؿَ  األصلَ  وألف  
 يف ح ى الفرضِ  حااًل منَ  أخفُّ  افلةُ ، والن   وِ داخلِ  ا منْ ا واحدً ال جدارً  ، -َوالس بلـُ 
  ؛ يف الس فرِ  ما يف االستقباؿِ هُ بهنػَ  فريقِ لت  با ةُ ن  السُّ  تِ ، كما ثبتَ  االستقباؿِ  مسائلِ 



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُٖٗ 

 

 ________________________________________
هىا   كىتىصحُّ النَّاًفلىةي بًاٍسًتٍقبىاًؿ شىاًخصو ًمنػٍ

________________________________________ 
 -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ أن   مَ علهها ، ىذا إذا ُسل   الفرضِ  قهاسُ  فبل يصحُّ 

 . الكلبةِ  ىا داخلَ صبل  
هىا [  -رىًحمىوي اللي -قوليوي  :        أي : ] كىتىصحُّ النَّاًفلىةي بًاٍسًتٍقبىاًؿ شىاًخصو ًمنػٍ

 يكوفَ  أفْ :  بشرطً ؛ نافلًة  تْ إذا كانَ  تصحُّ  الكلبةِ  داخلَ  تْ إذا كانَ  الص بلةَ  أف  
 .لشاخٍص منها  مستقببلً 

 عنِ  فهوِ  وايةَ الر   ، وذكرَ  مدةِ اللُ  يف شرحِ  -َرضِبَُو اللُ - االسبلـِ  شهخُ  ذلكَ  رَ وقر  
 : بأدلةو  لوي  كاستدؿَّ ،  -َرضِبَُو اللُ - أضبدَ  اإلماـِ 

، وحكى  الكلبةِ  على ظهرِ  الص بلةِ  عنِ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -:  وُ هُ هْ نػَ  امنهى 
 -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ ػَ قول ، وأف   ذلكَ  ى عنْ هَ نػَ  وُ أن   -- رَ مَ عُ  عنْ  األثرَ 

وىَو يف صحهِح ،  (( ةي ػى ًذًه الًقٍبلػػىى  )):  سلمٍ مُ  دَ ػعن -- ةَ ػسامأُ  ثِ ػيف حدي
ُهَما-الُبخاري  عِن ابِن عب اٍس  ، ولكن  روايَة ُمسلٍم بهػ َنْت أن ُو يرويِو  -َرِضَي الُل َعنػْ

 عْن ُأسامَة ؛ فهكوُف مت فًقا علهِو . 
لىتً  )) : أيب داودَ  ا يف حديثِ هَ وقولُُو عنػْ  على  يدؿُّ  كلُّوُ   (( اكيٍم أىٍحيىاءن ، كىأٍموىاتن ًقبػٍ

  . وِ بِ  االستقباؿِ  زبصهصُ  فوجبَ  ؛ بشاخِص البهتِ  االستقباؿِ  قِ تللُّ 
 
 
 



 َُٗ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

 ________________________________________
لىةً  هىا : ًاٍسًتٍقبىاؿي الًقبػٍ  كًمنػٍ

________________________________________ 
لىًة [ ] : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  هىا : ًاٍسًتٍقبىاؿي الًقبػٍ اليت  الص بلةِ  شروطِ  منْ أي  كًمنػٍ

 .  ال بد منها للحكم بصحتها استقباؿ القبلة يف الص بلة كل ها
 إذا كافَ  "الش يُء ِقَبَل الشيِء  ":  ، ويقاؿُ  الُقُبلِ  ِاستفلاٌؿ منَ  : كاالٍسًتٍقبىاؿي 
         ،  وِ أمامِ  منْ  وُ إذا جللَ "  وُ استقبلَ " :  قاؿُ ؛ فهُ  رِ بُ الدُّ  ضدُّ  الُقُبلَ  ألف   ؛ مواجًها لوُ 

 . وِ خلفِ  منْ  وُ إذا جللَ " هُ واستدبرَ " 
    ،  وِ صبلتِ  يف أثناءِ  اإلنسافِ  قُبالةَ  ا تكوفُ هَ ؛ ألنػ   ُة بذلكَ لَ بػْ ُوِصَفْت القِ  : واقالُ 

 .  وُ أي أمامَ 
َوَسبلُمُو َصَلَواُت الِل -ُو رسولُ  وِ بِ  ، وأمرَ  اْلُمبٌنِ  وِ يف كتابِ  وِ بِ  اللُ  أمرَ  ىذا الش رطُ 

 . لِصح ِة الص بلةِ  وِ على اشرتاطِ  ةُ م  األُ  تِ ، وأصبلَ  -َعَلْهوِ 
گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ   چ :  -- يف قولِوِ  وِ يف كتابِ  وِ بِ  -تَػَلاىَل - اللُ  فأمرَ 

 چڱ   ڱ  ڱ 
      ، أمٌر  چڳ  ڳ  چ : -ُسْبَحانَوُ -، فقولُُو  (ُ)

 . يدؿُّ على الوجوبِ  وىوَ 
ـِ  اْلَمسجدِ  ناحهةَ : أي  چڱ  ڱ ڱ چ وقولُُو :  فدؿ  على لزوـِ  ؛ اغبرا
 .  يف الص بلةِ  ةِ لَ بػْ القِ  استقباؿِ 

ں  ں  ڻ ڻ ڻ    چ:  -وأمَر ِبِو ُعموـَ األُم ِة يف قولِِو ُسْبَحانَوُ 

 . چڻ
                              

 . ٜٗٔ:، آية  البقرة/ (ٔ)
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 ________________________________________
   ًلعىاًجزو ًإالَّ ،  ال تىًصحُّ ًبديكنًوً فى 

________________________________________ 
            ريرةَ أيب ىُ  حديثِ  كما يف الص حهَحٌِن منْ   ،فثابٌت :  ةى في السُّنَّ  وً بً  ا األمري أمَّ 
--  ِالن ِبُّ  لوُ  قاؿَ  حهثُ ؛  وِ صبلتِ  اْلُمسيءِ  يف قصة -- : ((  ًإذىا قيٍمتى
بػّْرٍ  ى الصَّالًة فىاٍستػىٍقًبلً ًإلى  لىةى ، ثيمَّ كى  (( . الًقبػٍ

لىةى  تػىٍقًبلً سٍ اً  )):  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -فقولُُو   .  للوجوبُ  أمٌر ، واألمرُ ((  الًقبػٍ
 دؿَّ دليلي  كذلكى  ، االستقباؿِ  ةِ على فرضه   ةِ ن  والسُّ  الكتابِ  وكما دؿ  دلهلُ 

يف  ةِ لَ بػْ القِ  استقباؿِ  على وجوبِ  -َرضِبَُهُم اللُ - الللماءُ  أصبعَ  ؛ فقدْ  اإلجماعً 
  ُعْذرٍ  دوفِ  منْ  ةِ لَ بػْ القِ  فهها غًنَ  اإلنسافُ  إذا استقبلَ  ال تصحُّ الص بلةُ  وُ وأن   ، الص بلةِ 
اليت  الص بلةِ  شروطِ  أي ومنْ  [ ةً لى بػٍ قً الٍ  اؿي بى قٍ تػى سٍ ا اً هى نػٍ مً ] كى :  -رىًحمىوي اللي -فقوليوي 

 . ةَ لَ َيْستَػْقِبَل الِقبػْ  أفْ  وِ صبلتِ  بصحةِ  ها ح ى حُيكمَ يراعهَ  أفْ  فِ ينبغي على اْلُمكل  
 وجودِ  ال تصحُّ بدوفِ  الص بلةَ  أي أف  ال تىًصحُّ ًبديكنًًو [ ] فى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

ا نَ ُعْذٍر حكمْ  غًنِ  منْ  ةِ لَ الِقبػْ  ى لغًنِ صل   فلوْ  ، ةِ لَ الِقبػْ  استقباؿُ  ، وىوَ  ىذا الش رطِ 
الذي  الص بلةِ  نافلًة ، وىكذا يف جزءِ  فريضًة ، أوْ  تْ ، سواًء كانَ  وِ صبلتِ  ببطبلفِ 

، وىذا االشرتاط شامٌل عبمهع  بلوة ، والشُّكرِ الت   كسجودِ   ،ها حكمَ  ذُ يأخُ 
 . استفتاحها إىل الت سلهم من حٌنالص بلة فبل يتخّلف يف أي جزٍء منها 

 الذي يكوفُ  اْلَمريضِ  كاإلنسافِ   اللاجزُ  ًلعىاًجزو [ ] ًإالَّ  : -رىًحمىوي اللي - قوليوي 
 ،  ةِ لَ بػْ القِ  جهةِ  على جهٍة غًنِ  مشاالً ، وكافَ  ا أوْ ديهنً  يتحر ؾَ  أفْ  مشلوالً ال يستطهعُ 

ي على ُيصل   وُ ؛ فإن   ةِ لَ بػْ القِ  إىل جهةِ  أحٌد حَيْرِفُوُ  هُ عندَ  ، ولهسَ  الص بلةُ  وُ تْ وحضرَ 
  وُ شرطُ  كلهفَ الت   ؛ ألف   وُ خروجَ  ، وخاؼَ  الوقتُ  ، وخباصٍة إذا ضاؽَ  وِ حالتِ 
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  ________________________________________
 لو رىاًكبو ، سىاًئرو ًفي سىفىرو أىٍك ميتػىنػىفّْ 

________________________________________ 
 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ  : -- اللُ  قاؿَ  ؛ وقدْ  اإلمكافُ 

(ُ) ،
 . وِ ْف بِ يكل   مْ ؛ فلَ  اللجزِ  بسببِ  يستقبلَ  أفْ  وِ بوسلِ  وىذا لهسَ 

 يكوفُ  ىم فبنْ بساريٍة ، وكبوِ  طَ رُبِ  ، أوْ  على األرضِ  حَ ، وطُِر  طَ رُبِ  نْ مَ  : وي كمثلي 
 . بنفِسِو أْو بغًنِهِ  ةِ لَ بػْ القِ  استقباؿُ  وُ ملَ  على حاٍؿ ال يستطهعُ 

 .لو رىاًكبو ، سىائًرو ًفي سىفىرو [ ] أىٍك ميتػىنػىفّْ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
؛ ِلَما ثبَت  خُيْرُج اْلُمفرتضَ  وي كمفهومي ،  ُيصل ي الن افلةَ  نْ أي مَ  لو [فّْ نػى ] ميتػى  : قوليوي 

)) رىأىٍيتي رىسيوؿى الًل أن ُو قاَؿ :  --يف الص حهَحٌِن مْن حديِث عم اِر بِن ربهلَة 
--  كىىيوى عىلىى رىاًحلىًتًو ييسىبّْحي يػيٍوًمئي ًبرىٍأًسًو ًقبىلى أىمّْ ًكٍجهىةو تػىوىجَّوى ، كىيػيٍوتًري

هىا اٍلمىٍكتػيٍوبىةى ((  رى أىنَّوي ال ييصىلّْي عىلىيػٍ هىا ، غىيػٍ رى أىنَّوي الييصىلّْي ، فقولُُو : عىلىيػٍ )) غىيػٍ
هىا اٍلمىٍكتػيٍوبىةى ((           يدؿُّ على أف  ىذِه الرُّخصَة ال تشمُل الفريضَة ؛  عىلىيػٍ

 كاغباؿِ ،   زوؿِ النُّ  عنِ  اللجزِ   عندَ ال  ا ، إِ راكبً  يَ ُيصل   أفْ  لوُ  ال جيوزُ  اْلُمفرتضَ ألف  
 م وقتُ علههِ  ىم إذا دخلَ ، وكبوِ  طارِ ، والقِ  فهنةِ ، والس   ائرةِ يف الط   يف اْلُمسافرِ 

 .  للفريضةِ  اْلُملتربِ  الوقتِ  خروجِ  م بلدَ وصوؽبُ  وكافَ  ، راكبوفَ  م، وىُ  الفريضةِ 
اب   صل ى الن افلةَ  --الن ِبّ  أف   : فرً في السَّ  لً اٍلميتنفّْ  استثناءً  كدليلي  يف  ةِ على الد 
 ، وأنسِ  رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ذلكَ  وُ عنْ  ؛ كما ثبتَ  الس فرِ 

 .-مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - ربهلةَ  بنِ  ، وعامرِ  مالكٍ  بنِ ا

                              
 . ٕٙٛ:، آية  البقرة/ (ٔ)
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ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ عبدِ  ا حديثي فأمَّ    -- يُّ كىافى النَّبً   )) : ففهوِ  -َرِضَي الُل َعنػْ
رى أىنَّوي ، كى  ٍجهىةو تػىوىجَّوى ييسىبّْحي عىلىى رىاًحلىًتًو ًقبىلى أىمّْ كً  هىا ، غىيػٍ ال ييصىلّْي  يػيٍوتًري عىلىيػٍ

هىا المىٍكتيوبىةى   .(( عىلىيػٍ
هىا المىٍكتيوبىةى  : )) -- فقولُوُ  امتناع ذلك يف يدؿُّ على  ((ال ييصىلّْي عىلىيػٍ

 . الفريضة
    وِ على راحلتِ الن افلَة  وِ يف صبلتِ  يف الصحهحٌن --أنٍس  حديثُ  : وي كمثلي 

 . -- ِب  للن   وِ ، ورفلِ  وىَو مسافرٌ 
       -- اللً  رىأىٍيتي رىسيوؿى  )) : فقاؿَ  -- ربهلةَ  بنِ  عامرِ  حديثي ا كأمَّ 

لىٍم يىكيٍن يىٍصنىعي ، كى  ٍجهىةو تػىوىجَّوى كىىيوى عىلىى رىاًحلىًتًو ييسىبّْحي يػيٍوًمئي ًبرىٍأًسًو ًقبىلى أىمّْ كً 
 . ((ذىًلكى ًفي الصَّالًة المىٍكتيوبىًة 

 افلةِ الن   صبلةُ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وِ ىديِ  منْ  وُ على أن   األحاديثُ  ىذهِ  تْ فدل  
 . وِ بِ  تْ ا توج هَ مَ حهثُ  فرِ يف الس   ةِ اب  على الد  

 يستقبلَ  أفْ  ةَ ن  السُّ  ، فإف   وِ بِ  تْ هَ ا توج  مَ ي حهثُ ُيصل   فرِ يف الس   لَ اْلُمتنف   أف   وإذا ثبتَ 
ـِ  تكبًنةِ  عندَ  ةَ لَ بػْ القِ       ،  أضبدَ  عندَ  -- مالكٍ  بنِ  أنسِ  ؛ غبديثِ  اإلحرا

عىلىى  يى ًإذىا أىرىادى أىٍف ييصىلّْ  -- يُّ كىافى النَّبً   )) : قاؿَ ،  سائي  ، والن   وأيب داودَ 
لىةى  بػَّرى لً ، رىاًحلىًتًو ًاٍستػىٍقبىلى الًقبػٍ إذا وىذا ،  ((ى عىٍن رىاًحلىًتًو لصَّالًة ، ثيمَّ خىلَّ فىكى

 . وُ أمكنَ 
،  هاراتِ والس   ، ائراتِ يف الط   اآلفَ  اغباؿُ  كما ىوَ   ذلكِ  منْ  نْ ا إذا لَػْم يتمك  أم  

 ، إذا كافَ  ، وكبوىا من الوسائل اليت ال ديكن حرفها عبهة القبلة والقاطراتِ 
 . وِ سبكُّنِ  نَػْقِلِو ؛ للدـِ  وسهلةُ  وِ بِ  تْ ا توج هَ مَ حهثُ  يكبػ رُ  فإنو،  هِ اكُب يف مقلدِ الر  
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 ________________________________________
هىاكى   ، كماشو  يػىٍلزميوي اٍفًتتىاحي الصَّالًة ًإلىيػٍ

________________________________________ 
 خصةَ الرُّ  دبلىن أف  ، خصة يف الرُّ  قهدٌ ي السَّفًر [ رو فً ائً : ] سى  -رىًحمىوي اللي -كقوليوي 

 يف موضٍع حاؿَ  إذا نزؿَ  وُ أن   : السَّيرً  كمفهوـي ،  فرِ يف الس   اْلَمسًنِ  دٌة حباؿِ مقه  
 ؛ لِ التنقُّ  أثناءَ  وِ ي على داب تِ ال ُيصل   وُ ؛ فإن   عنوُ  يرربلَ  أفْ  قبلَ  فهوِ  تنق لَ  ، ُث   هِ سفرِ 
يوًما  ، فلْو سافَر إىل مكَة ، ُث  يف طريِقِو نزَؿ بُلسفافَ  اسائرً  وِ بكونِ  ال يُوصفُ  وُ ألن  

ُث  ذبو َؿ يف ُعسفاَف بداب ِتِو ، وأراَد أْف يصل َي علهها ، لَػْم يُرخ ْص لُو ؛ ألف  الرُّخصَة 
   ،  الس ائريف اْلَمسًِن ، وىَو يف ىذه اغبالة يلترب نازاًل وال ينطبق علهو وصف 

 . -َرضِبَُو اللُ -ىذا ىَو مراُد اْلُمصن ُف ومفهوـُ عبارتِِو 
هىا [] كى  : -رىًحمىوي اللي - قوليوي   . يػىٍلزميوي اٍفًتتىاحي الصَّالًة ًإلىيػٍ

هىا [ ] علهوِ  أي جيبُ  [ يػىٍلزىميوي ] كى  قوليوي : إذا  وُ يلزمُ  وُ أي أن   ًاٍفًتتىاحي الصَّالًة ًإلىيػٍ
 ، دبلىن أفْ  ةِ لَ بػْ مستقببًل للقِ  الص بلةَ  يستفتحَ  أفْ  فرِ يف الس   وِ تِ على داب   افلةَ ى الن  صل  

ـِ  تكبًنةَ  رَ فهكبػ   ةَ لَ بػْ القِ  يستقبلَ   ؛ غبديثِ  فرِ يف الس   وِ إىل وجهتِ  ينصرؼَ  ، ُث   اإلحرا
 . ـِ اْلُمتقد   -- أنسٍ 

 هوِ ا على قدمَ ا ماشهً مسافرً  إذا كافَ  لوُ  أي جيوزُ اشو [ مى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
   ؛  هُ وحدَ  فرِ يف الس   اكبِ خاصًة بالر   تْ لهسَ  خصةُ فالرُّ ،  وَ ا توج  مَ ُيصل ي حهثُ  أفْ 
 ذُ يف اْلَملىن ، فهأخُ  اكبِ كالر    وُ ؛ ألن   هوِ على رجلَ  الذي يسًنُ  اْلَماشيَ  تشملُ  لْ بَ 

 . وُ حكمَ 
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________________________________________ 
هىاكى  لىًة كى ،  يػىٍلزميوي االٍفًتتىاحي ، كالرُّكيوعي ، كالسُّجيودي ًإلىيػٍ فػىٍرضي مىٍن قػىريبى ًمنى الًقبػٍ

تػيهىاكى ، ،  ًإصىابىةي عىٍيًنهىا  مٍن بػىعيدى ًجهى
________________________________________ 

هىا [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  أي يػىٍلزميوي االٍفًتتىاحي ، كالرُّكيوعي ، كالسُّجيودي ًإلىيػٍ
ـِ  تكبًنةِ  عندَ  ةَ لَ بػْ القِ  يستقبلَ  أفْ  فرِ ى يف الس  إذا صل   اْلَماشيَ  ويلزـُ   ، وىيَ  اإلحرا

،  جودِ السُّ  ، وعندَ  كوعِ الرُّ  ا عندَ استقباؽبُ  وُ ، كما يلزمُ (  االفتتاحً ػ) عنها ب اليت ُعبػ رَ 
 . في اٍلمىذىبً  ينً الوجهى  على أحدً 

،  جودِ ، والسُّ  كوعِ ومىَء بالرُّ يُ  أفْ  فهكفهوِ ،  كالر اكبِ   وُ حكمَ  أف   اني :الثَّ  كالوجوي 
 . ، ومالكٍ  أيب حنهفةَ  مذىبُ  وىوَ 

 اْلَماشي ـبالفًة لصبلةِ  صبلةُ  تكوفُ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  وعلى ما مشى علهوِ 
،  يركعُ  وِ ، وكونِ  جودِ ، والسُّ  كوعِ الرُّ  عندَ  ةِ لَ بػْ للقِ  وِ استقبالِ  يف لزوـِ  يف الس فرِ  اكبِ الر  

 . على اإلدياءِ  ، وال يقتصرُ  ويسجدُ 
لىًة ًإصىابىةي عىٍيًنهىا [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي             هُ مرادُ فػىٍرضي مىٍن قػىريبى ًمنى الًقبػٍ

َنها يف  أفْ  الكلبةِ  ا منَ قريبً  كافَ   نْ على مَ  الواجبَ  : أف   -َرضِبَُو اللُ - ُيِصهَب َعهػْ
 ، والفرضُ  ةِ لَ بػْ القِ  يف استقباؿِ  بلثِ الث   إحدى اغباالتِ  ىيَ  ، وىذهِ  وِ استقبالِ  حاؿَ 

 الثي الثَّ  االستقباؿً  ا حاالتي كأمَّ  ، َعٌْنِ الكلبةِ  استقباؿُ  خاصةً  اغبالةِ  يف ىذهِ 
 : فهيى 

ـِ  اْلَمسجدِ  ي داخلَ اْلُمصل   يكوفَ  أفْ األكلى :  الحالةي   . الكلبةِ  أعين مسجدَ  اغبرا
ـِ  اْلَمسجدِ  ، وخارجَ  ةَ مك   داخلَ ي اْلُمصل   يكوفَ  أفْ :  انيةي الثَّ  الحالةي   . اغبرا
 .  ةَ مك   حرـِ  ي خارجَ اْلُمصل   يكوفَ  أفْ :  الثةي الثَّ  الحالةي 
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ـً  اٍلمىسجدً  داخلى  كافى   نٍ ا مى فأمَّ   ،  الكلبةِ  عٌنِ  استقباؿُ  علهوِ  جيبُ  وُ فإن   : الحرا
َرِضَي اللُ - اسٍ عب   بنِ  اللِ عبدِ  كما يف حديثِ   -- الن ِب   ا ؛ ألف  نَ مْ كما قد  

ُهَما       : ، وقاؿَ  ٌنِ ركلتَ  وركعَ  رَ كبػ    الكلبةِ  منَ  يف الص حهَحٌِن : َلم ا خرجَ  -َعنػْ
 إشارةٍ  اسمُ  (( هً ذً ىى  )):  وُ قولَ  ألف  ؛  َعٌْنَ الكلبةِ  فاستقبلَ (( الًقٍبلةي  هً ذً ىى  ))

ـَ  ها ماعهنَ  يستقبلَ  أفْ  فِ على اْلُمكل   فهجبُ  ؛ الكلبةِ  راجٌع إىل عٌنِ   داخلَ  دا
 . الكلبةِ  مسجدِ  قةِ أروِ  داخلَ  ، أوْ  طاؼِ مَ يف َصْحِن الْ  سواًء كافَ ،  اْلَمسجدِ 

،  اْلَمسجدِ  لها منَ اللُ  ، ويف األدوارِ  الصُّفوؼِ  طوؿِ  عندَ  خاصةن  ذلكى  منٍ  دي كيتأكَّ 
ـ   بلضُ  وُ ، كما يفللُ  يف ذلكَ  ساىلُ الت   لوُ  وال جيوزُ  هم ُيصل ي بلضَ  ، ح ى إف   الَلوا

       ى يتحر   أفْ  وِ إمكانِ  معَ ،  وِ صبلتِ  أثناءَ  عٌَن الكلبةِ  ، فبل ُيصهبُ  إىل الفراغِ 
 ٍة .ببل مشق  

:  ةَ مك   حرـِ  حدودِ  ، وداخلَ  الكلبةِ  مسجدِ  خارجَ  يكوفَ  أفْ :  انيةي الثَّ  الحالةي 
 . الكلبةِ  اليت فهها مسجدُ  اعبهةِ  استقباؿُ  ، ويكفهوِ  اْلَمسجدَ  فهذا يستقبلُ 

           وُ أصحابُ  وُ باألَْبَطِح ، وملَ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ فللُ :  كيدؿُّ على ذلكى 
 -- حهفةَ أيب جُ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  كما ثبتَ   -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -

 الن ِب   إف   : -َرضِبَُهُم اللُ - الللمِ  أىلِ  بلضُ  قاؿَ  ، ولذلكَ  اْلَمسجدِ  جهةَ  فاستقبلَ 
--   وِ يف صبلتِ  ، كما وقعَ  ةَ مك   حرـِ  حدودِ  داخلَ  الوداعِ  ةِ ى يف حج  صل 
الذي  -- حهفةَ أيب جُ  حديثِ  كما يف الص حهَحٌِن منْ   ، وباألبطحِ ىنً مِ ػبِ 

،  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - حابةِ الص   ألٍف منَ  مئةُ  وُ ملَ  وكافَ ،  إلهوِ  اإلشارةُ  تِ مَ تقد  
 -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - كافَ   وُ على أن   ا ، فهذا يدؿُّ هم طويلًة قطلً صفوفُ  تْ فكانَ 
وىذا صحهٌح ،  الكلبةِ  عٌنِ  ، ال باستقباؿِ  اغبراـِ  جهِة اْلَمسجدِ  م باستقباؿِ هُ يُلزمُ 

 استقباؿِ  عنِ  طرفاه خرجَ  ويلُ الط   فُّ الص   هُ ءَ اى ور إذا صل   وُ بأن   نا قبزـُ ظاىٌر ؛ ألن  
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 ُٕٗ 

 

 فإنو يستقبل اغبرـِ  حدودِ  داخلَ  كافَ   نْ مَ  على أف   فدؿ   ؛ اعبهةِ  إىل استقباؿِ  اللٌنِ 
ـِ  اْلَمسجدِ  جهةَ   . َعٌَن الَكلبةِ  يصهبَ  أفْ  وُ ، وال يلزمُ  اغبرا

؛  ةَ مك   جهةِ  استقباؿُ  وُ ؛ فهذا يلزمُ  اغبرـِ  حدودِ  خارجَ  يكوفَ  أفْ :  الثةي الثَّ  الحالةي 
ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   چ : -- لقولِوِ 

 چۓ﮲
 : أي چ﮲چوا : قالُ ،  عائٌد إىل اْلَمسجدِ  مًنُ والض  ،  (ُ)

 . وُ ناحهتَ 
 ةِ القوله   ةِ ن  يف السُّ  وذلكَ ،  واعبهةِ  احهةِ بالن   اللربةَ  على أف   حهحُ الص   لهلُ دؿ  الد   وقدْ 

 . ةِ والفلله  
   -- ريرةَ أيب ىُ  يف حديثِ  ثبتَ  فقدْ :  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - ا قوليوي فأمَّ 
مىا بػىٍينى  )) : قاؿَ  -- َأف  الن ِب  ،  وُ حَ وصح   مذي  ، والرت   وَ ماج ابنِ  عندَ 

لىةه الٍ مىٍشًرًؽ كى الٍ   . ((مىٍغًرًب ًقبػٍ
،  اْلَمدينةِ  أىلَ  علهو الصبلة والسبلـ بوِ  خاطبَ  ىذا اغبديثَ  أف   : اللةً الدّْ  ككجوي 

 ا صارَ جنوبً  ةَ مك   وا جهةَ ، فإذا استقبلُ  اعبنوبِ  هم يف جهةِ قبلتُ  تقعُ  م الذينَ وىُ 
 -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -م هُ هم ؛ فألزمَ ديهنِ  ىم ، واْلَمغرُب عنْ يسارِ  اْلَمشرُؽ عنْ 

 . الكلبةِ  عٌنِ  م باستقباؿِ هُ ، ولَػْم يلزمْ  باعبهةِ 
         األنصاري   أيب أيوبَ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ما ثبتَ :  اأيضن  ذلكى  مقوّْ كيي 
--   الن ِب   أف --  َلىةى غىائً الٍ  مي ا أىتػىٍيتي ذى إً  )) : قاؿ      ،  طى فىال تىٍستػىٍقًبليوا الًقبػٍ
َ  ((وا غىرّْبي  كٍ شىرّْقيوا أى  نٍ كً لى ال غىاًئطو ، كى ال تىٍستىٍدًبريكىىا بًبػىٍوؿو ، كى كى  َعَلْهِو - فبٌن 

ٍة مغايرٍة إىل جهٍة أصله   باالنتقاؿِ  يكوفُ  ةِ لَ بػْ القِ  عنِ  االكبراؼَ  أف   -الص بلُة َوالس بلـُ 

                              
 .ٓ٘ٔ:، آية  البقرة(/ ٔ)



 ُٖٗ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

 ؛ ةً لَ بػْ قِ  واْلَمغربِ  اْلَمشرؽِ  ما بٌنَ  أف   ، وىوَ  ـَ ، وىذا يدؿُّ على ما تقد   ةِ لَ بػْ القِ  عبهةِ  
 . واْلَمسجدِ  الكلبةِ  ؛ ال عٌنَ  اعبهةِ  استقباؿَ  اْلُمرادُ  فهكوفُ 

          حابةُ الص   وُ ، وملَ  هِ ، ويف أسفارِ  ُيصل ي يف اْلَمدينةِ  كافَ   فقدْ :  وي ا فعلي كأمَّ 
     ،  اإلماـِ  إذا امتد  أصاَب جهةَ  الص ف   أف   ، وال شك   -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -

َلِتوِ   ، ال ِبَلْهِنَها إذا كافَ  ةِ لَ بػْ القِ  جبهةِ  اللربةَ  على أف   فدؿ   ؛ ولَػْم يِصْب عٌَن ِقبػْ
 . ةَ مك   ي خارجَ اْلُمصل  

 بالُبوْصَلةِ  اللملِ  منَ  اْلُمتأخرةِ  اللصورِ  يف ىذهِ  وذاعَ  ما شاعَ  على وي يينبَّ ، ىنا  ومنْ 
 يف الض بطِ  بالُبوْصَلِة يبالغُ  يضبطُ  نْ مَ  بلضَ  هم ، فإف  يف ؿباريبِ  اسِ وَتْشكهِك الن  
ِِ  اسَ الن   قلهبًل ُيَشك كُ  ، ولوْ  اْلَمسجدِ  اكبراؼِ  دِ با ، فبمجر    م ، ويبطلُ يف صبل

 فوؼِ الصُّ  ، وتقطهعِ  اْلَمسجدِ  ةِ لَ بػْ قِ  إىل ربريفِ  ى ذلكَ ح ى أد  ؛  وا علهوِ ما كانُ 
 اللُ  عَ فهما وس   ٌنَ على اْلُمسلمِ ن ة ، وتضههٌق ـبالفٌة للسُّ  بالس واري ، وىذا فهوِ 

 ، فهنبغي عدـُ  لهٌنِ ال بالت   ، باعبهةِ  اللربةَ  على أف   تْ دل   السنة ؛ ألف   م فهوِ علههِ 
 . ةِ لَ بػْ القِ  جهةِ  خرى غًنِ أُ  إىل جهةٍ  وِ بِ  ما لَػْم ينتقلْ  ، لبلكبراؼِ  االلتفاتِ 

ـَ  ا ماأم    ا باستقباؿِ نَ فْ كل    -- اللَ  ؛ ألف   ال يؤثرُ  وُ ، فإن   ةِ لَ بػْ القِ  يف جهةِ  وُ أن   دا
چہ  ہ  ہ چ:  -تَػَلاىَل - كما قاؿَ ،   اعبهةِ 

 بالش طرِ  ا اللربةُ فإذً  (ُ) 
 . احهةِ والن  
 فنلزـُ ؛  ةِ لَ بػْ القِ  عٌنِ  ضبطُ  وُ ملَ  أمكنَ  اآلفَ  اآلالتِ  ىذهِ  وجودَ  إف   : قائله  قاؿى  كلوٍ 
 الوحيِ  طريقِ  عنْ  ةِ لَ بػْ القِ  عٌنَ  دَ د  حيُ  أفْ  وِ بإمكانِ  كافَ   -- الن ِب   إف   ا :نى لٍ لقي  ،با 

ْد قِ  ذلكَ  ، ومعَ  اْلَمدينةِ  ساجدِ مَ لِ    ترؾَ  لْ بَ ،  يف اْلَمدينةِ  اْلَمساجدِ  ةَ لَ بػْ لَػْم حيد 

                              
 . ٗٗٔ(/ البقرة ، آية : ٔ)
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 ُٗٗ 

 

________________________________________
 فىًإٍف أىٍخبػىرىهي ثًقىةه بًيىًقينو 

________________________________________ 
َ  وفَ جيتهدُ  اسَ الن   على  اللِ  ا منَ تهسًنً  ؛ ةَ مك   جهةِ  باستقباؿِ  اللربةَ  ؽبم أف   ، وبٌن 

 ،  اآلالتِ  بذهِ  اسِ الن   إللزاـِ  ال حاجةَ  وُ على أن   فدؿ   ؛م ، وتوسلًة علههِ  هِ عبادِ 
،  باألرقاـِ  اْلُمدفِ  على ربديدِ  ا تقوـُ هَ إنػ   حهثُ ؛  اأيضً  اػبطأِ  منَ  ا ال تسلمُ هَ أنػ   معَ 

ـُ ،  ل  ، وعلى كُ  ، وتضهقُ  سعُ تت   اْلُمدفَ  أف   اْلَمللوـِ  ومنَ   ريقةِ الط   با بذهِ  فاإللزا
 . فبل بأسَ  ةِ لَ بػْ القِ  ا با جهةَ نَ ا إذا عرفػْ ا ، أم  وارٍد شرعً  غًنُ 

 أشارَ  ، وقدْ  ةَ مك   خارجَ  كافَ   نْ مَ لِ  ، وىيَ  يف االستقباؿِ  الثةُ الث   اغبالةُ  ىيَ  فهذهِ 
 . مٍن بػىعيدى ًجهىتػيهىا [] كى  بقولِِو : -َرضِبَُو اللُ - إلهها اْلُمَصن فُ 

كما   الللمِ  أعلى درجاتِ  الهقٌنُ ] فىًإٍف أىٍخبػىرىهي ثًقىةه بًيىًقينو [  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
إذا   ، واإلنسافُ عند بهاف مراتب الللم (  هارةً الطَّ  كتابً ) يف  وُ ا بهانُ ملنَ  ـَ تقد  

رفٍة ُتِطلُّ يف غُ  كافَ   نْ مَ  : مثلي ،  وِ بللمِ  يلملُ  وُ بهقٌٍن فإن   الكلبةِ  جهةَ  يللمُ  كافَ 
 الذي ىوَ  بذا الللمِ  وِ يف عملِ  ، فبل إشكاؿَ  وُ أمامَ  ، ويراهُ  اغبراـِ  على اْلَمسجدِ 

 ريقةِ الط   بنفسِ  ثقٌة يللمُ  ىناؾَ  كافَ   ، فإفْ  والقطعِ  الهقٌنِ  يف درجةِ  لوُ  سبةِ بالن  
 كَ ، وبوثوقِ  وِ نفسِ  يقٌنَ  إلهكَ  ثقٌة ينقلُ  فهوَ  وِ بللمِ  ؾَ ، وأخربَ  ةِ لَ بػْ القِ  ا جهةَ ستهقنً مُ 

 على غلبةِ  كَ ألن  ؛  كَ نفسِ  كما تلمُل بللمِ   ، وِ بِ  ؾَ دبا خُيربُ  تلملُ  لوُ  كَ وتصديقِ 
 . وِ بصدقِ  ظن  

اجتهاٌد ،  استدالٌؿ ، أوِ  ىناؾَ  نْ يكُ  مْ ػلَ  ٌنِ يف كلتا اغبالتَ  وُ أن  :  نالحظى  كينبغي أفٍ 
  وِ لصاحبِ  سبةِ بالن   والهقٌنِ  للقطعِ  عمٌل بللٍم يقهين  مستنٍد إىل اغبس  اْلُموجبِ  لْ بَ 
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  ________________________________________
 عىًملى ًبهىا ةن أىٍك كىجىدى مىحىارًيبى ًإٍسالًميَّ 

________________________________________ 
 كما في الحالةً  الغًنِ  ن  بصدؽِ الظ   مستنٍد إىل غلبةِ  ، أوْ  كلىاألي  كما في الحالةً 

 .ىنا  -َرضِبَُو اللُ - ىا اْلُمَصن فُ اليت قصدَ  ، وىيَ  انيةً الثَّ 
 لوضوحِ ؛ علهها  ىا والت نبهوِ إىل ذكرِ  حيتجْ  مْ ػ، ولَ  األصلُ  وىل فهيَ األُ  ا اغبالةُ وأم  

 وىل .األَ  بطريقِ  هُ ا داخلًة فهما ذكرَ ها ، ولكونِ حكمِ 
عدالً  يكوفَ  ؛ بأفْ  هِ ا خبربِ موثوقً  يكوفَ  أفْ  طُ ُيشرتَ  وُ على أن   يدؿُّ ] ثًقىةه [  كقوليوي :

 فِ وقُّ ا بالت  نَ أمرَ  اللَ  ؛ ألف   الفاسقِ  خربُ  ال يُػْقبلُ  وُ أن   : ذلكى  كمفهوـي ا ، ضابطً 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ  : -ُسْبَحانَوُ -يف قولِِو  وِ بِ  فبا خيربُ  تِ ثبُّ والت  

 چٹ
 .وال يُقبل خرب من ُعرؼ بالسهو والغفلة وعدـ الّضبط ،  (ُ)

 يكوفَ  أفْ :  مثلُ ،  ةِ لَ بػْ القِ  جبهةِ  الث قةِ  ي خبربِ يلمُل اْلُمصل   وُ فإن  ،  وبناًء على ما سبقَ 
إذا   ىؤالءِ  نازٌؿ فهها ، فكلُّ  اليت ىوَ  اْلَمزرعةِ  ، أوِ  الفندؽِ  ، أوِ  ارِ الد   صاحبَ 

، وا إىل يقٌٍن سواًء استندُ ،  ةِ لَ بػْ القِ  جهةِ  بقوؽبِِم يف ربديدِ  لَ مِ عَ  الث قاتِ  وا منَ كانُ 
 .  باجتهادٍ  غلبة ظن   أوْ 

 .ةن عىًملى ًبهىا [ مىحىارًيبى ًإٍسالًميَّ ] أىٍك كىجىدى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 جهةِ  منْ  اْلَمسجدِ  جدارِ  وسطَ  الط اُؽ يكوفُ  ؿِبْرَاٍب ، وىوَ  صبعُ  :مىحىارًيبي الٍ 

َلةِ  فهها ،  وا الص بلةَ م كرىُ أنػ هُ  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - حابةِ الص   بلضِ  عنْ  ، ووردَ  الِقبػْ

                              
 . ٙ:، آية  راتجُ اغبُ (/ ٔ)
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       ؛  -َرضِبَُهُم اللُ - الللمِ  بلُض أىلِ  بالرُّخصةِ  لَ مِ ىم ، وعَ فهها غًنُ  صَ ورخ  
 . ةَ لَ بػْ القِ  وِ بِ  وفَ الذي يللمُ  االجتهادُ  مُ فههِ  َضُلفَ  اسَ الن   ألف  

 لًة لهسَ رب  مُ  اْلَمساجدَ  فإذا وجدَ  ، إىل البلدِ  الغريبُ  ردبا جاءَ  وُ أن   اني :الثَّ  كاألمري 
ُيصل ي ؟  ، فبل يدري إىل أينَ  ةِ لَ بػْ القِ  أمرُ  علهوِ  يلتبسُ  وُ فإن   ةِ لَ بػْ القِ  فهها موضعُ 

 تلٌنُ  ا ىيَ : فإذً  وا؟ قالُ  وُ ا يسألُ أحدً  فهوِ  ، ولَػْم جيدْ  اْلَمسجدَ  خاصًة إذا دخلَ 
 فهها طائفٌة منَ  ، فتسامحَ  ةِ لَ بػْ القِ  با جهةُ  ؼُ تُلرَ  حهثُ ؛  رعِ الش   على مقصودِ 

       ا كثًنًة ، ونً رُ قػُ  ٌنَ اْلُمسلمِ  يف مساجدِ  تْ هَ ، وبقِ  -َرضْبَُة الِل َعَلْهِهمْ - الللماءِ 
 ا . نَ إلهها كما ذكرْ  اغباجةِ  لوجودِ ؛ ها بإزالتِ  -َرضِبَُهُم اللُ - الللماءُ  رِ يأمُ  مْ ػولَ 

،  ةِ لَ بػْ القِ  جهةَ  يَػْلرؼْ  مْ ػبقريٍة ، ولَ  يف الس فرِ  مر  وىوَ  ا ، أوْ الغريُب بلدً  فإذا دخلَ 
 وُ يضلُ  حرابَ مِ الْ  ؛ ألف   ةِ لَ بػْ ، ويستدؿُّ با على القِ  اْلَمساجدِ  يف ؿباريبِ  ينظرُ  وُ فإن  

 وِ نفسِ  اْلَمسجدِ  أىلَ  يدؿُّ على أف   ، وىوَ  ةِ لَ بػْ القِ  على جهةِ  للد اللةِ  اْلَمسجدِ  أىلُ 
  .منزلَة َخرَبِىم  ذلكَ  فهنز ؿُ ،  اعبهةِ  على تلكَ  متفقوفَ 

 اللةٌ دِ  ، وىيَ (  الظَّاىرً  اللةً دً ػ) ب -َرضِبَُهُم اللُ - الللماءِ  ى عندَ وىذا ما ُيسم  
 اْلَمسائلِ  منَ  يف كثًنٍ  -َرضِبَُهُم اللُ - الللمِ  أىلِ  علهها عندَ  ا ، واللملُ ملتربٌة شرعً 
 -َرضِبَُهُم اللُ - الللماءِ  إصباعَ  الللمِ  أىلِ  غًُن واحٍد منْ  لَ قَ ، ونػَ  ةِ رعه  الش   واألحكاـِ 

 . ةِ لَ بػْ با على القِ  ، واالستدالؿِ  ٌنَ اْلُمسلمِ  دبحاريبِ  على اللملِ 
،  ال يُلتدُّ با  ٌنَ اْلُمسلمِ  غًنِ  ؿباريبَ  أف   ةن [بى ًإٍسالًميَّ ] مىحىارًيٍ  : وً قولً  كمفهوـي 
 اإلنسافُ  كافَ   لوْ  : ذلكى  أمثلةً  كمنٍ ،  وامعِ والص   صارى ، والكنائسِ الن   كأديرةِ 
 كنهسًة مستقبلًة إىل جهةِ   اـَ الش   وِ دخولِ  ورأى بلدَ ،  واْلَمدينةِ  اـِ الش   ا بٌنَ مسافرً 
،  وُ يسامتُ  اْلَمقدسِ  بهتَ  ؛ ألف   ةُ لَ بػْ القِ  ها ىوَ عكسَ  أف   يللمُ ،  اْلَمقدسِ  بهتِ 

  لوُ  زْ جيُ  مْ ػلَ ،  ٌنَ اْلُمسلمِ  كمحاريبِ   بذلكَ  اللملُ  وُ يلزمُ : ا نى لٍ قػي  فلوٍ ،  ةُ لَ بػْ القِ  وُ فلكسُ 
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 ________________________________________
هىا ًفي السَّفىًر بًالقيٍطبً كى   ييٍستىدىؿُّ عىلىيػٍ

________________________________________ 
 وُ فإن  ،  ٌنَ اْلُمسلمِ  غًنِ  دبحاريبِ  اللملُ  لوُ  لهسَ : ا نى لٍ قػي  كإفٍ ،  باالجتهادِ  اللملُ 
م هُ أنػ  :  على مبنيّّ  كىوى ،  اللبارةِ  مفهوـُ  هُ ما يفهدُ  ، وىذا ىوَ  إىل االجتهادِ  يلدؿُ 
 . ةُ لَ بػْ ا القِ ا ، ومنهَ فههَ  ساىلُ ، والت   لائرِ الش   م ربريفُ هم ؛ فبل يُؤمُن منهُ وا دينَ حر فُ 

هىا ًفي السَّفىًر بًالقيٍطًب [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي             هُ مرادُ ييٍستىدىؿُّ عىلىيػٍ
  .الُقْطِب  اللةِ يف سفٍر بدِ  اإلنسافُ  ُيستدؿُّ علهها إذا كافَ  ةَ لَ بػْ القِ  أف   -َرضِبَُو اللُ -

 . على الكلبةِ  أثبُت األدلةِ  -الللمِ  أىلِ  بلضُ  كما ذكرَ - وىوَ 
بَناِت نَػْلٍش الصُّغرى ، وىو ال يكاُد  بٌنَ  يكوفُ  قبٌم صغًٌن خفي   كالقيٍطبي :

 كالفىٍرقىدىاًف :، وبالَفْرَقَدْيِن ،  ْديِ باعبَ  علهوِ  ُمْقِمرِة ، وُيستدؿُّ هايل الْ  يف الل  ال  إِ  يظهرُ 
 ، ولكن   ؿُ ، والقطُب ثابٌت ال يتحو   اِف على الُقْطبِ يدورُ  ذافِ الل   الن جمافِ 

َحى ، الر   كإحاطةِ   وِ بِ  ؿُبهطَةً  تدورُ  وُ اليت تراىا حولَ  جوـِ النُّ  ةُ ما خفهفٌة ، وبقه  هُ دورتػَ 
      ا باعَبْدِي ، إم  :  علهوِ  ، وُيستدؿُّ  ذلكَ  ا بسببِ طبً ي قُ : ظبُ   وفَ يقولُ  ولذلكَ 

 .بِالَفْرَقَدْيِن  أوْ 
َد  أفْ  لئلنسافِ  ديكنُ  اْلَمواضعِ  ، ويف بلضِ  ةِ اعبنوبه   يف اعبهةِ  والُقْطُب يكوفُ  حُيد 

لَ  سرى ، الهُ  وِ نِ ذُ أُ  بٌنَ  وُ جللَ  اـِ يف الش   اإلنسافُ  على َحَسِبو ؛ فإذا كافَ  ةِ موضَع الِقبػْ
 .ونُػْقَرِة الَقَفا 

، قلهبًل  إىل اْلَمشرؽِ  وفَ اـ ينحرفُ الش   أىلَ  ) إف   :-َرضِبَُو اللُ - اإلسبلـِ  شهخُ  قاؿَ 
يف اْلَمغرب   ا أملنَ مَ ، وكل   نقِ اللُ  سرى ، وصفحةِ الهُ  فِ ذُ األُ  بٌنَ  طبُ القُ  فهكوفُ 

  .( اىػ  أكثرَ  االكبراؼُ  كافَ 



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 َِّ 

 

 ________________________________________
 قىمىرً الٍ كى  الشٍَّمسً كى 

________________________________________ 
 هم :بلضُ  قاؿَ  ولذلكَ ،  وُ استقبلَ  بالهمنِ  كافَ   نْ ومَ 

لٍ ػوي الشَّ ػسي ػػكعىكٍ     مىٍن كىاجىوى القيٍطبى بًأىٍرًض اليىمىنٍ  ـي كخى  فى األيذيفٍ ػا
 قىٍد صىٌححيوا اٍسًتٍقبالىها ًفي العيٍمرً     رىاؽو ثيمَّ ييٍسرىل مٍصًر ػػػػػػػػػػييٍمنىى عً 

 
 جوـَ النُّ  جللَ  -تَػَلاىَل - اللَ  أف  :  ةً لى بػٍ على القً  جمً بالنَّ  في االستدالؿً  كاألصلي 

بقولِِو  إىل ذلكَ  كما أشارَ ،   -تَػَلاىَل - وِ بإذنِ  اسُ هتدي با الن  يَ  ودالئلَ ، عبلماٍت 
 چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ :  -ُسْبَحانَوُ -

(ُ). 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  چ :  -ُسْبَحانَوُ - وِ وقولِ 

 چڇ 
(ِ). 

يف  ةِ لَ بػْ وُيستدؿُّ على القِ : أي [  قىمىرً الٍ كى  الشٍَّمسً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 مسُ والش   ، ةِ ماوي  الس   بما استدالٌؿ باألدلةِ  ، واالستدالؿُ  والَقمرِ  بالش مسِ  الس فرِ 

 . هُ آخرَ  الغربِ  ، وعلى جهةِ  هارِ الن   الش رِؽ يف أوؿِ  تدؿُّ على جهةِ 
 بلدَ  يف سفٍر ، واستهقظَ  بحِ الصُّ  صبلةُ  وُ تْ ا فاتػَ إنسانً  أف   لوْ :  المثاؿً  فعلى سبيلً 

 ةُ لَ بػْ القِ  تِ كانَ   ، فإفْ  بحِ الصُّ  قضاءَ  ، وأرادَ  ةِ لَ بػْ القِ  جهةَ  يلرؼْ  مْ ػ، ولَ  مسِ الش   طلوعِ 
 . أَماَموُ  مسُ الش   فتكوفُ  ؛ مسِ الش   طلوعِ  مكافَ  يستقبلُ  وُ ًة فإن  شرقه  

                              
 . ٙٔ:، آية  حلالن  (/ ٔ)

 . ٜٚ:، آية  األنلاـ(/ ٕ)



 َِْ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

      ،  هِ ظهرِ  ا وراءَ هَ مشرقػَ  جيللُ  وُ ًة فإن  غربه   وُ بلتُ قِ  تْ كانَ   بالعكس فإذا كالعكسي  
 اعبهةَ  ، فهجللَ  هارِ الن   يف آخرِ  يَ ُيصل   أفْ  إذا أرادَ  ذلكَ  بلكسِ  األمرُ  يكوفُ  ُث  

إذا   هِ ظهرِ  ها وراءَ ا ، وجيللَ غربً  وُ تُ لَ بػْ قِ  تْ إذا كانَ  وُ أمامَ  مسُ فهها الش   اليت ستغهبُ 
 ا .شرقً  وُ تُ لَ بػْ قِ  تْ كانَ 

 يف فصلِ  اعبنوبِ  قربَ  ، فتكوفُ  الفصوؿِ  اختبلؼِ  كانا عندَ مَ لِ  يػيٍنتبوي  لكنٍ 
ح ى  يف اجتهاده ؽبذا ااِلكبراؼِ  وُ ، فهُنتبَ  هفِ الص   يف فصلِ  ماؿِ الش   ، وقربَ  تاءِ الش  

 .واعِبَهَة  الس ْمتَ  يُراعيَ 
وىل هايل األُ يف الل   وُ أن   ، فلوْ  ةِ لَ بػْ القِ  على جهةِ  تدؿُّ  كاألًىلَّةي  القمرً  منازؿي  ككذلكى 

ًة غربه   وُ تُ لَ بػْ قِ  تْ فإذا كانَ ،  اْلَمغربِ  ا جهةُ هَ أنػّ  يللمُ  وُ ، فإن   ، ورأى اؽببلؿَ  هرِ الش   منَ 
 . باللكسِ  ، واللكسُ  وُ استقبلَ 
يف  ، وتغربُ  اْلَمشرؽِ  منَ  تطلعُ  شبانهٌة وعشروف منػزلًة ، وىيَ  القمرِ  ومنازؿُ 

 . والقمرِ  مسِ فهستدؿُّ با كالش   ؛ اْلَمغربِ 
 ، ويبين علهها . واللبلماتِ  األماراتِ  ىذهِ  مُ يتلل   وُ أن  :  كاٍلمىقصودي 

ڄ  ڃ  چ :  -تَػَلاىَل - اللِ  قوؿُ :  كالعالماتً  األدلةً  هىذ في اعتبارً  كاألصلي 

چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ 
 (ُ). 

چڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ : -ُسْبَحانَوُ -وقولُُو 
 اللِ  نلمِ  منْ  وىذهِ ، ( ِ) 

--  . 

                              
 . ٜٚ :، آية  األنلاـ(/ ٔ)
 . ٙٔ : ، آية حلالن  (/ ٕ)



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 َِٓ 

 

 ح ى ساعاتُ  لْ بَ ،  باعبهاتِ  اليت تكوفُ  واألماراتِ  اللبلماتِ  عندَ  األمرُ  وال يقفُ 
 ثِ لُ ، والثػُّ  األوسطِ  ثِ لُ ، والثػُّ  األوؿِ  ثِ لُ ، والثػُّ  هِ ، وآخرِ  وِ ، وأوسطِ  وِ يف أولِ  هلِ الل  

 طهفِ الل   اللِ  ُصْنعِ  منْ  وُ علهها ؛ ألن   ا اليت تُنب وُ هَ ها وأماراتػُ كلُّها ؽبا دالئلُ ،   األخًنِ 
 أوْ  وِ يف خلقتِ  ذبدَ  أفْ  الذي ال ديكنُ ،  -- البصًنِ  اغبكهمِ  الللهمِ ،  اػببًنِ 
 چمت   ىب  يب  جت   حت  خت چ :-ُسْبَحانَوُ - كما قاؿَ ،   أي  َخَللٍ  وِ صنلِ 

(ُ)، 
چۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  : -ُسْبَحانَوُ - وقاؿَ 

            : -ُسْبَحانَوُ - وقاؿَ ،  (ِ)
چۀ  ۀ ہ  ہ  ہچ 

ەئ  ەئ  وئ      چ : -ُسْبَحانَوُ - وقاؿَ ،  (ّ)

 چوئ    ۇئ 
(ْ ). 

ا كما هَ عبادتػُ  ُقِصَد بوِ  ، أوْ  الغهبِ  علُم شيٍء منَ  ـٌ إذا ادُّعي بوِ ؿبر   جوـِ النُّ  وعلمُ 
 قوـُ  مْ ، وىُ  -َواْلِلَهاُذ بِاللِ - والكواكبَ  النُّجوـَ  وفَ يلبدُ  الس امرِة الذينَ  مذىبُ  ىوَ 

،  ةِ ل  مِ الْ  ، ـبرٌج منَ  -َواْلِلَهاُذ بِاللِ - فهذا كفرٌ ،  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ - إبراىهمَ 
؛  وجٍو كافَ  بأي   غهباتِ مُ ا تدؿُّ على الْ هَ أنػ   ، وال اعتقادُ  الكواكبِ  عبادةُ  فبل ذبوزُ 

      الغهبِ  ، وعلمُ  كافَ   نْ مَ  اكائنً   هِ لغًنِ  وُ صرفُ  الذي ال جيوزُ  اللِ  حقُّ  اللبادةَ  ألف  
ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  چ :  -ُسْبَحانَوُ - كما قاؿَ ،   -ُسْبَحانَوُ - بوِ  اللُ  فبا استأثرَ 

 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ 
(ٓ). 

 

                              
 . ٛٛ : ، آية ملالن  (/ ٔ)
 . ٗٔ : ، آيةاؼبؤمنوف (/ ٕ)
 . ٚ : ، آيةالسجدة (/ ٖ)
 . ٕ:، آيةرقافالفُ (/ ٗ)
 . ٘ٙ:، آيةملالن  (/ ٘)



 َِٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

  ________________________________________
اًف كى    لىٍم يػىٍتبىٍع أىحىديىيمىا اآلخىرى ، فىاٍختػىلىفىا ًفي ًجهىةو  ،ًإٍف ًاٍجتػىهىدى ميٍجتىًهدى

________________________________________ 
 وفَ م يللمُ هُ ال يدؿُّ على أنػ   وُ فإن   الغهبِ  علمِ  منْ  سلَ والرُّ  األنبهاءَ  اللُ علهوِ  وما َأْطَلعَ 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ :  -- ، كما قاؿَ  -ُسْبَحانَوُ - وِ دونِ  منْ  الغهبَ 

ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ    پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ

 چٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ
(ُ ) . 

يف  ، والقمرِ  مسِ ، والش   ، والكواكبِ  جوـِ بالنُّ  االستدالؿُ  جيوزُ  وُ أن  :  كاٍلمىقصودي 
أدلًة كثًنًة ؛ ح ى  ةِ لَ بػْ للقِ  أف   -َرضِبَُو اللُ - وويُّ الن   اإلماـُ  ، وذكرَ  ةِ لَ بػْ القِ  جهةِ  ملرفةِ 

 . عديدةٌ  فهها مؤلفاتٌ  تْ فَ أُل  
اًف ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  لىٍم يػىٍتبىٍع ، فىاٍختػىلىفىا ًفي ًجهىةو  ،ًإٍف ًاٍجتػىهىدى ميٍجتىًهدى

 .أىحىديىيمىا اآلخىرى [ 
 ا .خيتلفَ  ا ، أوْ فقَ يت   أفْ  اإم   و :ال يخلي  المجتهدافً  إذا اجتهدى 

وجيوز أف يأمت أحدمها ا إلهها ، ُيصل هَ  علههما أفْ  وجبَ : ا على جهةو فقى فإذا اتَّ 
 . باآلخر

     إىل ِجَهِتو ،  يَ ُيصل   ما أفْ واحٍد منهُ  ل  على كُ  جيبُ  وُ فإن  :  اا إذا اختلفى كأمَّ 
 على غًنِ  َخاَلَفوُ  نْ مَ  جهةَ  أف   يلتقدُ  وُ ألن  ؛  أحُدمها باآلخرِ  يأمت   أفْ  وال جيوزُ 

وىذا موجٌب ، ىا يف غًنِ  ةَ لَ بػْ القِ  أف   ، صل ى عبهٍة يلتقدُ  وُ ى ملَ ؛ فإذا صل  ةِ لَ بػْ القِ 
 . الص بلةِ  لبطبلفِ 

                              
 . ٛٛٔ :، آية  األعراؼ(/ ٔ)



 الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 َِٕ 

 

 ________________________________________
هي كيػىٍتبىعي الميقىٌلدي أىٍكثػىقىهي  ًإٍف ال تػىٍقًليدو قىضىى ى ًبغىٍيًر اٍجًتهىادو ، كى مىٍن صىلَّ كى ،  مىا ًعٍندى

 هي كىجىدى مىٍن يػيقىلّْدي 
________________________________________ 

 الذي لهسَ  : ىوَ  دُ اْلُمقل  [  مىا ًعٍندىهي ] كيػىٍتبىعي الميقىٌلدي أىٍكثػىقىهي  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 أفْ  علهوِ  جيبُ  وُ : أن   يف األصلِ  وُ فحكمُ ،  ةِ لَ بػْ القِ  وعبلماتِ  علٌم بأماراتِ  هُ عندَ 

  جيبُ  وُ ، فإن   ةَ رعه  الش   األحكاـَ  جيهلُ  نْ فهمَ  علٌم ، كاغباؿِ  هُ عندَ  نْ إىل مَ  يرجعَ 
 : -تَػَلاىَل - ، كما قاؿَ  بوِ  وُ دبا يفتونَ  م ، ويلملَ فهسأؽبَ  إىل الللماءِ  يرجعَ  أفْ  علهوِ 

 چہ      ہ  ہ        ہ    ھ       ۀ    ۀ چ
علٌم  هُ عندَ  نْ إىل مَ  ، فإذا رجعَ (ُ)

يف ىذا  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فِ  مقصودَ  َعِمَل بقولِِو ، لكن  ،  وُ وسألَ  ةِ لَ بػْ القِ  بدالئلِ 
ا يف واختلفَ ،  م ؾبتهدافِ هُ وا يف سفٍر ، وملَ كانُ   لوْ  ينَ دِ اْلُمقل   أوِ  اْلُمقل دَ  أف   اْلَموضعِ 

 ، ويلملُ  إلهوِ  فًنجعُ ،  هُ هما عندَ إىل أوثقِ  ينظرُ  اْلُمقل دَ  ، فإف   ةِ لَ بػْ القِ  جهةِ  ربديدِ 
 بقولِِو .
ال تػىٍقًليدو قىضىى ًإٍف كىجىدى ى ًبغىٍيًر اٍجًتهىادو ، كى مىٍن صىلَّ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 نْ مَ  سؤاؿَ  وِ إمكانِ  معَ ، اجتهاٍد ، وال تقلهٍد  ى دوفَ صل   نْ مَ  أف   هُ مرادُ هي [ مىٍن يػيقىلّْدي 
؛  لذرُ وال يُ ،  وِ قضاُء صبلتِ  علهوِ  جيبُ  وُ فإن  ،  إلهوِ  وُ ، ورجوعَ  ةِ لَ بػْ القِ  ٌم جبهةِ ػعالِ  ىوَ 
 وِ تفريطِ  لزـٌ بلاقبةِ مُ  فهوَ ،  وُ وملرفتُ  وابِ إىل اغبق  والص   جوعُ والرُّ  ؤاؿُ السُّ  وُ ديكنُ  وُ ألن  

 . وِ وإمهالِ 
 

                              
 . ٖٗ :، آية  حلالن  / (ٔ)



 َِٖ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية        الةً الصَّ  طً كٍ ري شي  ابي بى                                             

  ________________________________________
لىًة ًلكيلّْ صىالةو عىاًرؼي بًأىًدلًَّة الٍ الٍ  دي هً يىٍجتى كى        ال يػىٍقًضي ك  ي بًالثَّاًني ،ييصىلّْ كى ، ًقبػٍ

 ؿً ى بًاألىكَّ مىا صىلَّ 
________________________________________ 

لىًة ًلكيلّْ صىالةو [ عىاًرؼي بًأىًدلًَّة الٍ الٍ  دي هً يىٍجتى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي                 هُ مرادُ ًقبػٍ
ها ، فإذا اللتِ دِ  يف قوةِ  ا زبتلفُ هَ فإنػ   ةِ لَ بػْ القِ  ا بأدلةِ مً عالِ  كافَ   نْ مَ  : أف   -َرضِبَُو اللُ -

ال يبين  وُ ، فإن   هرِ الظُّ  صبلةُ  تْ حضرَ  ى عبهٍة ، ُث  ، وصل   الفجرِ  يف صبلةِ  اجتهدَ 
 يف وقتِ  ةِ لَ بػْ القِ  أدلةَ  ألف   ؛ ةِ لَ بػْ القِ  يف أدلةِ  ظرَ الن   يلهدُ  لْ ، بَ  األوؿِ  هِ على اجتهادِ 

  ، وىذا قدْ  هرِ الظُّ  يف صبلةِ  الن هارِ  ها يف وضحِ كأدلتِ   يف القوةِ  تْ لهسَ  الفجرِ  صبلةِ 
 بذلكَ  لَ مِ عَ  وىل كما ىيَ األُ  ةَ لَ بػْ القِ  أف   وجدَ  فإفْ ،  هُ ، فهلهدُ  االجتهادُ  فهوِ  خيتلفُ 

َ  لَ مِ  عَ وإال   ي بًالثَّاًني ييصىلّْ : ] كى  -َرضِبَُو اللُ - وِ ملىن قولِ  ، وىذا ىوَ  وُ صوابُ  دبا تبٌن 
 اين عنِ الث   هُ اجتهادُ  إذا اختلفَ  وُ أن  :  ، واْلُمرادُ  ًؿ [ى بًاألىكَّ ال يػىٍقًضي مىا صىلَّ كى 

   اين ، الث   هِ باجتهادِ  يلملُ  وُ فههما ؛ فإن   ةِ لَ بػْ القِ  جهةُ  تْ ، فاختلفَ  األوؿِ  هِ اجتهادِ 
 رعِ الش   على إذفِ  ةٌ ا مبنه  هَ ؾبزئٌة ؛ ألنػ   وىل ، فهيَ األُ  وُ صبلتَ  يلهدَ  حهنئٍذ أفْ  وُ وال يلزمُ 

      ،  الض مافِ  موجٌب لسقوطِ  ، واإلذفُ  صحهحٌ  اجتهادٌ  فهوَ ،  باالجتهادِ  لوُ 
َ  ُث  ،  جتهدُ مُ ى الْ إذا صل   اإلعادةِ  لزوـِ  على عدـِ  ةُ السُّن   تِ دل   وقدْ  خطأُ  لوُ  تبٌن 

 .هِ اجتهادِ 
،  أيب داودَ  عندَ  -- عامرٍ  بنِ  سلدِ  يف حديثِ  ما ثبتَ :  كيدؿُّ على ذلكى 

لُّوا صى  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - ةى ابى حى الصَّ  فَّ أى )) : بسنٍد حسٍن  ارقطين  ، والد   والبههقي  
لىًة وا ًلغىٍيًر الٍ صىلُّ هيٍم أىٍصبىحيوا ، فػىوىجىديكا أىنػَّ  ةو ذىاًت غىٍيمو ، ثيمَّ لى يػٍ ي لى فً   اؿى قى فػى  ،ًقبػٍ
 على  فدؿ   ؛ م باإلعادةِ ىُ ، ولَػْم يأمرْ  ((قىٍد مىضىٍت صىالتيكيٍم  : -- اللً  ؿي وٍ سي رى 
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 ________________________________________
 ةي ا النػّْيَّ هى نػٍ مً كى 

________________________________________ 
َ  ، ثَُ  اجتهدَ  نِ مَ  أف   يف  ما إذا بذؿَ  ،صحهحٌة  وُ صبلتَ  أف   هِ خطُأ اجتهادِ  لوُ  تَبٌن 

 . وابِ الص   لرفةِ مَ لِ  وِ وسلِ 
 ىا للحكمِ رُ اليت ينبغي توفػُّ  الشُُّروطِ  أي منَ  ةي [ا النػّْيَّ هى نػٍ مً ] كى  : -َرضِبَُو اللُ - قوليوي 

 . ةِ النػ ه   وجودُ  الص بلةِ  بصّحةِ 
ونَِهًة ،  شديدِ : " نوى الش يَء يَػْنويِو نِه ًة بالت   الَقْصُد ، يقاؿُ  : غةً في اللُّ  ةي كالنػّْيَّ 

 " أي َقَصَدُه . خفهفِ بالت  
 الللماءِ  منَ  هُ وغًنُ  اإلسبلـِ  شهخُ  إلهوِ  كما أشارَ   ، مابدَّ منهي  ال كالنيَّةي لها ركنافً 

 : -َرضِبَُهُم اللُ -
يف  د  بُ  ؛ فبل لللبادةِ  اْلُمستحقُّ  -ُسْبَحانَوُ - ، وىوَ  لبودَ اْلمَ  ينويَ  أفْ  ىما :أحدي 

   :  -تَػَلاىَل - كما قاؿَ   ، -ُسْبَحانَوُ - وِ خالصًة لوجهِ  تكوفَ  ها أفْ صبهلِ  اللباداتِ 
 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ چ

 ةَ النػ ه   ىذهِ  ، ويفسدُ ( ُ)
،  هِ وا بذكرِ يسملُ  ، وأفْ  وُ عملَ  اسُ يرى الن   أفْ  إرادةُ  الر ياُء ، والسُّملُة ، وىوَ 

ڃ  چ :  -تَػَلاىَل -بقولِِو  -تَػَلاىَل - اللُ  مُ هُ ذم   الذينَ  مُ ىُ  ، وىؤالءِ ويشتهرَ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

 چڍ  ڌ 
(ِ) . 

                              
 . ٕ :، آية  رمُ الزُّ (/ ٔ)
 . ٚ-ٗ :، آية  وفاعُ مَ الْ (/ ٕ)
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ڇ  ڇ  ڇ    ڇ   چوبٌّن سبحانو أنو صنهع أىل النفاؽ فقاؿ تلاىل عنهم : 

 لَ مِ عَ  ى ، أوْ صل   نْ ، ومَ   چڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ 
 باطٌل .  وُ فلملُ  ةِ ه  النػ   عبادٍة بذهِ  أي  

، وال خيتصُّ  -ُسْبَحانَوُ - ربًة للِ قُ  ؛ ح ى تكوفَ  اللباداتِ  الزـٌ يف صبهعِ  وىذا الرُّكنُ 
 ها .ببلضِ 

خرى ، األُ  اللبادةِ  عنِ  اللبادةُ  وِ بِ  ما تتمهػ زُ  ينويَ  أفْ  فهوَ  اني :الثَّ  كني ا الرُّ كأمَّ 
 الص بلةِ  بٌنَ  بذلكَ  ها ، فُهمهػ زُ ها ، وأنواعِ ىا يف أجناسِ زُ ما ديهػ   فهنوي يف الص بلةِ 

ها نفسِ  وافلِ الن   بٌنَ  وديهػ زُ ، ها نفسِ  اْلَمفروضاتِ  بٌنَ  دُيهػ زُ  ، ُث   واْلَمسنونةِ  اْلَمفروضةِ 
ا فجرً  عشاًء ، أوْ  ا ، أوْ مغربً  ا ، أوْ عصرً  ا ، أوْ هرً ظُ  الص بلةِ  نوعَ  يف الفريضةِ فهنوي 

 يرى ذلكَ  نْ مَ  ؛ خاصًة على مذىبِ  والَقضاءِ  األداءِ  بٌنَ  زُ دُيهػ   وِ نفسِ  يف الفرضِ  ُث  
 افلةِ الن   ىا عنِ زُ هػ  ا ديُ هَ ىا فإنػ  ، وغًنِ  ، والضُّحى نافلًة مقصودًة كالر واتبِ  تْ وإذا كانَ 
  . هُ الذي يقصدُ  فلِ الن   ةِ ىا بنه  دُ فهقه  ؛  اْلُمطلقةِ 

 نافلًة . ، أوْ  تْ فريضًة كانَ  لواتِ الص   عبمهعِ  زةٌ بذا اْلَملىن فبه   ةُ ه  فالنػ  
هم ىنا كبلمُ   إذْ ؛  اْلَمواضعِ  يف ىذهِ  الفقهاءُ  هُ الذي يقصدُ  ىوَ  ةُ ه  النػ   منَ  وعُ وىذا الن  
ينِ  قٌة بأصلِ متلل   الس ابقةُ  ، والنػ ه ةُ  وِ وشرائِلِ  الد ينِ  يف فروعِ  يف  وصِبَاِعو ، والفقوُ  الد 

 األصوؿِ  كماؿُ   الفروعُ  إذِ  ؛ وِ أصولِ  ربقهقِ  بلدَ  إمنا ىوَ  وِ وفروعِ  ينِ الد   شرائعِ 
  .هاوسبامُ 

ى يف صل   ، فلوْ  النػ ه ةُ  الص بلةِ  لصحةِ  أي ُيشرتطُ  ةي [] النػّْيَّ  : -رىًحمىوي اللي -كقوليوي 
،  نافلًة مطلقةً  تْ كانَ   ، هرِ الظُّ  فريضةِ  ا عنْ هَ أنػ   ينويَ  أفْ  دوفَ  ،ا هر أربلً الظُّ  وقتِ 

 د  بُ  ال له نةُ مُ الْ  افلةُ الن   ، وكذلكَ  الفرائضِ  ةُ ، وىكذا بقه   هرِ الظُّ  فرضِ  عنْ  ولَػْم ذْبزِهِ 
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 لوُ  تْ وقلَ  ، الفجرِ  مها راتبةَ لَػْم ينوِ  ٌنِ ركلتَ  الفجرِ  ى قبلَ صل   نْ فمَ  ، النػ ه ةِ  فهها منَ 
 . واتبِ الر   ةُ نافلًة مطلقًة ، وىكذا بقه  

ها ، وتكفي ٌة لتَػْلِههنِ نه   شرتطُ ا ال تُ هَ فإنػ   ، اْلُمطلقِ  فلِ الن   منَ  الص بلةُ  تِ ا إذا كانَ أم  
 ها .بفللِ  -- إىل اللِ  بِ قرُّ الت   قصدِ  معَ  اللامةِ  ُة الص بلةِ فهها نه  

        رَ مَ عُ  حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ما ثبتَ  : النػّْيَّةً  على اشتراطً  ليلي كالدَّ 
 فقدْ ؛  ((اًت مىا األىٍعمىاؿي بًالنػّْيَّ ًإنَّ  )):  قاؿَ  -- الن ِب   أف   -- ابِ اػبط   بنِ ا

 اعتبارَ  أف   ، وإذا ثبتَ  النػ ه ةِ ها موقوٌؼ على وصح تَ  األعماؿِ  اعتبارَ  دؿ  على أف  
 ةٍ  بنه  ال  إِ  ال عملَ  أفْ  : ينبني عليوً  وي فإنَّ  ، صحهحًة موقوٌؼ على النػ ه ةِ  األعماؿِ 
     : -- ثوبافَ  يف حديثِ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -عمٌل ؛ لقولِِو  والص بلةُ 

رى أىٍعمىاًلكيمي لىٍن تيٍحصيوا ، كى كى ، ميوا ٍستىًقيٍ اً  )) يػٍ   أضبدُ  رواهُ ((  الصَّالةي  اٍعلىميوا أىفَّ خى
، فسم ى  حديٌث صحهحٌ  ، وىوَ  ، واغباكمُ  ارميُّ ، والد   ، والبههقيُّ  ماجوَ  وابنُ 
 .عمبلً  الص بلةَ  -- الن ِبُّ 

ى ، وصل   لَػْم ينِو الظُّهرَ  ا ال تصحُّ ، فلوْ هَ فإنػ   إذا لَػْم يْنِو الص بلةَ  وُ فإن  ، وعلى ىذا 
 ءةَ ابر  ، وال توجبُ  وِ يف وقتِ  تْ كانَ   ولوْ ،  هرِ الظُّ  فرضِ  عنْ  ا ال ذبزيوِ هَ فإنػ   ،ا أربلً 
 ا .شرعً  ها اْلُملتربةِ تِ ها ثانهًة بنه  بفللِ  فُهطالبُ  ؛ وِ ِذم تِ 

     ،  اْلَمفروضةِ  يف الص بلةِ  النػ ه ةِ  على وجوبِ  -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءي  كأجمعى 
 ا .ال تصحُّ بدونِ  اهَ وأنػ  
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 ________________________________________
األىدىاًء ، فىٍرًض ، كى طي ًفي الٍ ال ييٍشتػىرى كى ،  ةو نى مى عىٍينى صىالةو ميعىيػَّ فػىيىًجبي أىٍف يػىٍنوً 

 تػىهينَّ اإًلعىادىًة نًيَّ النػٍَّفًل ، كى القىضىاًء ، كى كى 
________________________________________ 

 .[  ةو نى مى عىٍينى صىالةو ميعىيػَّ ] فػىيىًجبي أىٍف يػىٍنوً  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
  :  على ذلكى  عي يتفرَّ  وي فإنَّ الزمٌة ؛  النػ ه ةَ  أف   تَ إذا علمْ : أي  ] فػىيىًجبي [ قوليوي :

ا، عصرً  ا ، أوْ هرً ها ؛ ظُ ، ويُلهػ نَ  اْلَمفروضةَ  الص بلةَ  ينويَ  أفْ  فِ على اْلُمكل   جيبُ  وُ أن  
 أفْ  إذا نذرَ  وُ فإن   ،ا ا واجبً نذرً  تْ خرى ، وىكذا إذا كانَ األُ  لواتِ الص   ىا منَ غًنَ  أوْ 

 وُ تُ ذم   ح ى تربأَ  هِ ا وفاٌء لنذرِ هَ ينوي أنػ   وِ وفائِ  عندَ  وُ ؛ فإن   للِ  كلاتِ الر   ا منَ عددً  يَ يصل  
َيِف بَِنْذرِه فتلزمو ، ولَػْم  وُ تُ ذم   لَػْم تربأْ  ذرِ بالن   الوفاءِ  ةِ نه   بدوفِ  اللددَ  ى ذلكَ صل   فلوْ 

 . اإلعادة
النػٍَّفًل القىضىاًء ، كى األىدىاًء ، كى فىٍرًض ، كى طي ًفي الٍ ال ييٍشتػىرى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 مثبًل إذا أرادَ  ا ، فاإلنسافُ فرضً  ينويَ  أفْ  يف الفرضِ  وال يشرتطُ [  تػىهينَّ اإًلعىادىًة نًيَّ كى 
        وُ الفجَر فإن   اللشاَء ، أوِ  اْلَمغرَب ، أوِ  اللصَر ، أوِ  هَر ، أوِ الظُّ  يصل يَ  أفْ 

؛  هُ أجزأَ  هرَ ، فإذا نوى الظُّ  فريضًة ، وإمنا ينوي الظُّهرَ  الظُّهرَ  ينويَ  أفْ  ال ُيْشرتطُ 
، واْلُمؤدي  يؤدي إىل االسرتساؿِ  وُ اْلَمنوي فإن   ا تفصهلُ فرٌض ، أم   يف األصلِ  وُ ألن  

 قضاًء ؟  أداًء أوْ  ينويَ  أفْ  وُ : لزمَ  تقوؿَ  يؤدي إىل أفْ  وُ ألن   ؛ باطلٌ  إىل االسرتساؿِ 
 وُ ؟ وكلُّ  منفردٍ  ، أوْ  إماـٍ  ؟ معَ  ٌنِ ركلتَ  ، أوْ  ركلاتٍ  ا ؟ أربعَ مسافرً  ا أوْ حاضرً  ُث  

يكتفي  ؽبم ، ولذلكَ  الوسوسةَ  ، ويوجبُ  اسِ حرٌج يضرُّ بالن   ، وفهوِ  اسرتساؿٌ 
 ةِ ، وال بنه   ا فرضٌ هَ أنػ   ةِ بنه   وُ ، فبل نلزمُ  هُ أجزأَ  ا للظُّهرِ هَ نوى أنػ   ، فإفْ  الفرضِ  بتلهٌنِ 

 قضاءٌ . ا أداٌء ، أوْ هَ أنػ  
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________________________________________
 مىةً التٍَّحرًيٍ يػىٍنًوم مىعى كى 

________________________________________ 
 بصبلةِ  بَػْلُد ، فأحرـَ  لَػْم تطلعْ  مسَ أف  الش   هِ خبََلدِ  دارَ  لوْ  وُ أن   على ىذا : يتفرَّعي 
َ  األداء ، ُث   ةِ بنه   الفجرِ   قضاٌء ، ولهسَ  وُ ما يفللُ  ، وأف   تْ طللَ  قدْ  مسَ الش   أف   تبٌن 
 اةِ ُمَؤد  الْ  تلهٌنُ  ال يشرتطُ  وُ ألن  ؛ ا هَ إعادتػُ  وُ ، وال تلزمُ  وُ صبلتُ  ذُبزيوِ  وُ فإن   ،بأداٍء 

 .مؤثٍر  غًنُ  على ىذا الوجوِ  هُ فخطؤُ ،  ةِ واْلَمقِضه  
 الص بلةِ  إعادةُ  وُ تلزمُ  وُ فإن   ، والقضاءِ  يف األداءِ  تَػْلهٌُن النػ ه ةِ  وُ يلزمُ  وُ إن  :  انى لٍ ا إذا قػي كأمَّ 
خرى األُ  امها عنِ ُة إحدِ نه   ، وال ذبزيءُ  القضاءُ  علهوِ  ى أداًء ، والواجبُ صل   وُ ألن  

 .  اٍلمىسألةً  في ىذهً  على الخالؼً  اٍلميترتبةً  الفوائدً  منى  فهذهً 
 الفروضِ  منَ  ، سواًء كافَ  الفرضِ  عٌنَ  ينويَ  أفْ :  في اٍلميكلَّ  بوً  ما ييطالبي  فغايةي 

 .  اْلَمنذورةِ  كالص بلةِ ،  ىا غًنِ  منْ  ، أوْ  اػبمسةِ 
 أفْ  ، كفاهُ  الفجرِ  راتبةَ  يَ ُيصل   أفْ  إذا أرادَ  ، فهوَ  افلةِ للن   سبةِ بالن   اغبكمُ  وكذلكَ 

 وُ لَػْم يلزمْ  الص بلةَ  أعادَ  ا نافلٌة ، وىكذا لوْ هَ أنػ   ينويَ  أفْ  وُ ا راتبٌة ، وال يلزمُ هَ أنػ   ينويَ 
 على  الص بلةِ  عٌنَ  ينويَ  أفْ  يكفهوِ  لْ بَ ، لاَدًة ا مُ بكونِ ها وصَفها تِ إىل نه   يضهفَ  أفْ 

 بذهِ  وِ تِ يف نه   يسرتسلَ  أفْ  وُ ، وال يلزمُ  -َرضِبَُو اللُ - ىا اْلُمَصن فُ اليت ذكرَ  ورةِ الصُّ 
 . فاصهلِ الت  

َ  أفْ  بلدَ مىًة [ يػىٍنًوم مىعى التٍَّحرًيٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي   لزوـَ  -َرضِبَُو اللُ -لنا  بٌن 
 وضعُ ػم وفُ ػيك نَ ػأي : ؤاؿي ػالسُّ  ردي ػي وي فإنَّ ؟  ىوَ الذي يُػنػْ  يءُ الش   وَ ػا ىػ، وم ةِ ػه  ػالن  
ـِ  أي معَ  مىًة [] يػىٍنًوم مىعى التٍَّحرًيٍ  : ؟ فقاؿَ  ةِ ػه  ػالن   في  كللعلماءً ،  تكبًنِه لئلحرا

 : قوالف ذلكى 
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ـِ  ُتصاحبَ  أفْ  يف النػ ه ةِ  لتربَ مُ الْ  أف   : األكؿي  القوؿ   ، وال يصحُّ أفْ  تكبًنَة اإلحرا
 . بالهسًنِ  ها ولوْ قبلَ  تقعَ 

  بزمٍن يسًٍن ،  وُ قبلَ  ، أوْ  كبًنِ الت   ها معَ وقوعُ  يف النػ ه ةِ  اْلُملتربَ  أف   اني :الثَّ  القوؿ
ـَ  ما  .  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  علهوِ  كما درجَ ،   يف الوقتِ  وُ أن   دا

 تكبيرةى  بى صحى تى  أفٍ  : ال بيدَّ في النػّْيَّةً  يقوؿي  العلماءً  بعضى  الذم جعلى  ببي كالسَّ 
ـً   ، ولذلكَ  وُ عنْ  خبارجٍ  ، ولهسَ  فهوِ  يءِ الش   ها ، وركنُ تَ ركنه   م يروفَ هُ أنػ  :  اإلحرا

ـِ  تكبًنةَ  تصحبَ  وا : ال بُد  أفْ قالُ  ـِ  تكبًنةَ  تْ سبقَ  فإذا،  اإلحرا ا هَ فإنػ   اإلحرا
  . وِ لَػْم يلتد  بِ  اتِ والذ   ةِ اْلَماىه   الرُّْكُن عنِ  ، وإذا اِنفصلَ  الص بلةِ  منفصلًة عنِ  تكوفُ 

ـِ  لتكبًنةِ  ُتوُ نه   تْ : إذا سبقَ  همقولً  كجوي  فهذا ىوي  ،  بالهسًنِ  لَػْم ذْبزِِه ، ولوْ  اإلحرا
 . كبًنةِ الت   بوقتِ  واللربةُ 

،  بركنٍ  تْ ، ولهسَ  ا شرٌط للص حةِ هَ أنػ   م يروفَ هُ فإنػ   انيالثَّ  القوؿ أصحابي  اكأمَّ 
 الص بلةِ  داخلَ  ا ما يكوفُ ، ومنهَ  الص بلةِ  فللِ  قبلَ  ا ما يكوفُ منهَ  الص حةِ  وشروطُ 
 . هُ ا أجزأَ يسًنً  الفاصلُ  فإذا كافَ ، بهسًٍن  حرديةِ الت   قبلَ  ينوي ، ولوْ  وُ فإن   ولذلكَ 
 قاصًدا إىل اْلَمسجدِ  هرِ الظُّ  افِ ذَ أَ  بلدَ  وِ بهتِ  منْ  خرجَ  لوْ  وُ إن   : العلماءً  بعضي  كقاؿى 

 قوؿه  كىوى شيٌء ،  ذلكَ  بلدَ  وُ با ، وال يلزمُ  اليت خرجَ  وُ تَ نه   نا نستصحبُ فإن  
 فما منْ ،  لللبادةِ  اْلُمقارنةِ  النػ ه ةِ  يؤدي إىل إسقاطِ  لْ ، بَ  مردكده مخالفه لألصوؿً 

 .  فَػْرَضوُ  سهصلي يف اْلَمسجدِ  وُ أن   وِ  ويف نِه تِ ال  إِ  للمسجدِ  وِ بهتِ  منْ  أحٍد خرجَ 
صٍل مؤثٍر ،  فَ  باشرًة دوفَ ها مُ قبلَ  ها ، أوْ ملَ  تكوفَ  عبادٍة أفْ  ِة كل  يف نِه   واألصلُ 
،  هقاتِ مِ إىل الْ  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - وِ أصحابِ  معَ  خرجَ  -- الن ِب   ، فإف   كاغبج  

            اللُ  وأمرَ  ، ةِ األصله   بالنػ ه ةِ  لَػْم يكتفِ  ذلكَ  ومعَ  ،  اغبج  ال  إِ  وفَ م ال يريدُ وىُ 
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--  ُنبه و --  ْكما يف  اللبادةِ  مصاحبًة لبدايةِ  للحج   وُ تُ نه   تكوفَ  أف ،
  ةى لى يػٍ اللَّ  يى انً تى أى  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف   -- رَ مَ عُ  حديثِ  منْ  خاري  البُ  صحهحِ 
ي فً  ةن رى مٍ قيٍل : عي ًؾ ، كى ارى بى مي م الٍ ادً وى ا الٍ ذى ي ىى لّْ فً : صى  اؿى قى ي ، كى ػػبّْ ٍن رى ػػآتو مً 

 عائشةَ  اْلُمؤمنٌنَ  ـ  أُ  كما يف حديثِ   قاؿَ  لهفةِ ذي اغبُ  ا أتى مهقاتَ م  ولَ ،  ((ةو جَّ حى 
 نٍ مى ، كى  لٍ عى فٍ يػى لٍ فػى  ةو رى مٍ عي كى  ج  حى لَّ بً ييهً  فٍ أى  مٍ كي نٍ مً  ادى رى أى  نٍ مى  )):  -َرِضَي الُل َعنػَْها-
،  سلمٌ مُ  رواهُ  ((لَّ ييهً لٍ ةو فػى رى مٍ عي لَّ بً ييهً  فٍ أى  ادى رى أى  نٍ مى لَّ ، كى ييهً لٍ فػى  ج  حى لَّ بً ييهً  فٍ أى  ادى رى أى 

 اػبروجَ  وأف   ، رعِ الش   مقصودُ  ىوُ  وُ على أن   فدؿ   ؛ مصاحبًة لللبادةِ  النػ ه ةِ  جبللِ  رَ فأُمِ 
 .ها تِ ال يكفي لنه   لللبادةِ 

-- الن ِب   يف الص حهَحٌِن أف   -- ابِ اػبط   بنِ  رَ مَ عُ  حديثُ :  ىذا دي كيؤكَّ 
 النػ ه ةَ  يدؿُّ على أف  ((  اتً يَّ النػّْ بً )):  فقولُوُ ، ((  اتً يَّ النػّْ بً  اؿي مى عٍ ا األى مى نَّ إً  )) قاؿ :

 دوفَ  باْلُمقارنةِ  القوؿَ  حي يرجّْ ، وىذا  للمصاحبةِ  الباءَ  ألف   ؛ ا بالفللِ هَ ينبغي اقرتانػُ 
 فاصٍل .

با  لفظُ الت   ، وال يلزـُ  ؿبلُّها القلبُ  اإلحراـِ  مصاحبًة لتكبًنةِ  اليت تكوفُ  وىذه النػ ه ةُ 
         الص حابةِ  منَ  احلِ الص   لفِ الس   وىديُ  -- الن ِب   سن ةِ  وعلى ىذا ظاىرُ 

َرضْبَُة الِل - األربلةِ  األئمةِ  قوؿُ  ، وىوَ  ؽبم بإحسافٍ  ابلٌنَ ، والت   -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -
 قوؿِ  منْ  افلي  الش   أصحابِ  منْ  اْلُمتأخرينَ  بلضُ  ، وإمنا َخر جَ  -َعَلى اعبَِْمْهعِ 

 .  بالنػ ه ةِ  الت لفظِ  وجوبَ  ا منوُ جوُ ( خر   بالقوؿِ  تنلقدُ  الص بلةَ  : ) إف   افلي  الش  
ـِ  تكبًنةُ  وِ بِ  هُ مرادُ  افليُّ الش   اإلماـُ  وُ الذي قالَ  وىذا القوؿُ   أفْ  اْلُمرادُ  ، ولهسَ  اإلحرا

 ةي السُّنَّ  تً ثبتى  ينً  في موضعى الَّ إً ،  بالنػ ه ةِ  ظُ ال يُتلف   ، ولذلكَ  ا بالنػ ه ةِ ظً تلف  مُ  يكوفَ 
 ما :بهً 
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ـِ  ةِ نه   عندَ  : األكؿً  اٍلمىوضعً    .عمرٍة  ، أوْ  يف حج   كافَ   ، سواءً  اإلحرا
 -- ابِ اػبط   بنِ  رَ مَ عُ  عنْ  خاري  البُ  يف صحهحِ  ما ثبتَ :  على ذلكى  ليلي كالدَّ 

لىةى آتو ًمٍن رىبّْ اللَّ  أىتىاًنيى  )) : يقوؿُ -- الن ِب   تُ : ظبلْ  قاؿَ  وُ أن    لّْ : صى  ي فػىقىاؿى يػٍ
ا الٍ   يدؿُّ  ((ٍل قي كى  ))فقولُُو : ، (( قيٍل : عيٍمرىةن ًفي حىجَّةو ، كى  ؾً ميبىارى وىاًدم الٍ ًفي ىىذى

 -- أنسٌ  قاؿَ  هرًة ، ولذلكَ جَ  ظِ لفُّ بالت   يكوفُ  القوؿَ  ألف   ؛ جيهرُ  وُ على أن  
 . سلمٌ مُ  رواهُ (( ا حىجِّ عيٍمرىةن كى  كى يٍ لىبػَّ  )) : يَػُقوؿُ  -- الن ِب   تُ ظبلْ 

 جابرِ  يف حديثِ  ِلَما ثبتَ  ؛ وذلكَ  سكِ النُّ  ذبحِ  عندَ  فهوَ  اني :الثَّ  أما اٍلمىوضعً 
ُهَما- اللِ  عبدِ  بنِ ا ،  ىُمصل  صل ى األضحى بالْ  -- الن ِب   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ

،  هِ هدِ بِ  -- اللِ  رسوؿُ  وُ ، وُأيَت بكبٍش فذحبَ  هِ نربِ مِ  منْ  نزؿَ  وُ طبتَ فَلم ا قضى خُ 
 ((أيمًَّتي  نٍ ييضىحّْ مً  مٍ لى  مَّنٍ عى نّْي ، كى ا عى ذى ىى ،  ري بػى كٍ أى  اللي ، كى  اللً  مً سٍ بً  )):  وقاؿَ 
 . ، وأبو داودَ  أضبدُ  رواهُ 

َا ىُو ُسن ٌة ؛ ألف  اللربَة بالنػ ه ِة دبا يف  واعبهُر يف ىذيِن اْلَموضَلٌِن لهَس ببلزـٍ ، وإمن 
 يف قلِبوِ  أْو ذبح نسٍك ، أو أضحهة سَك مْن حج  أْو ُعمرةٍ القلِب ، فإذا نوى النُّ 

 . -تَػَلاىَل -أجزأَُه ، كما سهأيت بهانُُو يف موضِلِو بإذِف الِل  ومل يتلّفظ
 الص بلةِ  ةِ بنه   ظِ بالت لفُّ  القوؿَ  إف   ، ُث   بالنػ ه ةِ  ظُ لفُّ الت   ال ُيشرعُ  وُ فإن   ا يف الص بلةِ وأم  

الَوْسَوسِة  بابَ  اسِ على الن   فتحَ  ، وقدْ  اْلُمفضلةِ  وفِ رُ يف القُ  ؼْ لرَ متأخٌر لَػْم يُ 
 .  بنّهتوٌظ تلفُّ  لوُ  ، وال ُيشرعُ  وِ بقلبِ  يقصدَ  أفْ  ، فهكفهوِ  وؾِ كُ والشُّ 
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 ________________________________________
هى ا عىلى ميهى وي تػىٍقًديٍ لى كى   وىٍقتً رو ًفي الٍ ا ًبزىمنو يىًسيٍ يػٍ

________________________________________ 
هى ا عىلى ميهى وي تػىٍقًديٍ لى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي   .وىٍقًت [ رو ًفي الٍ ا ًبزىمنو يىًسيٍ يػٍ

 ذلكَ  ها إذا كافَ على فللِ  الص بلةِ  ةَ نه   ـَ يقد   للمصل ي أفْ  أي جيوزُ  [ وي لى ] كى  قوليوي :
 -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فَ  ف  أ، و  اْلَمسألةِ  على ىذهِ  الكبلـُ  ـَ تقد   بزمٍن يسًٍن ، وقدْ 
على ىذا  ، لكنْ  الهسًنِ  منِ بالز   على الص بلةِ  النػ ه ةِ  تقدًنِ  جبوازِ  مشى على القوؿِ 

يف  وِ شروعِ  ي قبلَ ها اْلُمصل  إذا أوقلَ  يف النػ ه ةِ  يُػَفص لُ  وُ فإن  ،  الذي مشى علهوِ  القوؿِ 
 : ينً حالتى  و منٍ ال يخلي  حيثي بزمٍن يسًٍن ؛  ةِ الص بل
 بزمٍن يسًٍن يكوفُ  كبًنةَ الت   ، فتسبقَ  الص بلةِ  وقتِ  خارجَ  تقعَ  أفْ كلى : األي  الحالةً 

 . الص بلةِ  وقتِ  دخوؿِ  قبلَ 
ا ها موجبً سبقُ  ، فبل يكوفُ  اْلَمفروضةِ  الص بلةِ  يف وقتِ  تقعَ  أفْ :  انيةً الثَّ  الحالةً 
 . اْلَمفروضةِ  الص بلةِ  وقتِ  دخوؿِ  قبلَ ها لوقوعِ 

سابقًة  تْ كانَ   با ، ولوْ  ال يُلتدُّ  وُ : فإن   الوقتِ  خارجَ  تْ ، وكانَ  وُ تُ نه   تْ فإذا سبقَ 
 .بزمٍن يسًٍن 

      ،  هرِ الظُّ  نوى صبلةَ  بدقائقَ  مسِ الش   زواؿِ  ا قبلَ إنسانً  أف   لوْ  : ذلكى  مثاؿي 
 للدـِ ؛ ا هرً ظُ  وُ صبلتُ  ا ، لَػْم تصح  زواؽبِ  بلدَ  ى ، ولَػْم ينوِ فصل   مسُ الش   تِ زالَ  ُث  

 ؛ فهي على ىذا الوجِو واقلة اللبادةِ  وقتِ  دخوؿِ  قبلَ  تْ ا وقلَ هَ ؛ ألنػ   النػ ه ةِ  إجزاءِ 
 لبقه ةِ  سبةِ ، وىكذا بالن   ذُبْزِهِ  مْ ، فلَ  علهو اللبادة بوجوبِ  وِ تِ ذم   أف ُتشغل قبلَ 
 . اغبالةِ  ها على ىذهِ وقتِ  دخوؿِ  ا قبلَ إذا نواىَ  لواتِ الص  
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 ________________________________________
 تٍ بىطىلى  دى الصَّالًة ، أىٍك تىردَّ  ا ًفي أىٍثناءً فىًإٍف قىطىعىهى 

________________________________________ 
 دخوؿِ  بلدَ  ، ولكنْ  بلةِ سابًقا للص   الهسًنُ  الفاصلُ  يكوفَ  أفْ  : انيةي الثَّ  الحالةي 
ـِ  تكبًنةِ ، وقبل َ  مسِ الش   زواؿِ  بلدَ  هرَ الظُّ  ينويَ  أفْ  : مثلي ،  الوقتِ   ،  بثوافٍ  اإلحرا

  ، ايسًنً  الفاصلُ  ها ، وكافَ قبلَ  تْ ، وإمنا وقلَ  الّتحرديةِ  معَ  لَػْم تقعْ  وُ تُ ، فنه   ُيكبػ رُ  ُث  
 . -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  صحهحٌة ؾبزئٌة على ما مشى علهوِ  ، وىيَ  فلَػْم يؤثرْ 

 بلدَ ٍت [ بىطىلى  دى الصَّالًة ، أىٍك تىردَّ  ا ًفي أىٍثناءً ] فىًإٍف قىطىعىهى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
َ  أفْ  يسًٌن ؛  والفاصلُ  تنويَ  أفْ  ال حرجَ  وُ ، وأن   تنويَ  أفْ  كَ يلزمُ  وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - بٌن 

 علهها بلدَ  اْلُمرتتبةِ  النػ ه ةِ  يف مسائلِ  ، شرعَ  الوقتِ  داخلَ  يكوفَ  أفْ :  بشرطِ 
َ أثبتَ  أفْ  ، فبلدَ  األفكارِ  ترتهبِ  ها ، وىذا منْ وقوعِ   فهها .  ها ويؤثرُ ما ينقضُ  ها بٌن 
 َ     ا ، وحهنئٍذ ببطبلنِ  اغبكمَ  ذلكَ  ، أوجبَ  الص بلةِ  أثناءَ  النػ ه ةَ  قطعَ  لوْ  وُ أن   فبٌن 

يُِتم ها نافلًة  أفْ  وُ ، فلَ  اْلُمطلقةِ  افلةِ إىل الن   ا تنقلبُ هَ ، لكنػ   ا نواهُ عم   الص بلةُ  ال ذبزيوِ 
  . على أحد قويل الللماء رضبهم اللمطلقًة 

     ،  هرَ نوى الظُّ  ، كما لوْ  للذٍر شرعي   القطعُ  يكوفَ  أفْ  : كيستوم في ذلكى 
، وىلاألُ  وُ تُ نه   تْ ، وبطلَ  ا صح  عً وُّ طَ تَ  ، ونوى الص بلةَ  وُ تَ نه   صبلىا فقطعَ  وُ أن   رَ تذك   ُث  
 ا أفْ ، فإم   ا تبطلُ هَ سبٍب ، فإنػ   بدوفِ  النػ ه ةَ  قطعَ  بأفْ ، ببل عذٍر  القطعُ  يكوفَ  أوْ 

 ا .منهَ  ، فهخرجَ  ُيسل مَ  ها نافلًة مطلقًة ، أوْ يتم  
 ينويَ  أفْ  : وي كمثالي ،  النػ ه ةِ  موجٌب لبطبلفِ  وُ فإن  ؛  دُ دُّ الرت  :  القطعً  كفي حكمً 

 الص بلةَ  يقطعُ  لْ ىَ :  دَ أحٌد فهرتد   وُ يُناديَ  أفْ :  مثلي ، أمٌر  علهوِ  يطرأَ  ، ُث   هرَ الظُّ 
َ  ؟يستمر  فهها  ، أوْ  وُ وجيهبَ   اغبكمَ  يوجبُ  ىذا الرتدُّدِ  دَ ؾبر   أف   -َرضِبَُو اللُ - فبٌن 
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 ؛ اْلَمذىبُ  ، وعلهوِ  القولين في ىذه المسألة أحدي  كىذا ىوى ،  الص بلةِ  ببطبلفِ 
 كاالستقباؿِ ،  ىا إىل آخرِ  وُ استدامتَ  ؛ فوجبَ  شرٌط يف صح ة الص بلةِ  النػ ه ةَ  ألف  
 . رتةِ والسُّ 

      َواْلِلْلُم - مفي نظرً  حي الذم يترجَّ  كىوى ،  ا ال تبطلُ هَ نػ  إ اني :الثَّ  كالقوؿ
 -- مسلودٍ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثِ  ؛ ِلَما ثبت يف الص حهَحٌِن منْ  -ِعْنَد اللِ 

، ءو وٍ رو سي مٍ أى ى ىىمىٍمتي بً تَّ أىطىاؿى حى ةن ؛ فى لى يػٍ لى  -- يّْ النَّبً  عى مى  تي لَّيٍ صى  )) :قاؿَ 
 (( . -- يَّ بً أىذىرى النَّ ، كى  دى عي قػٍ أى  فٍ : ىىمىٍمتي أى  اؿى قى ًو ؟ ، فػى ا ىىمىٍمتى بً مى  :  لى يٍ قً فى 

  -- الن ِب   يف مرضِ  -- أيب بكرٍ  صبلةِ  يف قص ةِ  -- أنسٍ  ويف حديثِ 
رى الٍ سً  --يُّ بً فى النَّ شى كى فى  )):  قاؿَ  وُ كما يف الص حهَحٌِن أن   ظيرى نٍ لًيػى ؛  ةً رى حيجٍ تػٍ

        كى حً ضى ، فى  سَّمى بى تػى  مَّ ميٍصحىفو ، ثي ةي قى رى فَّ كىٍجهىوي كى أى كى فى ، مه ائً قى  وى ىي ا ، كى نى يػٍ لى إً 
            يّْ النَّبً  ةً يى ؤٍ ري ًح بً فىرى الٍ  نى مً  نػيٍفتىنى  فٍ هىمىٍمنىا أى : فػى  اؿى قى  -َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو َعَلْهوِ -
--  ٍيًو لً لى رو عى كٍ و بى بي فنىكىصى أى  -- يَّ بً ظىنَّ أفَّ النَّ ، كى  يىًصلى الصَّفَّ ى عىًقبػى
ٍرخىى أى مُّوا صىالتىكيٍم ، كى تً أى  فٍ أى  -- يُّ بً ا النَّ نى يػٍ لى إً  ارى شى أى ، فى  الةً ى الصَّ لى جه إً ارً خى 

رى   .(( السّْتػٍ
دُّ  على أف   فدؿ  اغبديثافِ     اللِ عبدَ  ؛ ألف   الص بلةِ  بطبلفَ  ال يوجبُ  يف النػ ه ةِ  دَ الرت 

 ترد دَ  -- ها ، وىكذا أبو بكرٍ وَقْطلِ  وِ صبلتِ  يف إسباـِ  ترد دَ  -- مسلودٍ  بنَ ا
 سهدخلُ  -- الن ِب   ا أف  ا ؛ ظان  مأمومً  وِ ا إىل كونِ منهَ  ، واالنتقاؿِ  اإلمامةِ  يف نه ةِ 

 ، ولَػْم يوجبُ  يف الص بلةِ  ، وكلُّ ىذا لَػْم يؤثرْ  م الص بلةَ ، ويتم  بِ  اْلَمسجدَ 
ُمؤثٍر ، ما لَػْم  ها غًنُ تِ نه   تغهًنَ  أوْ  ، الص بلةِ  يف قطعِ  الرتدُّدَ  فدؿ  على أف   ؛ا هَ بطبلنػَ 
 .  باعبزـِ  يرتفعْ 
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 ________________________________________
فى ًإٍف قػى كى ،  اهىا ًاٍستىأنػىفىهى ًفيػٍ  ًإذىا شىكَّ كى  ًسًع ميتَّ نػىٍفالن ًفي كىٍقًتًو الٍ  ده فػىٍرضىوي رً لىبى مينػٍ

 جىازى 
________________________________________

 يف النػ ه ةِ  إذا شك   وُ أن   هُ مرادُ ا [ هىا ًاٍستىأنػىفىهى ًفيػٍ  ًإذىا شىكَّ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
لَػْم  ، أوْ  يءَ الش   فللَ  ىلْ :  إذا شك   وُ أن  : على كىذا مبنيّّ ،  الص بلةَ  استأنفَ 

اليىًقيني ال يػيزىاؿي  ": ةِ رعه  الش   للقاعدةِ ؛  وُ لَػْم يفللْ  وُ أن   بىن على الهقٌنِ ؟  وُ يفللْ 
؟ لَػْم يْنِو  نَػَوى ، أوْ  ىلْ :  ، وإذا شك   مطالٌب بالنػ ه ةِ  وُ أن   فاألصلُ ، "بًالشًَّك 
 . في اٍلمىسألةً  ينً القولى  أحدي  كىذا ىوى لَػْم يْنِو،  وُ أن   فاألصلُ 
،  حكَم النػ ه ةِ  ال يُزيلُ  ك  الش   ؛ ألف   ، ويتمُّ صبلتَوُ  ال يستأنفُ  اني :الثَّ  كالقوؿي 

 .  أقول كىوى 
فى ًإٍف قػى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  ًسًع جىازى [ ميتَّ نػىٍفالن ًفي كىٍقًتًو الٍ  ده فػىٍرضىوي رً لىبى مينػٍ
 لوُ  جازَ ، يَػْقِلَبها نافلًة  أفْ  ن  لوُ  عَ ا ، ُث  منفردً  ي الفريضةَ صل  يُ  كافَ   نْ مَ  أف   هُ مرادُ 

يف  علهوِ  ال حرجَ  وُ ، وأن   -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءً  جماىيرً  مذىبي  كىذا ىوى ،  ذلكَ 
؛  الفريضةِ  لفللِ  افلةِ الن   منَ  وِ انتهائِ  الوقُت بلدَ  يت سعَ  أفْ :  بشرطً  لكنٍ ؛  ذلكَ 
 ها . فللِ  قبلَ  الفريضةِ  وقتُ  علهوِ  ال خيرجُ  حبهثُ 

   حهنئٍذ  وُ ؛ فإن   الوقتُ  علهوِ  ها نافلًة خرجَ قلبَ  لوْ  حبهثُ  الوقتِ  يف آخرِ  كافَ   فلوْ 
على وجٍو  مشغولًة بالواجبِ  ةُ م  الذ   تِ إذا كانَ  لُ نفُّ الت   ال يصحُّ  ؛ إذْ  ال يصحُّ القلبُ 

 ، وإلغاءِ  اغبالةِ  يف ىذهِ  الفرضِ  بتقدًنِ  ةُ ن  السُّ  تِ وردَ  ، ولذلكَ  الواجبَ  بوِ  يضهعُ 
ُهَما- اسٍ عب   بنِ  اللِ عبدِ  يف حديثِ  ، كما ثبتَ  هِ غًنِ   أيب داودَ  عندَ  -َرِضَي الُل َعنػْ

  عى مً سى  -- يَّ بً النَّ  فَّ أى : )) بسنٍد صحهٍح  ارقطين  ، والد   ، والبههقي   ماجوَ  وابنِ 
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________________________________________
 ضو بىطىالرٍ ى فػى ًمٍن فػىٍرضو ًإلى ةو يَّ بًنً  انتػىقىلى  ًإفً كى 

________________________________________ 
ةن ، ابى رى قػى  كٍ ا ، أى خن أى  رى كى ذى شيٍبرمىةى ؟ فى  نٍ : مى  اؿى قى ةى ، فػى مى ري شيبػٍ  نٍ عى  كى يٍ بػَّ : لى  ؿي وٍ قي الن يػى جي رى 
حيجَّ عىٍن  مَّ عىٍنكى ، ثي  هً ذً اٍجعىٍل ىى : فى  اؿى : ال ، قى  اؿى : أىحىجىٍجتى قطُّ ؟ قى  اؿى قى 

 .((  ةى مى ري شيبػٍ 
 يقوؿُ  نْ مَ  ، فإف   افلةِ إىل الن   الفرضِ  منْ  وِ تِ نِه   قلبَ  يف صباعٍة ، وأرادَ  ا إذا كافَ أم  

صباعٌة ثانهٌة  ىناؾَ  تْ إذا كانَ :  فهقوؿُ ،  وِ يف حكمِ  لُ يُفص   اعبماعةِ  صبلةِ  بوجوبِ 
  فبل .ال  ، وإِ  ها جازَ ي ملَ صل  يُ 

 لُ ػمسائضو بىطىال [ رٍ ى فػى ةو ًمٍن فػىٍرضو ًإلى يَّ بًنً  انتػىقىلى  ًإفً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 : ورو ػتأتي على ص تقاؿِ ػاالن
 األعلى إىل األدىن . منَ  ينتقلَ  أفْ كلى : األي  ورةً الصُّ 

 األدىن إىل األعلى . منَ  ينتقلَ  أفْ :  انيةً الثَّ  ورةً كالصُّ 
 . هِ اْلُمساوي إىل نظًنِ  منَ  ينتقلَ  أفْ :  الثةً الثَّ  ورةً كالصُّ 

  ، ا جائزٌة هَ األعلى إىل األدىن ، فإنػ   منَ  ينتقلَ  أفْ  وىيَ  كلى :األي  ورةي ا الصُّ فأمَّ 
     هرِ الظُّ  صبلةَ  ينويَ  أفْ  : مثلي ،  افلةِ إىل الن   اهيقلبَ  ، ُث   الفرضَ  ينويَ  أفْ  ـَ كما تقد  

 . ـِ اْلُمتقد   فصهلِ بالت   صح  ، ها إىل نافلٍة يقلبَ  ُث  
  نْ مَ  : وي كمثالي جائٍز ،  غًنُ  األدىن إىل األعلى ، وىوَ  منَ  ينتقلَ  أفْ :  انيةي الثَّ  ورةي الصُّ 
؛  الفرائضِ  منَ  هِ غًنِ  ، أوْ  ها للفجرِ يقلبَ  أفْ  أرادَ  ، ُث   افلةَ ناويًا الن   وِ يف صبلتِ  كبػ رَ 
 .  وُ انتقالُ  ال يصحُّ  وُ فإن  
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 :و كال يخلي ِه ، إىل َنِظًنِ  الن ِظًنِ  منَ  االنتقاؿُ  يكوفَ  أفْ  : الثةي الثَّ  ورةي الصُّ  
 .  وافلِ يف الن   يكوفَ  أكٍ ،  يف الفرائضِ  يكوفَ  أفْ  اإمَّ 

 . إىل اللصرِ  الظُّهرِ  منَ  ينتقلَ  أفْ  : مثلي :  ففي الفرائضِ 
 وافلِ الن   خرى منَ نافلٍة أُ نٍة ، إىل نافلٍة مله   منْ  ينتقلَ  أفْ  : مثلي :  وافلِ ويف الن  

 وُ أن   رَ تذك   ، ُث   مسِ الش   طلوعُ  قضاًء بلدَ  الفجرِ  راتبةَ  ينويَ  أفْ  : مثلي ،  نةِ اْلُمله  
حى نافلٌة الضُّ  وصبلةِ  الفجرِ  راتبةِ  منْ  حى ، فكل  الضُّ  صبلةَ  ىا ، فهنويَ صبل  
 نٌة .مله  

،  األوؿُ  الفرضُ  بطلَ  ، الفرضافِ  بطلَ :  فرضو إلى فرضو  منٍ  وي انتقالي  فإذا كافى 
 ا أف  نَ مْ قد   ؽبا ، وقدْ  وِ ، وإلغائِ  وِ تِ لنه   وِ لقطلِ  يبطلُ  وُ فإن  :  األكؿي  ا الفرضي أمَّ : اين والث  

 .  ىذا الوجوِ  منْ  األوؿِ  وِ فرضِ  عنْ  الص بلةُ  تصح   مْ فلَ ؛ ا موجٌب لبطبلنِ  النػ ه ةِ  قطعَ 
 ىنا واقلٌة بلدَ  ، وىيَ  حرديةِ الت   معَ  تكوفَ  أفْ  النػ ه ةِ  شرطَ  ألف   : انيالثَّ  وي فرضي  كبطلى 

 . اشرعً  ها اْلُملتربِ اين يف موقلِ الث   للفرضِ  النػ ه ةُ  تقعِ  مْ فلَ  ؛ حرديةِ الت  
 .نافلًة مطلقًة  اغبالةِ  يف ىذهِ  وُ صبلتُ  ا تنقلبُ هَ إنػ   ُث  

 ا .ببطبلنَِ  كقيلى 
 موّْ قى يػي  القهاسَ  ا ؛ فإف  نَ مْ ها كما قد  نٍة إىل مثلِ نافلٍة مله   منْ  االنتقاؿُ  ا إذا كافَ وأم  

ا هَ تػَ نه   أبطلَ  وُ وىل ؛ ألن  األُ  افلةِ الن   ، وحهنئٍذ ال تصحُّ عنِ  االنتقاؿِ  ةِ صح   عدـَ 
 معَ  تكوفَ  فهها أفْ  ا اللربةُ هَ تػَ نه   ؛ ألف   انهةُ الث   نةُ اْلُمله   افلةُ ا ، وال تصحُّ الن  وألغاىَ 

 . اْلُمطلقِ  إىل الن فلِ  الص بلةُ  ، وتنقلبُ  الت حرديةِ 
؛ ال تصحُّ  كالفرضِ   نةَ اْلُمله   افلةَ الن   إف   ؛ حهثُ  على القهاسِ :  مبنيّّ  وي كىذا كلُّ 

ِ  عنِ  كما يف ،   -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -؛ لقولِِو  وِ تِ  بنه  ال  إِ  وافلِ الن   منَ  اْلُملٌن 
 ا ئو مى رً مٍ اً  لّْ كي ا لً مى نَّ إً كى  )) : -- ابِ اػبط   بنِ  رَ مَ عُ  حديثِ  الص حهَحٌِن منْ 
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________________________________________
ـً االئٍ اإًلمىامىًة ، كى  ةي يىًجبي نًيَّ كى  ا  ًتمى

________________________________________ 
 ذلكَ  ، فإذا لَػْم ينوِ  ىذا الوجوِ  منْ  اْلُمطلقةِ  كالن افلةِ   تْ لهسَ  فهيَ ،  ((ل وى نػى 

 َ  . هُ بلدَ  وِ تِ بنه   لتد  لَػْم يُ  اشرعً  اْلُملتربِ  وِ يف وقتِ  اْلُملٌن 
ـً االئٍ اإًلمىامىًة ، كى  ةي يىًجبي نًيَّ كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  ا  [. ًتمى

ـٌ لِ  وُ أن   ينويَ  أفْ  على اإلماـِ  جيبُ : أي [  ةً امى مى يَّةي اإلً نً  بي جً يى ] كى  قوليوي :  نْ مَ إما
 . اعبماعةِ  غبصوؿِ  وذلكَ  ؛ وِ بِ  االئتماـَ  ينويَ  أفْ  على اْلَمأموـِ  ، وجيبُ  هُ وراءَ 

 اقتداءُ  صح   إذا لَػْم ينِو اإلمامةَ  وُ ، وأن   النػ ه ةِ  وجوبِ  بلدـِ  : العلماءً  بعضي  كقاؿى 
 . وِ بِ  اْلَمأموـِ 

 اْلَمأموـِ  صبلةِ  ، وارتباطُ  اْلَمأموـِ  عنِ  اإلماـِ  ضبلُ  وىيَ :  مسألةو  على كىذا مبنيّّ 
 . وِ بإمامِ 

ـى  يرل أفَّ  نٍ فمى   عنِ  اإلماـِ  ضبلُ  ال يصحُّ  : يقوؿي  وي فإنَّ  اٍلمىأموـً  عنً  يحملي  اإلما
 نٍ مى  ل على مذىبً كىذا يٍقوى ،  يَػْنويَ  أفْ  على اإلماـِ  ، فهجبُ  ةٍ  بنه  ال  إِ  اْلَمأموـِ 

 اْلَمأموـِ  صبلةَ  يرى أف   وُ ، فكأن   اإلماـِ  وراءَ  الفاربةَ  ال يقرأُ  اْلَمأموـَ  : إف   يقوؿي 
 . ىذا اغبملُ  ، ح ى يقعَ  اإلماـِ  ٌة على صبلةِ مبنه  
   ،  ف  الص   خلفَ  اْلُمنفردِ  صبلةِ  ببطبلفِ  ةِ السُّن   ورودُ :  م ىذا اٍلمىذىبى وّْ قى كيػي 

 رعُ الش   ؛ فَلم ا حكمَ  -- ملبدٍ  بنِ  وابصةَ  عنْ  ابتُ الث   اغبديثُ  علهوِ  كما دؿ  
ِِ  ، ووجوبِ  الص بلةِ  ببطبلفِ   لبطبلفِ  موجبٌ  ئتماـِ اال بطبلفَ  دؿ  على أف  ؛ ا إعاد
 . اعبماعةِ  معَ  تْ يَ د  إذا أُ  الص بلةِ 
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 ________________________________________
فىردي االئٍ ًإٍف نػىوىل الٍ كى  ـى ًتمى مينػٍ  افػىٍرضن  وً ًإمىامىتً  ةً يَّ حَّ كىنً لىٍم يىصً  ا

________________________________________ 
 لوُ  يكوفَ  أفْ  وِ اْلُمؤمتُّ بِ  ، ولَػْم ينوِ  شخٌص بآخرَ  ائتم   لوِ  وُ أن  :  كينبني على ىذا

 .  اْلُمؤمتِ  صبلةُ  تْ صباعًة ، وبطلَ  الص بلةُ  لَػْم تنلقدِ ،  اإمامً 
 . أخفُّ  فاألمرُ  الفاربةَ  ال حيملُ  اإلماـَ  إف   : يقوؿي  نٍ مى  مذىبً ا على كأمَّ 

: اإلمامةً  كاٍلمينبغي في مسائلً  كافَ   ، ولوْ  اسِ بالن   وِ يف إمامتِ  حيتاَط اإلماـُ  أفْ  
 اسِ ح ى َيُصوَف صبلَة الن   ؛ينوي  وُ ال ينوي فإن   وُ أن   هُ عندَ  ا ، وترج حَ خبلفه   األمرُ 
 ، وىذا نب وَ  اػببلؼِ  مراعاةَ  اإلمامةِ  آدابِ  منْ  ٍة أف  مر   ا غًنَ نَ ، كما ذكرْ  اػبطأِ  عنِ 

،  -َرضْبَُة الِل َعَلْهوِ - الرب   عبدِ  ابنُ  اغبافظُ  اإلماـُ  مُ ، منهُ  األئمةِ  واحٍد منَ  غًنُ  علهوِ 
 رٍ جَ حَ  ابنُ  ، واغبافظُ  مِ القه   ابنُ  ، واإلماـُ  تهمهةَ  ابنُ  اإلسبلـِ  شهخُ  اإلماـُ  وكذلكَ 
 ، فهذا منَ  -الً هػْ صبَِ  للُ َرضِبَُهُم ا-هم مذاىبِ  على اختبلؼِ  الفقوِ  أئمةِ  وبلضُ 
 حهحِ ، كما يف الص   يف الد ينِ  صهحةِ الن   منَ  -- الن ِبُّ  وُ الذي جللَ  لللام ةِ  النُّصحِ 

 . -َوأَْرَضاهُ  - سَبهٍم الد اري   حديثِ  منْ 
فىردي االئٍ ًإٍف نػىوىل الٍ :] كى -رىًحمىوي اللي -قوليوي  ـى ًتمى مينػٍ نً لىٍم يىصً  ا ا [ فػىٍرضن  وً ًإمىامىتً  ةً يَّ حَّ كى
 أفْ  أحس  جبماعٍة ، وأرادَ  ا ، ُث  منفردً  وِ يف صبلتِ  أحرـَ  نْ مَ  أف   -َرضِبَُو اللُ - هُ مرادُ 

 صبلةُ  وُ تْ ا لزمَ منفردً  َلم ا أحرـَ  وُ ألن  ؛  ذلكَ  منوُ  لَػْم يصح  ، ا با مؤسبً  وِ إىل كونِ  ينتقلَ 
 بسجودِ  نَػْقِص صبلتِوِ  ، وَجبػْرُ  الت سمهعُ  وُ ، ولزمَ  الفاربةِ  قراءةُ  وُ تْ ، فلزمَ  اْلُمنفردِ 
 كحاؿِ   يف الص بلةِ  وُ ، وحالُ  وِ يف صبلتِ  اْلُمنفردُ  وِ فبا يُلزـُ بِ  ذلكَ  ، وغًنُ  الس هوِ 
 ا ؛ كذلكَ ا اختهارً مأمومً  ينتقلَ  أفْ  اإلماـِ  فكما ال يصحُّ منَ ،  رعِ الش   حبكمِ  اإلماـِ 

 ا . مأمومً  اْلُمنفردُ  ينتقلَ  ال يصحُّ أفْ 
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 ِِٓ 

 

 ________________________________________
 مه ًبال عيٍذرو بىطىلتٍ تى دى ميؤٍ ًإف انٍػفىرى كى 

________________________________________ 
ال يصحُّ  وُ : أن   -َرضِبَُو اللُ - هُ مرادُ [  افػىٍرضن  وً ًإمىامىتً  ةً يَّ كىنً ]  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 اٍلمىذىبً  فرداتً مي  منٍ  كىوى ،  اْلَمفروضةِ  الص بلةِ  ا أثناءَ إمامً  اْلُمنفردُ  يصًنَ  أفْ 
 . الحنبليّْ 

 اعبمهورِ  ذىبِ مَ موافقٌة لِ  ، وىيَ  ذلكَ  روايٌة بصح ةِ  -َرضِبَُو اللُ - أضبدَ  اإلماـِ  وعنِ 
 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْهعِ -

ُيصل ي  بلً جُ رأى رَ  -- الن ِب   أف   -- دري  اػبُ  أيب سلهدٍ  حديثُ  ها :كدليلي 
ا فػىييصىلّْ  رىجيله يػىتىصىدَّ الى أى  )):  ، فقاؿَ  وحَدهُ   داودَ  أبو رواهُ  ((؟  مىعىوي  يى ؽي عىلىى ىىذى

 . باْلُمنفردِ  ئتماـِ اال دؿ  على صحةِ  ، وقدْ  وُ حَ ، وصح   مذيُّ والرت  
ُهَما-اٍس عب   بنِ  اللِ عبدِ  حديثُ :  وي كمثلي   وِ خالتِ  عندَ  ا باتَ مَ حهنَ  -َرِضَي الُل َعنػْ

َها- مهمونةَ   ارٍ جابٍر ، وجب   حديثُ  وكذلكَ ،  يف الص حهَحٌنِ  وىوَ  -َرِضَي الُل َعنػْ
 . سلمٍ مُ  يف صحهحِ 

 كافَ   ، ولوْ  ا لوُ إمامً  ويصًنُ ،  الغًنُ  وِ بِ  يأمت   أفْ  للمنفردِ  جيوزُ  وُ على أن   ا تدؿُّ هَ كلُّ 
     -َرضِبَُهُم اللُ - اعبمهورِ  مذىبُ  جحافً ري ، وىذا يدؿُّ على  الص بلةِ  أثناءَ  ذلكَ 

 . اْلَمسألةِ  يف ىذهِ 
 اْلَمسألةُ  ىذهِ  تلتربُ مه ًبال عيٍذرو بىطىلٍت [ تى دى ميؤٍ ًإف انٍػفىرى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

يف ىذا  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ ىا ذكرَ  ، ولذلكَ  يف النػ ه ةِ  االنتقاؿِ  مسائلِ  منْ 
 أقوى منَ  ا ، واْلُمنفردُ منفردً  صارَ  وُ إذا نوى مفارقتَ  وِ إمامِ  وراءَ  ، فاْلَمأموـُ  اْلَموضعِ 
  .ال يصحُّ  وذلكَ  ،األدىن إىل األعلى  منَ  ينتقلُ  بذلكَ  ؛ فهوَ  اْلَمأموـِ 
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 ، ويستوي يف ذلكَ  للذٍر جازَ  االنفرادُ  إذا كافَ  وُ أن   ال عيٍذرو [] بً :  وِ قولِ  كمفهوـي  
 . هِ بغًنِ  ، أوْ  وِ ا بِ قً متلل   اللذرُ  يكوفَ  أفْ 

        امريضً  اْلَمأموـُ  ويكوفَ  إماـٍ ، وراءَ  يَ يصل   أفْ :  وً بً  قً اٍلميتعلّْ  العذرً  كمثاؿي 
، وِ إىل مفارقتِ  اْلَمأموـُ  فهضطرُّ ،  وِ يف قراءتِ  اإلماـُ  ؿُ ، ويطو   الص بلةِ  إطالةَ  لُ ال يتحم  

 باْلَمأموـِ  قٌ ىنا متلل   فاللذرُ ؛  اْلَمرضِ  ضررِ  منْ  وِ على نفسِ  وِ ػبوفِ  االنفرادِ  ةُ ونه  
 . وِ نفسِ 

على  زباؼَ  ها ، ُث  إمامِ  اْلَمرأُة معَ  ُتصل يَ  أفْ  : بالغيرً  قً اٍلميتعلّْ  العذرً  كمثاؿي 
،  وِ إىل مفارقتِ  مهلكٍة ، فتضطر   يف ناٍر ، أوْ  يقعَ  يف بئٍر ، أوْ  يسقطَ  ا أفْ صبهػ هَ 
ِِ  وإسباـِ   . هُ وتنقذَ  وُ لتدركَ ؛ ا منفردًة صبل

ا منفردً  ، وأمت   اإلماـَ  ، ففارؽَ  يهلكَ  أفْ  وشكُ يُ  هُ ي غًنَ رأى اْلُمصل   وىكذا لوْ 
 . اغباالتِ  ىذهِ  ها يف مثلِ إىل قطلِ  إذا احتهجَ  الص بلةِ  قطعُ  جيوزُ  ؛ بلْ  الغًنِ  إلنقاذِ 

 عندَ  لوُ  ، وال جيوزُ  وِ إمامِ  عنْ  ينفصلَ  أفْ  اللذرِ  عندَ  لئلنسافِ  جيوزُ  وُ ا أن  نَ إذا علمْ و 
 حديثِ  يف الص حهَحٌِن منْ  ما ثبتَ :  ذلكى  على جوازً  ليلى الدَّ  فإفَّ ،  اللذرِ  عدـِ 
ُهَما- اللِ عبدِ  بنِ  جابرِ    --ا اذن عى مي  فَّ أى )) :  خاري  للبُ  فظُ والل   -َرِضَي الُل َعنػْ

 مي هً بً  أى رى قى ، فػى  الةى الصَّ  مي هً ي بً لّْ صى يي فػى  وي مى وٍ ي قػى تً أٍ يى  مَّ ، ثي  -- يّْ بً النَّ  عى ي مى لّْ صى يي  افى كى 
: اؿى قى ا ، فػى اذن عى مي  كى لً ذى  غى لى بػى ةن ؛ فػى فى يػٍ فً الةن خى لَّى صى صى له فى جي تىجىوَّز رى : فػى  اؿى ، قى  ةى رى قى بػى الٍ 
    ،  اللً  ؿى وٍ سي ارى : يى  اؿى قى كى  --يَّ بً ى النَّ تى أى لى ؛ فى جي الرَّ  كى لً ذى  غى لى بػى فػى ،  قه افً مينى  وي ًإنَّ 
نىا ، كى كى ، ا نى يػٍ دً يٍ أى بً  لي مى عٍ ـه نػى وٍ ا قػى نَّ إً   أى رى قى فػى ،  ةى حى ارً بى ا الٍ نى ى بً لَّ ا صى اذن عى مي  فَّ إً نىٍسًقي نػىوىاًضحى
، اذي عى ا مي : يى  -- اللً  ؿي وٍ سي رى  اؿى قى قه ، فػى افً نى ي مي نّْ أى  مى عى زى ، فػى  تي زٍ وَّ جى تى فػى ،  ةى رى قى بػى الٍ 
 . ((.... اغبديث ا الثن ثى  تى نٍ افه أى تَّ فػى أى 
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 ________________________________________
 ـو بًبيٍطالًف صىالًة ًإمىاًمًو فىال اٍسًتٍخالؼى ميوٍ كىتػىٍبطيلي صىالةي مىأٍ 

________________________________________ 
    ،  (( لَّى كىٍحدىهي مَّ صى ، ثي  لَّمى سى  لى الرَّجي  فَّ أى  )) : وِ سلٍم يف صحهحِ مُ  ويف روايةِ 
 اْلَمأموـِ  انفرادِ  ةِ فدؿ  على مشروعه   ؛ وِ لصبلتِ  وُ قطلَ  علهوِ  -- الن ِبُّ  فلَػْم ينكرِ 

 .  اللذرِ  لوجودِ  وِ إمامِ  عنْ 
 . هِ بلبادِ  اللِ  ىا ، ورضبةِ سرِ ، ويُ  ريلةِ الش   ظباحةِ  وىذا منْ 

ـو بًبيٍطالًف صىالًة ًإمىاًمًو فىال ميوٍ ] كىتػىٍبطيلي صىالةي مىأٍ  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 صبلةُ  تْ فإذا بطلَ  ، وِ إمامِ  مرتبطٌة بصبلةِ  اْلَمأموـِ  صبلةَ  أف  : أي  [ اٍسًتٍخالؼى 
 وُ ، ودلهلُ  إىل ىذا اْلَمذىبِ  اإلشارةُ  تِ مَ تقد   ، وقدْ  اْلَمأموـِ  صبلةُ  تْ بطلَ  اإلماـِ 

 . ةِ السُّن   منَ 
 . اإلماـُ  ال يستخلفُ  وُ أن   -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  واختارَ 

 صحهحًة يف ىذهِ  تكوفُ  هُ وراءَ  نْ مَ  ، وصبلةُ  االستخبلؼَ  لوُ  على أف   كالجمهوري 
 . اغبالةِ 

،  -- رَ مَ عُ  ؤمنٌنَ مُ الْ  رِ ػأمه عنْ  ما ثبتَ ػبِ :  ذلكى  بجوازً  وفى القائلي  كاستدؿَّ 
ي صل  إماًما يُ  وُ مكانَ  وُ ، وجللَ  عوؼٍ  بنِ  ضبنِ الر   عبدَ  استخلفَ  نَ لِ ا طُ م  لَ  وُ فإن  
فدؿ  على ؛  -َوأَْرَضاهُ  -كما يف صحهِح الُبخاري  يف قصة مقتلو ،   اسِ بالن  

 -ِرْضَواُف الِل َعَلْهِهمْ - حابةَ الص   ألف   ؛ فهوِ  ال حرجَ  وُ ، وأن   االستخبلؼِ  ةِ مشروعه  
 ا قصةُ هَ م ؛ ألنػ  ا منهُ إصباعً  يكوفُ  راشدٌة ، ويكادُ  ةٌ ُسن   ، وىيَ  وا علهوِ لَػْم ينكرُ 

 ةِ على مشروعه   لهلِ ىذا أقوى يف الد   ىا أحٌد ، فكافَ م ، ولَػْم ينكرْ هُ مشهورٌة بهنػَ 
 . االستخبلؼِ 
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  ________________________________________
ـى  ًإفٍ كى  ـي الٍ مى إً  أىٍحرى ـى  ًبمىنٍ  يّْ حى ا  مِّا صىحَّ تى بي ميؤٍ ائً عىادى النَّ ، كى  ٍم نىائًبيوي ًبهً  أىٍحرى

________________________________________ 
َلم ا  وُ فإن   -- لاويةَ مُ  قصةِ باستدلوا ،  ال يستخلفي  وي : إنَّ  وفى يقولي  كالذينى 

 .فُرادى  اسُ أمت  الن   وِ على عجهزتِ  بَ ُضرِ 
 ذبوزُ  وُ ألن   ؛ -- رَ مَ عُ  عنْ  رَ ثِ ما أُ  ال يلارضُ  وُ صح  ىذا فإن   لوْ  الجمهورً  كعندى 

 .هم على مذىبِ  ورةِ الصُّ  يف ىذهِ  اْلُمفارقةُ 
           ـٌ على ملاويةَ ، ومقد   وِ ُسن تِ  باعِ نا أُِمْرنَا بات  ألن   ؛أوىل  -- رُ مَ عُ  وُ ما فللَ  إف   ُث  
--  ْمٍ سل  مُ  غًنُ  ، وىوَ  لارضِ بالت   مَ ُسل   ، لو  . 

ـى  ًإفٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي  ـي الٍ مى إً  أىٍحرى ـى  ًبمىنٍ  يّْ حى ا عىادى ، كى  ٍم نىائًبيوي ًبهً  أىٍحرى
ـُ مِّا صىحَّ [ تى بي ميؤٍ ائً النَّ  اغبي   إماـَ  أف   ، فلوْ  هِ غًنِ  منْ  اغبي  أحقُّ باإلمامةِ  إما

 أفْ  حق وِ  منْ  ، كافَ  أَ ، ورجعَ ، وتوض   ذىبَ  ، ُث   يُِتمُّ الص بلةَ  نْ مَ  وُ مكانَ  استخلفَ 
 .ًة ثانهًة ا مر  إمامً  يرجعَ 

إذا   فحهنئٍذ ال إشكاؿَ :  اركنً  وُ استخلفَ  نِ مَ  يفللَ  أفْ  قبلَ  كلةِ الر   يف نفسِ  فإذا رجعَ 
 اإلماـِ  صبلةِ  نايةُ  ، وتكوفُ  ِبَسبلِموِ  وفَ مُ م يسل  هُ ها ، فإنػ  يف بدايتِ  الص بلةُ  تِ كانَ 

 . ٌنَ اْلَمأمومِ  صبلةِ  موافقًة لنهايةِ 
،  ، فهستخلفَ  وِ قباسًة يف ثوبِ  رَ يتذك   ، ُث   اإلحراـِ  م تكبًنةَ بِ  رَ يكبػ   أفْ  : مثلي 

ا بانهً  سواًء عادَ وىل ، األُ  كلةِ يف الر   وفَ م ال يزالُ يلوُد ، وىُ  ها ، ُث  ، ويغسلَ  فهذىبَ 
 ا .مستأنفً  أوْ 
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 ؛ اإلشكاؿُ  يردُ  ، فحهنئذٍ  ركلًة فأكثرَ  وُ استخلفَ  نِ مَ  وا وراءَ صل   وا قدْ ا إذا كانُ وأم  
ـي السَّ  فمتى يكوفي كاملٌة ،   هُ وراءَ  نْ مَ  ناقصٌة ، وصبلةَ  صبلتَوُ  ألف    ؟ ال

ح ى ُيكمَل  ى الص بلةَ فصل   م رجعَ يُتم  بِ  أفْ  ، وأرادَ  إذا رجعَ  وُ أن   : كالجوابي 
،  واجلسُ  دِ للت شهُّ  اعبلوسُ  مُ علههُ  م ، ووجبَ صبلتُػهُ  تْ ، فإذا سب   ٌنَ اْلَمأمومِ  فرضَ 

 .م بِ  مَ سل  يُ  ُث  ،  وُ صبلتَ  م  تِ هُ لِ  كما ىوَ   اإلماـُ  وا ، ويقوـُ وتشه دُ 
 .انتظاٍر  وا دوفَ مُ سل   هم ، ُث  وا ألنفسِ أسبُّ  دِ وا للت شهُّ جلسُ  إفْ  : كقيلى 

             رَ َلم ا تأخ   وُ : أن   حهحِ يف الص   ابتةِ الث   -- أيب بكرٍ  ِقص ةِ :  على كىذا مبنيّّ 
،  ببلٌؿ الص بلةَ  أقاـَ  ِبُقَباَء ، ُث   ، وكافَ  الص بلةِ  عنِ  -َعَلْهِو الص بلُة َوالس بلـُ -

 وَ فنب  ،  يف الص بلةِ  اسُ والن   -- ، فأتى الن ِبُّ  اسِ فصل ى بالن   أبو بكرٍ  ـَ فتقد  
،  -- بالن ِب   فإذا ىوَ  تْ فالتفَ  ؛ -- أبا بكرٍ  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - حابةُ الص  

،  -- اللِ  رسوؿُ  ـَ ، وتقد   -- ؛ فرجعَ  كَ ْف َمَكانَ أَ  -- الن ِبُّ  إلهوِ  فأشارَ 
 :  كجهافً  في ىذا الحديثً  -َرضِبَُهُم اللُ - كللعلماءً ،  الص بلةَ  وأمت  

 وذلكَ  ؛ ةِ م  ا لؤلُ تشريلً  ، ولهسَ  -- بالن ِب   ىذا خاص   أف   : األكؿي  الوجوي 
 :  ألمرينً 
 األصلَ  على أف   ؛ فدؿ   يُتم   أفْ  -- أبا بكرٍ  أمرَ  -- الن ِب   كوفُ   : األكؿً 
 . ذلكَ  فللِ  عدـُ 
على أمٍر  مبين   فهوَ  ؛ اتِ رَ جُ اغبُ  اًل آليةِ تأو  مُ  ذلكَ  فللَ  -- أبا بكرٍ  أف   ا :كثانين 

 . هُ غًنُ  فهوِ  وُ ال ُيشاركُ  -- بالن ِب   خاص  
 على استحقاؽِ  مبين   وُ ألن   ؛ اخاص   ، ولهسَ  ةِ م  ىذا تشريٌع لؤلُ  أف   اني :الثَّ  الوجوي 
 ، فَلم ا كافَ  ِبَزوالِوِ  للذٍر يَػْبُطلُ  ما جازَ  تقتضي أف   صوؿَ األُ  وألف   ؛ لئلمامةِ  اإلماـِ 
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ـُ    تزوؿَ  أفْ  ثانهًة ، فوجبَ  اإلماـِ  برجوعِ  ذلكَ  زاؿَ  ، وقدْ  اللذرِ  اػبلهفِة لوجودِ  تقدُّ
 . اسِ لهتم  بالن   اإلماـُ  ـَ ، ويتقد   وُ خبلفتُ 

 وجٌو منَ  ا ، ولوُ اػبلهفة مؤسبً  وىوَ ،  ائبِ الن   ُيَصح ُح رجوعَ  -َرضِبَُو اللُ - فاْلُمَصن فُ 
 .  أعلمُ  -تَػَلاىَل - واللُ  ، ةِ ن  السُّ  ىذهِ 
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 ________________________________________
 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى 

________________________________________  
األمور اليت ينبغي للمكلف أف حيّصلها قبل  -َرضِبَُو اللُ -بعد أف بُّت اْلُمَصنّْف 

 .، واؼبناسبة يف ذلك واضحة يف بياف ِصَفة الصَّبلِة  -َرضِبَُو اللُ -شرع ، الصَّبلة 
ِصَفُة الشَّيِء : ِحْليتو ، وما يتميػَُّز ] بابي ًصفىًة الصَّالًة [  : -رىًحمىوي اللي -كقولو 

  .ِبِو عن غَته 
تقوؿ : " وصفُت الصَّبلة " إذا ذكرت األمور اليت تُعرؼ ّٔا حقيقتها ، وتتمّيز 

 ّٔا عن غَتىا .
أي يف ىذا اْلَموضع سأذكر لك ] بابي ًصفىًة الصَّالًة [  : -رىًحمىوي اللي -كقولو 

 اليت ُيستدؿ ّٔا على ىدي الصَّبلة . صبلًة من األحكاـ ، واْلَمسائل 
 كصفةي الصَّالة تنقسمي إلى قسمين :

 ؛صفة الكماؿ ، وىذه الصفة ىي أمتُّ الصفتُت ، وأكملهما القسم األكؿ : 
الكامل يف صفِة صبلتِو ، حيث  --وذلك ألهنا تشتمل على ىدي النَِّبّ 

 ، والسُّنن . واْلُمْسَتَحبَّاتاشتملت على بياف صبيع األركاف ، والواجبات ، 
  صفة اإلجزاء ، وىي الصّْفة اليت ينبغي على اْلُمسلم أف يأيتكالقسم الثاني : 

ألنو إما أف  ؛ا ّٔا كاملًة ، فإف أخّل بشيٍء منها ؛ بطلت صبلتو إذا كاف متعمدً 
 ا بطلت صبلتو ،ا منهما متعمدً يكوف تاركًا لرُْكٍن ، أو واجٍب ، ومن ترؾ واحدً 

ا فإف ا َجََبه بسجود السهو ، وإف كاف ركنً ا فإنو إف كاف واجبً وأما إذا كاف سهوً 
َتذكَّره يف الركعة نفسها رجع إليو وتداركو ، وأما إذا تذكره بعد الشروع يف الركعة 
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الركعة كاملًة ، وأما إذا تذكره بعد سبلمو  فإنو يفوتو تداركو ، ويلزمو قضاءالتالية  
 . (  باب سجود السهو) بيانو بإذف الل يف ففيو تفصيٍل يأيت 

 للمصلي من اإلتياف بو . دَّ بُ  فصفة اإلجزاء زبتصُّ بأركاف الصَّبلة،وواجباهتا فبا ال
 وقد يقتصر بعض العلماء فيها على األركاف وحدىا .

 -َرضِبَُهُم اللُ -من عادة العلماء [  بابي ًصفىًة الصَّالةً  ] : -َرضِبَُو اللُ - كقولو
أهنم يعتنوف بذكر وصف العبادة حىت حُيَْكم على صبلة اْلُمكلف بكوهنا 

 .       صحيحًة ، أو غَت صحيحٍة 
باب آداب اٍلمىشي إلى ) ا ، وىو يقّدـ على ىذا الباب بابً  كبعض العلماء

، وغَته من (  عمدةال) ، كما ىو صنيع اإلماـ ابن قدامة يف كتابو (  الصَّالة
، فمنهم من يقتصر على ذكر الصفة ، وال يذكر آداب  -َرضِبَُهُم اللُ -العلماء 
ىنا ؛ ألنو نبَّو يف اْلُمقدمة على أف  -َرضِبَُو اللُ -كما فعل اْلُمَصنّْف ،  اْلَمشي 

  .مقصوده اختصار الكتاب 
   ،  ىل الصبلةومن اؼبناسب ىنا اإلشارة إىل بعض اآلداب اؼبتعلقة باؼبشي إ

 كىي تنحصر في أمورو من أىمها : 
 ستحضر النية ، وىي قصد وجو اللاأنو إذا أراد أف يذىب إىل اْلَمسجد للصبلة 

--  خبروجو إىل اْلَمسجد ، وىذه النّْية معتَبٌة للُحكم بكوِف ذىابو وصبلتو
      -- قربًة وعبادًة ؛ وذلك ؼبا ثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث أيب ىريرة

ي فً  ى صىالتًوً في عىلى عَّ تيضى  ي مىٍسجًدهً ًل فً صىالةي الرَّجي  )) قاؿ : --أف النَِّبّ 
ءى ، وٍ ضي وي أىٍسبىغى الٍ فى ،  أى ضَّ ا تػىوى ذى إً  وي أىنَّ  كى لً ذى كى  ؛ا ًضٍعفن  نى يٍ ًعٍشرً ا كى خىٍمسن  ًقوً سيوٍ كى  ًتوً يٍ بػى 

 . ...(( الصَّالةى ًإالَّ  ى المىٍسًجًد ال ييٍخرًجيوي رىجى ًإلى ثيمَّ خى 
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      يدؿُّ على ((  الةى  الصَّ ًإالَّ  ال ييٍخرًجيوي ))  : -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فقولو 
        وطاعتو بأداء ما فرض الل عليو ،-تَػَعاىَل -أنو خرج بنية الّتقرب إىل الل 

 من الصَّبلة . 
من يذىب للدنيا ، والناس منهم من يذىب إىل اْلَمسجد لآلخرة ، ومنهم 

     ،ا بُت الدنيا واآلخرة ، فمن خرج وقصده اآلخرة ومنهم من يذىب جامعً 
       كأف خيرج وقصدُه العبادُة والتقرُُّب لل ، وشغل الوقت يف طاعتو ، وأداء 

  . فهو يف قربٍة ، مثاٌب يف خروجو كلّْو ،ما افًتض عليو 
         كقولو :  األدعية اؼبأثورة عند خروجوومن آداب اؼبشي إىل الصبلة أف يذكر 

قد ثبت يف و  (( اللً  بً الَّ إً  ةى وَّ ال قػي كى  ؿى وٍ ال حى ، ى الًل لى تي عى لٍ كَّ وى الًل ، تػى  ٍسمً بً  ))
، تى ، ىيًديٍ  كى بي سٍ : حى  وي لى  اؿي قى ا يػي هى الى ا قى ذى إً  دى بٍ عى الٍ  فَّ أى  )) : --اغبديث عن النَِّبّ 

  .داود  رواه أبو (( افي طى الشَّيٍ  وي نٍ حَّى عى نى تػى تى ، كى كيًقيٍ تى ، كى كيًفيٍ كى 
          أيزىؿَّ ، كٍ أىًزؿَّ ، أى  كٍ أيضىلَّ ، أى  كٍ ٍف أىًضلَّ ، أى عيوذي ًبكى أى نِّي أى إً  مَّ هي اللَّ  )) ويقوؿ :

         كما ورد يف حديث   ((يَّ لى ييٍجهىلى عى  كٍ أىٍجهىلى ، أى  كٍ أيٍظلىمى ، أى  كٍ أىٍظًلمى ، أى  كٍ أى 
ورواه أضبد ، والنسائي ،  وعند أيب داود وابن ماج -َرِضَي الُل َعنػَْها-أـ سلمة 

 ذي وٍ عي ا نػى نَّ إً  مَّ هي اللَّ ،  ى اللً لى عى  تي لٍ كَّ وى تػى ،  اللً  مً سٍ بً  ))والًتمذي وصّححو بلفظ : 
 ييٍجهىلى  كٍ ، أى  نىٍجهىلى  كٍ نيٍظلىم ، أى  كٍ نىٍظًلمى ، أى  كٍ نىًضلَّ ، أى  كٍ نىًزؿَّ ، أى  فٍ أى  نٍ مى  كى بً 
  . ((ا نى يػٍ لى عى 

ُهَما-وثبت يف حديث عبدالل بن عباس       يف صحيح مسلم  -َرِضَي الُل َعنػْ
ي بً لٍ ي قػى فً  لٍ عى اجٍ  مَّ هي اللَّ  ))خرج إىل صبلة الفجر ، وىو يقوؿ :  --أف النَِّبّ 

ا ، رن ي بىصىًرم نػيوٍ فً  لٍ عى اجٍ ا ، كى رن نػيوٍ ي سىٍمًعي فً  لٍ عى اجٍ ا ، كى رن وٍ ي نػي انً سى ي لً فً ، كى  ارن وٍ نػي 
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ٍلًفي نػيوٍ  نٍ مً  لٍ عى اجٍ كى   ا ، رن فػىٍوًقي نػيوٍ  نٍ مً  لٍ عى اجٍ ا ، كى رن أىمىاًمي نػيوٍ  نٍ مً  لٍ عى اجٍ ا ، كى رن خى
  . ((ا رن أىٍعًطني نػيوٍ  مَّ هي ا ، اللَّ رن تىٍحًتي نػيوٍ  نٍ مً كى 

ا يف الطاعة ؛ ؼبا ثبت مث األفضل لو أف ديشي ، وال يركب ؛ ألف مشيو أعظم أجرً 
قاؿ :  --أف النَِّبّ  --يف الصَّحيَحُِت من حديث أيب موسى األشعري 

هى ٍم ًإلى ٍبعديىي ي الصَّالًة أى ا فً ٍجرن أىعظىمي النَّاًس أى  )) وكاف رجٌل يصلّْي ،  ((ى ا مىٍمشن يػٍ
        فبل زُبِْطُئو صبلٌة ، وكاف ديشي على رِْجِلِو ، فقالوا لو :  -- مع رسوؿ الل

َـّ ؟ فقاؿ : ما أحبُّ لو أف بييت  لو أنك ازّبذت دابًة َتِقيَك حرَّ الرَّْمَضاِء ، واؽبوا
أين أحتسب عند الل أف يكتب  ؛ --معلٌَّق ِطنبُو ِبطْنِب بيِت رسوِؿ الل 
         : --بقولو ، فقاؿ لو النَِّبّ  -- أجري يف ذىايب ورجعيت ، فُأخَب

 رواه مسلم . (( لَّوي كى ذىًلكى كي قىػٍد جىمىعى اللي لى  ))
  .فهذا يدؿُّ على فضل اْلَمشي إىل اْلَمسجد 

             يف صحيح مسلم : --كما يف حديث أيب ىريرة  --وقاؿ 
خيطىى ةي الٍ رى ثػٍ اًت : كى جى رى الدَّ  وً عي بً فى رٍ يػى ا ، كى خىطىايى ًو الٍ و اللي بً ا يىٍمحي كيٍم ًبمى ئي بِّ  أينػى أىالى  ))
  . ((اًجًد سى مى ى الٍ ًإلى 

        :  قاؿ --أف النَِّبّ  --وثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث أيب ىريرة 
ا هى بً  وي لى  تٍ عى  ريفً الَّ إً  ةن وى طٍ طي خي خٍ يى  مٍ ا لى ين شٍ مى  الةً ى الصَّ لى إً  جى رى ا خى ذى إً  دى بٍ عى الٍ  فَّ أى  ))
 -َرضِبَُهُم اللُ -فهذا خٌَت كثٌَت ، وكاف العلماء ،  (( ةه ئى يٍ طً ا خى هى بً  وي نٍ عى  حيطَّ ، كى  ةه جى رى دى 

حىت  ايستحبوف لئلنساف إذا خرج إىل الصَّبلة أف ال ُيْسرع ، وأف يقارب اػبُط
 . يعظم أجره يف فبشاه إىل الصبلة

 بُت أصابعو ،وأف ال ُيْسرع يف مشيو .والسُّنة ؼبن خرج إىل اْلَمسجد أف ال ُيشبّْك 
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         أف النَِّبّ  --جرة أما عدـ التَّشبيك بُت األصابع ؛ فلحديث كعب بن عُ 
-- : ى لى ا إً دن امً عى  جى رى خى  مَّ ، ثي  ءىهي وٍ ضي كي  نى سى حٍ أى فى ،  مٍ كي دي حى أى  أى ضَّ وى ا تػى ذى إً  )) قاؿ
  .رواه الًتمذي  (( الةو ي صى فً  وي نَّ إً فى  ؛ وً عً ابً صى أى  نى يٍ كىنَّ بػى بِّ شى ال يي ، فى  دً جً سٍ مى الٍ 

األصابع : إدخاؿ  يد) تشبيك ال : -َرضِبَُو اللُ -أبو سليماف اػبطَّايب اإلماـ قاؿ 
ليفرقع بعضهم ا ، و عبثً  بعض الناسوقد يفعلو ، ّٔا  شتباؾبعضها يف بعٍض ، واال

ف فشبك بُت أصابعو ، ، وردبا قعد اإلنسافيها من التََّمدُِّد  هأصابعو عندما جيد
ا سببً ذلك واحتىب بيديو يريد بو االسًتاحة ، وردبا استجلب بو النـو ، فيكوف 

شّبك بُت تا إىل الصَّبلة : ال خرج متوجهً تطهر و ؼبن  لالنتقاض طهره ، فقي
شيء ال يبلئم على اختبلفها الوجوه ما ذكرناه من ىذه ألف صبيع ؛  كأصابع

 ىػ .ااؼبصلي (  حاؿمنها الصبلة ، وال يشاكل 
ا إذا وأما عدـ اإلسراع يف اْلَمشي فمعناه أال جيري ، وال يهروؿ ، وال يسعى حثيثً 

، ٍم تىٍسعىوفى تي نػٍ أى كى  اتيوىى مىٍت فىال تىأٍ يٍ ا أيقً إذى ػً فى  )) قاؿ : --ظبع اإلقامة ؛ ألف النَِّبّ 
فأمر  ((وا م  تً ٍم فىأى كي ا فىاتى مى وا ، كى ل  صى فى ٍم تي كٍ رى دٍ ا أى مى ةي ، فى نى يػٍ السَّكً  كيمي يٍ لى عى ا كى وىى تي ائػٍ كى 

تيوىىا ال تىأٍ فى  )) من أتى إىل الصَّبلة أف ال يسعى ، وذلك يف قولو : -- النَِّبّ 
 .  ((تىٍسعىوفى  أىنٍػتيمٍ كى 

    ، وغلب على ظّنِو أنو  فيما إذا خرج اؼبصلي إىل اؼبسجد كاختلف العلماء :
 وإذا ركب أدرؾ الصفَّ األوؿ ، فأيُّهما يُقّدـ ؟ لو مشى يفوتو الصفُّ األوؿ ،

أقواىما في نظرم      ، : أنو يركب  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -:  وذلك على قولُت
 ا على فضل اْلَمشي . فيكوف فضل الصف األوؿ مقدَّمً 

          إذا تعارضت الفضائُل اْلُمتصلة بالعبادة ، " أنو :  جيحككجو ىذا التر 
ىو أف  كتوضيحو : ،مع الفضائل اْلُمنفصلة عنها فإنو تُقدَّـ الفضائل اْلُمتَّصلة " 
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بوسيلة الصَّبلة ،  اْلَمشي إىل الصَّبلة فضيلٌة منفصلٌة عن الصَّبلة فهي متعلقةٌ  
 ألهنا متعلقةٌ ؛ بذاهتا ، والصفُّ األوؿ فضيلٌة متصلٌة بالصَّبلة  وليست متعلقةً 

دبكاف فعل الصَّبلة وظَْرِفها ، فُتقدَّـ الفضيلة اْلُمتصلة ، وذلك بأف يركب حىت 
  .حيّصل فضيلة الصف األوؿ 

ى على قدميو حىت ُيْكَتَب لو شَ مَ ولكن جيعل يف نِّيتو أنو لوال ضيق الوقت لَ 
  بعملو .: والثاين ، بنيتو :  ، األوؿالفضبلف 

ًبوىٍجًهًو ًم ، كى عىًظيٍ الٍ  ذي بًاللً أىعيوٍ  ))مث إذا دخل اْلَمسجد قاؿ الدعاء اْلَمأثور ، وىو 
بو داود ، وفيو إذا أ، رواه  ((ًم طىاًف الرًَّجيٍ الشَّيٍ  نى مً  مً قىًديٍ الٍ  سيٍلطىانًوً ًم ، كى كىرًيٍ الٍ 

اليـو ، ويف حديث فاطمة رضي الل عنها قاؽبا العبد حفظ من الشيطاف سائر 
 ى على ؿبمدٍ قالت كاف رسوؿ الل صلى الل عليو وسلم إذا دخل اؼبسجد صلَّ 

      ،  كى تً مى حٍ رى  وابى بٍ ي أى لً  حٍ تى فػٍ اي ك وبً ني ي ذي لً  رٍ فً غٍ ا مَّ )) اللهي  م ، وقاؿ :وسلَّ 
 حٍ تى فػٍ اي ك وبً ني ي ذي لً  رٍ فً غٍ ا مَّ : اللهي  اؿى قى  م ثمَّ كسلَّ  حمدو ى مي لى ى عى لَّ صى  جى رى كإذا خى 

 أخرجو أضبد ، وابن ماجة ، والًتمذي ، ومثلو حديث (( كى لً ضٍ فى  وابى بٍ ي أى لً 
أيب أسيد رضي الل عنهما يف صحيح مسلم  أو أيب ضبيد عبداؼبلك بن سعيد عن

 وابى بٍ ي أى لً  حٍ تى فػٍ ا مَّ : اللهي  قلٍ يى فلٍ  جدى سٍ كم المى دي حى أى  لى خى )) إذا دى بلفظ : 
 (( . كى لً ضٍ من فى  كى لي أى سٍ ي أى إنِّ  مَّ : اللهي  قلٍ يى فلٍ  جى رى ذا خى إ، ك كى تً مى حٍ رى 

قاؿ :         -- ، غبديث أنس بن مالكوالسُّنة أف يُقّدـ دُيَْناُه ، ويؤخّْر ُيْسرَاه 
أف  تى جٍ رى ى ، كإذا خى نى مٍ اليي  كى لً جٍ رً بً  أى دى بٍ أف تػى  دى جً سٍ المى  تى لٍ خى إذا دى  نةً )) من الس  

حو ، ويف صحيح أخرجو البيهقي ، واغباكم وصحَّ  ل ((رى سٍ اليي  كى لً جٍ رً بً  أى دى بٍ تػى 
البخاري عن عبدالل بن عمر رضي الل عنهما أنو كاف يفعل ذلك وترجم االماـ 

  البخاري رضبو الل يف صحيحو ) باب التيمن يف دخوؿ اؼبسجد وغَته ( .
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 فلم يتخطَّ الرّقاب ؛ ألف النَِّبّ ، مث إذا دخل إىل اْلَمسجد كفَّ أذاه عن الناس 
--  كما يف اغبديث الصحيح قاؿ للرجل الذي رآه يتخّطى الرّْقاب يـو

          رواه أضبد ، وابن ماجو ،  ((تى يٍ آنػى ، كى  تى يٍ ٍد آذى فػىقى ؛ ٍجًلٍس اً  )) اعبمعة :
  .وابن خزدية ، وابن حبَّاف ، واغباكم وصحَّحو 

 أي بتخطيك لرقاب الناس ، (( تى يٍ آذى  دٍ قى فػى  )) : -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ َعَلْيِو -وقولو 
، اأُلوؿ ، وفضائلها يُبّكر إليها أي تأخرت ، فالذي يريد الصفوؼ (( تى يٍ آنػى كى  ))

فإف ىذا ، ا ، ويتخطى رقاب الناس ويؤذيهم ، وُيَشوُّْش عليهم أما أف يأيت متأخرً 
  .ا فيو من الضرر مَ ال جيوز ؛ لِ 

 قيدِّـ درءي ، إذا تعارضًت اٍلمىصلحةي كاٍلمىفسدة  " أنٌوي والقاعدة يف الشريعة : 
ٍلًب اٍلمىٍصلىحًة "  اٍلمىفسدةً  ىذا من حيث اإلطبلؽ ، فكيػف إذا كانت على جى

 جيوز لو أف يتخطَّى رقاب ، واْلَمصلحُة خاصًة فإنو أوىل فبل اْلَمفسدة عامةً 
ت ، ورفع الصوت ؛ ألف ذلك فبا ال ينبغي يف ، وال أف يؤذيهم باؽبَْيَشاالناس

ا عباده اْلُمؤمنُت على ُحْرمة ُمَنبهً  -- ولذلك قاؿ الل -- بيوت الل
مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  چ  اْلَمساجد ، وما ينبغي أف تكوف عليو :

 چيب  جت  حت    خت  مت    ىت 
   ورفع الشيء إجبللو ، وتعظيمو ،  ،(ُ)

   ،  منها لزـو السَّكينة ، والوقار ، ورعاية حرمة اؼبسجدىنا يكوف بأشياء  وىو
فبل بد من مراعاة ىذه اآلداب ، وينبغي ُنصح الناس ، وتوجيههم عند اإلخبلؿ 

وسنتو وخباصٍة فيما  -- ّٔا ، وبياف ما ينبغي التزامو من ىدي رسوؿ الل
  .يتعلق بكفّْ األذى 

                              
 . ٖٙ :، آية  ورالنُّ /  (ٔ)
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  ________________________________________
ـي ًعٍندى ) قىٍد ( ًمٍن ًإقىامىًتهى يى قً الٍ  ن  ييسى   اا

________________________________________ 
فإذا دخل اْلُمَصلّْي اْلَمسجد ، ولَػْم تقم الصَّبلة فإنو يبدأ بتحيَّة اْلَمسجد ؛ 

 -- أف النَِّبّ  --ا ثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث أيب قتادة مَ وذلك لِ 
     (( ٍف يىٍجًلسى قػىٍبلى أى  نً ٍع رىٍكعىتػىيٍ كى ٍر يػى لٍ دى فػى جً سٍ مى الٍ  مي ديكي لى أىحى ًإذىا دىخى  )) قاؿ :

  .فدؿَّ على أنو ال ينبغي للمسلم أف جيلس يف اْلَمسجد حىت يصلّْيهما 
 كما يف حديث   -- لقولو ؛مث إذا صبلمها فإنو يف صبلٍة ما انتظر الصَّبلة 

 رى ظى تى نػٍ اا مى  الةو ي صى حدكم فً أى  اؿي زى كال يػى  )) يف صحيح مسلم : --أيب ىريرة 
 . ينتظر فعلها ا يف مصبله الذي صلَّى فيوأي ما داـ جالسً  (( الةى الصَّ 

َعَلْيِو الصَّبلُة -لقولو ؛ فإذا حضرت الصَّبلة فإنو يبتدئ بفعلها ،وال يشتغل بغَتىا 
 تً مى ًإذىا أيًقيٍ  )) : --كما يف صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة   -َوالسَّبلـُ 

؛ فبل جيوز لو إحداث صبلٍة بعد اإلقامة ،  (( اٍلمىٍكتيوبةى الصَّالةي فىػال صىالةى ًإالَّ 
 اغبديث .لظاىر ىذا 

ـي ًعٍندى ) قىٍد ( ًمٍن ًإقىامىًتهى يى قً الٍ  ن  ] ييسى :  -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اْلُمَصنّْف  :    أي  ا [ا
  ( من قولو :  قىدٍ أف السّنة أف يقـو الناس للصبلة اْلَمفروضة عند قوؿ اْلُمؤذف ) 

  ( . ًت الصَّالةي امى قىٍد قى ) 
  .ولكنو ضعيف اإلسناد ، --يب َأْوََف حديث َعْبدالل بن أَ :  كىذا مبنيه على

(  أكبري  اللي : يبتدئ قيامو عند قوؿ اْلُمؤذف:)  -َرضِبَُهُم اللُ - قاؿ بعض السلف
  .من اإلقامة 



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِّٗ 

 

َرضْبَُة الِل َعَلى -العزيز ، وسعيد بن اْلُمسيب  وىذا القوؿ مأثوٌر عن عمر بن عبد
 اللُ  يَ ضِ رَ -الرزاؽ عن الصحابة وحكاه الزىري فيما رواه عنو عبد ، -اعبَِْمْيعِ 

  .ولَػْم يثبت وْصلو ،  -مْ هُ نػْ عَ 
ختلف العلماء يف الوقت الذي يقـو ا: ) وقد  -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اغبافظ ابن رجب 

 فيو الناس للصبلة :
مل خيرج  فقاؿ طائفة : يقوموف إذا فرغ اؼبؤذف من اإلقامة سواء خرج اإلماـ أو

 وحكى ذلك بعض الشافعية عن أيب حنيفة والشافعي .
     ورجح بعض متأخري الشافعية أهنم ال يقوموف حىت يروه غبديث أيب قتادة 

--  وحكى ابن اؼبنذر عن أيب حنيفة أنو إذا مل يكن اإلماـ معهم كره أف ،
حىت يروا يقوموا يف الصف واإلماـ غائب عنهم ، وفبن روي عنو أهنم اليقوموف 

 اإلماـ عمر بن اػبطاب وعلي بن أيب طالب خرجو وكيع عنهما .
واختلفت الرواية عن أضبد يف ىذه اؼبسألة ؛ فروى عنو صباعة من أصحابو أهنم 

     يقوموف حىت يروه غبديث أيب قتادة ولو علموا بو مثل أف يكوف اإلماـ  ال
 ىو اؼبؤذف وقد أقاـ يف اؼبنارة وىو نازٌؿ .

   نو االثـر وغَته أهنم يقوموف قبل أف يروه إذا اقيمت الصبلة غبديث وروى ع
 أيب ىريرة الذي أخرجو مسلم .

وروى عنو اؼبروذي وغَته أنو وسع العمل باغبديثُت صبيعا فإف شاؤوا قاموا قبل أف 
 يروه ، وإف شاؤوا مل يقوموا حىت يروه .

وأدعى أنو ناسخ غبديث ورجح بعض أصحابنا الرواية األوىل غبديث أيب قتادة 
 أيب ىريرة فإنو يدؿ على أف فعلهم لذلك كاف سابقا مث هنى عنو ، وكذا ذكر 
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  ________________________________________
 ةي الصَّفِّ يى تىٍسوً كى 

________________________________________ 
البيهقي لكن قاؿ : ) إمنا هني عنو زبفيفًا عليهم ورفقًا ّٔم وىذا الدينع العمل بو  

 .  ػىاكالصائم يف سفره وكبوه ( 
عنو  -َرضِبَُو اللُ -قلت : وماذكره رضبو الل عن صباعة من أصحاب اإلماـ أضبد 

 يروا ترجيحيهم للرواية األوىل عن اإلماـ أضبد رضبو الل وىي : أهنم اليقوموف حىت
جح في نظرم الرا   َواْلِعْلُم -ىو  -- اإلماـ على ظاىر حديث أيب قتادة

من خليفتُت راشدين مها  -- النَِّبّ وقد روى العمل بو بعد وفاة  -ِعْنَد اللِ 
 عمر وعلي رضي الل عنهما .

اإلقامة كما ىو ] ًعٍندى قىوًلو : ) قىٍد ( ًمٍن ًإقىامىًتهىا [  : -رىًحمىوي اللي -كقولو 
ىل يكوف  يرد السؤاؿ وىو : مرتُت ، فحينئذ) قىٍد قىامٍت الصَّالةي ( معلـو فيها 

 األوىل ، أو الثانية ؟  قيامو عند
( األوىل ، وليس الثانية ؛ ألنو مطلٌق ،  قىدٍ أنو يكوف عنػد قولو )  كالجواب :

(  دٍ قى واْلُمطلق يَػْنِصرُؼ إىل أوؿ مذكوٍر ، ولو أراد الثانية لقاؿ : عند قولو ) 
 ( من إقامتها . دٍ قى الثانية من إقامتها ، أو بعد قولو ) 

ويسنُّ للناس أف يعتنوا بتسوية : أي [  ةي الصَّفِّ يى تىٍسوً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
  قوالً وفعبلً . -عليو الصبلة والسبلـ-، لثبوت االحاديث بذلك عنو الصفوؼ 

         صبهور العلماء  وأما حكم تسوية الصفوؼ ؟ فهو الوجوب ، وىو قوؿ
 كذلك لدليلين : ؛ -َرضِبَُهُم اللُ -
 



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُِْ 

 

  . (( مٍ فىكي وٍ كا صيفي و  سى  )) ،وذلك يف قولو : --ثبوت األمر عن النَِّبّ  األكؿ :
كما يف الصَّحيَحُِت من حديث أنس بن مالٍك   ((اٍعتىًدليوا اص وا ، كى رى تػى  )) وقولو :

--  . وىذا أمٌر واألمر للوجوب ، 
  .توعَّد من أخلَّ بَِتْسوية الصُّفوؼ  --: فإف النَِّبّ  كأما الدليل الثاني

         ما ثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث النُّعماف بن بشٍَت :  كيشهد لذلك
ُهَما- يسوّْي ُصفوفَنا كما يسوّْ بو   --قاؿ : كاف رسوؿ الل  -َرِضَي الُل َعنػْ

ـَ حىت كحىت إذا رأى أنَّا قد َعَقْلَنا عنو ، مث خرج يومًا ، ، الِقَداَح  اَد أْف فقا
و فى سى تي لى ، ادى الًل بى عى  )) ا َصدرُه من الصَّفّْ ، فقاؿ :فرأى رجبًل باديً ، ُيَكَبّْ 
فهذا وعيٌد ، والوعيد ال يكوف  (( ،ًىكيٍم جيوٍ نى كي يٍ بػى  ييخىاًلفىنَّ اللي ٍك لى ٍم ، أى فىكي وٍ صيفي 

 وجوب َتْسوية الصُّفوؼ .إال على تَػْرِؾ َواجٍب أو ِفْعِل ؿُبرَّـٍ ، فدؿَّ على 
          قاؿ : --عن النَِّبّ  --وثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث أنس 

 . ((ًة الصَّالًة ًؼ ًمٍن ًإقىامى وٍ في ةى الص  يى وً سٍ تى  فَّ إً  ))
ا ىم مقيموف فالذين يسّووف صفوَفهم ، ويعتنوف ّٔا على الوجو اْلُمعتَب شرعً 

للصبلة ، والل أثٌت على اْلُمقيمُت للصبلة ، وزكَّاىم يف كتابو ، فمن إقامة 
  .الصَّبلة تسوية الصفوؼ 

وجُب ـبالفة القلوب ، أو ـبالفة يبأف عدـ َتْسوية الصُّفوؼ  --وإخبار النَِّبّ 
بلُة َعَلْيِو الصَّ -األوجو فيو وعيٌد شديٌد ، حىت قاؿ بعض العلماء : قولو 

كما يف الرواية (( ًبكيٍم قػيليوٍ  كٍ ًىكيٍم أى ييخىاًلفىنَّ اللي بػىٍينى كيجيوٍ لى  كٍ أى  )) : -َوالسَّبلـُ 
، دبعٌت أهنم  -َواْلِعَياُذ بِاللِ -ا ا وأحزابً اأُلخرى اْلُمراد بو : أف يُػْلِبَسهم ِشيعً 

لكٍل منهم ِوْجَهٌة ، فتحصل بينهم النػزاعات واػببلفات ، يتفرَّقوف، وخيتلفوف 
 والشجارات بسبب عدـ العناية ّٔذا األمر ، وىو تسوية الصفوؼ ، ويدؿُّ داللًة 
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 ________________________________________
 وً يٍ دى ا يى عن افً رى  ري بػى كٍ أى  : اللي  ؿي وٍ قي يػى كى 

________________________________________ 
 --واضحًة على أنو ال جيوز التساىل فيو ، ولذلك كاف اػبليفة الراشد عمر 

    فيُػْعِلمونو أف الصُّفوؼ قد اْسَتوْت ، ال يكَّب حىت يأتيو أناس وَكََّلهم بالصفوؼ 
-  ُا منو على ىذه السُّنة وربقيقها .حرصً ؛  -َوأَْرَضاه 

  .[  وً يٍ دى ا يى عن افً رى  ري بػى كٍ أى  : اللي  ؿي وٍ قي يػى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 اْلُمصلي إذا أراد الدخوؿ يف الصَّبلة . : أي  [ ؿي وٍ قي يػى ] كى  قولو :

            -َرضِبَُهُم اللُ -: ىذا التكبَت يسمى عند العلماء [  ري بػى كٍ أى  : اللي  ؿي وٍ قي يػى كى  ]
 --ظاىر السُّنة ، فإف النَِّبّ  :كسبب تسميتو بذلك  ( . تكبيرة اإلحراـػ) ب

يف  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -كما ثبت عنو  ((ري يػٍ بً ا التَّكٍ ميهى يٍ رً حٍ تى  )) قاؿ :
، واغباكم  واغبديث الذي أخرجو أضبد ، وأبو داود ، والًتمذي ، وابن ماج

ًمٍفتىاحي الصَّالًة  )) : --قاؿ : قاؿ رسوؿ الل  --وصحَّحو عن علي 
ا للدخوؿ يف حرمات فوصف التَّكبَت بكونو موجبً  ((ري يػٍ بً ا التَّكٍ ميهى يٍ رً حٍ تى ري ، كى وٍ الط هي 

ألف اْلُمصلي إذا   ( ؛ تكبيرة اإلحراـػ) الصَّبلة ، فسمى العلماء ىذا التكبَت ب
الصَّبلُة  َعَلْيوِ -كَّبه دخل يف ُحُرَماِت الصَّبلة ، ولذلك كاف أّوؿ شيٍء يفعلو 

         كما يف صحيح مسلم من حديث أـ اْلُمؤمنُت عائشة   ،يف صبلتو  -َوالسَّبلـُ 
َها-  .  ((رً ًبيٍ كٍ التَّ الةى بً ٍستػىٍفًتحي الصَّ يى -- اللً  ؿي وٍ سي رى  افى كى   ))قالت:-َرِضَي اللُ َعنػْ

أي يقوؿ بلسانو : ) الُل َأْكبَػُر ( ، [  : اللي أىٍكبػىري  ؿي وٍ قي ] يػى :  -َرضِبَُو اللُ - قاؿ
 فبل يصحُّ أف يقوؽبا يف نفسو ؛ دوف أف يتلفَّظ ّٔا . 
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 ِّْ 

 

________________________________________ 
ٍيًو كىالس جيودً   مىٍضميومىتىٍي األىصىاًبًع مىٍمديكدىةن حىٍذكى مىٍنًكبػى

________________________________________
ٍيًو  ] رىاًفعن  : -اللي  رىًحمىوي -قولو  ٍيًو مىٍضميومىتىٍي األىصىاًبًع مىٍمديكدىةن حىٍذكى مىٍنًكبػى ا يىدى

  .كىالس جيوًد [ 
وىذا يستلـز مصاحبة القوؿ ،  [ ؿي وٍ قي ] يػى حاؿ من قولو  ا [] رىاًفعن  قولو :
ا عند هناية الرفع ، وىكذا ؛ دبعٌت أنو يكوف تكبَته عند بداية الرفع منتهيً للفعل

  .قّية تكبَتات االنتقاؿ ب
أف التكبَت ذكٌر ؽبذا الفعل من الصَّبلة ؛ فإذا كاف  كمن فوائد ذلك العامة :

القولية ، والفعلية يف موضعهما اْلُمعتَب : ا لو صبع اْلُمصلي بُت الطاعتُت مصاحبً 
  ا ، أما لو أنو نطق بلسانو ، وتأخَّر يف فعلو أو العكس فإنو ال يتحّقق فيوشرعً 

ا يف ما سبق ؛ بل قد خُيرج الطاعة القولية عن مكاهنا ، ويظهر ذلك جليً 
أف يبدأه مع : مثل ، تكبَتات االنتقاؿ ، فإنو إذا ابتدأ التكبَت عند بداية الفعل 

بداية اكبنائو للسجود ويُػْنِهيِو عند هنايتو ، فإنو يكوف قد صبع بينهما يف اْلَموضع 
خببلؼ ما إذا َنَطَق بالتكبَت ، وانتهى منو قبل  اْلُمعتَب على الصفة الشرعية ،

 فإنو حينئٍذ يكوف كَبَّ يف غَت موضع  ، ااالكبناء ، أو أخَّره حىت سجد سبامً 
ا ، وىو قائم بعد رفعو من الركوع ، ألنو يف حاؿ الّسبق يكوف مكَبً  ؛التكبَت 

ا فيكوف مكَبً  وىذا اْلَموضع لو ذكٌر غَت التكبَت ، وىو قوؿ : ربنا ولك اغبمد ،
      حيث جعلو حاؿ القياـ بعد الرفع من الركوع ، ، يف غَت موضع التكبَت 

  .وىو ليس دبوضعو ؛ ألف الشرع إمنا جعلو بعد ابتداء اؽبوي إىل السجود 
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ا حاؿ السجود ، وحاؿ ا ، فإنو يكوف مكَبً وىكذا إذا أخَّره حىت صار ساجدً  
موضٌع للتسبيح والّدعاء ، وال ديكن أف ا للّتكبَت ، بل ىو السجود ليس موضعً 

إذا كَبَّ  : كىنا في تكبيرة اإلحراـخيرج من ذلك إال دبصاحبة القوؿ للفعل ، 
ا من الذكر الشَّرعي ، وليس يف أصل قبل الرفع فإنو يكوف رفُعو وفعلو خاليً 

   كما سيأيت،  ئتماـ إال ما استثناه الشَّرع يف اال، الصَّبلة فعٌل خاٍؿ من ذكٍر 
  .بإذف الل يف مسألة التَّسميع من اإلماـ دوف اْلَمأمـو 

فإنو بانتهاء ، مث إنو يف ىذه اغبالة إذا انتهى من تكبَتة اإلحراـ ، مث رفع يديو 
تكبَته يكوف قد دخل يف الصَّبلة ، وبعد الدخوؿ يف الصَّبلة ليس ىناؾ فعٌل 

فيكوف أشبو بزيادة فعٍل يف غَت  للرفع إال بعد انتهائو من قراءتو ، وإرادتو للركوع
 موضعو .

وىكذا اغباؿ لو أنو رفع يديو قبل التكبَت ، مث كَبَّ بعد فراغو من الرفع ، ووضع 
اليدين على صدره ، حيث يكوف يف ىذه اغبالة قد وقع رفعو قبل دخولو يف 

 ليدين ؛ ألف الدخوؿ يف الصَّبلة إمنا ىو بقوؿ التَّكبَت ، ال بفعل الرفع ل ؛الصَّبلة 
تىٍحرًيميهىا  )) الصحيح : --قاؿ كما تقّدـ يف حديث علي  --ألف النَِّبّ 
  ا على النطق بالتكبَت ، ، فجعل الدخوؿ يف حرمة الصَّبلة موقوفً  ((التٍَّكًبيري 

  . -َرضِبَُهُم اللُ -وىذا ببل خبلٍؼ بُت العلماء 
قبل وضعهما ؛ فهذا  من التَّكبَت وكَبَّ مصاحباً للفعل ، وانتهىوأما إذا رفعهما ، 

ُهَما-ربتملو السُّنة يف حديث عبدالل بن عمر    يف صفة تكبَته  -َرِضَي الُل َعنػْ
، دبعٌت أف يفرغ من القوؿ قبل الفراغ من الفعل ،  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -

 ويكونا مقًتنُت ابتداًء .
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 ِْٓ 

 

ؿ للفعل يف تكبَته لئلحراـ ، ورفعو فإنو ينبغي أف يُراعي مصاحبة القو ، وعليو 
  .لليدين 

ا فإف أنو إذا كاف إمامً  :ثم إنو من فوائد ىذا اٍلميصاحبة في صالة الجماعة 
يرى شخص اإلماـ ، وال يسمع  ىناؾ من ىو بعيٌد يف أطراؼ الصفوؼ ،

قبل كَبَّ اْلَمأمـو ،  فإذا رفع يديو ، ولَػْم يكَّب إال بعد انتهائو من رفعهما ، صوتو
 تكبَته ، وىذا يوجب فساد صبلة اْلَمأمـو كما سيأيت . 

َرِضَي اللُ -فبل بد من مراعاة ىذه السُّنة اليت دؿَّ عليها حديث عبدالل بن عمر 
ُهَما روايٍة يف ، ويف  (( ري بػِّ ييكى  نى يٍ حً  وً يٍ دى يى  عي فى رٍ يػى  افى كى  -- النًَّبيَّ  فَّ أى )) :  -َعنػْ

يدؿ على أف ابتداء  (( نى يٍ حً  ))، فقولو :  (( الصَّالةى  حى تى تى ا افػٍ ذى إً  )): الصحيحُت
  .التكبَت يكوف عند ابتداء الرفع كما قدمنا 

 نً يٍ دى يى الٍ  عً فٍ رى  ابي بى ] يف صحيحو بقولو :  -َرضِبَُو اللُ -وترجم لو اإلماـ البخاري 
 .[  اءن وى سى  احً تى تً االفٍ  عى ى مى لى كٍ األي  ةً رى يػٍ بً كٍ ي التَّ فً 

وىو : أنو يرفع يديو حىت يوازي  -َرضِبَُهُم اللُ - كجوه ثافو عند أىل العلمكىناؾ 
  .ا لوضعهما ، وينتهي بانتهائو َمْنِكبَػُْت ، مث يبدأ التكبَت مصاحبً ّٔما الْ 

ُهَما-عن عبدالل بن عمر  -َرضِبَُو اللُ -رواية مسلٍم :  كتدؿ  عليو  -َرِضَي الُل َعنػْ
ـى إً ذى إً  -- اللً  ؿي وٍ سي رى  كىافى   ))قاؿ :  تَّ لى ا قىا ٍيًو حى ى تىكيونىا ى الصَّالًة رىفىعى يىدى

ٍيًو ، ثي   . (( بػَّرى كى   مَّ حىٍذكى مىٍنًكبػى
أف األوؿ يبدأ التكبَت عند ابتداء الرفع ، وأما الثاين فإنو :  كالفرؽ بين الوجهين

َحّطُهما ابتدأ التكبَت  ابتدأ يف ا ّٔما َمْنِكبَػْيو ، مث إذايديو موازيً  أواًل برفعيبدأ 
 .  فتكوف اؼبصاحبة غبط اليدين دوف الرفع
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 إف العَبة باالبتداء يف الرفع ، فيبدأ التكبَت معو ، وال يلتفت  كالوجو الثالث : 
سبق أحدمها اآلخر ، أو تأخَّر عنو ، فاْلُمهم أف تكوف اْلُموافقة يف ، إىل انتهائو 
 االبتداء .

مراده أف أصابع اليدين تكوف ] مىٍضميومىتىٍي األىصىاًبًع [  : -رىًحمىوي اللي -كقولو 
    مفتوحًة ، وليست مقبوضًة إىل باطن الكفّْ ، بل تكوف مبسوطًة فبدودًة ، 

  .قد ضمَّ بعضها إىل بعض ملتصقة األصابع ؛ ببل تفريٍج 
ـى إً ا ذى كىافى إً  -- النًَّبيَّ  فَّ أى  )) : --حبديث أيب ىريرة :  كاستيدؿَّ لو ى لى قىا

ٍيًو مىد    أخرجو الًتمذي ، والنسائي ، واغباكم وصّححو .  ((ا الصَّالًة رىفىعى يىدى
، ا فيووُفهم من اْلَمدّْ أنو يستلـز الضمَّ واإللصاؽ ، وىو ؿبتمٌل لذلك ، وليس نصِّ 

ولذلك ذىب بعض العلماء إىل أف اْلُمراد نَػْفُي الَقْبِض ، مث ال يضرُّ بعد ذلك 
 األصابع ، أو انفراجها وإرساؽبا على طبيعتها ، دوف تقّيد باإللصاؽ ، التصاؽ

حىت يدّؿ الدليل الصحيح على اإللصاؽ فيتقّيد بو ، فمن أرسلها ،  كىو أقول
 ألف اْلَمقصود بو نفي القبض . ؛ملتصقًة ، أو مفرجًة دخل يف ظاىر اْلَمدّْ الوارد 

 كما قدمنا .أي غَت مقبوضٍة  ةن [ دى كٍ دي مٍ كقولو : ] مى 
ٍيًو كىالس جيودً  كقولو : ] َمْنِكبَػْيِو بَكفَّيِو ؛ فيكوف بطن ا لِ أي موازيً [  حىٍذكى مىٍنًكبػى

  . [ كىالس جيودً  ] :الكفُت إىل جهة القبلة وىذا معٌت قولو 
 -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وال يعارض ىذا ما ورد يف بعض الروايات من أنو 

ألنو إذا حاذى الكفُّ اْلَمنكَب صارت األصابع  ؛حاذى فروع أذنيو باألصابع 
 ؿباذيًة لؤلذنُت ، فبل تعارض بينهما .

  .ا لو : أف يكوف موازيً  َحْذُو الشَّيِء وؿُبَاَذاتُو اْلُمراد بو[  حىٍذكى مىٍنًكبػىٍيوً  كقولو :]
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 ِْٕ 

 

ٍنًكبىاًف : مثٌت َمْنِكب ، وىو ؾبمع الَعُضِد مع الَكِتف ، واْلُمراد باليدين ىنا  كاٍلمى
َمْنِكِب اْلُمَصلّْي ، مستبقبًل ّٔما القبلة ، وحينئٍذ الكفَّاف ، فتكوناف موازِيَػتَػُْتِ لِ 

  .يكوف مستقببلً جبميع بدنو القبلة 
، الل بن عمر كما يف حديث عبد،  ألحاديث الصحيحة وىذه الصفة ثبتت ّٔا ا

ُهَما-ووائل بن حجٍر  ا ذى كىافى إً   )) : --، يف الصحيح أف النَِّبّ -َرِضَي الُل َعنػْ
تىتىحى الصَّالةى  ٍيًو  افػٍ ٍيًو حىٍذكى مىٍنًكبػى   . ((رىفىعى يىدى

ٍيًو [] رىاًفعن  قولو :  كأجمع العلماءوىذه ىي السُّنة يف تكبَتة اإلحراـ ،  ا يىدى
على أف تكبَتة اإلحراـ تكوف مع رفع اليدين ، وقد جاء عن أكثر من ِستَُّْت من 

أنو رفع يديو يف  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -يف صفة صبلتو  --أصحاب النَِّبّ 
تكبَتة اإلحراـ متواتٌر ، كما أشار إىل َتْكِبَتِة اإلْحرَاـ ، ولذلك قالوا : رفع اليدين ل

 بقولو : -َرضِبَُو اللُ -(  الطَّلعة) ذلك صاِحُب 
 اا يػىٍرًكيًو جىٍمعه حيًظرى ػػػػػػػػمى  وى ىٍ كى    اا تىواتىػرى ػػػػثيمَّ ًمنى اٍلمىٍشهيوًر مى 

ًذبػيهي  ـه ػػػػػػػػػرىفٍ    ا كىمىٍسًح الخيفِّ ٍم عيٍرفن كى ٍيًن عىاًد  للخيٍلفً عي اليىدى
 اٍن صىًحبى نى ًممَّ يٍ أىٍكثػىري ًمٍن ًستػِّ    اٍد رىكىل حىًديثىوي مىٍن كىتىبى ػػػػػػقى كى 

 ،  --فرفع اليدين للدخوؿ يف الصَّبلة يف تكبَتة اإلحراـ متواتٌر عن النَِّبّ 
اِتفقوا على أنو يف تكبَتة ، مَّا اختلفوا يف رفع اليدين يف الصَّبلة حىت إف العلماء لَ 

 أنو رفعهما َحْذَو َمْنِكبَػْيِو كما تقّدـ ،  --اإلحراـ سنٌة ، وصحَّ عن النَِّبّ 
    اختاره اإلماـ الشافعي وأضبد و  -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ -وقاؿ بو صبٌع من العلماء 

 .  -ا اللُ مَ هُ ضِبَ رَ -
أي أنو جيعل بطٍت الكّفُت إىل جهة القبلة ، [  دً وٍ جي الس  ] كى أما بالنسبة لقولو : 

 .وليس إىل جهة الوجو 
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  ________________________________________
ٍلفىوي مى كييٍسًمعي اإلً  ـي مىٍن خى  ا

________________________________________
ٍلفىوي مى ] كييٍسًمعي اإلً  قولو : ـي مىٍن خى بَتة يعٍت تكبَتة اإلحراـ ؛ وذلك ألف تك [ ا

  .اإلحراـ تنعقد ّٔا الصَّبلة 
ـَ بتكبَتة اإلحراـ ، أو سبقو بالسَّبلـ  كقاؿ العلماء : ، إنو لو سبق اْلَمأموـُ اإلما

بطلت صبلتُو ، وخاصًة على مذىب من يرى ارتباط صبلة اْلَمأمـو بصبلة 
، فإذا كاف  -عِ َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْميْ -اإلماـ ، كما درج عليو اغبنابلة ومن وافقهم 

فإنو ينبغي على اإلماـ أف يرفع  ،ا بإيقاع تكبَته بعد تكبَت اإلماـ اْلَمأمـو ُمطالبً 
 صوتو حىت يُػَنبّْو الناس .

ىل ينتظر  اختلفوا فيها كىي : -َرضِبَُهُم اللُ -كىنا مسألةه مشهورةه عند العلماء 
 اْلَمأمـو حىت ينتهي اإلماـ من تكبَته ، ويكَّب بعده ، أو يوافُقو يف تكبَته ؟ 

  .ق اإلماـ فيكَّب قبل َتْكِبَتِه على أف اْلَمأمـو ال جيوز لو أف يسب فأجمعوا
          ىل ىذا ىو السُّنة ؟ ، لو أف اْلَمأمـو وافقو فكَّب مع تكبَته  كلكن اختلفوا :

 تظر إىل أف يفرغ ، ويكَبّْ بعَده ؟ أـ أنو ين
 كذلك على قولين :

إىل أف السُّنة أف ُيكَبّْ اْلَمأموـُ عقب  -َرضِبَُهُم اللُ - فذىب جمهور العلماء
 قاؿ : --يف الصَّحيَحُِت أف النَِّبّ  -- َتْكِبَت اإلماـ ؛ وذلك غبديث أنس

ـي لًيػيٍؤتىمَّ ًبًو مى ا جيًعلى اإلً مى ًإنَّ  )) بػَّرى فىكىبػِّري ، ا  (( رى بػَّ ا كى ذى إً فى  ))، فإف قولو: ((كا فًإذىا كى
 . ((كا ري بػِّ كى فى  ))أي فرغ من التكبَت 
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    عند أضبد ،  --يف حديث أيب ىريرة  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -ولقولو 
فقد نصَّ  (( رى بػِّ كى ى يي تَّ كا حى ري بػِّ كى ال تي كى  )) وأيب داود ، وحّسن اغبافظ إسناده :
  .على أف العَبة بفراغ اإلماـ من التكبَت 

َرضْبَُة الِل َعَلى -ولذلك قاؿ صبهور العلماء من اْلَمالكية ، والشافعية ، واغبنابلة ، 
  ( .ربـر ُمَسابقُة اإلماـ ، وُتْكَره ُموافقتو : )  -اعبَِْمْيعِ 
كونو يوقع تكبَته بعد وىو   ألهنا حالة بُت اغببلؿ واغبراـ ، بُت اغببلؿ؛ فتكره 

وىو كونو يوقع تكبَته قبل تكبَت إمامو ؛ ، تكبَت إمامو ، وبُت اغبراـ اْلَممنوع 
أف مسلك بعض ، فَيْسِبَقُو ، ولذلك عَّبوا بالكراىة ، كما نبهنا عليو غَت مرة 

 األصوليُت أف : اْلَمكروه تكوف مرتبتو بُت اغبلّْ واغبُرمة .
: إىل أف السُّنة أف يُوقع اْلَمأموـُ تكبَتَه مع تكبَت  -اللُ  َرضِبَُهمُ - كذىب الحنفية

كما يف الصَّحيَحُِت من حديث   -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -اإلماـ ؛ وذلك لقولو 
بػِّريكا ذى إً فى  )) : --أنس  ،  والفاء تقتضي العطف مع اْلُمقارنة ((ا كىبػَّرى فىكى

دبعٌت َشرََع يف التكبَت ، كما يقاؿ : " َأقْبََد " إذا  ((إذىا كىبػَّرى  )) ويكوف قولو :
أي بدايتها ، " وأَتْػَهَم " إذا دخل هِتَاَمَة ؛ وإف لَػْم يكن قد بلغ ، ا دخل قبدً 

بػَّرى  )):  هنايتها ، فقولو  (( فىكىبػِّريكا)) بتدأ التَّْكِبََت،امعناه على ىذا الوجو ((ًإذىا كى

 وجو اغبديث عندىم . ىو  أي موافقُت لتْكِبَتِه ، ىذا
ىو القوؿ بأف اْلَمأمـو ال يوافق  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - كالذم يترجح في نظرم 

:  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وألف ضبل قولو  ؛لقوة دليلو ؛ إمامو يف تكبَتة اإلحراـ 
بػَّرى ذى إً  )) على أنو ابتدأ التكبَت ضبٌل ؾبازي ، وضبلو على الفراغ واالنتهاء  (( ا كى

ضبٌل حقيقي ، واغبقيقة مقدمٌة على اْلَمجاز ؛ ألهنا ىي األصل كما ىو مقّرر يف 
 . والل أعلم األصوؿ
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 ________________________________________
ريهي كى ، كىًقرىاءىتًًو ًفي أيكلىتٍي غىٍيًر الظ ٍهرىٍيًن   تىٍحتى  ييٍسرىاهي  عى ثيمَّ يػىٍقًبضي كيوٍ  ، نػىٍفسىوي  غىيػٍ

 توً سيرَّ 
________________________________________

  .] كىًقرىاءىتًًو ًفي أيكلىتٍي غىٍيًر الظ ٍهرىٍيًن [  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
أي جيهر بتكبَتة اإلحراـ ، كما جيهر  [ كىًقرىاءىتًوً  ]:  -َرضِبَُو اللُ -واْلُمراد بقولو 

 -َرضِبَُو اللُ -بقراءتو يف األولُت من صبلة اْلَمغرب والعشاء ، ولعّل مراد اْلُمَصنّْف 
،  أف يبُّت حدَّ َجْهر اإلماـ بتْكبَتة اإلحراـ يف أّوؿ صبلتو ، فأغبقو جبهره بالِقراءة

فلما كاف مقصود الّشرع يف َجْهر اإلماـ بقراءتو أف ُيْسمع من وراءه ؛ فكذلك يف 
 تكبَتتو لئلحراـ يرفع صوتو حىت يسمعو اْلَمْأُموُموف .

من باب الّتغليب ، كالقمرين ، والُعمَرين ، فغّلب الظُّهر ] الظ ٍهرىٍيًن [  كقولو :
 على العصر ، ومراده الظُّهر ، والعصر .

ريهي ] كى  : -رىًحمىوي اللي - قولو  .نػىٍفسىوي [  غىيػٍ
ريهي ] كى : قولو  الضمَت عائٌد إىل اإلماـ ، ومراده بغَت اإلماـ اْلُمنفرد إذا صلى  [ غىيػٍ

وحده ، فإنو إذا كَّب لئلحراـ ، أو قرأ يف اعبهرية ، فإف حدَّ رفعو لصوتو يكوف 
 بقدر ما ُيْسِمُع نفسو .

القبض ضدُّ تًو [ سيرَّ  تىٍحتى  ييٍسرىاهي  عى ثيمَّ يػىٍقًبضي كيوٍ  ] : -رىًحمىوي اللي -قولو 
  .اإلرساؿ 

فصل بُت الذراع والكفّْ فبا يلي اإلّٔاـ ؛ مِ الْ  ] كيوعى ييٍسرىاه [ الكيوعي : :كقولو 
ألف ِمْفَصل الَكفّْ مع السَّاعد فيو زِْنَداف ، األديُن منهما  ؛فهو طرؼ الزّْْنِد األدين 
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    اػبِنصر وىو الكرسوع ،  ، وىو الُكوع ، واأليسر منهما يلي يلي اإلّْٔاـ
  .: الَكاُع كما ذكر ابن سيده ويقاؿ لو

  .إف الُكوع فبتٌد من اإلّٔاـ إىل الزّْند  كمنهم من قاؿ :
أف اْلُمصلّْي ال يُرِسُل يديو بعد تكبَتة اإلحراـ ،  -َرضِبَُو اللُ -وقصد اْلُمَصنّْف 
، وىو الوارد يف  (القىٍبًض ) ػُيْسرَاه بيده الُيمٌت ، وىذا ما يُعرؼ ب وإمنا يقبض ُكوعَ 

ُهَما-كما يف حديث عبدالل بن عباس   ،السُّنة بلفظ اإلمساؾ   -َرِضَي الُل َعنػْ
 فٍ أى ا ، كى نى ًفٍطرى  لى جِّ عى نػي ا ، كى نى رى وٍ حي سى  خِّرى ؤى نػي  فٍ ا أى نى رٍ أيمً  اءً يى بً نٍ األى  رى شى عٍ نَّا مى إً  : ))ا مرفوعً 

أخرجو ابن حباف يف صحيحو ،  ((ا نى التً ي صى ا فً نى لً ائً مى ى شى لى ا عى نى انً أىٍيمى بً  كى سً مٍ ني 
، والدارقطٍت ، وصحَّحو الضياء ، والسيوطي ، وقاؿ اؽبيثمي : رواه الطَباين 

 . ورجالو رجاؿ الصحيح
 : -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -يف صفة صبلتو  --ر ػن حجػل بػديث وائػويف ح

 رواه أضبد ، وأبو داود ، والنسائي ، ويف رواية ألضبد : (( ًنوً يىًميٍ ػبً  وي ػًشمىالى  ذى ػخى أى  ))
  . (( وً الً مى ى شً لى عى  وي نى يػٍ مً ا يى كن سً مٍ مي  ))

    افى كى   )) عند الًتمذي ، وحسَّنو قاؿ : --ويف حديث ُىْلٍب الطَّاِئيّْ 
 . (( ًنوً يىًميٍ بً  وي ًشمىالى خيذى يىأٍ ا فػى يػىؤيم نى  -- اللً  ؿي وٍ سي رى 

 . -َرضِبَُو اللُ -فهذه كلها تدؿُّ على مذىب القبض الذي نصَّ عليو اْلُمَصنّْف 
ما بقي بعد ما تَػْقَطع الَقابلُة َسَرَر اْلَمولود ،  [ الس رة : وً تً سيرَّ  تى حٍ كقولو : ] تى 

  . فاْلَموضع الذي يقطع منو َحْبُل اْلَمولود يقاؿ لو : ُسرَّة ، وصبعو ُسَرٌر ، وُسرَّات
ما رواه : ككضع اليدين تحت الس رة في حاؿ القياـ في الصَّالة مبنيه على 

ًن كىٍضعي اليىًميٍ  الصَّالةً  ةً سينَّ  فَّ ًمنٍ إً  )) قاؿ : --البيهقي يف سننو عن علٍي 
 ، وىو حديٌث ضعيٌف ؛ إال أف طائفة من أىل  (( ةً عىلىى الشِّمىاًؿ تىٍحتى الس رَّ 
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 ________________________________________
اللَّ ،  يػىٍنظيري مىٍسًجدىهي كى  ، تػىبىارىؾى اٍسميكى ًبحىٍمًدؾى ، كى مَّ ، كى هي ثيمَّ يػىقيوؿي : سيٍبحىانىك ى
ريؾى جىد ؾى ، كى  تػىعىالىىكى   ال ًإلىوى غىيػٍ

________________________________________ 
وسَّعوا يف مكاف وضع اليدين يف حاؿ القياـ قبل الركوع يف  -َرضِبَُهُم اللُ -العلم 

 الصَّبلة . 
: ) والعمل على ىذا عند أىل العلم من  -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اإلماـ الًتمذي 

والتابعُت ومن بعدىم يروف أف يضع الرجل ديينو على مشالو  --لنَِّبّ أصحاب ا
يف الصَّبلة ، ورأى بعضهم أف يضعهما فوؽ السُّرة ، ورأى بعضهم أف يضعهما 

 ربت السُّرة ، وكلُّ ذلك واسٌع ( اىػ . 
 من حيث الدليل . أقولووضعهما فوؽ السُّرة 

هي يػىٍنظيري ] كى  : -َرضِبَُو اللُ -قولو  أي أف السُّنة لئلنساف إذا صلى أف  [ مىٍسًجدى
َمْفِعٌل اسم مكاٍف للسُّجود ، : يرمي ببصره إىل مكاف سجوده ، واْلَمْسِجد 

:          --ا ثبت يف حديث أيب ىريرة مَ وذلك لِ  ؛واْلُمراد بو موضع سجوده 
          : تٍ لى زى نػى فػى ،  اءً مى ى السَّ لى إً  هي رى صى بى  عى فى لَّى رى ا صى ذى إً  افى كى   -- اللً  ؿى وٍ سي رى  فَّ أى )) 

 چٻ  پ  پ  پ  پچ 
رواه اغباكم وصّححو ،  (( وي سى أٍ رى  أى طى أٍ طى فى  ، (ُ)

 . -َرضِبَُهُم اللُ -وىو ؿبفوٌظ من فعل السلف 
اللَّ  : -رىًحمىوي اللي -قولو  تػىبىارىؾى ًبحىٍمًدؾى ، كى مَّ ، كى هي ] ثيمَّ يػىقيوؿي : سيٍبحىانىك ى

ريؾى [ جىد ؾى ، كى  تػىعىالىىاٍسميكى ، كى  ىذا ىو دعاء االستفتاح ، أي بعد ال ًإلىوى غىيػٍ

                              
 . ٕ :، آية  ورالنُّ /  (ٔ)
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اللَّ  )) أف يفرغ من التكبَت ، وقبض ُيْسرَاه بُِيْمَناه يقوؿ : مَّ ، هي سيٍبحىانىك ى
ريؾى تػىعىالىى جىد ؾى ، كى ٍسميكى ، كى اتػىبىارىؾى ، كى  ًبحىٍمًدؾى كى   . ((ال ًإلىوى غىيػٍ

، ألنو يقع يف أوؿ الصَّبلة قبل القراءة ؛ وظبّْي بذلك  ،تفتاح وىذا ىو دعاء االس
 فيستفتح بو اْلُمصلي صبلتو . 

  وضع اليمُت على الشماؿ يف الصَّبلة ،  -َرضِبَُو اللُ -وبعد أف ذكر اْلُمَصنّْف 
  .شرع يف بياف السنة الواردة يف دعاء االستفتاح 

 --ومنها ىذه الصيغة اليت وردت يف حديث أيب سعيد اػبدري ، ولو صيغ 
َها-عند اػبمسة ، ومثلو حديث أـ اْلُمؤمنُت عائشة  مع زيادة  -َرِضَي الُل َعنػْ

ـُ أضبد  ة ، لكن أصل الدعاء الوارد -َرضِبَُو اللُ -التكبَت والتهليل ، وضعَّفو اإلما
  .ألئمة صحَّحو غَُت واحٍد من ا --يف حديث أيب سعيد 

 --ومن األحاديث الصحيحة الواردة يف دعاء االستفتاح حديث أيب ىريرة 
          يف الصَّحيَحُِت أنو قاؿ : يا رسوؿ الل : أرأيت ُسكوتك بُت الّتكبَت والقراءة 

ًني اًعٍد بػىيٍ مَّ بى ػهي ػوؿي : اللَّ قي أى  ))ما تَػُقوُؿ بَأيب أَْنَت وأُّمي يا َرُسوَؿ الِل ؟ فقاؿ : 
مَّ نػىقًِّني ًمٍن خىطىايىامى  ػهي ػكبػىٍينى خىطىايىامى كىمىا بىاعىٍدتى بػىٍينى المىٍشًرًؽ كالمىٍغًرًب ، اللَّ 

ٍن خىطىايىامى بًالثػٍَّلًج ػمَّ اٍغًسٍلًني مً ػهي ػكىمىا يػينػىقَّى الثػٍَّوبي األىبٍػيىضي ًمنى الدَّنىًس ، اللَّ 
  .فدؿَّ على مشروعية دعاء االستفتاح ّٔذه الصيغة ،  ((كالمىاًء كالبػىرىًد 

 : كاالستفتاح يأتي على ثالث صور
 أف يشتمل على التَّْمِجيِد اْلَمْحِض . الصورة األكلى :
 أف يشتمل على الدَُّعاِء اْلَمْحِض . كالصورة الثانية :
 أف جيمع بُت التَّْمِجيِد والدَُّعاء .  كالصورة الثالثة :
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َعَلْيِو الصَّبلُة -للصبلة ؛ منو ما قالو ، ومنو ما أقّر عليو  --ِبّ واستفتاح النَّ  
 ، وصبيعو ال خيرج عن ىذه الثبلثة الصُّور اليت ذكرناىا .  -َوالسَّبلـُ 

،  -َرضِبَُو اللُ -ما ذكره اْلُمَصنّْف :  كمن ذلكفتػارًة يكوف بتعظيم الل وسَبِْجيده ، 
كما تقدـ من حديث أيب سعيد اػبدري   -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وىو ثابت عنو 

-- واستفتح بو عمر ، --   كما يف صحيح مسلم ، وَجَهَر بو حىت يُعلّْمو
 الناَس .

ما جاء يف حديث :  فيدؿ  عليووأما االستفتاح اْلُمشتمل على الدُّعاء اْلَمْحض 
اللَّهيمَّ  )) يف الصَّحيَحُِت ، والذي تقّدـ ذكره ، وىو قولو : --أيب ىريرة 

  . (( اغبديثبىاًعٍد بػىٍيًني كبػىٍينى خىطىايىامى .... 
ما ورد يف صحيح مسلٍم من حديث :  فيدٌؿ عليووأما اعبمع بينهما بالوارد 

ٍجًهيى تي كى هٍ جَّ كى  )) قاؿ يف استفتاحو : -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -أنو  --علي 
ًنيفن اًت كى كى ام فىطىرى السَّمى ذً لَّ لً  مىا أىنىا ًمنى الميٍشرًًكينى ، ًإفَّ صىالًتي ا ، كى األٍرًض حى
ًبذىًلكى أيًمٍرتي ، ال شىرًيكى لىوي ، كى ،  نى ًميٍ مىمىاًتي لًل رىبِّ العىالى مىٍحيىامى كى نيسيًكي كى كى 
    ال ًإلىو ًإال أىٍنتى ، أىٍنتى رىبِّي ، ، نى ، اللَّهيمَّ أىٍنتى المىًلكي يٍ أىنىا ًمنى الميٍسًلمً كى 

ٍنًبي ؛ فى ظىلىٍمتي نػىٍفًسي ، كى  عىٍبديؾى  كأىنىا     ؛  ااٍغًفٍر لي ذينيوًبي جىًميعن اٍعتىرٍفتي ًبذى
ٍحسىًنهىا ال يػىٍهًدم أًلى ، ٍحسىًن األٍخالًؽ اٍىًدًني أًلى ، كى  أىٍنتى الَّ إً  وبى ال يػىٍغًفري الذ ني 

ٍيكى  أىٍنتى ، لىبػَّ ا ًإالَّ ئهى ي سىيِّ ال يىٍصًرٍؼ عىنِّ  ،ًئهىا ي سىيِّ اٍصًرٍؼ عىنِّ  أىٍنتى ، كى ًإالَّ 
ري كيل  الٍ ، كى  سىٍعػدىٍيكى كى  يػٍ ،  ًإلىٍيكى ، أىنىا ًبكى كى  الشَّري لىٍيسى ًإلىٍيكى ، كى  وي ًفيً يىدىٍيكى خى

  . ((أىتيوبي ًإلىٍيكى أىٍستػىٍغًفريؾى كى ، تػىعىالىٍيتى تػىبىارىٍكتى كى 
بُت التَّمجيد ، وبُت الدعاء ،  --فهذا النوع من االستفتاح صَبََع فيو النَِّبّ 

 وىو النوع الثالث من االستفتاحات . 
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لثبوت السنة ؛ وإذا استفتح اْلُمصلي صبلتو بأي واحٍد من ىذه األنواع أجزأه 
 ا .ّٔا صبيعً  --عن رسوؿ الل 

ىل ىذه االستفتاحات دبثابٍة واحدٍة ؛ أـ أف بعضها أفضُل  كلكن السؤاؿ ىنا :
 من بعض ؟
  :ختلفوا يف ىذه اْلَمسألة ا -َرضِبَُهُم اللُ -بأف أىل العلم  كالجواب :

  من ذىب إىل تفضيل الثناء على الدعاء ، وقاؿ : االستفتاح بالثَّناء  فمنهم
        وذلك ألف أـ اْلُمؤمنُت عائشة  ؛على الل أفضل من االستفتاح بالدعاء 

َها- ، وىذا  (( الصَّالةى  حى تى فٍ تػى ا اسٍ ذى إً  -- النًَّبي   افى كى   ))قالت :  -َرِضَي اللُ َعنػْ
على ىذا النوع من االستفتاح ،  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -يدّؿ على مداومتو 

 نِ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -فيكوف أفضل من غَته ، وكذلك حديث أيب سعيد اػبدري 
      ، وفبن نقل عنو أنو كاف يستفتح بو أبو بكر ، وعمر ، وعثماف  -عِ يْ مِ اعبَْ 
، ، والنخعي ، واألوزاعي ، والثوريواختاره اغبسن ، وقتادة ،  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -

 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -وىو مذىب اغبنفية ، واغبنابلة 
إىل تفضيل الدعاء الذي ورد يف حديث علي ، وأيب ىريرة  كذىب بعض العلماء

ُهَما-         قولو :  -َرضِبَُو اللُ -وروى اْلَميموين عن اإلماـ أضبد  -َرِضَي الُل َعنػْ
الذي  --( اىػ ، يعٍت حديث أيب ىريرة ! ) ما أحسن حديث أيب ىريرة 

مَّ ػهي ػوؿي : اللَّ قي أى  )):  -السَّبلـُ َعَلْيِو الصَّبلُة وَ -اتفق عليو الشيخاف ، وفيو قولو 
مَّ نػىقًِّني ػهي ػاًعٍد بػىٍيًني كبػىٍينى خىطىايىامى كىمىا بىاعىٍدتى بػىٍينى المىٍشًرًؽ كالمىٍغًرًب ، اللَّ بى 

ٍن ػمَّ اٍغًسٍلًني مً ػهي ػًمٍن خىطىايىامى كىمىا يػينػىقَّى الثػٍَّوبي األىبٍػيىضي ًمنى الدَّنىًس ، اللَّ 
 . (( خىطىايىامى بًالثػٍَّلًج كالمىاًء كالبػىرىًد 
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 --االستفتاح الوارد يف حديث علٍي  -َرضِبَُو اللُ -واختار اإلماـ الشافعي  
 اْلُمتقدـ . 

تحباب واألفضلية ، ولكٍل ألف اػببلؼ يف االس ؛واألمر يف ىذا كّلو واسٌع 
يف التفضيل من جهة كونو أصحَّ  أرجح --أيب ىريرة  ؛ إال أف حديث َوْجَهو
ُهَما-ا من حديث أيب سعيد اػبدري وعائشة إسنادً    . -َرِضَي اللُ َعنػْ

أنو يقوؿ ىذا  --النَِّبّ  عنمتأخر اإلسبلـ ، وأخَب  --وألف أبا ىريرة 
من  --الدعاء ، ولَػْم يذكر غَته فيًتّجح على حديث التَّمجيد وحديث علي 

عليو الصبلة والسبلـ عن وإخباره  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -جهة مداومتو عليو 
نفسو أنو يستفتح بو الصبلة ، فدؿَّ على تفضيلو على غَته ، وقوؿ اإلماـ أضبد 

يفهم منو أنو يشَت إىل تقدديو قد  ، (! ) ما َأْحَسَن حديَث أيب ىريرة  رضبو الل :
 على غَته .

: دلت ىذه األحاديث الصحيحة على أف دعاء االستفتاح من  اٍلمىسألة الثانية
كقد اختلف العلماء في ىذه األمور اْلَمسنونة ، واْلَمشروعة يف الصَّبلة ، 

 اٍلمىسألة على قولين :
ذىب صبهور العلماء إىل أف دعاء االستفتاح سنٌة ، وىو مذىب القوؿ األكؿ : 

وذلك لثبوت  ؛ -الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ  َرضْبَةُ -اغبنفية ، والشافعية ، واغبنابلة 
 . --األحاديث بو عن رسوؿ الل 

يف اْلَمشهور عنو إىل عدـ  -َرضِبَُو اللُ -ذىب اإلماـ مالك القوؿ الثاني : 
 مشروعيتو ، وجاءت عنو روايٌة أنو ُيشرع يف النافلة ، دوف الفريضة .

يف الصَّحيَحُِت قاؿ :  --حبديث أنس :  كاستدؿ القائلوف بهذا القوؿ
وأيب بكر ، وعمر ، وعثماف كلُّهم كانوا  --صّليت وراَء رسوؿ الل 
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 چپ  پ  پ  پ چ   ػػيستفتحوف القراءة بػ
قالوا : فلم يذكر  (ُ)

 أهنم استفتحوا بدعاء االستفتاح . 
          أنو علَّم اْلُمسيء صبلتِو ، وقاؿ لو :  --دبا ثبت عن النَِّبّ : كاستدلوا 

بػِّ ًإذىا قيٍمتى ًإلى  ))     ((، ثيمَّ اقٍػرىٍأ مىا تػىيىسَّرى مىعىكى ًمنى القيٍرآًف  رٍ ى الصَّالًة فىكى
 .دعاًء بُت التَّكبَت ، والِقراءة -َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو َعَلْيوِ -متفق عليو ، فلم يذكر 

ىو القوؿ دبشروعية دعاء  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -  كالذم يترجح في نظرم
 وذلك لثبوت األحاديث الصحيحة بو . ؛االستفتاح

فإف اْلُمراد بو القراءة ؛ أْي أهنم كانوا  -- أما االستدالؿ حبديث أنسا : ثانين 

چپ  پ  پ  پ چ ػػػػػػػيستفتحوف قراءهتم ب
، وال يستفتحوهنا  (ِ) 

پ پ پ   چ ػػػبسورٍة أخرى ، فهو يتكلم عن ابتدائهم يف القراءة ب

  . بنفي غَتىا ، وىو دعاء االستفتاح، وىذا ال عبلقة لو  چپ
قصد نفي االستفتاح بُت التكبَت والقراءة ، فإنو  --ا ا أف أنسً ولو ُسلَّْم فرضً 

؛ فُيقدَّـ  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -حينئٍذ يتعارض قولو مع قوؿ من أثبتو من الصحابة 
ـٌ على النَّايف (  ؛قوؿ من أثبتو   والل أعلم .، ألف القاعدة : ) أفَّ اْلُمْثبَت ُمقّد

أف دعاَء االستفتاِح  --النَِّبّ  ظاىر النصوص الواردة عن اٍلمىسألة الثالثة :
  .مشروٌع يف الصلوات كلّْها نافلًة كانت ، أو فريضًة 

 يف روايٍة يفرّْقوف بُت النَّفل والفرض كما قدمنا . -َرضِبَُهُم اللُ - كاٍلمىالكية

                              
 . ٔ :، آية  الفاربة/  (ٔ)
 . ٔ :، آية  الفاربة/  (ٕ)
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  وظاىر األحاديث يدؿُّ على العمـو . 
 فيها ، أو ال ؟ىل ُيشرع دعاء االستفتاح ،  لف في صالة الجنائزختي كا

 على قولين :كذلك 
، وىو مذىب  إف صبلة اعبنازة ال ُيشرع فيها دعاء استفتاحالقوؿ األكؿ : 

  . اعبمهور رضبهم الل
          دبا ثبت يف حديث أيب أمامة ، وحديث عبدالل بن عباس:  كاستدلوا

يف صبلة اعبنازة ؛  -تَػَعاىَل -، وسيأيت بياهنا بإذف الل  -عِ يْ مِ اعبَْ  نِ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -
إبتدأ بعد تكبَتة اإلحراـ بقراءة الفاربة ،  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -حيث ذكرا أنو 

          ولَػْم يذكرا دعاءه لبلستفتاح ، وقد وقع منهم ذلك يف معرض بياف صفة صبلتو 
 على اعبنازة . -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -

         أنو ُيسنُّ أف يقرأ دعاء االستفتاح يف صبلة اعبنازة ، القوؿ الثاني : 
  . -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ -ة فيىو مذىب اغبن وىذا

             بالعمـو الوارد يف دعاء االستفتاح يف حديث أـ اْلُمؤمنُت عائشة:  كاستدلوا
َها- ا اٍستػىٍفتىحى ذى إً  -- النًَّبي   افى كى   )) ، وذلك يف قوؽبا :دـ اؼبتق -َرِضَي الُل َعنػْ

 وىو يشمل صبيع الصلوات ، ومنها صبلة اعبنازة . ((الةى الصَّ 
القوؿ بعدـ مشروعية دعاء  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - في نظرم كالذم يترجح
     وذلك لقوة دليل القائلُت باْلَمنع ؛ ألف َحِديثْي  ؛االستفتاح يف صبلة اعبنازة 

ُهَما-الل بن عباس، وأيب أمامة  عبد          فّصبل وبّينا ما الذي كاف -َرِضَي الُل َعنػْ
 يقولو بعد كل تكبَتٍة من تكبَتات الصَّبلة على اعبنازة ، -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -

َها-على حديث عائشة  ف، فيقّدما ومها متعلقاف دبوضع النزاع  -َرِضَي الُل َعنػْ
 الذي ىو أعمُّ من موضع النّْزاع .
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 ________________________________________
 ثيمَّ يىٍستىًعيذي 

________________________________________ 
 أين يكوف موضع دعاء االستفتاح ؟ اٍلمىسألة الرابعة :

سواًء كاف يف ، دعاء االستفتاح يقع بُت تكبَتة االحراـ والقراءة أف  كالجواب :
 ثَػَبَتْت بو على ىذه الصفة . فريضٍة ، أو نافلٍة ؛ ألف السنة

فهل جيب عليو ، ا نسي دعاء االستفتاح لو أف إنسانً  اٍلمىسألة الخامسة :
 سجود الّسهو ؟ 

عند طائفة من أىل  رجحهماأيف ىذه اْلَمسألة :  قولُتأف للعلماء  كالجواب :
علَّم  --النَِّبّ  وذلك ألف ؛أف دعاء االستفتاح سنٌة  -اللُ  مُ َرضِبَهُ -العلم  

  .، ولَػْم يأمره بو ؛ فدؿَّ على عدـ وجوبو  اْلُمسيء صبلتو فرائض الصَّبلة
         دعا باالستفتاح ، ولَػْم يأمر بو الصَّحابة  --أفَّ النَِّبّ :  كيؤكد ىذا

إياه عنو ،  --، ولَػْم يبّينو ؽبم إال بعد سؤاؿ أيب ىريرة  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -
ا انتظر حىت يسألو مَ مباشرًة ،ولَ  -َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو َعَلْيوِ -ا لبيّنو ولو كاف واجبً 

 . --أبو ىريرة 
االستعاذة : تقدـ تعريفها يف االستطابة ،  ] ثيمَّ يىٍستىًعيذي [ : -رىًحمىوي اللي -قولو 

،        من الشَّيطاِف الرَِّجيِم "أف يقوؿ اْلُمصلي : " أعوذ بالل: واْلُمراد ّٔا ىنا 
  . ]يىٍستىًعيذي [: فهذا ىو اْلُمراد بقولو  أو غَتىا من صيغ اإلستعاذة الواردة
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ڱ  ں  چ:  -ُسْبَحانَوُ -فقاؿ ، وقد شرع الل االستعاذة عند قراءة كتابو العزيز 

 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ       ں
وأَْمرُه أَْمٌر  ، --فأمر ّٔا نبيو  ، (ُ)

ا عند قراءة القرآف ، ألمَّتِو حىّت يدؿَّ الدليُل على اػبصوص ، وىذا األمر ورد عامً 
  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -سواًء كانت قراءتُو يف صبلٍة أو يف غَتىا ،وثبت عنو 

 . كاف يستفتح قراءتو للقرآف باالستعاذةأنو  
 كاالستعاذة تأتي على صيغو : 

، وىذه الصيغة ىي اليت  (أعوذ بالل من الشيطاف الرجيم  ) غة األكلى :الصي
          وردت يف سورة النحل ، واختارىا صبهور األئمة من الُقرّاِء ، والُفقهاء 

وذلك ألف الل نصَّ عليها ، وعيّنها عند ابتداء قراءة كتابو  ؛ -َرضِبَُهُم اللُ -
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ        ڱ  ں  ںچ : -ُسْبَحانَوُ -العزيز، وذلك يف قولو 

ُ أفضل من غَت اْلُمَعُّتِ ، ولذلك يُعتَب تَػْعِييُنها دليبًل على  چۀ  واْلُمَعُتَّ
 ، وقد أشار بعض الفضبلء إىل ذلك بقولو : فضلها

ري عىٍن أىٍىًل النػٍَّقلً كى     ميٍختىاري مىا ًفي النٍَّحًل الٍ  لىٍفظيوي كى   قىٍد أىتىى الغىيػٍ
  سورة الّنحل يف ىذه اآلية الكردية أي أف أفضل صيغ اإلستعاذة الصّْيغة الواردة يف

من الّشيطاف الرَِّجيم من مَهْزِه ، ونَػْفِخو ،  كعوذ باللهم إين أ ) الصيغة الثانية :
 وابن ماجة ، والبيهقي ، واغباكم وصححو .رجها أضبد ، أخ (ونَػْفِثو 

 ويف بعض روايات اؼبسند : ) أعوذ بالل ( .
أعوذ بالل السميع العليم من الشيطاف الرجيم من مهزه ، الصيغة الثالثة : ) 

 بو داود ، والًتمذي ، والبيهقي .أونفخو ، ونفثو ( أخرجها أضبد ، و 

                              
 . ٜٛ :، آية  النَّحل/  (ٔ)
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 ُِٔ 

 

 ________________________________________
 ا ، كلىٍيسىٍت ًمنى الفىاًتحةً ثيمَّ يػيبىٍسًملي ًسر  

________________________________________ 
عن النِب صلى الل عليو وسلم ، واػببلؼ يف األفضل ،  ةوىذه الصيغ كلها ثابت

 . ها اختبلؼ تنوعخَتتُت لبياف اعبواز فاختبلفغتُت األيويكوف ورود الص
 وقولو : ) من مهزه ( اؼبراد بو موتو .

 وقولو : ) نفثو ( اؼبراد بو الشعر .
 وقولو : ) ونفخو ( اؼبراد بو الكَب .

    اإلماـ أبو عبيد القاسم بن سبلـٍ اعُبَمحي ، وبُتَّ  كما فّسرىا بو بعض الرواة
 مناسبة ىذه اؼبعاين يف غريبو . -رضبو الل-

فينبغي ؼبن تبل كتاب الل أف يستفتح ّٔا  ،االستعاذة أدٌب من آداب التبلوة 
، ؤّا يُػْعَصُم اإلنساُف بإذف الل من دخوؿ الدَّخل من  -ُسْبَحانَوُ -إستجابًة ألمره 

ألنو يوفق لئلخبلص فيناؿ بركة القراءة ، وخَتىا ،  الشَّيطاِف الرَِّجيِم يف قراءتو ؛
؛ ا ا ، وفهمً ا ، ووعيً أكمل الناس تدبرً  نو وتوفيقو سبحانولل عزوجل فيكوف بإذ

من الشيطاف أف يدخل بينو وبُت  --ألنو حينما يلتجئ ، وحيتمي بالل 
َنَة ، وتكوف قراءتو على أمتّْ الوجوه وأفضلها ، ويكوف أجره حينئٍذ  قراءتو يْأَمُن الِفتػْ

 أعظَم ، وثوابُو أوَف .
  .ا ، كلىٍيسىٍت ًمنى الفىاًتحًة [ ثيمَّ يػيبىٍسًملي ًسر  ]  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

فالبسملة  ( ِبْسِم الل الرَّضْبِن الرَِّحيمِ ) أي يقوؿ :  يػيبىٍسًملي [ مَّ ] ثي  قولو :
             ؛ كاغبوقلة اختصاٌر لقولك :  ( بسم الل الرَّضْبِن الرَِّحيمِ : )  اختصاٌر لقولك 

        ، واغَبْسَبلُة اختصاٌر لقولك : ( ِإال بِالِل الَعِليّْ الَعِظيِم  ال َحْوَؿ وال قُػوَّةَ ) 
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الل ال إلو إال ىو عليو  حسِب: ) ، وقولك ( َحْسبُػَنا الُل ، ونِْعَم الوَِكيُل )  
 . ( ، وىو ربُّ الَعْرِش الَعِظيِم توكلتُ 

 -ْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ َعلَ -وقد شرع الل البسملة للَفْصِل بُت ُسور القرآف ، وكاف 
  .ال يعرؼ هناية السُّورة القبلية إال بنزوؿ الَبْسَملِة بَػْعَدَىا 

      سورة براءة ، :  كاستثنوا من ذلكإىل وجؤّا ،  كذىب بعضي الٌسلف
  .فإهنا ال تُػْبَتدأ بالبسملة 

 بقولو : -َرضِبَُهُم اللُ -وقد أشار إىل ذلك بعض الفضبلء 
ا بػىرىاءىةو كى     رً الس وى  ا ًعٍندى كيلِّ كيجيوبن بىٍسًمٍل   ذىا في األىٍشهىرً عىدى

ا ثبت مَ لِ  ؛اف السنة أف يبدأ اْلُمصلي قراءتو للفاربة بالبسملة  -َرضِبَُو اللُ -وبُّت 
   النًَّبيِّ  ةي اءى رى قً  تٍ انى كى   فى يٍ كى   لى ئً سي  وي نَّ أى : ))  --يف صحيح البخاري عن أنٍس 

--  : چٻ  ٻ  ٻ   ٱ چ : أى رى قػى  مَّ ثي  ،ا د  مى  وي تي اءى رى قً  تٍ انى : كى  اؿى قى ؟  
 اغبديث .  الفاربة ،
أي أف البسملة ال جُيهر لىٍيسىٍت ًمنى الفىاًتحىًة [ ا ، كى ] ًسر   : -رىًحمىوي اللي -قولو 

، و مذىب صبهور العلماء من اغبنفيةّٔا ، وىي ليست بآيٍة من الفاربة ، وىذا ى
  . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -واْلَمالكية ، واغبنابلة 
     نس بن مالك أمن حديث  ُتدبا ثبت يف الصحيح:  كاستدلوا على ذلك

-- ٍالنًَّبيِّ  فى لٍ خى  تي يٍ لَّ صى  )) : ، ولفظو عند مسلم --  رو ، كٍ ي بى بً أى ، كى
 چ پ  پ  پ  پ چ ػػػػب وفى حي تً فٍ تػى سٍ وا يى اني كى فى  ،افى مى ثٍ عي رى ، كى مى عي كى 

(ُ)،         
 . ((ا ىى رً ي آخً ال فً ةو ، كى اءى رى قً  ؿً كَّ ي أى فً  مً يٍ حً الرَّ  نً مى حٍ الرَّ  اللً  مً سٍ بً  فى كٍ ري كي ذٍ ال يى 

                              
 . ٔ :، آية  الفاربة/  (ٔ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِّٔ 

 

 (( مً يٍ حً الرَّ  نً مى حٍ الرَّ  اللً  مً سٍ بً  أي رى قٍ يػى  مٍ هي نػٍ ا مً دن حى أى  عٍ مى سٍ أى  مٍ لى فػى  : ))ويف رواية أخرى 
  .رواه مسلم 

،  رو كٍ و بى بي أى ، كى  -- النًَّبي   افى كى   ))قاؿ :  --ويف صحيح البخاري عنو 
  . (( چ پ  پ  پ  پ چ     ػػػب الصَّالةى  وفى حي تً فٍ تػى سٍ يى  ري مى عي كى 

َها-وعن عائشة   حي تً فٍ تػى سٍ يى  -- اللً  ؿي وٍ سي رى  افى كى   )) قالت : -َرِضَي الُل َعنػْ
  .رواه مسلم (( چ پ  پ  پ  پ چ ػػػب ةى اءى رى قً الٍ ، كى  رً يٍ بً كٍ التَّ بً  الصَّالةى 

ألف روايات نَػْفي  ؛ -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - في نظرم أرجح القولينىو وىذا القوؿ 
            وإف كانت القاعدة :  ؛اعَبْهر أقوى من الروايات اْلُمشتملة على إثباتو 

الثبات إسراره ّٔا  محتمله " إال أف اإلثبات ىنا  أف المثبت مقدـ على النافي" 
مث جهر بالسورة ،  ابتدأ قراءتو فبسمل سرًا  --فيكوف مراد الراوي أف النِب 

ذا فيكوف مراده باالبتداء ماىو أعم من اعبهر واإلسرار ، فيكوف اغبديث على ى
  الوجو خارجاً عن موضع النزاع .

إلثبات جهره ّٔا على الوجو الذي فيو اػببلؼ يف مسألتنا فأصبحت  كمحتمله 
رضي الل عنو مًتددًة بُت ىذين الوجهُت ، وأما رواية  رواية اإلثبات عن أنس 

النفي عنو فإهنا جاءت باعبـز فليس فيها ترّدد حيث قاؿ :] ال يذكروف بسم الل 
اء على القاعدة فإننا نقدـ اؼبثبت الرضبن الرحيم [ فإف قلنا بتقدًن رواية اإلثبات بن

احملتمل على النايف الذي ال احتماؿ فيو ، ومن ىنا وجب أف ننظر قبل التقدًن 
والًتجيح إىل حاؿ الروايتُت قوًة وضعفًا فإذا استويا قدمنا اؼبثبت ، وإذا مل يستويا  

هما كما يف مسألتنا قدمنا األقوى وىو رواية النفي ، وىذا كلو إذا قلنا إف بين
تعارضًا ، أما إذا قلنا إنو ال تعارض بينهما فبل إشكاؿ حيث نقوؿ إف رواية 
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اإلثبات اؼبراد ّٔا إثبات ذكره للبسملة سراً ، ورواية النفي اؼبراد ّٔا نفي اعبهر فإنو  
تنفك اعبهتاف ، وينتفي حينئذ التعارض ، وىذا اؼبسلك ىو األقوى ألف الراوي 

حمل نفيو على ما يوافق إثباتو ما أمكن وىو ىنا واحد واألصل عدـ التعارض فيُ 
فبكن على الوجو الذي ذكرناه ، ؤّذا حيصل اعبمع بُت الروايتُت وينتفي 
التعارض ، ويكوف معنامها واحدًا وىو أف النِب صلى الل عليو وسلم كاف ُيسرُّ 

البسملة وال جيهر ّٔا .  

بُت ىذين الوجهُت ، فنظرنا مًتددًا  --مث أننا وجدنا اػبَب من طريق أنس 
أثبت النفي ببل معارض وىو  -رضي الل عنهم-فوجدنا غَته من الصحابة 

يت مع ي صلَّ )) إنِّ وذلك بقولو :  --الصحايب اعبليل عبدالل بن مغفل 
منهم  أحدان  معٍ مر ، كمع عثماف فلم أسٍ ي بكر ، كعي ب، كمع أ --بي النَّ 

ومثلو حديث عائشة    أخرجو اػبمسة ، وحسنو الًتمذي وغَته ، يقولها (( 
  . لنفي اعبهر ُْتِ حَ رجّْ فصارا مُ  الذي أخرجو مسلٌم وقد تقدـ ذكرهرضي الل عنها 

ما ثبت يف صحيح مسلٍم من حديث أيب ىريرة :  اكمما يرٌجح ىذا القوؿ أيضن 
--  أنو قاؿ : ظبعت رسوؿ الل-- : اللي  اؿى قى  )) يقوؿ --  :

، فىًإذىا قىاؿى  ًلعىٍبًدم مىا سىأؿى ، كى  نً نى عىٍبًدم ًنٍصفىيٍ بػىيٍ ي كى نً تي الصَّالةى بػىيٍ قىسىمٍ 
نً  : اللي  اؿى قى  چپپ پ پ  چدي : بٍ عى الٍ   ... ي عىٍبًدمحىًمدى

ولَػْم يذكر  اْلُمراد بو الفاربة ، ((قىسىٍمتي الصَّالةى  ))فقولو : ،  (( اغبديث
 ، ولو كانت آيًة لذكرىا ، فدّؿ على أهنا ليست بآيٍة من الفاربة الَبْسَملة منها

أنو ال جيب عليو : أي [  ةً حى اتً فى الٍ  نى مً  تٍ سى يٍ لى ] كى  ولذلك قاؿ اؼبصنف رضبو الل :
 . قراءهتا ، كما ال جيب عليو أف جيهر ّٔا

 



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِٔٓ 

 

 ________________________________________
 ةى حى اتً فى الٍ  أي رى قٍ يػى  مَّ ثي 

________________________________________
  .[  ةى حى اتً فى الٍ  أي رى قٍ يػى  مَّ ] ثي  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 [ أي رى قٍ ] يػى : أي بعد تكبَتة اإلحراـ ، ودعاء االستفتاح،وقولو  [ أي رى قٍ يػى  مَّ ] ثي : قولو 

  اْلُمراد بو أف يكوف باللَّفظ والنُّطق ، فبل جُيزيو أف يكوف ذلك يف نفسو ، دوف 
، لورود النّص ّٔا ؛ أف حُيّرؾ لسانو وينطق ، وإمنا عَّب بالقراءة اْلُمستلزمة للّنطق 

         يف الصَّحيَحُِت من حديث عبادة بن الصَّامت  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -يف قولو 
--  ّأفَّ النَِّب-- : ((ال صىالةى ًلمىٍن لىٍم يػىٍقرىٍأ ًبفىاًتحىًة الًكتىاًب  )) قاؿ  ،

 فبل بّد من الّنطق الذي ربصل بو القراءة ، ومن لَػْم ينطق ّٔا بلسانو ، وقرأ ّٔا 
 يف نفسو ؛ فإنو ال يُعتَب قارئاً ؽبا على الوجو اْلُمعتَب. 

فاربة الكتاب العزيز ، ظُبّيت بذلك ألف الل استفتح أي :  [ ةى حى اتً فى ] الٍ  كقولو :
بو الّسنة الصحيحة كما يف اغبديث  ، وتسميتها ّٔذا االسم ثبتت ّٔا كتابو

 كما ثبت يف   ، --السابق ، وىي السبع اْلَمثاين ، وأعظم سورٍة يف كتاب الل 
 قاؿ :  --أف النَِّبّ  --صحيح البخاري من حديث أيب سعيد بن اْلُمعّلى 

ثىاًني ،  ًىيى ، كى  نى يٍ مً دي لًل رىبِّ العىالى مٍ حى آًف الٍ أىٍعظىمي سيورةو ًفي القيرٍ  )) السٍَّبعي اٍلمى
 . ((م أيكيتًيتيوي ذً القيٍرآفي العىًظيمي الَّ كى 
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  ________________________________________
هىا تىٍشًديدةن ،  فىًإٍف قىطىعىهىا ًبذًٍكرو،أىٍك سيكيوتو غىٍيًر مىٍشريكعىينً  ، كطىاؿى ، أىٍك تىرؾى ًمنػٍ

 لىًزـى غىيرى مىٍأموـو ًإعىادىتيها، ا ا ، أىٍك تػىٍرتًيبن أىٍك حىٍرفن 
________________________________________ 

 ،  ] فىًإٍف قىطىعىهىا ًبذًٍكرو ، أىٍك سيكيوتو غىٍيًر مىٍشريكعىينً  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
هىا تىٍشًديدةن ، أىكٍ  كطىاؿى ، ًزـى غىيرى مىٍأموـو لى  ،ا أىٍك تػىٍرتًيبن  ا ،أىٍك حىٍرفن  تىرؾى ًمنػٍ
 . [ ًإعىادىتيها

قطع قراءتو للفاربة ، ولَػْم يصل آياهتا ببعضها على : أي  قولو : ] فإف قطعها [
  .الوجو اْلَمشروع 

 چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ أف يقرأ ::  مثل
(ُ)  ،    

ۈ  ٴۇ  ۋ  چ :  بذكٍر غَت مشروع يف ىذا اْلَموضع ، مثل أف يقوؿمث يقطع 

 چۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ 
(ِ) ،     

ا لقراءتو ، لَػْم يرد ّٔا الشرع يف ىذا اْلَموضع ، فيكوف قاطعً  اآلية الكرديةفإف ىذه 
ألنو إذا جاء بالذكر غَت اْلَمشروع بُت  ؛يلزمو أف يُعيد قراءة الفاربة من أوؽبا ف

آيات الفاربة ؛ فإنو يكوف قد قطع اآليات بعضها عن بعض ، وكأنو أعرض عن 
  .كما لو تكّلم بكبلـٍ أجنٍِب و القراءة بذلك ، 

                              
 . ٕ-ٔ :، آية  الفاربة/  (ٔ)
 . ٜٕٔ :، آية  التَّوبة/  (ٕ)
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 ِٕٔ 

 

   ،  { دي مٍ حى الٍ  } ا غَت مشروع ؛ مثل أف يقرأ فيقوؿ :وىكذا لو سكت سكوتً 
   ؛، فإنو يكوف قد قطع القراءة  { وً لَّ لً  }: ا طويبًل مث يقوؿ مث يسكت سكوتً 

  . ولَػْم يرد بو الشرع، ألف ىذا السكوت نوٌع من اإلعراض عن القراءة 
سؤاؿ :  مثل، ا ا مشروعً أنو إذا قاؿ ذكرً  [ نً يٍ عى كٍ ري شٍ مى  رً يٍ غى ]  :كمفهـو قولو 

       فإنو على ما مشى عليو اْلُمَصنّْف  چ ڀ  ڀ چ الرضبة بعد قولو :
ثبت عنو يف صحيح مسلم من حديث  --ال يؤثر ؛ ألف النَِّبّ  -َرضِبَُو اللُ -

            : ا قاـ معو يف صبلة الليل مَّ لَ  -امَ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -حذيفة بن اليماف 
ةو آيى مىرَّ بً ال كى  ، فىٍضًلوً  نٍ مً -تػىعىالىى-ؿى اللى أى  سى ةه ًإالَّ مى حٍ ا رى هى يػٍ ةو فً آيى ا مىرَّ بً مى  وي نَّ أى )) 

، وسيأيت بياف مشروعية ذلك يف النافلة دوف  (( اللً اذى بً عى تػى سٍ ا ابه ًإالَّ ذى ا عى هى يػٍ فً 
 .الفريضة
   ا ، اْلُمراد بو السكوت الطويل عرفً  ] أك سيكيوتو [ : -رىًحمىوي اللي -قولو 

مث يْسُكت ، ويطوؿ   چ پ  پ  پ  پ چأف يقرأ فيقوؿ :  : كمثالو
سُكوتو فإنو حينئٍذ يستأنف ؛ ألنو إذا طاؿ السكوت يكوف قد قطع اآلية 

فوجبت عليو إعادة الفاربة ، كما لو قطع بالذكر غَت  ،السابقة عن اليت تليها 
  .اْلَمشروع ، فكلُّ منهما أجنٌِب عن القراءة اْلَمشروعة 

  ،  --فإنو سنة عن النَِّبّ ،  يطلْ ولَػْم  ،أما لو َسَكَت للَفْصل بُت اآليات 
َها-كما صحَّ يف حديث أـ سلمة           كاف رسوؿ الل  )): قالت أهنا  -َرِضَي اللُ َعنػْ

--  حمنً ، الرَّ  في قً يى  مَّ ثي ،  ينى مً الى العى  بِّ رى  للً  دي مٍ الحى :  يقوؿي  وي تى اءى رى ع قً طِّ قى يػي 
رواه أضبد ، وأبو داود ، والًتمذي ، والبيهقي ، واغباكم  (( في قً يى  مَّ ثي ،  حيمً الرَّ 

  وصححو .
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ةن  : -رىًحمىوي اللي -قولو   هىا تىٍشًديدى أي ترؾ تشديد اغبرؼ [  ] أىٍك تػىرىؾى ًمنػٍ
  .ا ، فقرأه ـُبَففً  اْلُمشّدد

) الل ، كالرَّحمن ، كالرَّحيم ، كرٌب ، ويف الفاربة إحدى عشرَة َتْشِديدًة وىي : 
 ( فيها تشديدتافكالدَّين ، كإيَّاؾ ، كإيَّاؾ ، كالصِّراط ، كالَّذين ، كالضَّالِّين 

         ىذه ِإْحَدى عْشرَة تشديدًة ، فإذا ترؾ منها تشديدًة واحدًة يستأنف ، 
  ما السبب ؟

( تشتمل على بَاَءْيِن ُمْدَغَمٌة  بٌ رى ) فػألف اغبرؼ اْلُمَشدَّد يشتمل على حرفُت 
     إحدامها يف األخرى فصارا كأهنما حرٌؼ واحٌد ، ومها يف اغبقيقة حرفاف ، 

ا من الفاربة ، ولَػْم يقرأ فإذا خّفَف ، وترؾ التَّشديد يكوف كأنو أسقط حرفً 
 الفاربة كما أمره الل .

 مثل :، ا من حروؼ الفاربة رفً أي أسقط حا [ حىٍرفن  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

 چڤ چ : -ُسْبَحانَوُ -أف ُيسقط التَّاء من قولو 
فإنو ، (  مَ عَ نػْ أَ ) فيقوؿ :  (ُ)

 ، ويلزمو أف يأيت ّٔا ثانيًة تامًة حبروفها . ؽباتبطل قراءتو 
أي لَػْم يرتّْب آياهِتا ، فيقرأ آيًة متأخرًة قبل ا [ تػىٍرتًيبن  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

 چ ٺ  ٺ    ٺچ :  -ُسْبَحانَوُ -أف يقرأ قولو :  مثلآيٍة متقدمٍة ، 
قبل  (ِ)

چ ڀ  ڀ چ : -ُسْبَحانَوُ -قولو 
فإنو يلزمو أف يقطع ، ويستأنف ( ّ) 

 . قراءهتا من أّوؽبا

                              
 . ٚ :، آية  الفاربة/  (ٔ)
 . ٗ :، آية  الفاربة/  (ٕ)
 . ٖ :، آية  الفاربة/  (ٖ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِٔٗ 

 

رى  : -رىًحمىوي اللي -قولو      نفرد ، مُ يعٍت اإلماـ والْ ا [ هى مىٍأميوـو ًإعىادىتػي  ] لىًزـى غىيػٍ
وأما اْلَمأمـو فبل تلزمو اإلعادة إذا صدر اػبطأ من اإلماـ أثناء قراءتو الفاربة يف 
الصُّور السابقة ؛ خاصًة على مذىب من يرى أف اإلماـ حيملها عنو ، فيكوف 

رَّ اإلماـ على ىذا اػبطأ ، لكن لو أص وحده اْلُملـز باإلعادة حينئٍذ ىو اإلماـ
 .، واالتياف ّٔا كاملة ا للمأمـو يف اْلُمفارقة صار عذرً 

 أمُتُ التَّ  عُ ُشِر ًفي الجىٍهرًيًة [ (  نى آًميٍ ػ) يىٍجهىري الكيل  بً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 كما يفبذلك ،   --لثبوت السُّنة عن رسوؿ الل ؛ لئلماـ واْلَمأمومُت جهرًة 

 :-- أنو قاؿ : قاؿ رسوؿ الل --ُت من حديث أنس بن مالك الصحيح
ـي فى  ))  (( ا أىمَّنى ذى إً  )):  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فقولو ،  ((مِّنيوا أى ًإذىا أىمَّنى اإلمىا

( ْصبحَ أَ يف لساف العرب ، كما يقولوف : ) أي بلغ موضع التأمُت ، وىذا معروؼٌ 
الل بن عمر حديث عبد ومنودبعٌت اؼبقاربة لوقت الصبح ، أي كاد أف يصبح ، 

يؤذف  ى المى عٍ أى  ككاف رجالن ) )يف صحيح البخاري وفيو :  -رضي الل عنهما-
كدت أف ُتْصِبح ؛ فهكذا ىنا : أي  ((تى حٍ بى صٍ أى ، تى حٍ بى صٍ أى و : قاؿ لى حتى يي 
ـي مى أىمَّنى اإلً ا ذى إً  )):  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ - يف قولو     أي قارب التأمُت ،  (( ا

  .أي مع تأمينو  ((وا مَّني أى فى  : )) وبلغ موضعو ، وقولو 
--يف الصحيحُت من حديث أيب ىريرة  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وثبت عنو 

إنَّو مىٍن ؛ فى (  نى يٍ آمً )  وا :ولي قي فػى  (ُ){ نى كىال الضَّالِّيٍ  } : اؿى ا قى ذى إً فى  )) :أنو قاؿ 
ـى ًمٍن ذىٍنًبًو ، مىالًئكىًة نى الٍ كىافىقى تىٍأًمينيوي تىٍأًميٍ   . ((غيًفرى لىوي مىا تػىقىدَّ

  

                              
 . ٚ :، آية  الفاربة/  (ٔ)
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  ________________________________________
  ًبآًمٍينى ًفي اٍلجىٍهرًيَّةً  ل  كي الٍ  ري هى جٍ يى كى 

________________________________________ 
    وي لى  رى فً غي  اءً مى السَّ  لى ىٍ أى  وؿى قى  ضً رٍ األى  لً ىٍ أى  وؿي قى  قى افى ا كى )) فإذى ويف رواية مسلم : 

على أف اؼبأمـو يكوف تأمينو مع تأمُت اإلماـ ألنو  ، فدؿَّ  و ((بً نٍ ذى  نٍ ـ مً دَّ قى تػى  امى 
على أنو يشرع  فدؿَّ  (( ينٍ آمً : وا ولي فقي ،  ينى الِّ كال الضَّ :  اؿى )) إذا قى قاؿ : 

وال ينتظر فراغ  دبجرد قوؿ اإلماـ : ) وال الضالُت ( للمأمـو مباشرة أف يؤمن
 ؿبتملة للوجهُت :  وا ((ني مِّ فأى  نى مَّ )) إذا أى ، وعليو فرواية :  تأمينواإلماـ من 

 األوؿ : إذا بلغ موضع التأمُت فأمنوا . 
 والثاين : إذا فرغ األماـ من التأمُت فأمنوا بعده .

ويًتجح الوجو االوؿ ّٔذه الرواية االخَتة حيث بُت فيها عليو الصبلة والسبلـ أف 
 : واولي فقي  ( الينكال الضَّ : )  اؿى )) إذا قى اؼبراد بلوغ اإلماـ ؼبوضع التأمُت بقولو : 

وثبت يف اغبديث بياف سبب فهي دبثابة التفسَت للرواية األخرى ،  آمين ((
( فإذا  ُْتَ ويقوؿ العبد : ) آمِ ، ( ُْتَ يف السماء:) آمِ  ذلك،وىو أف اْلَمبلئكة تقوؿ

ـَ ِمْن َذْنِبِو .  َواَفَق تَْأِمُُت الَعبِد تَأِمَُت اْلَمبلئكِة ُغِفَر َلُو َما َتقّد
  ومعٌت ) آمُت ( : اللهم استجب .

مراده اإلماـ واْلَمأمـو ل  [ كي الٍ  ري هى جٍ يى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -كقوؿ اٍلميصىنِّف 
 --ا للّسنة ؛ ألف النَِّبّ تباعً ( ؛ ا آمُتَ ) فكّلهم جيهروف بقوؿ : ، واْلُمنفرد 

ا ؛ ألف حقيقة القوؿ : ا ، ال نفسيِّ ، والقوؿ إمنا يكوف لفظيِّ  ((وا ولي قي فػى  )) قاؿ :
يَلُفظُو اإلنساُف " اللَّفظ اْلُمشتمل على بعض اغبُروؼ اؽبجائية " ، فهو لفٌظ أي  

  .ا ، وليس ىو يف نفسو وداخلو خارجً 
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 ُِٕ 

 

________________________________________
 ثيمَّ يػىٍقرىأ بػىٍعدىىىا سيورىةن 

________________________________________ 
         أنو َجَهَر ، وجهر معو أصحابُو  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وقد ثبت عنو 

 --بالتأمُت ، كما ثبت ذلك يف حديث وائل بن حجر  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -
            عند أيب داود ، وصحَّحو غَت واحٍد كالدارقطٍت ، واغبافظ ابن حجر

ڦ  ڦ  ڦ    چ : أى رى قػى  -- النًَّبيَّ  تي عٍ سىمً  ))، وفيو : -ا اللُ مَ هُ ضِبَ رَ -

  . (( ا صىٍوتىوي هى د  بً مي يى (  نى يٍ آمً ) :  اؿى قى ، فػى   چڄ  ڄ
عند البيهقي ، والدارقطٍت ، واغباكم بسنٍد صحيٍح  --ويف حديث أيب ىريرة 

(  نى يٍ آمً ) :  اؿى قى  چڄ  ڄ چ ال :ا تى ذى إً  -- ؿي اللً وٍ سي كىافى رى   )) قاؿ :
ى تَّ حى  )):  وويف رواية ابن ماج ((ًؿ كَّ األى  الصَّفِّ  نى مً  يىًليوً  نٍ مى  ى يىٍسمىعي تَّ حى 

 . ((دي جً سٍ مى ا الٍ هى بً  ٍرتىج  يػى ًؿ ، فػى األىكَّ  لي الصَّفِّ ىٍ ا أى يىٍسمىعيهى 
  .مراده أف يقرأ بعد الفاربة ] ثيمَّ يػىٍقرىأ بػىٍعدىىىا سيورىةن [  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

      ليس على سبيل التعيُت ؛ ألف األصل يقتضي أف يقرأ  ةن [رى وٍ ] سي  كقولو :
أف يُػبَػُتّْ  -َرضِبَُو اللُ -ما تيسر معو من القرآف ، ولكن ؼبا كاف مراد اْلُمَصنّْف 

          ذكر ، يف القراءة ، وكاف أغلبو بقراءة السُّورة كاملًة  --ىدي النَِّبّ 
  .السُّورة  -َرضِبَُو اللُ -

حديث ما ثبت يف الصَّحيَحُِت من :  كالدليل على تفضيل قراءة سورة كاملة
 نً يٍ يػى لى كٍ األي  نً يٍ تػى عى كٍ ي الرَّ فً  أي رى قٍ يػى  -- اللً  ؿي وٍ سي رى  افى كى   )) قاؿ : --أيب قتادة 

  يػىٍقصيري ى ، كى لى كٍ ي األي فً  ؿي وِّ ، ييطى  نً يٍ تػى رى وٍ سي ، كى  ابً تى كً الٍ  ةً حى اتً فى بً  رً الظ هٍ  الةً صى  نٍ مً 
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 ، ابً تى كً الٍ  ةً حى اتً فى بً  رً صٍ عى ي الٍ فً  أي رى قٍ يػى  افى كى ا ، كى انن يى حٍ أى  ةى اآليى  عي مً سٍ ، يي  ةً يى انً ي الثَّ فً  
 . (( ... اغبديث نً يٍ تػى رى وٍ سي كى 
إىل التَّخفيف كما يف الصَّحيَحُِت ، أمره بقراءة سبّْح ،  --ا ا أرشد معاذً مَّ ولَ 

والضحى ، وذكر أظباء السُّور ، فدؿَّ ىديو القويل والفعلي على أفضلية قراءة 
من قولو السورة كاملة ، وأنو ليس على سبيل اللُّزـو ألف عمـو األصل كما تقدـ 

  سر معك من ثم اقرأ ماتي )) : للمسيء صبلتو -عليو الصبلة والسبلـ-
 ، وغَت السورة كآيات منها ألف الكل يدؿُّ على جواز قراءة السورة  القرآف ((

ف قراءة السورة كاملة أفضل أفبا تيسر من القرآف ، لكنو بتعيينو للسورة دؿ على 
  من قراءة بعض االيات ألف اؼبعُتَّ من الشرع أفضل من غَت اؼبعُتَّ .

     الل من حديث عبد -بلُة َوالسَّبلـُ َعَلْيِو الصَّ -وثبت يف صحيح مسلٍم عنو 
ُهَما-بن عباس ا ي ػفً  رً جٍ فى ػي الٍ تى ػعى ػكٍ ي رى ػفً  أي رى ػقٍ يػى  افى ػكى   وي ػنَّ أى  )):  -َرِضَي الُل َعنػْ

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹچ  ا :مى هي نػٍ ى مً لى كٍ األي 
     اليت يف البقرة ،  ، (ُ)

 چی  ی  ی  ی  جئ چ ويف اآلخرة :
(ِ) )) .  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  : -تَػَعاىَل -ومراده قولو 

 چڄ
(ّ) .  

 
 

                              
 . ٖٙٔ :، آية  البقرة/  (ٔ)
 . ٕ٘ :، آية  آؿ عمراف/  (ٕ)
 . ٗٙ :، آية  آؿ عمراف/  (ٖ)
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 ِّٕ 

 

 : كسيٌميت السورةي سورةن 
      إما ألنو يرتفع فيها من منزلة إىل منزلة كما قاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ 

 واستشهد ؽبذا القوؿ بقوؿ النابغة : -رضبو الل-
 بي ذى بٍ ذى تى ها يػى كنى مىٍلكو دي  لَّ رل كي تى       ةن سيورى  اؾى طى عٍ أى  اللى  فَّ أى  رى تػى  ألمٍ 

 أي أعطاؾ منزلة شرٍؼ ارتفعت إليها عن منازؿ اؼبلوؾ .
: ظبيت بذلك لشرفها وعظم شأهنا فتكوف مأخوذة من قوؿ العرب  القوؿ الثاني

 لو سورٌة يف آّد ؛ أي شرٌؼ وارتفاع قاؿ النابغة :
 ارو ميطى ها بً رابي ليس غي  دً جٍ حرابو كقدٍّ سيوىرةه     في المى  طً كلرىٍ 
 وقاؿ اآلخر :

 الضَّ فى تػى  نٍ لى مى عى  مٍ يهً مً نٍ تػي  دً جٍ المى  نى ها     مً اتي بى فيهم قديمان ثػى  أىبىٍت سورةه 
: أف تكوف ظبيت سورة لكَبىا وسبامها على حياؽبا فتكوف  كالقوؿ الثالث

ا هتأراـ كراـ ، واحدمأخوذة من قوؿ العرب : ) عنده سوٌر من اإلبل ( أي : 
 ، قاؿ الشاعر :  سورة

 أرسلتي فيها ميقيرىمان غير قىفٍر    طىٌبان بأطهار المرابيع السيوىرٍ 
أف تكوف ظبيت سورة ألهنا قطعة من القرآف على حدٍة ، وفضلٍة كالقوؿ الرابع : 

منو ُأخذت من قوؿ العرب : أسأرت منو سوراً أي : أبقيت منو بقية ، وأفضلت 
أبقوا بقيًة : أي  كا ((ئري اسٍ فى  مٍ تي لٍ كى )) إذا أى لو باغبديث : ستشهدوا امن فضلًة ، و 

 ، فيكوف األصل فيها ُسؤرة باؽبمز ، فًتكوا اؽبمزة وابدلوا منها واواً  وا فضلةً لُ ضِ فْ أو 
 قبلها قاؿ الشاعر :  النضماـ ما
 اًعدي كىي قى  يها سؤرةه ديدان كفً ها    شى اقي طى نً  معاشو مايزاؿي  زاءي إً 

 يف الزاىر . –رضبو الل-األقواؿ األربعة اإلماـ أبو بكر بن األنباري  وقد ذكر ىذه



 ِْٕ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

ا ثبت يف ؛ ؼب فيقرأ ّٔما يف الركعة الواحدة وجيوز لئلنساف أف جيمع بُت السُّورتُت 
 رى ائً النَّظى  تي فٍ رى عى  دٍ قى لى  )) قاؿ : --عبدالل بن مسعود الصحيحُت من حديث 

 ، لً صَّ اٍلميفى  نى ةن مً رى وٍ سي  نى يٍ رً شٍ عً  رى كى ذى ؛ فى  نَّ هي نػى يػٍ بػى  يػىٍقًرفي -- ؿي اللً وٍ سي رى  افى ي كى تً الَّ 
  . ((ةو عى كٍ رى  لِّ ي كي فً  نً يٍ تػى رى وٍ سي 

ا ، والًتمذي ، وصّححو وثبت يف اغبديث الصحيح الذي أخرجو البخاري تعليقً 
 دً جً سٍ ي مى فً  مٍ هي يؤيم   ارً صى نٍ األى  نى له مً جي افى رى كى   )) قاؿ : --عن أنس بن مالٍك 

   حى تى تى فػٍ ا وً بً  أي رى ا يػيقٍ مَّ مً  ي الصَّالةً فً  مٍ هي ا لى هى بً  أي رى قٍ ةن يػى رى وٍ سي  حى تىتى ا افػٍ مى لَّ كي   افى كى فى ،  اءى قػيبى 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ ػػ بػ

ا ، هى عى ل مى رى خٍ ةن أي رى وٍ سي  أي رى قٍ يػى  مَّ ا ، ثي هى نػٍ مً  غى رى فٍ ى يػى تَّ حى ، (ُ)
 ، رى بػى خى الٍ  كهي ري بػى خٍ أى  -- النًَّبي   مي اىي تى ا أى مَّ لى ، فػى  ةو عى كٍ رى  لِّ ي كي فً  كى لً ذى  عي نى صٍ يى  افى كى فى 
، اي أيًحبػ هى نِّ : إً  اؿى ةو ؟ قى عى كٍ رى  لِّ ي كي فً  ةً رى الس وٍ  هً ذً ـً ىى كٍ زي ى لي لى عى  كى لي مً حٍ ا يى مى كى  : اؿى قى فػى 
 . (( ةى نَّ جى الٍ  لىكى خى دٍ ا أى اىى يَّ كى إً : حيب   اؿى قى فػى 

ويدؿ عليو أيضاً  بُت السُّورتُت يف الركعة الواحدة وىذا يدؿُّ على جواز أف يَػْقرِفَ 
ما أُثِر عن عمر بن اػبطاب رضي الل عنو : ) أنو صبع بُت : أمل تر كيف فعل 

  . ربك ، وإليبلؼ قريش يف ركعة واحدة ( رواه عبدالرزاؽ
َرِضَي اللُ -من حديث حذيفة بن اليماف  --ويف صحيح مسلم عن النَِّبّ 

ُهَما تىتىحى الٍ ، فى  ةو لى يػٍ لى  اتى ذى  -- النًَّبيِّ  عى مى  تي يٍ لَّ صى  )) اؿ :ق -َعنػْ ، ةى رى قى بػى افػٍ
ةو ، عى كٍ ي رى ا فً هى لِّي بً صى تي : يي لٍ قي ى : فػى ضى مى  مَّ ، ثي  ةً ئى مً الٍ  دى نٍ : يػىرٍكىعي عً  تي لٍ قي فػى 
  حى تى تى افػٍ  مَّ ، ثي  ىاى أى رى قى فػى  اءى سى النِّ  حى تى تى افػٍ  مَّ ى ، ثي ضى مى ا ، فى هى بً  عي كى ٍر : يػى  تي لٍ قي ، فػى ىضى مى فى 

 

                              
 . ٔ :، آية  اإلخبلص/  (ٔ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِٕٓ 

 

________________________________________
 في ًفي الص ٍبًح ًمٍن ًطوىاًؿ الميفىصَّلً تىكيوٍ 

________________________________________ 
    -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فجمع  ((اغبديث  الن ...سِّ رى تػى ا مي ىى أى رى قى فػى  افى رى مٍ عً  آؿى 

 بُت أكثر من سورٍة يف ركعٍة واحدٍة ، فدّؿ على جواز ذلك . 
تيب بُت :  قد ييشكل فيوىنا  --وما ورد يف حديث حذيفة      عدـ الًتَّ

بأنو كاف قبل العرضة األخَتة اليت وقع فيها :  كأجيبآؿ عمراف ، والنساء ، 
تيب   .الًتَّ

إف شئت قرأت سورًة   --أف ىذا ُكّلو من ىدي رسوؿ الل :  فاٍلمىقصود
كاملًة ، وإف شئت قػرأت بعض السورة ، وإف شئت قرأت نصف السورة يف 

  .الركعة األوىل ، أو أكثرىا ، مث يف الركعة الثانية أسبمتها ، وكّل ىذا جائٌز 
الغالب كما  --ألنو ىدي النَِّبّ ؛ واألفضل قراءة السورة كاملة كما تقدـ 

 -َرضِبَُو اللُ -، وغَته ، وؽبذا نصَّ اإلماـ أضبد  --تقدـ يف حديث أيب قتادة 
 على تفضيل قراءة السورة كاملًة .

  .في ًفي الص ٍبًح ًمٍن ًطوىاًؿ الميفىصًَّل [ :] تىكيوٍ  -رىًحمىوي اللي -قولو 
 يف صبلة الصبح . : أي  ي الص ٍبًح [فً  في وٍ كي ] تى  : قولو

      ، مأخوذ من َفْصِل الشَّيِء  اٍلميفىصَّلي : ] ًمٍن ًطوىاًؿ الميفىصًَّل [ كقولو :
، وىو أف حُياَؿ بينهما حبائٍل  ،ِإنّػو من الَفْصل بُت الشيئُت  قاؿ بعض العلماء :

َنها بالبسملة قالوا لِِقَصِر ؛ : وِصفْت ىذه السوُر بكوهنا مفصَّلًة ؛ لكثرة الَفْصل بَػيػْ
ل بينها بالبسملة قليل ؛ لطوؿ السُّور ، فإف الَفصْ ، خببلؼ أوائل القرآف ، أَغَلبها 

 فهذا ىو الوجو األكؿ في تسميتو باٍلميفصل .
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، ، فآياتو قصَتٌة  لكثرة الَفْصل بُت آياتو؛ : أنو : ظُبّي ُمَفصبًل  كالوجو الثاني 
فإف غالبها طويُل اْلَمَقاطع ، ، على خبلؼ السَّبع الطّْواؿ ، ومابعدىا من السُّور 

ألف اْلُمفصَّل غالبو من القصص ، والطواؿ غالبها  ؛فاآليات فيها تكوف طويلًة 
 من األحكاـ والتَّشريعات ، واألوؿ يغلب عليو النزوؿ دبكة ، والثاين عكسو .

      : ظُبّي اْلُمفصَُّل ُمَفصَّبًل من الَفْصل دبعٌت اإلحكاـ ؛  الوجو الثالث
لغلبة  ؛ألنو ؿبكٌم ، والنَّْسُخ فيو قليٌل ؛ قلة النَّسخ فيو :  في ذلك سبب كال

خببلؼ السَّبع الطّْواؿ ؛  ،القصص فيو كما قدمنا ، والنسخ ال يدخل يف األخبار
 ايكثر فيه وىيشتماؽبا على بياف األحكاـ ، ال؛ فإف الغالب فيها النسخ 

 . النسخ
  . باٍلميفصَّل ىذه كلها أكجوه في سبب تىٍسًميىًتو

 الوارد  --لظاىر حديث أوس الثقفي  ؛ ( ؽ واْلُمفّصُل يبتدئ من سورة )
لسور القرآف ، وىو أحد أقساـ سور  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -يف ربزيب الصحابة 

  .ِمُئوف ، واْلَمثاين ، واْلُمفصَّل القرآف األربع وىي : الطّْواؿ ، والْ 
، آؿ عمراف ، والنساء ، واْلَمائدةىي السبع الطواؿ : أوؽبا البقرة ، مث :  فالٌطواؿ

ألهنم كانوا يعدُّوف األنفاؿ والتوبة سورًة ؛ واألنعاـ ، واألعراؼ واألنفاؿ ، والتوبة 
  .واحدًة 

ألف كل سورٍة منها تزيد على ؛ ، ظبّْيْت بذلك  وىي اليت تلي السَّبع : ًمًئينى ثم الٍ 
وقد ُتسّمى سور القرآف كلُّها مثاين ومنو قولو ،  ثم اٍلمىثانيمئة آيٍة ، أو تقارّٔا 

 چڤ        ڤ  ڦ  چ : -ُسْبَحانَوُ -
وظبّْي القرآف كلو بذلك ؛ ألف األْنباَء  (ُ)

                              
 . ٖٕ :، آية  الزَُّمر/  (ٔ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِٕٕ 

 

  كما ثبت ( السبع اْلَمثاين ػ) والقصص تُػثَػٌتَّ فيو ، كما ُتسّمى سورة الفاربة ب
يف صحيح البخاري ، قالوا : ألهنا تُػثَػٌتَّ  --يف حديث أيب سعيد بن اْلُمعّلى 

يف كل صبلٍة ، فُتقرأ يف كل ركعٍة ، فكأف اْلُمصلي رجع إىل قراءهتا ثانيًة بعد أف 
  .قرأىا يف الركعة األوىل 

على ختلف فيو اأما أولو فقد ، وقد تقدـ اػببلؼ يف سبب تسميتو  ثم اٍلميفٌصل
 اثْػٍَتْ َعَشَر قوالً :

 .: ؽ  رابعها: اغبجرات ،  ثالثها: القتاؿ ،  ثانيها: اعباثية ،  أحدىا
 .: الفتح  ثامنها: تبارؾ ،  سابعها: الصَّف ،  سادسها: الصَّافات ،  خامسها
  .: سّبح  عشر الحادم: اإلنساف ،  عاشرىا: الرَّضبن ،  تاسعها
  .: الّضحى  عشر الثاني

  ، ( ...(  ؽ: ) والصحيح عند أىل األثر أف أّولو )  -َرضِبَُو اللُ -قاؿ الزركشي 
    ، وفيو قاؿ أوس  --مث ذكر حديث أيب داود يف سننو عن أوس الثقفي 

- :((  اللً  ؿً وٍ سي رى  ابى حى صٍ أى  تي لٍ أى سى فى --  ؟  آفى رٍ قي الٍ  وفى بي زِّ تيحى  فى يٍ : كى
،  ةى رى شٍ عى  الثى ثى ، كى  ةى رى شٍ ل عى دى حٍ إً ، كى  عه سٍ تً ، كى  عه بٍ سى ، كى  سه مٍ خى ، كى  الثه ثى  وا :الي قى فػى 
فمجموع ىذا التَّحزيب من دوف اْلُمفّصل شبانيٌة  (( هي دى حٍ كى  لً صَّ اٍلميفى  بي زٍ حً كى 

تبدأ بالبقرة ، وتنتهي باغبجرات ، مث بعد ذلك يكوف ِحْزُب ، وأربعوف سورًة 
  .(  ؽاْلُمفّصل ، ومعٌت ىذا أف أّولو سورة ) 

أرجح األقواؿ في فإنو يكوف القوؿ بأف أّوؿ اْلُمفّصل سورة ) ؽ ( ، وعليو 
 . -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - نظرم

  .طواٌؿ ، وأواسُط ، وقصاٌر  هي تنقسم إلى ثالثة أقساـ :ري وى كسي 
  .(  عمٌ  ( إىل سورة ) ؽ فإهنا من سورة ): فأما طواُؿ اْلُمفصل 
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  .(  كالض حى( إىل سورة )  عمَّ  فمن سورة ): وأما أواسطو  
 .( إىل آخر القرآف  الض حىفمن ) : وأما قصاره 

 ويف تعيُت بدايات الطواؿ ، واألواسط ، والقصار من اْلُمفصَّل خبلٌؼ مشهوٌر . 
أف القراءة يف الصبح تكوف ِبِطواِؿ اْلُمَفصَّل ، أي من ىدي  -َرضِبَُو اللُ -فبُّت 

كما ثبت يف   ، يف صبلة الصُّبح أنو كاف يقرأ ِبِطواِؿ اْلُمَفصَّل --رسوؿ الل 
كىافى يػىٍقرىأي ًفي   -- فَّ النًَّبيَّ أى  )):  --الصَّحيَحُِت من حديث جابر 

  . (( ةو ًة آيى ئى مً ى الٍ نى ًإلى يٍ فىٍجًر ًمنى السِّتػِّ الٍ 
يف  --من حديث جابر بن ظَبُرَة  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وثبت عنو 

 چٱٻ  ٻ  ٻچ ػػ بػ رً جٍ فى ي الٍ فً  أي رى قٍ يػى  افى كى   وي نَّ أى )) : صحيح مسلم 
(ُ)  ،

 (( .ىا وى حً نٍ كى 
أنو كاف يقرأ يف فجر يـو اعبمعة بسوريت  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -كما ثبت عنو 

 چٱٻ ٻ چ 
 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ وسورة :  (ِ)

كما يف الصحيحُت ،(ّ)
وىذا كّلو إذا لَػْم يكن فيو حرٌج على  -رضي الل عنو-من حديث أيب ىريرة 

  .الناس 
ا ثبت يف اغبديث مَ فإف السنة أف خُيّفف ؛ لِ  ، فإف كاف ىناؾ حرٌج ، أو ضررٌ 

، وثبت يف صحيح مسلم من  أنو قرأ بالزَّلزلة -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -عنو 
يقرأ في  --))  أنو سمع النبي حديث عمرو بن حريث رضي الل عنو : 

      ويف صحيح مسلٍم أيضًا من حديث (( ،  چک گ گ چ الفجر 
                              

 . ٕ-ٔ :، آية  ؽ/  (ٔ)
 . ٕ-ٔ :، آية  السَّجدة/  (ٕ)
 . ٔ :، آية  اإلنساف/  (ٖ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِٕٗ 

 

 چٱٻ  ٻ  ٻچ )) كاف يقرأ في الفجر :  --جابر بن ظبرة أف النِب
  . ككاف صالتو بعد تخفيفان ((

      كما يف الصحيحُت من حديث أنس  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وثبت عنو 
مع التها فأسٍ إطى  ريدي الة كأي في الصَّ  ي ألدخلي إنِّ )) أنو قاؿ :  --بن مالك ا
 . و ((و بً أمِّ  دً ة كجٍ دٌ ف من شً خفٌ أبي فكاء الصَّ بي 

 ا وىكذا ينبغي أف يكوف اإلماـ حيسُّ حباؿ اْلَمأمومُت ؛ ألنو بذلك يكوف موفقً 
فبل يؤذيهم بإطالة الصبلة على وجو ينفروف بسببو من الصبلة خلفو  يف إمامتو ،

  الضعيف منهم ، والشيخ الكبَت وذا اغباجة  بل عليو أف يراعي حاؽبم خاصةً 
 --ى بذلك كما يف الصحيحُت من حديث أيب ىريرة وصَّ  --ألف النِب

قيم عيف كالسَّ ى أحدكم بالناس فلييخفٍِّف فإف منهم الضَّ )) إذا صلَّ أنو قاؿ : 
   ، وعليو أف يتقي الل سبحانو  )) كذا الحاجة ((:  ، ويف روايةٍ  كالكبير ((

 مامتو وسيسألو عنها يـو القيامة .إ عنألنو سيحاسبو 
عبميع  يف ىذا اغبديث عاـٌ  ((فػىٍلييخىفٍِّف  )) : فقولو عليو الصبلة والسبلـ

  األئمة.
ئة ، فإفَّ مِ أننا إذا قلنا بالسّْتُت إىل الْ :  كىيلكن ينبغي أف يػينىبَّو على مسألة ، 

كانت قراءًة مرتلًة ، تُػْعطي فيها اغبروؼ َحقَّها من صفٍة  --قراءة رسوؿ الل 
  ؽبا ، وُمْسَتَحقَّها ، فعلى اإلماـ أف يقرأ قراءًة مرتّلًة ، وال يبالغ يف التَّمطيط ؛ 

ا ، كما ال ينبغي لو اإلسراُع واغَبْدُر يف ألف ىذا جُيحف بالناس ، ويضرُّ ّٔم غالبً 
فيحـر نفسو واؼبصلُت تدبر قراءتو بطريقة ُيضيّْع ّٔا حقوؽ القراءة والتبلوة ، 

تيل ، ويبتعد عن ، ا بل عليو أف يكوف وسطً اآليات والتأثر ّٔا ،   حُيسن الًتَّ
 



 َِٖ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

  ________________________________________
 ًقصىارًهمىٍغًرًب ًمٍن ي الٍ فً كى 

________________________________________ 
معينة بإذف الل على  التَّكُلِف والتَّقعر يف تبلوتو ، فتكوف قراءتو قراءًة مفصلًة مبيَّنًة 

 . كماؿ التدبر والتأثر ألف ىذا ىو مقصود الشرع 
لصَّبلُة َعَلْيِو ا-فالسُّنة يف صبلة الفجر اإلطالُة ، ولكن كما سبق يف بياف ىديو 

   ا ، أنو ردبا خفَّف عند وجود اغباجة ، فلو علمت أف ىناؾ مريضً  -َوالسَّبلـُ 
     فإف السنة أف خيفّْف عليهم ، ويًتفَّق ّٔم ،  ،أو أصحاب حوائج عاجلة 

        كما يف صحيح مسلم من حديث عائشة   -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ - وقد قاؿ
َها َرِضَي اللُ - ٍيئن اللَّ  )) : -َعنػْ ٍم فىاٍرفيٍق ا فػىرىفىقى ًبهً هيمَّ مىٍن كىًليى ًمٍن أىٍمًر أيمًَّتي شى
 فاإلمامة واليٌة ، وىي واليٌة يف أمور الدّْين فتدخل يف عمـو اغبديث .،  ((ًبوً 

أي يقرأ يف صبلة اْلَمغرب مىٍغًرًب ًمٍن ًقصىارًه [ ي الٍ فً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
     ، وقد جاء ذلك يف حديث سليماَف بن يساٍر أنو ظبَع  اْلُمفّصلمن قصار 

الفو ن في مً  -- وًؿ اللً سي رى الةن بً صى  تي أىٍشبىوى يٍ مىا رىأى  ))يقوؿ :  --أبا ىريرة 
ًن يٍ يػى لى لي األيكٍ يٍ ييطً  افى كى فى ،  وي فى لٍ خى  تي يٍ لَّ صى : فى  افي مى يٍ لى سي  اؿى ، قى  ةً نى يػٍ اٍلمىدً بً  افى اـو كى مى إًلً 
 نى مً  نً يٍ يػى لى ي األيكٍ أي فً رى قٍ يػى ، كى  عىٍصرى الٍ  في ييخفِّ ، كى  نً يٍ تػى اآلًخرى  في ييخفِّ ، كى  رً الظ هٍ  نى مً 

       قاؿ اغبافظ ابن حجر ،  رواه أضبد والنسائي(( ل صَّ ًقصىاًر اٍلميفى بً  بً رً اٍلمىغٍ 
  . : إسناده صحيحٌ  -َرضِبَُو اللُ -

 اْلَمغرب من ِطَواِؿ أنو قرأ يف -َوالسَّبلـُ َعَلْيِو الصَّبلُة -وكذلك ثبت عنو 
  قاؿ : --كما ثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث ُجبَت بن ُمطعٍم ،  اْلُمفّصل

  . (( رً الط وٍ ٍغًرًب بً مى ي الٍ يػىٍقرىأي فً  -- تي النًَّبيِّ عٍ مً سى  ))



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُِٖ 

 

يف صحيح البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الل عنو أنو ظبع النِب  ثبتو 
   ويف رواية )) يقرأ في المغرب بطيولىي الط ولىيىًن (( ، صلى الل عليو وسلم : 

: )) األعراؼ (( أيب داود والنسائي أنو ؼبا سألو مرواف عن طويل الطوليُت قاؿ 
ويف رواية أضبد يف : )) األعراؼ كاألخرل األنعاـ (( ،  ويف رواية أيب داود

     اؼبسند تفسَتىا من عروة باألعراؼ .
 لسورة األعراؼ يف اؼبغرب ثابتٌة أيضًا يف -َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو َعَلْيوِ - وقراءتو

َها-حديث عائشة   بً رً غٍ مى ي الٍ فً  أى رى قػى  -- اللً  ؿى وٍ سي رى  فَّ أى : ))  -َرِضَي الُل َعنػْ
رواه النسائي ، وابن خزدية ، واغباكم  (( نً ي الرٍَّكعىتػىيٍ ا فً اًؼ ؛ فػىرَّقػىهى رى عٍ ًة األى رى وٍ سي بً 

  .وصحَّحو 
 چک گ چ  ػػوكذلك ثبت عنو أنو قرأ  بػ

          ، كما يف الصَّحيَحُِت  (ُ)
: قالت عن اْلُمْرَسبلِت  -َرِضَي الُل َعنػَْها-من حديث أـ الفضِل بنِت اغبارث 

،  (( بً رً غٍ مى ي الى ا فً هى بً  أي رى قٍ يػى  -- اللً  ؿً وٍ سي رى  نٍ تي مً عٍ مً ا سى مى  ري ا آلخً هى نػَّ إً  ))
 وتعتَب اْلُمْرَسبلت من ِطواِؿ اْلُمَفّصل .

يقرأ بالسور الطويلة يف صبلة فدؿَّ كل ىذا على أنو ال حرج على اإلماـ أف 
  .ا اْلَمغرب أحيانً 

       إىل أف آخر األمرين من رسوؿ الل  -َرضِبَُهُم اللُ - كذىب بعض أىل العلم
--  ءة قصار السور ، كما ىو صنيع اإلماـ أيب داودايف صبلة اْلَمغرب قر         
  .يف سننو  -َرضِبَُو اللُ -
 

                              
 . ٔ :، آية  اْلُمرسبلت/  (ٔ)



 ِِٖ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

  ________________________________________
 ًفي البىاًقي ًمٍن أىٍكسىاًطوً كى 

________________________________________ 
َها-حبديث أـ الفضل  -َرضِبَُو اللُ -ورّده اغبافظ ابن حجر   -َرِضَي الُل َعنػْ

ها أهنا رواية الًتمذي عنها رضي الل عن أنو ورد يف ، قلت : وخاصةً اْلُمتقدـ 
 ربى غٍ ى المى و فصلٌ ضً رً أسو في مى رى  به اصً الل كىو عى  لينا رسوؿي إ رجى )) خى قالت : 

 الل عزكجل (( . يى قً ى لى تٌ الىا بعد حى رسالت فما صى رأ بالمي فقى 
    والقوؿ بقراءة قصار اؼبفصل يف سورة اؼبغرب مروي عن عمر بن اػبطاب 
رضي الل عنو يف كتابو اؼبشهور أليب موسى االشعري رضي الل عنو وفيو أنو أمره 

     رضبو الل عن  ماـ الترمذمكحكاه اإلأف يقرأ يف اؼبغرب بقصار اؼبفصل ، 
أيب بكر رضي الل عنو من فعلو ، وقاؿ : ) وروي عن أيب بكر أنو قرأ يف اؼبغرب 

، وأضبد، بقصار اؼبفصل ، وعلى ىذا العمل عند أىل العلم وبو يقوؿ ابن اؼببارؾ 
سحاؽ ، وقاؿ الشافعي ، وذكر عن مالك أنو كره أف يقرأ يف صبلة اؼبغرب إو 

الشافعي ال أكره ذلك بل استحب بالسور الطواؿ كبو الطور واؼبرسبلت ، قاؿ 
   ػ .ىاأف يقرأ ّٔذه السور يف صبلة اؼبغرب ( 

      أف ىذا من االختبلؼ اْلُمباح ،  -َرضِبَُو اللُ -ونقل عن اإلماـ ابن خزدية 
وأنو جيوز للمصلي أف يقرأ يف اْلَمغرب والصلوات كّلها دبا أحبَّ ، إال أنو إذا كاف 

 ا للسنة .فيف بالنَّاس اتباعً ا فإنو يُراعي التَّخإمامً 
     [ :ي اقً بى ي الٍ فً كى ، ] ًفي البىاًقي ًمٍن أىٍكسىاًطًو [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

  .أي من أوسط اْلُمفصَّل [ أىٍكسىاًطوً  نٍ مً  ] ،وىو صبلة الظهر والعصر ، والعشاء 



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِّٖ 

 

أنو قرَأ فيها دبا يقرب من  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فثبت عنو  :أما صالة الظ هر 
 -َرضِبَُو اللُ -ثبلثُت آية ، وىو قدر قراءة سورة السجدة ، كما يف صحيح مسلم 

ـى يى ٍحزيري قً ا نى نَّ كي   ))قاؿ :  --من حديث أيب سعيد اػبدري   --اللً  ؿً وٍ سي رى  ا
 رى دٍ قى  رً هٍ الظ   نى مً  نً يٍ يػى لى األيكٍ  نً يٍ تػى عى كٍ ي الرَّ فً  وي امى يى حىزىٍرنىا قً ، فى  رً صٍ عى الٍ كى  رً هٍ ي الظ  فً 
 .((ًف النِّصٍ  رى دٍ ي األيٍخرىيػىٍيًن قى فً  وي امى يى حىزىٍرنىا قً كى  ة ،دى جٍ السَّ {  لي يٍ زً نٍ ألم تػى  } :ةً اءى رى قً 

 فدّؿ على أنو يكوف يف اأُلوليُت قدر ثبلثُت آية ؛ ألف سورة السجدة قدر ثبلثُت
         ا يف الرواية اليت ذكرىا مسلم يف اْلُمتابعة ، آية ، وقد جاء ذلك صرحيً 

 .وأما األخَتتُت فبقدر طبس عشرة آية ، أي على النصف من قيامو األوؿ 
       أنو قرأ يف الظهر بأواسط اْلُمفصل ،  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وجاء عنو 

 چں  ڻ  ڻ  ڻ چ ػ ػب فقرأ
  كما يف صحيح مسلم من حديث جابر ،   (ُ)

 مى سٍ اح بِّ سى بً  رً هٍ أ في الظ  رى قٍ يػى  افى كى  --)) أف النبي بن ظبرة رضي الل عنو : ا
  )) أف النبي ويف حديثو عند أيب دواد والًتمذي والنسائي :  ى (( ،لى األعٍ  كى بِّ رى 
--  اء مى لسَّ ا، ك  كجً ري البػي  اتً ذى  اءً مى ) كالسَّ  ػػب رً صٍ كالعى  رً هٍ أ في الظ  رى قٍ يػى  افى كى

 ، وىذه السور من أوساط اؼبفصل . و الًتمذيُّ حَ صحَّ  ا ((مى ىً وً حٍ ، كنى  ؽً ارً كالطَّ 
على أف غالب حالو عليو  يدؿُّ  )) كنحوىما ((وقوؿ جابر رضي الل عنو : 

 الصبلة والسبلـ ىو القراءة يف الظهر بأوساط اؼبفصل .
ما ثبت يف صحيح مسلم عن   يو اؼبصنف رضبو الل على ذلك ويقوّْ  وؽبذا نصَّ 

ـي قى تػي  رً هٍ الظ   الةي صى  تٍ انى كى  )) أيب سعيد اػبدري رضي الل عنو أنو قاؿ :  بي ىى ذٍ يى فػى  ا

                              
 . ٔ :، آية  األعلى/  (ٔ)



 ِْٖ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

     --الل  رسوؿي ك تي أٍ يى  مَّ ثي  أي ضَّ وى تػى يػى  مَّ ثي  وي تى اجى ي حى ضً قٍ فيػى  يعً قً إلى البى  بي اىً الذَّ  
 .((  هىالي وِّ طى األكلى مما يي  عةً كٍ في الرَّ 

: فإف القراءة فيو بأوساط اؼبفصل كالظهر كما تقدـ يف حديث  كأما العصر
            على الّنصف من قيامو فيها  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -، وكاف قيامو --جابر 

             ما ثبت:  كما يشهد لذلكيف صبلة الظُّهر ، أي قدر طبس عشرة آية ، 
           اْلُمتقدـ ، وفيو : --يف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اػبدري 

ي فً  وً امً يى ى قىٍدًر قً لى عىٍصًر عى الٍ  نى مً  نً يٍ يػى لى كٍ األي  نً يٍ تػى عى كٍ ي الرَّ فً  امىوي يى حىزىٍرنىا قً كى  ))
 .(( كى لً ذى  نٍ مً  فً ى النِّصٍ لى العىٍصًر عى  نى مً  نً يٍ تػى رى يػٍ خً ي األى فً كى  ، رً هٍ الظ   نى مً  نً يٍ تػى رى يػٍ خً األى 

كما يدؿ  على فالسنة أف يقرأ اإلماـ فيها من أواسط اْلُمَفصَّل ، :  كأما العشاء
حينما اشتكاه الرجل أنو يُطيل ّٔم يف الصحيحُت  --حديث معاٍذ :  ذلك
        تى فػىلىٍوال صىلَّيٍ  )): -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فقاؿ لو ، صبلة العشاء يف 

چں  ڻ  ڻ  ڻ چ  ػػب
 چٱ  ٻ چ ،  (ُ)

ڳ  ڳ      چ،  (ِ)

چڳ
بأوساط  فيها قرأمن أنو يُ  -رضبو الل-ماذكره اؼبصنف  ، فدؿَّ على (((ّ)

ليقرأىا يف  --معاذًا  --اؼبفصل ألف ىذه السور اليت أرشد اليها النِب 
يف  --ذلك حديث أيب ىريرة  دوساط اؼبفصل ، وأكَّ أإمنا ىي من  العشاء

  وفيو :  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ - اإلماـ باؼبدينة وأهنا كصبلتوثنائو على صبلة 
 (( . لً صَّ فى المي  طً سى ن كى ن الًعشىاًء مً مً  نً يٍ يػى كلى ي األي فً  أي رى قٍ )) كيػى 

                              
 . ٔ :، آية  األعلى/  (ٔ)
 . ٔ :، آية  الشَّمس/  (ٕ)
 . ٔ :، آية  الليل/  (ٖ)
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 ________________________________________
بػِّ ،  ًبقىرىاءةو خىارًجىةو عىٍن ميٍصحىًف عيٍثمىافى كال تىًصح  الصَّالةي   ارن ثيمَّ يػىرٍكىعي ميكى

________________________________________   
:]كال تىًصح  الصَّالةي ًبقىرىاءةو خىارًجىةو عىٍن ميٍصحىًف عيٍثمىافى [  -رىًحمىوي اللي -قولو 

  .وىو اْلُمصحف الذي صبع عليو الناس يف خبلفتو ، وأصبع اْلُمسلموف عليو 
، وىو موافٌق للعرضة (  اٍلميصحف اإلماـػ) ب -َرضِبَُهُم اللُ -ويسّميو العلماء 

 فإذا قرأ بغَته فإنو ال تصح صبلتو على اْلَمذىب ، وعن اإلماـ أضبد  ،األخَتة 
  .رواياٌت أخرى  -َرضِبَُو اللُ -
سواًء كاف ،  --ظاىر ىذه العبارة أنو تصحُّ الصَّبلة دبا يف مصحف عثماف و 

   وىو الصحيح ، ) :  من القراءة العشر ، أو من غَتىا ، قاؿ يف اإلنصاؼ
 .( وىو اْلَمذىب اْلَمنصوص عنو ، وقطع بو األكثر 

بػِّ  : -رىًحمىوي اللي -قولو  أي بعد أف يفرغ من القراءة يركع ؛ ا [ رن ] ثيمَّ يػىرٍكىعي ميكى
قاؿ للمسيِء صبلتِو كما يف الصَّحيَحُِت من حديث أيب ىريرة  --ألف النَِّبّ 

-- : ((  ثيمَّ ًارٍكىٍع)) .  
 چں  ڻ  ڻ چ:  وقد أمر الل بالرُّكوع فقاؿ

ڳ   چوقاؿ : ،  (ُ)

 چڳ  ڱ   ڱ 
(ِ) .  

 .  -تَػَعاىَل  اللُ  اءَ شَ  فْ إِ -وىو من أركاف الصَّبلة كما سيأيت بيانو 
 

                              
 . ٖٗ :، آية  البقرة/  (ٔ)
 . ٚٚ :، آية  اغبجّ /  (ٕ)



 ِٖٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

  ________________________________________
ٍيوً رىاًفعن    كيىضىعيهيمىا عىلى ريٍكبىتػىٍيًو ميفىرَّجىتٍي األىصىاًبعً ،  ا يىدى

________________________________________ 
  ، بُت القوؿ والفعل  اأي جامعً ، ا حاؿ كونو مكَبً : أي  ا [بػِّرن كى ] مي : كقولو 

  .كما تقدـ بيانو يف تكبَتة اإلحراـ 
؛ ألف اْلُمصلي يَػْنَتِقل بو من (  االٍنًتقىاؿ تىٍكًبيرى ) وىذا التَّْكبَُت يسمّْيو العلماُء 
 حاؿ القياـ إىل حاؿ الركوع .

ٍيًو [ ] رىاًفعن  : -رىًحمىوي اللي -قولو        لثبوت السُّنة من حديث عبدالل ؛ ا يىدى
ُهَما-بن عمر ا ًإذىا  -- افى النًَّبي  كى   )) يف الصَّحيَحُِت أنو قاؿ : -َرِضَي الُل َعنػْ

ـى ًإلى  ٍيًو حىتَّ قىا بػِّري  مىٍنًكبػىٍيًو ، ثيمَّ  ى يىكيونىا ًبحىٍذكً ى الصَّالًة رىفىعى يىدى ، فىًإذىا أىرىادى أىٍف  ييكى
 . (( كى لى ذىلً ا ًمثٍ مى هي رىفػىعى  يػىرٍكىعى 
  .] كيىضىعيهيمىا عىلى ريٍكبىتػىٍيًو ميفىرَّجىتٍي األىصىاًبًع [  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

يُػْلِقُم الرُّْكَبَتُِت ِبَكّفيِو ، وال جيعل رؤوس : أي  ] كيىضىعيهيما عىلى ريٍكبىتػىٍيًو [ قولو :
كما ثبت يف حديث   ،األصابع عند الركبة ، فالسُّنة أف يُػْلِقَم َبْطَن َكّفيو الرُّْكَبتَػُْتِ 

ًإذىا رىكىٍعتى  )) قاؿ لو : --عند أيب داود أف النَِّبّ  --رفاعَة بن رافٍع 
  . ((فىضىٍع رىاحىتػىٍيك عىلى ريٍكبىتىيكى 
       عند أضبد ،  --عقبة بن عامٍر البدري ، ومثلو حديث أيب مسعوٍد 

ٍيوً  أىنَّوي  ))، والنسائي :وأيب داود ٍيوً  رىكىعى فىجىافىى يىدى ٍيًو ،  ، ككىضىعى يىدى عىلىى ريٍكبىتػى
 -- ؿى اللً وٍ سي تي رى يٍ أى ا رى ذى كى : ىى  اؿى قى ، كى  كىرىاًء ريٍكبىتػىٍيوً  نٍ مً  وً فػىرَّجى بػىٍينى أىصىاًبعً كى 

 . ((ييصىلِّي 
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 ________________________________________
 هي ري هٍ ا ظى ين وً تى سٍ مي 

________________________________________ 
كما   --وكاف يف أّوؿ األمر يطّبق كفيو بُت ركبتيو ، وفعلو عبدالل بن مسعوٍد 

      :-َرضِبَُو اللُ -اإلماـ الًتمذي ، قاؿ  --يف صحيح مسلٍم ورفعو إىل النَِّبّ 
؛ إال ما روي  ال خبلؼ بُت العلماء يف ذلك، ) التطبيق منسوخ عند أىل العلم 

 عن ابن مسعود وبعض أصحابو أهنم كانوا يطّبقوف ( اىػ .
؛  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -غَته من الصحابة  --وقد ردَّ على عبدالل بن مسعود 

 ، ي خً أى  ؽى دى صى  )) ا بلغو فعل ابن مسعود :مَّ حيث قاؿ سعد بن أيب وقاص لَ 
 يعٍت اإلمساؾ بالرُّكب .( ( اذى هى ا بً نى رٍ أيمً  مَّ ا ، ثي ذى ىى  لي عى فٍ ا نػى نَّ كي 

ا غَت مقّوٍس ، أي جبعل ظهره مستويً [  هي ري هٍ ا ظى ين وً تى سٍ ] مي  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
ا ، بل يكوف ا مرتفعً ا إىل األرض ، وال مصعَّدً وال جيعل امتداد الظهر منحدرً 

حىت لو ُصبَّ عليو اْلَماء الستقرَّ ، وىكذا ثبتت السنة عن ، ا معتداًل منبسطً 
، ولَػْم يكن  يف صفة ركوعو ، وأنو لَػْم يكن ُيَشخّْص رأسو --رسوؿ الل 

ا ، كما ثبت يف اغبديث الصحيح ا للظهر أيضً ُيَصوّْْبُو ، وإمنا كاف جيعلو مساويً 
          -َرضِبَُو اللُ -، وترجم لو اإلماـ البخاري  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -عنو 

، وذكر قوؿ أيب ضبيد  [ عً وٍ كي ي الر  فً  رً الظَّهٍ  اءً وى تً سٍ اً  ابي بى  ] يف صحيحو بقولو :
ىىصىرى كى  -- النًَّبي   عى كى رى  )) : --يف صفة صبلة النَِّبّ  --السَّاعدي 

) ويظهر من تبويب البخاري  : -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اغبافظ ابن رجب ،  (( هي ظىٍهرى 
 َىَصَر َظْهره : ) ، وكذا قاؿ اػبطَّايب ، قاؿ :  ( تفسَت اؽبَْصِر باالستواء واالعتداؿ
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  ________________________________________
 يػىقيوؿي : سيٍبحىافى رىبِّي العىًظيًم كى 

________________________________________ 
يً  ا يف استواٍء من رقبتو ، وَمْْتِ َظْهرِه ، ال يُػَقّوْسو ، وال يَتَحادُب ا شديدً أي ثَػَناه ثَػنػْ

  .فيو ( اىػ 
، فبل يبالغ اإلنساف يف  -- وىذا أبلغ ما يكوف يف الذلة ، واػبضوع لل

االكبدار، وال يبالغ يف الرفع ِلَمْْتِ ظهره ، وإمنا يَػْهِصرُه حىت يستوي ، مث يكوف 
 رأسو باستواء ذلك الظَّهر .

  .سبيح : التّنػزيو التَّ  يػىقيوؿي : سيٍبحىافى رىبِّي العىًظيًم [] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
ڭ  ۇ  ۇ  چ  ا نزلت :مَّ لَ  --ٍر ويف اغبديث الصحيح عن عقبة بن عام

 چۆ
أخرجو  (( ٍجعىليوىىا ًفي ريكيوًعكيمٍ إ )):  --قاؿ لنا رسوؿ الل  ، (ُ)

  .أضبد ، وأبو داود ، وابن ماجو ، واغباكم وصّححو 
 -- النًَّبيِّ  عى ى مى لَّ صى  وي نَّ أى  )) يف صحيح مسلم : --ويف حديث حذيفة 

 .  ((: سيٍبحىافى رىبِّي العىًظيًم  وً عً وٍ كي ي ري فً  ؿي وٍ قي يػى  افى كى فى 
  : فالركوع فيو سنة فعٍل ، وقوؿٍ 

  تو .واستواؤه مع الرأس كما تقّدـ يف صف ، َىْصر الظَّهر فالفعل :
م الل دبا يليق جببللو عظّْ ، ويُ فهو قولػو : ) سبحاَف ريّب الَعِظيِم (  كأما القوؿ :

سبحانو ؼبا ثبت يف صحيح مسلم من حديث عبدالل بن عباس رضي الل عنهما 
 موا فيو الربَّ )) فأما الركوع فعظِّ أف النِب صلى الل عليو وسلم قاؿ : 

                              
 . ٗٚ :، آية  الواقعة/  (ٔ)
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 ________________________________________
ٍيوً ثيمَّ يػىٍرفىعي رىٍأسىوي كى  ـه كى مى الن إً ائً قى ،  يىدى  (سىًمعى اللي ًلمىٍن حىًمدىه  )ده : رً فى نػٍ مي ا

________________________________________ 
َها-عائشة ، وثبت يف حديث أـ اؼبؤمنُت عزكجل ((  يف صحيح  -َرِضَي الُل َعنػْ

         ،سيب وحه قيد كسه ))  : أف النِب صلى الل عليو وسلم كاف يقوؿمسلٍم 
 . والتَّعظيم بالوارد أفضل ((ًح الر كٍ ًة كى كى الئً مى رىب  الٍ 
ٍيًو [ :] ثيمَّ يػىٍرفىعي رىٍأسىوي كى  -رىًحمىوي اللي -قولو    .يىدى

ويرفع : أي  [ وً يٍ دى يى ] كى  كقولو :أي من الركوع ، ] ثيمَّ يػىٍرفىعي رىٍأسىوي [  قولو :
          حديث عبدالل بن عمر  يف صحيح البخاري منذلك  ثبتيديو ، كما 

ُهَما- ،  الةً في الصَّ  يرى بً كٍ ح التَّ تى تى افػٍ  --النبي  )) رأيتي :  وفيو -َرِضَي الُل َعنػْ
ل عى فػى  وعً كي للر   رى بػَّ ، كإذا كى  يوً بى كً نٍ مى  كى ذٍ ما حى هي علٍ جٍ ى يى تَّ ، حى  ري بػِّ كى يي  ينى حً  وً ديٍ يى  عى فى فرى 
، ويكوف رفع الرأس  (( وي لى ثػٍ مً  لى عى ، فػى  هي دى مً حى  نٍ مى لً  اللي  عى مً : سى  اؿى ا قى كإذى  ، وي لى ثػٍ مً 

 ا رفع يديو .أوالً ، فإذا استوى قائمً 
ـه كى مى الن إً ائً ] قى  : -رىًحمىوي اللي -قولو    . [( سىًمعى اللي ًلمىٍن حىًمدىه  )ده : رً فى نػٍ مي ا
ـه كى مى ] إً أي حاؿ كونو قائبًل ،  الن [ائً ] قى  : قولو يقوؿ اإلماـ : أي  ده [رً فى نػٍ مي ا

   ث ؛ ؼبا ثبت يف الصحيحُت من حدي (سىًمعى اللي ًلمىٍن حىًمدىه  )واْلُمنفرد : 
ه ، دى مً حى  نٍ مى لً  اللي  عى مً : سى  اؿى كاف إذا قى  --: )) أف النبي  -- أيب ىريرة

 (( . دي مٍ الحى  كى نا كلى بَّ رى  اؿ : اللهمَّ قى 
ُهَما-بن اليماف وعن حذيفة   ينى حً  اؿى قى  --بي النَّ  أفَّ  : )) -َرِضَي الُل َعنػْ

 .رواه مسلم((  دي مٍ الحى  كى نا لى بَّ ، رى  هي دى مً حى  نٍ مى لً  اللي  عى مً : سى  من الر كيوع وي سى أٍ رى  عى فى رى 
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ُهَما-عبدالل بن عمر : يف صحيح البخاري عن  كمثلو   . -َرِضَي اللُ َعنػْ
      من  -اللُ  َرضِبَوُ -فدلت ىذه األحاديث الصحيحة على ما ذكره اؼبصنف 

    النِب أف اإلماـ جيمع بُت التسميع والتحميد ، واؼبنفرد مثلو ؛ ألنو ثبت عن 
--  َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -قولو ؛ فيدخل يف عمـو األمر باؼبتابعة يف قولو- 

ا وا كمى ل  )) صى  :يف صحيح البخاري  --يف حديث مالك بن اغبويرث 
، فيقتضي ىذا مع ما قبلو أف كل مصلٍّ جيمع بينهما يف  ي ((لِّ صى ي أي ونً أيتمي رى 

      األصل ؛ إال ما استثٍت كما سيأيت .
وىذا مذىب  ،( سىًمعى اللي ًلمىٍن حىًمدىه  )أف اْلَمأمـو ال يقوؿ : كمفهومو :

 -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -، واغبنابلة  والشافعية ، صبهور العلماء من اْلَمالكية
 ويقتصر عندىم اؼبأمـو على التحميد .

سىًمعى اللي ًلمىٍن  )إىل أف اْلَمأمـو يقوؿ :  رضبهم اللبعض أىل العلم كذىب 
ـي لًيػيٍؤتىمَّ ًبًو  )):-َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -؛ لقولو ( حىًمدىه  ،  ((ًإنَّمىا جيًعلى اإًلمىا

 متابعًة لو .يقوؽبا فإذا كاف اإلماـ يقوؽبا ، فكذلك اْلَمأمـو 
سىًمعى اللي  ) :أف اْلَمأمـو ال يقوؿ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - كالذم يترجح في نظرم

 ،: سىًمعى اللي ًلمىٍن حىًمدىه  اؿى ا قى ذى إً فى  )) قاؿ : --ألف النَِّبّ ( ؛ ًلمىٍن حىًمدىه 
ـَ يف َقوؽِبافدّؿ على أّف اْلَمأم،  ((دي مٍ حى الٍ  كى لى ا كى نى بػَّ وا : رى ولي قي فػى  ؛ ـو ال ُيشارؾ اإلما

ألف نّص اغبديث ورد بالتَّقسيم واْلُمقابلة ، والتَّقسيم ال يقتضي التَّشريك يف 
  .اغبكم 

ـي لًييؤتىمَّ ًبًو  )) من عمـو قولو : كأما ما ايستدؿ بو فيجاب  ((ًإنَّمىا جيًعلى اإلمىا
: سىًمعى اللي  اؿى ا قى ذى إً فى ))  بُّت ذلك وفصّلو بقولو بعده : --بأف النَِّبّ :  وعن
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ا دبا بعده ، وال يصلح فيكوف مفسرً  (( دي مٍ حى الٍ  كى لى ا كى نى بػَّ وا : رى ولي قي فػى  ،ًلمىٍن حىًمدىه 
 االحتجاج بأوؿ اغبديث ، وَترُؾ آخرِه . 

                : أي أثناء رفعو من الركوع يقوؿ، والسُّنة أف يكوف التَّسميع أثناء الفعل للرَّفع 
  ، فيكوف مصاحباً للفعل .ألنو ذكر االنتقاؿ ؛ ( سىًمعى اللي ًلمىٍن حىًمدىه  )

ُهَما-: حديث حذيفة بن اليماف  كيدؿ عليو يف صحيح مسلم :  -َرِضَي اللُ َعنػْ
  ، فقولو :قاؿ حين رفع رأسو : سمع الل لمن حمده ((  -- )) أف النبي

عند ابتداء الرفع ؛ فيكوف  كافيدؿُّ على أف ابتداء التسميع  )) حين رفع (( 
القوؿ مصاحًبا للفعل كما قدمنا يف التكبَت ؛ إذ ىو ىنا بدٌؿ عنو يف ىذا اؼبوضع 

    ر .  من الصبلة ؛ وحينئٍذ ال خيلو فعل من أفعاؿ الصبلة من ذك
معناه ِاستجاب الل دعاء من ضبده ، وؽبذا  قيل :( سىًمعى اللي ًلمىٍن حىًمدىه  )و

، والثناء عليو دبا ىو  -تَػَعاىَل -ثبتت السنة باألمر باستفتاح الدعاء حبمد الل 
           قاؿ : --أف النَِّبّ  --كما يف حديث فضالة بن عبيد   ،أىلو 

أٍ  مٍ كي دي حى ا صىلَّى أى ذى إً  ))    أخرجو أضبد ،  ((الثػَّنىاًء عىلىٍيًو بتىٍحًميًد الًل ، كى  فػىٍليىٍبدى
 داود ، والًتمذي ، وصحَّحو . وأبو

كما ثبت يف   ( دي مٍ حى الٍ  كى لى ا كى نى بػَّ ) رى ا قاؿ : فإذا انتصب اْلُمصلّْي قائمً 
 نٍ مى لً  اللي  عى مً سى  ":  ؿي وٍ قي يػى  مَّ ثي  )) قاؿ : --من حديث أيب ىريرة  الصحيحُت

 كى لى ا كى نى بػَّ رى "  : مه ائً قى  وى ىي كى  ؿي وٍ قي يػى  مَّ ، ثي  عً وٍ كي الر   نى مً  وي بى صيلٍ  عي فى رٍ يػى  نى يٍ حً "  هي دى مً حى 
ا لبلنتقاؿ ، فجعل األوؿ ذكرً ، فَفَصَل بُت التَّسميع والتَّحميد  (( " دي مٍ حى الٍ 

  .ا غباؿ االعتداؿ بعد الرفع من الركوع والثاين ذكرً 
ة لواو ، وىي إحدى الروايات الصحيحبإثبات ا ) ربنا كلك الحمد (كقولو : 

ْـّ  اؼبؤمنُت عائشة ، وأنس بن مالك ، وأيب ىريرة ،  اليت أخرجها الشيخاف عن أ
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َرِضَي الُل َعِن -الل بن عمر خاري أيًضا من حديث رفاعة ، وعبدورواىا الب 
 . -اعبَِْمْيعِ 

خاف عن أنس بن مالك ، ومسلم عن حبذؼ الواو ، أخرجها الشي كىناؾ ركاية
 . -َرِضَي اللُ َعِن اعبَِْمْيعِ -وحذيفة بن اليماف ، أيب سعيد اػبدري 

    صحيح ؛ إال أفَّ طائفة من العلماء  الكلُّ ؛ ف منهما واحدةٍ  أيَّ ولو أف يقوؿ 
  الرواية اْلُمثبتة للواو على الراوية اليت فيها حذفها ؛  قالوا بتقدًن -َرضِبَُهُم اللُ -

: ) ورجح إثبات الواو بأف فيها معٌت زائًدا ؛  -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اغبافظ ابن حجر 
لكوهنا عاطفة على ؿبذوؼ ، تقديره : ربنا استجب ، أو ربنا أطعناؾ ولك 

 ىػ .تمل على الدعاء والثناء مًعا ( ااغبمد ، فيش
كما يف الصحيحُت   ( دي مٍ الحى  كى نا لى بَّ رى  مَّ هي ) اللَّ وايات صحيحة بلفظ : وىناؾ ر 

م من حديثي علي بن أيب طالب الل بن عباس ، ويف مسلبدمن حديث ع
 . -َرِضَي اللُ َعِن اعبَِْمْيعِ -الل بن أيب أوَف وعبد

بإثبات الواو ، كما يف اؼبسند من حديث  ( دي مٍ الحى  كى لى نا كى بَّ رى  مَّ هي ) اللَّ وبلفظ : 
  ،  --، وعند أيب داود من حديث أيب سعيد اػبدري  --أيب ىريرة 

     و ، وعند النسائي من حديث حَ وصحَّ  --وعند الًتمذي من حديث علي 
وعبدالل بن عباس ، وعند ابن ماجو من ، وأيب موسى األشعري ، يب ىريرة أ

بعد حكايتو لقوؿ  -َرضِبَُو اللُ -حديث أيب ىريرة ، وقد استدركها اإلماـ الشوكاين 
، بُت لفظ : ) اللهم ( وبُت الواو اعبمع صحيحٍ  من قاؿ : إنو مل يأت يف حديثٍ 

باب : أقوؿ قد ثبت اعبمع بينهما يف صحيح البخاري يف  -َرضِبَُو اللُ -فقاؿ 
 ،  هي دى مً حى  نٍ مى لً  اللي  عى مً : سى  : )) كإذا قاؿى صبلة القاعد من حديث أنس بلفظ 

 



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِّٗ 

 

________________________________________
ـه كى كى  ثيمَّ يػىٍرفىعي رىأسىوي  ٍيًو قىاًئالن ًإمىا فىرً يىدى بػىٍعدى ، كى  سىًمعى اللي ًلمىٍن حىًمدىهي  ده :مينػٍ

ًملءى مىا ًشٍئتى ٍرًض ، كى ًملءى األى اًء ، كى ًملءى السَّمى ، حىٍمدي الٍ  لىكى ا كى نى : رىبػَّ  امى هً ًقيىامً 
 حىٍمدي فػىقىطٍ لىكى الٍ ا كى نى ًفي رىٍفًعًو رىبػَّ  ـه مىأميوٍ ، كى  ًمٍن شىيءو بػىٍعدي 

________________________________________ 
نسخ ، وقد تطابقت على ىذا اللفظ ال (( دي مٍ الحى  كى لى نا كى بَّ رى  مَّ هي وا : اللَّ ولي فقي 

 ىػ .الصحيحة من صحيح البخاري ( ا
 كىذه األحاديث :

 للمكتوبة .  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -ما ورد يف صفة صبلتو  منها
 ما ورد يف غَتىا ، كصبلة الكسوؼ ، وقياـ الليل .  كمنها
 ما ورد يف صفة دعاء القنوت .  كمنها

     واز ىذه الصيغ كلها ؛ لثبوهتا وصحتها . وكلها تدؿ على ج
ـه كى كى  ثيمَّ يػىٍرفىعي رىأسىوي ]  : -رىًحمىوي اللي -قولو  ٍيًو قىاًئالن ًإمىا فىرً يىدى سىًمعى اللي  ده :مينػٍ

ًملءى اًء ، كى ًملءى السَّمى ، حىٍمدي لىكى الٍ ا كى نى : رىبػَّ  امى هً بػىٍعدى ًقيىامً ، كى  ًلمىٍن حىًمدىهي 
حىٍمدي لىكى الٍ ا كى نى ًفي رىٍفًعًو رىبػَّ  ـه مىأميوٍ ، كى  ًملءى مىا ًشٍئتى ًمٍن شىيءو بػىٍعدي كى ٍرًض ، األى 

يف ىذه العبارة ما ينبغي على اْلُمصلي بعد  -َرضِبَُو اللُ -بُتَّ اْلُمَصنّْف فػىقىٍط [ 
انتهائو من الركوع ، وىو أف يرفع رأسو منو ، ومراده أف يرفع رأسو ، ويستوي 

كما ثبت يف الصَّحيَحُِت من  -- معتداًل ، وىذا الرّفُع أمَر بو النَِّبّ ا ، قائمً 
  .حديث اْلُمسيِء صبلتِو 

عليو ، وسيأيت بإذف الل أنو ركٌن من  -تَػَعاىَل - -َرضِبَُهُم اللُ -وقد أصبع العلماء 
  .أركاف الصَّبلة 



 ِْٗ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

ا ، يقولو بعد استوائو قائمً الدعاء اْلَمأثور الذي  -َرضِبَُو اللُ -مث ذكر اْلُمَصنّْف  
ءو يٍ ًملءى مىا ًشٍئتى ًمٍن شى ًض ، كى رٍ ًملءى األى اًت ، كى كى امى ًملءى السَّ  )) وىو قولو :

المىٍجًد ال مىاًنعى لىمىا كيل نىا لىكى عىٍبده أىٍىلي الثػَّنىاًء كى عىٍبدي ، كى ق  مىا قىاؿى الٍ حى ، أى  بػىٍعدي 
فىع ذىا الجدِّ ًمٍنكى الجىد  أىٍعطىٍيتى ، كال ميٍعًطيى ًلمىا مىنػى  كما ثبت (( ٍعت ، كال يػىنػٍ

يف صحيح مسلم من حديثي أيب سعيد اػبدري ، وعبدالل بن عباس رضي الل 
زيادة : ) اللهم ( قبل  عن اعبميع ، ويف حديث أيب سعيد اػبدري رضي الل عنو

الل بن أيب أوَف عبد، ورواه مسلم من حديث  (( ال مىاًنعى لىمىا أىٍعطىٍيتى )) قولو : 
--  : اللهم لك الحمد ملء السماء كملء األرض كملء بلفظ ((      

ما شئت من شيء بعد ، اللهم طهرني بالثلج كالبرد كالماء البارد ، اللهم 
    طهرني من الذنوب كالخطايا كما ينقى الثوب األبيض من الوسخ (( .

  فيو كجهاف : ((ًملءي  )) :يف ىذا الدعاء  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وقولو 
  .النصب على أنو حاٌؿ 

  .والرفع على أنو صفٌة للحمد 
على أف األعماؿ ُتوزف  -َرضِبَُهُم اللُ -وقد احتجَّ ّٔذا اغبديث طائفٌة من العلماء 

ىل الذي يوزف يـو القيامة كىي مسألةه خالفيةه بين أىل العلم : يوـَ الِقَيامِة ، 
   ، فيوزف على قدر صبلحو وفساده ، أـ أف اْلَموزوف عملو  ،اإلنساُف نفُسو 

 ا ، أـ ؾبموع األمرين ؟قوالً كاف أو فعبلً أو اعتقادً 
      :  -تَػَعاىَل -الذي يوزف ىو اإلنساف نفسو ؛ لقولو  فقاؿ بعض العلماء :

 چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  چ
(ُ) .  

                              
 . ٘ٓٔ :، آية  الكهف/  (ٔ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِٗٓ 

 

              ا اىتزت الشجرُة بعبدالل بن مسعودٍ مَّ لَ  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -ولقولو 
--  ا كشفت الريُح ساقيو ، مَّ لَ  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -، وضحك الصحابة

 ةً امى يى قً الٍ  ـى وٍ اًف يػى زى يػٍ مً ي الٍ لىهيمىا أىثٍػقىلي فً ،  هً دً يى ي بً سً فٍ م نػى ذً الَّ كى  )) وبدتا دقيقتُت :
بىًل أيحيدو  فهذا يدؿُّ على أف اْلَموزوف ىو اإلنساف نفُسو ، رواه أضبد  ((ًمٍن جى

ھ  ے   چ:  --إف اْلَموزوف ىو العمل ؛ وذلك لقولو  كقاؿ بعض العلماء :

  . چے  ۓ  ۓ  ﮲ 
 :أنو قاؿ -- عن النَِّبّ  --ا ثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث أيب ىريرة مَ ولِ 
ًبيبىتىاًف ًإلى   )) تىاًف خىًفيفىتىاًف عىلىى اللِّسىاًف ، ثىًقيلىتىاًف ًفي الًميزىاًف ، حى ًلمى كى

         فدؿَّ على ؛  ((: سيٍبحىافى الًل كًبحىٍمًده ، سيٍبحىافى الًل العىًظيًم الرٍَّحمىنً 
 أف اْلَموزوف ىو عمل اإلنساف ؛ ومثلو حديث البطاقة .

        بأف اْلَموزوف كبلمها فقد استدؿ ّٔذه األدلة كلّْها إلثبات  كأما من قاؿ
 أف اْلَموزوف كبلمها .

ألف النصوص  ؛أف اعبميع يوزف  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - في نظرم كالذم يترجح
دّلت على ذلك ، فكوهنا تثبت أف عمل اإلنساف موزوف كما يف حديثنا ، 

ذا ال ينفي أف اإلنساف نفسو كر ، فإف ىواغبديث الذي ذكروه يف فضل الذ 
، كما دّلت عليو األدلُة األخرى ، فبل تعارض ، وحيمل تعّدد ىذه يوزف

األحاديث ، واختبلفها على أف اعبميع يُوزف ، واألصل أف َعَرَصاِت يـو القيامة 
       متعددٌة وـبتلفٌة ، كما قاؿ حَُب األّمة ، وترصباف القرآف عبدالل بن عباس 

ُهَما- فبل مانع أف يوزف العمل يف عرصٍة ، والعامل يف عرصٍة ،  -َرِضَي الُل َعنػْ



 ِٔٗ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

ا يف عرصٍة واحدٍة ، واآلية الكردية اليت استدؿ أخرى ، أو جيعل الل وزهنما صبيعً  
 ّٔا تفيد بعمومها الوزف للعامل ، والعمل .

 دؿُّ ي ((ًض رٍ ًملءى األى اًت ، كى كى امى ًملءى السَّ  )) : -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فقولو 
 اًت ، كى امى ءى السَّ لٍ مً  ))على أف اغبمد موزوٌف ، وأف لو ثَِقٌل ، فقاؿ يف وصفو لو : 

، وىذا يدؿُّ على ما للعمل الصاحل من عاقبٍة ضبيدٍة ، وعلى   ((ًض رٍ ًملءى األى كى 
 عليها . كـر الل ، وإحسانو يف مضاعفتو لؤلعماؿ الّصاغبة ، وُحسن َجزَائِو

وثبت يف حىٍمدي فػىقىٍط [ لىكى الٍ ا كى ًفي رىٍفًعًو : رىبػَّنى  مىأميوـه ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
أنو ظبع بعض أصحابو  -- عن النَِّبّ  --حديث رفاعة بن رافٍع الزُّرقي 

 ( ، فقاؿ وِ يْ فِ ا كً اَر بَ ا ، مُ يً بػّْ ا ، طَ رً يػْ ثِ ا كَ دً ا رفع رأسو من الركوع : ) ضبَْ مَّ يقوؿ وراءه لَ 
-- : اللً  ؿى وٍ سي ا رى ا يى نى : أى  اؿى قى ؟ فػى  مي لِّ كى اٍلميتى  مٍ كي ي  أى  )) بعد أف قضى صبلتو  ،
لىقىٍد رىأٍيتي ًبٍضعىةن ،  ًذم نػىفىًسي بًيىًدهً الَّ كى  : -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ - اؿى قى فػى 

رواه البخاري ، فلو نظرت يف  (( ؿي كَّ ا أى هى بػي تي كٍ ا يػىٍبتىًدريكنػىهىا أىيػ هيٍم يى كثىالثينى مىلىكن 
    ا ، ا ، فكاف ىذا مناسبً ا وثبلثُت حرفً حروؼ ىذه الكلمات لوجدهتا ثبلثً 

      ،  -- ا يَرفُعو ، وىذا يدؿُّ على فضل ذكر اللكأف لكل حرٍؼ ملكً 
يعيننا دبنو وكرمو أف  -تَػَعاىَل -نسأؿ الل ، وما أعّد الل ألىلو من اعبزاء اغبسن 
 على ذكره ، وشكره ، وحسن عبادتو .

     (( ءو بػىٍعدي ًمٍلءى مىا ًشٍئتى ًمٍن شىيٍ ًض ، كى رٍ األى اًت كى كى اءى السَّمى لٍ مً  )) وقولو :
 لكن لو رفع صوتو ليسمعو ، ا إمنا يقع بعد التَّحميد ، وال يكوف من اإلماـ جهرً 

ظبعوه من رسوؿ الل  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -ألف الصحابة ؛ غَته ، ويتعلمو فحسٌن 
-- . 
 



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِٕٗ 

 

 ________________________________________
بػِّرن  عىًة أىٍعضىاءو سىاًجدن ، ا ثيمَّ يىًخر  ميكى  : ا عىلىى سىبػٍ

________________________________________ 
ُيستحب لئلماـ أف يرفع صوتو قليبًل ببعض األذكار إذا   قاؿ بعض العلماء :

كاف بُت قـو جيهلوهنا ، وىذا على سبيل التعليم ، فإفَّ العواـ واعبهاؿ حيتاجوف 
         من طبلب العلم ومن األئمة أف يبيّْنوا ؽبم السنن ، ولذلك جهر عمر 

كما ثبت عنو يف ،  الناَس  وُ مَ لّْ عَ لكي يػُ ؛ بدعاء االستفتاح  -- بن اػبطابا
 صحيح مسلم .

بػِّرن  : -رىًحمىوي اللي -قولو    .ا [ ] ثيمَّ يىًخر  ميكى
               اػبُُرور : ىو السقوط من أعلى إىل أسفل ؛ ومنو قولو ] ثيمَّ يىًخر  [  قولو :

 چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ چ:  -تَػَعاىَل -
، وىذا اػبُرور ينتقل بو  (ُ)

اْلُمصلي من ركن القياـ بعد الرفع من الركوع إىل ركن السجود ، وىذا الرُّكن الذي 
اً  [ا رن بػِّ كى مي  ] : ، وقولو [ا سىاًجدن  ]خِير إليو عَبَّ عنو بقولو :  أي حاؿ كونو ُمَكَبّْ

َرضْبَُة الِل -و العلماُء أي قائبًل : ) الُل َأْكبَػُر ( ، وقد تقدـ أف ىذا التكبَت ُيَسمّْي
؛ وىو ذكر االنتقاؿ ، فيبدأ بو عند بداية ُخُرورِه ، ( تكبَت االنتقاؿ )  -َعَلْيِهمْ 

  ، وينتهي عند انتهائو حىت يستغرؽ الذكر الفعل ، ويتأكد ىذا يف حقّْ اإلماـ 
من جهة أف اْلَمأمومُت منهم من يرى اإلماـ ، وال يسمعو ، ومنهم من يسمعو ، 

 كما سبق التػَّْنِبيُو عليو .،  ال يراه ، فإذا وافق فعُل اإلماـ قوَلو لَػْم يسبقو اْلَمأمـو و 
 

                              
 . ٕٙ :، آية  النَّحل/  (ٔ)



 ِٖٗ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

  ________________________________________
ًتو ، مىعى أىٍنًفوً  هى ٍيًو ، ثيمَّ جىبػٍ ٍيًو ، ثيمَّ يىدى  رًٍجلىٍيًو ، ثيمَّ ريٍكبىتػى

________________________________________ 
بػِّرن  وقولو : َعَلْيِو الصَّبلُة -لثبوت السنة عنو ( ؛ الل أكَب : ) أي قائبًل  ا [] ميكى
 بذلك .  -َوالسَّبلـُ 

عىًة أىٍعضىاءو [ ] سىاًجدن  : -رىًحمىوي اللي -قولو    .ا عىلىى سىبػٍ
كما قالو األزىري من أئمة ،  السجود أصلو التَّطَاُمُن واْلَمْيُل  ا [] سىاًجدن  قولو :

 اللغة ، مث أُطلق يف الشرع على من وضع جبهتو على األرض . 
والسجود ركٌن ،  ] يىًخر  [: حاٌؿ من قولو ا [ دن اجً ] سى  : -رىًحمىوي اللي -كقولو 

گ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -من أركاف الصَّبلة ، ولذلك أمر الل بو يف كتابو ، فقاؿ 

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ
(ُ) .  

بو اْلُمسيَء صبلتِو ؛ كما يف الصَّحيَحُِت من قولو للمسيء  --وأمر النَِّبّ 
 .  ((ا ى تىٍطمىئنَّ سىاًجدن ثيمَّ اٍسجيٍد حىتَّ  )) صبلتو :

  .على أنو ركٌن من أركاف الصَّبلة  كأجمع العلماء
 . -- والسجود أصلو للّتذُلِل ، واػبضوع ، وإظهار اغباجة لل

عىًة أىٍعضىاءى  : -اللي رىًحمىوي -قولو  ٍيًو ،  ] عىلىى سىبػٍ : رًٍجلىٍيًو ، ثيمَّ ريٍكبىتػىٍيًو ، ثيمَّ يىدى
ًتو ، مىعى أىٍنًفًو [  هى بػٍ    --السجود على ىذه السَّبعة األعضاء أمر بو النَِّبّ ثيمَّ جى

ُهَما-كما ثبت يف حديث عبدالل بن عباس     يف الصَّحيَحُِت  -َرِضَي الُل َعنػْ

                              
 . ٚٚ :، آية  اغبجّ /  (ٔ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِٗٗ 

 

عىًة أىٍعظيمو على الجبهة ،  )) قاؿ : -- النَِّبّ أف  أيًمٍرتي أىٍف أىٍسجيدى عىلىى سىبػٍ
ٍيًن ، كالر ٍكبىتػىٍيًن ، كالرٍِّجلىٍيًن   .  ((كأىشىارى بًيىًدًه عىلىى أىٍنًفًو ، كاليىدى

، ماف مثٌت رِْجٍل ، واْلُمراد ّٔما القد : ] رًٍجلىٍيًو [ -رىًحمىوي اللي -كقوؿ اٍلميصىنِّف 
  .أي يسجد على َقَدَمْيو كما صّرحت بو بعض روايات اغبديث 

        والسُّنة ؼبن سجد أف يستقبل بأصابع الرجلُت القبلة ؛ وَمن حرص على 
     أف تستقبل أصابع رجليو القبلة فإنو يتمّكُن من السجود أكثر ، وىذا أبلغ 

لَِة لل ، وال ُيْشًَتُط كشف القدمُت لتحقيق األمر  -- ما يكوف يف الذّْ
إذف الشَّرع بلُبس اػبُّفُت عليهما اليـو والليلة للمقيم ، :  بدليلبالسجود عليهما 

ا كشفهما المتنع ذلك ، أو ورد دليٌل والثبلثة األياـ للمسافر ، ولو كاف واجبً 
راد حصوُؿ السُّجود اْلمُ  ا لَػْم يرد دّؿ على أفمَّ خاٌص يستثٍت حالة لُبسهما ، ولَ 

 ، سواًء كانتا مكشوفتُت ، أو عليهما ساتٌر .عليهما
ٍيًو [ : -رىًحمىوي اللي -قولو  الرُّْكَبَتاِف : مثٌت رُكبة ، وىي يف مفصل  ] ثيمَّ ريٍكبىتػى

     ا الساؽ مع الفخذ من اْلُمَقدّْمة ، واْلُمراد أنو يسجد عليهما ، وقصد أيضً 
 .أنو يُػَقّدـ الرُّْكَبتَػُْتِ على الَيَدْيِن عند النُّزوؿ للسجود 

، وىو مذىب اغبنفية ،  -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ - كىو أحد الوجهين عند العلماء
 .  -َرِحَم اللُ اعبَِْمْيعَ -والشافعية ، وروايٌة عند اغبنابلة 

 --ؿى الًل رىسيوٍ  رىأٍيتي  )) قاؿ : --حبديث وائِل بن ُحجٍر :  كاستدلوا
ٍيًو  ٍيًو قػىٍبلى ريٍكبىتػى ٍيًو ، كًإذىا نػىهىضى رىفىعى يىدى ٍيًو قػىٍبلى يىدى    ((ًإذىا سىجىدى كىضىعى ريٍكبىتػى

 أخرجو أصحاب السنن ، وحّسنو الًتمذي . 
على  ركبتيوقّدـ  ؼبا سجد --حيث بُّت أف النَِّبّ ، ظاىٌر  ككجو الداللة :

 .يديو 
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           أنو قاؿ : --عن النَِّبّ  --حبديث أيب ىريرة :  كما استدلوا 
ريؾ بػيريكؾى البىًعيًر  )) ٍيًو ، كال يػىبػٍ أ ًبريٍكبىتىيًو قػىٍبلى يىدى     ((ًإذىا سىجىدى أىحىديكيٍم فػىٍليىٍبدى

      قاؿ اإلماـ أضبد ، ابن أيب شيبة ، واألثـر ، ويف إسناده عبدالل بن سعيد  رواه
: ) ىو منكٌر ، مًتوُؾ اغبديث ( ، وضّعفو أبو زرعة ، وأبو حامت ،  -َرضِبَُو اللُ -

 . -اعً يػْ َرضِبَُهُم اللُ صبَِ -وابن معٍُت ، وحيي القطاف ، وغَتىم 
وذىب اإلماـ مالك ، وأصحاب اغبديث ، واألوزاعي ، وأضبد يف روايٍة إىل أنو 

       ماـ ابن حـز ، والشَّوكاين ، وغَتمها يُقّدـ اليدين قبل الركبتُت ، واختاره اإل
 .  -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -

            : --قاؿ : قاؿ رسوؿ الل  --حبديث أيب ىريرة :  كاستدلوا
ٍيًو  )) ٍيًو ، ثيمَّ ريٍكبىتػى ريؾي البىًعيري ، كليىضىٍع يىدى ريٍؾ كىمىا يػىبػٍ  ((ًإذىا سىجىدى أىحىديكيٍم فىال يػىبػٍ

رواه أضبد ، وأبو داود ، والنسائي ، والًتمذي ، والدارقطٍت ، والبيهقي ، 
 .  -اعً يػْ َرضِبَُهُم اللُ صبَِ -وصّححو اغبافظ عبداغبق ، وغَتُه 

  .بتقدًن الَيَدْين على الرُّْكَبتُت  --ظاىٌر حيث أمر النَِّبّ  و :ككجو الداللة من
ُهَما-حبديث عبدالل بن عمر :  كما استدلوا أنو كاف َيَضُع َيَدْيو  -َرِضَي الُل َعنػْ

رواه البيهقي ،  ((يػىٍفعىلي ذىًلكى  -- النًَّبي   افى كى   )) قبل رُْكَبتَػْيِو ، ويقوؿ :
            والدارقطٍت ، واغباكم ، وصحَّحو على شرط مسلٍم ، وصحَّحو ابن خزدية 

 .  -َرضِبَُهُم اللُ -
تقدًن اليدين على الركبتُت  --أنو أثبت أف ىدي النَِّبّ  ككجو الداللة منو :

 ة واالستمرار .( اليت تدؿُّ على اْلُمداوم افَ عند السجود ، خاصة وأنو عَبَّ بػ ) كَ 
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ىو القوؿ بتقدًن الَيَدْين َعلى  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - كالذم يترٌجح في نظرم
 ا يلي :مَ وذلك لِ  ؛الرُّْكَبتَػُْتِ 

 لصحة داللة السنة على ذلك . أكالن :س
 : -َرضِبَُو اللُ -، قاؿ اغبافظ الدارقطٍت  متكلم فيو --أف حديث وائل  ا :ثانين 

تفّرد بو يزيٌد عن شريك ، ولَػْم حيدّْث بو عن عاصم بن ُكليٍب غَُت شريٍك ،  )
 اىػ . (وشريٌك ليس بالقوّي فيما تفّرد بو 

أف القوؿ بتقدًن اليدين اجتمعت فيو داللة السنة من وجهُت مها : القوؿ  ا :ثالثن 
    ،  فعليةٌ خببلؼ القوؿ بتقدًن الرّكبتُت ؛ فإف السنة اليت دّلت عليو ، والفعل 

ُقّدمت السُّنة القولية ، فكيف إذا كانت ، وإذا تعارضت الّسنة الفعلية والقولية 
  .ؾبتمعًة مع ُسنٍَّة فعليٍة أخرى ، فإهنا أرجح من باب أوىل وأحرى 

؛ ألننا نقوؿ  --أف الُكلَّ ُسنٌَّة واردٌة عن رسوؿ الل :  كال ييشكل على ىذا
        ا ، ُسنَّتاف ـُبتلفتاف ال ديكن العمل ّٔما معً يف ىذه اغبالة : إنو وردت 

، ٍذ نظرنا إىل أيهما أقوىفوجب أف نعمل بأحدمها ، وحينئ ،ال جيوز تركهما  كما
َعَلْيِو -فوجدنا أف داللة القوؿ خطاٌب لؤلمة ملزـٌ ليس فيو احتماؿ اػبصوصية بو 

دخلها احتماؿ اػبصوصية ؛ ، ووجدنا داللة الفعل داللًة ي -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ 
فعلمنا أف الّسنة القولية أقوى من الّسنة الفعلية ، فقّدمناىا عليها من ىذا الوجو 

 عند تعارضهما .
أف األحاديث الواردة بتقدًن اليدين أكثر من األحاديث الواردة بتقدًن  ا :رابعن 

 -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -لكثرة عدد الصحابة ؛ الركبتُت ، وىذا يوجب الطمأنينة ّٔا 
 الذين َرَوْوَىا .
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 ________________________________________
 حىاًئلو لىٍيسى ًمٍن أىٍعضىاًء سيجيوًدهً  لىٍو مىعى كى 

________________________________________ 
    ،  --أف تقدًن اليدين َعِمَل بو راوي اغبديث بعد وفاة النَِّبّ  ا :خامسن 

 ألنو يقّوي بقاء اغبكم ، وعدـ َنْسِخو . ؛وىذا مرّجٌح عند علماء األصوؿ 
من عمل أىل اْلَمدينة  -َرضِبَُو اللُ -أف تقدًن اليدين أدركو اإلماـ مالك  ا :سادسن 

،  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -ومثل ىذا يقوى االحتجاج بو ؛ لقرب عهده من الصَّحابة 
، وعمل الناس بو ، يوجب الطمأنينة إليو أكثر  --فشهرتو يف مسجد النَِّبّ 

أدركُت الّناَس يضعوف أيديهم  ) : -َرضِبَُو اللُ -من غَته ، بل قاؿ اإلماـ األوزاعي 
ا يف أمصار ا بأىل اْلَمدينة ، وأنو كاف معروفً ، فبُّت أنو ليس خاصِّ  (قبل رَُكبهم 

 . -ُم اللُ َرضِبَهُ -اإلسبلـ يف القروف اْلُمفضلة ، وعصور السلف 
      أف أىل اللغة كما نّص عليو بعض أئمتهم قالوا : إف رُْكَبيْت الَبِعَت  ا :سابعن 

يف ُمَقدّْمتو ، وحينئٍذ تكوف ـبالفتو بتقدًن اليدين ، ألف بُروَكو يكوف بتقدًن 
 أعلى وأعلم .  -تَػَعاىَل -والل ، الركبتُت .... 

هى  : -رىًحمىوي اللي -كقولو  بػٍ أي جيمع بينهما ، فيسجد [  وً فً نٍ أى  عى تو مى ] ثٌم جى
مها عن اآلخر ، وىذا ىو قوؿ األوزاعي ، وإسحاؽ ، ا ، وال يُغٍت أحدُ عليهما معً 

  . -َرضِبَُهُم اللُ -ورواية عن اإلماـ أضبد ىي اْلَمذىب ، وقوؿ بعض اْلَمالكية 
 هً دً يى بً  ارى شى أى ، كى  ةً هى بػٍ جى ى الٍ لى عى  )) حيث قاؿ :، ظاىر اغبديث اْلُمتقدـ :  كدليلهم

 فدؿَّ على أهنما كالعضو الواحد ، واعببهة ىي األصل . (( وً فً نٍ ى أى لى عى 
ذكرنا أف [  حىاًئلو لىٍيسى ًمٍن أىٍعضىاًء سيجيوًدهً  لىٍو مىعى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

        ىذه السبعة األعضاء ُيْسُجد عليها ، وىذا على سبيل الوجوب ؛ ألف النَِّبّ 
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--  فمن سجد فإنو يُراعي يف سجوده السجودَ ، أمر ّٔا ، وبناًء على ذلك 
      ؛على القدمُت فيجعلهما على األرض ، ويستقبل بأصابع القدمُت القبلة 

         : --ا ثبت يف صحيح البخاري من حديث أيب ضبيٍد السَّاعدي مَ لِ 
ا ، ال قىابىضهيمى شو ، كى رى ميٍفتىرً غىيػٍ  وً يٍ دى يى  عى ضى ا سىجىدى كى ذى إً  -- النًَّبيَّ  فَّ أى  ))
لىةى رًٍجلىٍيًو الٍ  عً ابً صى اًؼ أى ٍطرى أى لى بً بى قٍ تػى اسٍ كى   .  ((ًقبػٍ

وأما الركبتاف فإف السجود عليهما يكوف بوضعهما على األرض ، وليس بوضع 
إحدامها على األخرى وكلّّ من القدمُت والركبتُت فإنو ال يؤثر وجود اغبائل فيهما 
لثبوت السنة دبشروعية لبس اػبفُت أثناء الصبلة كما يف األحاديث الواردة فيو يف 

 باب اؼبسح على اػبفُت حيث دلت الصحيحُت وغَتمها ، وقد تقدـ بياهنا يف
على توقيتو باليـو والليلة ، وبالثبلث للمسافر ، وىذا يؤدي إىل صبلتو ّٔما يف 
مدة اؼبسح ، ومها حائبلف للقدمُت فدؿَّ على عدـ تأثَت سًتمها ، وأما الركبتاف 

كاف على ركبتيو الساتر من ثوب وإزار وكبوه ، فإنو ال يضر إصباًعا ، فإنو إذا  
         از لشدة برد وكبوه ، ىكذا لو سجد على يديو وعليهما ساتر كالقفو 

  .فإنو ال يضر 
               َمْنِكبَػُْتِ ، كما جاء يف حديث أيب ضُبيٍد السَّاعدي ويسن وضعهما حذو الْ 

--  (( : النًَّبيَّ  فَّ أى --   هىتىوي ًمنى كى  كىافى ًإذىا سىجىدى أىٍمكىنى أىنٍػفىوي بػٍ األىٍرًض ، جى
ٍنبػىٍيوً نىحَّ كى  ٍيًو عىٍن جى رواه أبو داود ، والًتمذي  (( وً يٍ بػى كً نٍ ًو حىٍذكى مى يٍ كىضىعى كىفَّ كى ،  ى يىدى

 وصّححو . 
كما صّحت بذلك السنة يف حديث ،  ا وضع اليدين حذو األذنُت ويسن أيضً 
 النسائي .
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    أما بالنسبة لليدين وللجبهة فإنو إذا كاف سجوده على حصٍَت ، أو سجاٍد ،  
من  -- فإنو باإلصباع ال يُؤثّْر ، فقد ثبت يف الصَّحيَحُِت عن النَِّبّ ، أو طُبرٍة 

أتاىم عند جدتو  -- يف الصَّحيَحُِت أف النَِّبّ  -َوأَْرَضاهُ  - حديث أنس
 (( لىكيمٍ  يى لِّ صى ًلي قيوميوا فى  ))قاؿ : فقاؿ لنا :  -ااىَ ضَ رْ أَ وَ  اَرِضَي الُل َعنػْهَ -ليكة مُ 

ًبمىاءو  فػىنىضىٍحتيوي ، ا ليًبسى ًؿ مى طيوٍ  نٍ مً  دَّ اٍسوى  دً رو قى ى حىًصيٍ لى إً  تي فقيمٍ  ))قاؿ أنس : 
ٍلًفنىا  نٍ زي مً وٍ جي عى الٍ كى  ، رىاءىهي مي كى يٍ تً يى الٍ ا كى نى صىفىٍفتي أى كى ، -- النًَّبي   وً يٍ لى عى  فى قى وى فػى    ((خى

            أنو دخل على النَِّبّ  --ا من حديث أيب سعيد ويف صحيح مسلم أيضً 
-- ((  وً يٍ لى رو يىٍسجيدي عى يٍ صً ى حى لى لِّي عى ييصى  وي تي يػٍ أى رى فػى )) :  قاؿ. 

َها-ويف الصَّحيَحُِت من حديث عائشة  اؿ ػق --أف النَِّبّ ،  -َرِضَي الُل َعنػْ
من طَبّر الشَّيَء إذا َغطَّاه ، وىي : ، واػبُْمرُة أصلها  ((ةى خيٍمرى ًني الٍ لًيٍ اكً ػنى  )): ؽبا

، وتكوف من  حاؿ السجودلكي رَبُوؿ بُت الوجو وبُت األرض ؛ وضع تُ  قطعةٌ 
  .قماٍش ، كالسّْجادة الصغَتة ِبَقْدِر الوْجِو 

ا لَػْم يعتَبه ُمؤثػّْرً  -- فهذا يدؿُّ على أف اغبائل بالسَّجاجيد ال يُؤثّْر ، وأف النَِّبّ 
  .يف سجوده 

كطرؼ الثَّوب ، أو الرداء عند ،  ا وضَع اغبائَل اْلُمّتصل بو لكن لو أف إنسانً 
 وجود اغباجة إىل ذلك ، كأف يكوف يف حٍر شديٍد ، فهل لو أف يسجد عليو ؟ 

       ا ثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث أنٍس مَ لِ  ؛جيوز لو ذلك ، نعم  كالجواب :
-- : النًَّبيِّ  عى ي مى لِّ صى نَّا ني كي   )) قاؿ --  ًب ًمٍن ا طىرىؼى الثػَّوٍ يىضىعي أىحىدينى فػى

ًة الٍ    . ((ًد حىرِّ ًفي مىكىاًف الس جيوٍ ًشدَّ
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________________________________________
ٍنبػىٍيوً يٍ دى ييجىاًفي عىضي كى   ًو عىٍن جى

________________________________________ 
ائً لى ] كى  بقولو : -َرضِبَُو اللُ -وىذا ما أشار إليو اْلُمَصنّْف  لو ًمٍن غىٍيًر أىٍعضىاًء ٍو ًبحى

وتعبَته بػػ ) لو ( فيو إشارة إىل اػببلؼ يف اؼبذىب ولكن يف غَت  ًد [الس جيوٍ 
  . آّمع عليو وىو القدماف والركبتاف

أف ال يكوف من أعضاء السُّجود  ًد [جيوٍ ًر أىٍعضىاًء الس  ] ًمٍن غىيٍ  بقولو : ومراده
   أف يضع إحدى القدمُت فَػْوَؽ األخرى كما يفعلو البعض ،  :مثل ،  السَّبعة

، أو كّفيو ربت وجهو ، فإنو ال جيوز لو أف يفعل ذلك ؛ ألنو يؤدي  أو يضع كّفو
سجود على ىذه األعضاء ، فهو إذا وضع إىل عدـ العمل بالسُّنة اآلمرِة بال

     ا على إحدامها ، إحدى رجليو فوؽ األخرى حاؿ السجود يكوف ساجدً 
وىو مأموٌر بالسجود عليهما ، وىكذا إذا وضع َبْطَن َكفّْو ، أو َكفَّيِو على وجهو 
حاؿ سجوده فقد عّطل السجود على الكّف واعببهة ، وىذا فيو ـبالفٌة ألمر 

 . فيمنُع منوُ بالسجود عليهما ؛  --النَِّبّ 
ٍيًو [ يٍ دى ييجىاًفي عىضي ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو  ٍنبػى البعد : اْلُمجافاة أصلها ًو عىٍن جى
  .إذا َقبلُه ، واْبتعَد عنو ، أو امتنع من كبلمو " َجَفاُه " :  يُقاؿ

ثبت عنو  -- ألف النَِّبّ أف ال يُػَقرّْب َعُضَده إىل َجْنِبو وَبْطِنو ؛  :كاٍلميجافاة 
 -مهُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -يف األحاديث الصحيحة أنو َجاَف ، حىت أْشفَق الصَّحابُة 

ًإٍف كينَّا  )) أنو قاؿ : --عليو يف ذلك ، كما ثبت يف حديث أضبر بن جزي 
ٍنبػىٍيًو إً ًة مىا ييجىاًفي ًمٍرفػىقىٍيًو عىٍن ًشدَّ  نٍ مً  -- اللً  ؿً وٍ سي لىنىٍأًكم ًلرى   (( ا سىجىدى ذى جى

  .رواه أضبد ، وابن ماجو 
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  . -وُ بلمُ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  اللِ  اتُ وَ لَ صَ -إذا سجد جاَف حىت يُرى بياض إبطيو --وكاف 
 وىذه اْلُمجافاة ىي اْلُمرادة بالتَّْجِنيِح الوارد يف حديث عبدالل بن مالٍك بن حُبَْينة

ًإذىا سىجىدى ييجىنِّحي ًفي  -- اللً  ؿي كىافى رىسيوٍ   )) قاؿ : -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -
  . ((ى يػيرىل كىضىحي إًبطىٍيًو حىتَّ  سيجيوًدهً 

َها-حديث أـ اْلُمؤمنُت ميمونة وىي التخوية الواردة يف   قالت : -َرِضَي الُل َعنػْ
ل كىضىحي ى يػيرى تَّ حى  – ي جىنَّحى نً عٍ يػى  – وً يٍ دى يى ا سىجىدى خىوَّل بً ذى إً  -- النًَّبي   افى كى   ))

  . رواه مسلم (( وً ائً رى كى  نٍ ًإٍبطىٍيًو مً 
َعُِت          كما يف حديث عبدالل بن عمر ،  وىي اْلُمرادة باْلُمجافاة عن الضَّبػْ

ُهَما- ال تػىٍبسيٍط ًذرىاعىٍيكى كىبىٍسًط  )) قاؿ لو : --أف النَِّبّ  -َرِضَي الُل َعنػْ
تػىٍيكى ى لى عى  ادًَّعمٍ السَّبيًع ، كى  عىٍيكى  نٍ تىجىاؼى عى ، كى  رىاحى  تى لٍ عى فػى  فٍ إً  كى نَّ إً ؛ فى  ضىبػٍ

ة ، وابن حبّاف ، واغباكم رواه ابن خزدي (( كى نٍ وو مً ضٍ عي  ل  سىجىدى كي  كى لً ذى 
  .وصّححو

ُهَما-ِمْرفَػَقُْت يف حديث الَباء بن عازب وىي اْلَمقصودة برفع الْ  يف  -َرِضَي اللُ َعنػْ
ًإذىا سىجىٍدتى فىضىٍع كىفٍَّيكى ،  )) : --قاؿ : قاؿ رسوؿ الل ، صحيح مسلٍم 

 . ((اٍرفىٍع ًمٍرفػىقىٍيكى كى 
وىذه اْلُمجافاة تُعُُت على سبكُت اإلنساف ألعضائو من السُّجود ، خببلؼ ما إذا 

  .ألصق َعُضَدْيو جِبَْنبَػْيِو أو افًتش افًتاش السَُّبِع 
، ولكن ال ينبغي لئلنساف أف يؤذي ّٔا  -- النَِّبّ وىذه اْلُمجافاة سنٌة عن 

لو فعلها ، فإذا كاف  رَ تيسَّ  نْ مَ غَته من اْلُمصّلُت إذا كاف يف الصَّف ، فهي سنٌة لِ 
ال حيصل فإنو يف ىذه اغبالة جيايف ِبَقَدٍر  ةافاتماـ آّب أّذىجبوار اإلنساف من يت

  آلذى فعل آّافاة على كماؽبا، ولو أف كل واحٍد من اْلُمصلُت معو الضرر لغَته 
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 َّٕ 

 

 ________________________________________
ٍيًو كى  ٍيًو كى ، بىٍطنىوي عىٍن فىًخذى  كىيقيوؿي : سيٍبحىافى رىبِّيى األىٍعلىى، يػيفىرِّؽي ريٍكبىتػى

________________________________________ 
جافاهتم صبيعهم ؛ فاْلُمنبغي مُ ؛ ألف اْلَمكاف ال َيَسُع لِ  بعضاً  اْلُمَصلُّوف بعضهم

ِه ، وتكوف اْلُمجافاة ِنْسِبيًَّة .  حينئٍذ أف يقتصر كل مصٍل على َحدّْ
ا بالسُّنة ، والنعداـ أما اإلماـ واْلُمنفرد فإف اْلُمَجافَاَة يف حّقهما آكد تأسيِّ 

 ا .أذيتهما للغَت غالبً 
ٍيًو [ ] كى  : -اللي رىًحمىوي -قولو     ،  أي وجُيايف بطَنو عن َفِخَذْيوبىٍطنىوي عىٍن فىًخذى

  .فبل جيعل الَفِخَذْين حاملُت للَبْطِن 
َعَلْيِو -يف صفة صبلتو  --حديث أيب ضبيد السَّاعدي  :ككدليل ذلك 
رى حىاًملو بىٍطنىوي   وي نَّ أى : ))  -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ  ٍيًو ، غىيػٍ كىافى ًإذىا سىجىدى فػىرَّجى بػىٍينى فىًخذى

ٍيًو عىلىى شىيٍ   ، والبيهقي . أخرجو أبوداود ((ءو ًمٍن فىًخذى
ٍيًو [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو    دبعٌت أنو ال يُػْلِصُقهما ببعضهما ، يػيفىرِّؽي ريٍكبىتػى

 ء .وىذا يف حقّْ الرّْجاؿ ، دوف النّْسا
شرع يف بياف ، الفعلي يف سجوده  --ىدي النَِّبّ  -َرضِبَُو اللُ -وبعد أف بُتَّ 

اؽبدي القويل يف السجود ، وذلك ببياف األذكار اليت يقوؽبا اْلُمصلي حاؿ 
  .((  كىيقيوؿي : سيٍبحىافى رىبِّيى األىٍعلىى )) : -َرضِبَُو اللُ -الّسجود ؛ فقاؿ 

ا ورد يف حديث عقبة بن مَ لِ  ؛ىذا التسبيح يعتَب من أذكار السجوِد الواِجبة 
 چں  ڻ  ڻ  ڻ چ  : تٍ لى زى ا نػى مَّ لى  )) اْلُمتقدـ أنو قاؿ: --عامٍر 

(ُ) ، 

                              
 . ٔ :، آية  األعلى/  (ٔ)
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       رواه أضبد ، ((ٍجعىليوىىا ًفي سيجيودًكيٍم اً :  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ - اؿى قى  
  . وأبو داود

ا ذى إً  افى كى   وي نَّ أى )) :  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وثبت يف األحاديث الصحيحة عنو 
              حديث حذيفة بن اليماف : ومنها ،  ((: سيٍبػحىافى رىبِّيى األىٍعلىى  اؿى قى  دى جى سى 
ُهَما-  افى حى بٍ : سي  اؿى قى ؛ فػى  دى جى سى  مَّ ثي  )) يف صحيح مسلم ، وفيو : -َرِضَي الُل َعنػْ
  . ((ى لى عٍ ي األى بِّ رً 

فأثٌت على وىذا التَّنزيو بصفة العلو فيو مناسبة ، فهو يف أدىن ما يكوف ذلًة لل ، 
ربو ّٔذه الصفة الكردية على أمت الوجوه وأكملها دبا يليق جببللو وعظمتو فوصفو 

   وىي ال تليق إال بالل وحده  (سيٍبحىافى رىبِّيى األىٍعلىى  )، فقاؿ :  بكونو األعلى
  ال شريك لو .

، وىي ثابتة  --ويف ىذه السنة الصحيحة رٌد على من ينفي صفة العلو لل 
 . بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصرحية 

القويل يف السجود  --ودّلت األحاديث الصحيحة على أف ىدي النَِّبّ 
 مشتمٌل على أمرين : 

  كما تقدـ .التَّسبيُح   األكؿ :
       من حديث أـ اؼبؤمنُت عائشة  الدُّعاُء ، كما يف صحيح مسلم كالثاني :

َها- ،  راشً ليلة من الفً  --بي النَّ  تقدتي )) افٍ قالت :  -َرِضَي الُل َعنػْ
وبتاف نصي كىما مى  جدً سٍ كىو في المى  يوً مى دى قى  طنً م على بى دً عت يى فالتمستو ، فوقى 
وبتك ، قي اتك من عي اؾ من سخطك ، كبمعافى وذ برضى أعي ي إنِّ  يقوؿ : اللهمَّ 

 ك (( .سً فٍ ى نػى لى نيت عى ما أثٍ كى   عليك ، أنتى  ناءن ي ثى صً حٍ ك ، ال أي نٍ مً  كى بً  وذي كأعي 
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 َّٗ 

 

 ________________________________________
بػِّرن   ييٍمنىاهي ا ا ييٍسرىاهي نىاًصبن يىٍجًلسي ميٍفتىًرشن كى ، ا ثيمَّ يػىٍرفىعي رىٍأسىوي ميكى

________________________________________ 
إىل الدعاء يف السجود كما يف صحيح  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وندب أمتو 

رى  )) قاؿ : --أف النَِّبّ  --من حديث أيب ىريرة   مسلم  في ا يىكيوٍ بي مى أىقػٍ
 . (( الد عىاءى ٍكًثريكا أى سىاًجده فى  وى ىي كى  رىبِّوً  نٍ عىٍبدي مً الٍ 

بػِّرن  : -رىًحمىوي اللي -قولو  من  مراده أنو إذا فرغ اؼبصليا [ ] ثيمَّ يػىٍرفىعي رىٍأسىوي ميكى
ّٔذا  -- ، وقد أمر النَِّبّ (  أكَبُ  اللُ ) ا أي قائبًل : السُّجود رفَع رَْأَسو ُمَكبػّْرً 

     --أفَّ النَِّبّ  -- الرفع ، كما يف الصَّحيَحُِت من حديث أيب ىريرة
فأمره  ((ثيمَّ اٍرفىٍع  )) قاؿ للُمِسيِء َصبلتِو بعد أف أمره بالسُّجود والطمأنينة فيو :

ويرفع لكي ينتقل إىل الركن البعدي ، وىو اعبلوس بُت  ؛بالرَّفع من السُّجود 
ا يىٍجًلسي ميٍفتىًرشن ] كى  بقولو : -َرضِبَُو اللُ -وىو ما أشار إليو اْلُمَصنّْف ، السجدتُت 
  .ا ييٍمنىاهي [ ييٍسرىاهي نىاًصبن 

فيقلبها لكي  ؛أي رْجَلو الُيْسَرى  [ ا ييٍسرىاهي ميٍفتىًرشن ] حاؿ كونو  [ سي لً جٍ يى كى ] 
صارت حائبًل بُت أَْلَيِتو واألرض فإهنا  فإذاتكوف حائبًل بُت األَْلَيِة واألرض ، 

      تكوف حينئذ دبثابة الِفراش الذي حيوؿ بُت البدف وبُت األرض ، ولذلك 
 .  ا [] ميٍفتىًرشن  : -َرضِبَُو اللُ - قاؿ

أنو يفًتش رجلو اليسرى ، ويَػْنِصُب الُيْمٌت ؛   -- وىذا ىو ىدي رسوؿ الل
 :قالت -َرِضَي الُل َعنػَْها-َة اْلُمؤمنَُت َعاِئشَ كما يف صحيح مسلم من حديث أـ 

  . ((ييٍمنىى الٍ  يػىٍنًصبي رًٍجلىوي ييٍسرىل ، كى الٍ  كىافى يػىٍفًرشي رًٍجلىوي كى  ))
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 ________________________________________
 يػىقيوؿي : رىبِّ اٍغًفٍر ًليكى 

________________________________________ 
        -- يف صفة صبلة النَِّبّ  -- ضبيد الّساعدي ومثلو حديث أيب

 . عند البخاري
مراده أف السُّنة أف يقوؿ يػىقيوؿي : رىبِّ اٍغًفٍر ًلي [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

    --كما ثبت يف حديث حذيفة ،  اْلُمصلي بُت السَّجدتُت ىذا الدعاء 
تىيًن كىافى يػىقيوؿي بػىيٍ    -- النًَّبيَّ  فَّ أى  )) عند أصحاب السُّنن : رىبِّ : نى السٍَّجدى

  . (( اٍغًفٍر ًلي ، رىبِّ اٍغًفٍر ًلي
ُهَما-الل بن عباس ويف حديث عبد  كىافى  -- النًَّبيَّ  فَّ أى : ))  -َرِضَي الُل َعنػْ

تػىٍينً  وؿي قي يػى   ((اٍرزيٍقًني اٍىًدًني ، كى اٍرحىٍمًني ، كى : اللهمَّ اٍغًفٍر ًلي ، كى  بػىٍينى السٍَّجدى
واغباكم وصححو ، وأخرجو الًتمذي ويف روايتو : ) واجَبين (  أخرجو أبوداود

واجَبين ( بدؿ ) وعافٍت ( ، وأخرجو  ،بدؿ ) وعافٍت ( ، وعند أضبد ) وارفعٍت 
ابن ماجو وفيو ) واجَبين وارفعٍت ( بدؿ ) وعافٍت ، واىدين ( فأصبح ؾبموع 

ٍت ، وارفعٍت ، واجَبين ، األلفاظ الواردة سبعة : اغفر يل ، وارضبٍت ، وعاف
  ، وارزقٍت فاستحب بعض أىل العلم رضبهم الل اإلتياف ّٔا صبيعاً .واىدين

  . ((اٍجبػيٍرًني  ))بدؿ  ((اًفًني عى كى  )) لروايات :ويف بعض ا
كما دّلت عليو السنة ، واألفضل الدعاء   ،وما بُت السَّجدتُت موضع دعاٍء 

بالوارد ، فإف لَػْم يكن حيفظو ، أو أراد أف يزيد عليو غباجٍة ، أو كرٍب نزؿ بو ، 
 نّص على ذلك ، و  ألف السنة ثبتت دبشروعية الدعاء فيو ؛وكبو ذلك فبل بأس 
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 ُُّ 

 

________________________________________
بػِّرن ، لىى ةى كىاأليكٍ يىٍسجيدي الثَّانًيى كى  ا ا عىلىى صيديكًر قىدىمىٍيًو ميٍعتىًمدن ا نىاًىضن ثيمَّ يػىٍرفىعي ميكى

ٍيًو ًإٍف سىهيلى   عىلىى ريٍكبىتػى
________________________________________ 

 --األئمة من شرَّاح األحاديث وغَتىم ، فهو موضع دعاٍء ، ولَػْم يأمر النَِّبّ 
 .فيو بدعاٍء ـبصوٍص  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -الصحابة 
كقوؿ ،  السنة أف يدعو بُت السجدتُت ، فلو دعا لو ولوالديو فبل حرج  ومن ىنا

ألنو دعا دبشروٍع يف موضٍع ثبتت السنة  ( ؛رب اغفر يل ، ولوالدّي ) اْلُمصلي : 
  .دبشروعية الدعاء فيو 

وما شاع عند بعض اْلُمعاصرين من تبديع الدعاء بُت السجدتُت إذا قاؿ 
فإنو ليس ، : ) ربّْ اْغِفر يل ، وِلَوالَدّي ( ىكذا بدوف ضوابط  اْلُمصلي فيو

باإللزاـ بدعاٍء  بسديٍد ؛ ألف السُّنة ثبتت دبشروعية الدعاء بدوف ورود نصٍ 
األفضل التزاـ : فيقاؿ  ،فصارت أصبًل يف اعتبار اْلَموضع للدُّعاء ، ـبصوٍص 

ْلزِـِ الناس بو ، أو يعتقد لو داـ أنو لَػْم يػُ  ما ،الوارد ، وال حرج على من دعا بغَته 
 ا يف ىذا اْلَموضع .فضبلً خاصِّ 

أي يسجد السجدة الثانية ، لىى [ كىاأليكٍ ةى  يىٍسجيدي الثَّانًيى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 . ويفعل فيها مثل ما فعل يف األوىل من اؽبدي العملي والقويل الذي سبق بيانو

بػِّرن  : -رىًحمىوي اللي -قولو  ا ؛ أي يرفع رأسو من سجوده مكَبً ا [ ] ثيمَّ يػىٍرفىعي ميكى
 . أو نافلةٍ  يف فريضةٍ لكي ينتقل إىل الركعة الثانية ، سواًء كاف 

ٍيًو ًإٍف ا عىلىى صيديكًر قىدىمىٍيًو ميٍعتىًمدن ] نىاًىضن  : -رىًحمىوي اللي -قولو  ا عىلىى ريٍكبىتػى
أنو يعتمد القائم من السجود على رُْكَبتَػْيو وُصُدوِر  -َرضِبَُو اللُ -مراده [  سىهيلى 
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 -- النًَّبيَّ  فَّ أى : ))  --حبديث وائلٍ  القائلوف ّٔذا القوؿ واستدؿ، َقَدَمْيو  
ٍيوً نػىهىضى عىلىى ريٍكبىتػىٍيًو ، كى   . وىو منقطعرواه أبو داود  (( اٍعتىمىدى عىلىى فىًخذى

فإنو جيلس جلسة االسًتاحة عند من من صبلتو  بعد كل ركعة وترٍ وعند قيامو 
أف يرجع اإلنساف فيجلس بعد :  كاٍلميراد بجلسة االستراحةيقوؿ بُسّنيتها ، 
 الثانية أو الرابعة .، مث يقـو للركعة  خفيفةً  جلسةً رفعو من الّسجود 

 كىذه الجلسة للعلماء فيها كجهاف :
  .ا للكبَت والصغَت ىي سنٌة مطلقً  منهم من قاؿ :

ورد يف بعض روايات  ، وما --حبديث مالِك بن اغبويرِث :  كاحتجوا
يف صحيح  --، وحبديث أيب ىريرة  --حديث أيب ضبيٍد السَّاعدي 

، ولكن ىذه  ا عّلم اْلُمسيء صبلتو أمره ّٔذه اعبلسةمَّ لَ  -- البخاري أفَّ النَِّبّ 
ّٔا للمسيء صبلتو ضعيفة ،   -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -الزيادة اْلُمشتملة على أمره 

  .يف الفتح  -َرضِبَُو اللُ -كما نّبو عليو اغبافظ ابن حجر 
يف إثبات ىذه  -َرضِبَُهُم اللُ -ن وافقو اإلماـ الشافعي وم  كأقول ما اعتمده

، وىو حديٌث صحيٌح ال إشكاؿ  --اعبلسة ، حديث مالك بن اغبويرث 
ـَ على  --أف مالك بن اغبويرث :  كلكن اإلشكاؿ فيويف سنده ،   َقِد

يف آخر ُعمرِِه ؛ حيث قدـ عليو يف ِىْجرة الُوُفوِد يف آخر عمره  --رسوؿ الل 
 -- ، وثبت يف األحاديث الصحيحة عن رسوؿ الل -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ َعَلْيِو -

َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو -وثَػُقل  ، دبعٌت أنو َبُدفَ  أنو يف آخر عمره أخذه اللَّحم
   : -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -، وثبتت بذلك األحاديث الصحيحة عنو  -َعَلْيوِ 

: قاؿ -- أف النَِّب -امهُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - سفياف بن أيب كما يف حديث معاوية
  .رواه ابن ماجو ، والبيهقي  (( تي دَّنٍ بى  دٍ ي قى نِّ إً  ))
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َها-ويف حديث أـ اْلُمؤمنُت عائشة              يف صحيح مسلم قالت : -َرِضَي الُل َعنػْ
هي اللَّ كى  -- اللً  ي  بً نَّ نى ا سى مَّ لى فػى  )) ، ولذلك كاف يصلي يف قياـ  (( ٍحمي أىخىذى

  .مث ركع ، ا ، حىت إذا قرب من قدر مئٍة آية قاـ وقرأىا الليل جالسً 
فقالوا : كونو يراه يف آخر عمره ّٔذه الصّْفة يدؿُّ على أنو كاف يفعلها غباجٍة ، 

ولكن اغَبَدَث والقادر فإنو  ،فهي سنة للمحتاج إما لضعٍف ، أو مرٍض ، أو ِكََبٍ 
،  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - يقـو مباشرًة ،  كىذا القوؿ ىو أرجح القولين في نظرم

 اشرة .أنو يقـو مب -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ -وىو مذىب اغبنفية ، واْلَمالكية، واغبنابلة 
من يف الصَّحيَحُِت  --أنو ثبت يف حديث أيب ىريرة  كالدليل على ذلك :

ى تىٍطمىًئنَّ ثيمَّ ايٍسجيٍد حىتَّ  )) لو : قاؿ --حديث اؼبسيء صبلتو أف النِب 
فهذا أمٌر يدؿُّ على أنو جيب على ،  ((ا ى تػىٍعتىًدؿى قىاًئمن ا ، ثيمَّ اٍرفىٍع حىتَّ سىاًجدن 

  اْلُمصّلي بعد انتهائو من السَّجدة الثَّانية أف يقـو مباشرًة فدؿَّ على أف األصل 
  .ىو وجوب القياـ مباشرًة 

     ا بُت على صورٍة ؿبتملٍة مًتددً  --مث ؼبا جاء حديث مالك بن اغبويرث 
ٍب خاٍص ، نظرنا فوجدنا أف كونو سّنًة أف يكوف سّنًة تشريعيًة ، وُسّنًة ِجبلّْيًة لسب

َعَلْيِو -لورود األحاديث الصَّحيحة اليت تُثبت أنو ؛ أقوى  جبلّْيًة لسبٍب خاصٍّ 
 --ا ، وذلك موافٌق لقدـو مالك يف آخر عمره كاف ضعيفً  -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ 

َعَلْيِو الصَّبلُة -، بل صرّح بذلك  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -عليو يف آخر حياتو 
عند ابن ماجو والبيهقي أف النَِّبّ  --كما تقدـ يف حديث معاوية   -َوالسَّبلـُ 

-- : ـً يى قً الٍ ال بً ، كى  ودً الس جي ال بً وًع ، كى الر كي ال تىٍسًبقيوًني بً  )) فقاؿ ي قىٍد نِّ إً فى ؛  ا
وىذا يدؿُّ على ثَِقل بدنو بسبب الِكََب ، وقد كاف ىذا يف الصَّبلة ، ،  ((بىديٍنتي 

 على ـبالفة األصل الذي دّؿ على وجوب القياـ  --فلم يَػْقَو حديث مالك 
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  ________________________________________
لً ييصىلِّي الثَّانًيى كى  ا التٍَّحرً  ،كى ةى كىذى  تىٍجًديدى كى  ، ذى و  التػَّعى كى  ، االٍسًتٍفتىاحى ، كى  ةى مى يٍ مىا عىدى

 ةً النػِّيَّ 
________________________________________ 

       مباشرًة وىو أمٌر ، خاصًة وأنو ينتقل إىل الركن ، فبل ينبغي أف ينقطع عنو 
  .ومن ىنا قوي تقدًن األصل ،  دبا ال حيتاج إليو ، وىو اعبلوس

مث نظرنا فوجدنا أننا لو جعلنا ىذه اعبلسة سنًة يف حق من توفر فيو الوصف 
خيص ّٔا كحاؿ النَِّبّ  ، وىو كبَت السّن ، واْلَمريض ،  --اْلُمناسب للًتَّ
، لوجدنا أف ذلك جُيمع بو بُت األحاديث  وكبوىم فبن يشقُّ عليهم القياـ مباشرةً 

ىذا القوؿ عمبًل بالنّصُت والعمل ّٔما  فيكوف يف، تعارٌض  بينهاحبيث ال يكوف 
  .أوىل من العمل بأحدمها وترؾ اآلخر 

 ؛القوؿ بعدـ مشروعيتها بالنسبة للشاب والقادر على القياـ مباشرًة  يترجحؤّذا 
للمسيء صبلتو  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -ألنو مأموٌر باألصل الذي دّؿ عليو قولو 

ؿى دً ى تػىٍعتى ٍع حىتَّ ثيمَّ اٍرفى  )) : --حديث أيب ىريرة  كما يف الصَّحيَحُِت من
والل  ،وتكوف سنًة يف حقّْ اْلُمحتاج إليها لضعٍف، أو كٍَب ، أو مرٍض ،  ((ا قىائمن 

 أعلم .
لً ييصىلِّي الثَّانًيى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو  ا التٍَّحرً  ،كى ةى كىذى ،  ةى مى يٍ مىا عىدى

 .ًة [ النػِّيَّ  تىٍجًديدى ، كى  ذى و  التػَّعى ، كى االٍسًتٍفتىاحى كى 
الركعة الثانية ، ومراده أف اْلُمصلي يفعل فيها مثلما فعل يف : أي  [ ةى يى انً ] الثَّ 

ا وصف مَّ لَ  -- الركعة األوىل ، ما عدا ما ذكره من اْلُمستثنيات ؛ ألف النَِّبّ 
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للُمسيِء صبلتِو الركعة األوىل أمره أف يفعل يف الثانية مثل ما فعل يف األوىل ، 
 .؛ لفرؽ االستفتاح والسُّنة أف تكوف الثانية أخفَّ من اأُلوىل 

ا التٍَّحرًيٍ  : -رىًحمىوي اللي -كقولو  أف تكبَتة اإلحراـ ـبتصٌة : أي [  ةى مى ] مىا عىدى
تقدـ كما   -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -لقولو ؛ ة فهي مفتاح الصَّبل ،بالركعة األوىل 

 .  (( ري يػٍ بً ا التَّكٍ ميهى يٍ رً حٍ تى ))  : --يف اغبديث الصحيح عن علي معنا 
   أنو ال يقرأ دعاء االستفتاح يف الركعة الثانية ، : أي  [ االٍسًتٍفتىاحى ] كى  كقولو :

  .-اللُ َرضِبَُهُم -وىذا ىو مذىب صباىَت أىل العلم 
 النًَّبي   افى كى   )) قاؿ : --ثبت يف صحيح مسلم عن أيب ىريرة  ما:  كدليلهم

--  ًتىتىحى الٍ اا نػىهىضى ًفي الرٍَّكعىًة الثَّانيًة ذى إ پ پ پ   چ ػػػةى بً اءى ًقرى فػٍ

فيو دليٌل على  ((لىٍم يىٍسكيٍت كى  )) فقولو :،  ((لىٍم يىٍسكيٍت كى   چپ
عدـ قراءة دعاء االستفتاح ؛ ألنو يكوف يف السَّكتة قبل القراءة كما بّينو أبو ىريرة 

--  يف حديثو يف صحيح مسلم ، فلما بُّت أنو لَػْم يسكت دّؿ على أنو كاف
َعَلْيِو -يبدأ بالقراءة مباشرًة ، وىذا يستلـز عدـ قراءة االستفتاح ، وأنو كاف 

 إذا قاـ للركعة الثانية يبدأ مباشرًة بقراءة الفاربة . -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ 
التػََّعوُّذ لقراءة القرآف الذي تقدـ بيانُو : أي  [ ذى و  التػَّعى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -كقولو 

كىو أحد الوجهين عند أىل يف الرَّكعة األوىل ، ومعناه أنو يبدأ بالقراءة مباشرًة ، 
  . -َرضِبَُهُم اللُ - العلم

تىتىحى الٍ  )) : من قولو --ما تقدـ يف حديث أيب ىريرة :  كدليلو    ةى ًقرىاءى ًافػٍ
  . (( چپ پ پ پ  چ ػػػبً 
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  ________________________________________
 ا ثيمَّ يىٍجًلسي ميٍفتىًرشن 

________________________________________ 
إىل أنو يستعيذ يف الثانية ؛ لعمـو اآلية اآلِمرَِة  كذىب الشافعي كأحمد في ركايةو 

     مع أف ، ا على الَبْسَمَلِة ، فإهنم متفقوف على وجودىا باالستعاذة ، وقياسً 
دوف التَّعوِذ ، لَػْم يْنِفَها ؛ فدّؿ على أف مراده نَػْفَي االستفتاح  --أبا ىريرة 
ىل الركوع والسجود يقطع القراءة األوىل ؛ فإذا قاـ  كمبنى المسألة : ،والَبْسَمَلِة 

و ه ودعائِ وأذكارِ  بلوةِ التّْ  ، أـ أنو ال يقطع كسجودِ  ذُ عوَّ تَ يَ ؛ فػَ  تدئِ للثانية كاف كاؼببْ 
 ؟ ذُ عوَّ تَ ٍت وال يػَ فيبْ 

أي أنو ال يلزمو ذبديد نّية الصَّبلة ؛ ألهنا ُمْسَتْصَحَبٌة  ًة [يَّ النػِّ  دى يٍ تىٍجدً ] كى  كقولو :
وباقيٌة على األصل وىكذا اغبكم يف بقية الركعات على نفس ىذا التفصيل ، 

 يف االستعاذة ، والَبْسملة ، وذبديد النّْية . -َرضِبَُهُم اللُ -واػببلؼ بُت أىل العلم 
  .ا [ ٍفتىًرشن ] ثيمَّ يىٍجًلسي مي  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

أي بعد انتهائو من الرَّكعة األوىل والثانية ، فإنو إذا رفع  ثيمَّ يىٍجًلسي []  قولو :
 ا ؛ كما ورد يف حديث رأسو من السجدة الثانية من الركعة الثانية جيلس مفًتشً 

َعَلْيِو -يف صحيح مسلم يف صفة جلوسو  -َرِضَي الُل َعنػَْها-أـ اْلُمؤمنُت عائشة 
 يػىٍنًصبي رًٍجلىوي ييٍسرىل ، كى الٍ  كىافى يػىٍفًرشي رًٍجلىوي كى  )) قالت : -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ 

  . ((ييٍمنىى الٍ 
يف صحيح البخاري يف صفة جلوسو  --وكذلك حديث أيب ضُبيٍد السَّاعدي 

        : --قاؿ ، للتشهد األوؿ واألخَت من الثُّنائية  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -
  . ((ييٍمنىى نىصىبى الٍ ييٍسرىل ، كى ًن جىلىسى عىلىى رًٍجًلًو الٍ يٍ فىًإذىا جىلىسى ًفي الرٍَّكعىتػى  ))
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 ________________________________________
ٍيوً كى  اهي عىلىى فىًخذى قي ًإبٍػهىامىهىا مىعى ييحىلِّ بػيٍنصيرىىىا ، كى ييٍمنىى كى يػىٍقًبضي خيٍنصيرى الٍ كى ،  يىدى

 ًدهً ه  ييًشيري ًبسىبَّابىًتهىا ًفي تىشى الويٍسطىى ، كى 
________________________________________ 

تػىرىشى رًٍجلىوي  )) : --ويف حديث وائل بن ُحجر   ((ل ييٍسرى الٍ  ثيمَّ قػىعىدى فىافػٍ
  .والنسائي ، والًتمذي ، وصّححو ، أخرجو أضبد ، وأبو داود 

أف السُّنة يف اعبلوس للتَّشهد بعد الركعتُت أنو يكوف فدلَّت ىذه األحاديُث على 
 بافًتاش الرجل الُيْسرى ، وَنْصِب الُيْمٌَت .

ٍيًو ، كى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قاؿ  اهي عىلىى فىًخذى ، بػيٍنصيرىىىاييٍمنىى كى يػىٍقًبضي خيٍنصيرى الٍ يىدى
جلسة التشهد ًدًه [ ه  ًبسىبَّابىًتهىا ًفي تىشى ييًشيري قي ًإبٍػهىامىهىا مىعى الويٍسطىى ، كى ييحىلِّ كى 

 تشتمل على ُسنَّتَػُْتِ : 
 قَػْولّيٌة .  كالثانية :ِفْعَليٌة ،  األكلى :

ما يتعلق دبؤّخرة اْلُمصّلي ، وىي نصبو لرِْجِلو الُيْمٌَت ،  منها :كالسٌنة الفعلٌية 
  .واْفًتَاِشو للُيْسَرى 

َمِتو يف كمنها  َىْيَئِة َيَدْيِو .  ما يتعلق دبَُقدَّ
شرع يف بياف ِصَفِة ، الصفة الفعلّية اْلُمتعلقة بالقدمُت  -َرضِبَُو اللُ -فلما بُّت 

  .أهنما تكوناف على الَفِخَذْينِ  -َرضِبَُو اللُ -اليدين يف حاؿ اعبلوس للتشهد ، فبُّت 
افً    .مثٌت َفِخٍذ ، وىو من ِمْفَصِل الوِْرِؾ إىل الرُّكبة :  كالفىًخذى

على َفِخِذه  الُيمٌت هِ يدِ كفَّ ووضع اليدين على الَفِخَذْيِن مراده بو : أف يضع  
كما ورد ذلك يف حديث ،   الُيْسرىعلى َفِخِذه  الُيْسرى هِ يدِ كفَّ ، و  الُيمٌت
ُهَما-  الل بن الزبَتعبد َعَلْيِو -يف صحيح مسلٍم يف صفة جلوسو  -َرِضَي الُل َعنػْ
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ًإذىا قػىعىدى يىٍدعيو كىضىعى يىدىهي  -- كىافى النًَّبي    )) حيث قاؿ : -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ  
  . ((الييٍمنىى عىلىى فىًخًذًه الييٍمنىى ، كيىدىهي الييٍسرل عىلىى فىًخًذًه الييٍسرىل 

ُهَما- ابن عمر الل ويف حديث عبد           يف صحيح مسلم قاؿ : -َرِضَي الُل َعنػْ
ٍيوً  ي الصَّالةً ا جىلىسى فً ذى إً  -- اللً  ؿي وٍ سي رى  افى كى   )) ٍيًو ،  كىضىعى يىدى عىلىى ريٍكبىتػى
 . ((ييٍمنىى الٍ  رىفىعى أيٍصبػيعىوي كى 

  .على الفخذين  الكفَُّتِ فاألحاديث دالٌة على أنو يضع 
زبتلف حبسب ، فقد وردت ِعدَُّة صفاٍت  أصابًع الكفَّيًن :أما بالنسبة لصفة 

أنو عقد  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فقد ورد عنو :  فأما اليمنى :اختبلؼ اليدين 
ّٔا ثبلثًة وطبسُت ، وأشار بالسَّّبابة ؛ كما يف صحيح مسلم عن عبدالل بن عمر 

حيث ،للتشهد  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ - صفة جلوسو يف -َرِضَي الُل َعنػُْهَما-
أىشىارى كى  نى خىٍمًسيٍ عىقىدى ثىالثةن كى كى  ، الييٍمنىى كىضىعى يىدىهي الييٍمنىى عىلىى ريٍكبىًتوً كى  )) قاؿ:

 . (( ةً ابى السَّبَّ بً 
كما يف صحيح مسلم من ،  أنو وضع إّٔامو على إصبعو الوْسطى :  ككرد عنو

ُهَما-حديث عبدالل بن الزبَت  عىلىى  كىضىعى ًإبٍػهىامىوي كى  ))، وفيو :  -َرِضَي الُل َعنػْ
 . ((ٍسطىى وي الٍ  ًعوً ًإٍصبى 

إف ىذا ىو عقد ثبلث وطبسُت الذي ورد يف اغبديث السابق ، فتكوف  كقيل :
إلّٔاـ على الوسطى بناء على أنو قبض الثبلثة األصابع ، ووضع ا ؛صفًة واحدًة 

إشارًة إىل اػبمسُت ، والثبلثة األصابع إشارًة إىل عدد الثبلث ؛ فيكوف اْلَمجموع 
، وقيل : إنو صفة التَّحليق ، وىي الصّْفة الثَّانية ، فإذا وضع إّٔامو  ا وطبسُتثبلثً 

حديث  على اصبعو الوسطى كاف ذلك على صفة اغبلقة والدائرة ، وىو ما يفيده
َعَلْيِو -عند أضبد ، وأيب داود ، والنسائي يف صفة جلوسو  --وائل بن حجر 
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هي الٍ كى  ))للتشهد ، وفيو :  -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ  ييٍسرىل عىلىى فىًخًذه كىضىعى يىدى
 قى حىلَّ ، كى  قػىبىضى ثًٍنتػىٍينً الييٍمنىى ، كى  عىلىى فىًخًذهً  األىٍيمىنً  حىد  ًمٍرفىًقوً ييٍسرىل، كى الٍ 
ـى اإلً  حىلَّقى ا ، كى ذى كى ىى  ؿي وٍ قي يػى  وي تي يػٍ أى رى ةن ، كى قى لٍ حى   . ((ويٍسطىى الٍ كى  بٍػهىا

  فهذه ىي الصفة الثانية ، وىي صفة التَّحليق .
 ألف الكلَّ ثبتت بو السُّنة .؛  -َرضِبَُو اللُ -وكلتا الّصفتُت روايٌة عن اإلماـ أضبد 

فيها صفتاف في  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فقد ورد عنو :  كأما يده اليسرل
 : الصحيح

كما يف صحيح مسلم من حديث   ،بسطها على الفخذ األيسر  الصفة األكلى :
ُهَما-عبدالل بن عمر  هي كى  )) اْلُمتقدـ ، وفيو : -َرِضَي الُل َعنػْ ى لى ل عى رى سٍ يي الٍ  يىدى

 . ((ا هى يػٍ لى ا عى اًسطىهى ل بى ييٍسرى الٍ  ريٍكبىًتوً 
  ( .اللَّْقِم ػ) ى بسمَّ أف جيعلها على ركبتو اليسرى ، وىو ما يُ  الصفة الثانية :ك 

ُهَما-الل بن الزبَت  حديث عبد :كيدؿ  عليها  يف صحيح مسلٍم  -َرِضَي الُل َعنػْ
يػيٍلًقمي كىفَّوي كى  )) للتشهد ، وفيو : -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -يف صفة جلوسو 

َرِضَي اللُ -الل بن عمر ، فإف كاف اؼبراد يف حديث عبد((  ييٍسرىل ريٍكبىتىوي الٍ 
ُهَما ُهَما-عبدالل بن الزبَت اؼبتقدـ ما فصَّلو  -َعنػْ     يف حديثو  -َرِضَي الُل َعنػْ

 وىو اللَّقُم ، فإنو تكوف السنة على صفتو ، ويكوف معٌت اغبديثُت واحًدا .
ُهَما-الل بن عمر عبدوإف كاف اؼبراد حبديث  أف يبسطها على  -َرِضَي الُل َعنػْ

، وىذا ىو األقوى ومناسبتو أنو يستقبل فخذه ، فحينئٍذ تكوف صفة ثانية 
 . بأصابعها القبلة
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أف جيعل رؤوس أصابع الكف عند الركبة  فإمامث على ىذا الوجو ، إذا بسطها :  
كما أشار إليو بعض العلماء   أف جيعلها على فخذه ؛ فاغبديث ؿبتمل ؽبما ، كإما

 .  فاغبديث ؿبتمٌل للموضعُت -َرضِبَُهُم اللُ -
 لثبوت السنة ّٔا .؛ وكلُّ ىذه الصفات مشروعٌة 

قي ًإبٍػهىامىهىا مىعى ييحىلِّ بػيٍنصيرىىىا ، كى ييٍمنىى كى يػىٍقًبضي خيٍنصيرى الٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 .ًدًه [ ه  ًبسىبَّابىًتهىا ًفي تىشى ري ييًشيػٍ ويٍسطىى ، كى الٍ 

ىو أصغر أصابع الكفّْ  الخيٍنصر : [ بػيٍنصيرىىىاييٍمنىى كى يػىٍقًبضي خيٍنصيرى الٍ  ] قولو :
مث يليو البُػْنُصر ، مث تليهما الوسطى ، مث تليها السَّبابَُة ، ويقاؿ ؽبا : اْلُمَسّبحُة ، 

ـُ ، ومراده أف يبُتّْ الصفة   اليت تكوف عليها يده الُيمٌت حاؿ التشهدمث يليها اإِلّْٔا
إذا أراد أف يفعل صفة التَّحليق الواردة يف اغبديث ، فنبَّو على أف اػبنصر والبنصر 
من اليمٌت يكوف مقبوًضا ، وليس مبسوطًا على طبيعتو ، ويكوف التحليق 

  بالوسطى واإلّٔاـ ، مث تكوف اإلشارة بالسبابة .
  .[  ًدهً ه  ري ًبسىبَّابىًتهىا ًفي تىشى ييًشيػٍ كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قولو 

بسبَّابة اليمُت ، فالضمَت عائٌد إىل يده : أي [  ري ًبسىبَّابىًتهىاييًشيػٍ كى  ] قولو :
اليمٌت، وظبّيت سبَّابة ؛ ألهنم كانوا إذا سبَّ الرجُل أشار ّٔا ، فسموىا سبَّابة من 

  .الوجو ىذا 
ا ؛ ألنو يشار ّٔا عند تسبيح الل وتنػزيهو ، ويف بعض وُتسمَّى ُمسبّْحة أيضً 

َعَلْيِو الصَّبلُة -وثبت يف اغبديث الصحيح أنو كاف ،  ا [بَّاحىًتهى سى ] بً : النسخ 
 يشَت ّٔا عند الدعاء يف خطبة اعبمعة . -َوالسَّبلـُ 
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 ________________________________________
ـي الطَّيِّ اتي ، كى وى الصَّلى لًل ، كى  اتي يَّ حً : التَّ  وؿي قي يػى كى ،  كىيػىٍبسيطي اٍلييٍسرىل بىاتي ، السَّال

نىا ، كى  بىركىاتيوي ةي الًل كى مى حٍ رى كى  ا النًَّبي  يػ هى عىلىٍيكى أى  ـي عىلىيػٍ عىلىى ًعبىاًد الًل ، السَّال
ا ذى ، ىى  وي رىسيولي كى  ا عىٍبديهي دن مَّ أىٍشهىدي أىفَّ ميحى  اللي ، كى وى ًإالَّ نى ، أىٍشهىدي أىٍف ال ًإلى يٍ الصَّاًلحً 

 ؿي كَّ األى  دي ه  شى التَّ 
________________________________________ 

  ىذه [لخ إ...اتي وى الصَّلى لًل ، كى  اتي يَّ حً : التَّ  وؿي قي يػى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
     ىي صيغة التَّشهد ، والتَّشهُد كما قلنا يشتمل على فعل وقوؿ ، فلما بُّت 

ىيئة اْلُمَتشّهد ، وىي صفٌة راجعٌة إىل الفعل ، شرع بعد ذلك يف  -َرضِبَُو اللُ -
  .بياف صفة التَّشهد القولية 

 أف أوؿ ما يَػْبَتِدُئ بو اْلُمتشّهُد  :كالسبب في تقديمو للفعاؿ على األقواؿ 
      ولو ،مث أتبعها ببياف ما يق ، أف يهيَئ ؾبلسو للتَّشهد فابتدأ ّٔيئة اعبلوس

 -َرضِبَُو اللُ -واضحة ، وقد سار اؼبصنف  كالمناسبة في ذلك :،  وىو التَّشهد
 على ىذا الًتتيب الدقيق يف بياف األركاف السابقة .

 :صيٌغ للتَّشُهد   -- وقد جاءت عن النَِّبّ 
واختار الصفة الواردة فيو ،  --منها ما ورد يف حديث عبدالل بن مسعود 

 ؿي اللً وٍ سي ي رى نً عىلَّمى  )):  --لقولو ؛  -ا اللُ مَ هُ ضِبَ رَ -اإلماـ أبو حنيفة ، وأضبد 
--  واّتصاؿ الرّْواية . إشارًة إىل القرب ((كىفِّي بػىٍينى كىفٍَّيًو دى ، كى ه  التَّشى ، 

جاءت متناسقًة ، ولَػْم حيدث بينها  --الل بن مسعوٍد وألف ألفاظ تشهُّد عبد
  .ِاختبلؼ 
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بن مسعود أصحُّ حديٍث يف ا) حديث  : -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اإلماـ الًتمذي  
 التََّشهُّد ، والعمل عليو عند أكثر أىل العلم من الصَّحابة ، والتابعُت ( اىػ . 

 ألف أصحابَو  ؛) إمنا أصبع الناس على تشهُّد ابن مسعوٍد  وقاؿ اإلماـ مسلم :
  .ا وغَته قد اختلف أصحابُو ( اىػ ال خيالُف بعُضهم بعضً 

  .) ِإنَُّو َأَصحُّ َحِديٍث ُروَي يف التََّشّهِد ( اىػ  : -َرضِبَُو اللُ -وقاؿ الذىلي 
 وقد اتفق الشيخاف على إخراجو .

     التَّشهد الذي يرويو عن عمر بن اػبطاب  -َرضِبَُو اللُ -واختار اإلماـ مالك 
-- : مث بقيّتُو  ،  (( اتي للً بى ، الطَّيِّ  اتي للً يى ، الزَّاكً  للً  اتي يَّ حى التَّ  )) ، ولفظو

  . --كتشهُّد ابن مسعوٍد 
؛  --فإف لو حكم اْلَمرفوع للنِب  ، --ا على عمر وىو وإف كاف موقوفً 

 َرضِبَُو اللُ -ألف مثلو ال يُقاؿ بالرَّأي كما قرره األئمة ، ومنهم اغبافظ ابن عبد الَب 
  . -تَػَعاىَل 

،  نَبمِ عّلمو الناس على الْ  --ألف عمر ؛  -َرضِبَُو اللُ -ورّجحو اإلماـ مالك 
 .  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -حبضور الصحابة 

       التشّهد الذي يرويو عبدالل بن عباس -َرضِبَُو اللُ -واختار اإلماـ الشافعي 
ُهَما- أنو كاف يعلّْمهم التشّهد كما يعلمهم  --عن النَِّبّ  -َرِضَي الُل َعنػْ

 ، اتي وى اتي ، الصَّلى كى ارى ميبى اتي ، الٍ يَّ حً التَّ  )) السُّورَة من القرآف ، فكاف يقوؿ :
         : إال قولو --الل بن مسعود ، وبَاِقيو مثُل تشهُّد عبد (( اتي للً بى الطَّيِّ 

 .  ( ) عىٍبديهي ، فليس فيو  (( اللً  ؿي وٍ سي ا رى دن مَّ حى مي  فَّ أى  دي هى شٍ أى كى  ))
َرِضَي اللُ -الل بن عباس تشّهد عبد -َرضِبَُو اللُ -افعي رّجح اإلماـ الش :كقيل 
ُهَما  . (( ارىكىاتي ميبى الٍ  : ))ألف فيو زيادة ؛  -َعنػْ
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      وقد بُّت اْلُمحققوف ، ومنهم اإلماـ اغبافظ ابن عبدالَب ، وشيخ اإلسبلـ 
، واغبافظ ابن حجر ، وغَتىم من  -َرضِبَُو اللُ -، واإلماـ ابن القيم  ابن تيمية

 ألمر يف ىذا ، وبعض ُشرَّاح األحاديث أف ا أئمة اْلَمذاىب الفقهية على اختبلفها
،  واسٌع ، وأف اػببلؼ يف ىذه اْلَمسألة اختبلؼ تنوٍع ، وليس اختبلؼ تضادٍّ 

فللمصلي أف خيتار التشّهد بأي صيغٍة من ىذه الصيغ ما داـ أهنا صحيحٌة وثابتٌة 
 ؛ --ولذلك استحب بعض العلماء أف ُيْكِثر من تشهُّد عبدالل بن مسعود 

 وذلك لُقوَِّة رِواياتِو ، ويُعتٌت بغَته من صيغ التشهد األخرى يف بقية الصلوات .
:  فقيل،  كاختلف في معناىاصبع ربّيٍة ،  [ اتي يَّ حً ] التَّ  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

 السَّبلمة من اآلفاتِ  : كقيل : اْلُمْلُك ، كقيل: العَظَمُة ،  كقيلالبقاُء والدَّواـ ، 
، وال مانع من اعتبار ىذه اؼبعاين كلها ، كما نبَّو يُع أنواع التَّعظيم : صب كقيل

  وحده  --؛ فإهنا كلها ال تليق إال بالل  -َرضِبَُهُم اللُ -عليو بعض العلماء 
 ال شريك لو .

     البلـ لبلختصاص ، أي أهنا خاصٌة بالل ،  [ ] للً  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
        فهو وحده الذي يليق بو صبيع ما تقدـ من التحيات ، سواًء كانت دبعٌت الدَّواـ ، 
أو غَته ، وىكذا ما سيأيت من الصلوات جبميع أنواعها عامًة كانت ، أو خاصًة، 
وكذلك الطَّيبات سواًء كانت قوليًة ، أو فعليًة ، فكّل ذلك ال يستحقو إال الل ، 

 -ىذه اْلَمعاين الكاملة ، وال يستحقها أحٌد سواه  فهو وحده الذي تليق بو
 . -هُ رُ يػْ غَ  وَ لَ ال إِ وَ  هُ اؤُ ظبَْ أَ  تْ سَ دَّ قَ تػَ وَ 

:  كاختيلف في معناىاصبع صبلٍة ،  اتي [وى الصَّلى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
: العبادات كلُّها ،  كقيل: صبيع الصلوات ،  كقيل، : الصلوات اػبمس فقيل
  .: العبادات الفعلية  كقيل
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       .: العبادات القولية ( التحيات : ) وقولو قبلها  
 : العبادات اْلَمالية .( والطيبات ) 

اْلُمراد ّٔا ما طاب من  قيل :بٍة ، صبع طيّْ  بىاتي [الطَّيِّ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
العبادات اْلَمالية   :كقيل األعماؿ الصاغبة ،  كقيل :ذكر الل ،  كقيل :الكبلـ ، 

  ، وال مانع من اعتبار ىذه اؼبعاين كلها ؛ ألهنا ؿبتملة ، كما تقدـ كما تقدـ 
 يف معٌت لفظ التحيات .

ـي ] السَّ     الل بن مسعود رواية الصَّحيَحُِت ؛ غبديث عبد : ىذه ىي[  كى يٍ لى عى  ال
--  ولَػْم خيتلف فيها ، وإمنا اُختلف يف روايات حديث عبدالل بن عباٍس ،
ُهَما-   . -َرضِبَُو اللُ -، كما أشار إليو اغبافظ ابن حجر  -َرِضَي اللُ َعنػْ

التَّنكَت ، والتَّعريف ، وُحكي أنو ال خبلؼ يف  :وجّوز اإلماـ النووي األمرين 
 أي السبلـ الذي ُوّجو للرُّسل واألنبياء ، ري : إما للعهد التقدي( أؿ ) جوازمها ، و

  .للجنس ، أي السبلـ اْلَمعروؼ لكلّْ أحٍد  (أؿ  )عليك أيها النَِّبّ ، أو تكوف 
ھ ے  چ : -ُسْبَحانَوُ -، كما قاؿ  -تَػَعاىَل -اسٌم من أظباء الل  كالٌسالـ :

﮶  ﮵   ﮴   ﮲   ﮳    چے  ۓ  ۓ 
، ومعناه : الّتعوذ بالل ،  (ُ)

 والّتحّصن بو ، أو ىو الّسبلمة من كل عيٍب ، وآفٍة ، ونقٍص .
 أنو قاؿ : --الل بن مسعود وجاء يف الرواية عن عبد[  ا النًَّبي  هى يػ  ] أى  قولو :

ـي عىلىى النًَّبيِّ  ا :نى لٍ قػي  ضى بً ا قي مَّ لى فػى  ))   . ((  السَّال
             إنو يُبقى على اللفظ الوارد ؛ ألنو ىو الذي علَّمو النَِّبّ  كقاؿ بعض العلماء :

--  فُيقتصر عليو ، والشك أف ىذا اْلَمذىب  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -للصحابة

                              
 . ٖٕ :، آية  اغبشر/  (ٔ)
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، ولذلك مشى عليو  من جهة االتباع والتأسي بالبقاء على اللفظ الوارد  أقول
، وغَته من األئمة ؛ وذلك ألف التحيات ذكٌر ـبصوٌص ،  -َرضِبَُو اللُ -اْلُمَصنّْف 

وينبغي أف يَلتـز فيو اْلُمصلّْي دبا ورد ، وإف َعَدَؿ عنو إىل غَته فبا ورد عن بعض 
 فبل يُنكر عليو . -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -الصحابة 
إما مأخوذ من النبأ فُيهمز ؛ كما يف بعض النِبُّ : [  أىيػ هىا النًَّبي  ]  كقولو :
ا من النَّْبوِة ، وىي : االرتفاع ، ، وإما أف يكوف مأخوذً  وىي َسْبِعيَّةٌ  القراءات

 على اػبلق ّٔا .  --وذلك لرفعة منزلتو 
  قيل : اْلُمراد برضبة الل إحسانو .ةي الًل [ رىٍحمى ] كى  كقولو :

نىا ، كى  : قولو ـي عىلىيػٍ كانوا يف أوؿ األمر يسّلم   نى [يٍ عىلىى ًعبىاًد الًل الصَّاًلحً ] السَّال
بعضهم على بعٍض عند انتهاء الصَّبلة باإلشارة ، ويرفعوف أيديهم ، فُنسخ ذلك 

      ، كما يف صحيح مسلم من حديث جابر بن ظبرة  --وقاؿ ؽبم النَِّبّ 
--  :((  خىٍيلو شيٍمسو ، ايٍسكينيوا  ٍذنىابي مىاًلي أىرىاكيٍم رىاًفًعي أىٍيديكيٍم كىأىنها أى

  . فنهاىم عن اإلشارة باليد بالسبلـ يف الصَّبلة ، ((ًفي الصَّالًة 
 --أف النَِّبّ  --وثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث عبدالل بن مسعود 

 .  ((األىٍرًض ي السَّمىاًء ، كى حو فً عىٍبدو صىالً  كيلَّ   ا أىصىابىتٍ هى ا قىالى ذى إً فى  )) قاؿ:
 .  --وفيو دليل على فضل صبلح اإلنساف واستقامتو على طاعة الل 

نىا ، كى  ] قوؿ اْلُمصلي يف تشهُّده : قاؿ بعض العلماء : ـي عىلىيػٍ     عىلىى السَّال
ـٌ فيشمل بعمومو صبيع اْلُمسلمُت .  [ نى يٍ ًعبىاًد الًل الصَّاًلحً   عا
فهو اْلُمراد ّٔذا ، بل خيتصُّ دبن زاد خَتُه ، وزادت طاعتو  كقاؿ بعضهم :

ا لشرؼ الصَّبلح والزيادة يف اؽبداية ، فإذا زادت التَّسليم من اْلُمصلّْي ؛ إظهارً 
 ىداية اإلنساف ، وازداد صبلحو إزداد اػبَت لو .
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ا عىٍبديهي ، دن أىٍشهىدي أىفَّ ميحىمَّ  اللي ، كى وى ًإالَّ ] أىٍشهىدي أىٍف ال ًإلى  : -رىًحمىوي اللي -قولو  
      ىذه شهادة التوحيد ، وقد تقّدـ شرح ألفاظها ، وبياف معناىا [  رىسيوليوي كى 

 يف اْلُمقدمة .
ا التَّشى  : -رىًحمىوي اللي -قولو        ىذا ىو التشهد األوؿ ؛  ؿي [دي األىكَّ ه  ] ىىذى

، رواه أبوداود (( يَّةي الصَّالةً حً تى  يى اتو ىً مى لً عي كى بٍ سى  ))قاؿ بعده :  -- ألف النَِّبّ 
  .وابن ماجو ، والنسائي بسنٍد صحيٍح 

ا كاف اْلُمراد يف اعبلسة األوىل من الرباعية والثبلثية أف يتشهد اْلُمصّلي فقط ؛ مَّ ولَ 
 --فإنو يقتصر على ىذه األلفاظ دوف زيادة غَتىا من الصَّبلة على النَِّبّ 

 --ا للدعاء ، والصَّبلة على النَِّبّ والدعاء ؛ ألف التشّهد األوؿ ليس موضعً 
كىو أرجح الذي ىو موضع الدعاء ، نوٌع من الدعاء ، فتؤّخر للّتشهد الثاين 

وىو مذىب ،  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -  في نظرم -رىًحمىهيمي اللي -قولي العلماء 
 ى رجحانو ما يلي :كيدؿ عل،  -َرضِبَُهُم اللُ -اعبمهور 

َعَلْيِو الصَّبلُة -أف األحاديث اليت وردت يف صفة التشهد انتهت عند قولو  أكالن :
ا عى مَّ حى مي  أفَّ  دي هى شٍ ، كأى  إال اللي  وى لى ال إً  أفٍ  دي هى شٍ )) أى :  -َوالسَّبلـُ    (( وي ولي سي كرى  هي دي بٍ دن

   الل بن عمر  كما يف حديث عبدالل بن مسعود ، وعبدالل بن عباس ، وعبد
، فجميعها انتهت عند لفظ الشهادتُت ، وانفرد  -َرِضَي الُل َعِن اعبَِْمْيعِ -

 (( اءى ا شى مى  لةً أى سٍ المى  نى مً  رٍ يػَّ خى تى يى لً  )) ثمٌ بزيادة قولو :  --حديث ابن مسعود 
باالنفصاؿ  بأهنا ال تعارض بقية األحاديث ؛ ألف سياقها مشعرٌ  جاب :كيي 

الل بن مسعود رواية السبلـ ؛ حيث قاؿ فيها عبد:  كيدؿ عليو( ،  مَّ ثي لعطفو بػ) 
--  : كنا نصلي خلف النبي ((--  َّـي فنقوؿ : الس  اؿى قى فػى  على اللً  ال
ـي و السَّ ىي  اللى  فَّ : إً  -- اللً  وؿي سي رى   للً  اتي يَّ حً وا : التَّ ولي قي  نٍ كً ، كلى  ال



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ِّٕ 

 

ـي ، السَّ  اتي بى يِّ كالطَّ  واتي لى كالصَّ  ـي ، السَّ  وي اتي ركى كبى  اللً  ةي مى حٍ بي كرى ها النَّ أي   كى يٍ لى عى  ال  ال
 أفَّ  دي هى شٍ ، كأى  إال اللي  وى لى ال إً  أفٍ  دي هى شٍ ، أى  ينى حً الً الصَّ  اللً  ادً بى ى عً لى نا كعى يٍ لى عى 
ا عى مَّ حى مي   ومل يذكر دعاًء . و ((ولي سي كرى  هي دي بٍ دن

  ؼبا علم الناس التشهد مل يزد على قولو :  --أف عمر بن اػبطاب  ثانينا :
ا عى مَّ حى مي  أفَّ  دي هى شٍ ، كأى  إال اللي  وى لى ال إً  أفٍ  دي هى شٍ أى  ))  (( . وولي سي كرى  هي دي بٍ دن

        أف التشهد تفعُّل من الشهادة ، فإذا أسبها صدؽ عليو أف تشهد .ثالثنا : 
فإهنا دعاٌء ؛ فُتشرع يف التَّشهد الذي ىو موضع  --وأما الصَّبلة على النَِّبّ 

:  كما دٌؿ عليوالدُّعاء ، وىو التَّشهد األخَت الذي يكوف عند هناية الصَّبلة ، 
ًإذىا فػىرىغى  )) قاؿ : --يف صحيح مسلٍم أفَّ النَِّبّ  --حديث أيب ىريرة 

فدّؿ على أف مكاف  (( .. عو لًل ًمٍن أىٍربى ًر فػىٍليىتىعوٍَّذ بًاًد األىًخيٍ ه  كيٍم ًمنى التَّشى أىحىدي 
  .الّدعاء إمنا ىو يف التشهد الذي يكوف يف آخر الصَّبلة 

أف الصَّبلة إذا كاف فيها تشهُّداف ؛ فإف األوسط منهما ليس ؿببلً  كمفهومو :
 للدعاء ؛ وإمنا يُقتصر فيو على التََّشهُّد وحَده .

فالتَّشهد األخَت ىو تشهُّد اْلَمسألة والدعاء ، وأما التَّشهد األوؿ فإنو ال يُدعى 
  .فيو 

ما جاء يف حديث عبدالل بن مسعود عند أضبد ، وأيب داود ، :  كيؤٌكد ىذا
ًد األىٍكسىًط  ه  كىافى يىٍجًلسي ًفي التَّشى  -- فَّ النًَّبيَّ أى  )) والًتمذي ، والنسائي :

  . ((سي عىلىى الرٍَّضًف كىمىا يىٍجلً 
كاف يستعجل ،  --ىي اغبجارُة اْلُمَحمَّاُة ، وىذا يشَت إىل أنو  كالرٍَّضفي :

َعَلْيِو الصَّبلُة -ولَػْم يكن يطيل جلوسو للتَّشهد األوؿ ، ولو كاف ُيصّلي 
 . ومل يصدؽ عليو ىذا الوصف، ويدعو لطاؿ جلوسو ، -َوالسَّبلـُ 
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  ________________________________________
 ى آؿً لى تى عى يٍ لَّ ا صى مى كى ،  دو مَّ حى مي  ى آؿً لى عى دو كى مَّ حى ى مي لى لِّ عى صى  مَّ هي : اللَّ  وؿي قي يػى  مَّ ثي 
ا مى كى ،  دو مى حَّ مي  ى آؿً لى عى دو كى مَّ حى ى مي لى ٍؾ عى ارً بى ده ، كى يٍ جً ده مى يٍ مً حى  كى نَّ إً ؛  مى يٍ اىً رى بػٍ إً 
ًميٍ  ؛ إنَّكى  مى يٍ اىً رى بػٍ إً  آؿً ى لى تى عى كٍ ارى بى  اًب جىهىنَّمى ،  ده ده مىًجيٍ حى  ثيمَّ يىٍستىًعيذي ًمٍن عىذى

________________________________________
ىذه  [لخ إ...  دو مَّ حى ى مي لى لِّ عى صى  مَّ هي : اللَّ  وؿي قي يػى  مَّ ] ثي  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

الصَّالة ػ) ب -َرضِبَُهُم اللُ -العلماء  وُيسّميها بعض-- الصَّبلة على النَِّبّ 
، وؽبا صيٌغ عديدٌة  --وىي أكمل صيغ الصَّبلة على النَِّبّ (  اإلبراىيمية

ثابتة يف الصحيحُت وغَتمها من حديث كعب بن عجرة ، وأيب سعيد اػبدري ، 
 ، -َرِضَي الُل َعِن اعبَِْمْيعِ -وأيب ضبيد الساعدي ، وبشَت بن سعد ، وغَتىم 

     منها ىذه الصيغة ، وىي صحيحٌة ثابتٌة ،  -َرضِبَُو اللُ -واختار اْلُمَصنّْف 
  .وأيُّ صيغٍة ثابتٍة صّلي ّٔا فإهنا ؾبزئٌة 
 مة .يف اْلُمقدّْ  --وتقدـ شرح معٌت الصَّبلة على النَِّبّ 

اًب جىهىنَّمى [ : -رىًحمىوي اللي -قولو  أي يسأُؿ الَل أف يُعيذه  ] ثيمَّ يىٍستىًعيذي ًمٍن عىذى
من عذاب جهنَّم ، والتَّعوذ يف ىذا التشّهد األخَت من عذاب جهنَّم ، وعذاب 
َنِة اْلَمِسيِح الدَّجاؿ ثبتت بو السُّنة عن  َنِة اْلَمْحَيا واْلَمَمات ، وِفتػْ  القَب ، وِفتػْ

قاؿ :  --، كما يف صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة  --رسوؿ الل 
ٍذ بًالًل ًر فػىٍليىتػىعىوَّ ًد األىًخيٍ ه  ًإذىا فػىرىغى أىحىديكيٍم ًمنى التَّشى  )) : --سوؿ الل قاؿ ر 

نَّ  اًب جىهى اًب الٍ مى ، كى ًمٍن أىٍربعو : ًمٍن عىذى نىًة الٍ قىٍبًر ، كى ًمٍن عىذى مىٍحيىا ، ًمٍن ًفتػٍ
نىًة الٍ مىمىاًت كى الٍ كى    . ((مىًسيًح الدَّجَّاًؿ ًمٍن ًفتػٍ
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بالتعّوذ يف  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -يف أمره  -َرضِبَُهُم اللُ -وقد اختلف العلماء 
 كذلك على قولين :ىذا اغبديث ، 

أنو لبلستحباب ، وليس للوجوب ، وىذا ىو مذىب اعبمهور من  األكؿ :
 . -ْيعِ َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَْمِ -اغبنفية ، واْلَمالكية ، والشافعية ، واغبنابلة 

 أنو للوجوب ، وىو مذىب الظَّاىرية ، وبعض أىل اغبديث .  الثاني :
وشّدد بعض أصحاب ىذا القوؿ فقالوا : إنو إذا صلَّى ، ولَػْم يتعوذ بالل منهّن 

 بطلت صبلتو .
   دبا ثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث عبدالل  -َرضِبَُهُم اللُ - كاستدٌؿ الجمهور

يػٍَّر ًمنى  )) قاؿ بعد ذكر الّتشّهِد : --أف النَِّبّ  --بن مسعود ا ثيمَّ لًيىتىخى
األمر إىل اْلُمصلي وما خيتاره   --، فجعل النَِّبّ  ((الد عىاًء أىٍعجىبىوي ًإلىٍيًو فػىيىٍدعيو 

      --ولَػْم يلزمو بشيٍء ، وىذا صارٌؼ لؤلمر الوارد يف حديث أيب ىريرة 
          واالستحباب ، ولذلك ترجم لو اإلماـ البخاري  عن ظاىره إىل الندب

ًد ه  دى التَّشى عٍ ًمنى الد عىاًء بػى  ري يػَّ خى ا يػيتى مى  ابي ] بى :  يف صحيحو بقولو -َرضِبَُو اللُ -
 بو [ .اجً وى بً  سى يٍ لى كى 

َعَلْيِو الصَّبلُة -بظاىر األمر ّٔا يف قولو :  كاستدٌؿ أصحاب القوؿ الثاني
  ((ٍذ فػىٍليىتػىعىوَّ  )): -َوالسَّبلـُ 

وذلك لقوة دليل  ؛أنو للندب  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - كالذم يترٌجح في نظرم
عن ظاىره  --األمر الوارد يف حديث أيب ىريرة  الداؿ على صرؼاعبمهور 

 اْلُمفيد للوجوب إىل الندب واالستحباب ، والل أعلم .
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 ________________________________________
اًب الٍ كى   قىٍبًر عىذى

________________________________________ 
 ذِ عوُّ بالتَّ  --) وىذه األربع اليت أمر النَِّبّ  : -َرضِبَُهُم اللُ - قاؿ بعض العلماء

،  وُ بُ بَ الشَّر كّلو ، فإف الشَّر إما عذاب اآلخرة ، وإما سَ  بالل منها ىي ؾبامعُ 
 والعذاب نوعاف : عذاٌب يف الَبزخ ، وعذاٌب يف اآلخرة ، وأسباب العذاب 
َنِة ، وىي على نوعُت : ُكَبى ، وصغرى ، فالُكَبى : فتنة  ؾبموعٌة يف الِفتػْ

ى فتنة اغبياة اليت دُيكن َتدارُكها بالتَّوبة ، الّدجاؿ ، وفتنة اْلَممات ، والصُّغر 
فإف اْلَمفتوف فيهما ال يَػَتدارَْكُهما ، ، خببلؼ فتنة اْلَممات وفتنة اْلَمسيح الدَّّجاؿ 
ْـّ ( اىػ .  واعبمع بينها من ذكر اػباّص مع العا

اًب الٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو   .ويستعيذ من عذاب القَب : أي قىٍبًر [ عىذى
       وقد دلت األدلة الشرعية يف الكتاب والسنة على إثبات عذاب القَب ، 

ں   ں  ڻ  چ :  -تَػَعاىَل -وىو مذىب أىل السنة واعبماعة ، كقولو 

 چڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ
وقولو                 (ُ)

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ :  -ُسْبَحانَوُ -
(ِ)  ،

، ومثلو حديث عبدالل بن عباس  --ومنها : ما تقدـ يف حديث أيب ىريرة 
ُهَما-     ين ، وحديث أـ اْلُمؤمنُت عائشة َبْ القَ  صاحب يف قّصة -َرِضَي الُل َعنػْ
َها-  مسلم يف ِقصَّة اْلَمرأة اليهودية اليت استطعمتها صحيح  يف -َرِضَي اللُ َعنػْ

                              
 . ٙٗ :، آية  غافر/  (ٔ)
 . ٕٔ :، آية  السَّجدة/  (ٕ)
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 ُّّ 

 

___________________________ _____________
نىًة الٍ كى   ًح الدَّجَّاًؿ مىًسيٍ ًة الٍ نى تػٍ فً كى ، مىمىاًت الٍ مىٍحيىا كى ًفتػٍ

________________________________________ 
 --، فأخَبت النَِّبّ  فأطعمتها ، فدعت ؽبا أف يعيذىا الل من عذاب القَب

 اذى عى تػى  اسٍ الَّ إً  كى لً ذى  دى عٍ ةن بػى الى صى ى لَّ ا صى مى  -- النًَّبيَّ  فَّ إً  )) وفيو قالت : خبَبىا ،
  . (( رً بٍ قى الٍ  ابً ذى عى  نٍ مً  اللً بً 

نىًة الٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو           قاؿ بعض العلماء مىمىاًت [ الٍ مىٍحيىا كى ًفتػٍ
 ،ف مدة حياتو من االفتناف بالدنيافتنة اْلَمحيا ما يعرض لئلنسا : ) -َرضِبَُهُم اللُ -

أمر اػباسبة عند اْلَموت ،  -َواْلِعَياُذ بِاللِ -، واعبهاالت ، وأعظمها  والشهوات
 ، وِفْتنُة اْلَمَماِت جيوز أف يُراد ّٔا الفتنة عند اْلَموت ُأضيفت إليو لقرّٔا منو

وجيوز أف يُراد ّٔا فتنة  ، ويكوف اْلُمراد على ىذا بفتنة اْلَمحيا ما قبل ذلك
 القَب(اىػ . 

أراد بفتنة اْلَمحيا االبتبلء مع زواؿ الّصَب ، وبفتنة اْلَمَماِت السُّؤاؿ يف  كقيل :
 القَب مع اغَبَْتِة ، والل أعلم .

مأخوذ من  ًح الدَّجَّاًؿ [ اٍلمىسيح : إمامىًسيٍ ًة الٍ نى تػٍ فً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
ا فيها إال َوِطَئُو ما عدا مكة ألنو دَيَْسح األرَض ، فبل َيدَُع مكانً ؛ اْلَمْسِح 

 األحاديث الصَّحيحة .  بو تكما ثبت،  واْلَمدينة فبل يدخلهما 
  . -َواْلِعَياُذ بِاللِ -من اػبَت  ألنو فبسوحٌ  كإما
  ، أنو أعوُر َعْينو الُيْمٌت كأهنا عنبٌة طافيٌة :  ألنو فَبُْسوُح الَعُْت ؛ كما ثبت كإما

ُهَما-الل بن عمر بدكما يف الصحيحُت من حديث ع   وغَته . -َرِضَي اللُ َعنػْ
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 ________________________________________ 
 دى رى ا كى مى يىٍدعيو بً كى 

________________________________________ 
( اليت تدؿ على  فعَّاؿوجاء بصيغة ) من الدَّجل ، وىو الكذب ،  :كالدٌَّجاؿ 

 ألنو يّدعي أنو  ؛أشدُّ أنواع الكذب وأعظمها  -اللُ  وُ نَ عَ لَ - اؼببالغة ؛ ألف كذبَوُ 
  . -ارً يػْ بِ ا كَ وِّ لُ عُ  وفَ مُ الِ الظَّ  وُ ولُ قُ ا يػَ مَّ عَ  ُْتَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  اللُ  تَػَعاىَل -ىو الل 

وفتنتو امتحاٌف ، واختباٌر ، وابتبلٌء ، وىي من العبلمات الكَبى ، وديكث أربعُت 
كأسبوٍع ، وبَِقيَُّة األياـ    ويوماً كشهٍر ،   ويوماً كسنٍة ،   يوماً ، ا يف األرض يومً 

  .--ح مسلم من حديث النواس بن ظبعافٍ كما يف صحي  ،كسائر أياـ السنة 
أنو ديرُّ على األرض اػبَرِبَِة فيقوؿ ؽبا : أخرجي كنوزؾ ، فتخرج  :  كمن فتنتو

    كما يف صحيح مسلم من حديث النواس ،  لِ حْ كنوزىا تَػْتبَػُعو كيَػَعاِسيِب النَّ 
 . --بن ظبعاف ا

  نا ثَ دَّ الذي حَ  جاؿُ الدَّ  كَ أنَّ  دُ هَ شْ : أنو خيرج إليو رجل فيقوؿ : أَ  كمن فتنتو
  ،  وُ تُ يْ يػَ حْ أَ  : أرأيتم إف قتلت ىذا مثَّ  جاؿُ و ، فيقوؿ الدَّ يثَ دِ حَ  --الل  رسوؿُ 
         هِ رِ مْ بإذف الل وأَ  ييوِ حيُْ  و ، مثَّ ؟ فيقولوف : ال ، فيقتلُ  رِ مْ وف يف األَ شكُّ ىل تَ 

مٍت اليـو ، فَتيد  بصَتةً  : والل ما كنت فيك أشدَّ  ، فيقوؿ الرجلُ  -سبحانو-
ط عليو ، كما يف الصحيحُت من حديث أيب سعيد سلَّ جاؿ أف يقتلو فبل يُ الدَّ 

  . --اػبدري 
 .إنو ظبيع ؾبيب ؛ نسأؿ الل أف يُعيذنا من فتنتووالكبلـ يف وصف فتنتو يطوؿ ، 

أي يدعو اْلُمصلي بعد تشّهده [  دى رى ا كى مى يىٍدعيو بً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
دبا ورد يف الكتاب والسنة من األدعية اْلَمأثورة ، واستعاذتو بالل من ىذه األربع 
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  .الصَّبلة داخل من الدعاء يف  --ما ورد عن النَِّبّ :  كأفضلها
 أنو قاؿ  --ما ثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث أيب بكر  :كمن ذلك 
ي مَّ ًإنِّ هي اللَّ  قيلً  ))عّلمٍت دعاًء أدعو بو يف صبليت ، قاؿ :  --لرسوؿ الل 

ًثيػٍ تي نػىٍفًسي ظيٍلمن مٍ ظىلى  ةن ًمٍن رى ٍر ًلي مىٍغفً فً اغٍ فى ، تى  أىنٍ بى ًإالَّ وٍ نػي ري الذ  ال يػىٍغفً ا ، كى رن ا كى
  . ((مي يٍ حً غىفيوري الرَّ ًإنَّكى أىٍنتى الٍ ؛ ي اٍرحىٍمنً ؾى ، كى ًعٍندً 

َرِضَي اللُ -ما ثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث أـ اْلُمؤمنُت عائشة :  كمنها
َها ي أىعيوذي ًبكى ًمنى مَّ ًإنِّ اللَّهي  ))كاف يدعو يف صبلتو : --أف النَِّبّ  -َعنػْ

أٍ الٍ ـً كى مىٍغرى الٍ  بعد استعاذتو باألربع الكلمات اْلُمتقدمة يف حديث أيب ىريرة  ((ًم ثى مى
-- .  

َعَلْيِو -يف صفة صبلتو  --ما ثبت يف صحيح مسلٍم عن علي  كمنها :
 :مً يٍ لً سٍ التَّ كى  دً ه  شى التَّ  نى يٍ بػى  ؿي وٍ قي ا يػى مى  رً آخً  نٍ مً  في وٍ كي يى  مَّ ثي  )):  قاؿ -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ 

 مىا أىٍسرىٍفتي ، كى  مىا أىٍعلىٍنتي كى  مىا أىٍسرىٍرتي ، كى  مىا أىخٍَّرتي كى  تي ًلي مىا قىدَّمٍ  اٍغًفرٍ  مَّ هي اللَّ 
،     ((  أىٍنتى ًإالَّ  ميؤىخِّري ال إلىوى أىٍنتى الٍ ـي كى ميقىدِّ ي ، أىٍنتى الٍ مىا أىٍنتى أىٍعلىمي ًبًو ًمنِّ كى 

ي أىعيوذي نِّ إً  مَّ هي اللَّ  )) ا :مرفوعً  --ثبت يف حديث سعد بن أيب وقاص  وما
عيوذي أى ًر ، كى عيمً أىٍرذىًؿ الٍ  نٍ وذي ًبكى مً عي أى بيٍخًل ، كى الٍ  نى عيوذي ًبكى مً أى جيٍبًن ، كى الٍ  نى ًبكى مً 
نٍػيىا كى  نٍ ًبكى مً  نىًة الد  ، ورواه النسائي  رواه الًتمذي وصحَّحو ((عىذىاًب القىٍبًر ًفتػٍ

 ، وكبو ذلك من األدعية الواردة يف الصَّبلة .  بزيادة ) أف أُردَّ إىل أرذؿ العمر (
ا ورد يف مَ ا ورد يف الصَّبلة كما تقدـ ، ولِ مَ عاـٌ شامٌل لِ  ] ًبمىا كىرىدى [ كقولو :

الذي كاف  --دعاء النَِّبّ :  كمن أجمعهاخارجها مثل أدعية القرآف والسنة ، 
 ا نى رىبَّنا آتً  )) وىو قولو : --كما يف الصَّحيَحُِت من حديث أنٍس   ،ُيكثر منو 
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 ________________________________________
ـي عىلىٍيكيٍم كى   عىٍن يىسىارًًه كىذىًلكى رىٍحمىةي الًل ، كى ثيمَّ ييسىلِّمي عىٍن يىًميًنًو : السَّال

________________________________________ 
نػٍ فً  ، وكبو ذلك من  ((ًقنىا عىذىابى النَّاًر ةن ، كى حىسىنى  ي اآلًخرًةً فً ةن ، كى ا حىسىنى يى ي الد 

  .األدعية الواردة يف الكتاب والسنة 
أف الدعاء بالوارد أفضل من الدعاء بغَت  -َرضِبَُهُم اللُ -واْلُمقّرر عند أىل العلم 

فيو  -َرضِبَُهُم اللُ - كلكن اختلف العلماءالوارد ، وجيوز لو أف يدعو بغَت الوارد ، 
 ا ، مرأًة حسناَء ، أو طعامً االلهم إين أسألك  ) كقولو :،  إذا كاف بأمٍر دنيوي 

 .وه من أدعية الدنيا ( ، وكب اأو شرابً 
 -َرضِبَُو اللُ -اإلماـ أضبد  وىو رواية عن باعبواز -اللُ  مُ َرضِبَهُ - فقاؿ الجمهور

  .: أنو ال جيوز  أخرى روايةٌ  وعنو
 ألنّو كبلـٌ دنيوٌي .؛ إف الصَّبلة تبطُل بو  كشٌدد بعضهم فقاؿ :

     لقولو ؛ واز ذلك ؿ جبىو القو  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - كالذم يترجح في نظرم
             --كما تقّدـ يف حديث عبدالل بن مسعود   -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -

فعّمم ،  [ يىٍدعيو ًبوً فػى  وً يٍ لى إً  وي أٍعجىبى  اءً الد عى  نى مً  رٍ يػَّ خى تى يى لً  مَّ ] ثي  يف الصَّحيَحُِت :
ا ؛ ألنو صار عبادًة ا دنيويِّ فشمل مسألة حوائج الدنيا واآلخرة ، وال يُعتَب كبلمً 

  . بالدُّعاء
ـي عىلىٍيكيٍم كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قولو  رىٍحمىةي الًل ، ثيمَّ ييسىلِّمي عىٍن يىًميًنًو : السَّال

م ، وبالتسليم خيرج من أي بعد فراغو من الدعاء ُيسلّْ  [ عىٍن يىسىارًًه كىذىًلكى كى 
الصحيح الذي تقدمت اإلشارة إليو  --ا ثبت يف حديث علي مَ الصَّبلة ؛ لِ 

 ((تىٍحًليليهىا التٍَّسًليمي ،كى ري يػٍ بً ا التَّكٍ ميهى يٍ رً حٍ تى )) قاؿ: --يف صفة الصَّبلة أف النَِّبّ 
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 ّّٓ 

 

أف اْلُمصلي يدخل يف حرمات الصَّبلة بالّتكبَت ،  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فبُّت 
  .وخيرج منها بالتَّسليم 

  لإلماـ  اخالفن إىل فَػْرِضّيتو ،  -َرضِبَُهُم اللُ - ذىب جمهوري العلماء، ومن ىنا 
داـو عليو ، ولَػْم يًتكو يف صبلتو ،  --وألف النَِّبّ  -َرضِبَُو اللُ - أبي حنيفة

     : --وقد قاؿ كما يف صحيح البخاري من حديث مالك بن اغبويرث 
 . ((ي ًني أيصىلِّ يٍػتيميوٍ وا كىمىا رىأى صىل   ))

فكاف يسّلم ، فيلتفت حىت يُرى بياُض :  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ - فأما ىديو
كاف يلبس   -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -ألنو  ؛ -َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو َعَلْيوِ -َخدّْه 

            فبل دينع رؤيَة َخدّْه شيٌء ، فإذا وضع  ، -َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو َعَلْيوِ -العمامة 
         ا من كتفو عند تسليمو بدا َخدُّه ذقنو قريبً  -َلْيوِ َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو عَ -
  . --وراءه من الصحابة  نْ مَ لِ  -َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو َعَلْيوِ -

 فإنو تكوف عليو الُغًتة ،  كقد ييخطئي بعض اٍلميصلين عند تطبيقو لهذه الس نة
فيتكّلف يف إظهار وجهو ، أو الشّْماغ الذي حيجب اػبدَّ عمن وراء اإلماـ 

أراد أف يطبق  نْ مَ لذلك ينبغي لِ  ،حىت إنو لردبا ينحرؼ عن القبلة بصدره ، وخّده
    ا ومشااًل ، ىذه السُّنة أف يُػْثبت صدره مستقبل القبلة ، مث يصرؼ وجهو ديينً 

فيو بو عن القبلة ألف االكبراؼ  ؛وال حيرؼ صدره عن االستقباؿ اْلَمطلوب 
 شرعيٌة .ـبالفٌة 

إذا فرغ من تسليمو عن اليمُت سلَّم عن  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -كذلك كاف 
َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو -وكاف يبدأ بالتسليم عن ديينو ، مث ُيسلّْم عن يساره  ،يساره 

 --، كما ثبت يف صحيح مسلم من حديث سعد بن أيب وقاٍص  -َعَلْيوِ 
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ى أىرىل تَّ حى  يىسىارًهً  نٍ عى ، كى  ًنوً يىًميٍ  نٍ عى  مي لِّ ييسى  -- ل النًَّبيَّ رى أى  تي نٍ كي   ))قاؿ :  
  . (( اضى خىدِّهً يى بػى 

  .عند اػبمسة ، وصّححو الًتمذي  --الل بن مسعود حديث عبد:  كمثلو
  ، مرًة عن اليمُت ، ومرًة عن اليسار  :على أف الّتسليم مرتُت  وظاىرمها يدؿُّ 

 .  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصنّْفُ كما ذكر 
 َعَلْيِو الصَّبلةُ - ظاىر قولو : كدٌؿ عليهاوجيوز أف يسلّْم تسليمًة واحدًة ، 

 ؛((تىٍحًليليهىا التٍَّسًليمي كى  )): الصحيح اْلُمتقدـ -- يف حديث علي -َوالسَّبلـُ 
، بواحدةٍ ا ، سواًء كاف حيث بُّت أف التسليم موجٌب للخروج من الصَّبلة عمومً 

  . أو باثنتُتِ 
-يف صفة صبلتو  --ا يف حديث أـ اْلُمؤمنُت عائشة وقد جاء ذلك صرحيً 
ةن ةن كى مى مي تىٍسًليٍ ثيمَّ ييسىلِّ  )) بالّليل ، وفيو : -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ  ـي : اًحدى السَّال

رواه أضبد ، وأبو داود ، وابن ماجو ،  ((نىا ى ييوًقظى حىتَّ  وي تى يػىٍرفىعي ًبهىا صىوٍ ، عىلىٍيكيٍم 
  .والًتمذي ، واغباكم وصّححو 

ُهَما-حديث عبدالل بن عمر :  كمثلو      كىافى   )) ، وفيو : -َرِضَي الُل َعنػْ
 رواه أضبد . ((ا اىى نى عي مً سٍ ةو يي مى ٍتًر بتىٍسًليٍ وى الٍ ٍفًع كى يػىٍفًصلي بػىٍينى الشَّ  --وؿي الًل رىسي 

) أصبع العلماء الذين نعتّد ّٔم على  : -َرضِبَُو اللُ -إبراىيم بن اْلُمنذر قاؿ اإلماـ 
 ( اىػ . أف صبلة من اقتصر على تسليمٍة واحدٍة جائزةٌ 

أف السبلـ ـبيػٌر فيو ، إف شاء  -َرضِبَُهُم اللُ - كمذىب طائفة من أىل العلم
اْلُمصلي سلَم تسليمتُت ، وإف شاء سلَّم تسليمًة واحدًة ، ولكن إذا كاف مأموًما 

فإنو ُيسلّْم وراءه  ،ويرى التَّسليمتُت ، وصلَّى وراء إماـ سّلم تسليمًة واحدًة 
  .تسليمًة واحدًة 
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  واحدة ، وصلى وراء إماـ سّلم تسليمتُت ؛ ا يرى التَّسليمة الوإف كاف مأمومً 
االقتداء : ) فإنو ُيسلّْم وراءه التسليمتُت ، على األصل اْلُمقّرر يف مسألة 

 الفقهاُء على اختبلؼ مذاىبهم . عليو، ونّص ( باْلُمخالف يف الفروع 
 ُسّنةٌ  اْلَمفروض فيو التَّسليمة األوىل ، والثّانية قاؿ بعض العلماء :وىذا التَّسليم 

    : -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -اْلُمتقدـ ، وفيو قولو  --لظاىر حديث علٍي 
ما يكوف بو التَّسليم وىو التَّسليمة  فإنو صادؽ على أقلّْ  ((مي ٍسًليٍ ا التَّ ليهى تىٍحًليػٍ  ))

الواحدة ، وأكَّد ىذا ما صحَّ عنو عليو الصبلة والسبلـ من االْجِتزَاء بالتَّسليمة 
 . كما يف حديثي عائشة وعبدالل بن عمر رضي الل عنهم  الواحدة

 -َرضِبَُو اللُ -وكبلمها روايٌة عن اإلماـ أضبد  ، الواجب التسليمتاف كقاؿ بعضهم :
 . واألوىل مذىب اعبمهور رضبهم الل

   الواجب تسليمٌة واحدٌة ؛ فسلَّم األوىل ،  أننا لو قلنا فائدة ىذا الخالؼ :
ألنو وقع حدثُو بعد اػبروج من الصَّبلة ،  ؛فإف صبلتو صحيحٌة  ،مّث أحدث 

   انتقاض الطهارة بعدىا ؛ فلَػْم يؤثر ، والتسليمة الثانية سنٌة ، وليست بواجبة 
 .ألنو وقع بعد سباـ الصبلة 

فسّلم الّتسليمة األوىل ، وقبل أف يسلّْم ، إف الواجب التسليمة األوىل  كإذا قلنا :
فإنو على القوؿ بأف الصَّبلة تُػْقَطع دبروره ، فإننا  ،الثانية مرَّ كلٌب َأْسوُد ّٔيٌم 

  .يؤثر فيها  فلَػمْ  ،ألف اْلُمرور وقع بعد انتهاء الصَّبلة ؛ كبكم بصحة صبلتو 
فصبلتو باطلٌة يف :  أما على القوؿ بأف الواجب عليو أف ييسٌلم التسليمتين

الصُّور السابقة ، وتلزمو اإلعادة على مذىب من يرى قطع الصَّبلة دبرور الكلب 
 . األسود البهيم
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  ________________________________________
بػِّرن ريبىاًعيَّ  ًإٍف كىافى ًفي ثيالثًيِّةو ، أىكٍ كى   ًد األىكَّؿً ا بػىٍعدى التَّشىه  ةو نػىهىضى ميكى

________________________________________ 
بػِّرن ريبىاًعيَّ  ًإٍف كىافى ًفي ثيالثًيِّةو ، أىكٍ كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قولو  ا بػىٍعدى ةو نػىهىضى ميكى
  .[  ًد األىكَّؿً التَّشىه  

،  والعصر ، كالظُّهر  [ ةو يَّ اعً ريبى  كٍ :] أى  كقولو ، كاْلَمغرب  ةو [ي ثيالثًيَّ :] فً  قولو
  .والعشاء 
بػِّرن  كقولو :      ا ، أي هنض إىل الركعة الثالثة حاؿ كونو مكَبً  ا [] نػىهىضى ميكى

ا ّٔا كاغباؿ يف ا رفع يديو ُمِشَتً ، فإف ِاسَتتمَّ قائمً  (اللي أىٍكبىر  ) أي يقوؿ :
تكبَتات الركوع ، والرفع من الركوع ، وىذا ىو اْلَموضع الرابع الذي ُيْشرع فيو 

َرِضَي اللُ -رفع اليدين كما ثبت يف صحيح البخاري عن عبدالل بن عمر 
ُهَما يديو يف  -ُة َوالسَّبلـُ َعَلْيِو الصَّبل-يف بيانو للمواضع اليت رفع فيها  -َعنػْ
  .الصبلة
تػىيٍ ذى إً كى  )) الصحيح ، وفيو : --حديث علٍي :  كمثلو ـى ًمنى السٍَّجدى ًن ا قىا

ٍيًو ، كى    . اإلماـ أضبد والًتمذيرواه اػبمسة ، وصحَّحو  ((كىبَّر رىفىعى يىدى
بعد الفراغ من الركعتُت ، ويكوف ذلك عند انتهائو من  ومراده بالسَّجدتُت ما

يف  --ا يف حديث أيب ضُبيٍد الّساعدّي كما جاء صرحيً   ،التشهد األوؿ 
،  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -دبْحَضِر عشرٍة من الصحابة  --صفتو لصبلة النَِّبّ 

ـى مً ، حىتَّ  كى لً لى ذى ثٍ ًة مً يى انً ًة الثَّ ٍكعى ي الرَّ عى فً ثيمَّ صىنى  )) :وفيو تػى السَّ  نى ى ًإذىا قىا ًن  يٍ ٍجدى
بػَّ  ٍيًو حىتَّ ، كى  رى كى تى مىا مىٍنًكبػىٍيًو كىمىا صىنىعى ًحيٍ ييحىاًذم ًبهً  ىرىفىعى يىدى  .((تىحى الصَّالةى نى ًافػٍ
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 ________________________________________
 حىٍمًد فػىقىطٍ ًة بًالٍ ى مىا بىًقيى كىالثَّانًيى صىلَّ كى 

_______________________________________ 
  . [ حىٍمًد فػىقىطٍ ًة بًالٍ كىالثَّانًيى   ى مىا بىًقيى صىلَّ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

كما وصفنا يف الركعة الثانية فإنو يف الثالثة والرابعة : أي  [ ةً يى انً الثَّ ] كى  قولو :
 يُفعل ما فعل يف الثانية ، لكن يقتصر يف الثالثة والرابعة على قراءة سورة الفاربة ، 

 .فػىقىٍط [  حىٍمدً الٍ ] بً  وىذا معٌت قولو :
     فَّ النًَّبيَّ أى  )) : --وقد ثبت ذلك يف الصَّحيَحُِت من حديث أيب قتادة 

--   رىتػىٍيًن ، سيوٍ ًكتىاًب ، كى ِـّ الٍ أي ًن بً يٍ لىيػى ي األيكٍ ي الظ ٍهًر فً افى يػىٍقرىأي فً كى        
 . ((رىتػىٍيًن بًفىاًتحىًة الًكتىاًب ًن األىًخيػٍ ًفي الرٍَّكعىتػىيٍ كى 

         ، وقد جاء ذلك من الصحابة وردبا قرأ يف األخَتتُت بشيٍء بعد الفاربة 
ُهمْ - حديث أيب سعيٍد :  كما يدٌؿ عليو ،على سبيل اغبزر  -َرِضَي الُل َعنػْ

كىافى يػىٍقرىأي ًفي صىالًة   -- النًَّبيَّ  فَّ أى  )) : صحيح مسلميف  --اػبدري 
ي فً ، كى  ةن نى آيى لىيػىٍيًن ًفي كيلِّ رىٍكعىةو قىٍدرى ًقرىاءًة ثىالثًيٍ األيكٍ ًر ًفي الرٍَّكعىتػىٍيًن الظ هٍ 

وقدر  (( كى لً ذى  فى صٍ : نً  اؿى قى  كٍ ، أى  ةن ةى آيى رى شٍ سى عى ًة خىمٍ اءى رىيػىٍيًن قىٍدرى ًقرى خٍ األي 
يف ؾبموع السور ،  اػبمس عشرة آية يعادؿ قراءة سورة اإلخبلص واؼبعوذتُت

ور يف ، ومل يثبت عنو أنو قرأ شيًئا معيًنا من السُّ  ويعادؿ سورة الشمس منفردةً 
  األخَتتُت .
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  ________________________________________
 ًر ميتىورِّكناثيمَّ يىٍجًلسي ًفي تىشىه ًدًه األىًخيٍ 

________________________________________ 
 :-تَػَعاىَل -صبلة اْلَمغرب بقولو  أنو قرأ يف األخَتة من --وصحَّ عن أيب بكر 

 چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئچ 
(ُ)  ،  

أنو كاف  -َرضِبَُو اللُ -، وروى عن عمر بن عبد العزيز كما روى مالٌك يف موطئو 
 . ىذا ؛ فعدؿ إليو  --يقرأ بسورة اإلخبلص حىت بلغو أثر أيب بكر 

  .ًر ميتىورِّكنا [ ] ثيمَّ يىٍجًلسي ًفي تىشىه ًدًه األىًخيٍ  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
  .يف جلوسو الثاين يف الرباعية والثبلثية : أي  ًر [األىًخيٍ  ي تىشىه ًدهً ] فً  قولو :

  . ] يىٍجًلسي [ حاٌؿ من قولو : ا [] ميتىورِّكن  كقولو :
كما ورد يف   ،أنو فعلو يف صبلتو  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -والتَّورؾ ثابٌت عنو 

فىًإذىا جىلىسى ًفي  ))يف صحيح البخاري قاؿ : --حديث أيب ضُبيٍد الّساعدي 
ـى رًٍجلىوي الٍ الرٍَّكعىًة األىًخيٍ  ، ((تًًو دى عى قٍ قػىعىدى عىلىى مى كى  نىصىبى األيٍخرىل،ييٍسرىل ، كى رًة قىدَّ

على أنو فعل التَّوّرؾ يف التشّهد األخَت ، دوف األوؿ ، وأما األوؿ  --ونصَّ 
 سى لى جى  نً يٍ تػى عى كٍ ي الرَّ فً  سى لى ا جى ذى إً فى  )) : --حيث قاؿ ، ا فكاف جيلس مفًتشً 

 ـى دَّ قى  ةً رى اآلخً  ةً عى كٍ ي الرَّ فً  سى لى ا جى ذى إً ى ، كى نى مٍ يي الٍ  بى صى نى ل ، كى رى سٍ يي الٍ  وً لً جٍ ى رً لى عى 
  .بينهما  --ففّرؽ  (( وً تً دى عى قٍ ى مى لى عى  دى عى قػى ل ،كى رى خٍ األي  بى صى نى ل ،كى رى سٍ يي الٍ  وي لى جٍ رً 
 
 

                              
 . ٛ :، آية  آؿ عمراف/  (ٔ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُّْ 

 

 ________________________________________
ٍرأىةي ًمثٍػلى الٍ كى  هىا ًفي جىاًنًب يىًميًنهىاوي ، لىًكٍن تىضيم  نػىٍفسىهىا ، كى مى  . تىٍسًدؿي رًٍجلىيػٍ

________________________________________ 
يشمل الّتشهد األخَت من الثبلثية  (( ةً رى اآلخً  ةً عى كٍ ي الرَّ فً  سى لى جى ))  وظاىر قولو :

--فبل يتورؾ يف الوتر وال يف الثنائية على ظاىر حديث أيب ضبيد والرباعية ، 
 .  ىذا

ٍرأىةي ًمثٍػلى الٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو  هىا لىًكٍن تىضيم  نػىٍفسىهىا ، كى وي ، مى تىٍسًدؿي رًٍجلىيػٍ
مثل الرجل فيما ذكرناه من : أي  [ وي لى ثػٍ ] مً  قولو : ،ًفي جىاًنًب يىًميًنهىا [ 

 واألصل يف األحكاـ أهنا للرجاؿ والّنساء حىت يدؿَّ الدليُل على  ،صفات الصَّبلة 
للعلماء فيها  ولكنها يف اعبلوس ، اختصاص النساء أو ، اختصاص الرجاؿ

 : قوالف
  .إذا جلست يف التَّشهد فإهنا تًتبّع ، وال تفًتش  : همقاؿ بعضف

         الل بن عمر كما أُثَِر عن عبد  ،أنو أبلغ يف سًتىا :  كالسبب في ذلك
ُهَما- أنو كاف يأمر النساء أف يًتبّعن يف الصَّبلة ، وىو ضعيٌف ؛  -َرِضَي الُل َعنػْ

      ،  --اػبدري عن أيب سعيد  ارواية الُعَمريّْ ، ويُروى مرفوعً  منألنو 
  .فو رواه البيهقي وضعَّ 

            : السَّاقاف ، والَفِخذاف ،  فاألعضاء أربعةتفّعل من أربع ، : كالتربٌع 
 أف يدخلها يف بعضها البعض . :  كتربيعيها

  .هنا ُتْسِدُؿ رجليها إىل جهة اليمُت : إ قاؿ آخركفك 
          ،أهنا إذا جعلت كلتا الرجلُت إىل جهة اليمُت :  كالسبب في ذلك

ىا من فوقها اؤُ طَ ويكوف غِ ا ، فيكوف ذلك أبلغ يف َسًْتِىا ، ُمهَ فإنو ال يتحدَُّد ِجرْ 
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  .خببلؼ ما إذا جلست مفًتشًة  ، اظرفبل ديكن أف يتحّدد ِجْرمها للنَّ  
َها-اْلُمؤمنُت عائشة  ْـّ عن أُ  وىذا الّسدؿ ؿبكيٌ   أهنا كانت تفعلو . -َرِضَي اللُ َعنػْ
 --عن النِب  ىو األصل ؛ حيث مل يصحَّ  -َرضِبَُو اللُ -وما ذكره اؼبصنف 

ي البقاء قوّْ شقائق الرجاؿ ، بل جاء عن بعض الصحابيات ما يُ  التفريق ، وىنَّ 
َها- اءِ دَ رْ الدَّ  ْـّ عن أُ  عليو ، كما صحَّ  أهنا كانت ذبلس يف صبلهتا )  -َرِضَي اللُ َعنػْ

 . ( جلسة الرجل
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________________________________________
 وي الًتفىاتي  ًفي الصَّالةً  ييٍكرىهي :  له صٍ فى 

________________________________________  
شروعة الكاملة ، مَ من بياف صفة الصَّبلة الْ  -اللُ َرضِبَُو -بعد أف فرغ اْلُمَصنّْف 

 .شرع يف بياف ما ُيْكره لئلنساف أف يفعَلو يف الصَّبلة 
ىذا الفصل سيتكلم [  وي الًتفىاتي  ًفي الصَّالةً  ] ييٍكرىهي  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

اب يُثكروىة يف الصَّبلة ، وىي اليت مَ فيو عن األمور الْ  -َرضِبَُو اللُ -اْلُمَصنّْف 
          .صلي على تركها ، وال يعاقب على فعلها مُ الْ 

لصفة الصَّبلة  -ُو اللُ َرضِبَ -من إيراده ؽبذا الفصل بعد بيانو  كمما يستفاد
كّلف على كماؿ الصَّبلة ، مُ كروىات يتحصَُّل بو الْ مَ أف اتقاء ىذه الْ : الكاملة

      صفة الصَّبلة الكاملة ، نبََّو على أف ىذا الكماؿ ينبغي  بياف ا فرغ منفلمَّ 
 .على كراىة فعلها يف الصبلة دؿَّ الشَّرعا بًتؾ ىذه األمور اليت أف يكوف مصحوبً 

( ، ويأيت النهيُّ عنو يف  وُ لُ اعِ فَ  بُ اقَ عَ و ، وال يػُ كُ اِر تَ  ابُ ثَ ما يػُ : ) ىو كركه مى كالٍ 
 عُ ، أو جُيمِ  الصحيحة ةِ نَّ يف الكتاب ، أو السُّ  ا بنصٍّ ؛ إمَّ ا ا ، ال ربرديً الشَّرع تنزيهً 

       على كراىتو يف الصَّبلة ، سواًء كاف من األقواؿ  -َرضِبَُهُم اللُ -العلم  أىلُ 
 أو األفعاؿ .

 . ] ييٍكرىهي ًفي الصَّالة الًتفىاتيوي [ : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 "اْلتَػَفتَ "أي للمصلّْي إذا كاف يف صبلتو أف يَػْلِتَفَت ، يقاؿ :  [ هي ] ييٍكرى  قولو :

 ماؿ .إذا َصَرَؼ َوْجَهَو ِقَبل اليمُت أو الشّْ 
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 ف على صورتُت :كلَّ مُ وىذا االلتفات يكوف من الْ  
 أف يصرؼ وجهو ، مع بقاء بقية اعبسد مستقببلً للقبلة . ورة األكلى :الص  

 بلة .نصرؼ بالوجو واعبسد عن القِ أف ي انية :ورة الثَّ كالص  
 فصيل الذي سنذكره على التَّ ، فإنو ُيْكره لو ذلك  ورة األكلىفإذا التفت بالص  

 رادة ىنا .مُ ورة ىي الْ ، وىذه الصُّ  -تَػَعاىَل  اللُ  اءَ شَ  فْ إِ -
 بلتو ؛ إذا انصرؼ عني عن قِ صلّْ مُ ا موجبٌة الكبراؼ الْ هَ فإنػَّ  انيةورة الثَّ ا الص  كأمَّ 

ؤثر فإنو تَػْبطُل صبلتو ؛ كما تقدـ بيانو يف مباحث استقباؿ مُ كل الْ جهتها بالشَّ 
 ىناؾ ضرورٌة أو عذٌر . نْ تكُ  مْ ػموجٌب للبطبلف ما لَ  وُ بلة ، وأنَّ القِ 

 وُ هَ وجْ  بُ نصُ يَ  وُ ي إذا وقف بُت يدي الل فإنَّ صلّْ مُ يدؿُّ على أف الْ  رعيُّ واألصل الشَّ 
ا وال مشااًل ، وىذا من تعظيم أمر الصَّبلة ، وتعظيم ديينً بلة ، فبل يلتفت للقِ 
بلة ، ، وىو الذي يقتضيو أمر الل باستقباؿ القِ  -- وقف بُت يدي اللمَ الْ 

حيث يستلـز ذلك أف يكوف جبميع جسمو مستقببلً ؽبا ، فإذا اْلتَػَفَت فقد صرؼ 
  .ا منو وْجَهُو عن ِقْبلتو ، ولذلك يُعتَب يف األصل فبنوعً 

ؤمنُت عائشة مُ ما ثبت يف صحيح البخاري من حديث أـ الْ  :كيدؿ  على ذلك 
َها-         عن االلتفات يف الصَّبلة ؟ فقاؿ  لَ ئِ أنو سُ  --عن النَِّبّ  -َرِضَي الُل َعنػْ
 ((الشٍَّيطىافي ًمٍن صىالًة العىٍبًد  اٍخًتالسه يىٍختىًلسيوي  وى ىي  )):-َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -

 ختلسَ " اأخوذ منو يقاؿ : مَ األخذ بسرعٍة ، مع غفلِة الْ  كأصل االختالس :
من صبلتو على قدر  يطافُ ي يأخذ الشَّ صلّْ مُ سَتلَبو ، أي أف الْ اإذا " يَء الشَّ 

  .التفاتو 
  .من التفات معناه أنو ينػُْقُص أجرُه على قدر ما كاف منو  قاؿ بعض العلماء :
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 قاؿ لو : --أف النَِّبّ ، وحسَّنو  مذيُّ الذي رواه الًتّْ  --ويف حديث أنس 
 .((ةه كى لى ىى  ي الصَّالةً فً  اتى فى تً االلٍ  فَّ إً فى  ؛ ي الصَّالةً فً  اتى فى تً االلٍ كى  اؾى يَّ إً  ،يَّ ا بػينى يى  ))

 كااللتفات ال يخلو من حالتين :
ىيتو ، وتأثَته يف كماؿ لغَت حاجٍة ، فهذا ال إشكاؿ يف كرا ا أف يكوفإمَّ 

 بالكراىة ىنا . -َرضِبَُو اللُ -عٍتُّ بعبارة اْلُمَصنّْف مُ ، وىو الْ الصَّبلة
     ضروريًا غباجٍة ، أو أمٍر ناَب اإلنساف فالتفت من أجلو ،  ا أف يكوفكإمَّ 

 حيحُتِ ال يضرُّ ، وال يُؤثر يف الصَّبلة ، فقد ثبت يف الصَّ  وُ ا فإنَّ فهذا إف كاف يسَتً 
رَّ قػى أى  وي نَّ أى : ))  -- عن النَِّبّ  -- اعديّْ من حديث سهل بن سعد السَّ 

 افى كى ةو كى اجى حى لً  ي الصَّالةً فً  وي لى عى ا فػى مى نى يػٍ حً  -َوأَْرَضاهُ  - قى يٍ دِّ الصِّ  رو كٍ ا بى بى أى  وً يٍ لى عى 
 نٍ يػٍَّيًن مً حى  نى يٍ ييٍصًلحي بػى  افى كى   وً نً وٍ كى   بً بى سى بً  رً وٍ ضي حي الٍ  نً عى  رى خَّ أى تى  دٍ قى  -- النًَّبي  

،  -- رو كٍ ي بى بً ى أى لى الؿه إً بً  اءى جى ، فى  الصَّالةً  نً عى  خَّرى أى تى فػى  اءى بى قي ي عىٍوؼو بً بىنً 
ـى قى أى ، فى  هي أىٍخبػىرى كى  ـى ، كى  الؿه الصَّالةى بً  ا ي فً  افى ا كى مَّ لى ، فػى  -- رو كٍ بى  وٍ بػي أى  تػىقىدَّ

ـى رى  الصَّالةً        افى كى كى  -- رو كٍ ي بى بً أًلى  اسي النَّ  بَّحى سى فى ،  -- وؿي اللً سي قىًد
 التٍَّصًفيحً بً  وً يٍ لى ٍكثػىرى النَّاسي عى ا أى مَّ لى ، فػى  وً التً ي صى فً  تي فً تى لٍ ال يػى  -- رو كٍ بى  وبي أى 

     النًَّبي   وً يٍ لى إً  ارى شى أى فى ،  ري خَّ أى تى يػى  بى ىى ذى فى ،  -- اللً  وؿً سي رى بً  وى ا ىي ذى إً ًاٍلتػىفىتى ، فى 
--  ًهً دً يى ب )) .  

حينما  --أَقرَّ أبا بكٍر  -- أف النَِّبَّ  ككجو الداللة من ىذا الحديث :
     ؛ حيث  صبلتوا لبطبلف موجبً  --أيب بكر  التفاتَ  جيعلِ  مْ ػالتفت ، ولَ 

إذا كاف يف  فَ كلَّ مُ دليبًل على أف الْ ، فأخذ العلماء من ىذا مل يأمره باستئنافها 
صلحة الصَّبلة ، أو اضطر إليو مَ ا لِ إمَّ : الصَّبلة ، والتفت ألمٍر ؿبتاٍج إليو 

، ا يتحرَّؾ عن ديينو ، أو عن مشالو َحيًَّة ، أو عقربً  أفَّ  كأْف يظنَّ ،  صلحة نفسو مَ لِ 



 ّْٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

فس من إلنقاذ النَّ  فحينئٍذ ىذا االلتفات مضطٌر إليو ، فخاؼ على نفسو فالتَػَفتَ  
 اؽببلؾ ؛ فهو ال يُوِجب بُطبلف صبلتو ، وال ُيْكره يف حقّْو لوجود اغباجة .

 . ا ا ، وجزئيِّ كلّْيِّ :  كااللتفات بالرأس يكوف
قُن إىل الَعاتِق ، ويف ىذه اغبالة يكوف اال : فااللتفات الكلِّي   لتفات  أف تصل الذّْ

  .كامبلً 
       ، فإنو يكوف بصرؼ الوجو قليبًل ، وىذا ال يُؤثّْر  : ا االلتفات الجيزئي  كأمَّ 
 :قاؿ -- أف النَِّبَّ  --من حديث أنس بن مالك  حيحُتِ ثبت يف الصَّ  ؼبا
ـى أىحىديكي ذى إً  )) زيقىنَّ بػىيٍ ،  يػينىاًجي رىبَّوي  نَّوي إً ؛ فى  ى الصَّالةً لى إً  مٍ ا قىا ٍيًو ، فىال يػىبػٍ   نى يىدى
اًلوً  نٍ كً لى ، كى  ال عىٍن يىًميًنوً كى  ًمو  عىٍن ًشمى ، وىذا حُيتاج فيو إىل شيٍء  ((تىٍحتى قىدى

؛ حىت يتمكن من أف يقع بصاقو ربت قدمو لتفات ، وَحٍْتِ الرأِس يسٍَت من اال
َعَلْيِو الصَّبلة -يف التفاتو  --حديث سهل بن اغبَْنظَِليَّة  اكمثلو أيضن اليسرى 
داود ، وصحَّحو  بح ، وقد رواه أبوإىل الشّْعب ، وىو يف صبلة الصُّ  -َوالسَّبلـُ 

  .وتقدـ ذكره يف كتاب الطهارة غَت واحٍد من العلماء 
     وع من االلتفات ، رع ؽبذا النَّ فدلَّت صبيع ىذه األحاديث على اغتفار الشَّ 

 وترجم لو اإلماـ البخاري يف صحيحو إشارًة إىل جوازه .وال يُوصف بكراىٍة ، 
رورة إذا وجدت اغباجة أو الضَّ  وُ إنَّ أما االلتفات الكامل بالرأس فقد قلنا : 

              حديث سهل بن اغبنظلية :  كما دؿَّ عليوفبل إشكاؿ فيو ، ، الداعية إليو 
--  ْيعٍت َصبلَة الصُّبح((  الصَّالةً بً ثػيوِّبى ))  حيث قاؿ فيو قاؿ :،  ـِ تقدَّ مُ ال 

ى لى ا إً لى فىاًرسن كىافى أىرسى ًب ، كى ى الشِّعٍ لى إً  تي فً تى لٍ يػى  -- اللً  وؿي سي رى  لى عى جى فى )) 
 . رواه أبو داود ((ًل يىٍحرسي يٍ ًب ًمنى اللَّ الشِّعٍ 
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________________________________________
 عىٍينًيًو  ضي تػىٍغًميٍ كى ، ى السَّمىاًء رىٍفعي بىصىرًًه ًإلى كى 

________________________________________
أي وُيْكرُه يف الصَّبلة َرْفُع ى السَّمىاًء [ رىٍفعي بىصىرًًه ًإلى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

قاؿ كما يف صحيح البخاري من  -- ألف النَِّبَّ  ؛ماِء ُمصلّْي لَبَصرِه إىل السَّ الْ 
    ، وعند مسلم من حديث جابر بن ظبرة ، وأيب ىريرة  --حديث أنس 

ُهَما- ى السَّمىاًء ًفي ىيٍم ًإلى اـو يػىٍرفػىعيوفى أىٍبصىارى مىا بىاؿي أىقػٍوى ))  : -َرِضَي الُل َعنػْ
 نٍ لىيػىٍنتػىهينَّ عى  )) : فقاؿ فأنكر ذلك عليهم ، مّث أّكده بالوعيد،  ((ٍم صىالًتهً 

، وورود ىذا الوعيد يدؿُّ على حرمة ىذا الفعل  ((ٍم ، أىٍك لىتيٍخطىفىنَّ أىٍبصىاريىي  كى لً ذى 
 ، أو ترِؾ واجٍب . ألف الوعيد ال يكوف إال على فعِل ؿبرـٍ  ؛ا فهو مكروه ربرديً 

ي صلّْ مُ وُيْكَرُه أف يُػَغمّْض الْ : أي  عىٍينًيًو [ ضي تػىٍغًميٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
نَػيْ  يكوف بإطباؽ اعبِْفِن على اعبِْفِن ،  كتػىٍغًميضي العىٍيًن :و أثناء الصَّبلة ، َعيػْ

م إذا َصلُّوا َغطَّوا رؤوَسُهم ، وغّمضوا هُ من فعل اليهود فإنػَّ  وُ بأنَّ  : كعيٌللت الكراىة
 أْعيُػَنهم.

ا ، ونصَّ عليو غَُت واحٍد من أىل غميض يعتَب مكروىً ىذا التَّ  إفَّ  كقاؿ العلماء :
 العلم .

قد يفوت بسببو ما أمر بو  وُ إنَّ  شأّة ، مُثَّ مُ ما ذكر من الْ  ككجو كراىتو عندىم :
ارَّ بُت يديو مَ ال يستطيع أف يَرى الْ  وُ إذا أغمض عينيو يف صبلتو فإنَّ  وُ رع ؛ ألنَّ الشَّ 

 ويدفعو كما أُمر .
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 ________________________________________ 
عىاؤيهي إً كى   قػٍ

________________________________________
عىاؤيهي إً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو  ويكره للمصلي ِإقػَْعاُؤه ، واإلقػَْعاُء : أي  [ قػٍ

 وابُ ) والصَّ  : -َرضِبَُو اللُ - وويُّ ا ، قاؿ اإلماـ النَّ ا كثَتً ختبلفً ااُختلف يف تفسَته 
 : اإِلقػَْعاَء نوعافِ  الذي ال يُعدؿ عنو أفَّ 

أف يُػْلِصَق أَْلَيتَػْيِو باألرض ، ويَػْنُصَب َساقَػْيو ، ويضع يديو على  : األكؿي  وعي النَّ 
    ُمثٌت ، وصاحُبو األرض كإقعاِء الَكْلِب ؛ ىكذا فّسره أبو عبيٍد معمُر بن الْ 
كروه مَ وع ىو الْ أبو عبيِد القاسُم بن سبلـٍ ، وآخروف من أىل اللغة وىذا النَّ 

 النَّهي عنو .الذي ورد 
  .جدتُت ( اىػ أف جيعل أَْلَيتَػْيِو على الَعِقبَػُْتِ بُت السَّ  الثاني : وعي كالنَّ 
ُهَما-اس الل بن عبَّ اين جاء يف حديث عبدوع الثَّ والنَّ  مسنوف  وُ أنَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ

َرِضَي اللُ - اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  اؿَ قَ ، فػَ  لِ جُ الرَّ اًء بِ فَ جَ  نَػرَاهُ ا لَ نَّ : إِ  وسٌ اوُ طَ  وُ لَ قاَؿ حيث 
ُهَما   . (( مٍ سينَّةي نىبيَّكي  يى ىً )) :  -َعنػْ

ُهَما-الل بن عمر وأخرج البيهقي عن عبد أنو إذا كاف رفع رأسو  -َرِضَي الُل َعنػْ
  (( . ةً الس نَّ  نى مً  وي نَّ إً )) جدة األوىل يقعد على أطراؼ أصابعو ، ويقوؿ : من السَّ 

  . ((باًدلةى يػيٍقعيوفى عى الٍ  تي يٍ أى رى  )) أنو قاؿ : -اللُ َرضِبَُو -وعن طاووٍس 
يفّرؽ بينهما بأف ، : وأسانيدىا صحيحة ، ومن ىنا  -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اغبافظ 

  هي الوارد ، بو يف النَّ  ةِ عنو ىو ما كاف كإقعاء الكلب ؛ لتصريح السُّنَّ  نهيَّ مَ الْ 
 .اغبديث واللغة  بو أئمةُ  هوىو الذي فسَّر 
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 ّْٗ 

 

 ________________________________________
 عىبىثيوي كى ، ا اشي ًذرىاعىٍيًو سىاًجدن رى اٍفتً كى 

________________________________________ 
ُهَما-اس ا ما ورد يف حديث عبدالل بن عبَّ وأمَّ  فإنو ليس منهياً  -َرِضَي الُل َعنػْ
اإلماـ ومنهم ستحبابو اعلى  رضبهم الل لفأئمة السَّ  بعضُ  ، بل نصَّ عنو

 . لورود السنة بو بُت السجدتُت،  -َرضِبَُو اللُ -الشافعي 
ُيْكره للمصلي إذا : أي  ا [اشي ًذرىاعىٍيًو سىاًجدن رى اٍفتً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

عن ذلك يف  -- النَِّبّْ  يِ هْ لورود نػَ  ؛سجد أف يفًتش ذراعيو اِفًتاش السَُّبِع 
        يف صحيح مسلم قالت : -َرِضَي الُل َعنػَْها-ؤمنُت عائشة مُ حديث أـ الْ 

هىى أىٍف يػىٍفتىًرشى الرَّجيلي ًذرىاعىٍيًو ًاٍفًترىاشى السَّبيًع كى  ))        راد بو : مُ والْ  ((كىافى يػىنػٍ
 إىل األرض . وِ أف يضع ذراَعْيِو على األرض يف السُّجود ، ويُفضي دِبْرَفِقو وكفّْ 

وُيْكرَُه لو الَعَبُث ، والَعَبُث : اغبركة : أي  [ عىبىثيوي ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
الصَّبلة  أمرَ  ا ؛ ألفَّ شروع يف صبلتو بكونو عابثً مَ ؾ بغَت الْ تحرّْ مُ ، ووصف الْ ائدةالزَّ 

أف يشتغل  كمثاؿ العىبىًث :ا يقتضي منو ما ىو أشرؼ من االشتغاؿ بو ، هَ وشأنػَ 
بتحريك ثوبَو من دوف حاجٍة ، أو ينظر إىل ساعتو ، أو حُيَرَّْكَها ، وثبت يف 

       قاؿ : وُ أنَّ  -- النَِّبَّ  أفَّ  --من حديث عبدالل بن مسعود  حيحُتِ الصَّ 
بغي عليو أف يشتغل بأمر ف ينكلَّ مُ الْ  أي أفَّ  (( لىشيٍغالن  ًإفَّ ًفي الصَّالةً  ))

              احل لف الصَّ فهو خٌَب دبعٌت اإلنشاء ، وىكذا كاف حاؿ السَّ ، الصَّبلة
موف الوقوؼ بُت يدي الل يف الصَّبلة ، كما أُثر حيث كانوا يعظّْ  -َرضِبَُهُم اللُ -

أنو كاف إذا توضأ تغَتَّ وْجُهُو فاضبرَّ ،  -تَػَعاىَل  َرضِبَُو اللُ -عن علٍي زين الَعابدين 
  .ىذا الذي يَػْعًَتِيَك عند الوضوء ؟ قاؿ : أال تدروف من أُناجي فقالوا لو : ما 
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  ________________________________________
 تىخىص ريهي كى 

________________________________________ 
فهو يف شغٍل ، وىو أشرؼ األشغاؿ ،  -- فاالنساف إذا أقبل على الل

جعل  -تَػَعاىَل -أف الل  --وأعظمها ، وأجّلها ، وأكرمها ، ولذلك بُتَّ النَِّبّ 
شتمل على مُ نيا ، وىو شغل الصَّبلة الْ عينو من ىذه الدُّ  لو شغل الصَّبلة قُرةَ 

ىو ِبَصَدِدِه  اعمَّ ، فكونو ينصرؼ  --مناجاة اغبّي القّيـو ، والتََّذلُِّل بُت يديو 
، الَعَبِث ّٔما ، أو كثرة اغبركة إىل ربريك اليدين ، أو -- قباؿ على اللمن اإل

نح أثناء الوقوؼ ، كلُّ ذلك فبا ال يليق بالْ  فإف كثر َعَبثُو إىل درجٍة ، صلي مُ أو الًتَّ
عليو  غَت مصلٍّ ، بطلت صبلتو ، كما نصَّ  وُ لو رآه الغَت من البعيد لقاؿ : إنَّ 

 . -َرضِبَُهُم اللُ -طائفة من أىل العلم 
 . فإنو حينئٍذ ُيْكره : اا لو كاف عىبثيو يسيرن أمَّ 

كما دٌؿ االْخِتَصار يف الصَّبلة منهٌي عنو ؛  تىخىص ريهي [] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 فٍ نػىهىى أى  -- فَّ النًَّبيَّ أى  )) : يف الصَّحيحُتِ  --حديث أيب ىريرة :  عليو

  . ((ا الرَّجيلي ميٍختىًصرن  ييصىلِّيى 
 أقواؿ : كللعلماء في معنى الٌتخٌصر المنهيِّ عنو في الصَّالة

        وترجم لو اإلماـ البخاري ، راد بو وضع اليدين على اػبَاِصَرة مُ الْ  فقيل :
   قاؿ اغبافظ ،  [ الخىٍصًر في الصَّالةً  بابي  ]يف صحيحو بقولو  -َرضِبَُو اللُ -

 راد وضع اليدين عليو يف الصَّبلة ( اىػ .مُ ) والْ  : -َرضِبَُو اللُ -ابن حجر 
 ( عائد إىل اػبصر ، أي على اػبصر .  عليو: )  -َرضِبَُو اللُ -فالضمَت يف قولو 
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، وىو راوي اغبديث ، وبو فسر  --وىذا القوؿ مروٌي معناه عن أيب ىريرة 
        قوَّتو عند أىل العلم  -َرضِبَُو اللُ -األئمُة اغبديَث ، وبُّت اغبافظ العراقي 

حقّْقوف ، واألكثروف من مُ الذي عليو الْ  حيحُ ىو الصَّ  ) بقولو : -َرضِبَُهُم اللُ -
    داود  و، وأب ذيُّ مالًتّْ  وفبن فسَّره بذلك اإلماـ (أىل اللغة ، واغبديث ، والفقو 

 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -
راد بو أف دُيِْسَك بيده مُ ، وىو أف الْ  كحكى بعض األئمة في تفسيره قوالن آخر

 يتوكأ عليها أثناء صبلتو . اأي عص، ـِبَْصرًة 
   ِمْخَصرِة الصَّبلة على الْ  وُ ) ومن قاؿ : إنَّ  : -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اإلماـ ابن العريب 

  .ال معٌت لو ( 
راد بو أف خَيَْتِصَر السُّورة ، فيقرأ من آخرىا آيًة ، مُ الْ  وىو أفَّ  كحيكي قوؿه ثالثه :

  .أو آيتُت 
راد بو أف حيذؼ من الصَّبلة ، فبل ديّد قيامها ، مُ الْ  وىو أفَّ  كحيًكيى قوؿه رابعه :
  . وركوعها ، وسجودىا
ىي العّلة يف النهي عن  ما الذين يقولوف بو ، -َرضِبَُهُم اللُ - ثم اختلف العلماء

 على أقواؿ :؟ وضع اليد على اػباصرة يف الصَّبلة 
،     شّبو ّٔم من فعل اليهود ، وقد هُنينا عن التَّ  وُ ألنَّ ؛ هُني عن ذلك  فقيل :

رواه البخاري يف ، كما  -َرِضَي الُل َعنػَْها-ؤمنُت عائشة مُ وىذا القوؿ قالتو أـ الْ 
 صحيحو .

          اس يطاف يفعل ذلك ، وىذا القوؿ مروٌي عن عبدالل بن عبَّ الشَّ  ألفَّ  كقيل :
ُهَما- ، وقالو اإلماـ  -َرضِبَُهُم اللُ -لف ، وقاؿ بو بعض أئمة السَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ
 . -َرضِبَُو اللُ - مذيُّ الًتّْ 
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 _________________________________ _______
  حيوي ك  تػىرى كى 

________________________________________ 
ار ، فلذلك هُني عن فعلو أثناء الصَّبلة ، وىذا القوؿ إنو راحة أىل النَّ  كقيل :

َها-لف ، فروي عن عائشة قاؿ بو بعض السَّ           ، وؾباىد  -َرِضَي الُل َعنػْ
   عن النَِّبّ  --عن أيب ىريرة  رواية البيهقيّْ ا يف ، وجاء مرفوعً  -َرضِبَُو اللُ -
-- : قاؿ اغبافظ ،  ((رىاحىةي أىٍىًل النَّاًر  ااًلٍخًتصىاري ًفي الصَّالةً  )) أنو قاؿ

 : ) وظاىر إسناده الصّحة ( اىػ . -َرضِبَُو اللُ -العراقي 
يَن ُمْخَتاِلُت ، والْ فعل الْ  وُ ألنَّ  كقيل :   .ُمتكَبّْ
   اػبواصر  على أْيديهم يضعوفصائب مَ أىل الْ  شكٌل من أشكاؿ وُ إنَّ  كقيل :

 . يف شرحو -َرضِبَُو اللُ - اػبطايبُّ  حكاهآمت ، كما مَ إذا قاموا يف الْ 
 هي ربرًن ىذا الفعل .وظاىر النَّ 

 الًتّوُح يف الصَّبلة اؼبراد بو : َأْخُذه الرّْيحَ [  حيوي ك  تػىرى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
ا عبرياف عروفة اليت حُيرُّْكها اإلنساف على وجهو وجسده طلبً مَ دِبْرَوحٍة ، وىي اآللة الْ 

 ،ُمصلّْي ، وإذا رّوح َخّففْت عنو تَػُغمُّ الْ  ة اغبرّْ ا كانت شدَّ مَّ يح ، ولَ اؽبواء والرّْ 
أجل  يف اغبركة من -َرضِبَُهُم اللُ -العلماء  فأْمكنو اػبشوُع ، تسامح بعضُ 

 -َرضِبَُهُم اللُ -وا ببطبلف الصَّبلة ّٔا ، وجاء عن بعض السلف حيكمُ  مْ ػ، ولالًتويح
خيص فيو ، ورواه ابن أيب شيبة عن عائشة بنت سعد  ا  هَ أنػَّ  -اللُ  اَرضِبَهَ -الًتَّ

كانت تَنفُض ِدْرَعها يف الصَّبلة ، أي ترّوح بو ، وكذلك عن ؾباىٍد ، وقاؿ ؿبمد 
ّوح يف الصَّبلة ، ولَ بأس  بن سَتين : الا ِة اغبرّْ بأسً  مْ ػبالًتَّ  ا .يَػَر بو اغبسُن يف ِشدَّ
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________________________________________ 
 كتىٍشًبيكيهىا،  وً فػىٍرقىعةي أىصىاًبعً كى 

________________________________________ 
؛ كما جاء  وا عنوهَ وكرىو بعض السَّلف لكونو حركًة ؛ فيكوف من العبث ، ونػَ 

 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ - خعيّْ عن مسلم بن يسار ، وأيب العالية ، وإبراىيم النَّ 
صلّْي من اغبركة داخل الصَّبلة ؛ كما ثبت يف صحيح مُ واألصل يقتضي منع الْ 

ي نيوا فً ايٍسكي  )) قاؿ : --أف النَِّبّ  --مسلم من حديث جابر بن ظبرة 
  . (( الصَّالةً 

رع كما يفعلو وب ، أو بنفض الدّْ ويستوي أف يُروَّْح دبْرَوحٍة ، أو يرّوح بتحريك الثَّ 
 ساء ؛ فكلُّو مكروٌه عند وجود اغباجة .النّْ 

: فَػْرقَػَعُة األَصابِع وقَػْعَقَعُتها وتَػْفِقيُعها  [ وً فػىٍرقىعةي أىصىاًبعً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
فعٌل معروٌؼ ، وىو أف َيْضَغَط على اإلصبع حىت ُيْسَمع لو الصَّوت ، وتعتَب 

ابن أيب شيبة يف مصنفو عن َحَْبِ األّمِة ، وتُرصباف  روى كراىيتهامكروىًة ، وقد 
ففقَّع ، صلى معو مواله شعبُة  وُ أنَّ  -َوأَْرَضاهُ  -اس القرآف عبدالل بن عبَّ 

أتُفقُّْع أصاِبَعك يف ) قاؿ لو :  -َوأَْرَضاهُ  - مسلَّ ا أصابعو يف الصَّبلة ، فلمَّ 
َـّ لك ؟!!   ( .الصَّبلة ال أ

من سوء األَدِب ، فكيف بفعلو حاؿ  َلُعدَّ ولو فُعل بُت يدي أىل الفضل 
 ؟!األعلى  ثلُ مَ يف الصَّبلة ، ولل الْ  -- الوقوؼ بُت يدي الل

راد بو إدخاؿ األصابع مُ ا التَّشبيُك فالْ أمَّ  ] كتىٍشًبيكيهىا [ : -رىًحمىوي اللي -قولو 
  .بعضها يف بعٍض 



 ّْٓ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

   صلي حاؿ خروجو لصبلة اعبماعة وشهودىا مُ وىذا التَّْشِبيُك إذا وقع من الْ  
 من حالتين : ال خيلو وُ فإنَّ 

 سجد .مَ أف يقع حاؿ خروجو من بيتو إىل الصَّبلة يف الْ  الحالة األكلى :
 سجد .مَ أف يقع منو داخل الْ  كالحالة الثانية :

هي عن التَّْشِبيك بُت األصابع بالنَّ  ةُ نَّ جاءت السُّ  وُ فإنَّ  ا في الحالة األكلى :فأمَّ 
  . فيها

 --قاؿ : ظبعت النَِّبّ  --حديث كعب بن عجرة :  كيشهد لذلك
نى نَّ بػىيٍ فىال ييشىًبكى ،  ا ًإلى الصَّالةً ثيمَّ خىرىجى عىاًمدن ، ًإذىا تػىوىضَّأى أىحىديكيٍم  )) يقوؿ :

ٍيًو   . ((ًفي صىالةو  وي فىًإنَّ ؛ يىدى
 اف .، وصّححو ابن خزدية ، وابن حبَّ  مذيُّ رواه أضبد ، وأبو داود ، والًتّْ 

  سجد ينتظر الصَّبلة ، أو كافمَ إذا كاف داخل الْ  وُ فإنَّ  كأما في الحالة الثانية :
حديث أيب سعيد :  كدٌؿ على ذلكال ُيشبك ،  وُ يف داخل الصَّبلة ، فإنَّ 

الذي أخرجو اإلماـ أضبد يف مسنده عن مواله قاؿ : بينا أنا مع  --اػبدري 
ْسِجَد ، فإذا رجٌل جالٌس مَ إْذ َدَخْلنا الْ  --أيب سعيد اػبدري ، وىو مع النَِّبّ 

          ا أصاِبعو بعضها يف بعٍض ، فأشار إليو رسوؿ الل كً ا ، مشبّْ سجد ؿُبَْتِبيً مَ يف الْ 
--  فلم يَػْفَطِن الرجُل إلشارة رسوؿ الل ،-- ،  فالتفت إىل أيب سعيد ؛

كى ًمنى فَّ التٍَّشًبيٍ إً فى  ؛ًد ؛ فىال ييشىبِّكىنَّ جً مىسٍ كيٍم ًفي الٍ دي ًإذىا كىافى أىحى  )) فقاؿ :
ـى ًفي الٍ ًإفَّ اًف ، كى طى الشَّيٍ  جى ى يىٍخري مىٍسًجًد حىتَّ أىحىدىكيٍم ال يػىزىاؿي ًفي صىالةو مىا دىا
  . (( ًمٍنوي 
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فعَل  -- النَِّبَّ  صّلي من الصَّبلة فيجوز لو التَّْشِبيك ؛ ألفَّ مُ ا إذا فرغ الْ وأمَّ 
ة ذي يف قصَّ  --من حديث أيب ىريرة  ذلك ؛ كما يف صحيح البخاريّْ 

ك سلَّم من رْكَعتَػُْت يف إحَدى صبليت الَعِشيّْ ، وقاـ إىل اعِبذِْع ، وشبَّ ا مَّ الَيَدْيِن لَ 
بُت أصابعو ، فدؿَّ على جواز التَّْشبيك بعد الفراغ من الصَّبلة ؛ لكن إذا كاف 

ك بعد ال يشبّْ  وُ ًة ؛ فإنَّ سجد ؛ حىت يصلي صبلًة بعديَّ مَ ي يريد البقاء يف الْ صلّْ مُ الْ 
      بلة ، نتظر للصَّ مُ يكوف حينئٍذ يف حكم الْ  وُ ؛ ألنَّ  فراغو من صبلتو األوىل

 . يف حاؿ انتظارىاهي عن التَّشبيك وقد تقدـ بياف النَّ 
  .عنو  شبيك يف ىاتُت اغبالتُت منهيّّ فالتَّ 
ؼبا هنى عنو  --؛ ألف النِب ا إذا كاف داخل الصَّبلة فبل إشكاؿ يف منعو وأمَّ 

  على  ؛ فدؿَّ  ذلك بكونو يف صبلةٍ  وانتظارىا علَّلؿ اػبروج إىل الصبلة يف حا
  .من باب أوىل وأحرى  أثناء صبلتو ك بُت أصابعوبّْ شَ أف اؼبصلي ال يُ 

صلي من مُ نع الْ ن أجلها مُ ػيف بياف اغبكمة اليت م -َرضِبَُهُم اللُ - ف العلماءػكاختل
 شبيك بُت أصابعو :التَّ 

  .يطاف ، وفيو حديث ضعيٌف رواه ابن أيب شيبة لكونو من الشَّ  فقيل :
  .ـو جيلب النَّ  وُ ألنَّ  كقيل :
َرِضَي اللُ -يشبو صورة االختبلؼ ، ولذلك قاؿ عبدالل بن عمر  وُ إنَّ  كقيل :
ُهَما               ، وقاؿ اغبافظ ابن رجب  (( مٍ مىٍغضيوًب عىلىٍيهً تًٍلكى صىالةي الٍ  )):  -َعنػْ

 ا من العبث الذي تُنزّه عنو الصَّبلة ( .) وىو أيضً  : -َرضِبَُو اللُ -
 
 
 



 ّٔٓ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

  ________________________________________
 وً يٍ هً تى شٍ يى  اـو عى طى  ةً رى ضٍ حى بً  كٍ أى ،  اأىٍف يىكيوفى حىاًقنن كى 

________________________________________ 
،  اسم فاعٍل من اغَبْقنِ  : اغباقنا [ أىٍف يىكيوفى حىاًقنن ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
فاغباقن ىو الذي احَتَبَس  ، فهو حاقن ، إذا حبسو "َحَقَن الّرُجُل بَػْوَلو "  : يقاؿ
  . بولو

أنو إذا كاف البوؿ يُػْزِعُجو ، وحيتاج  :كالسَّبب في كراىية صالتو حاؿ الحقن 
    :وؿ ػيق -تَػَعاىَل -والل  ،صَّبلة ػشوع يف الػُ خػن الػو عػإىل إخراجو ، فإنو يشغل

 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ    چچ 
(ُ) .  

        قاؿ :  --ويف صحيح مسلم من حديث أـ اؼبؤمنُت عائشة أف النَِّبّ 
اًفعيوي  وى ىي ال كى ، كى  ىيوى ًبحىٍضرىًة طىعىاـو ال صىالةى كى  )) قالوا : فدؿَّ ىذا  (( األىٍخبىثىافً  ييدى

؛ ا ببوٍؿ أو غائٍط اغبديث على أنو ال ينبغي لئلنساف أف ُيصّلي إذا كاف ؿبصورً 
مث يصلي  ويتوضأ شغل دبدافعتهما عن الصَّبلة ، وإمنا يقضي حاجتو ،سيُ  وُ ألنَّ 

 وقلبو قد فَػرََغ من ىذا الشُّغل .
 . [ وً يٍ هً تى شٍ يى  اـو عى طى  ةً رى ضٍ حى بً  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

راد حبضرة مُ حضور الشَّيِء : ِضدُّ غيابو ، فيكوف الْ  قولو :] بحضرة طعاـ [
 َيْشَغلُ ا ليأكلو ، وىذا ىو الذي طعاـ سباـ ُنْضِجو ، واستوائو ، فيكوف مهيئً 

  . ، وفسد ى ردبا بَػَرد ، وتغَتَّ إذا تركو ، وصلَّ  وُ وألنَّ  ؛عن الصَّبلة  فسَ النَّ 
 

                              
 . ٗ :، آية  األحزاب/  (ٔ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ّٕٓ 

 

 ________________________________________
 تىٍكرىاري الفىاًتحىةً كى 

________________________________________ 
ار الطَّعاـ ، أو كاف فوؽ النَّ  حيضرِ  مْ ػإذا لَ  وُ أنَّ  ] ًبحىٍضرىًة طىعىاـو [ كمفهـو قولو :

ردبا  وُ ألنَّ  ؛مع الصَّبلة لقرب ُنْضِجو  يتعارضْ  مْ ػُيصّلي ، ما لَ  وُ بعُد ، فإنَّ  ينُضجْ  مْ ػلَ 
  .ي عن صبلتو ، وردبا سها عنو فاحًتؽ صلّْ مُ شغل الْ 
راد بو ربقيق العلة اليت من أجلها هنَُِي عن مُ الْ  [ ] يىٍشتىًهيوً :  -َرضِبَُو اللُ - كقولو

عدمو فإذا كاف ال تتعلَّق بو نفسو وال تشتهيو كاف وجوده و  عاـالصَّبلة حبْضرِة الطَّ 
 سواًء .
ٍة أي قراءة سورة الفاربة أكثر من مرَّ  تىٍكرىاري الفىاًتحىًة [] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
ركعٍة ، فإذا زاد  ًة واحدًة يف كلّْ الفرض إمنا ىو قراءهتا مرَّ  ألفَّ  ؛كعة الواحدة يف الرَّ 

 من حالتين :تكراٌر لقراءهتا ، وال خيلو من فعل ذلك  وُ عن ذلك فإنَّ 
قاؿ بعض ا بتكرارىا ، ويف ىذه اغبالة أف ال يكوف معذورً  الحالة األكلى :

، الفاربة ركٌن  كرَّر قراءة الفاربة بدوف عذٍر بطلت صبلتو ؛ ألفَّ   نْ مَ  العلماء :
، كزيادة  مؤثرةٌ  كن القويلّْ ا ، وزيادة الرُّ ا قوليِّ يكوف قد زاد ركنً  وُ فإذا كرَّرىا مرتُت فإنَّ 

كرَّر فعبًل من أركاف   نْ مَ  رىا يكوف مثلَ كرَّ   نْ مَ  أفَّ : ، ومرادىم  يّْ الرُّكن الفعل
 بلة ، فكذلك ىنا .مبطٌل للصَّ  وُ كوع مرتُت ، فإنَّ الصَّبلة ، كالرُّ 

ر كرَّ   نْ : مَ  ىنا عليو اْلُمَصنّْف رضبهم الل وىو الذي مشى كقاؿ بعض العلماء
    ،  ةِ خبلؼ السُّنَّ  وُ ألنَّ ؛ لو ذلك  هَ وال تبطل صبلتو ، ُكرِ  لو ذلك ،  هَ الفاربة ُكرِ 

 زيادة األقواؿ ليست كزيادة األفعاؿ . وال تبطل صبلتو ؛ ألفَّ 
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 ________________________________________
 ي فػىٍرضو كىنػىٍفلو رو فً ال جىٍمعي سيوى 

________________________________________ 
ى صلَّ  نْ مَ  ا بتكرار قراءتو للفاربة ؛ مثلُ فهي أف يكوف معذورً  ا الحالة الثانية :كأمَّ 

  ًة ثانيًة بناًء على األصل ، فقرأىا مرَّ  ؟ىا يقرأْ  مْ ػىل قرأ الفاربة ، أو لَ : مث شّك 
      تُت ، فهو معذوٌر بتكرارىا ، قرأىا مرَّ  وُ ا انتهى من قراءهتا تبُّت لو أنَّ مَّ مث لَ 

 رمٍة .، وال حُ  على ىذا الوجو بكراىةٍ  وُ فبل يوصف فعلُ 
أي ال يكره لو صبع  ي فػىٍرضو كىنػىٍفلو [رو فً ] ال جىٍمعي سيوى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

       سوٍر، وقراءهتا يف ركعٍة واحدٍة ، فيقرأ بأكثر من سورٍة ، سواًء كاف ذلك 
كما يف   -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -وذلك لعمـو قولو  ؛يف الفريضة ، أو النَّافلة 

     أٍ رى قػٍ اً  )) :أنو قاؿ للمسيء صبلتو  --من حديث أيب ىريرة  حيحُتِ الصَّ 
ّّ ،  (( آفً رٍ قي الٍ  نى مً  كى عى مى  رى سَّ يى ا تػى مى  ورة الواحدة ، ولؤلكثر من شامٌل للسُّ  فهذا عا

يف صحيحو ،  -َرضِبَُو اللُ -اإلماـ البخاري ورة ، وقد ترجم لو سورة ، ولبعض السُّ 
ٌة على جوازه ؛ كما يف دالَّ  ةَ نَّ السُّ  ، ولكنَّ  -َرضِبَُهُم اللُ - أىل العلم بعضُ  وُ وكرىَ 

حايب الذي  يف قصة الصَّ  --صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك 
ٱ  ٻ  ٻ  چ : ، فإذا أراد أف يقرأ ّٔم استفتح بقراءة  اءَ بَ ي ّٔم يف قػُ كاف يصلّْ 

 چٻ
ذلك يف كل ركعة ، فلما بلغ  رُ يكرّْ ، مث قرأ بعدىا سورة أخرى  ، (ُ)

 أقرَّه على ذلك . -- النَِّبُّ 
 

                              
 . ٔ :، آية  اإلخبلص/  (ٔ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ّٓٗ 

 

________________________________________ 
ٍيوً ارِّ بػىيٍ مى د  الٍ رى  وي لى كى   اآلم د  عى كى ،  نى يىدى

________________________________________ 
 تي فٍ رى عى  دٍ قى لى  )) : قاؿَ  وُ أنَّ  --من حديث عبدالل بن مسعود  حيحُتِ الصَّ ويف 
 نى ةن مً رى وٍ سي  نى يٍ رً شٍ عً  رى كى ذى فى ،  نَّ هي نػى يػٍ بػى  في رً قٍ يػى  -- النًَّبي   افى ي كى تً الَّ  رى ائً النَّظى 

 . على أحد الوجهُت يف معناه (( ةو عى كٍ رى  لِّ ي كي فً  ٍينً رىتػى سيوٍ ،  لً صَّ فى مي الٍ 
ٍيوً ارِّ بػىيٍ مى د  الٍ رى  وي لى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو  جيوز للمصلي أف دينع : أي [  نى يىدى

من حديث  حيحُتِ كما يف الصَّ   ،ت على ذلك دلَّ  ةَ نَّ السُّ  ألفَّ  ؛ارَّ بُت يديو مَ الْ 
   لِّي ييصى  مٍ ديكي ا كىافى أىحى ذى إً  ))قاؿ :  -- النَِّبَّ  أفَّ  --أيب سعيٍد اػبُدري 

ٍيوً مي ا يى دن حى أى  فىال يىدىعي  ا مى نَّ إً فى ؛  ٍليػيقىاتًٍلوي بىى فػى ٍف أى إً ، فى  مىا اٍستىطىاعى  ٍليىٍدرىأٍ ، كى  ر  بػىٍينى يىدى
  . ((ىيوى شىٍيطىافه 

 وي نى يػٍ بػى  ؿى وٍ ػحي يى  فٍ أى  مٍ كي نٍ مً  اعى ػطى تى اسٍ  نً ػمى  )) اؿ :ػق -- يَّ ػػِ النَّب أفَّ  --و ػوعن
 أخرجو أبو داود وغَته بسنٍد حسٍن . (( لٍ ػعى فٍ يػى لٍ ده فػى ػحى أى  وً ػتً لى بػٍ قً  نى يٍ بػى كى 

َعَلْيِو - كقد أٌكدارّْ بُت يديو ، مَ على أف للمصّلي دفَع الْ  ةُ نَّ فدّلت ىذه السُّ 
 ـ :تقدّْ مُ الْ  -- بقولو يف حديث أيب سعيد اػبدريّْ :  ذلك -الصَّبلة َوالسَّبلـُ 

، ويستوي أف يكوف  (( اعى طى تى ا اسٍ مى  أٍ رى دٍ يى لٍ ، كى  وً يٍ دى يى  نى يٍ ر  بػى مي يى  ادن حى أى  عي دى ال يى فى  ))
 . ((ا دن حى أى  )): لعمـو قولو  ؛ا ا ، أو حيوانً ارُّ إنسانً مَ الْ 

راد ّٔا : مُ اغبساب، واآلي الْ  راد بالعدّْ مُ الْ  اآلم [ د  عى ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قولو 
صلي إذا أراد أف يعدَّ اآلياِت مُ الْ  أفَّ  -َرضِبَُو اللُ -صبع آيٍة ، فبُّت ، آيات القرآف 
 :  في الحاشية على جوازه كاستيدؿَّ ،  ال حرج عليو يف ذلك وُ يف صبلتو فإنَّ 



 َّٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

 ________________________________________ 
 وً امً مى ى إً لى عى  حي تٍ فى الٍ كى 

________________________________________ 
دِّ عى لً  اًبعىوي صى يػىٍعًقدي أى  افى كى   وي نَّ أى  )) : -- عن النَِّبّْ  --حبديث أنس بن مالك 

 بعض وغَتىم ، وقاؿ -- عن بعض أصحاب النَِّبّ  يَ وِ ، ودبا رُ  ((اآلم 
ا ، ولكن األكمل واألفضل اغتفر ىذا الفعل لكونو يسَتً  وُ : إنَّ  رضبهم الل العلماء

  .ال يفعل ذلك  ا أفَّ واألعظم أجرً 
     ا صّححو ، ولو صحَّ أحدً  أجدْ  مْ ػ لَ فإينّْ  -َوأَْرَضاهُ  - ا حديث أنسوأمَّ 

 ةُ نَّ على األصل الذي دّلت عليو السُّ  نبغي البقاءُ مُ فبل إشكاؿ يف جواز العدّْ ، والْ 
  حديث جابر بن ظبرة  كما يفنع من اغبركة يف الصَّبلة ،  مَ ، وىو الْ  حيحةُ الصَّ 
--  َّالنَِّبّ  يف صحيح مسلم أف--؛ (( ي الصَّالةً وا فً اٍسكيني  )) : قاؿ 

      ا كاف مَّ شامٌل عبميع أعضاء البدف ، ومنها األصابع ، ولَ  فاألمر بالسُّكوف
 صلي إذا عدَّ اآلي مُ الْ  ا لؤلصل ؛ وألفَّ ال ديكن العدُّ إال بتحريكها كاف ـبالفً 

ذلك يشوّْش عليو ، وحيوؿ بينو وبُت َتَدبُِّر معاين اآليات ، فهو خبلؼ  فإفَّ 
 إال أف يصحَّ فيو حديٌث .، األوىل على أقل درجاتو 

أي جيوز للمأمـو أف يفتح على  [ وً امً مى ى إً لى عى  حي تٍ فى الٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
       إمامو إذا اُرتجَّ عليو يف قراءتو ، فإذا وقف عند اآلية ، وَنِسَي ما بعدىا 

ها لو ، حُ يصحّْ  وُ يفتح عليو بذكرىا ، وىكذا إذا أخطأ يف اآلية فإنَّ  أموـَ مَ الْ  فإفَّ 
      بن عمر  بداللِ اف عن عى أبو داود وابن حبَّ وَ ا رَ مَ لِ  ؛ويَػْفَتُح عليو بالصَّواب 

ُهَما-  سى ليبِّ ا ، فػى هى يػٍ فً  أى رى قى الةن فػى ى صى لَّ صى  -- النًَّبيَّ  فَّ أى  : )) -َرِضَي الُل َعنػْ



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُّٔ 

 

      :  اؿى ، قى  مٍ عى : نػى  اؿى قى  ؟ا نى عى مى  تى يٍ لَّ صى : أى  يٍّ بً أًلي  اؿى قى  ؼى رى صى ا انٍ مَّ لى ، فػى  وً يٍ لى عى 
 يف قراءيت . أف تفتح عليَّ : أي   ؟! (( كى عى نػى ا مى مى فى 

فدؿَّ على مشروعية الفتح على اإلماـ إذا احتاج إىل ذلك ، وىذا ىو مذىب 
      ، وىو مروٌي عن عثماف ، وعبدالل بن عمر  -َرضِبَُهُم اللُ -صبهور العلماء 

، الكيةمَ ، وقوؿ عطاء ، واغبسن ، وابن سَتين ، ومذىب الْ  -مَرِضَي الُل َعنػْهُ -
 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -بلة افعية ، واغبناوالشَّ 

 َ     ؛اإلماـ ؿبتاٌج إليو  لو أفَّ  وينبغي على اؼبأمـو أف ال يعمل بالفتح حىت يتبُتَّ
أمـو يف غَت مَ ردبا وقف اإلماـ عند آيٍة لتأثُّره واتّْعاِظو ّٔا ، فيكوف فتح الْ  وُ ألنَّ 

 نْ إذا ُوجد وراء اإلماـ مَ ا على اإلماـ يف تدبّره وخشوعو ، و موضعو ، ومشوشً 
   ال ينبغي لغَته أف يفتح إذا حصلت بو الكفاية  وُ يقـو بالفتح ، وفتح عليو فإنَّ 

ما أُبيح للحاجة مقدٌر بَقْدرىا ، فإذا قاـ بو من وراء اإلماـ ، وحصلت بو  ألف
الذي يوجب  رعيّْ أمومُت لزـو األصل الشَّ مَ الكفاية ، وجب على بقية الْ 

من حديث زيد بن  حيحُتِ كما يف الصَّ   ،وت ، وعدـ الكبلـ يف الصَّبلة كُ السُّ 
هيٍم صىاًحبىوي  مٍ هي نػَّ أى  )):  --أرقم  كىانيوا يػىتىكىلَّميٍوفى ًفي الصَّالًة ييكىلِّمي الرَّجيلي ًمنػٍ

 چپ پ پ چ : -تػىعىالىى- اللً  ؿي وٍ قػى  ؿى زى نػى حىتَّى 
: أيًمٍرنىا  اؿى قى  (ُ)

أمـو على ىذا الوجو كاف مَ ، فإذا فتح الْ  ((الكىالـً  نً ا عى نى نيًهيػٍ الس كيوًت ، كى بً 
 بتدأ لغَت حاجة .مُ فتحو كالكبلـ الْ 

 
 

                              
 . ٔ :، آية  اإلخبلص/  (ٔ)



 ِّٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

  ________________________________________
 قىٍملو عىٍقرىبو ، كى قػىٍتلي حىيَّةو ، كى كى ،  لىف  الًعمىامىةً كى ، ًب ليٍبسي الثػَّوٍ كى 

________________________________________ 
اإلضافة تقتضيو ، فدّؿ على  ألفَّ  ؛ تقييدٌ  [ وً امً مى ى إً لى ] عى  : -رىًحمىوي اللي -كقولو 

ُيشرع للمأمـو أف يفتح على إمامو دوف إماـٍ غَته ، وكذلك ال جيوز لو الفتح  وُ أنَّ 
 ا .ا ، أو منفردً مأمومً ي ، سواًء كاف صلّْ على قارٍئ إذا ظبعو خُيطئ وىو يُ 

أي وجيوز للمصّلي أف يلبس الّثوب ،  ًب [ليٍبسي الثػَّوٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
: --ا ثبت يف صحيح مسلم من حديث وائل بن ُحجٍر مَ وىو يف صبلتو ؛ لِ 

اٍلتىحىفى  مَّ ثي ،  رى بػَّ كى   ي الصَّالةً فً  لى خى دى  نى يٍ حً  وً يٍ دى يى  عى فى رى  -- ل النًَّبيَّ أى رى  وي نَّ أى )) 
 صلي بثوبو أثناء صبلتو .مُ فدؿَّ على جواز التحاؼ الْ  (( ثػىٍوًبوً بً 

جيوز للمصّلي أف يلّف عمامتو ؛ : أي  لىف  الًعمىامىًة [] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 دبعٌت أف يُِديَرىا على رأسو إذا احتاج لذلك .

 أي وجيوز للمصلي  قىٍملو [عىٍقرىبو ، كى قػىٍتلي حىيَّةو ، كى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 --وذلك غبديث أيب ىريرة  ؛أف يقتل اغبيََّة والعقرَب والَقْمَل وىو يف صبلتو 

  قاؿ : -- النَِّبَّ  أفَّ ، وصّححو  مذيُّ الذي أخرجو أضبد ، وأبو داود ، والًتّْ 
تػيليوا األىٍسوى  ))  . (( عىٍقرىبى الٍ يَّةى ، كى حى الٍ :  ي الصَّالةً دىٍيًن فً اقػٍ

، ومن بعدىم  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -حابة ورّخص يف ىذا عامة أىل العلم من الصَّ 
( ؛ إشارة إىل يف الصَّبلة لُشغبًل  إفَّ ) ، وقاؿ :  -َرضِبَُو اللُ -خعي إال إبراىيم النَّ 

حيحُت يف الصَّ  --الل بن مسعود عليو عمـو حديث عبد األصل الذي دؿَّ 
 : )) ًإفَّ ًفي الصَّالًة لىشيٍغالن (( .   -- ِبَّ النَّ  أفَّ 
 



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ّّٔ 

 

________________________________________ 
 اسىٍهون  وٍ لى ال تػىٍفرًيقو بىطىلٍت ، كى ةو كى رى ًر ضىريكٍ غىيٍ  نٍ ا مً عيٍرفن  لى ًفعٍ طىاؿى الٍ ٍف أى إً فى 

________________________________________ 
ّّ  ةَ السُّنَّ  بأفَّ :  كيجاب  ىنا نصَّت على القتل ، فوجب العمل ّٔا ، وما ذكره عا

 رحية .الصَّ  ةِ ـبصٌص ّٔذه السُّنَّ 
           ، قاؿ بعض أىل العلم  مؤٍذ ضارٍّ  كلُّ :  كفي حكم الحيَّة كالعقرب

يريد قتلو جاز لو دفعو  : كالزَّنابَت ، وىكذا لو ىجم عليو ضارّّ  -َرضِبَُهُم اللُ -
 . أف ال يكوف بعمٍل كثٍَت كما سيأيت  :بشرط ، وىو يف صبلتو 

      النَِّبَّ  أفَّ  --من حديث أيب ىريرة  حيحُتِ ثبت يف الصَّ  ما:  كدليل ذلك
-- : يَّ لى ٍقطىع عى يػى ةى ؛ لً حى بىارً يَّ الٍ لى عى  تى لَّ فى ًجنِّ تػى الٍ  نى ا مً فَّ ًعٍفرًيتن إً  )) قاؿ

نىًني اللي مً أى فى ، ي صىالتً   . (( اغبديث...  أىخىٍذتيوي فى ،  وي نٍ ٍمكى
ال تػىٍفرًيقو ةو كى رى ًر ضىريكٍ غىيٍ  نٍ ا مً عيٍرفن  لى ًفعٍ طىاؿى الٍ ٍف أى إً ] فى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

ي ؽبذه األفعاؿ صلّْ مُ جواز فعل الْ  -َرضِبَُو اللُ -بعد أف بُّت  ا [سىٍهون  وٍ لى بىطىلٍت ، كى 
    شرع يف بياف شرط ذلك ، وىو أف ال يُطيل الفعل ، فإف أطالو لغَت ضرورٍة 

  .فإنو حُيكم ببطبلف الصَّبلة ، وحينئٍذ يستأنفها 
ذىب إىل الُعرؼ ؛ حبيث لو رآه شخٌص من بعيٍد مَ مرّده يف الْ :  كضابط اإلطالة
  .كانت غَت متواليٍة ؛ حبيث فرّقها   ؛ وتُػْغَتفر األفعاؿ الكثَتة إذا لعّده غَت مصلٍّ 

   ْنََب ، كما ثبت مِ على الْ  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -صبلتو :  كاألصل في ذلك
من حديث سهل بن سعد  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -عنو  حيحُتِ يف الصَّ 

 رىادى ا أى مَّ ، ثيمَّ كىبػَّرى ثيمَّ رىكىعى ، ثيمَّ رىفىعى ، ثيمَّ لى  رىقىى عىلىٍيوً  وي نَّ أى  : )) -- السَّاعديّْ 
 



 ّْٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

  ________________________________________
 اٍكسىاًطهى أى ًر ، كى اًخًر الس وى كى أى ة ي ًقرىاءى  احي يػيبى كى 

________________________________________ 
ـى مَّ ٍنبىًر ، ثيمَّ رىفىعى ، ثيمَّ سىجىدى ، ثيمَّ لى مً ي أىٍصًل الٍ سىجىدى فً الس جيودى نػىزىؿى فى  ا قىا

  . (( اغبديث....  للثَّانيًة رىقىى الًمٍنبػىرى 
نزولو لثبلث درجاٍت ، ورجوعو بعد النزوؿ القهقرى حىت  أفَّ  اللة منو :ككجو الدِّ 

ا نَب ثبلث مضافً مِ ألف درجات الْ  ؛جود أكثر من ثبلث حركات يتمكن من السُّ 
جود عند أصل سافة اليت سُبَكّْنو من السُّ مَ رجوعو القهقرى حىت حُيصَّْل الْ  إليها

متواليًة ، فصار أصبًل عند  تقعْ  مْ ػِمْنَب ، فتكررت ىذه اغبركات يف ركعتُت ، ولَ الْ 
واالة ،  مُ عدـ الْ  اشًتاط ةعلى صحَّ  يف الداللة -َرضِبَُهُم اللُ - طائفة من أىل العلم

 . -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصنّْفكما نصَّ عليو 
       مراده  ا [ٍكسىاًطهى أى ًر ، كى اًخًر الس وى كى أى ة ي ًقرىاءى  احي يػيبى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

اربة من أي موضٍع من ُسور ي أف يقرأ بعد الفأنو جيوز للمصلّْ  -َرضِبَُو اللُ -
فعل ذلك ، كما  --النَِّبّ  ، وال جيب عليو أف يقرأ السُّورة كاملًة ؛ ألفَّ القرآف

ُهَما-اس الل بن عبَّ  من حديث عبد حيحُتِ ثبت يف الصَّ  قرأ  وُ أنَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ
چٿ  ٿ  ٿ چ  : -ُسْبَحانَوُ -و كعة األوىل قولَ ة الفجر يف الرَّ يف ركعيت ُسنَّ 

(ُ) 
چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ  انية :كعة الثَّ ويف الرَّ 

(ِ)، 
 

                              
 . ٖٙٔ :البقرة ، آية /  (ٔ)
 . ٗٙ :آؿ عمراف ، آية /  (ٕ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ّٔٓ 

 

 ________________________________________
 لرى خٍ األي  رً هٍ ى ظى لى ا عى هى فِّ كى   نً طٍ بى بً  ةه أى رى امٍ  تً قى صفَّ كى ، ءه سىبَّحى رىجيله شىيٍ  ا نىابىوي ذى إً كى 

________________________________________ 
حيث ؛ على ذلك  ةُ القوليَّ  ةُ نَّ وقد دّلت السُّ  فدؿَّ على جواز قراءة بعض السُّورة ،

َعَلْيِو الصَّبلة -ورد اإلذف العاـ بقراءة ما تيّسر من القرآف ، كما يف قولو 
 :الذي رواه أبو ىريرة  حيحُتِ سيء صبلتو يف الصَّ مُ يف حديث الْ  -َوالسَّبلـُ 

ّّ  (( كى ًمنى القيٍرآفً مىعى  رى سَّ مىا تػىيى  ثمَّ اقٍػرىأٍ  )) ، واألفضل واألكمل أف يقرأ  وىو عا
ـ بيانو يف أغلب األحواؿ ، كما تقدَّ  -- ىو ىدي النَِّبّْ  وُ السُّورة كاملًة ؛ ألنَّ 
 يف قراءة الصَّبلة .

 .[  ءه سىبَّحى رىجيله شىيٍ  ا نىابىوي ذى إً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
           : اختصاٌر  [ حى بَّ ] سى نَػَزؿ بو أمٌر ، : أي  ءه [شىيٍ  ذىا نىابىوي إً قولو :] كى 

( ويرفع ّٔا  اللِ  سبحافَ  : أي قاؿ : ) له [جي رى  حى بَّ ] سى ( ، فقولو :  اللِ  )سبحافَ ػػلػ
 .صوتو 

، فيسّبح  صلي ضيٌف ، فيقرع عليو البابمُ أف يستأذف على الْ  كمثاؿ ذلك :
 .يف فينتظره صلي حىت يتنّبو الضَّ مُ الْ 

و من باب أوىل وأحرى ،  فإنَّ  ،وىكذا إذا كاف األمر الذي نابو يف داخل الصَّبلة 
 أمـو .مَ فُيسبّْح لو الْ  ،كأف يسهو اإلماـ 

من حديث  حيحُتِ ما ثبت يف الصَّ :  جاؿسبيح للرِّ ليل على مشركعية التَّ كالدَّ 
ي ءه فً شىيٍ  ا نىابىكيمٍ ذى إً  )) : --قاؿ : قاؿ رسوؿ الل  --سهل بن سعٍد 

 لَ جُ الرَّ  وىذا يدؿُّ على أفَّ  ، (( النَّسىاءي  تيصىفِّقً لٍ ، كى  جىاؿي الرِّ  بِّحً فػىٍلتيسى  ، مٍ صىالًتكي 
 رأة تُػَنبّْو بالفعل ، وىو التَّْصِفيُق ، ويف بعض مَ يُػَنبّْو بالقوؿ ، وىو التَّسبيح ، والْ 



 ّٔٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

  ________________________________________
 ي ثىوًبوً مىٍسًجًد فً ي الٍ فً كى ،  يىسىارًهً  عىنٍ  الصَّالةً ي يػىٍبصيقي فً كى 

________________________________________ 
        -- ، وفّسرىا سهلٌ  الروايات التَّْصِفيُح ، وىي روايٌة يف الصَّحيحُتِ 

ا ، وىو قوؿ ا التَّْصِفيُق ؛ فيكوف معنامها واحدً هَ يف صحيح البخاري بأنػَّ  كما
  . رضبة الل على اعبميع من العلماء كاػبطَّايبطائفٍة 

باغباء الضرب بظاىر إحدى  وُ : أنَّ (  اإلكماؿ) وحكى القاضي عياٌض يف 
  .اليدين على األخرى ، وبالقاؼ بباطنها على باطن األخرى 

 وبالقاؼ جبميعها للهو والّلعب   ، باغباء الضرب بُاصبعُت لئلنذار والتػَّْنِبيو كقيل :
الضرب ببطن كفّْها على ظهر   وُ تفسَت التَّصفيق بأنَّ  -َرضِبَُو اللُ -اْلُمَصنّْف  واختار

 رً هٍ ى ظى لى ا عى هى فِّ كى   نً طٍ بى بً  ةه أى رى امٍ  تً قى صفَّ كى  ] : وػك بقولػوذل ، رىػكفّْها األخ
 ل [ .رى خٍ األي 

  [ ي ثىوًبوً مىٍسًجًد فً ي الٍ فً كى  يىسىارًهً  عىنٍ  ي الصَّالةً يػىٍبصيقي فً ]كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو
، : الُبَصاُؽ ، والُبَساُؽ ، والبُػزَاُؽ  [ عىٍن يىسىارًهً  ي الصَّالةً يػىٍبصيقي فً ] كى  قولو :

     ) أفَصُحهّن بالصَّاد ( ، وفّسره صاحب  :(  التاج) قاؿ يف ، ثبلث لَُغاٍت 
              .) ماء الَفِم اػبارج منو (  وُ بأنَّ (  القاموس) 

  صلي إذا أراد مُ أف يبُّت ّٔذه العبارة أف السنة يف الْ  -َرضِبَُو اللُ -وأراد اْلُمَصنّْف 
ق عن ديينو ، وال ِقَبَل ال يَػْبصُ  وُ أنَّ :  كمفهوموو يَػْبُصق عن يساره ، أف يَػْبُصق ؛ فإنَّ 

  .وجهو 



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ّٕٔ 

 

        من حديث عبدالل بن عمر  حيحُتِ ما ثبت يف الصَّ :  كيدؿ  على ذلك
ُهَما-  قٍ صي بٍ ال يػى ي فى لِّ صى يي  مٍ كي دي حى أى  افى ا كى ذى إً  )) قاؿ: --النَِّبّ  أفَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ

 . ((ى لَّ ا صى ذى إً  وً هً جٍ لى كى ًقبى  اللى  فَّ إً ؛ فى  وً هً جٍ ًقبىلى كى 
ـى ذى إً  )) قاؿ : -- النَِّبّْ  أفَّ  حيحُتِ يف الصَّ  --ويف حديث أيب ىريرة  ا قىا

زيٍؽ أى  ، ى الصَّالةً لى إً  مٍ أىحىديكي  ـى فً ا دى مى  ا يػينىاًجي اللى مى نَّ إً فى ؛  وي امى مى فىال يػىبػٍ ،  ي ميصىالهي ا
         ، ومثلو حديث أيب سعيد اػبدري  ((مىلىكه  يىًميًنوً  نٍ عى  فَّ إً فى  ؛ ال عىٍن يىًميًنوً كى 
--  َّحيحُتِ يف الص .  

ي افى فً ا كى ذى إً  نى مً ؤٍ مي الٍ  فَّ إً  )) عند البخاري بلفظ : --ويف حديث أنس 
زيقىنَّ بػى ال يػى فى  بَّوي ا يػينىاًجي رى نَّمى إً فى  الصَّالةً  ٍيوً يٍ بػٍ  نٍ عى  نٍ كً لى ، كى  يىًميًنوً  نٍ ال عى ، كى  نى يىدى
ًموً  تى حٍ تى  كٍ ، أى  يىسىارًهً  إذا بزؽ  وُ سجد غَت مفروش ، فإنَّ مَ ، وىذا إذا كاف الْ  (( قىدى

  . دفن بصاقو
   ال جيوز لو أف يبصق عن ديينو ، وال عن يساره ،  وُ فإنَّ :  اا إذا كاف مفركشن أمَّ 

سجد ، مَ وال ِقَبَل وجهو ، وال وراء ظهره ، ال جيوز لو حباٍؿ أف يبصق داخل الْ 
      -- بلة أشدُّ ، وإمنا يبُصق يف منديٍل وكبوه ، وقد ثبت عن النَِّبّ ويف القِ 

      من حديث أنس  حيحُتِ الصَّ سجد ، كما يف مَ هنى عن البصاؽ يف الْ  وُ أنَّ 
نػيهىاكىفَّارىتػيهى ةه ، كى ئى خىًطيٍ  دً جً سٍ مى ي الٍ فً  اؽى صى بي الٍ  فَّ إً  )):  --بن مالك ا  ،(( ا دىفػٍ

ساجد ، مَ اب ، فهذا يدؿُّ على تعظيم أمر الْ ساجد من الًتُّ مَ وىذا حينما كانت الْ 
ا من خطايا هَ ال جيوز إلقاء البصاؽ فيها ، وقد ثبت يف حديث مسلم أنػَّ  وُ وأنَّ 

  . -- األمة اليت ُعِرَضْت على النَِّبّْ 
 
 



 ّٖٔ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

  ________________________________________
 ةو رى تػٍ ى سي لى إً  التيوي تيسىن  صى كى 

________________________________________ 
هنى عن الُبَصاؽ يف  -- إذا كاف النَِّبّ  : رضبهم الل كقاؿ بعض العلماء

كلَّ شيٍء فيو أذيٌة   ىذا يدؿُّ على أفَّ  رر ؛ فإفَّ كاف األذية والضَّ مَ سجد لِ مَ الْ 
            سجد ، مَ للمصلُت ، وإضراٌر ّٔم ال ينبغي للمسلم أف يفعلو يف الْ 

    ، وُتصاف عما ال يليق ّٔا ، كما أمر الل  ساجدمَ رفع الْ وىذا ىو األصل أف تُ 
مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  چ  :  -ُسْبَحانَوُ - بذلك يف قولو -تَػَعاىَل -

 چيب 
ُتصاف عما ال يليق ّٔا : أي  چحب  خب  چفسرين : مُ ، قاؿ بعض الْ  (ُ)

ا مثل : الُبَصاؽ ، والقاذورات وكبوىا ، ال يليق ّٔػا حسِّ  فالذي ، ا ومعًٌت حسِّ 
باغبديث يف  وتكاألمور اليت فيها لغٌط ، كرفع الصَّ :  ال يليق ّٔا معًٌت  والذي

سجد ، ولذلك مَ صلُت والذَّاكرين يف الْ مُ نيا ، والتَّشويش بذلك على الْ أمور الدُّ 
    قاؿ :  -- النَِّبَّ  أفَّ  --أيب ىريرة  ثبت يف صحيح مسلم من حديث 

ا اللي عىلىٍيكى ؛ ىى وا : ال رىدَّ ولي قي مىٍسًجًد فػى ي الٍ فً  ضىالَّتىوي يػىٍنشيدي  سىًمٍعتيميوهي  نٍ مى  ))
 . ((ا ذى هى تػيٍبنى لً  مٍ سىاًجدى لى مى الٍ  فَّ إً فى 

أي ُيسنُّ للمصلّْي أف تكوف ةو [ رى تػٍ ى سي لى إً  التيوي تيسىن  صى : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو 
؛ اا ، أو منفردً صّلي إذا كاف إمامً مُ ُة ـبتصٌة بالْ صبلتو إىل ُسًتٍة قائمٍة ، وىذه السُّنيَّ 

و أصحابَ  يأمرُ  نْ يكُ  مْ ػ، ولَ  هُ اءَ ورَ  نْ مَ و أف اإلماـ سًتٌة لِ يِ دْ بُّت َِّٔ  -- النَِّبَّ  ألفَّ 
 وا وراءه أف جيعل كلُّ واحٍد منهم سًتًة لو لنفسو ، إذا صلُّ  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -

                              
 . ٖٙ :/ النور ، آية  (ٔ)
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 ________________________________________
 ًة الرٍَّحلً آًخرى ةو كى مى ائً قى 

________________________________________ 
ُهَما-اس وحديث عبدالل بن عبَّ  حيحُت ، وفيو مروره بُت يف الصَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ

خبَْيِف ِمًٌت يف َحجَّة الوداع أصٌل عند العلماء  --فوؼ أثناء صبلة النَِّبّ الصُّ 
 يف ىذا . -َرضِبَُهُم اللُ -

َعَلْيِو -حيحة من قولو ، وفعلو ية الصَّبلة إىل السًُّتة ثبتت ّٔا األحاديث الصَّ وُسنَّ 
، كما يف حديث  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ - فثبتت من قولو،  -الصَّبلة َوالسَّبلـُ 

ءو ى شىيٍ لى إً  مٍ ديكي ا صىلَّى أىحى ذى إً  )) :يف الصحيحُت  --ػبدري أيب سعيد ا
ٍيًو فػىٍليىٍدفػىعيوي ادى أىحىده أى رى أى فى  ، ًمنى النَّاسً  هي يىٍستػيري    . ((ٍف يىٍجتىازى بػىٍينى يىدى
َها-كما يف صحيح مسلم من حديث عائشة   وقولو حينما سئل  -َرِضَي الُل َعنػْ

  . ((رىًة الرٍَّحًل خِّ ميؤى كى   )) عن السًُّتة :
 السًتة بُت يديويأمر أف ُتوضع لو  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -فقد كاف :  ا فعلوكأمَّ 

َرِضَي اللُ -من حديث عبدالل بن عمر  حيحُتِ لُيَصّلي إليها ، كما يف الصَّ 
ُهَما ٍربىًة الٍ ري بً مي ًعيًد يىأٍ ا خىرىجى يىوـى الٍ ذى إً  -- وؿي اللً سي كىافى رى   )) قاؿ : -َعنػْ حى

ٍيوً  نى يٍ بػى  ضىعي تػيوٍ فػى  ي فً  كى لً لي ذى عى فٍ يػى  افى كى كى  ، كىرىاءىهي  النَّاسي ا،كى هى يػٍ لى ي إً لِّ ييصى فػى  يىدى
  .((رً السَّفى 
يف الصحيحُت  -- يّْ الل السُّوائِ بن عبدِ  بِ وىْ  ةَ فَ يػْ حَ حديث أيب جُ :  كمثلو

 . ((عىنىزةي الٍ  ريًكزىٍت لىوي  )) خرج إىل الصَّبلة :ا مَّ لَ  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ - وُ أنَّ 
   السًتة على مشروعيةالقويل والفعلي  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -فاجتمع ىديو 

 . يف الصبلة
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  ________________________________________
  ى خىطٍّ لى إً ا فى صن اخً شى  دٍ جً يى  مٍ لى  فٍ إً فى 

________________________________________ 
راد أف تكوف شاخصًة كالعود ، والعمود ، والسَّارية ، مُ الْ  ةو [مى ائً ] قى  كقولو :

اْسَتًَت ِبَشاِخِص الَعَنزِة ،  -- النَِّبَّ  ألفَّ  ؛وكبوىا ، ولو كانت عريضًة كاعبدار 
 واغَبْربَة ، واستًت جبدار مسجده .

أف يكوف قدر  -َرضِبَُو اللُ -مراده ًة الرٍَّحًل [ آًخرى ] كى  : -اللي رىًحمىوي -قولو 
 ةُ نَّ ىذا القدر ثبتت بو السُّ  ُشُخوِص السًُّتة من األرض بقدر ُمؤّخرِة الرَّْحِل ؛ ألفَّ 

   --النَِّبّ  يف صحيح مسلٍم أفَّ  -َرِضَي الُل َعنػَْها-كما يف حديث عائشة 
  . ((ًة الرٍَّحًل رى خِّ ميؤى كى   )) عن السًُّتة قاؿ : لَ ئِ ا سُ مَّ لَ 

كقد اختلف العود الذي يستند إليو راكب الرَّحل ، : راد بو مُ وُمْؤِخرِة الرَّْحِل الْ 
  :في قىٍدرىا 

  .إهنا ذراٌع  فقيل :
  . -َرضِبَُو اللُ -كما قاؿ اغبافظ   ، كىو األشهرإهنا ثلثا ذراٍع ،  كقيل :

فبل ينقص ، ىذا ىو أقل السًُّتة  أفَّ  -َرضِبَُهُم اللُ -من أىل العلم ومذىب طائفٍة 
ابق يف قدر على اػببلؼ السَّ ، أو ذراٍع  ، ارتفاعها عن األرض عن ثُلثْي ذراعٍ 

 ُمؤِخرة .الْ 
   صلي مُ الْ  مراده أفَّ [  ى خىطٍّ لى إً ا فى صن اخً شى  دٍ جً يى  مٍ لى  فٍ إً ] فى  : -َرضِبَُو اللُ - قولو
  .اخص ا بدالً عن الشَّ خُيطُّ خطِّ  وُ ا فإنَّ شاخصً  جيدْ  مْ ػإذا لَ 
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         : --قاؿ : قاؿ رسوؿ الل  --حديث أيب ىريرة :  كىذا مبنيه على
ٍب صً ٍليػىنٍ يىًجٍد فػى  مٍ لى  فٍ إً ا ، فى ئن شىيٍ  ٍليىٍجعىٍل تًٍلقىاءى كىٍجًهوً فػى  مٍ ديكي حى ى أى ا صىلَّ ذى إً  ))

ٍيًو  نى يٍ رَّ بػى ا مى مى  ال يىضير هي  مَّ ثي  ،ا ٍليىخيطَّ خىط  ا فػى يىًجٍد عىصن  مٍ لى  فٍ إً ا، فى عىصن       ((يىدى
 اف .، وابن حبَّ  وداود ، وابن ماج رواه أضبد ، وأبو

 -َرضِبَُو اللُ - الَبّْ  فحكى اغبافظ ابن عبد، وقد اُختلف يف ثبوت ىذا اغبديث 
 .  ما صحَّحاههُ أنػَّ  ديٍتّْ مَ وعلي بن الْ  ، عن اإلماـ أضبد

، صريح بِصحَّتو عنو التَّ  يُعرؼْ  مْ ػ) وأضبُد لَ  : -َرضِبَُو اللُ -وقاؿ اغبافظ ابن حجر
  . اىػ ( إمنا مذىبو العمل باػبطّْ 

         حىت قاؿ سفياف بن عيينة  ، ومذىب طائفٍة من أئمة اغبديث تضعيفو
إال من ىذا  جييءْ  مْ ػديث ، ولَ ا نشدُّ بو ىذا اغبشيئً  قبدْ  مْ ػػ) لَ  : -َرضِبَُو اللُ -

  .اىػ  ( الوجو
على عدـ  -َرضِبَُهُم اللُ -ومذىب اعبمهور ،  والقوؿ بضعفو رجَّحو غَت واحدٍ 

، كما يف  حلِ الرَّ  رةخِ ؤْ أمر أف تكوف السًتة مثل مُ  --؛ ألف النِب اػبطّْ 
َها- حديث أـ اؼبؤمنُت عائشة على  ، وىذا يدؿُّ  يف صحيح مسلمٍ  -َرِضَي اللُ َعنػْ

كما تقدـ يف   -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -، وىذا ىو ىديو  اخصِ أهنا تكوف بالشَّ 
، وكذلك  --أيب جحيفة وضعو للعنزة كما يف الصحيحُت من حديث 

ُهَماَرِضَي الُل -الل بن عمر كما يف الصحيحُت من حديث عبد  بةِ رْ اغبَ  ،  -َعنػْ
 .وكل ىذا يدؿ على أنو ال بد فيها أف يكوف ؽبا شاخص ، واػبط ليس كذلك 

ومن يرى صحة حديث اػبط فبل إشكاؿ يف صحة عملو بو ، وىو معذور 
 . -َرضِبَُو اللُ -بذلك كما مشى عليو اؼبصنف 
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  ________________________________________
 بهيمو  دى ٍسوى ًر كىٍلبو أى ميريكٍ تػىٍبطيلي بً كى 

________________________________________ 
 ففيو كجهاف :وعلى القوؿ دبشروعيتو 

 حراب .مِ أف يكوف مثل اؽببلؿ ، فيكوف ِشْبَو الْ  األكؿ :
 كاختلفوا في صفة استقامتو على صورتين :ا ، يكوف مستقيمً  وُ أنَّ  كالثاني :
 بلتو مثل اعبدار .خيطو أمامو يف قِ  وُ أنَّ  األكلى :
  .يكوف جبواره كالعصا إذا وضعها عن ديينو ، أو مشالو  وُ أنَّ  كالثانية :

 وكلُّ ىذه األوجو حيتملها اغبديث .
   صلي مُ الْ  أي أفَّ بهيمو [  دى ٍسوى ًر كىٍلبو أى ميريكٍ تػىٍبطيلي بً : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو 

حُيكم ببطبلف  وُ يكن مروره بعد السًُّتة فإنَّ  مْ ػّٔيٌم ، ولَ  إذا مرَّ بُت يديو كلٌب أسودُ 
  حديث أيب ذرٍّ :  كاألصل في ذلكالصَّبلة ؛ سواًء كانت فريضًة ، أو نافلًة ، 

--  َّرسوؿ الل  يف صحيح مسلٍم أف--  : ـى ا قى ذى إً  ))قاؿ لِّي ييصى  مٍ كي دي حى أى  ا
لي ثٍ مً  وً يٍ دى يى  نى يٍ بػى  نٍ كي يى  مٍ ا لى ذى إً ًة الرٍَّحًل ، فى رى لي آخً ثٍ مً  وً يٍ دى يى  نى يٍ بػى  افى ا كى ذى إً  هي يىٍستػيري  وي نَّ إً فى 

 ،  ((دي ٍسوى بي األى لٍ كى الٍ ةي ، كى أى رٍ مى الٍ اري ، كى مى حً الٍ  وي التى صى  عي طى قٍ يػى  وي نَّ إً الرٍَّحًل فى  ةً آًخرى 
ما باؿ الكلب ،  ذرٍّ  قاؿ عبدالل بن الصامت راوي اغبديث فقلت : يا أبا

 قاؿ : يا ابن أخي سألت  ؟من الكلب األصفر  األضبراألسود من الكلب 
 . ((دي شىٍيطىافه كىٍلبي األىٍسوى الٍ  ))فقاؿ :  ،تٍت لكما سأ  --رسوؿ الل 

ىناؾ  نْ تكُ  مْ ػمرور الكلب األسود موجٌب لقطع الصَّبلة ؛ ما لَ  على أفَّ فدؿَّ 
        اغبكم بالقطع  سًتٌة ، ومرَّ الكلب من ورائها ، ونصَّ اغبديُث على أفَّ 

 شيطاٌف ،  وُ أنَّ  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -باألسود منها ، وبُتَّ  يف الكبلب ؿبتصّّ 
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 ّّٕ 

 

________________________________________
 دو يٍ عً ًة كى آيى  دى نٍ عً  ذي و  التػَّعى  وي لى كى 

________________________________________ 
 وُ طُ الِ ، فبل خيَُ  يمِ هِ يل البَ كاللَّ   السَّوادِ  خالصَ  أف يكوف الكلب أسودَ  يمِ هِ ومراده بالبَ 

 لوٌف آخر عمبلً بظاىر اغبديث .
 . دو [يٍ عً ًة كى آيى  دى نٍ عً  ذي و  التػَّعى  وي لى ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قولو 

يغة يدؿُّ على جواز الفعل عبَت ّٔذه الصّْ للمصلي ، والتَّ : أي  [ وي لى قولو : ] كى 
 زـو .ليس على سبيل اللُّ  وُ وإباحتو ، وأنَّ 

  .ْلِتَجاُء واالْعِتَصاـ مأخوذ من الَعْوِذ ، ومعناه : اال [ ذي و  ] التػَّعى  كقولو :
 راد بو : أف يلتجئ إىل الل وحده ال شريك لو ليحفظو ، ويعصمو .مُ والْ 

أي عند قراءتو آليٍة فيها ذكر الوعيد ، كاآليات اليت  دو [يٍ عً كى  ةً آيى  دى نٍ ] عً  كقولو :
  .يستعيذ بالل منو  وُ ار فإنَّ العصاة بعذاب النَّ  فيهاتوّعد الل 

           ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليماف كاألصل في ذلك
ُهَما-           يل ، قاؿ :ي باللَّ وىو يصلّْ  -- حينما قاـ مع النَِّبّْ  -َرِضَي الُل َعنػْ
ذو و  عى تػى رَّ بً ا مى ذى إً ، كى  ؿى أى اؿو سى ؤى سي رَّ بً ا مى ذى إً ، كى  بَّحى حه سى يٍ بً سٍ ا تى هى يػٍ ةو فً آيى رَّ بً ا مى ذى إً كى  ))
ذ يدؿُّ على مشروعية تعوُّ  (( ذى وَّ عى ذو تػى و  عى تػى رَّ بً ا مى ذى إً كى  )) : --، فقولو  (( ذى وَّ عى تػى 
 وعيٌد .ي إذا قرأ آيًة فيها صلّْ مُ الْ 
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 ________________________________________
 ضو رٍ ي فػى فً  وٍ لى كى ، ةو مى حٍ رى  ةً آيى  دى نٍ عً  اؿي الس ؤى كى 

________________________________________
       وجيوز للمصلي : أي  ةو [مى حٍ رى  ةً آيى  دى نٍ عً  اؿي الس ؤى : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو 

من فضلو العظيم إذا مرَّ بآيٍة فيها ذكر الرَّضبة ، مثل  -تَػَعاىَل -أف يسأؿ الل 
     ؤمنُت ؛ مُ فيها لعباده الْ الل ة ، وما أعدَّ اآليات اليت يُذكر فيها نعيم اعبنَّ 

 --حذيفة  عنـ تقدّْ مُ من فضلو ؛ وذلك للحديث الْ  -تَػَعاىَل -فيسأؿ الل 
وتنزيٌو لل ، وىكذا إذا مرَّ بآية فيها تسبيٌح ،  (( ؿى أى اؿو سى ؤى سي رَّ بً ا مى ذى إً كى  )) : وفيو

-- َّلقولو ؛  -تَػَعاىَل -ُيسبّْح الل  وُ ؛ فإن-- : ((  ا هى يػٍ ةو فً آيى رَّ بً ا مى ذى إً كى
 .(( بَّحى حه سى يٍ بً سٍ تى 

   يشَت إىل خبلؼ  [ وٍ ] لى عبَت بػالتَّ  ضو [رٍ ي فػى فً  وٍ لى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
  .ذىب مَ يف الْ 

جيوز للمصلي أف يقوؿ ذلك ، ولو كاف يف صبلة  وُ أنَّ :  -َرضِبَُو اللُ -ومراده 
   اغبديث يف األصل  ذىب ؛ ألفَّ مَ افلة ليس فيها خبلٌؼ يف الْ الفريضة ؛ فالنَّ 

      --ذكر ذلك عن النَِّبّ  --حذيفة  ألفَّ  ؛افلة إمنا ورد يف صبلة النَّ 
       يفعل ذلك  --يل ، وىي نافلٌة ، ولو كاف النَِّبّ يف قيامو يف صبلة اللَّ 

ي كاف يصلّْ   وُ فة ؛ ألنَّ يل ّٔذه الصّْ ا خصَّ حذيفُة صبلتَو باللَّ مَّ يف صبلة الفريضة لَ 
يف الفريضة عدـ  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -، فلما كاف ىديو  أيضاً  وراءه الفريضة

 يل وىي نافلة .يف صبلتو باللَّ  --فعل ذلك ذكره حذيفة 
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افلة دوف ُتْشرَع يف النَّ  ةَ ىذه السُّنَّ  بأفَّ  -َرضِبَُهُم اللُ -قاؿ بعض العلماء ، ومن ىنا 
ا قاسوا الفريضة على الذين قالوا دبشروعية ذلك يف الصَّبلة عمومً  ألفَّ  ؛الفريضة 

بلـ ، وعدـ الدعاء افلة ، وىو قياٌس مع الفارؽ ، فاألصل يقتضي عدـ الكالنَّ 
صُّ وارٌد يف النافلة فيقتصر اغبكم عليها ، صُّ ، والنَّ أثناء القراءة إال دبا ورد بو النَّ 

ولو مرًَّة  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -ا يف الفريضة لفعلو عاء مشروعً ولو كاف ىذا الدُّ 
يف الفجر  اتٍ مرَّ  ثبلث يـو ي بأصحابو الفريضة اعبهرية كلَّ صلّْ واحدًة ، وىو يُ 
عنو يف صبلٍة واحدٍة ذلك ، فدّؿ على  حُيفظْ  مْ ػ، ولسنواٍت ، ولَ  واؼبغرب والعشاء

        انية عن اإلماـ أضبد واية الثَّ يف الفريضة أف ال يفعل ذلك ، وىو الرّْ  ةَ نَّ السُّ  أفَّ 
افلة ، يف النَّ  -- إمنا نُقل عن النَِّبّْ  وُ يكره يف الفريضة ؛ ألنَّ  وُ أنَّ  -َرضِبَُو اللُ -

 . -تَػَعاىَل  َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - كىي أرجح في نظرمفينبغي االقتصار عليو ، 
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 ________________________________________
 اهى انػي كى ٍر أى  : له صٍ فى 

________________________________________ 
صبع رُكٍن ،  كاألركاف :أي أركاف الصَّبلة ، ا [ هى انػي كى ٍر ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

      ىو ما كاف فيها ، وال ديكن : وىو جانب الشَّيِء األقوى ، وركن الصَّبلة 
؛ وال تتحّقق إال بو ، وُوصفت أركاف الصَّبلة بذلك  ةُ رعيَّ الشَّ  أف تكوف الصَّبلةُ 

 ا ؽبا بأركاف البيت اليت ال يقـو إال ّٔا .تشبيهً 
صورُة : اىيَّة مَ اىيَّة ، واؼبراد بالْ مَ عبارٌة عن ُجزِء الْ :  االصطالحكالركن في 

 حسوسة يف البناء ، وكبوه .مَ اىيَّة ، كاألركاف الْ مَ الشَّيِء ، فباألركاف تتحّقق الْ 
ا ، وال جهبًل ، وبعض العلماء يعَّب عنو ا ، وال سهوً وركن الصَّبلة ال يسقط عمدً 

 .(  الفرضػ) ب
 ثالثة أضرب :ة وأقواؽبا تنقسم إىل وأفعاؿ الصَّبل

من اإلتياف بو  كن ، وال بدَّ ا ، فهذا ىو الرُّ ا ، وال سهوً ما ال يسقط عمدً  األكؿ :
 حاٍؿ ، فبل يسقطو ما تقّدـ من األعذار . على كلّْ 

ا ، ويلـز ا ، وتبطل الصَّبلة بًتكو عمدً ، ويسقط سهوً  اما ال يسقط عمدً  اني :الثَّ 
 ، وىذا ىو الواجب . سهًواهو بًتكو سجود السُّ 

ن ، نُ ا ، وىو السُّ جود بًتكو سهوً ا ، وال يلـز السُّ ما جيوز تركو عمدً  الث :الثَّ 
 ستحبات .مُ والْ 

        النَِّبّ  ت عليو ؛ حيث إفَّ دلَّ  ةَ نَّ أننا وجدنا السُّ :  قسيمكاألصل في ىذا التَّ 
--  عليها  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - وُ نبَّهو أصحابُ ا مَّ فلَ  ، نسيانًاترؾ بعض األفعاؿ

حاٍؿ ،  ا الزمٌة بكلّْ هَ هو ، فعلمنا أنػَّ ىا بسجود السُّ جيَبْ  مْ ػرجع ، وفعلها ، ولَ 
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 .(  األركافػ) وع بعلى تسمية ىذا النَّ  -َرضِبَُهُم اللُ -واصطلح العلماء 
         وُ أخرى ؛ فلما نّبهو أصحابُ أفعااًل وأقوااًل  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -وترؾ 

   ، وأمت صبلتو ،  نسيانًاإليها بعد تركو ؽبا  يرجعْ  مْ ػعليها لَ  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -
 بلـ .هو قبل السَّ مث َجََبىا بسجود السَّ 

يف قّصة  --من حديث أيب ىريرة  حيحُتِ ما ثبت يف الصَّ  كمثاؿ األكؿ :
ا باعية من ركعتُت سهوً من صبلة الرُّ  --حينما سلَّم النَِّبّ  -- ذي اليدينِ 

موه ، فقاؿ رجٌل كلّْ أف يُ  حابةُ الصَّ  ابَ هَ ك بُت أصابعو فػَ مث قاـ إىل جذٍع ، وشبَّ 
َعَلْيِو -فقاؿ  أقصرت الصَّبلة ، أـ نسيت ؟، يقاؿ لو ذو اليدين : يا رسوؿ الل 

قد كاف شيء ، فقاؿ : بلى  ((ءه ًمٍن ذىًلكى شىيٍ مىا كىافى  )):  -الصَّبلة َوالسَّبلـُ 
 فأخَبوه فرجع إىل ُمصبله ، وأمتَّ الركعتُت  .، من ذلك ، فسأؿ الناس 

َعَلْيِو الصَّبلة -تركها  ةِ والفعليَّ  ةِ فهاتاف الركعتاف مشتملتاف على أركاف الصَّبلة القوليَّ 
رجع ، وفعلها تامًة ، فدؿَّ على ا علم بذلك مَّ ا ، فلَ ، ال عمدً  نسيانًا -َوالسَّبلـُ 

 سياف .هو ، وال تسقط من الصَّبلة بعذر النّْ ا ال ذُبَب بالسَّ هَ أنػَّ 
     ا من حديث عبدالل بن مالٍك أيضً  حيحُتِ ما ثبت يف الصَّ  كمثاؿ الثاني :

ـى قى  -- النًَّبيَّ  فَّ أى  )) : -أُمّْوِ وَ  وِ يْ بِ أَ  نْ عَ وَ  -بن حُبَْينة ا  ةً يى انً الثَّ  ةً عى كٍ ي الرَّ فً  ا
         ةي ابى حى الصَّ  وي لى  بَّحى سى ، فى  طً سى كٍ األى  دً ه  شى لتَّ لً  سٍ لً جٍ يى  مٍ لى ، كى  دً وٍ جي الس   نى مً  وً اغً رى فػى  دى عٍ بػى 
ى تَّ حى  مَّ الصَّالةى تى أى وا ، كى ومي قي  فٍ أى :  مٍ هً يٍ لى إً  ارى شى أى ، كى  عٍ جً رٍ يػى  مٍ لى فػى  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -
      ،  نً يٍ تػى دى جٍ سى  دى جى سى  وي مى يٍ لً سٍ تى  اسي النَّ  رى ظى تى انػٍ ، كى  رً يٍ خً األى  دً ه  شى التَّ ي فً  افى ا كى ذى إً 
من أفعاؿ الصَّبلة وأقواؽبا ما جُيَب بالسُّجود إذا تركو  فدؿَّ على أفَّ  (( لَّمى سى  مَّ ثي 
األوسط فيو فعٌل ، وىو اعبلوس لو ، وقوٌؿ وىو ذكر  دُ شهُّ ا ، فالتَّ صّلي سهوً مُ الْ 
     ليس  وُ ود دؿَّ على أنَّ جُ بالسُّ  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -ا َجََبُه مَّ ، فلَ  دِ شهُّ التَّ 
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ليس  وُ إليو دؿَّ على أنَّ  يُعدْ  مْ ػا تركو ولَ مَّ من السُّنن اليت خُيَّت بُت تركها وفعلها ، ولَ  
 ا .من اإلتياف ّٔا ، ولو تُركت سهوً  دَّ ال بُ من األركاف اليت 

  من أفعاؿ الصَّبلة وأقواؽبا ما ىو واجٌب ،  ودّلت ىذه السُّنة حينئٍذ على أفَّ 
 وسٌط بُت األركاف ، والسُّنن .وىو 

     ما ثبت :  بدليلصلي ، وال ذبب عليو مُ فهي اليت ال تلـز الْ :  ننا الس  كأمَّ 
، الل  رسوؿَ  : يا --قاؿ للنِب  وُ أنَّ  --يف صحيح مسلٍم عن أيب ىريرة 

      تقوؿ ؟ قاؿ :  إْسَكاَتَك بُت التكبَت ، والِقراءة ما، بأيب أنت وأمي أرأيت 
مىٍشًرًؽ ا بىاعىٍدتى بػىٍينى الٍ مى بػىٍينى خىطىايىامى كى بىاًعٍد بػىٍيًني كى ،  مَّ هي اللَّ  : وؿي قي أى )) 

ا فهذا الدعاء ، وىو دعاء االستفتاح لو كاف واجبً  (( اغبديث مىٍغًرًب ...الٍ كى 
قبل أف يسألوه ،  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - الصَّحابةَ  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -لعلَّمو 

، وأنو ال شيء على اؼبصلي صلي مُ نن اليت ال ذبب على الْ من السُّ  وُ فدؿَّ على أَنَّ 
 .إذا تركو ولو كاف متعمًدا 

يف أقواؿ الصَّبلة وأفعاؽبا بُت ما ىو  -َرضِبَُهُم اللُ -ؽ العلماء و فرَّ ا ؽبذا كلّْ ونظرً 
هو ، سياف ، وبُت ما ىو الزـٌ يسقط بالسُّ جود ، وال يسقط بالنّْ الزـٌ ال جُيَب بالسُّ 

 يلزـِ  مْ ػا لَ ا أو سهوً الـز ، فإذا ترؾ عمدً وجُيَب بسُجوده ، وبُت ما ىو غَت 
 صلي شيٌء .مُ الْ 

       ، (  الواجباتػ) اين ب، والثَّ (  األركافػ) فاصطلحوا على تسمية األوؿ ب
 .(  الس ننػ) وما عدامها ب

 . تعلقة جبميع ذلكمُ ٌة تُعُت على ضبط األحكاـ الْ سمية اصطبلحيَّ والتَّ 
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________________________________________
ـي الٍ   ًقيىا

________________________________________ 
يف ىذا  -َرضِبَُو اللُ -شرع ، لصفة الصَّبلة كاملًة  -َرضِبَُو اللُ -وبعد بياف اْلُمَصنّْف 
،  الزـٌ ببياف ما ىو ، ما تقدـ بيانو من أقواؿ الصَّبلة وأفعاؽبا  الفصل يف تفصيل 

 ة على ترؾ كٍل منهما .رعيَّ وما ىو غَت الزـٍ ، وما يًتتب من األحكاـ الشَّ 
لفعلها واإلتياف ّٔا  رعِ الشَّ  بلثة ، وطلبُ األقساـ الثَّ  ا أىمُّ هَ ألنػَّ ؛ وابتدأ باألركاف 

 . آكد ، فحقيقة الصَّبلة متوقفٌة على وجودىا ، فتكوف بداءتو ّٔا ألمهيتها
ـي الٍ : ا انػيهى كى ٍر أى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو         ومرادهضدُّ الُقعود ، : القياـ [  ًقيىا

فروضة ركٌن من أركاهنا ، إذا كاف الشَّخُص مَ القياـ يف الصَّبلة الْ  أفَّ  -َرضِبَُو اللُ -
ا على ا إذا كاف قادرً ا عليو ، غَت معذوٍر بًتكو ، فبل تصح صبلتو جالسً قادرً 

 بيح لو تركو .فروضة ، وليس عنده عذٌر يُ مَ الْ القياـ يف الصَّبلة 
   ا مع قدرتو على القياـ ، و جيوز لئلنساف أف يصليها جالسً فإنَّ :  افلةا النَّ كأمَّ 

 بيانو . -تَػَعاىَل -كما سيأيت بإذف الل 
 إىل الصبلة ، وزبتصُّ  عائدٌ  [ اانػيهى كى ٍر ] أى وعليو ، فإنو يكوف الضمَت يف قولو : 

صبلة الفريضة دوف النافلة ؛ حيث جيوز ترؾ القياـ فيها مع بالقياـ فيها  ةُ كنيّ ُر 
   القدرة كما دلت عليو السنة يف حديث عمراف بن حصُت رضي الل عنهما 

   يف صحيح البخاري ، لكنو ينقص األجر كما سيأيت بإذف الل بيانو يف موضعو .
  .، وال جيلس  ، فبل يَػْنَحٍِت  اأف يُقيم ُصْلَبو واقفً  :فركض مى كحد  القياـ الٍ 

أف تصل كفَّاُه إىل رُْكَبتَػْيو كالرَّاِكع ، كما نصَّ عليو بعض : ميًخلِّ كحد  االنحناء الٍ 
 . -َرضِبَُهُم اللُ -العلماء 
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 ة ،واإلصباع .نَّ الكتاب،والسُّ :  كالدليل على ريٍكًنية القياـ في الصَّالة المفركضة 
 چپ  پ   پ چ : --فقولو  أما دليل الكتاب :

 اللة :ككجو الدِّ  (ُ)
 أمٌر فدّؿ على فرضية القياـ ، ولزومو . وُ أنَّ 

ُهَما-فحديث عمراف بن اغبصُت  كأما الس نة :  -- النَِّبَّ  أفَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ
 . رواه البخاريُّ  ((ا تىٍستىًطٍع فػىقىاًعدن  مٍ ٍف لى إً ا فى صىلِّ قىاًئمن  )) قاؿ :

لو القعود إال عند  يُبحْ  مْ ػأمره بالقياـ فدؿَّ على فرضيتو ، مث لَ  وُ أنَّ  اللة :ككجو الدِّ 
ا مع قدرتو على القياـ ، وعدـ وجود العجز ؛ فدؿَّ على عدـ جواز صبلتو قاعدً 

 العذر .
ا إال من عذٍر ، وىو مرضو ، فصلى الفرض قاعدً  يصلّْ  مْ ػلَ  -- وألف النَِّبَّ 

حينما سقط من على  --من حديث أنٍس  حيحُتِ ا ، كما يف الصَّ قاعدً 
           كما ،  ا فرسو ، وُجِحَش ِشقُّو األدين ، وصلَّى يف مرِض وفاتو جالسً 

 ا .يف الصحيحُت أيضً 
القياـ يف الصَّبلة  على أفَّ  -َرضِبَُهُم اللُ -فقد أصبع العلماء :  ا اإلجماعكأمَّ 
 فروضة فرٌض .مَ الْ 

شلوؿ ، مَ كما يف الْ   ،ويسقط ىذا الفرض بعجز اإلنساف ، وعدـ استطاعتو لو 
حبوس يف موضٍع ال ديكنو اػبروج منو ، مَ ريض الذي ال يستطيع القياـ ، والْ مَ والْ 

 ا .ا حبيث يتعذَّر عليو فيو االنتصاُب قائمً وضع قريبً مَ ويكوف سقُف الْ 
إماـ اغبيّْ العاجز عن القياـ  كما يسقط القياـ عن القادر عليو إذا صلى وراء

 يف موضعو يف صبلة اعبماعة . -تَػَعاىَل -بشرطو كما سيأيت بيانو بإذف الل 

                              
 . ٖٕٛ:، آية  البقرة/  (ٔ)
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 ________________________________________
 ةي حى اتً فى الٍ كى ،  ةي مى يٍ رً التَّحٍ كى 

________________________________________ 
      (  باب صالة أىل األعذار) وسيأيت بياف ىذه األعذار ، وأدلتها يف 

 .-تَػَعاىَل -الل  دبشيئة
أي تكبَتة اإلحراـ ، وىي ركن الصَّبلة [  ةي مى يٍ رً التَّحٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

     كما يف حديث علي   -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -الذي ال تتحقق إال بو ؛ لقولو 
--  َّالنَِّبَّ  حيح أفَّ الص -- : (( ري يػٍ بً كٍ ا التَّ هى مي يٍ رً حٍ تى  )) قاؿ يف الصَّبلة    

   ، فدؿَّ على وصححو ، واغباكم  و، وابن ماج مذيُّ رواه أضبد ، وأبو داود ، والًتّْ 
ُمصلّْي يف حرماهتا إال بتكبَتة اإلحراـ ، أف الصَّبلة ال تنعقد ، وال يدخل الْ 

 ا .فصارت ركنً 
قاؿ  --النَِّبّ  أفَّ  --من حديث أيب ىريرة  حيحُتِ ا ثبت يف الصَّ مَ ولِ 

 كبَت .فدؿَّ على فرضية التَّ  (( بػِّرٍ كى فى  ى الصَّالةً لى إً  تى مٍ ا قي ذى إً  )) للمسيء صبلتو :
 وؽبذا اتفق األئمة األربعة على فرضية تكبَتة اإلحراـ ، ولزومها يف الصَّبلة .

 وقراءة الفاربة ، وىي ركٌن يف الصَّبلة : أي [  ةي حى اتً فى الٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
    العلماء صبهور  ، وىو قوؿ -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - أرجًح القولىيًن في نظرمفي 

         -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -عنو  حيحُتِ ا ثبت يف الصَّ مَ لِ  ؛ -َرضِبَُهُم اللُ -
 ال صىالةى ًلمىٍن لىٍم يػىٍقرىأٍ  ))قاؿ :  وُ أنَّ  --امت من حديث عبادة بن الصّْ 

  .، فدؿَّ على أف الصَّبلة ال تصح بدوف قراءة فاربة الكتاب  ((ًبفىاًتحىًة الًكتىاًب 
 
 



 ِّٖ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

  ________________________________________
 عي وٍ كي الر  كى 

________________________________________ 
أمـو إذا أدرؾ مَ سقوطها عن الْ ما استثناه الشرع ، وىو :  كييستثنى من ذلك

، ومن أسلم ،  -تَػَعاىَل -ا ؛ كما سيأيت بيانو يف موضعو بإذف الل اإلماـ راكعً 
 عذورين .مَ وحضرتو الصَّبلة قبل أف يتمكن من تعّلمها ، وكبوه من الْ 

:  -ُسْبَحانَوُ -وقد دؿَّ دليل الكتاب العزيز على فرضية القراءة يف الصَّبلة يف قولو 
 چڦ  ڦ   ڦ  ڄ ڦ   چ

(ُ) .  
ابق الذي دؿَّ كما يف اغبديث السَّ   ، رضت قراءتوا فُ مَ مبّينًة لِ  ةُ نَّ مث جاءت السُّ 

  .على فرضية الفاربة 
ا ، فتسقط عنو القراءة ، أمـو إذا أدرؾ إمامو راكعً مَ لْ ا:  ثم استثني من ذلك

حيحة ، كما سيأيت بياف الصَّ  ةُ نَّ كما دّلت عليو السُّ ،  كوع إلدراؾ الركعة وجُيزيو الرُّ 
 . -تَػَعاىَل -ذلك يف صبلة اعبماعة بإذف الل 

  .ابع من أركاف الصَّبلة ىذا ىو الرّكن الرَّ [  عي وٍ كي الر  ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 دليل الكتاب ، والسنة ، واإلصباع .:  كاألصل في فرضيتو

گڳڳڳ  چ  : --فقولو  ا الكتاب :أمَّ 

چڳ
 بو على فرضيتو . -ُسْبَحانَوُ -فدّؿ أمره  ، (ِ)

 

                              
 . ٕٓ :اؼبزمل ، آية /  (ٔ)
 . ٚٚ :اغبج ، آية /  (ٕ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ّّٖ 

 

 ________________________________________
  ةً عى بػٍ السَّ  اءً ضى عٍ ى األى لى عى  ودي جي الس  كى ، االٍعًتدىاؿي عىٍنوي كى 

________________________________________ 
        النَِّبّ  أفَّ  --من حديث أيب ىريرة  حيحُتِ فلما ثبت يف الصَّ  : ةي نَّ كأما الس  

-- : فدؿَّ أمره ،  (( انَّ رىاًكعن ئً ى تىٍطمى تَّ حى  ارٍكىعٍ  مَّ ثي  )) قاؿ للمسيء صبلتو         
 على فرضيتو . (( عٍ كى ٍر ا )) : بو يف قولو  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -

 كوع يف الصَّبلة .على فرضية الرُّ  -َرضِبَُهُم اللُ -فقد أصبع العلماء  ا اإلجماع :كأمَّ 
كن اػبامس ، االعتداؿ ىذا ىو الرُّ االٍعًتدىاؿي عىٍنوي [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

 النَِّبَّ  ألفَّ  ؛كوع فيقيم ُصْلَبو بعد رفعو لرأسو من الرُّ  ،ا راد بو أف يستوي قائمً مُ والْ 
--  َصلي ؛ كما يف قولو يف حديث أيب ىريرة مُ و على الْ رضَ أمر بو ، وف-- 

 . ((ا من اٍرفىٍع حىتَّى تػىٍعتىًدؿى قىائً  مَّ ثي  )) : حيحُتِ يف الصَّ 
 --النَِّبّ  أفَّ  --بقولو يف حديث أيب مسعود األنصاري :  كأٌكد ذلك

 عً وٍ كي في الر   وي يعني صيٍلبى  لي جي ا الرَّ هى يػٍ فً  مي يٍ الةه ال ييقً صى  ئي ال تيٍجزً  )) قاؿ :
 وصّححو . مذيُّ داود ، والًتّْ  رواه أبو (( ودً جي الس  كى 

 ا .صلي قائمً مُ وإقامُة الصُّلِب ال تكوف إال باالعتداؿ ، واستواء الْ 
ركن ىذا ىو الُّ [  ةً عى بػٍ السَّ  اءً ضى عٍ ى األى لى عى  ودي جي الس  ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

ـ يف صفة تقدَّ  اليت بعةالسَّ وىو السجود وجيب أف يكوف على األعضاء  ادسالسَّ 
 جود عليها .الصَّبلة بياهنا ، ودليل وجوب السُّ 
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 ________________________________________ 
  نً يٍ تػى دى جٍ السَّ  نى يٍ بػى  سي وٍ لي جي الٍ كى ،  وي نٍ عي  اؿي دى تً االعٍ كى 

________________________________________ 
ة ، نَّ دليل الكتاب ، والسُّ :  جود كركنيتو في الصَّالةكاألصل في فرضية الس  

 واإلصباع .
گڳڳڳ  چ  : -ُسْبَحانَوُ -فقولو  ا الكتاب :أمَّ 

چڳ
 (ُ) . 

من حديث  حيحُتِ بو كما يف الصَّ  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -فؤلمره  ة :نَّ ا الس  كأمَّ 
              قاؿ لو : -- النَِّبَّ  ُمِسيِء صبلتو أفَّ يف قصة الْ  --أيب ىريرة 

 . ((ا دن اجً سى  نَّ ئً مى طٍ ى تى تَّ حى  دٍ جي اسٍ  مَّ ثي  ))
 جود ، وركنيتو .على فرضية السُّ  -َرضِبَُهُم اللُ -فقد أصبع العلماء  ا اإلجماع :كأمَّ 

  راد بو مُ ابع ، والْ السَّ كن ىذا ىو الرُّ [  وي نٍ عي  اؿي دى تً االعٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
قاؿ كما يف  -- النَِّبَّ  ا ؛ ألفَّ جود ، ويستوي جالسً أف يرفع رأسو من السُّ 

 . ((ا سن الً جى  نَّ ئً مى طٍ ى تى تَّ حى  عٍ فى ارٍ  مَّ ثي  )) : حيحُتِ يف الصَّ  --حديث أيب ىريرة 
امن ، كن الثَّ ىو الرُّ ىذا [  نً يٍ تػى دى جٍ السَّ  نى يٍ بػى  سي وٍ لي جي الٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
             : حيحُتِ يف الصَّ  --يف حديث أيب ىريرة  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -لقولو 

ا ، الرفع ركنً  -َرضِبَُو اللُ -، وجعل اْلُمَصنّْف  ((ا ثيمَّ اٍرفىٍع حىتَّى تىٍطمىًئنَّ جىاًلسن  ))
  .ا واعبلوس ركنً 

 

                              
 . ٚٚ :اغبج ، آية /  (ٔ)



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ّٖٓ 

 

________________________________________ 
 لِّ كي ي الٍ فً  ةي نى يػٍ نً أٍ مى الط  كى 

________________________________________ 
قصود بالرفع مَ ا واحدًا ، ويكوف الْ فجعلهما ركنً ، من صبع بينهما  كمن العلماء

قصود مَ فع الْ الرَّ  بُتَّ أفَّ  وُ ألنَّ ؛  اغبديث ظاىرُ  يو :وِّ قى كيػي ، جدتُت اعبلوس بُت السَّ 
 منو الوصوؿ إىل ركن اعبلوس .

  .اسع كن التَّ ىذا ىو الرُّ لِّ [ كي ي الٍ فً  ةي نى يػٍ نً أٍ مى الط  ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
أف ال يستعجل يف أداء األركاف ، كما وقع للمسيء  :راد باالطمئناف مي كالٍ 

ا ليست صبلًة هَ صبلتو بدوف طمأنينة بأنػَّ  -- حيث وصف النَِّبُّ ، صبلتو 
 . ((تيًصلِّ  مٍ لى  نَّكى إً فى  ؛لِّ صى فى  عٍ جى رٍ اً  ))فقاؿ لو : ، ًة شرعيَّ 

سيَء صبلتِو كيف مُ الْ  --م النَِّبّ كن الذي من أجل تَػرِْكِو علَّ وىذا ىو الرُّ 
ي ، وبُّت لو أف عليو أف يراعي الطمأنينة يف ركوعو ، واعتدالو بعد رفعو من ُيصلّْ 

 -َرضِبَُهُم اللُ -وؽبذا اعتَب العلماء  ، جدتُتوجلوسو بُت السَّ  ، وسجوده ،الركوع 
اإلخبلؿ بو موجب  وأفَّ  ، ا من أركاف الصَّبلةمانينة يف أركاف الصَّبلة ركنً الطُّ 

وصف اؼبسيء صبلتو حينما ترؾ ىذا الركن  -- ؛ ألف النِبللحكم ببطبلهنا 
  بكونو مل يصلّْ .
كر الواجب ليتمكن من اإلتياف بو ، صلي بقدر الذّْ مُ ِبُسكوِف الْ :  كحدَّىا بعضهم

سبحاف : ) ، ومن رفع بعد ُمضي قدر قوؿ  يطمئنَّ  مْ ػفلو ركع ، مث رفع مباشرًة لَ 
 . أجزأه ، وىكذا يف بقية األركاف( ريب العظيم 
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  ________________________________________
  وي تي سى لٍ جى كى ، ري ًخيػٍ ه دي األى شى التَّ كى 

________________________________________ 
 :كالتَّشهيد ركن العاشر ، ىذا ىو الُّ ري [ ًخيػٍ ه دي األى شى التَّ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

  أفْ  أشهدُ : ) ُمصلي الشتمالو على قوؿ الْ ؛ هادة ، وظُبّي بذلك تفعٌُّل من الشَّ 
، فتسميتو ّٔذا االسم من باب (  وُ ورسولُ  هُ ا عبدُ ؿبمدً  أفَّ  ، وأشهدُ  إال اللُ  ال إلوَ 

  . فيو --تسمية الشَّيِء ببعضو ، وقد تقّدـ بيانو ، وبياف صفتو،وىدي النَِّبّ 
اين نائية ، والثَّ الوحيد يف صبلة الوتر ، والثُّ د شهُّ راد بو التَّ مُ الْ  [ ري يػٍ خً ] األى  كقولو :

بلثية فيها باعية والثُّ بًل من الرُّ كُ   ألفَّ  من الفريضة ؛بلثية باعية ، والثُّ من تشهد الرُّ 
  . ، ولذلك وصفو باألخَت اين منهما، فمراده الثَّ  دافِ تشهُّ 

 .التَّشهد الذي يعقبو التَّسليم من الصَّبلة :  في الكلٌ  وي كضابطي 
،  حيحُتِ أمر بو فقاؿ كما يف الصَّ  -- النَِّبَّ  أفَّ :  كاألصل في فرضيتو

ٍم ديكي حى ا جىلىسى أى ذى إً  )):  --من حديث عبدالل بن مسعود  فظ للبخاريّْ واللَّ 
أمٌر داٌؿ على فرضية  ((فػىٍليػىقيٍل  )) فقولو : ((ًو فػىٍليػىقيٍل : التًَّحيَّاتي لًلَّ  ي صىالتًوً فً 
  .شهد ، ولزومو يف الصَّبلة التَّ 

ما صّلى صبلًة إال تشّهد فيها ، وقد قاؿ كما يف حديث  --النَِّبّ  وألفَّ 
 . رواه البخاريُّ  ((صىل وا كىمىا رىأىيٍػتيميوًني أيصىلِّي  )) : --مالك بن اغبويرث 

متعلٌق كن اغبادي عشر ، وىو ىذا ىو الرُّ [  وي تي سى لٍ جى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
،  الذي قبلو متعلٌق بالقوؿ ، وىو ركٌن قويلّّ  ؛ كما أفَّ  بالفعل فهو ركٌن فعليّّ 

أف يأيت  :راد مي كالٍ د ؛ أي اعبلوس للتَّشهد ، والّضمَت فيو عائٌد إىل التَّشهُّ 
  .د حاؿ جلوسو األخَت يف الصَّبلة بالتَّشه



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ّٖٕ 

 

 ________________________________________
 وً يٍ فً  -- ى النًَّبيِّ لى عى  الصَّالةي كى 

________________________________________ 
ق بو ركن حبيث كاف رفعو ال يتحقّ ، وكَّب ، فلو رفع رأسو من السُّجود قليبلً وعليو 

وقرأ التَّشهد يف ىذه اعبلوس للتشهد ، وإمنا ىو يف وضعية أقرب للسجود ، 
ركن اعبلوس لًتكو ؛ صبلتو  تصحَّ  مْ ػاغباؿ دوف عذٍر ، مث سّلم من صبلتو لَ 

، وىكذا لو وقف بعد سجوده وقرأ الّتشهد قائماً  ا بدوف عذرٍ متعمدً  للتشهد
 . لًتكو لركن اعبلوس ، وزيادتو لركن القياـ متعمداً وبدوف عذٍر مل تصح صبلتو

ن حيحُت مكما يف الصَّ   ،بو  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -أمره :  كاألصل في ركنيتو
  (( بًتىشه دو الَّ الةه إً ال تيٍجًزئي صى  )):--سيء صبلتو ، وقاؿ عمر مُ حديث الْ 

 . رواه سعيد بن منصور
اين عشر كن الثَّ ىذا ىو الرُّ [  -- ى النًَّبيِّ لى عى  الصَّالةي ] كى  :-رىًحمىوي اللي -قولو

 النَِّبَّ  أفَّ  حيحُتِ يف الصَّ  --حديث كعب بن عجرة :  كاألصل في فرضيتو
--  َا سألو كعب مَّ ل--   ّْمَّ هي اللَّ : وا ولي قي  )) ي عليك ؟ قاؿ :كيف نصل 
 باألمر يف قولو::  فمن رأل ركنيتو استدؿَّ ،  (( اغبديثدو .... مَّ حى ى مي لى عى  لِّ صى 
ّّ  (( واولي قي  )) يف الصَّبلة ،  -- لتعليم صيغة الصَّبلة على النَِّبّ  وىو أمٌر عا

يف معرض بياف فرضية الصَّبلة  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -جوابو  نْ يكُ  مْ ػوغَتىا ، ولَ 
  .يف التشّهد يف الصَّبلة  --على النَِّبّ 
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ڃ   چ : --يف قولو  --االستدالؿ باألمر بالصَّبلة على النَِّبّ :  كمثلو

 چچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ 
  .زاع أعمُّ من موضع النّْ ا هَ فإنػَّ  ، (ُ)

:  على كجوبها في الصَّالة -َرضِبَُهُم اللُ - كقد احتج بعض أصحاب الشافعي
  اللَ  حيمدِ  مْ ػرأى رجبلً ُيصلّْي ، لَ  --النَِّبّ  أفَّ  --دبا رواه َفضالُة بن ُعبيٍد 

         : -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -فقاؿ  --ُيصلّْ على النَِّبّ  مْ ػ، ولَ  هُ دُيجّْدْ  مْ ػولَ 
ًبحىٍمًد  أٍ دى بٍ يى لٍ ديكيٍم فػى حى ى أى ا صىلَّ ذى : إً  اؿى قى فػى  -- النًَّبي   ا ، ثيمَّ دىعىاهي ذى عىًجلى ىى  ))
 . ((ٍليىدعي مىا شىاءى ، كى  -- ى النًَّبيِّ لى لِّ عى صى يي لٍ ، كى  الثػَّنىاًء عىلىٍيوً ، كى  رىبِّوً 

 من كجوه : كييجاب عنوقاؿ اغباكم : ىذا حديث صحيح على شرط مسلم ، 
           ناء على الل ، والصَّبلة على النَِّبّ جل ترؾ اغبمد ، والثَّ الرَّ  أفَّ  الوجو األكؿ :

--  الثناء  أفَّ بباعبميع ، وىم ال يقولوف  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -، ووقع أمره
     على الل وسبجيده قبل الدعاء ركٌن ، بل ىو سنٌة فكذلك الصَّبلة على النَِّبّ 

--  ؾ وقع ؽبما ، واألمر جاء ّٔما ، وال ديكن فصل األمر فالًتَّ ، إذ ال فرؽ ؛
 . قًتاف ّٔما يف داللتو على ركنية أحدمها دوف اآلخر ، وليس ىذا من داللة اال

ا غبكم ببطبلف صبلتو ، فلو كانت ركنً  حيكمْ  مْ ػلَ  -- النَِّبَّ  أفَّ  اني :الوجو الثَّ 
ا ترؾ مَّ سيء صبلتو لَ مُ كما حكم ببطبلف صبلة الْ وأمره بإعادهتا ،  ببطبلهنا ، 

    وأمره بإعادهتا ، مث إنو عليو الصبلة والسبلـ وصفو بالعجلة مأنينة ، ركن الطُّ 
على ترؾ األفضل واؼبسنوف منو  اللةً ومل يصفو بكونو غَت مصلٍّ ، وىذا أقرب د

 اجب .والوَ  كنِ على ترؾ الرُّ 
 يف الصَّبلة . --الصَّبلة على النَِّبّ  ةِ يَّ نِ كْ القوؿ بعدـ ُر  يترٌجحؤّذا كّلو 

                              
 . ٙ٘ :األحزاب ، آية /  (ٔ)
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 ّٖٗ 

 

 ________________________________________
 بي تًيٍ التػَّرٍ كى 

________________________________________ 
هادتُت هادة ، فإذا تشهد الشَّ الّتشهد تفّعٌل من الشَّ  فإفَّ ، وبناًء على ما سبق 

 ؛ فلو استعجل لظرٍؼ ، وكبوه ، مث سّلم مباشرًة صحَّت صبلتو، حصلت الرُّكنية 
ا فبل تبطل الصَّبلة بًتكها على ىذا ليست ركنً  --الصَّبلة على النَِّبّ  ألفَّ 

 الوجو .
مَت عائٌد إىل اد ، الضَّ وىي يف بعض نسخ الزَّ  [ وً يٍ ] فً  : -اللي رىًحمىوي -كقولو 

شهد شهد األخَت ، دوف األوؿ ، فموضع ركنيتها يف الصَّبلة إمنا ىو يف التَّ التَّ 
هادتُت كما ذكرنا على ظاىر و ينتهي عند الشَّ اين ، دوف األوؿ ؛ ألنَّ الثَّ 

        ،  على النِب صلى الل عليو وسلم الصَّبلة ةِ نيّ كْ األحاديث ، سواًء قلنا بُر 
فهو ينتهي عند قوؿ ، هادة كما تقّدـ شّهد تفّعٌل من الشَّ التَّ  ، فإفَّ  اهَ يتِ نّ أو سُ 

      ، (  وُ ورسولُ  هُ ا عبدُ ؿبمدً  أفَّ  شهدُ أ، و  إال اللُ  ال إلوَ  أفْ  أشهدُ ) اؼبصلي : 
  .شّهد األوؿ يقتصر على ذلك ففي التَّ 

شّهد األخَت  شهد إمنا يكوف يف التَّ عاء يف التَّ عاء ، وؿبل الدُّ الصَّبلة من الدُّ  وألفَّ 
 كما تقدـ .

       الث عشر ، كن الثَّ ىذا ىو الرُّ [  بي تًيٍ التػَّرٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
تيب بُت أركاف الصَّبلة بإيقاع بعضها تلو بعٍض بالصّْفة أفَّ :  راد بركنيتومي كالٍ   الًتَّ

 ا من أركاف الصَّبلة .ا يعتَب ركنً الواردة شرعً 
 
 



 َّٗ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

 ________________________________________
 مي التٍَّسًليٍ كى 

________________________________________ 
 كوع ، وال يصحُّ جود قبل الرُّ كوع قبل قراءة الفاربة ، وال السُّ فبل يصح أف يُوقع الرُّ 

ا ، وىكذا بقية منو أف يسجد قبل أف يرفع رأسو من ركوعو ، ويعتدؿ قائمً 
 األركاف .

    --ما ثبت يف حديث أيب ىريرة :  ليل على فرضية ترتيب األركافكالدَّ 
 ى الصَّالةً لى تى إً ا قيمٍ ذى إً ))  :قاؿ للمسيء صبلتو  -- النَِّبَّ  أفَّ يف الصحيحُت 

رىٍأ مى  مَّ ، ثي  رٍ بػِّ كى فى     ا ، ى تىٍطمىًئنَّ رىاًكعن تَّ ارٍكىٍع حى  مَّ ، ثي  آفً القيرى  نى مىعىكى مً  سَّرى ا تػىيى اقػٍ
 .(( اغبديثا ... ى تىٍطمىًئنَّ سىاًجدن تَّ حى  اٍسجيدٍ  مَّ ا ، ثي من ى تػىٍعتىًدؿى قىائً تَّ حى  اٍرفىعٍ  مَّ ثي 

يفيد  ( الذي مَّ ثي  عطف ىذه األفعاؿ حبرؼ ) -- النَِّبَّ  أفَّ  اللة :ككجو الدِّ 
ابق قبل البلحق ، فدؿَّ ىذا على فرضية ترتيب تيب ، وىذا يستلـز وقوع السَّ الًتَّ 

 ، وقد وقع يف سياؽ األمر باألركاف اليت ال تصح الصبلة بدوهنا .األركاف 
كن ابع عشر ، وىو الرُّ كن الرَّ ىذا ىو الرُّ [  مي التٍَّسًليٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

  .األخَت 
صلي من صبلتو ، مُ تسليم الْ  :راد بو مي كالٍ تَػْفِعيٌل من السَّبلـ ،  : كالتَّسليمي 

 وخروجو منها .
َعَلْيِو -ـ من قولو تقدّ مُ الْ  -- ما ثبت يف حديث عليٍّ :  كاألصل في فرضيتو

 . (( مي يٍ لً التَّسٍ ا ليهى تىٍحًليػٍ ، كى  ري يػٍ بً ا التَّكٍ هى مي يٍ رً حٍ تى  )) يف الصَّبلة : -الصَّبلة َوالسَّبلـُ 
        يدؿُّ على  (( اهى مي يٍ رً حٍ تى : )) بعد قولو  (( مي يٍ لً ا التَّسٍ ليهى تىٍحًليػٍ ))  فقولو :

   ة إال بالتَّسليم ، رعيَّ فة الشَّ ال ديكن اػبروج من حرمات الصَّبلة على الصّْ  وُ أنَّ 



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ُّٗ 

 

 ا من أركاهنا .ة ، وركنً رعيَّ من ماىية الصَّبلة الشَّ  افصار جزءً 
انية سنٌة إذا سلَّمها ، فلو اقتصر على سليمة األوىل ، والثَّ وحيصل ىذا الركن بالتَّ 

  .لظاىر ىذا اغبديث ؛ واحدٍة صحَّت صبلتو وخرج ّٔا من حرماهتا 
       ،سلَّم تسليمًة واحدًة  وُ بأنَّ  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -ة عنو نَّ ولثبوت السُّ 

     -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - اعديّْ س وسهل بن سعد السَّ يف حديث عائشة ، وأن كما
 . اليت تقّدـ ذكرىا يف صفة الصبلة

 مَ شهد األخَت أحدث قبل أف ُيسلّْ ا تشّهد التَّ مَّ لَ  فلو صّلى ، مُثَّ ، وبناًء عليو 
 بطلت صبلتو ، ولزمتو إعادهتا .

،  فهو سنةٌ : ا الفعل وىو االلتفات بلـ ، وأمَّ راد بو لفظ السَّ مُ سليم ىنا الْ التَّ  إفَّ  مُثَّ 
م بقولو ، وتأخر بفعلو ، ووقع اغبدث بينهما بعد سباـ القوؿ صّحت سلَّ  وُ فلو أنَّ 

 فلو كَّب ، ، ة ، ومثلو تكبَتة اإلحراـ كن بالقوؿ ، والفعل سنَّ الرُّ  ألفَّ  ؛صبلتو 
 رفع اليدين ليس بركٍن ،  ألفَّ  ؛يديو انعقدت صبلتو ، وفاتتو السُّنة  يرفعْ  مْ ػولَ 

 . كبَت ، وىو قويلّّ كن يف ذكر التَّ وإمنا الرُّ 
اػبروج من حرمات الصَّبلة يكوف  أفَّ  -َرضِبَُهُم اللُ - كمذىب جمهور العلماء

  كما لو قطع صبلتو لعارٍض غَت اغبدث ،   ،سواٌء كاف قبل سبامها ، بالتَّسليم 
 لك .أو كاف بعد سبامها ، والسنة دّلت على ذ

ا أوشك على ىبلٍؾ ؛ فأراد من رأى شخصً  كقطعها لعارضو غير الحدث مثل :
    ا ثبت يف صحيح مسلٍم يف قصة معاٍذ مَ لِ ؛ قطع صبلتو لينقذه ؛ فإنو يسلّْم 

--  فاستفتح بالبقرة ليقرأىا ، فسلَّم رجلٌ ، حينما صّلى بقومو ِبُقَباَء  ،
 وانصرؼ .

 



 ِّٗ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

 ________________________________________
 : اهى اتػي بى اجً كى كى 

________________________________________
     حابة الصَّ  يُػْنِكْر عليو ، فدؿَّ ىذا على أفَّ  مْ ػفعلو لَ  --ا بلغ النَِّبّ مَّ فإنو لَ 

سليم سواًء كاف اػبروج من الصَّبلة ال يكوف إال بالتَّ  علموا أفَّ  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -
 أثناءىا ، أو بعد سبامها .

اغبدث يوجب بطبلف الصَّبلة ،  ألفَّ ؛ (  لعذرو طارئو غيًر الحىدىثً ) : وإمنا قلنا 
 ا بطلت .هَ ألنػَّ ؛ فبل حيتاج صاحبو إىل قطٍع بالتسليم 

كمما يدؿ  على أف الخركج من حرمات الصَّالة يكوف بالتسليم ، سواءن كاف 
و حردية بأنَّ وصف من كَبَّ التَّ  --النَِّبّ  أفَّ  :بعد تمامها ، أك أثناء فعلها 

سليم التَّ  ، مث بُّت أفَّ  ((ري ا التٍَّكًبيػٍ تىٍحرًيميهى  )) دخل يف حرمات الصَّبلة بقولو :
ا أثناء الصَّبلة أو بعد بُت كونو واقعً  ؽْ يفرّْ  مْ ػولَ  ، ىذه اغبرمةصلي من مُ خُيرج الْ 
 سبامها .

مَت عائٌد إىل الصَّبلة ؛ فبعد بيانو الضَّ ا [ هى اتػي بى اجً كى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
  .ألركاهنا شرع يف بياف واجباهتا 

  . ) ما يُػثَاُب فَاِعُلو ، ويُػَعاَقُب تَارُِكو ( كالواجب ىو :
ا بو على سبيل منهما مأمورً  كن ، ويشًتؾ معو يف كوف كلٍّ مرتبًة من الرُّ  ىو أقلُّ و 

  .اإللزاـ 
 
 
 



 الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى          قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ّّٗ 

 

 ________________________________________
 ًة مى يٍ التٍَّحرً  رى ري غىيػٍ يػٍ بً التَّكٍ 

________________________________________ 
 :ثم إف كاجبات الصَّالة 

  . حكمنا ببطبلف الصَّبلة: ا إذا تركت عمدً 
كما تقدـ ، فهي من ىذا الوجو   ،ُجَبَْت بسجود السَّهو : ا وإذا تركت سهوً 

أخفُّ من الرُّكن ؛  -اأعٍت كوهنا ذُبَب بسجود السَّهو إذا تُرَِكْت نسيانً -األخَت 
  .الرُّكن ال جَيَُْبه السُّجود  ألفَّ 

    عبمع إشارًة لتعددىا ، وؾبموع ما ذكره بصيغة ا -َرضِبَُو اللُ -وعَّب اْلُمَصنّْف 
 منها شبانية . -َرضِبَُو اللُ -

أي تكبَتات الصَّبلة ما عدا ًة [ مى يٍ التٍَّحرً  رى ري غىيػٍ يػٍ بً : ] التَّكٍ  -رىًحمىوي اللي -قولو 
تكبَتة اإلحراـ ركٌن ، وما عداىا كتكبَتة  تقدـ معنا أفَّ  وُ ألنَّ  ؛تكبَتة اإلحراـ 

الثة كلُّها واجبة ، ويسّميها بعض فع منو ، والقياـ للثَّ جود ، والرَّ والسُّ كوع ، الرُّ 
 :صلي مُ الْ  ؛ ألفَّ (  تكبيرات االنتقاؿػ) ب -َرضِبَُهُم اللُ -العلماء 

جود ، وينتقل ّٔما كوع ، والسُّ كتكبَته للرُّ : أف ينتقل ّٔا من ركٍن إىل ركٍن  اإمَّ 
 جود .لسُّ كوع وامن ركن القياـ إىل ركن الرُّ 

شهد األوسط ، ينتقل كتكبَتة اعبلوس للتَّ   :أف ينتقل ّٔا من ركٍن إىل واجٍب  اكإمَّ 
 جود إىل واجِب التَّشهِد األوسط ، واعبلوس لو .ّٔا من ركن السُّ 

     الثة ؛ كعة الثَّ كتكبَته للقياـ إىل الرَّ   :أف ينتقل ّٔا من واجٍب إىل ركٍن  اكإمَّ 
 الثة .شهد الواجب إىل الرُّكن ، وىو القياـ يف الركعة الثَّ فإنو ينتقل بو من التَّ 



 ّْٗ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

  ________________________________________
 دي التٍَّحًميٍ كى ،  التٍَّسًميعي كى 

________________________________________ 
كبَت يف بعض الصلوات ،  ووْصُف تكبَتاِت االنتقاؿ بالوجوب ال ُيْشِكُل عليو التَّ 

  لوات اػباّصة ؛ كتكبَتات العيدين ، واعبنائز ، وغَتىا فبا ورد يف بعض الصَّ 
 ا .و ليس فيو انتقاٌؿ ، وىو ليس بواجٍب أيضً فإنَّ 
من  حيحُتِ فما ثبت يف الصَّ :  ليل على كجوب تكبيرات االنتقاؿا الدَّ أمَّ 

ـي لً مى ا جيًعلى اإلً مى نَّ إً  )) قاؿ : --النَِّبّ  أفَّ  --حديث أنٍس   ، وً مَّ بً تى يػيؤى ا
 . ((كا بػِّري كى فى  بػَّرى ا كى ذى إً فى 

كما يف صحيح البخاري   مل يًتكو يف صبلتو كلّْها ، وقد قاؿ -- النَِّبَّ  وألفَّ 
 . (( ميوًني أيصىلِّييٍػتي صىل وا كىمىا رىأى  )) : --من حديث مالك بن اغبويرث

  .اين ىو الواجب الثَّ ىذا التٍَّسًميعي [ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 ا .ا ، أو منفردً إذا كاف إمامً ( ضبده  نْ مَ ظبع الل لِ ) :  صليمُ قوؿ الْ :  كالتَّسميع

كما تقدـ ،   -َرضِبَُهُم اللُ - في مذىب جمهور العلماءفبل يقولو : أمـو مَ ا الْ وأمَّ 
 وبيَّنا دليلو ، ووجو رجحانو .

 :راد بو مي كالٍ الث ، ىذا ىو الواجب الثَّ دي [ التٍَّحًميٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
بإثبات الواو ، وحذفها على الوجهُت كما (  دُ مْ اغبَْ  كَ لَ ا وَ نَ بػَّ رَ ) صلي : مُ قوؿ الْ 

 تقدـ بيانو يف صفة الصَّبلة .
  --يف حديث أنٍس  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -قولو :  ليل على كجوبوكالدَّ 

كى لى ا كى وا : رىبػَّنى ولي قي فػى ،  هي دى مً حى  نٍ مى لً  اللي  عى مً سى :  اؿى ا قى ذى إً فى  )) يف الصحيحُت :
 . ((حىٍمدي الٍ 
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 ّٗٓ 

 

 ________________________________________
تىا الر كيوًع ، كى كى   الس جيودً تىٍسًبيحى

________________________________________ 
  .ا على التَّسميع ؛ فدؿَّ على استوائهما يف اغبكم حميد مبنيِّ فجعل األمر بالتَّ 

 ما يف صبلتو .هُ يًتكْ  مْ ػلَ  -- النَِّبَّ  وألفَّ 
تىا الر كيوًع ، كى : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو  ابع ، كن الرَّ ىذا ىو الرُّ الس جيوًد [ تىٍسًبيحى

  .واػبامس 
        :جود ، وىو قوؿ كوع ، والسُّ تعلق بركن الرُّ مُ الْ  كر القويلُّ الذّْ :  راد بومي كالٍ 
 جود .يف السُّ ( سبحاف ريب األعلى ) كوع ، ويف الرُّ ( سبحاف ريب العظيم ) 
كوع ، كقوؿ : في الر  ( سبحاف ربي العظيم : ) ا الدليل على كجوب قوؿ أمَّ 
              فما ثبت يف حديث عقبة بن عامٍر  :جود في الس  ( سبحاف ربي األعلى ) 
--  َّچېئ  ېئ  ېئ  ىئ چ  : -تَػَعاىَل -الل  ا نزؿ قوؿُ مَّ لَ  وُ أن 

(ُ) ،     
            ا نزؿ قولو مَّ ، ولَ  (( ا ًفي ريكيوًعكيمٍ ٍجعىليوىى اً  )) : -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -قاؿ 

 چں  ڻ  ڻ  ڻ چ :  -تَػَعاىَل -
       : -َوالسَّبلـُ َعَلْيِو الصَّبلُة -قاؿ  ، (ِ)

داود ، وابن ماجو ، واغباكم ،  ، وأبو رواه أضبد (( ا ًفي سيجيودًكيمٍ ٍجعىليوىى ا ))
 وصحََّحُو .

:             أمٌر ، وىو للوجوب ، فدؿَّ على وجوب قوؿ  ((ا ٍجعىليوىى اً  )) فقولو :
 جود .السُّ يف ( سبحاف ريب األعلى ) كوع ،وقوؿ:يف الرُّ ( سبحاف ريب العظيم ) 

                              
 . ٗٚ :الواقعة ، آية /  (ٔ)
 . ٔ :األعلى ، آية /  (ٕ)
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 ________________________________________
 وي تي سى لٍ جى ، كى  ؿي كَّ األى  دي ه  شى التَّ كى ، ا ييسىن  ثىالثن كى ، ةن رَّ ةن ، مى رَّ ًة مى مىٍغًفرى اؿي الٍ سيؤى كى 

________________________________________ 
  .ادس كن السَّ الرُّ ىذا ىو ًة [ مىٍغًفرى اؿي الٍ سيؤى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

رب اغفر ) أف يدعو ربَّو دبغفرة ذنبو ، مثل أف يقوؿ : :  غفرةمى راد بسؤاؿ الٍ مي كالٍ 
  ( .يل 

          :  --جدتُت ، كما يف حديث حذيفة وموضع ذلك فيما بُت السَّ 
   رواه أضبد ،  ((بِّ اٍغًفٍر ًلي : رى  نً يٍ تػى دى جٍ السَّ  نى يٍ بػى  وؿي قي يػى  افى كى  -- النًَّبيَّ  فَّ أى  ))

 ، واغباكم وصحََّحُو . ووأبو داود ، والنسائي ، وابن ماج
سبيح يف الواجب ىو قوؿ التَّ  أي أفَّ ةن [ رَّ ةن ، مى رَّ ] مى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

 األمر ألفَّ  ؛جدتُت غفرة بُت السَّ مَ ًة واحدًة ، وىكذا سؤاؿ الْ جود مرَّ كوع، والسُّ الرُّ 
  : -َرضِبَُو اللُ -كرار ، وما زاد فهو سنٌة ، وىذا معٌت قولو ال يقتضي التّْ  يف اآلية

، ومن أىل العلم  فما زاد على الواحدة فضٌل ، وليس بفرضٍ ا [ ييسىن  ثىالثن ] كى 
بتت بالدعاء يف ىذا رضبهم الل من قاؿ ) الدعاء بُت السَّجدتُت ( ألف السنة ث

تص باؼبغفرة ، وعليو فلو سأؿ الل من فضلو بُت أصبًل عامًا ال خي اؼبوضع فجعلو
السَّجدتُت ، ونسي أف يدعو باؼبغفرة سجد للّسهو على ما نصَّ عليو اؼبصنف 

 . رضبو الل ، ومل يسجد على القوؿ الثاين
،  ابعىذا ىو الواجب السَّ  [ وي تي سى لٍ جى كى  ، ؿي كَّ األى  دي ه  شى التَّ ] كى  : -رىًحمىوي اللي - قولو
  .امن والثَّ 
  . ، وجلستو واجب فعليّّ  شهُّد واجٌب قويلّّ والتَّ 
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________________________________________
ا الشَّرى مى كى    ًة سينَّةه رى ذكيوٍ مى الوىاًجبىاًت الٍ رٍكىاًف ، كى األى ًط ، كى ائً ا عىدى

________________________________________ 
     اللبو يف الصَّبلة ، كما يف حديث عبد فلعمـو األمر؛ د شهُّ ا وجوب التَّ أمَّ 
  هو َجََبُه بسجود السَّ  -- النَِّبَّ  وألفَّ  ؛ حيحُتِ يف الصَّ  --بن مسعود ا
   من حديث عبدالل بن مالٍك  حيحُتِ كما ثبت عنو ذلك يف الصَّ ،   ا تركومَّ لَ 
  : جود وقع ألمريناعَبَْب بالسُّ  علـو أفَّ مَ ، ومن الْ  -- بن حُبينةا

  .شهد ، وىو اعبلوس للتَّ  فعليّّ  ما :ىأحد
  .، فدؿَّ ىذا على وجؤّما  ، وىو قراءة التَّشّهد قويلّّ  اني :كالثَّ 

 دي ه  التَّشى ] كى  وجوب قراءة التَّشهد بقولو : -َرضِبَُو اللُ -بُتَّ اْلُمَصنّْف ، ومن ىنا 
 [ وي تي سى لٍ جى ] كى  ، وبُتَّ وجوب اعبلوس لو بقولو : ، وىو الواجب القويلُّ  [ ؿي كَّ األى 

علمنا بسجود السهو  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وؼبا جَبمها ،  وىو الواجب الفعليُّ 
 األركاف ال ذُبَب بسجود السَّهو . ألفَّ  ؛لزومهما ال يصل إىل درجة الرُّكنية  أفَّ 

ا مى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو  ًة رى ذكيوٍ مى الوىاًجبىاًت الٍ رٍكىاًف ، كى األى ًط ، كى ائً الشَّرى ا عىدى
وط ، واألركاف ، والواجبات فيما رُ صبيع الشُّ  -َرضِبَُو اللُ -ذكر اْلُمَصنّْف [  سينَّةه 

تقّدـ من مباحث شروط الصَّبلة ، وصفة الصَّبلة الكاملة اليت بّينها ، مث ذكر 
َدَىا م ستقلًة يف أّوؿ ىذا الفصل ، وبعد بياف صبيع األركاف ، والواجبات ، وَعدَّ

شتملت عليها صفة الصَّبلة الكاملة، اذلك بقيت صبلٌة من أفعاؿ الصَّبلة وأقواؽبا 
يدؿَّ دليل الشَّرع على لزومها ؛ فهي ليست بأركاٍف ،  مْ ػا سنٌن ؛ حيث لَ هَ فبُتَّ أنػَّ 

  دعاء االستفتاح ، :  كمن أمثلة ذلكوال واجباٍت ، وال شروٍط يف الصَّبلة ، 
  .ليل على عدـ وجوبو و ليس بواجب ، والدَّ وبّينا أنَّ 
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 ________________________________________ 
 ًبحىاؿو  ا ال تىٍسقيطي نػَّهى إً ًة فى يَّ النػِّ  رى يػٍ عيٍذًر غى  رً يٍ غى ا لً ٍن تػىرىؾى شىٍرطن مى فى 

________________________________________ 
وملُء  ، وملُء األرض ، ِملُء السَّموت ) : حميدوالتَّ  ، التَّسميعوىكذا قولو بعد 

َنهما   . ( ما بَػيػْ
جدتُت ، ) اللهم ارضبٍت ، واجَبين ، غفرة بُت السَّ مَ صّلي بعد سؤاؿ الْ مُ وقوؿ الْ 

َرِضَي اللُ -كما ورد يف حديث عبدالل بن عباٍس ،  واىدين ، وارزقٍت ، وارفعٍت ( 
ُهَما   . ةِ ،وابن ماجو،واغباكم،فهذا ُكلُّو من السّنة القوليَّ مذيّْ أضبد ، والًتّْ عند  -َعنػْ

رفع اليدين عند تكبَتة اإلحراـ ، واالفًتاش يف :  فمن أمثلتها،  ةً كأما الفعليَّ 
، واالعتماد على ركبتيو  فصيل الذي سبق بيانو يف صفة الصَّبلةالثُّنائية على التَّ 

نن اليت يُػثَاب نية ، فجميع ىذه األقواؿ واألفعاؿ من السُّ اعند هُنوِضِو للركعة الثَّ 
 فاعلها ، وال يُعاقب تاركها .

 ا ال تىٍسقيطي نػَّهى إً ًة فى يَّ النػِّ  رى يػٍ عيٍذًر غى  رً يٍ غى ا لً ٍن تػىرىؾى شىٍرطن مى ] فى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
 . [ ًبحىاؿو 
وط ، رُ يف بياف حكم ترؾ الشُّ  -َرضِبَُو اللُ -شرع  [ : ؾى رى تػى  نٍ مى ] فى  قولو :

، مسائلو بوجود العذر ، وعدـ وجوده، والواجبات ، والتفصيل يف بعض واألركاف
  .وط رُ فابتدأ بالشُّ 

حة من وط تسبق األركاف ؛ ألف ربصيل شروط الصّْ رُ الشُّ  أفَّ  :بب في ىذا كالسَّ 
وىكذا ، فإف اإلنساف يتوضأ قبل صبلتو ، كلف يكوف قبل فعل األركاف مُ الْ 

حىت يقع تكبَته مستقببلً ؛ فإنو يكوف قبل تكبَته ، ة لَ بػْ بالنسبة الستقبالو القِ 
  . ة ، كما يكوف منو االستقباؿ أثناء فعلو لؤلركافلَ بػْ للقِ 
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  .وىكذا طهارتو من اغبدث واػببث ، ولذلك ابتدأ ببياف أحكاـ ترؾ الشروط 
 كط فإننا ننظر في تركو : ري فمن ترؾ الش  

رط على ىذا فصبلتو صحيحٌة ، وال يؤثر فيها ترؾ الشَّ  : فإف كاف لعذرو شرعي
ا واحدًا ، ىو شرط النية ، فلو ترؾ الوضوء ، والتيمم لعدـ الوجو ، إال شرطً 

قلنا : (  فاقد الط هورين) وجود اؼباء ، وعدـ وجود ما يتيّمم بو ، وىي مسألة 
ۇ  ۇ   چ يقوؿ :  -تَػَعاىَل -نو ليس بإمكانو إال ذلك ، والل تصح صبلتو ؛ أل

 چۈ ۆ ۆ ۈ
       ، فبل نكّلفو بتحصيل شرط الطهارة ، ماداـ  (ُ)

  .أف الطَّهور غَت موجود 
رخَّػص للمستحاضة أف ُتصلّْي ، والدـ جيري معها ، فدؿَّ على  -- وألف النَِّبّ 

       ، كمن بو سلٌس دائم ،  وأف من كاف يف حكمها ، أهنا معذورٌة يف الشرع 
  أكثر فبا أمره بو الشرع وىو عند دخوؿ الوقت .ال ُيكلَّف بشرط الطهارة 

ائفة اليت صلَّت قبل فرضية التيمم بدوف أقرَّ الطَّ  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -وألنو 
       ،  الل عنهاكما يف الصحيحُت من حديث أـ اؼبؤمنُت عائشة رضي   وضوءٍ 

         صحَّح صبلهتم ،  ذلكا يف ذلك الوقت ، ومع مع أف الوضوء كاف الزمً 
  .وا ؤ يتوضوذلك لعدـ إمكاهنم أف  ؛ومل يأمرىػم باإلعادة 

،  كرجٍل صّلى ، ومل يَػْعَلم أف بثوبو قباسة:  اولو ترؾ شرط طهارة اػببث ناسيً 
 .فلما سّلم اطّلع عليها فإف صبلتو صحيحٌة 

صّلى ّٔم ،  --أف النَِّبّ  --حديث أيب سعيد اػبدري :  كدليل ذلك
ا حىمىلىكيٍم مى  )) مث خلع نعليو أثناء الصَّبلة فخلع الصَّحابة ، فلما قضى قاؿ :

                              
 . ٕٙٛ :البقرة ، آية /  (ٔ)



 ََْ  قُّْْالميراجعةي الثَّانية         الةً الصَّ  ةً فى صً  ابي بى                                              

نىا ، فػى وا : رىأىيٍػنىاؾى أىٍلقىٍيتى الي ٍم نًعىالىكيٍم ؟ قى ى ًإٍلقىاًئكي لى عى         :  اؿى قى نػىٍعلىٍيكى فىأىٍلقىيػٍ
داود والبيهقي ،  رواه أضبد ، وأبو ((ا فَّ ًفيهمىا قىذىرن أىٍخبىرًني أى تىاًني فى أى  لى يٍ فَّ ًجٍبرً إً 

 واغباكم وصحََّحو .
ا  مل يُِعْد الصَّبلة من بدايتها ؛ وقد فعل أركانً  -- أف النَِّبّ  كجو الداللة :

،  -َعَلْيِو الصَّبلة َوالسَّبلـُ -وردبا قراءة الفاربة، وقد يكوف ركع كتكبَتة اإلحراـ ، 
سياف عذٌر يف ترؾ ىذا النّْ  ومع ىذا مل يُعْد ، ومل يستأنف الصَّبلة ، فدؿَّ على أفَّ 

 رط .الشَّ 
،  ة لعذٍر شرعٍي ، كما لو كاف يف السفر ، واجتهدلَ بػْ ىكذا لو ترؾ استقباؿ القِ و 

فإف صبلتو صحيحٌة كما تقّدـ بيانو يف شرط  ،خاطٌئ  وتبُّت لو أف اجتهاده
 ة .لَ بػْ استقباؿ القِ 

    لعذر شرطًا من شروط الصبلةترؾ من على أف الشرعية ىذه األدلة  تفدلَّ 
 . ف صبلتو صحيحةٌ فإ

   سياف ، فإنو ال تصح الصَّبلة إال بو ؛ سواًء تركو لعذٍر كالنّْ  :كأما شرط النٌية 
    تعمد ؛ فإنو ال تصح صبلتو ، وال يسقط شرطها حباٍؿ ، مُ أو لغَت عذٍر كالْ 

  .وط رُ رعي على اعتبارىا يف مباحث الشُّ ليل الشَّ وقد بّينا الدَّ 
    ة ، يَّ أف الصَّبلة الشَّرعية متوقفٌة على وقوع النػّْ :  كأما استثناؤه فمبنيه على

دؿَّ على أف اعتبار العبادة ألف الشرع  ؛مل يَػْنِو مل تكن ىناؾ صبلٌة َشْرعيٌَّة  فإذا
      كما يف الصحيحُت من حديث عمر بن اػبطاب ،  موقوٌؼ على وجودىا 

--  ّأف النَِّب-- فلما كاف اعتبار ،  (( اتً يَّ النػِّ بً  اؿي مى عٍ ا األى مى نَّ إً  )) : قاؿ
ا على اغبكم بدوهنا ، ويكوف إلغاء العذر مبنيً  ة مل تصحَّ يَّ ا على النػّْ األعماؿ موقوفً 

  .الوضعي 
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إف األدلة الشرعية نّصت على اعتبار شروط الصَّبلة ، مث وردت  :ثم إننا نقوؿ 
ع فيها للمصلي أف يصلي بدوف وجود شرط باستثناء األحواؿ اليت رخَّص الشرَّ 

وط ؛ فاسثنينا ما استثناه رُ هارة ، وغَتىا من بقية الشُّ ة ، والطَّ لَ بػْ استقباؿ القِ 
 ة على األصل ، حيث مل يرد فيها استثناء .يَّ ينا النػّْ ، وأبقالشرع

  فبل إشكاؿ يف اغبكم ببطبلف الصَّبلة بو  :كن كالواجب كأما تعٌمد ترؾ الر  
 رعي .كما تقّدـ بيانو ، وبياف دليلو الشَّ 

بطلت صبلتو ، ، ا ، وىو يعتقد رُْكِنيَّتها فلو أنو صلى ، وترؾ قراءة الفاربة عمدً 
فإف صبلتو تبطل ، جود ، أو غَته من األركاف ترؾ الركوع أو السُّ وىكذا لو 

 ا .بذلك الًتؾ إذا كاف عمدً 
سواءن كانت ، بًتكها عمًدا فإف الصَّبلة تبطل ،  الواجباتُ  : األركافً  كمثلي 
جود ، والتَّسميع ، كوع ، والسُّ مثل : تسبيح الرُّ  ،كأذكار الصَّبلة الواجبة   :ةن قوليَّ 

  .والتَّحميد 
داً مْ عَ  الواجبِ  بلة بًتؾِ ، فتبطل الصَّ  كجلسة التشهد األوسط  ةن :أك كانت فعليَّ 

 . صلّْ كما أمره الل تعاىلألف اؼبصلّْي مل يُ 
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 ________________________________________
سىجىدى  نٍ مى كى  ، تػىرًٍكوً دي لً وٍ ال ييٍشرىعي الس جي ،  اؿو عى فػٍ أى اؿو كى وى قػٍ ني أى سينى  كى لً ا ذى دى ا عى مى كى 

 فىال بىٍأسى 
________________________________________ 

ال ييٍشرىعي ، اؿو عى فػٍ أى اؿو كى وى قػٍ ني أى سينى  كى لً ا ذى دى ا عى مى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
اؿو وى قػٍ أى ني سينى  كى لً ا ذى دى ا عى مى كى  قولو : ]، سىجىدى فىال بىٍأسى [  نٍ مى تػىرًٍكًو ، كى دي لً وٍ الس جي 

يثاب فاعلها ،  :كالس نن ، وواجباهتا سنٌن  ما عدا أركاف الصَّبلة: أي  [ اؿو عى فػٍ أى كى 
  ا ال يُوجب اغبكم ببطبلف الصَّبلة وال يعاقب تاركها كما تقّدـ ، فتَػرُْكَها عمدً 

ألف الشرع مل يلزمو ّٔا كما ألـز باألركاف والواجبات ،  ؛ُمصلّْي وال اغبكم بإمث الْ 
وىذا إذا تركها  ، و لو تركها اؼبصلي مل يلزمو سجود سهوٍ أنَّ -َرضِبَُو اللُ -وؽبذا بُتَّ 

  .ا عمدً 
       ؛جود ؽبا يرى السُّ  -َرضِبَُهُم اللُ - بعض العلماءا فإف ا إذا تركها سهوً وأمَّ 
جود متعلٌق السُّ  َمْسُهوّْ عنو ، فَتى أفَّ بغضّْ النَّظِر عن الْ هو موجوٌد السَّ  ألفَّ 

 وواجباهتا، ، فاستوى أف يكوف الذي سها عنو من أركاف الصَّبلة، بوجود السَّهو 
ٍف سىجىدى إً ]كى  : -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اْلُمَصنّْف، وؽبذا  ، أو يكوف من غَتىا كالسُّننِ 

 . لماء رضبهم الل يف ىذه اؼبسألة، وىو أحد قويل الع فىال بىٍأسى [
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________________________________________
 السٍَّهوً  دً سيجيوٍ  ابي بى 

________________________________________  
هو ، فهو من إضافة  :سيجيود السٍَّهو المراد بو  ُجود الذي ُشرع بسبب السَّ السُّ

يء إىل َسَبِبِو كصالة الكسوف  ، واخلسوف . الشَّ
يِء ، وغفلتو عنو  كالسهو يكوف :   .بذىول اإلنسان عن الشَّ
هو والنِّسيان والغفلة دبعًٌت واحٍد ، فكّلها ألفاٌظ  كمن أىل العلم من جعل السَّ

  .، معناىا : ذىول القلب عن ادلعلوم يف احلافظة  مًتادفٌة عنده
اىي ، وفرّقوا بُت من فّرق بينها بأن النَّ  كمنهم ر تذكر ، خبالف السَّ اسي إذا ذُكِّ

 . البقية بفروٍق أخرى
الة  ُعرضةً  ودلا كان اإلنسانُ  هو يف مجيع أموره ، ومنها الصَّ     ، للنِّسيان والسَّ

منها ُسُجود ، ا للمصلُت يف حال سهوىم يف صالهتم أحكامً  -تَ َعاىَل -شرع اهلل 
هْ  و الذي ُُيرب بو نقص الواجبات ، وُتشفع بو الزِّيادة ، وتُلغى ، ويُرغم السَّ

  . يطانالشَّ 
نة ، فاختصت ببيان تلك األحكام ،  ْهو جاءت هبا السُّ وأحكام ُسُجود السَّ

 وتفصيلها .
 : كسيجيود السٍَّهو سجدتافً 

  .قبل سالم اْلُمصلِّي يف بعض األحوال  تكوناف
              فصيل الذي سنبينو بإذن اهللأحواٍل أخرى على التَّ  بعد سالمو يفو  كتكوناف

  . -تَ َعاىَل -
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   :اختلفوا  -َرِِحَُهُم اهللُ - فإف العلماءُمصلي ؛ لكنهما إذا كانتا بعد سالم الْ  
ىل يتشّهد اْلُمصلِّي مرًة ثانيًة ، مث ُيَسلِّم ، أم أنو ُيسلِّم إذا رفع مباشرًة بدون 

  ؟تشّهٍد 
         القول بأنو  -َد اهللِ َواْلِعْلُم ِعنْ - أرجحهما في نظرم على قولينكذلك 

ُجود مباشرًة  ال يتشّهد    وذلك ألن التشهد  ؛، وأنو ُيسلِّم بعد انتهائو من السُّ
ُهَما-يف ىذه الصورة إمنا ورد يف حديث عمران بن حصُت     ،  -َرِضَي اهلُل َعن ْ

مذّي ، وابن حبّان  : -اهللُ َرِِحَُو -قال احلافظ ابن حجر  ) رواه أبو داود ، والًتِّ
فَّ أى  ))لك عن زلمد بن سَتين ، وفيو مَ الْ  واحلاكم من طريق أشعث بن عبد

تػىٍيًن ثي  مٍ هً ى بً صىلَّ  -- يَّ بً النَّ    (( مَّ سىلَّمى مَّ تىشىهَّدى ، ثي فىسىهىا ، فىسىجىدى سىٍجدى
مذّي : حسٌن غريٌب    .قال الًتِّ

      ، وقال ابن حّبان : ما روى  يخُتِ احلاكم : صحيٌح على شرط الشَّ وقال 
ابن سَتين عن خالٍد غَت ىذا احلديث ، وىو من رواية األكابر عن األصاغر ، 

دلخالفتو غَته من ؛ ، وومّهوا رواية أشعث  الرب وغَتمها ، وابن عبد وضّعفو البيهقيُّ 
 ن سَتين يف حديث عمران ليس فيها احلفاظ عن ابن سَتين ، فإن احملفوظ عن اب

د ، وروى الّسراج من طريق سلمة بن علقمة أيضً  ا يف ىذه القصة ؛ ذِْكُر التَّشهُّ
د شيئً    ا ، وقد تقّدم قلت البن سَتين : فالتَّشهد ؟ فقال : مل أمسع يف التَّشهُّ

أنَّ يف باب َتْشِبيِك األصابع من طريق ابن عوٍن عن ابن سَتين قال : نُ بِّئُت 
 عمران بن حصُت قال : مث سّلم ، وكذا احملفوظ عن خالٍد احلذاء هبذا اإلسناد 
يف حديث عمران ليس فيو ذكر الّتشّهد كما أخرجو مسلٌم ، فصارت زيادة 

ْهو شهُّ " ال أحسب التَّ  أشعث شاذًة ، وذلذا قال ابن ادلنذر : د يف ُسُجود السَّ
  .يثبت " 
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ْهو عن ابند يف سُ شهُّ لكن ورد يف التَّ  ، مسعوٍد عند أيب داود ، والنسائي ُجود السَّ
 ، ويف إسنادمها ضعٌف ( اى  . وعن ادلغَتة عند البيهقيِّ 

      حسُت ذلا باجتماعها مضافًة إىل ما صّح عن ابن مسعودمث ذكر احتمال التَّ 
-- . من قولو الذي أخرجو ابن أيب شيبة 

الم شاذٌة ، كذلك زيادة تكبَتة د يف ُسُجود شهُّ وكما أن زيادة التَّ  ْهو بعد السَّ السَّ
ْهو بعد السَّ  ، حبيث يكرّب أواًل ، مث يكرّب  من الصالة الماإلحرام يف ُسُجود السَّ

ان ، فقد رواىا أبو داود من طريق ِحاد بن زيد عن ىشام بن حسَّ  ،جود للسُّ 
إىل ُشذوذ ىذه  وقال : مل يقل أحٌد فكرّب ، مث كرّب إال ِحاد بن زيد ؛ فأشار

 فإنو ُيكرّب تكبَتًة واحدًة لسجوده .، الزِّيادة ، وعليو 
المُ -ألمره ؛ الوجوب  :كحكم سيجيود السٍَّهو  الة َوالسَّ   ،بو يف قولو  -َعَلْيِو الصَّ

لًيىٍسجيٍد  مَّ ثي  )) : --كما يف صحيح مسلٍم من حديث عبداهلل بن مسعود 
تػىٍينً  ، فال ُيوز  -َرِِحَُهُم اهللُ -احلنفية ، واحلنابلة وىذا ىو مذىب  (( سىٍجدى

 ا بطلت صالتو .ا ، وإذا تركو متعمدً للمصّلي أن يًتكو متعمدً 
الم إذا كان واجبً  ،فإنو يَ َتدارُكو  : ا ، كسٌلمكإذا تركو ناسين  ا قبل فيسجد بعد السَّ

الم لنقٍص ، أو شٍك .  السَّ
 قام من ُمَصاله ، ومل رخرج من ، أو قبلو حىت كىكذا لو نسيو بعد السَّالـ

ر ، ولو طال الوقت ، ون صَّ بعض أىل العلم على مسجده َقَضاُه إذا َتذكَّ
 ، ولو صّلى نافلًة ، مث تذكره بعدىا .قضائو
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الة -كما رجع   ،أمر بو فلزم الرجوع إليو  --أن النيب :  كدليلهم  َعَلْيِو الصَّ
المُ  يف قصة ذي اليدين            إلكمال صالتو بعد قيامو من ُمَصاله -َوالسَّ

، ا، فالرجوع يف كٍل منهما لفعل مأموٍر بو ، فاستوى أن يكون ركنً  يف الصحيحُت
 ا .أو واجبً 

ْهو قبل السَّ :  -َرِِحَُهُم اهللُ - كاختلف العلماء      الم ، ىل يكون ُسُجود السَّ
 ثالثة أىٍقواؿو : على ؟ أو بعده ، أو فيو تفصيلٌ 

الم ، وإذا كان  القوؿ األكؿ : ُجود إذا كان لنقٍص أو شٍك كان قبل السَّ أن السُّ
الم ، وىذا ىو مذىب ادلالكية ، وقول  سحاق بن راىويو ، إلزيادٍة فبعد السَّ

 . -َرِِحَُهُم اهللُ -وروايٌة عن اإلمام أِحد 
الم ، وىو مروٌي عن أيب ىريرة القوؿ الثاني :  ُجود كلَّو قبل السَّ ،  --أن السُّ

َرِْحَُة اهلِل َعَلى -افعية ، واحلنابلة يث ، واألوزاعي ، وىو مذىب الشَّ وقال بو اللَّ 
 . -اْلَِْمْيعِ 

الم ، وىو مروٌي عن علٍي ، وعبداهلل القوؿ الثالث :  ُجود كلَّو بعد السَّ أن السُّ
 نِ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -بن ياسر ، وُُيكى عن سعد بن أيب وقاٍص ابن مسعود ، وعمار ا

 . -َرِِحَُهُم اهللُ -وىو مذىب احلنفية  ، -عِ يْ مِ اْلَْ 
 األدلة :

ْهو بصوٍر سلتلفٍة ، ونظرنا دليل القوؿ األكؿ :  أن األحاديث وردت بُسُجود السَّ
فصيل ، وِحل كل حديٍث قلنا بالتَّ ا ، وذلذا إىل سبب اختالفها فوجدناه متعددً 

  .على الصورة اليت ورد هبا 
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المُ -فسجوده  الة َوالسَّ  الـ كقع بأحد سببين :قبل السَّ  -َعَلْيِو الصَّ
        كما يف حديث عبداهلل بن مالٍك بن حبينة  :نسياف الواجب بسبب إما 

المُ -يف الصَّحيَحُِت حيث إنو ترك  -مْ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - الة َوالسَّ  -َعَلْيِو الصَّ
هو  ،التشّهد األول ، واْللوس لو  الم ، فدلَّ على أن السَّ فسجد قبل السَّ

الم . ُجود لو يكون قبل السَّ  بالنَّقص زلل السُّ
يف صحيح  --كما يف حديث أيب سعيد اخلدري   :كإما بسبب الشَّك 

كَّ يف عدد الركعات اليت صالىا أن يَ ْبٍِت على اليقُت ، حيث أمر من ش ،مسلٍم 
 ويسجد سجدتُت قبل أن ُيسلِّم .

الم يف ىاتُت احلالتُت ، ومها : النَّقص ،  ُجود قبل السَّ وذلذا قلنا : يشرع السُّ
ك  نة .  ،والشَّ  كما وردت بو السُّ

فوجدناه بسبب الزِّيادة ، كما يف حديث أيب ىريرة :  كأما سجوده بعد السَّالـ
--  يف الصَّحيَحُِت يف قّصة ذي اليدين--  حيث إن النيب ،-- 

الم ، ونظرنا فوجدنا أنو زاد يف صالتو الدعاء بعد تشهُّ  ه ، دِ سجد بعد السَّ
المُ -ألنو كان َيظنُّ  ؛وتسليمو  الة َوالسَّ زاد على أن صالتو تامٌة ، ف -َعَلْيِو الصَّ

هو األول الدُّ  هِ دِ تشهُّ  من ىذا  بزيادة رُكٍن وىو السالمعاء ، مّث سلَّم ، فكان السَّ
 الوجو ظاىٌر .

ُجود بعد السَّ  ، كما  يف حال الشك وربّري الصواب المكما وجدناه يأمر بالسُّ
ل رَّ حى تى ) فليى حيث قال :  --يف الصَّحيَحُِت من حديث عبداهلل بن مسعود 

، وىو لفظ البخاري ،  ( نً يٍ تػى دى جٍ سى  دي جي سٍ يى  مَّ ثي  مي ل  سى يي  مَّ ثي  وً ليٍ عى  مَّ تً ليي فى  وابى الصَّ 
  أن ادلراد بو السجود بعد السالم .وسياق القصة يف الصحيحُت دال على 
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 إف السُّجيود بعد السَّالـ يكوف في ىاتين الحالتين : : ويتلخص من ذلك 
  .إذا زاد يف صالتو 

  . ونِّ بٌت بعد ربريو على غالب ظَ و  أو شكَّ وربّرى ،
ْهو ليس  وذلذا قال أصحاب ىذا القول : إن األحاديث الواردة يف ُسُجود السَّ

 .بينها تعارٌض ، وأن كل حديٍث يُعمل بو على حسب مورده 
الم دليل القوؿ الثاني :  ْهو كلَّو يكون قبل السَّ  :استدل القائلون بأن ُسُجود السَّ

           : يف الصَّحيَحُتِ  -مْ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -حبديث عبداهلل بن مالٍك بن حبينَة 
ـى قى رى ، فػى هٍ الظُّ  مي هً ى بً لَّ صى  -- يَّ بً النَّ  فَّ أى  ))        ،  نً يٍ يػى لى كٍ األي  نً يٍ تػى عى كٍ ي الرَّ فً  ا
ـى قى فػى ،  سٍ لً جٍ يى  مٍ لى كى   اسي النَّ  رى ظى تى انػٍ الصَّالة ، كى ى ضى ا قى ذى ى إً تَّ حى ،  وي عى مى  اسي النَّ  ا

تػىٍيًن قػى فى ، سه الً جى  وى ىي ، كى  بػَّرى مىوي كى تىٍسًليٍ    . (( لَّمى سى  مَّ ثي  ، مى ل  ييسى  فٍ أى  لى بٍ سىجىدى سىٍجدى
  . وعند أِحد ، وأيب داود ، وابن ماج --حديث ادلغَتة بن شعبة :  كمثلو

المُ -أنو  ككجو الداللة منها : الة َوالسَّ الم ،  -َعَلْيِو الصَّ هو قبل السَّ سجد للسَّ
الم  ْهو إمنا ىو قبل السَّ  وليس بعده . ،وىذا يدلُّ على أن موضع ُسُجود السَّ

    يف صحيح مسلٍم قال :  --حبديث أيب سعيد اخلدري :  كما استدلوا
، فػىلىٍم يىٍدًر كىٍم صىلَّى  صىالتًوً ي ديكيٍم فً ا شىكَّ أىحى ذى إً  )) : --قال رسول اهلل 

ـٍ أىٍربػىعن ثىالثن  قىنى ، ثي ًح الشَّكَّ ، كى فػىٍليىٍطرى ، ا ا ، أى  مَّ يىٍسجىدٍ ٍليىٍبًن عىلىى مىا اٍستػىيػٍ
تػىٍيًن قػىٍبل أى  المُ -فأمر ،  (( ل مى ٍف ييسى سىٍجدى الة َوالسَّ ْهو قبل  -َعَلْيِو الصَّ بُسُجود السَّ

الم   أنو موضعو .فدلَّ على  ،السَّ
المستدل القائلون بأن ُسُجود اادليل القوؿ الثالث :  ْهو كلَّو يكون بعد السَّ  :لسَّ

ُهَما-حبديث أيب ىريرة      ،  يف الصَّحيَحُِت يف قصة ذي اليدين -َرِضَي اهلُل َعن ْ
  . سجد بعد السَّالـ --أف النبي : كفيو 
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الم  --أن النيب  اللة :ككجو الد   هو بعد السَّ فدلَّ على أن  ،وقع سجوده للسَّ
الم ، وليس قبلو . ُجود بعد السَّ  موضع السُّ

 الترجيح :
فصيل ،فإن األحاديث ىو القول بالتَّ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - الذم يترجح في نظرم

الم وقعت يف حال النَّقص  ُجود قبل السَّ   :دالٌة على ذلك،حيث إن أحاديث السُّ
َرِضَي اهللُ -وادلغَتة بن شعبة  ، بن حُبينةايف َحديَثْي عبداهلل بن مالٍك كما 

ُهَما   . -َعن ْ
ك الذي ال رَبَرَِّي فيو          كما يف حديث أيب سعيد اخلدري ،   :ويف حال الشَّ

َحو ، وحنوىا  والرِحن بن عوف عند أِحد ، وابن ماج وعبد مذّي وصحَّ  ، والًتِّ
ك بدون رَبٍَر . من األحاديث الواردة  يف الشَّ

الم فوقعت يف حال الزِّيادة  ُجود بعد السَّ  كما يف حديث  :وأما أحاديث السُّ
  --حديث عبداهلل بن مسعود :  كمثلو،  قصة ذي اليدين يف الصحيحُت

الة . ك يف الصَّ  يف الصَّحيَحُِت إذا ربرَّى ، وعمل بغالب الظَّن يف حال الشَّ
، ألنو َعِمَل بكل ُسنٍة  ىو أرجحها في نظرمول بالتَّفصيل فإن الق، وبناًء عليو 

 عارض ، وىو جاٍر عليو ، فتعُتَّ ادلصَت إليو ، يف موضعها ، واألصل عدم التَّ 
 أعلم . -تَ َعاىَل -واهلل 
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 ةً لى افً النَّ كى  ضً رٍ فى ي الٍ دو فً مٍ ي عى ال فً  ك  شى صو ، كى قٍ نػى ةو ، كى ادى يى زً لً  عي رى ييشٍ 

________________________________________
ي دو فً مٍ ي عى ال فً  ك  شى صو ، كى قٍ نػى ةو ، كى ادى يى زً لً  عي رى ] ييشٍ  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

 :[  ةً لى افً النَّ كى  ضً رٍ فى الٍ 
الة يف ثالثة  -َرِِحَُو اهللُ -بُّت  ْهو ُيْشرَُع يف الصَّ  مواضع :أن ُسُجود السَّ

 إذا زاد اْلُمصلِّي يف صالتو . األكؿ :
 إذا نقص منها . الثاني :

 إذا شكَّ . الثالث :
قصد بيان  -َرِِحَُو اهللُ -لكن اْلُمصنِّف  ،فصيٌل توكلُّ ىذه األحوال الثالثة فيها 

الة . ْهو يف الصَّ  سبب ُسُجود السَّ
هو  -َرِِحَُو اهللُ -مث بُتَّ      ، أن شرط ذلك أن يقع من اْلُمصلِّي على سبيل السَّ

؛  ] ال عىٍمدان [ وىو مايفيده مفهوم قولو :، ال على سبيل العمد والقصد 
الة ، أو لنقصان ركٍن ، أو واجٍب منها صالتو باطلة  فادلتعمد للزيادة يف الصَّ

  . شيئاً يفيده سجود السهو أصالً ، فال 
ُجود ، حيث  هو الذي اُ وىذا الشرط مستفاٌد من تسمية ىذا السُّ ضيف إىل السَّ

هو فقط .ىو سببو ، فأصبح مشروعً   ا يف حال السَّ
بل ىو مشروٌع يف ، أن مشروعيتو ال زبتصُّ بفريضٍة وال نافلٍة  -َرِِحَُو اهللُ -مث بُتَّ 

، مل تفرق بُت الفريضة والنافلة يث، لعموم األحاديث اآلمرة بو حلوات كّلها الصَّ 
 .ويستثٌت من ىذا صالة اْلنازة ألن الشرع مل ُيعل فيها سجوداً أصالً 
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________________________________________
ا سيجيودن  كٍ ا ، أى ريكيوعن  كٍ ا ، أى قػيعيودن  كٍ ا، أى ًقيىامن  الصَّالةً  سً ًجنٍ  نٍ ى زىادى ًفٍعالن مً تى مى فى 

  وي صىالتي ٍت ا بىطىلى عىٍمدن 
________________________________________ 

 -َرِِحَُو اهللُ -بُتَّ  [ الصَّالةً  سً ًجنٍ  نٍ ى زىادى ًفٍعالن مً تى مى فى  : ] -رىًحمىوي اللي -قولو 
ْهو  الة ، :  شرطهاأن الزِّيادة اليت ُيشرع ذلا ُسُجود السَّ أن تكون من جنس الصَّ

الة ، فال تشرع إذا زاد فعاًل ليس من األفعال  أي من األفعال اليت شرعت يف الصَّ
الة  حبركة ليست من أفعال الصالة كأن يشَت بيده ، أو ُيركها ،  ادلشروعة يف الصَّ

 لذلكفإنو ال ُيْشرَُع ، وحنو ذلك من األفعال مثل : أن ُيك هبا ظهره أو جنبو 
الة َسْهٍو ، بل ُُيكم فيها بالتفصيل الْ  سجود ُمَقرَِّر يف حكم احلركات يف الصَّ

ُ ُحْكَمو فيما بعدُ    . بإذن اهلل تعاىل الذي َسيُبَ ُتِّ
هو ؛ ال يف حال العمد ، وأن من  ْهو إمنا ُشرع يف حال السَّ مث بُّت أن ُسُجود السَّ

الة كالقيام ؛ مثل  ا ا ثانيً أن يقوم بعد الركوع قيامً  :تعّمد زيادة فعٍل من أفعال الصَّ
  .ا غَت صالة الكسوف ، فإن صالتو تبطل بزيادتو عمدً  يف فرٍض أو نافلةٍ 

أن يقعد بعد الركعة األوىل وال يقوم يف غَت الوتر ، : ا مثل لو زاد قعودً  كىكذا
،  قيام الفريضةوجلسة االسًتاحة على وجهها ادلعترب ، أو يقعد بعد القراءة يف 

ا يف النافلة ، للصالة جالسً  ولغَت قصدٍ ا لغَت عذٍر ، فبدل أن يركع يقعد عمدً 
الة عمدً   فتبطل بو .، ا بدون عذٍر فإن قعوده حينئٍذ زيادٌة لركٍن يف الصَّ

وخسوف فركع مرتُت يف الركعة الواحدة يف غَت كسوٍف ، لو زاد الركوع  كىكذا
 ا ،بطل هبذه الزِّيادة إذا كانت عمدً وحنوىا شلا ُيشرع فيو ذلك ؛ فإن صالتو ت
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  ________________________________________
هى تَّ ٍم يػىٍعلىٍم حى لى ةن فػى ٍف زىادى رىٍكعى إً كى ،  لىوي  ا يىٍسجيدي سىٍهون كى  عىًلمى  فٍ إً كى  ، ا سىجىدى ى فػىرىغى ًمنػٍ

 حىاؿً ي الٍ ا جىلىسى فً ًفيهى 
________________________________________  

ُجود إذا زاده متعمدً : ومثل ذلك  فسجد ثالث سجدات ، أو أكثر  ،ا السُّ
قال كما  --فصالتو باطلٌة ، وىو آمثٌ بفعلو ذلك دلخالفتو للشرع ؛ فإن النيب 

صلُّوا كىمىا  )):  --يف صحيح البخاري من حديث مالك بن احلويرث 
ڑ  ک     چ يقول : -تَ َعاىَل -فخالف أمره ، واهلل  ((رىأيٍػتيميوًني أيصىل ي 

 چک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ 
(ٔ) . 

مراده أنو إذا وقع منو ذلك بسبب [  وي لى  دي جي سٍ ا يى ون هٍ سى : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو 
ْهو هو فإنو يسجد لو ُسُجود السَّ  . وىذا الشكال فيو السَّ

هى تَّ ٍم يػىٍعلىٍم حى لى ةن فػى ٍف زىادى رىٍكعى إً :] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو   [لخ إ...ا سىجىدى ى فػىرىغى ًمنػٍ
الة ،  أن يفّصل يف أحكام الزِّيادة  -َرِِحَُو اهللُ -مراده  وذلك على النحو يف الصَّ

 التايل :
 وىذا ال إشكال فيو ، ، أنو إذا زاد ركعًة ، مث علم بعد فراغو منها سجد أكالن :

  .إىل تفصيٍل  -َرِِحَُو اهللُ -فلم ُْيَتج منو  وىو واضٌح ،
َ بعده أنو إذا زاد ركعًة يف صالتو ، وعلم بالزِّيادة أثناءىا  وجب عليو أن ، مث بَ ُتَّ

، ا هبذه الزِّيادة حال سهوه وذلك ألنو كان معذورً  ؛يرجع مباشرًة إىل اْللوس 
  .األصلية ، ويُلغي الزِّيادة  َوَجَب عليو أن يرجع إىل حالتو، فلما تبُّت لو َخَطُؤه 

                              
 . 3ٖ :/ النور ، آية  (ٔ)
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 ________________________________________
 سىلَّمى سىجىدى ، كى ، كى  دى كيٍن تىشىهَّ ٍم يى ٍف لى إً  تىشىهَّدى فػى 

________________________________________ 
ليتمَّ صالتَو على ؛ ا و سلاطٌب بو شرعً ا دبجرد علمو ، ألنَّ وىذا الرجوع يلزمو فورً 

فة ادلشروعة    .الصِّ
زيادٍة إذا علم أثناءىا فإنو يلزمو  كعة ، بل يشمل أيَّ وىذا احلكم ال رختصُّ بالرَّ 

 :احلالة اليت ينبغي أن يكون عليها يف األصل فمثالً جوع مباشرًة إىل إلغاؤىا ، والرُّ 
إذا قام خلامسٍة وجب عليو إذا تبُّت لو الّسهو وىو قائم أن ُيلس مباشرة بدون 

، مث علم  فركع ثانيةً  تكبٍَت ، ولو رفع رأسو من الرّكوع مث سها فظن أنو مل يركع
بسهوه رفع مباشرة بدون تكبَت وال تسميع ورجع إىل ركن القيام بعد الركوع 

ن أول اذلَِويِّ ، وال يصح وىو راكع أن ي إىل السجود قاصدًا السجود موِ هْ لي َ 
ي إىل السجود ألنو مل يقصد باحننائو الركن األصلي ، وىكذا يف بقية وِ هْ ي َ 

فة جوع إىل الصِّ سلاطٌب بالرُّ  احلاالت وأشباىهايف مجيع ىذه  فهو الزيادات
هو .  ادلشروعة بعد زوال عذر السَّ

هر أن يصلي الظُّ  [ مثالو : هَّدى شى تى  نٍ كي يى  مٍ لى  فٍ إً فػىتىشىهَّدى ]  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
قام مباشرة يظن اين الثة وبعد سجوده الثَّ كعة الثَّ ا ، مث يسهو ، ويظن أَنو يف الرَّ أربعً 

بدون  ُيلس مباشرةً إنو ؛ مث تبُتَّ لو اخلطأ ف هنا الرابعة وىي يف احلقيقة اخلامسةأ
 د كامالً .شهُّ يأيت بالتَّ ؛ فيلزمو أن  دَ ، وحينئٍذ مل يكن تشهَّ  تكبَتٍ 

، كما قدمنا   يلزمو أن ُيلس مباشرةً فإنو  دَ أنو إذا كان تشهَّ :  كمفهـو العبارة
دَ لو صلى الظُّ  كمثاؿ ذلك : يف الثالثة ؛  وُ ، مث شكَّ فَظنَّ أنَّ  هر أربعًا ، مث َتشهَّ

ر ، ومل يتّمو بالدُّ  دَ شهُّ فقام بعد أن قرأ التَّ   أمتَّ صالتو ،  وُ أنَّ عاء ، فلما قام تذَكَّ
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الةي صى ، كى  صىالتيوي  تٍ بىطىلى  اًب نػىٍفًسوً صىوى ـٍ بً ٍم يىٍجزً لى رَّ ، كى صى فىأى  بَّحى ًبًو ثًقىتىافً سى  فٍ إً كى 
 فىارىقىوي  ال مىنٍ ا ، كى نىاًسين كى ، ال جىاًىالن ، ا من عىالً  تىًبعىوي  نٍ مى 

________________________________________ 
ُيسّلم  أو ،سجود السهو ، مث يسجد  دِ شهُّ فإنو ُيلس مباشرًة ، ويتمُّ دعاء التَّ 

وىكذا احلكم لو وقع سهوه بعد أن أكمل التشهد األخَت على ادلذىب ، 
مث قام للخامسة مث تذّكر عاد وسلَّم مباشرة ، وسجد للّسهو بعد سالمو  والدعاء 

للسهو عند من يرى أن مجيع  على الراجح ، أو عاد مباشرة مث سجد قبل السالم
مث سلَّم ، وىذا ىو ادلذىب كما قدمنا ، ولذلك قال  سجود السهو قبل السالم

 .سجد سجود الّسهو قبل سالمو مث سلَّم : رِحو اهلل : ] وسجد وسلَّم [ أي 
تقدم أن الّسنة إذا نَاَب  [ رَّ صى فىأى  ًبًو ثًقىتىافً  بَّحى سى  فٍ إً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

ُق إذا كان امرأةً  شيٌء يف صالتو أن ُيسّبح إذا كان رجالً  صلِّيادل        ،  ، ويصفِّ
ُهو على َخطَِئِو ، فإذا فعل ذلك      فإذا أخطأ اإلمام ُشرع للمأموم أن يسّبح ليُ َنب ِّ

 من حالتين : لم يىٍخلي اإلماـ
ا ، أن يكون شاكِّ : مثل ، ا بصواب نفسو أن ال يكون جازمً كلى : الحالة األ

 أن يكون أكثر من واحدٍ :  بشرط، سبِّح لو مُ جوع إىل قول الْ فحينئٍذ يلزمو الرُّ 
  . [ ] ثًقىتىافً  بقولو : -َرِِحَُو اهللُ -وىو ماعرب ادلصنف

ا قال مَّ ؛ فإنو لَ  --ما ثبت يف الصَّحيَحُِت من قصة ذي اليدين : ليل كالدَّ 
الة ، أم َنِسيَت ؟ قال رسول اهلل  --للنيب    حابة للصَّ  --: أَقُصرت الصَّ

-- : ((  ؟  نً يٍ دى يى ك الٍ ذي  ؽى دى صى أى))  فلما أخربوه أنو صادٌق ، وأنو سلَّم من
  . نقٍص رجع ، وأمتَّ صالتو
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وذلك من  -َرِِحَُو اهللُ -ذكرمها ادلصنف الشرطُت اللذينعلى فدؿ الحديث 
 : وجهُت

سؤالو :  بدليلا بصواب نفسو ، مل يكن جازمً  --أن النيب :  الوجو األكؿ
فدل على  ((؟  نً يٍ دى يى ك الٍ ذي  ؽى دى صى أى  )) بقولو : -مْ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -للصَّحابة 

 . صحة ما اشًتطو رِحو اهلل من عدم جزم اإلمام بصواب نفسو
      وىو ذو اليدين مل َيْكَتِف خبرب الثِّقِة الواحد --أن النيب :  الوجو الثاني

--  َّهادة .، كما يف الشَّ  رع ثقتانِ و يف الشَّ د ، وأقلُّ عدُّ ؛ فدلَّ على اشًتاط الت 
مث بُّت رِحو اهلل ما يًتتب على عدم وجود الشرطُت أو أحدمها وىو بطالن 

       ،  ألنو خالف السنة[  صىالتيوي  تٍ بىطىلى ]  صالتو وذلك يف قولو رِحو اهلل
الة ،  --فإن رسول اهلل  مع عدم جزمو مل يصرَّ على ما اعتقده من إسبام الصَّ
رع يوجب الشَّ  ، وىذا يدلُّ على أنَّ  ُتَ صلِّ مُ بل رجع إىل قول الْ بصواب نفسو 

قص من ا أن ينعلى اإلمام أن يعمل بوْفِق قوذلم ؛ فإذا مل يعمل بذلك فإنو إمَّ 
الة ، الزيادة أو النقص يف أركان الصالة  دَ مَّ عَ د ، ومن ت َ كادلتعمِّ أو يزيد فيها   الصَّ

 .و التُ صَ  تْ لَ طَ وواجباهتا بَ 
 حىت ولو مل يكونا ُمَصلُِّتَ ، لَواِجِب النُّصح ؛ تَ ْنِبيُو اإلمام  ُتِ قتَ وُيب على الثِّ 

اىي غَت مكّلف ،  ؛ فال ُيشًتط اشًتاكهما معو ، وىذا على القول بأنَّ معو السَّ
الة لسبٍع  ؛ُمكلَّف كلف مكلٌَّف بغَت الْ مُ والْ  بيان بالصَّ لظاىر حديث أَْمِر الصِّ

  كما تقدم يف زبرُيو يف حكم الصالة .  صحيحٌ  وىو حديثٌ 
ادلشاركة يف العبادة  ويلزم اإلمام العمل بتَ ْنِبيِهِهْم ، ولو كانوا غَت ُمْؤسَبَُِّت بو ؛ ألنَّ 

التَّنبيو  ا يف ىذه احلالة ، وال يتوقف عليها احلكم بصّحة التَّنبيو ؛ ألنَّ ليست شرطً 
 . قائٌم على اأَلمارة ، فيستوي فيو ادلشارك يف العبادة ، وغَت ادلشارك
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شهد برؤية ىالل رمضان مسافٌر ، أو مريٌض ال يقدر على  لوكما  كمثالو : 
ْنبيِو مع أنَّ فإنو تُقبل شهادهتم ، كما تُقبل شلن يلز  ،الصوم  وم ، فُعمل بالت َّ و مو الصَّ

 . حال سفره ومرضو يف العبادة ملزم بادلشاركةمن غَت 
و مع و يتعارض قولُ أنو لو سبَّح لو واحٌد مل يلزمو ؛ ألنَّ  [ افً تى قى ثً ]  كمفهـو قولو :

م اإلمامُ  و أوىل ، ألنَّ  ؛ما اعتقده على اعتقاد غَته  ما يف نَ ْفِس اإلمام ، فُيقدِّ
ُم الرَّ األول يعارض ، مث الثَّ  فإنَّ  خبالف ما إذا كانا ثقتُتِ  ُح ؛ فيقدَّ اجُح اين يرجِّ

 رجوح .مَ على الْ 
    ، وزاد يف صالتو ،  وإذا أصرَّ اإلمام على َخطَِئِو ، ومل يرجع إىل قول الثِّقتُتِ 

 ُتَ مِ م إذا كانوا عالِ و ، وصالهتُ أو نقص منها ، وتابعو مأمومون بطلت صالتُ 
ِديَن  ألهنمخَبطَِئِو ؛    .حينئٍذ يكونون قد زادوا يف صالهتم متعمِّ

الة ؛ فإهنم معذورون ، وىذا ما يفيده  مُتَ وأما إذا كانوا غَت عالِ  بزيادتو يف الصَّ
 سلطئ . وُ أي فال تبطل صالة من تبعو يف الزِّيادة جاىالً أنَّ ] ال جىاًىالن [ قولو : 

، بُت ادلعذور -َرِِحَُو اهللُ -ق سيان ، ففرَّ هل والنِّ وىكذا من نسي ؛ لوجود عذر اْل
 وغَت ادلعذور .

       أن من نوى مفارقة اإلمام : أي [  ال مىٍن فىارىقىوي ] كى  : -رىًحمىوي اللي -كقولو 
ألنو معذوٌر بادلفارقة ،  ؛ فصالتو صحيحةٌ ، و يف ركعٍة زائدٍة ؛ ففارقو إذا اعتقد أنَّ 

يف الصحيحُت  --و من حديث معاٍذ يلَ لِ ا دَ منَ دّ و كما قَ قِّ وىي مشروعٌة يف حَ 
    هُ ربَ خْ وأَ  رهُ مَ أَ  --ويف بعض رواياتو : )) أن الرجل فارقو فلما شكا إىل النيب 

لوجود  مل ينكر عليو النيب صلى اهلل عليو وسلم ذلك بل أقرّه عليودبا فعل (( 
    كعة الزائدة مل يشرع اهلل للمأموم حيث إن الرَّ ، العذر ، وىو ىنا عذٌر شرعٌي 

 . فشرعت لو ادلفارقة ، أن يُتابع فيها إمامو
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 ُْٕ 

 

 ________________________________________
     ،  ويهي هٍ سى ، كى  ديهي مٍ ا عى هى لي طً يػيبٍ  الصَّالةً  سً نٍ جً  رً يٍ غى  نٍ ةن مً ادى له ميٍستىٍكثػىره عى مى عى كى 
 سيجيوده  هً سىٍهوً لً  عي رى ال ييشٍ كى 

________________________________________ 
[ لخ إ...الصَّالةً  سً نٍ جً  رً يٍ غى  نٍ ةن مً ادى له ميٍستىٍكثػىره عى مى عى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

الة ، فبُّت أن العمل  -َرِِحَُو اهللُ -شرع  يف بيان حكم العمل واحلركة يف الصَّ
أن األصل يف ادلصلي أن يلزم :  كىذا راجع إلىادلستكثر يوجب بطالهنا ، 

السكون يف صالتو ، وال يتحرك إال دبا ُشرَِع لو ؛ دلا ثبت يف صحيح مسلم وغَته 
ي وا فً ني كي ايسٍ ))  قال : --أن النيب ،  --من حديث جابر بن مسرة 

 . (( الصَّالةً 
فإذا ربّرك اْلُمصلِّي يف  على ىذا األصل ، -َرِِحَُهُم اهللُ -وقد أمجع العلماء 

الة ، صالتو إال فيما استثٌت شرعاً  ، وكانت حركتو بعمٍل من غَت جنس الصَّ
ألنو خرج بذلك  ؛ا بطلت صالتو وكان كثَتً كحال ادلسايفة وصالة اخلوف ، 

     من رفع دلو ادلاء ، وىو يصلي ، أو مشى بو ،  : ا ، كمثليً عن كونو مصلِّ 
 مث صبَّو ، أو وضعو ، وأكثر احلركة . 

الة بالعمل الكثَت من غَت جنس  -َرِِحَُهُم اهللُ -واتفق األئمة  على بطالن الصَّ
الة ،  الموجب للحكم ببطالف  ضابط الكثير  الخالؼ بينهم في كقعك الصَّ

  : الصالة
  .من ضبطو بالعدد ، وىو ثالث حركاٍت متواليٍة  فمنهم
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اعدي ا ثدب:  كاستدلوا        بت يف الصَّحيَحُِت من حديث سهل بن سعٍد السَّ
--  المُ -يف قصة ادلنرب حيث إنو الة َوالسَّ     كربَّ ، وىو عليو ،   -َعَلْيِو الصَّ

مث ركع ، مث رفع ، مث نزل الَقْهَقرى حىت سجد يف أْصِل ادلنرب ، مث عاد فصعد 
ُجود نزل القهقرى ، وصنع يف الركعة الثانية مثل  درجات ادلنرب ، فلما أراد السُّ

      ،إهنا أكثر ما ورد : الث لصعوده ، ونزولو ، فقالوا األوىل ، فاحُتِسَبْت الثَّ 
 . -َرِِحَُهُم اهللُ - أئمة احلديث فال يُزاد عليها ، وترجم لو بعض

ٌد إىل أن العربة بالُعْرِف ؛ ألنو مل يَرِْد ربدي -َرِِحَُهُم اهللُ - كذىب بعض العلماء
  .من الشرع حسب علمهم 

العربة بالُعْرِف ، وىو ما عربَّ  بأنَّ ، على ىذا القول  -َرِِحَُو اهللُ -ومشى اْلُمصنِّف 
فما اعترب يف  "العادة محٌكمةه أف  " : الشرعية ألن القاعدة ؛ ( العادة ) عنو ب

الة بو ، وما ال فال .الُعْرِف كثَتً   ا حنكم ببطالن الصَّ
ىذا األصل ، وسيأيت ما ُيستثٌت منو ، وىو العمل  -َرِِحَُو اهللُ -اْلُمصنِّف وقّرر 

   ايَ َفِة ، وحنوىا من مسائل الضَّرورة ، سَ مُ الكثَت لدفع ادلوت ، كما يف َحاِل الْ 
وىو ىنا يقرِّر األصل ؛ ألنو ىو الذي لو عالقٌة دبسائل الباب ، فلم ُيتج إىل 

ْنِبيِو على الْ   نيات .ُمْسَتثْ الت َّ
أنو ال فرق يف احلكم : أي [  سىٍهويهي ، كى  ] يػيٍبًطليهىا عىٍمديهي  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

الة بسبب العمل الكثَت عادًة بُت أن يكون ادلصلي متعمدً  ا لذلك ، ببطالن الصَّ
ا ُحِكم ببطالن ا ، فلو أنو صّلى ، مث نسي أنو يف صالٍة ، وربّرك كثَتً أو ساىيً 

كما   إعمااًل لألصل الذي سبق؛ كانت أو نافلًة   فريضةً صالتو ، ولزمو استئنافها 
         ، والنَّاسي بأن ادلتعمد آمثٌ ،  ادلتعمدإال أنو يُ َفرَُّق بُت  ، فعل مثلو ادلتعمد
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 ُْٗ 

 

 ________________________________________
 اسىٍهون  شيٍربو ًر أىٍكلو ، كى يىًسيٍ ال تػىٍبطيل بً كى ،  ده وٍ جي سي  هً رً يٍ سً يى لً  عي رى ال ييشٍ كى 

________________________________________ 
ې  ې   چ : -تَ َعاىَل -اسي فال إمث عليو ؛ لقولو ا النَّ ا ، وأمَّ معذورً  ما مل يكن

 چې  ى    ى  ائ  ائ 
(ٔ) .  

ُهَما-قال كما يف حديث عبداهلل بن عباس  --وألن النيب   : -َرِضَي اهلُل َعن ْ
       (( وً يٍ لى وا عى ىي رً كٍ تي ا اسٍ مى ، كى  افي يى سٍ الن  ، كى  أي طى خى ي الٍ تً مَّ أي  نٍ عى  عى ضى كى  اللى  فَّ إً  ))

حو ، فيسقط اإلمث ، ويُلزم بضمان   رواه    ابن ماجو ، والبيهقي ، واحلاكم ، وصحَّ
الة ، وىذا من باب احلكم الوضعي ، فكما أن حقَّ  حقِّ اهلل من إعادة الصَّ
ادلخلوق ال يسقط باخلطأ ، فحقُّ اهلل أوىل ، كما ثبت يف الصَّحيَحُِت من 

ُهَما-حديث عبداهلل بن عباس             قال : --أن النيب  -َرِضَي اهلُل َعن ْ
ٍيني الًل أىحى  )) فبُّت عليو الصالة والسالم أن حق اهلل آكد  ((قُّ أىٍف يػيٍقضىى فىدى

 . احلقوق وأوالىا بالقضاء
بعد أن بُتَّ لنا أن الكثَت [  ده وٍ جي سي  هً رً يٍ سً يى لً  عي رى ال ييشٍ : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو 

الة يُ ْبِطُلها ،  عن اليسَت ، حيث دّل مفهوم :  كرد السؤاؿمن غَت جنس الصَّ
الة ، لكن السؤال وارٌد من جهة كونو  العبارة يف الكثَت أنَّ  اليسَت ال يُبطل الصَّ

ْهو أو غَت موجٍب ؟موجبً   ا للَجرْبِ بُسُجود السَّ
ْهو إمنا ورد يف  ؛أنو ال ُيشرع لو سجود سهٍو  -َرِِحَُو اهللُ -فبُتَّ  ألن ُسُجود السَّ

الة  الة ، وىنا العمل من غَت جنس الصَّ   .العمل من جنس الصَّ

                              
 . 83ٕ :، آية  البقرة/  (ٔ)
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المُ -نو وقد ثبت ع  الة َوالسَّ الة ،   -َعَلْيِو الصَّ أنو عمل أعمااًل من غَت جنس الصَّ
   ومل تبطل صالتو ، ، يف صالتو كما يف الصَّحيَحُِت  بَ نَ ي ْ زَ  بنتِ  امةَ مَ أُ  وِ لِ مْ حَ كَ 

ومل يسجد ذلا سجود سهٍو ، فدلَّ على أن اليسَت من األعمال اليت ىي ليست 
الة ال ُيشرع ذلا  ْهو ، وإذا كان ال يسجد ذلا ُسُجود من جنس الصَّ ُسُجود السَّ

ْهو ، وىو متعمٌد ، فكذلك إذا كان فعلو ذلا سهوً   ا من باب أوىل وأحرى .السَّ
مراده أن من ا [ سىٍهون  شيٍربو ًر أىٍكلو ، كى يىًسيٍ ال تػىٍبطيل بً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

الأكل، أو شرب يسَتً  على  منو ذلك حكمو بُت أن يقعفّرق يف ة فإنو يُ ا يف الصَّ
ا فإنو ال تبطل وً هْ ا ، فبُّت أنو إذا كان سَ هو ، وبُت أن يكون متعمدً سبيل السَّ 

 فل والفرض .و ، وىذا احلكم عاٌم شامٌل للنَّ صالتُ 
ې  ې  ې  ى     چ : --بعموم قولو :  كاحتج بعض الشٌراح لذلك

چى  ائ  ائ 
الة-، وعموم قولو ( ٔ)  المُ  َعَلْيِو الصَّ يف حديث  -َوالسَّ

ُهَما-عبداهلل بن عباس  ي تً مَّ أي  نٍ عى  عى ضى كى  اللى  فَّ إً  )) ادلتقدم : -َرِضَي اهلُل َعن ْ
     ، وىذا مبٌٍت على أن ادلوضوع  (( وً يٍ لى وا عى ىي رً كٍ تي ا اسٍ مى ، كى  افي يى سٍ الن  ، كى  أي طى خى الٍ 

 ال رختصُّ بادلؤاخذة .
الة والشُّ أن كثَت األكل :  كمفهـو العبارة       ا سواًء كان عمدً ، رب يُبطل الصَّ

الة فريضًة ، أو نافلًة .أو سهوً   ا ، وسواًء كانت الصَّ
 
 

                              
 . 83ٕ :، آية  البقرة/  (ٔ)
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 ُِْ 

 

 ________________________________________
،   ًضًعوً ًر مىوٍ يٍ ي غى عو فً كٍ ؿو مىٍشري قىوٍ ى بً تى أى  فٍ إً كى ،  ادن مٍ بو عى رٍ شي  رً يٍ سً يى له بً فٍ ال نػى كى 
   نً تػىيٍ رى ًخيػٍ ةو في األى رى سيوٍ  ةً ًقرىاءى ، كى  اـو ي ًقيى دو فً تىشهُّ دو ، كى قػيعيوٍ كى  دو سيجيوٍ  يةو فً ًقرىاءى كى 
 ٍم تػىٍبطيلٍ لى 

________________________________________
الة إذا كانت ا [ دن مٍ بو عى رٍ شي  رً يٍ سً يى له بً فٍ ال نػى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو  أي أن الصَّ

رب    .ا اٍء ، أو غَته ال يُ ْبِطُلها حىت ولو كان ذلك عمدً مَ اليسَت لِ نافلًة فإن الشُّ
ُهَما-دبا ُروي عن عبداهلل بن الزبَت :  كاستدؿ لو بعض الشٌراح  -َرِضَي اهلُل َعن ْ

أنو فعل ذلك ، فإن صحَّ فاالحتجاج بو مبٌٍت على ُحِجيَّة فعل الصَّحايب ، 
رب مبطٌل للص:  كمفهـو العبارة وكذلك  الة إذا كانت فريضًة ،أن يسَت الشُّ

فريضًة كانت ، أو نافلًة ، وىو إحدى ، األكل يسَته وكثَته مبطٌل للصالة 
 . -َرِِحَُو اهللُ -الروايتُت عن اإلمام أِحد 

الة عمومً  انية :كالثَّ   رب .و كالشُّ ا ؛ أي أنَّ أن يسَت األكل ال يُ ْبِطُل الصَّ
 [ لخ إ... ًضًعوً ًر مىوٍ يٍ ي غى عو فً كٍ ؿو مىٍشري قىوٍ بً  ىتى أى  فٍ إً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

الة إذا كانت بشيٍء مشروٍع يف  -َرِِحَُو اهللُ -مراده  أن يُبُت أن الزِّيادة يف الصَّ
ُجود على  الة فإنو يُفّرق يف حكمها بُت القول والفعل يف وجوب السُّ الصَّ

 ي .صلِّ مُ الْ 
الة بذكرىا يف غَت موضعها فبُّت يف ىذه العبارة أن زيادة األقوال  ادلشروعة يف الصَّ

ْهو إن فعل ذلك  الة ، وال ُيب عليو ُسُجود السَّ ال يوجب احلكم ببطالن الصَّ
 ا ، لكنو يشرع لو أن يسجد .ساىيً 
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الة عو [ كٍ ؿو مىٍشري وٍ قى ] بً  كقولو :  كالَقراءة ، ،  أي ُشرَِع اإلتيان بو يف الصَّ
 د .والتَّْكبَِت ، والتَّشهُّ ، والتَّْحميِد ، والتَّْسبيحِ 

أن يأيت بالقراءة يف حال  -َرِِحَُو اهللُ -واإلتيان بو يف غَت موضعو ؛ كما مّثل لو 
         :  عاء بو ، وإمنا يقصد القراءة ؛ كقولوسجوده ، فيقرأ القرآن ال عن قصد الدُّ 

 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ
(ٔ) ، 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ    ائ  ەئ  ەئ  وئچ  وكقولو :

چىئ
فإن ىذا كلو ميكن أن يكون قراءًة ، وميكن أن يكون دعاًء  ، (ٕ)

ُجود ، وُيصل التَّ مشروعً  ، فإن نواه دعاًء جاز يف  ةِ يَّ فريق بينهما بالن ِّ ا يف السُّ
ُجود ، وىو قوٌل مشروٌع يف موضعو ، وإن نوى بو قراءة القرآن فهو مسألتنا .  السُّ

 ؛ فإهنا موضع دعاٍء األفضل جدتُتِ وىكذا لو وقع منو ذلك يف اْللسة بُت السَّ 
       ، وإن أتى بغَت الوارد فَاتَو األفضُل ، صفة الصالة  باب يف ناهُ يَّ وقد ب َ الوارد  فيو

  .ومل تَ ْبُطل صالتو 
     فلو أنو يف حال جلوسو ذكر االيتُت السابقتُت بقصد الدعاء فال إشكال 

 ن ادلوضع موضع دعاء . أل
وىو قراءة القرآن يف غَت  مشروعٍ  وإن قرأمها بقصد التالوة يكون قد أتى بذكرٍ 

موضعو وىو اْللسة بُت السجدتُت ؛ ألن موضع القراءة يف حال القيام قبل 
 الركوع . 

                              
 . ٕٔٓ :، آية  البقرة/  (ٔ)
 . 8 :، آية  آل عمران/  (ٕ)
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  يف حال القيام ، أو الركوع ،  دَ أن يقرأ الّتشهُّ  :يضان أكمن أمثلة ىذه المسألة 
ُجود ، وقراءة ُسورٍة يف األخَتتُت ، وادلراد الرَّ أو  ، باعيةابعة من الرُّ الثة والرَّ كعة الثَّ السُّ

  .وىذا كلو على ادلذىب 
الم فإنو إذا أتى بو يف غَت موضعو عمدً :  كييٍستىثٍػنىى    ا بطلت بو صالتو ، السَّ

يف الصَّحيَحُِت يف  --ا فإهنا ال تبطل ؛ حلديث أيب ىريرة وأما إذا كان سهوً 
 ا ومل تبطل صالتو .ساىيً  --حيث سلَّم النيب ، قصة ذي اليدين 

ور ؛ ألنو ليس كالمً  -َرِِحَُو اهللُ -فبُّت  ا ، ا أجنبيِّ أن الصَّالة ال تبطل يف ىذه الصُّ
 كما يف صحيح مسلم من حديث معاوية   النيب عليو الصالة والسالموقد قال 

لميا ٍن  ءه مً ا شىيٍ هى ال يىٍصليحي ًفيػٍ  الصَّالةى  هً ذً فَّ ىى إً  )) : -- بن احلكم السُّ
فإذا أتى ،  ((ةي القيٍرآًف ًقرىاءى ري ، كى ًبيػٍ التَّكٍ حي ، كى ا ىيوى التٍَّسًبيٍ نَّمى إً ، كىالـً النَّاًس 

الة    .بقوٍل مشروٍع مل يأت بكالم أجنيب عن الصَّ
  . -َرِِحَُهُم اهللُ - جمهور العلماءوُنِسَب ىذا القول إىل 

الة  كقيل :   .تبطل بو الصَّ
ُجود إذا قرأ فيمن خّصو بالرُّ  كمنهم ، هما القرآن ؛ لورود النهي عن ذلككوع والسُّ

 . -َرِِحَُهُم اهللُ -كابن حامٍد ، وغَته ،  وىو قول بعض احلنابلة 
و من ألن القول ادلشروع مشروٌع يف موضع ؛ ألـز لألصلوالقول بعدم التفريق 

الة ، فإذا أتى بو يف غَت موضعو متعمدً   ا كان أشبو بالكالم األجنيب .الصَّ
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 ________________________________________ 
 تٍ لى طى ا بى دن مٍ ا عى هى امً مى تٍ إً  لى بٍ قػى  مى لَّ سى  فٍ إً كى ،  رىعي ييشٍ  لٍ بى ، سيجيوده  وي يىًجٍب لى  مٍ لى كى 

________________________________________ 
     أنو ُيوز لو : معناه  دي سىٍهوو [وٍ جي سي  وي يىًجٍب لى  مٍ لى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

ْهو متعمدً    .ا ؛ ألنو غَت واجٍب عليو يف ىذه احلالة أن يًتك ُسُجود السَّ
  .سجد فال حرج عليو  : أنو إذاأي  ييٍشرىعي [ لٍ ] بى  كقولو :

المُ -بعموم قولو :  كاستدؿ القائلوف بمشركعيتو الة َوالسَّ يف حديث  -َعَلْيِو الصَّ
فػىٍليىٍسجيٍد  مٍ ديكي ا نىًسيى أىحى ذى إً فى  )) يف صحيح مسلم : --عبداهلل بن مسعود 

تػىٍينً  كما نّبو عليو اإلمام مسلم ،  وىذه اللفظة زادىا ابن منَت يف روايتو  (( سىٍجدى
 يف صحيحو . -َرِِحَُو اهللُ -

ال زال اْلُمصنِّف [  تٍ لى طى ا بى دن مٍ ا عى هى امً مى تٍ إً  لى بٍ قػى  مى لَّ سى  فٍ إً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
الة ، واليت منها زيادة  -َرِِحَُو اهللُ - يف معرض بيانو ألحكام الزِّيادة القولية يف الصَّ

رختلف عن بقية الم ، وذلك بأن يأيت بو قبل موضعو ادلشروع ، وىو لفظ السَّ 
الة القولية بكونو موجبً  الة ؛ لعموم قولو أذكار الصَّ َعَلْيِو -ا للخروج من الصَّ

المُ  الة َوالسَّ الصحيح ادلتقدم ، والذي رواه  --يف حديث علي  -الصَّ
مذّي وغَته المُ -فبُّت  ((مي ا التٍَّسًليٍ ليهى تىٍحًليػٍ  )) : الًتِّ الة َوالسَّ          -َعَلْيِو الصَّ

الة فيشمل السالم قبل سبام الصالة  ، أن السالم موجٌب للخروج من حرمات الصَّ
  أو بعد سبامها ، فمىت ماوقع حكمنا خبروج ادلصلي بو من حرمات الصالة . 

أن الرجل الذي  --يف قصة معاٍذ  -َرِِحَُو اهللُ -وثبت يف صحيح مسلم 
ال   ة قبل إسبامها ، مث صلى لنفسو ، انصرف ، ومل يتم صالتو معو سلَّم من الصَّ
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________________________________________
ًر يٍ غى لً  مى لَّ كى تى  كٍ أى  ،فىٍصلي ٍف طىاؿى الٍ إً كى ؛  سىجىدى ا كى هى مَّ تى ا أى بن قىرًيػٍ  رى ذىكى  مَّ ا ثي افى سىٍهون كى   فٍ إً كى 

تً مى لً كى  ، اي صيٍلًبهى فً  كىالًموً كى   تٍ ا بىطىلى هى تً حى مىٍصلى   لٍ ٍم تػىٍبطي ا لى رن يىًسيػٍ  ٍف كىافى إً  اهى ٍصلىحى
________________________________________ 

ذلك ، فدلَّ على أن التَّسليم يوجب اخلروج من  --ومل ينكر عليو النيب 
الة حىت لو وقع قبل سبامها ، وأنَّ ىذا كان معروفً  ا ، ومعمواًل بو من حرمات الصَّ

 . --، وأقرىم عليو النيب  -مْ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -حابة الصَّ 
الة متعمدً  ،وعليو  ا فإنو ُُيكم ببطالهنا إذا وقع تسليمو قبل فلو سلَّم من الصَّ

  .إسبامو ذلا 
الة ؛ لظاىر حديث عمر بن اخلطاب  بو وىذا كلو إذا قصد    اخلروج من الصَّ

--  يف الصَّحيَحُِت يف النّية.  
اىي ، وقد فّصل اْلُمصنِّف : اخلروج  بو وأما إذا مل يقصد          فحكمو كالسَّ

 .[...إلخا هى مَّ تى ا أى بن قىرًيػٍ  رى ذىكى  مَّ ا ثي افى سىٍهون كى   فٍ إً ] كى  يف حكمو بقولو : -َرِِحَُو اهللُ -
الة ساىيً  -َرِِحَُو اهللُ -فبُّت  ا فإنو ال ُُيكم ببطالن صالتو ، أنو إذا سّلم من الصَّ

، وقال يف  -َرِِحَُو اهللُ -وىو روايٌة واحدٌة يف ادلذىب كما قالو اإلمام ادلوفق 
  .اإلنصاف : ) بال خالف أعلمو ( اى  

َعَلْيِو -ما ثبت يف الصَّحيَحُِت من حديث ذي اليدين دلا سلَّم :  كدليل ذلك
المُ  الة َوالسَّ وقع منو  --فإن النيب  ،اعية الة الربُّ من ركعتُت يف الصَّ  -الصَّ

ا يف صالتو قبل سبامها ، ومل ُيكم ببطالهنا ؛ فدلَّ على أن التسليم التسليم سهوً 
الة .سهوً   ا ال يوجب احلكم ببطالن الصَّ
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من  لم يخلي ا ما يًتتب على ذلك ، وىو أنو إذا سّلم ساىيً  -َرِِحَُو اهللُ -مث بُّت  
 حالتين :
 --ألن النيب ؛ أنو يرجع فيتّم صالتو  كالحكم :ا ، أن يتذكر قريبً  األكلى :

  .الصَّالة  وأمتَّ  -مْ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -رجع دلا نَ ب ََّهُو الصحابة 
ْهو ، ويكون سجوده : أي  دى [جى سى : ] كى  -رىًحمىوي اللي -كقولو        ُسُجود السَّ

الثابت يف الصحيحُت من حديث  على ظاىر حديث ذي اليدين؛ الم بعد السَّ 
 عدى بى  هوً السَّ  يٍ تى دى جٍ سى  دى جى سى )) : --ن النيب أ وفيو --أيب ىريرة 

  .((وً المً سى 
الم كما ىا يكون بعد السَّ سليم حينئذ زيادٌة ، والزِّيادة سجودُ أن التَّ  ككجهو :

  .م بيانو تقدَّ 
ُجود  الم .قبل السَّ  يكون وأما على ادلذىب فجميع السُّ

الة ، أن َيطُوَل الَفْصُل ، أو يتكلَّ  الحالة الثانية : م بكالٍم لغَت مصلحة الصَّ
،  -َرِِحَُهُم اهللُ - كنيًسبى ىذا القوؿ إلى الجمهورأنو تبطل صالتو ،  كالحكم :

أهنا صالٌة واحدٌة ، فلم ُيز بناُء بعضها على بعٍض مع طول :  على وهي نى كبػى 
الفصل ، وادلرجع يف الفرق بُت الفاصل الطويل الفصل، ولتعذر البناء مع طول 

 واليسَت عندىم إىل الُعْرف .
بقدر مراجعتو : أي  نِ يْ دَ ي اليَ ذِ  ةِ صَّ من جعل اليسَت دبثل ما وقع يف قِ  كمنهم

 وكالمو معو . --لرسول اهلل 
َرِحَم اهللُ -كعة الطويلة ، وىو قول القاضي من احلنابلة من ضبطو بقدر الرَّ  كمنهم
  . -اْلَِْمْيعَ 
الة اليت ىو فيها . كقيل :  بقدر الصَّ
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ربّول من موضع  --؛ ألن النيب  كىو أقولما دام يف ادلسجد ،  كقيل :
الة ، وىو ادلسجد . الة إىل اِْلذِْع ، فدّل على اعتبار زللِّ الصَّ  الصَّ

اِىي  ا إذا كانوأمَّ  الة ، كتَ ْنِبيِو السَّ          ففّرق اْلُمصنِّف ، الكالم دلصلحة الصَّ
  .فبُّت أن اليسَت ال يبطلها ، بُت اليسَت والكثَت  -َرِِحَُو اهللُ -

 --مع النيب  --حيث تكلَّم ، حديث ذي اليدين :  كدليل ذلك
َهُو على نقصاهنا ، وكان الكالم يسَتً  الة ، فَنب َّ ا ، ومل يُ ْبطل بو النيبُّ دلصلحة الصَّ

-- . الة ال يُ ْبِطُلها  صالتَو ؛فدلَّ على أن الكالم اليسَت إذا كان دلصلحة الصَّ
؛ ألن األصل  -تَ َعاىَل  َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - أقول األقواؿ في نظرمىو وىذا القول 

الة  يف الصَّحيَحُِت  --حلديث زيد بن أرقم ؛ يقتضي ربرمي الكالم يف الصَّ
ى تَّ حى ،  ي الصَّالةً فً  ا صىاًحبىوي نَّ لي مً الرَّجي  ل مي ييكى ،  ي الصَّالةً لَّمي فً كينَّا نػىتىكى   )) قال :

 چپ  پ   پ چ : تٍ نػىزىلى 
 ((نىا عىًن الكىالـً نيًهيػٍ ًت ، كى السُّكيوٍ أيًمٍرنىا بً فى  ، (ٔ)

. 
حيث تكلم يف الصَّالة ،  --يف حديث ذي اليدين  ما رُخّصصومث ورد 

وراجعو يف  ((تى نىًسيٍ  ـٍ ، أى  ًت الصَّالةي قىصيرى أى  )) : -- دلصلحتها ، فقال للنيب
     عن كالمو ىل  -مْ هُ ن ْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -الصحابة  --ذلك ، مث سأل النيب 

  .ىو صادق ؟ فأخربوه أنو صادق 
الة مل ُيكم النيب  الة بَسَبِبِو  --فهذا كلو كالٌم دلصلحة الصَّ ببطالن الصَّ

اليسَت وحده ، وبقي ما عداه على األصل  خّصصناا ، فلما كان يسَتً  فخّصصناه
الة بو .  ادلوجب للمنع ، وبطالن الصَّ

                              
 . 8ٖٕ :، آية  البقرة/  (ٔ)
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 ________________________________________ 
         ، تػىعىالىى ًة اللً ًر خىٍشيى يٍ غى  نٍ انٍػتىحىبى مً  كً نػىفىخى ، أى  فٍ إً كى ، الـو كى قػىٍهقىهىةه كى كى 
 بىطىلىتٍ  فبىافى حىٍرفىافً ، ةو اجى حى  رً يٍ غى  نٍ تػىنىٍحنىحى مً  كٍ أى 

________________________________________
وحكمنا  ؛ىي الضحكة : الَقْهَقَهُة الـو [ كى قػىٍهقىهىةه كى : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو 

الة   أهنا الة ، وقد حكى اإلمجاع على إبطال الصَّ كالكالم األجنيب تبطل هبا الصَّ
 . -َرِِحَُهُم اهللُ -هبا اإلمام ابن ادلنذر ، وغَته 

       ىذه األفعال [ لخ إ...انٍػتىحىبى  كً نػىفىخى ، أى  فٍ إً : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو 
يها اإلنسان فقد تسامح بعض العلماء رِحهم اهلل فيها ، ومل ُيكموا لب علإن غُ 

ببطالن صالتو هبا ، ومنهم من حكم بالبطالن كما ذكر ادلصنف رِحو اهلل 
و حينئٍذ ألنَّ  وِ يبِ بشرطو وىو أن يبُت حرفان فأكثر كقولو : ) آه ( أثناء بكائو أو حنَِ 

باألصل الذي تقّدم بيانو يف حكم  عتباراً افبطلت صالتو  يبي نَ أجْ  تكّلم بكالمٍ 
 . الكالم يف الصالة

النَّحيُب : ىو البكاء ، [  اللً  ةً يى شٍ خى  نٍ مً  بى حى تى انػٍ  كً : ] أى  -رىًحمىوي اللي -قولو 
وِت بالُبَكاِء ، ويف اللسان :  كقيل : حاح : رفع الصَّ ُة الُبَكاِء ، ويف الصِّ ِشدَّ

 . الُبَكاُء بصوٍت طويٍل ، ومدي 
 كىو على ضربين : 

     أن يكون من خشية اهلل ، وذلك بتدبر آيات القرآن حال قراءتو ،  األكؿ :
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 چڻ    ڻ   ڻ  چ:  -تَ َعاىَل -لقولو ؛ أو مساعو ذلا 
    .فهذا ال يضرُّ  ، (ٔ)

كما يف   ((ًمٍرجىًل ًز الٍ زًيٍ أى زه كى يػٍ زً أى  وي لى ، كى  وً التً ي صى أى فً رى قػى  )) : --وألن النيب 
والًتمذي يف  اهلل عن أبيو عند أيب داود ، والنسائي حديث مطرِِّف بن عبد

 . ((ًز الرَّحىى زًيٍ أً كى   : )) ، ويف لفٍظ  ، واحلاكم وصّححو ، وأِحد الشمائل
ة النار رَبَْتُو  كاألىزًيزي :   .صوت َغَلياِن الِقْدِر من ِشدَّ

ىو اإلناء الذي يُغلى فيو ادلاء ، سواٌء كان من حديٍد ، أو صفٍر ،  ًمٍرجىلي :كالٍ 
  .ألنو إذا ُنصب كأنو أُقيم على أرُجٍل  قيل :أو خزٍف ، وادليم زائدة 

   ويف صحيح البخاري تعليقًا عن عبداهلل بن شداد قال : مسعت نشيج عمر 
  ووصلو سعيد   چی  ی ی       ىئ       ىئ  ىئ چوأنا يف آخر الصفوف يقرأ : 

بن سعٍد مسع عبداهلل بن شداٍد بن منصور عن ابن عيينة عن إمساعيل بن زلمد ا
 . ( يف صالة الصبح) لو ، وزاد فيو دبث

 قالو أبو عبيد وغَته . ( رفع الصَّوت بالبكاء) : والنشيج ىو 
على أنو إذا بكى ادلصلي من  فدّلت ىذه النصوص من الكتاب والسنة واألثر

 .إذا ُغلب على ذلك  خاصةً  ،  ولو كان بصوتٍ خشية اهلل مل تَ ْبُطل صالتو 
أن يبكي من ُحزٍن فيَ ْنَتِحَب ، : أن يكون من غَت خشية اهلل ، مثل  اني :الثَّ 

الة  ،ويرتفع صوتو   -َرِِحَُو اهللُ -كما أشار إليو اْلُمصنِّف ،  فهذا تبطل بو الصَّ
،       سواٌء كانت فريضًة ، أو نافلًة ، بطلت صالتو : أي  ] بىطىلىٍت [:  بقولو

 . وقد تقدم بيان وجو ذلك

                              
 . 88 :، آية  البقرة/  (ٔ)
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 فبىافى حىٍرفىاًف بىطىلىٍت [، ًر حىاجىةو يٍ غى  نٍ تػىنىٍحنىحى مً  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قولو  
 على ضربين : كىيادلعروف ،  الصوتُ  : النٍَّحنىحةي 
الة أن ُيتاج إليها فُيغلَ  األكؿ : فيده كما يُ   ،ب عليها ؛ فال توجب بطالن الصَّ

 مفهوم العبارة .
الكالم ُحكم  حرفان ، ومها أقلُّ  هبا فإذا ظهر،  أن يكون من غَت حاجةٍ  الثاني :

الة ، كالكالم األجنيب ، وىذا مستقيٌم على األصل  ألنو لو تكلم  ؛ببطالن الصَّ
الة حلكمنا ببطالن صالتو بال َتردٍُّد ، فنقول : إن النَّْحَنَحة  بكالم أجنيب عن الصَّ

  ا هبا كانت كأيِّ فإنو إذا مل يكن معذورً  ،الكالم  إذا انْ َتَظَمْت حرفُت ، ومها أقلُّ 
    ، ال إشكال فيو من ىذا الوجو  -َرِِحَُو اهللُ -، فما نصَّ عليو  يبي نَ جْ أَ  كالمٍ 

ليل على استثنائها وىو متفٌق مع األصول ، فمن قال بعدم تأثَتىا يُطالب بالدَّ 
الة .  من الكالم األجنيب الذي ال حاجة إليو يف الصَّ
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________________________________________
بىطىلىٍت ، ًة رىٍكعىةو أيٍخرىل ي ًقرىاءى فً  ًعوً شيريكٍ  دى عٍ بػى  هي ذىكىرى فى ، ا تػىرىؾى ريٍكنن  نٍ مى كى : فصل 

هى  ي تػىرىكىوي تً الَّ  لى كى ، ا ًمنػٍ  ًبمىا بػىٍعدىهي ي ًبًو كى تً أٍ يى فػى ، ا بن دي كيجيوٍ وٍ عي يػى  وي قػىبػٍ
________________________________________ 

 . [لخ إ... ًعوً شيريكٍ  دى عٍ بػى  هي ذىكىرى فى ، ا تػىرىؾى ريٍكنن  نٍ مى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
قولو بعد ذلك : :  بدليلا عنو ا ، أو َساىيً أي ناسيً  [ اتػىرىؾى ريٍكنن  نٍ مى ] كى  قولو :

 .  [ هي رى كى ذى ] فى 
  .عاٌم شامٌل لألركان القولية والفعلية  [ اتػىرىؾى ريٍكنن  نٍ مى ] كى  كقولو :

أن يًتك غَت تكبَتة اإلحرام ؛ ألن تركها يوجب عدم  :فأما القولية فالمراد 
المُ -الة أصاًل ؛ لقولو انعقاد الصَّ  الة َوالسَّ  --يف حديث علي  -َعَلْيِو الصَّ

الة  ((ري ا التٍَّكًبيػٍ ميهى تىٍحرًيٍ  )) والذي سبق زبرُيو :، الصحيح  فدلَّ على أن الصَّ
 ال تنعقد بغَت تكبَتة اإلحرام .

ا، إمامً ا ، سواًء كان أن يًتك قراءة الفاربة سهوً :  اكن القولي سهون كمثاؿ ترؾ الرُّ 
ر يركع ، مث يا ، مث ا ، أو منفردً أو مأمومً  يف ركوعو ، أو بعد رفعو من  ىارفع ، وتذكَّ

فإن احلكم حينئٍذ أنو يلزمو أن  ،الركوع ، أو بعده ما مل َيْشرع يف الركعة اليت تَِليَها 
َعُو ،، يرجع إىل قراءهتا ، ويأيت دبا بعدىا من األركان  على  فُيِعيُد رُُكوَعُو ، وَرف ْ

 تفصيٍل يف ادلأموم ، دون ادلنفرد واإلمام .
كوع ، والقيام بعده ، أن ينسى الرُّ  كمن أمثلتو :ا ، ا فعليِّ وىكذا لو ترك ركنً 

كوع ، ا نفسو بعد قراءهتا أنو يف حال القيام بعد الرُّ ويسجد بعد قراءتو للفاربة ظانِّ 
  فإنو إذا تذكر وىو ساجٌد لزمو أن يقوم مباشرًة ويركع ، مث يرفع، مث يسجد ، 

 ويتم ركعتو على صفتها ادلعتربة .
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كعة اليت تلي أن ال يكون قد شرع يف قراءة الرَّ :  كشرط العىٍوًد على ىذا الوجو 
 : إىل ذلك بقولو -هللُ َرِِحَُو ا-كن ، وأشار اْلُمصنِّف ك للرُّ كعة اليت وقع فيها الًتَّ الرَّ 
هى  ي تػىرىكىوي تً بىطىلىٍت الَّ ، ًة رىٍكعىةو أيٍخرىل ي ًقرىاءى فً  ًعوً شيريكٍ  دى عٍ بػى  هي ذىكىرى فى  ] لى ا ، كى ًمنػٍ  وي قػىبػٍ
  . ًبمىا بػىٍعدىهي [ي ًبًو كى تً أٍ يى فػى ، ا بن دي كيجيوٍ وٍ عي يػى 

لى كى  ] : -َرِِحَُو اهللُ -فقولو  يدلُّ على  [ ًبمىا بػىٍعدىهي ي ًبًو كى تً أٍ يى فػى ، ا بن دي كيجيوٍ وٍ عي يػى  وي قػىبػٍ
كعة اليت وقع فيها كعة اليت تلي الرَّ أنو إذا وقع التَّذكر قبل شروعو يف قراءة الرَّ 

 أن يعود . األكؿ : يلزمو أمراف : أنوالسهو 
 كن الذي تركو ، ودبا بعده من أركان . أن يأيت بالرُّ  الثاني :

          كن ، ا بأن يأيت بالرُّ أنو مأموٌر شرعً  : فأما إلزامو بالعود فهذا راجعه إلى
،  ا ُعِذَر حال َسْهوه ، فإذا تذكر رجع إليو اخلطاب األصلي باإللزامفإذا تركو سهوُ 

            ،  دبْضُمونِوِ زٌم باإلتيان لْ فهذا خطاٌب شرعٌي مُ  ،فالنصوص أمرت بقراءة الفاربة 
حال السهو ، مث إذا تذكر رجع إليو اخلطاب األصلي  رَ ، ومل يقرأىا ُعذِ  افإذا سه

  .باإللزام بقراءهتا 
كلُّ ركٍن منها يُلزم اْلُمصلِّي باإلتيان بو على ،   ةِ وكَ رُ ة األركان ادلت ْ قيّ وىكذا يف بَ 

الة ، األصل يف لزوم األركان كان ذلك يف سواًء  ،  ووجوب اإلتيان هبا يف الصَّ
  . الفريضة ، أو النافلة

فألنو دلا أتى بو حال سهوه مل يكن  ؛ا إعادتو لما أتى بو مما ىو بعد الركن مى أك 
ا ، فركوعو قبل قراءة الفاربة ال يصحُّ ؛ ألن اهلل أمر بو بعد قراءهتا ، صحيحً 

، فيجب عليو أن يأيت بو بعد  وترتيب األركان ركنٌ هو ال ُيْسِقط األركان ، والسَّ 
 ذا بقية األركان األخرى .قراءهتا على الوجو ادلعترب ، وىك
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 ________________________________________
تػىٍرًؾ رىٍكعىةو كىاًملى فى  دى السَّالـً عٍ ٍف عىًلمى بػى إً كى   ةو كى

________________________________________ 
بىطىلىٍت ، ًة رىٍكعىةو أيٍخرىل ي ًقرىاءى فً  ًعوً شيريكٍ  دى عٍ بػى  هي ذىكىرى فى  ] : -رىًحمىوي اللي -كقولو 

هى  ي تػىرىكىوي تً الَّ  دارك ادلراد بو : أنو بشروعو يف قراءة ركعٍة أخرى انقطع التَّ [  اًمنػٍ
ألن الركعة أُلغيت ،  ؛جوع إىل الركن ابقة ، وحينئذ ال يلزمو الرُّ كعة السَّ ببطالن الرَّ 

 حيحة اليت ىو فيها .كعة الصَّ ولزمو إسبام الرَّ 
وإذا مل يَ ُعْد يف حال لزوم الَعْوِد عليو بطلت صالتو ؛ لًتكو دلا ُيب عليو من 

  .األركان 
   من اعتدَّ بقيامو للركعة األخرى ، دون شروعو يف القراءة ،  كمن أىل العلم

 . كىو أقول
تػىٍرًؾ رىٍكعىةو كىاًملى فى  دى السَّالـً عٍ ٍف عىًلمى بػى إً : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو  :      أي ةو [ كى

الة أنو ترك ركنً  ُجود ، أو قوليِّ كالرُّ ،  ا ا فعليِّ إذا علم بعد سالمو من الصَّ ، اكوع والسُّ
كن فيها ، ويأيت بركعٍة  كعة اليت َنِسَي الرُّ فإنو ُُيكم ببطالن الرَّ ، كقراءة الفاربة 

  .كاملٍة 
ة ؛ فإنو يأيت بو كعة األخَت ا من الرَّ كن سجودً أن يكون الرُّ :  كييستثنى من ذلك

يادة ، وال تبطل الم ، ويسجد للزِّ ، والسَّ  دِ بعد تسليمو ، ويتمُّ ما بعده من التَّشهُّ 
 ، وىكذا ما قبلو من األركان منها . األخَتةُ  وُ ركعتُ 

،  مَ ، مث سلَّ  دَ رجع فتشهَّ ،  األخَتَ  دَ و نسي التشهُّ وإذا تذكر بعد سالمو أنَّ 
 كن فيها .كعة األخَتة ال ينقطع الرُّ الم فالرُّ يادة بعد السَّ وسجد للزِّ 

 ابتة يف الصَّحيَحُِت .الثَّ  --وىذا كلو مبٌٍت على ما تقدم من قصة ذي اليدين 
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 ________________________________________
 فً إً فى  ،ا قىاًئمن ٍم يػىٍنتىًصٍب ا لى مى  ، عي الرُّجيوٍ  نػىهىضى لىزًمىوي ، كى  كَّؿى األى  هُّدى نىًسيى التَّشى  فٍ إً كى 

ي شىرىعى فً  فٍ إً ، كى  عي الرُّجيوٍ  لىزًمىوي  بٍ ٍنتىصً يػى  مٍ لى  فٍ إً ، كى  عيوي ريجيوٍ  هى ا كيرً مَّ قىاًئمن تىتى اسٍ 
ـى الرُّجيوٍ  ةً ًقرىاءى الٍ   كيل  لٍ لً  دي السُّجيوٍ  وً يٍ لى عى ، كى  عي حىري

________________________________________
ىذه العبارة متعلقٌة  [لخ إ...كَّؿى األى  هُّدى نىًسيى التَّشى  فٍ إً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

للمسائل ادلتعلقة بنسيان األركان ،  -َرِِحَُو اهللُ -بنسيان الواجبات ، فبعد بيانو 
ومىت يشرع تدراكها شرع يف بيان األحكام وادلسائل ادلتعلقة بنسيان الواجبات ، 

 وحكم تداركها .
الة  كما تقدم بيانو يف ،  فالتشهد األول ، واْللوس لو واجٌب من واجبات الصَّ

ي صلِّ مُ فهل يسقط عن الْ ، الواجبات ، فلو أنو َنِسَيو ، أو سها عنو ، وقام 
 سيان ؟ هو والنِّ كن ال يسقط بالسَّ سيان ؛ أم ىو كالرُّ والنِّ  هوبالسَّ 

ُجود ، وىذا شلا رخالف نِّ هو والأنو يسقط بالسَّ  -َرِِحَُو اهللُ -فبُّت  سيان ، وَُيْربُه السُّ
 ا .كالً منهما مأموٌر بو شرعً   كن مع أنَّ فيو الواجب الرُّ 

فما ىو القدر ادلعترب إلسقاط ، هو يسقطو سيان والسَّ النِّ  إنَّ  :لكن لو قلنا 
ا ؟ ىل ىو رلرد مفارقة ا ، أو نسيانً التشهد األول يف حال ما إذا تركو َسْهوً 

 ا ؟ من انتصابو قائمً  دَّ ي لألرض ، أم ال بُ لِّ صمُ الْ 
ا ؛ فهل ال بد من ُشروِعِو يف القراءة ؛ أم يكفي رلرد ا معتربً وإذا كان انتصابو قائمً 

 االنتصاب ؟ 
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َ  -َرِِحَُو اهللُ -، واْلُمصنِّف  -َرِِحَُهُم اهللُ -فيو خالٌف بُت أىل العلم         وُ أنَّ  بُتَّ
 ال بد من أمرين :

 ا .انتصابو قائمً  األكؿ :
 شروعو يف القراءة . اني :كالثَّ 

،  دِ وع للتشهُّ جُ لزمو الرُّ ، فإنو إذا فارق األرض ، ومل ينتصب ، وعلى ىذا القول 
 . دِ شهُّ وىكذا لو انتصب ، وتذكر قبل شروعو يف القراءة ؛ فإنو يرجع إىل التَّ 

 ثالثة أحواؿ :فإنو تكون ىناك ، وعليو 
  ، دِ ا ، فهنا يلزمو الرجوع للتَّشهُّ أن يذكر قبل أن يعتدل قائمً  األكلى :الحالة 

 . -َرِِحَُو اهللُ -كما جزم بو اْلُمصنِّف 
ا ، ويلزم ادلأموم متابعة إمامو ، ولو بعد وال أعلم فيو خالفً " وقال يف اإلنصاف : 

 ."قيامهم ، وشروعهم يف القراءة ؛ ألن العربة باإلمام ، ال هبم 
ا ، وقبل أن يشرع يف القراءة ، أن يذكره بعد أن يسَتتمَّ قائمً  انية :الحالة الثَّ 

        وايات عن اإلمام أِحد فجزم اْلُمصنِّف بكراىية رجوعو ، وىو إحدى الرِّ 
حيح من ادلذىب ، وعنو : رخَّت بُت ) وىو الصَّ  قال يف اإلنصاف : -َرِِحَُو اهللُ -
ميضي يف صالتو ، وال يرجع وجوبًا اختارىا اْلُمصنِّف ، جوع وعدمو ، وعنو : الرُّ 

 اى . ( وصاحب الفائق ، وعنو : ُيب الرجوع ، وأطلقها يف الفروع
ا يف فهنا ال يرجع قواًل واحدً  ،أن يتذكر بعد شروعو يف القراءة  الثة :الحالة الثَّ 

د أن استتّم انية ، وىي إذا تذّكر بعادلذىب ، فاخلالف إمنا ىو يف احلالة الثَّ 
 ، ومل َيْشرَع يف القراءة . اقائمً 
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يف ىذه  أرجح في نظرمالثة والقول بعدم رجوعو ، ووجوب ُمِضيِّو يف الركعة الثَّ  
َعَلْيِو -حيث إنو ،  --ألنو ظاىر ما وقع من النيب  ؛ واهلل أعلم ادلسألة

المُ  الة َوالسَّ      -وِ يْ دَ الِ وَ  نْ عَ وَ  -يف حديث عبداهلل بن مالٍك بن حُبينة  -الصَّ
الة سرِّ  روع يف القراءة شرطً يَّ إمنا ُحِكَي عنو أنو قام ، والصَّ ا ٌة ، فلو كان الشُّ

المُ -منو   الحتيج لبيانو الة َوالسَّ ، فلما مل يبُّت أنو شرٌط ، واكتفى  -َعَلْيِو الصَّ
ولو كانت  ا ،وىي قيامو دّل على أن العربة بأن ينتصب قائمً  ، اىرةورة الظَّ بالصُّ 

الةُ  فلما كانت سرّيًة فإن كونو َشرع يف ،لتبيَّنت لنا حقيقة األمر  ةً جهريَّ  الصَّ
        ، القراءة شلا ىو َخاٍف فيحتاج إىل أن يُنبَِّو عليو ؛ ألن احلاجة داعيٌة إليو 

فلما مل ينبِّههم عليو ، وىو يعلم أهنم سيأخذون بالقيام دلَّ على أنو ىو ادلعترب 
 ن جهة األثر .ىذا م

األول واجٌب ،  دَ شهُّ التَّ  أنَّ  أما دليل رجحاف ىذا القوؿ من جهة النظر فهو :
ٌم على كن مقدَّ كن ، والرُّ ا فقد شرع يف الرُّ الثة واستتم قائمً كعة الثَّ وإذا قام للرَّ 

 ،الثة ركٌن ثاٍن كعة الثَّ من ىذا الوجو ، والقراءة يف الرَّ  دُ فسقط التَّشهُّ ، الواجب 
كاٍف يف إسقاط الواجب ، وإذا كان ىذا حكم   وُ فتكون العربة باألول ؛ ألنَّ 

 دِ شهُّ فكذلك احلكم إذا ترك قراءة التَّ  ،األول إذا تركو قواًل ، وفعاًل  دِ شهُّ التَّ 
، مث قام  دِ شهُّ األول ، مث نسي قراءة التَّ  دِ شهُّ فجلس للتَّ ، ا ، أو نسيانً اسهوً 

 فيو كما لو تركهما . لُ صَّ فَ ي ُ  وُ الثة ؛ فإنَّ للثَّ 
فهكذا بقية الواجبات  ، األول ، وىو من الواجبات  دِ شهُّ وإذا كان ىذا حكم التَّ 

مث تذكر أثناء رفعو من ، ا ا ، أو سهوً كوع ؛ فإنو إذا تركو نسيانً سبيح يف الرُّ كالتَّ 
ُجود ا ، وىكذا التَّ كوع رجع إليو ، وال يسقط إال إذا استتمَّ قائمً الرُّ   ،سبيح يف السُّ

    جدة األوىل ، إذا نسيو من السَّ  جدتُتِ ا بُت السَّ فإنو يسقط إذا اعتدل جالسً 
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ا إذا تركو الثية ، وأمَّ الثة من الثَّ ابعة والثَّ انية ، والرَّ كعة الثَّ انية إذا كان يف الرَّ أو من الثَّ 
        ، باعية الثية والرُّ ن الثَّ انية مكعة األوىل ، أو الثَّ انية من الرَّ جدة الثَّ يف السَّ 

 واجب . الكلَّ  األول ؛ ألنَّ  دِ شهُّ فيو كالتَّ  لُ صَّ فَ فإنو ي ُ 
ُجود كيل  [ لٍ لً  دي السُّجيوٍ  وً يٍ لى عى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -كقولو    ، يدلُّ على وجوب السُّ

  .أي يلزمو  [ وً يٍ لى ] عى : كما يفيده قولو 
 أعلمو ( . ) بال خالفٍ  الثة فقد قال يف اإلنصاف :والثَّ انية ا يف احلالة الثَّ أمَّ 

ا ، ومل يشرع يف يكون قد استتمَّ قائمً  انيةو في الحالة الثَّ أنَّ  كتوضيح ذلك :
الة ، ، وإذا رجع يكون قد زاد ركنً  دِ شهُّ القراءة فَتجع للتَّ        ا من أركان الصَّ

ْهو من أجل    . زيادة الرّكنوىو القيام ، فيجب عليو ُسُجود السَّ
      ا ، وشرع يف القراءة ، فإنو يكون قد استتمَّ قائمً  الثة :ا في الحالة الثَّ كأمَّ 

األول ، واْللوس لو ؛  دِ شهُّ ا ، وىو قراءة التَّ فيكون قد ترك واجبً  ،وال يرجع 
ْهو جربانً   . ، وىو ترك الواجب سهواً  قصلنَّ ا لفيجب عليو ُسُجود السَّ

    قبل  دِ شهُّ مفارقتو لألرض ووجوب رجوعو للتَّ  وىي ا في الحالة األكلى :كأمَّ 
  :فقد اختلف في السُّجيود للسهو فيها ا ، قائمً  أن يستتمَّ 

ْهو ، قال يف اإلنصاف : فقيل : ) قطع اْلُمصنِّف ىنا بأنو  ُيب عليو ُسُجود السَّ
 كقيل :حيح من ادلذىب ، وعليو أكثر األصحاب ، ، وىو الصَّ ا يسجد لو أيضً 

ُجود لذلك   . ال ُيب السُّ
إن كثر هنوضو سجد لو ، وإال فال ، وىو وجٌو لبعض األصحاب ،  كعنو :

لخيص : يسجد إن كان انتهى إىل حدِّ الرَّاكعُت ، مو ابن سبيٍم ، وقال يف التَّ وقدَّ 
 بل رُخَتَّ بينهما ( اى  .: عاية : وقيل وإال فال ، وقال يف الرِّ 
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 ________________________________________
 ل  قى األى أىخىذى بً  اتً ًد الرَّكىعى دى ي عى كَّ فً شى  نٍ مى كى 

________________________________________
 تقدم يف ل  [ قى األى أىخىذى بً  اتً ًد الرَّكىعى دى ي عى كَّ فً شى  نٍ مى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

كِّ  (كتاب الطهارة )  أن من شكَّ يف عدد  :كمراده ىنا ،  بيان حقيقة الشَّ
فإنو ينظر إىل األقل من عدد الركعات ، ، الركعات اليت صالىا ، ومل يَْدِر كم ىي 

، فهو اآلن يف الثانية ،ىل صلى ركعًة  رِ دْ ، فلو صلى ، مث شكَّ فلم يَ   عليوٍِت بْ وي َ 
فيأخذ بو ، ، فإن األقل ركعٌة واحدٌة ، فهو اآلن يف الثالثة  ،أو صلى ركعتُت 

  . مَ صالتو ، مث يسجد سجدتُت قبل أن يسلِّ  ويبٍت عليو حىت يتمَّ 
 --ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب سعيٍد اخلدري :  كدليل ذلك

    ا الثن ثى ى أى يىٍدًر كىٍم صىلَّ ٍم لى فػى  مٍ ديكي حى ا شىكَّ أى ذى إً  )) : --قال قال رسول اهلل 
قىنى ى مى لى ٍليىٍبًن عى ، كى  كَّ ًح الشَّ رى طٍ ٍليى فػى ، ا عن بػى رٍ أى  ـٍ أى  تػىٍيًن يىٍسجي  مَّ ، ثي  ا اٍستػىيػٍ دي سىٍجدى

ى ٍف كىافى صىلَّ إً ، كى  وي ا شىفىٍعنى لىوي صىالتى ى خىٍمسن صىلَّ  كىافى   فٍ إً ، فى  مى ل  ييسى  فٍ أى  قػىٍبلى 
  . ((لشٍَّيطىاًف ا لً ٍت تػىٍرًغيمن كىانى عو  بى رٍ ا أًلى إٍتمىامن 

ا ذى إً  )) يقول : --قال : مسعت النيب  --الرِحن بن عوف  وحديث عبد
ى لى عى  يىٍبنً لٍ ، فػى  نً يٍ تػى نى اثػٍ  ـً ى أى لَّ ةن صى دى احً ٍم يىٍدًر كى لى فػى ،  ي صىالتًوً فً  مٍ ديكي حى أى  اسىهى 

يىٍدًر  مٍ لى  فٍ إً ، فى  نً يٍ تػى نى ى اثػٍ يىٍبًن عىلى لٍ ا فػى الثن ثى  ـٍ ى أى صىلَّ  نً يٍ تػى نى يىٍدًر اثػٍ  مٍ لى  فٍ إً ، فى  ةو دى احً كى 
تػىٍيًن قػىٍبلى  دٍ ٍليىٍسجي ، كى  عىلىى ثىالثو  يىٍبنً لٍ ا فػى عن بػى رٍ أى  ـٍ ى أى ا صىلَّ الثن ثى أى   (( مى ٍف ييسل  أى  سىٍجدى

مذّي ، وقال : حديث حسن صحيح .  رواه الًتِّ
ينبغي عليو عند شّكو يف عدد فدّلت ىذه السنة على ما تقّدم من أن اْلُمصلِّي 

 كعات اليت صالىا أن يَ ْبٍِت على أقلِّ عدٍد ، وىو الذي ُعرّب عنو يف حديث الرَّ 
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؛ ألنو إذا شك واحدًة صلى أم اثنتُت فإنو حينئٍذ ( اليقُت  ) ب --أيب سعيد 
 من أنو صلَّى الثانية . على يقٍُت من أنو صّلى واحدًة ، وعلى شكٍ 

كعات ، فكذلك احلال فيما لو شكَّ يف عدد احلكم يف عدد الرَّ وإذا كان ىذا ىو 
فإنو يبٍت على األقل ، وىو الواحدة ؛ ، جدات ، ىل سجد اثنتُت أو واحدة السَّ 

ة نَّ عليو السُّ  تْ ،كما دلَّ  كِّ ألن األصل واحٌد ، وىو األخذ باليقُت ، وطرح الشَّ 
 -َرِِحَُهُم اهللُ -العلماء ، ويعترب  --حيحة يف حديث أيب سعيد اخلدري الصَّ 

 ." بالشَّك   ال ييزاؿي  اليقيني  :"القاعدة الشرعية احلكم يف ىذه ادلسألة من فروع
 ثم من شكَّ ال يخلو من حالتين :

  .ما تقدم :  فحكمو، ي ي ، وال ميكنو التَّحرِّ صلِّ مُ أن يًتدَّد الْ  الحالة األكلى :
َرِضَي اهللُ -وعبدالرِحن بن عوف حديث أيب سعيٍد اخلدري ، :  كالدليل

ُهَما ُجود فيها قبل السَّ  ُتِ مَ تقدِّ مُ الْ  -َعن ْ  الم .؛ ويكون السُّ
واب ، مث يَ ْبٍِت  :كحكمها ي ، أن ميكنو التَّحرِّ  انية :الحالة الثَّ  أنو يَتحرَّى الصَّ

  .الم عليو، ويكون سجوده بعد السَّ 
   يف الصحيحُت واللفظ للبخاري --حديث عبداهلل بن مسعود :  كدليلها

 ابى ٍليىتىحرَّ الصَّوى ي صىالتًو فػى ٍم فً ديكي ا شىكَّ أىحى ذى إً كى  )) قال : --أن النيب 
تػى يىٍسجي لً  مَّ ، ثي  ل مٍ ييسى لً  مَّ ، ثي  وً يٍ لى مَّ عى تى يي لٍ فػى    . (( نً يٍ ٍد سىٍجدى

ي فً  مٍ ديكي حى أى ا شىكَّ ذى إً كى  ))الم ، مث قال : ويف رواية مسلم أنو سجد بعد السَّ 
تػىيٍ  دٍ جي سٍ يى لً  مَّ ، ثي  وً يٍ لى ييًتمَّ عى لٍ فػى  ابى رَّ الصَّوى حى تى ٍليى فػى  صىالتًوً   : ، ويف روايةٍ  (( نً سىٍجدى

رى يػى لٍ فػى  ))  . ((اًب ى الصَّوى لى إً  كى لً بى ذى ٍنظير أىقػٍ
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  ________________________________________
تػىرًٍكوً ي تػىٍرًؾ ريٍكنو فى شىكَّ فً  نٍ مى كى    كى

________________________________________ 
          واب ، ومل يأمر بو يف حديث أيب سعيد اخلدري ي للصَّ حرِّ فلما أمر ىنا بالتَّ 

--  أنهما حالتاف للشك تبُّت:  
  .ي حرِّ ال ميكنو معو التَّ  ي على شكي صلِّ مُ ن يكون الْ أ افإمَّ 
  .ي حرِّ أن ميكنو التَّ  اكإمَّ 

أنو يف حديثي أيب سعيد اخلدري ، وعبدالرِحن بن عوف :  ليل على ذلككالدَّ 
ُهَما-  . ردَّه إىل األقل واليقُت ، وأمره أن يَ ْبٍِت عليو ، ومل يأمره بتحري -َرِضَي اهللُ َعن ْ

ي ، وأمره أن يأخذ بأقرب حرِّ رّده إىل التَّ  --ويف حديث عبداهلل بن مسعود 
واب ،  فدلَّ على اختالفهما فال ميكن أن يكون ادلراد هبا شيٍء دلا يرى أنو الصَّ

ح أحد االحتمالُت ، خبالف ترجِّ  تكون فيو أماراتٌ  شيئًا واحدًا ، مث إن التَّحّري
 . كِّ الشَّ 

تػىرًٍكوً ي تػىٍرًؾ ريٍكنو فى شىكَّ فً  نٍ مى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو    -َرِِحَُو اهللُ -شرع [  كى
الة  ك يف ترك الركن يف الصَّ فبُّت أنو إذا شك ىل أتى بو ، ، يف بيان حكم الشَّ

أو مل يأت بو ، واستوى عنده األمران بال مرّجٍح ؛ فإنو يكون حْكُمو ُحْكُم من 
كن إذا كعة اليت شكَّ فيها يف ترك الرُّ كن ، وىذا يوجب احلكم ببطالن الرَّ ترك الرُّ 

 كن .م يف مسألة ترك الرُّ تقدِّ مُ فصيل الْ بعد فواهتا على التَّ  كُّ وقع الشَّ 
فعلو ، أنو رختص احلكم حبالة استواء االحتمالُت  شىكَّ [ نٍ مى ] كى  وظاىر قولو :

، ك ، أو الًتَّ  باإلتيان وِ أنو إذا استيقن ، أو غلب على ظنِّ :  كمفهومو،  وعدمو
  . وِ وغلب على ظنِّ عمل دبا استيقنو ، 
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 ________________________________________
 ةو ادى يى زً  كٍ أى ، بو ًؾ كىاجً رٍ ي تػى فً  ك وً شى لً  دي جي سٍ ال يى كى 

________________________________________ 
 ،أن يشكَّ يف قراءة الفاربة ، وىو يف حال القيام قبل ركوعو  كمثاؿ المسألة :

  .فيطالب بقراءهتا ، فإنو حينئذ يكون كمن ترك الفاربة 
نو مل يركع أوىكذا لو شك ىل ركع فهو اآلن يف حال القيام بعد الركوع ، أم 

  .بكونو مل يركع  كمَ فهو يف حال القيام قبلو حَ 
كن كن وعدم تداركو دبا تقّدم يف ترك الرُّ مث يفّصل يف ىذه ادلسألة يف تدارك الرُّ 

 ؟ا ، ومىت يصّح رجوعو لِلتَّداُرِك ، ومىت ينقطع ساىيً 
 -َرِِحَُو اهللُ -مرادهبو [ ًؾ كىاجً رٍ ي تػى فً  ك وً شى لً  دي جي سٍ ال يى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

الة القوليَّ أن  فإنو ال يلزمو ، ة ة ، أو الفعليَّ من شكَّ يف واجب من واجبات الصَّ
ْهو    .ُسُجود السَّ
   ىل سبَّح يف ركوعو ، أو سجوده ، أو مل يسّبح ،  لو شكَّ  كمثاؿ ذلك :

ا ذلذا النَّقص إن هو جربانً وىذا بعد رفعو منهما ، فإنو ال يلزمو أن يسجد للسَّ 
ك الشَّ  حكمنا بأنَّ    .كَّ كالًتَّ

ُجود يف ىذه ادلسألة ىو أحد  القولُت عند أىل العلم      وعدم وجوب السُّ
 كما يف اإلنصاف .  -َرِِحَُهُم اهللُ -احلنابلة  ، وىو ادلذىب عندرِحهم اهلل 

: ىنا للعطف ادلوجب للتَّشريك  [ كٍ أى ، ] [  ةو ادى يى زً  كٍ ] أى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
  .يف احلكم 
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 ________________________________________
 وً امً مى ا إًلً عن بػى  تػى الَّ إً  ـو وٍ مي أٍ ى مى لى عى  دى وٍ جي ال سي كى 

________________________________________ 
 ىل زاد يف صالتو ، أو مل يزد ؟ ؛ فإنو يبٍت على أنو : أنو إذا شكَّ  كالمعنى :

ابقة ، ألنو عطف ىذه ادلسألة على ادلسألة السَّ  ؛هو مل يزد ، وال يسجد للسَّ 
ُجود للشَّ   كِّ يف ترك الواجب .وىي عدم السُّ

، وىي استواء االحتمالُت ،  احلالة حالة شكي  وتقدير العطف يقتضي أنَّ 
ْهو  فخرجت حالة اليقُت ، وغلبة الظَِّن بالزِّيادة ؛ حيث ال إشكال يف ُسُجود السَّ

 فيها .
            [  وً امً مى ا إًلً عن بػى  تػى الَّ إً  ـو وٍ مي أٍ ى مى لى عى  دى وٍ جي ال سي : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو 

 كىذا يستفاد منو ما يلي :أن ادلأموم يلزمو أن يتبع إمامو ،  -َرِِحَُو اهللُ - بُّت 
أنو إذا سها إمامو ، وسجد للسهو لزمو أن يسجد معو ، سواًء سها مع  أكالن :

  .اإلمام ، أو مل َيْسُو معو 
المُ -عموم قولو :  كاألصل في ىذا الة َوالسَّ كما يف الصَّحيَحُِت من   -َعَلْيِو الصَّ

ـي لً مى اإلً  لى ا جيعً مى نَّ إً  )) : --حديث أنس بن مالك    فدلَّ على  ((مَّ بًًو يػيٍؤتى ا
هو حال أن ادلأموم ُيب عليو أن يتبع إمامو ، وىذا عاٌم يشمل ما إذا وقع السَّ 

ُجود مع إمامو على كل  ائتمامو ، أو قبلو ، فلم يدركو ادلأموم ، فهو ملزٌم بالسُّ
 حاٍل .

      كوع ، ا ، كتسبيح الرُّ ا سهوً أن ادلأموم إذا سها وراء إمامو فًتك واجبً  ا :ثانين 
ُجود ، والتَّحميد بعد الرَّ  فع وحنوه ؛ فإنو ُيمل اإلمام سهوه ، وال يلزمو أن أو السُّ

  .يسجد لسهو نفسو عن الواجبات 



 السٍَّهوً  دً سيجيوٍ  ابي بى         قُّْْالميراجعةي الثَّانية 

 

 ّْْ 

 

________________________________________
 به اجً كى  ا عىٍمديهي يػيٍبًطليهى ا مى لً  السٍَّهوً  دي سيجيوٍ كى 

________________________________________ 
ـي مى اإلً  )) قال : --أن النيب  --حديث أيب ىريرة :  كالدليل على ذلك ا

مذّي ، وصّححو غَت واحٍد من األئمة ،  وأبو،  رواه أِحد ((نه امً ضً  داود ، والًتِّ
 .                احَلِميُل  كالضَّميني في لغة العرب :

كن لزمو اإلتيان بو  فوجدنا أن ادلأموم لو ترك الرُّ  ،فلما وصف اإلمام بذلك نظرنا 
كما تقّدم بيانو ، وبيان دليلو يف مسألة لزوم األركان ، وحكم تركها ، فتعّذر 
ِحل احلديث على ترك األركان ، وتعُّت ِحلو على ترك الواجبات ، فإذا سها 

 ، فإن اإلمام ُيملو عنو .ادلأموم عن واجٍب 
            به [ اجً كى  ا عىٍمديهي ا يػيٍبًطليهى مى لً  السٍَّهوً  دي سيجيوٍ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 

 مسألتين :يف ىذه العبارة  -َرِِحَُو اهللُ -بُّت 
ْهو ، وأنو واجٌب ، وليس بسنٍة إذا كان لزيادة ركٍن ،  األكلى : حكم ُسُجود السَّ

كِّ أو كان للنَّ أو واجٍب ،  ، وقد تقّدم بيان ىذه ادلسألة، ودليلها ،  قص ، أو الشَّ
 . به [اجً ] كى  :وبُّت ىذه ادلسألة بقولو 

ْهو ، وىو أن يكون يف األركان زيادًة ،  سبب وجوببيان  الثانية : ُسُجود السَّ
كِّ والواجبات زيادة ، ونقصانً  على تفصيلها ادلتقدم ،  ا ، وىكذا يف مسألة الشَّ

الة  [ ا عىٍمديهي ا يػيٍبًطليهى مى لً  ]: وبُتَّ ىذه ادلسألة بقولو  فقد تقدم معنا أن الصَّ
د الْ  ، أو زيادة أحدمها عمدًا بدون  ي ترك ركٍن ، أو واجبٍ صلِّ مُ تبطل إذا تعمَّ

 . عذرٍ 
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 ________________________________________
 طٍ قى فػى  لى السَّالـً بٍ قػى  تيوي يَّ لً ضى فٍ دو أى وٍ جي سي  ؾً رٍ تػى بً  لي طي بٍ تػى كى 

________________________________________ 
 [ طٍ قى فػى  لى السَّالـً بٍ قػى  تيوي يَّ لً ضى فٍ دو أى وٍ جي سي  ؾً رٍ تػى بً  لي طي بٍ تػى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قولو 
ْهو متعمدً  -َرِِحَُو اهللُ -شرع    ا ، يف ىذه العبارة يف بيان حكم ترك ُسُجود السَّ

ُجودَ أو  ألنو كًتك الواجب  ؛ا ُحِكَم ببطالن صالتو متعمدً  القبليَّ  نو إذا ترك السُّ
الة عمدً  الة ، وتقدَّ  امن واجبات الصَّ م أن من ترك الواجب من واجبات الصَّ

 . ، والركن أوىل ا ُحكم ببطالن صالتو ، وذكرنا دليل ذلكعمدً 
ْهو كّلو قبل السَّ  -مكما تقدَّ -وادلذىب  سواًء كان ، الم على أن ُسُجود السَّ

، وىذه األحوال كّلها ىي اليت يَلزم فيها  بسبب زيادٍة ، أو نقٍص ، أو شكي 
ْهو ، والقبليُّ ينتهي موضعو بالسَّ  الم ، ومع أنو على سبيل اإلتيان بُسُجود السَّ

الة  وُ ة ؛ إال أنَّ األفضليَّ  ، ا ؛ فإنو خارٌج عنهاذا كان بعديِّ خبالف ما إ ،متصٌل بالصَّ
 ا غَت متصلي تركو ؛ ألنو ترك واجبً  دِ فلم يؤثِّر يف إبطاذلا ، ولكنو يأمث بتعمُّ 

الة   . بطالن الصالة، فأوجب اإلمث ، دون  انِ ذَ ؛ كًتك األَ بالصَّ
ُجود على السَّ :  كىذا كٌلو مبنيه على الخالؼ الم وتأخَته عليو أن تقدمي السُّ

    زوم ، وىو مذىب اْلمهورعلى سبيل األفضلية ؛ ال على سبيل اللُّ :  فيو
  . رِحهم اهلل

 ؛ لظاىر األمر يف األحاديث . بلزومو كقيل
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 ________________________________________
تىافً  ا كىفىاهي سىهىا ًمرىارن  نٍ مى كى ،  قػىريبى زىمىنيوي  فٍ سىلَّمى سىجىدى إً ، كى  نىًسيىوي  فٍ إً كى    . سىٍجدى

________________________________________ 
           [  قػىريبى زىمىنيوي  فٍ سىلَّمى سىجىدى إً ، كى  نىًسيىوي  فٍ إً : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو 

ْهو ، وأنو ميكن  يف ىذه -َرِِحَُو اهللُ -بُّت           اْلملة حكم نسيان ُسُجود السَّ
  .أن يَ ْقُرَب زمان التذّكر :  بشرط، أن يتداركو

ألن مجيع ذلك وقع  ؛م ا ، ولو احنرف عن القبلة ، أو تكلَّ فً رْ وادلراد بُقرب زمانو عُ 
ُجود للسَّ  --من النيب      هو، ومل مينعو من الرجوع لفعل ما وجب ، والسُّ

  . كما يف قصة ذي اليدين رضي اهلل عنو الثابتة يف الصحيحُت
ُجود ، فً رْ إذا طال زمان الفصل عُ أنو :  كمفهـو ذلك         ا مل يشرع السُّ

الة صحيحةٌ  وىكذا ، وال تلزمو  لو خرج من ادلسجد ، أو أحدث ، والصَّ
 .إعادهتا
تىاًف [  ا كىفىاهي سىهىا ًمرىارن  نٍ مى : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قولو  يف  -َرِِحَُو اهللُ -بُّت سىٍجدى

د ربَّ ا يكفي فيو سجدتان إذا تكرَّر ، سواءً هو ، وأنو ىذه اْلملة تداخل السَّ 
  .قصان ، أو الزِّيادة ، أو مجع بينهما ، فيكفي للجميع سجدتان بالنّ 

ُجود فلو سها عن التَّسبيح يف الرُّ   .فقد تكرر بالنَّقص ، كوع ، مث سها عنو يف السُّ
، كعةيف نفس الرَّ ا كعة األوىل فركع مرتُت ، مث زاد سجودً ا يف الرَّ وىكذا لو زاد ركوعً 

فسجد ثالث مراٍت ؛ فإنو يكفيو يف اْلميع أن يسجد سجدتُت ، أو يف غَتىا 
ْهو بتكرار ذَبْرُب النَّقص ، وتُلغي الزِّيادة ، وال ُيشرع لو أن يَُكرَِّر سُ  ُجود السَّ

  .قصان الزِّيادة، والنّ 
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، اَسَها وزاد سجودً  بأن سها عن التَّسبيح ، مث، وىكذا لو اجتمع النَّقص والزِّيادة  
  . ُتو يسجد للجميع سجدتفإنَّ 

ْهو كّلو قبل السَّ  كعلى المذىب      ال إشكال يف سجوده : الم أن ُسُجود السَّ
إذا مجع يف :  كإنما يرد اإلشكاؿالم للجميع يف ىذه ادلسألة األخَتة ، قبل السَّ 

ُجودالتَّ  الراجحإن  :كقلنا سهوه بُت الزِّيادة والنَّقصان ،  ، فصيل ، فهل ُيَكرُِّر السُّ
يادة بعده ، أم ُُيَْكُم بالتَّداخل ، وَيْكِفيِو قص قبل سالمو ، وللزِّ فيسجد للنَّ 

 ؟ ، أو البعديَّ  القبليَّ  مُ َسْجَدتان ، وإذا كان َيْكِفيو َسْجَدتان فهل يقدَّ 
         ؛يًَّة داخل ، وَيْكِفيِو َسْجَدتان ، وتكون قَ ْبلِ أنو ُيكم بالتَّ  كالجواب :

الة ، وتعلُّقها هبا .مَ لِ ؛  ألهنا أقوى  كان اتصاذلا بالصَّ
فما ثبت يف :  كعدـ تكراره،  كأما الدليل على تداخل سيجيود السٍَّهو

    ادلتقدم ، فإن النيب --الصَّحيَحُِت من حديث عبداهلل بن مالٍك بن حُبينة 
--  ، وىو قراءة  ، قويل : األكؿقام عن التشهد األول ، فًتك واجبُت

  .التشهد 
  .فعلي ، وىو اْللوس لو  كالثاني :

ُجود ؛ اس تسليمو سجد قبل السَّ فلما انتظر النَّ    الم سجدتُت ، ومل يكرر السُّ
هو يتداخل فدلَّ على أنَّ  أعلى  -تَ َعاىَل -واهلل  ، وال يتكرر سجوده بتكراره ، السَّ

 وأعلم .



 

 
 سر  ه  الف  
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رَْقُم  اْلَموُضوعُ 
 الصَّْفَحةِ 

 ٔ كتاب الصالة
 ٔ تعريف الصالة لغة

 ٖ تعريف الصالة اصطالحاً 
 دليل فرضية الصالة : 
 دليل الكتاب                     

ٙ 

 ٚ دليل السنة                     
 ٛ دليل اإلمجاع                     

 ٛ اء يف بياف أحكاـ الصالة ومسائلهافقهمنهج ال
 ٔٔ وجوب الصالة

 ٔٔ شروط الوجوب : شرط اإلسالـ
 ٖٔ شرط التكليف

 ٙٔ سقوط وجوهبا عن احلائض والنفساء
 ٙٔ تعريف القضاء يف العبادات

 ٚٔ الصالة على النائم ودليلووجوب قضاء 
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 ٚٔ دليل القوؿ بوجوب القضاء على ادلغمى عليو
 ٚٔ الراجح يف مسألة قضاء ادلغمى عليو للصالة

 ٛٔ عدـ صحة صالة السكراف ، واجملنوف والدليل
 ٕٓ حكم صالة الصَّيب إذا بلغ سن التمييز

 ٕٔ حكم تأخري الصالة عن وقتها لغري عذر
 ٕٕ الصالة يف حاؿ ادلسايفةمسألة: حكم 

 ٕٗ القوؿ الراجح يف الصالة حاؿ ادلسايفة
 ٕٙ حكم تأخري الصالة دلشتغل بتحصيل شرطها

 ٕٚ حكم من جحد وجوب الصالة
 ٕٛ حكم من ترؾ الصالة هتاوناً 

 ٕٛ كالـ شيخ اإلسالـ يف اشًتاط دعوة اإلماـ أو نائبو
 ٜٕ الثانية عن دعوة اإلماـكالـ شيخ اإلسالـ يف اشًتاط ضيق وقت 

 ٖٓ اإلستتابة عن ترؾ الصالة جحدواً وهتاوناً 
 ٕٖ باب األذان واإلقامة

 ٕٖ تعريف األذاف لغة
 ٕٖ تعريف األذاف اصطالحاً وشرحو
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 :  مشروعية األذاف
 دليل الكتاب                  

ٖٖ 

 ٖٖ دليل السنة                  
 ٖٖ اإلمجاعدليل                   

 ٖٖ احلكم ادلستفادة من شرعيتو
 ٖ٘ تعريف اإلقامة

 ٖ٘ مناسبة باب األذاف واإلقامة دلا قبلو
 ٖٙ حكم األذاف واإلقامة

 ٖٙ دليل فرضية األذاف
 : حكم أخذ األجرة على األذاف

 أقواؿ العلماء                                                                                          
ٖٜ 

 ٜٖ األدلة                                
 ٓٗ الًتجيح

 ٕٗ الصفات اليت ينبغي توفرىا يف ادلؤذف
 ٖٗ صفة الصَّيت
 ٖٗ صفة األمانة
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 ٗٗ صفة العلم بالوقت
 ٘ٗ إذا تشاحَّ اثناف يف األذاف فأيُّهما يُقدـ

 ٘ٗ التقدمي بصفات ادلؤذف
 ٙٗ التقدمي بصفة الصالح ، والعقل

 ٙٗ التقدمي باختيار اجلرياف
 ٚٗ التقدمي بالقرعة ، ودليلو

 ٛٗ صفة األذاف
 ٛٗ صفة الًتجيع

 ٓ٘ استحباب الطهارة للمؤذف
 ٔ٘ استقباؿ القبلة أثناء األذاف

 ٔ٘ اإلمجاع على سنِّيتودليل 
 ٕ٘ مشروعية التفات ادلؤذف يف احليعلتني

 ٖ٘ صفة االلتفات يف احليعلتني
 ٗ٘ التَّثويب يف أذاف الفجر

 ٘٘ صفة اإلقامة
 ٚ٘ شروط صحة األذاف :
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 ٚ٘ شرط الًتتيب يف األذاف
 ٛ٘ شرط ادلواالة يف األذاف
 ٜ٘ شرط العدالة يف ادلؤذف

 ٓٙ األذافحكم التلحني يف 
 ٔٙ حكم أذاف الصيب إذا كاف مميِّزاً 
 ٕٙ حكم الفصل بني ألفاظ األذاف

 ٖٙ حكم األذاف قبل الوقت
 ٖٙ وقت األذاف األوؿ يف الفجر

 ٙٙ سنة الفصل بني أذاف ادلغرب واإلقامة
 ٚٙ صفة األذاف واإلقامة يف اجلمع بني الصالتني

 ٚٙ سنّية متابعة ادلؤذف يف ألفاظ األذاف
 : صفة ادلتابعة يف احليعلتني

                       أقواؿ العلماء                          
ٜٙ 

 ٜٙ أدلتهم                          
 ٜٙ الًتجيح                          

 ٔٚ ما يقاؿ بعد الفراغ من األذاف
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 ٕٚ معٌت قولو) اللهم رب ىذه الدعوة التامة (
 ٖٚ الوسيلةمعٌت 

 ٘ٚ شذوذ زيادة ) إنك ال ختلف ادليعاد (
 ٘ٚ حكم قوؿ : صدقاً ، وحقاً بعد فراغ ادلؤذف

 ٚٚ باب شروط الصالة
 ٛٚ تعريف الشرط لغة

 ٛٚ تعريف الشرط اصطالحاً 
 ٜٚ أقساـ شروط الصالة

 ٜٚ مناسبة باب شروط الصالة دلا قبلو
 ٓٛ الشرط األوؿ : ] الوقت [

 : اشًتاطودليل 
            دليل الكتاب              

ٛٔ 

 ٔٛ دليل السنة              
 ٕٛ دليل اإلمجاع              

 ٕٛ ث [الشرط الثاين :] الطهارة من احلد
 : دليل اشًتاطو

               دليل الكتاب               
ٕٛ 
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 ٖٛ سنةدليل ال               
 ٙٛ وقت الظهر

 ٚٛ أمساء صالة الظُّهر
 ٛٛ أوؿ وقت الظُّهر

 ٜٓ معٌت الزواؿ
 ٕٜ كيف يُعرؼ انتصاؼ النهار والزواؿ

 ٖٜ هناية وقت الظُّهر
 ٜٙ تأخري الظُّهر يف شدة احلرِّ 

 ٜٙ ىل سبب التأخري ادلشقة على الناس أـ الوقت نفسو
 ٜٙ فائدة اخلالؼ

 ٜٜ تأخري الظهر بسبب الغيم دلن يصلي مجاعة
 ٓٓٔ وقت صالة العصر 

 ٓٓٔ بداية وقت صالة العصر ودليلو
 ٔٓٔ معٌت العصر يف لغة العرب

 ٔٓٔ دليل كوف صالة العصر ىي الصالة الوسطى
 ٗٓٔ تقسيم هناية وقت صالة العصر إىل اختياري واضطراري
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 ٗٓٔ هناية وقت العصر االختياري واالضطراري
 ٙٓٔ وقت صالة ادلغرب

 ٙٓٔ اصالة ادلغرب ودليلهبداية وقت 
 ٚٓٔ آخر وقت ادلغرب

 ٚٓٔ ىل ادلراد مبغيب الشفق األمحر أـ األبيض والدليل
 ٔٔٔ وقت صالة العشاء : بداية وقت صالة العشاء والدليل

 ٕٔٔ اهناية وقت صالة العشاء االختياري ودليله
 ٕٔٔ وقت العشاء االضطراري ودليلو

 ٖٔٔ فضيلة تأخري العشاء والدليل
 ٘ٔٔ وقت صالة الفجر : بداية وقت صالة الفجر

 ٘ٔٔ هناية وقت الفجر والدليل
 ٚٔٔ فضيلة تعجيل صالة الصبح يف أوؿ وقتها ودليلو
 ٛٔٔ ىل يدرؾ الوقت بتكبرية اإلحراـ أـ بإدراؾ الركعة

 ٕٓٔ حكم الصالة قبل دخوؿ وقتها
 ٕٔٔ غلبة الظن باالجتهاد للحكم بدخوؿ وقت الصالة إعتبار

 ٕٕٔ اعتبار غلبة الظن خبرب الثقة الضابط
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 ٖٕٔ إذا باف خطأ االجتهاد يف دخوؿ وقت الصالة
 ٕٗٔ حكم ادلكلف إذا أدرؾ أوؿ وقت الصالة مث زاؿ تكليفو

 ٕٚٔ وجوب قضاء الفوائت فوراً ودليلو
 ٕٛٔ وجوب ترتيب الفوائت إذا قضيت

 ٖٔٔ الشرط الثالث :] سًت العورة [
 : دليل وجوب سًت العورة يف الصالة

 دليل الكتاب                                                                           
ٖٔٔ 

 ٕٖٔ دليل السنة               
 ٖٖٔ دليل اإلمجاع                

 ٖٖٔ ضابط السًت ادلعترب يف الصالة
 ٖ٘ٔ حدُّ العورة للرجل واألمة وأـ الولد وادلعتق بعضها

 ٖٛٔ حد عورة احلُرّة يف الصالة
 ٜٖٔ حكم الصالة يف الثوب الواحد

 ٕٗٔ حكم صالة من انكشفت عورتو يف الصالة
 ٖٗٔ حكم الصالة يف الثوب احملـر

 ٗٗٔ حكم الصالة يف احملل النجس
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 ٘ٗٔ العورةحكم من مل جيد ساتراً إال بقدر 
 ٘ٗٔ ىل يلـز قبوؿ العارية لسًت العورة يف الصالة

 كيف يصلي العاري :
 أقواؿ العلماء                                           

ٔٗٙ 

 ٚٗٔ الًتجيح                      
 ٜٗٔ موقف إماـ العراة

 ٔ٘ٔ صالة العراة مجاعة إذا كانوا رجاالً ونساءً 
 ٔ٘ٔ لسًتة أثناء الصالةحكم وجداف 

 ٖ٘ٔ كراىية السَّدؿ يف الصالة : معٌت السَّدؿ
 ٗ٘ٔ معٌت اشتماؿ الصَّماءو كراىية اشتماؿ الصَّماء يف الصالة 

 ٗ٘ٔ حكم تغطية الوجو ، واللثاـ يف الصالة
 ٘٘ٔ كراىية كف الكم ولفو يف الصالة والدليل

 ٙ٘ٔ كراىية شد الزنار يف الصالة
 ٛ٘ٔ اخليالء يف الثوب وغريه والدليلحترمي 

 ٜ٘ٔ حترمي التَّصوير والدليل
 ٖٙٔ حترمي لبس ادلنسوج من الذىب وادلموه بو على الرجاؿ
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 ٖٙٔ حترمي لبس احلرير على الرجاؿ والدليل
 ٚٙٔ استثناء قدر األربعة أصابع والدليل

 ٚٙٔ ما يستثٌت من حترمي لبس احلرير على الرجاؿ
 ٜٙٔ ادلعصفر وادلزعفر للرجاؿ والدليلكراىية لبس 

 ٓٚٔ الشرط الرابع: ] اجتناب النجاسات [ 
 ٔٚٔ دليل اشًتاط طهارة الثوب يف الصالة
 ٔٚٔ دليل اشًتاط طهارة البدف يف الصالة
 ٔٚٔ دليل اشًتاط طهارة ادلكاف يف الصالة

 ٖٚٔ حكم الصالة على األرض النجسة إذا طُيِّنت أو فرشت بطاىر
 ٚٚٔ إذا علم بالنجاسة بعد صالتو وجهل كوهنا فيها مل تلزمو إعادهتا

 ٜٚٔ حكم جرب العظم بالنجس
 ٓٛٔ طهارة العضو ادلقطوع ، والسن إذا قلعت من اإلنساف

 ٔٛٔ حترمي الصالة يف ادلقربة والدليل
 ٖٛٔ حترمي الصالة يف احلش والدليل
 ٗٛٔ حترمي الصالة يف احلماـ والدليل

 ٗٛٔ الصالة يف أعطاف اإلبل والدليل حترمي
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 ٘ٛٔ حترمي الصالة على األرض ادلغصوبة
 ٙٛٔ حترمي الصالة على أسطحة ادلواضع ادلنهي عن الصالة فيها

 ٚٛٔ عدـ صحة الفريضة داخل الكعبة وفوقها والدليل
 ٜٛٔ صحة صالة النافلة داخل الكعبة والدليل

 ٜٓٔ الشرط اخلامس : ] استقباؿ القبلة [ 
 : دليل اشًتاط استقباؿ القبلة

 دليل الكتاب                                                      
ٜٔٓ 

 ٜٔٔ دليل السنة                             
 ٜٔٔ دليل اإلمجاع

 ٜٔٔ حكم العاجز عن استقباؿ القبلة
 ٕٜٔ والدليلجواز التنفل على الراحلة يف السفر بدوف استقباؿ القبلة 

 ٜٗٔ ىل جيوز للماشي يف السفر أف يًتخص بًتؾ استقباؿ القبلة
الفرؽ بني رخص الراكب وادلاشي يف السفر يف سقوط شرط استقباؿ 

 القبلة
ٜٔ٘ 

 ٜ٘ٔ وجوب استقباؿ عني القبلة دلن كاف قريباً منها
 ٕٓٓ العمل باحملاريب اإلسالمية يف حتديد القبلة

 ٕٕٓ على جهة القبلةاالستدالؿ بالقطب 
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 ٖٕٓ االستدالؿ بالشمس والقمر على جهة القبلة
إذا اجتهد اجملتهداف واختلفا يف جهة القبلة مل جيز أف يتبع أحدمها 

 اآلخر
ٕٓٙ 

 ٕٚٓ يتبع ادلقلد أوثقهما
 ٕٚٓ حكم من صلى بغري اجتهاد وال تقليد

 ٕٛٓ جتديد االجتهاد عند كل صالة
 ٜٕٓ النِّية [الشرط السادس :] 

 ٜٕٓ تعريف النِّية
 ٕٓٔ دليل اشًتاطها

 ٕٕٔ وجوب نية التعيني للصالة
 ٖٕٔ وجوب مصاحبة النية لتكبرية اإلحراـ

 ٕٛٔ حكم قطع النية أثناء الصالة والًتدُّد فيها
 ٕٕٓ حكم الشك يف النّية

 ٕٕٓ حكم االنتقاؿ من نية الفرض إىل نية النافلة يف الصالة وشرط جوازه
 ٕٕٔ حكم االنتقاؿ من نية الفرض إىل فرٍض آخر

 ٖٕٕ وجوب نية اإلمامة واالئتماـ
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 ٖٕٔ باب صفة الصالة
 ٕٖٕ آداب ادلشي إىل الصالة

 ٖٕ٘ ؟ إذا خشي فوات الصف األوؿ إذا مشي فهل األفضل لو الركوب
 ٖٕٛ مىت يكوف القياـ للصالة

 ٖٕٗ صفة الرفع لتكبرية اإلحراـ
 ٕ٘ٗ مقارنة اإلماـ يف تكبرية اإلحراـحكم 

 ٕٓ٘ صفة قبض اليد اليسرى يف حاؿ القياـ قبل الركوع
 ٕٕ٘ دعاء االستفتاح

 ٖٕ٘ صور االستفتاح يف الصالة
 ٕ٘٘ ؟ أي صيغ االستفتاح أفضل

 ٕٙ٘ حكم دعاء االستفتاح يف الصالة : األقواؿ ، األدلة
 الًتجيح                                   

 
ٕ٘ٚ 

 : ىل يشرع االستفتاح يف صالة اجلنازة
 األقواؿ                                                                                  

ٕ٘ٛ 

 ٕٛ٘ الًتجيح                 
 ٜٕ٘ موضع دعاء االستفتاح
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 ٜٕ٘ إذا نسي ادلصلي االستفتاح فهل جيب عليو سجود السهو
 ٜٕ٘ االستعاذة ، مشروعيتها يف الصالة ، صيغتها الواردة

 ٕٔٙ البسملة
 ٕٕٙ ؟ ىل ىي آية من الفاحتة

 ٕ٘ٙ قراءة الفاحتة
 ٕٙٙ إذا قطع أثناء قراءهتا بالذكر غري ادلشروع

 ٕٛٙ حكم ترؾ التشديدة يف آيات الفاحتة
 ٕٛٙ حكم ترؾ ترتيب آيات الفاحتة

 ٕٓٚ وادلأمومنياجلهر بالتأمني من اإلماـ 
 ٕٔٚ قراءة ما تيسر بعد الفاحتة

 ٕ٘ٚ السنةيف القراءة يف صالة الصبح
 ٕ٘ٚ سبب تسمية ادلفصل

 ٕٙٚ بداية ادلفصل
 ٕٚٚ أقواؿ العلماء يف بدايتو

 ٕٚٚ أقساـ ادلفصل
 ٕٓٛ السنة يف القراءة يف صالة ادلغرب
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 ٕٕٛ السنة يف القراءة يف صالة الظهر والعصر والعشاء
 ٕٙٛ صفة الركوع

 ٕٚٛ حكم التطبيق لليدين حاؿ الركوع
 ٜٕٛ الرفع من الركوع وصفتو

 ىل جيمع ادلأمـو بني التَّسميع والتَّحميد أـ يقتصر على التَّحميد : 
 األقواؿ                        

ٕٜٛ 

 ٜٕٓ األدلة               
 ٜٕٓ الًتجيح               
 ٜٕٔ صيغ التَّحميد

 ٖٜٕ أذكار االعتداؿ بعد الرفع من الركوع
 ىل الذي يوزف يـو القيامة العمل أو العامل أو كلٌّ منهما : 

     األقواؿ        
ٕٜٗ 

 ٜٕ٘ األدلة       
 ٜٕ٘ الًتجيح       

 ٜٕٚ صفة اذلوي إىل السجود
 ٜٕٛ السجود على السبعة األعظم
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 أو  الرجلني:ىل يكوف النزوؿ للسجود بتقدمي اليدين 
 األقواؿ                                       

ٕٜٜ 

 ٖٓٓ األدلة        
 ٖٔٓ الًتجيح        

 ٕٖٓ السجود على احلائل
 ٖٗٓ السجود على طرؼ الثوب

 ٖ٘ٓ صفة السجود : اجملافاة يف السجود
 ٖٚٓ أذكار السجود

 ٜٖٓ اجللوس بني السجدتني : صفتو
 ٖٓٔ بني السجدتنيأذكار اجللوس 

 ٖٔٔ صفة النهوض للركعة الثانية
 مسألة جلسة االسًتاحة : 
 أقواؿ العلماء                                               

ٖٕٔ 

 ٕٖٔ األدلة                          
 ٖٖٔ الًتجيح                          

 ٖٗٔ صفة الركعة الثانية
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 ٖٙٔ للتَّشهد األوؿصفة اجللوس 
 ٖٚٔ صفة العقد باألصابع يف التَّشهد

 ٖٛٔ صفة التَّْحِليق
 ٕٖٓ اإلشارة بالسبابة يف التَّشهد

 ٕٖٔ صيغ التَّحيات واختالؼ العلماء رمحهم اهلل يف ادلختار منها
 ٕٕٖ أوجو ترجيح حديث عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنو يف التَّشهد

 ٖٕٖ معٌت التَّحيات
 ٖٕٖ معٌت الصَّلوات
 ٕٖٗ معٌت الطَّيبات

 ٕٖٙ دليل عدـ الصالة على النيب صلى اهلل عليو وسلم يف التَّشهد األوؿ
 ٕٖٛ صيغة الصالة اإلبراىيمية يف التَّشهد

 ٕٖٛ الدعاء يف التَّشهد األخري
 : ذ باألربع كلمات للوجوب أو الندبىل األمر بالتَّعو 

    األقواؿ       
ٖٕٜ 

 ٜٕٖ األدلة       
 ٜٕٖ الًتجيح       
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 ٖٖٔ معٌت فتنة احمليا وادلمات
 ٖٖٔ فتنة ادلسيح الدجاؿ

 ٕٖٖ الدعاء يف التَّشهد األخري
 ٖٖٗ ىل جيوز الدعاء بأمور الدنيا

 ٖٖٗ التسليم
 ٖٖ٘ صفة التسليم

 ٖٖٚ ىل الواجب تسليمتاف ، أو تسليمة واحدةٌ 
 ٖٖٛ صفة القياـ للركعة الثالثة

 ٜٖٖ صفة القراءة يف الثالثة والرابعة
 ٖٓٗ صفة اجللوس للتَّشهد األخري

 ٖٓٗ ُسنِّية التَّورؾ ، وصفتو ، وموضعو
 ٖٔٗ صفة جلوس ادلرأة يف الصالة

 ٖٖٗ فصل
 ٖٖٗ كراىية االلتفات يف الصالة : صور االلتفات

 ٖ٘ٗ االلتفات حلاجةحكم 
 ٖٚٗ رفع البصر إىل السماء يف الصالة
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 ٖٚٗ كراىية تغميض العينني
 ٖٛٗ اإِلقػَْعاء : أنواعو ، وحكم كل نوعٍ 
 ٜٖٗ كراىية افًتاش اليدين يف السجود

 ٖٓ٘ حكم التََّخصُّر يف الصالة
 ٖٔ٘ علة النهي عن وضع اليدين على اخلاصرة يف الصالة

وح يف الصالة  ٕٖ٘ حكم الًتَّ
 ٖٖ٘ فرقعة األصابع يف الصالة وحكمها

 ٖٖ٘ تشبيك األصابع : أحوالو ، وحكمها
 ٖٚ٘ تكرار الفاحتة أحوالو ، حكمها

 ٜٖ٘ عدُّ اآليات يف الصالة
 ٖٓٙ الفتح على اإلماـ

 ٕٖٙ قتل احلية والعقرب والقمل يف الصالة
صلِّي شيءٌ 

ُ
 ٖ٘ٙ التَّْسبيُح للرجاؿ والتَّْصِفيُق إذا ناب ادل

 ٖٙٙ صفة التَّْصفيق للنساء
 ٖٙٙ يف الصالة : البصاؽ : اللغات فيوالبصاؽ 

 ٖٙٙ موضعو ، والدليل
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 ٖٛٙ السًتة يف الصالة : مشروعيتها
 ٜٖٙ قدر السًُّتة

 اخلّط : 
       دليلو       

ٖٚٓ 

 ٕٖٚ صفتو      
 ٕٖٚ بطالف الصالة مبرور الكلب األسود البهيم : الدليل

 ٖٙٚ فصل : أركان الصالة
 ٖٙٚ الصالة وأفعاذلا إىل أركاف وواجبات وسننوجو تقسيم أقواؿ 

 ٜٖٚ الركن األوؿ : القياـ
 ٜٖٚ حدُّ القياـ ، دليل رُْكِنيَّتو

 ٖٔٛ الركن الثاين : تكبرية اإلحراـ : دليل رُْكِنيَّتها
 ٖٔٛ الركن الثالث : قراءة الفاحتة : دليل رُْكِنيَّتها

 ٕٖٛ الركن الرابع : الركوع : دليل رُْكِنيَّتو
 ٖٖٛ الركن اخلامس : االعتداؿ عنو ، رُْكِنيَّتو

 ٖٖٛ الركن السادس : السجود على األعضاء السبعة ، دليل رُْكِنيَّتو
 ٖٗٛ الركن السابع : االعتداؿ عنو ، دليل رُْكِنيَّتو
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 ٖٗٛ الركن الثامن : اجللوس بني السجدتني : دليل رُْكِنيَّتو
 ٖ٘ٛ األركاف : دليل رُْكِنيَّتهاالركن التاسع : الطمأنينة يف 

 ٖٙٛ الركن العاشر : التَّشهد األخري : دليل رُْكِنيَّتو
 ٖٙٛ الركن احلادي عشر : اجللوس للتَّشهد األخري : دليل رُْكِنيَّتو

الركن الثاين عشر : الصالة على النيب صلى اهلل عليو وسلم ، وترجيح 
 عدـ رُْكِنيَّتها يف الصالة

ٖٛٚ 

تيب : دليل رُْكِنيَّتوالركن   ٜٖٛ الثالث عشر : الًتَّ
 ٜٖٓ الركن الرابع عشر : التَّسليم : دليل رُْكِنيَّتو

 ٕٜٖ واجبات الصالة
 ٖٜٖ األوؿ : تكبريات االنتقاؿ ، دليل وجوهبا

 ٜٖٗ الثاين : التَّْسِميعُ 
 ٜٖٗ الثالث : التَّْحِميُد ، دليل وجوهبما

 ٜٖ٘ الرابع : تسبيح الرُّكوع
 ٜٖ٘ اخلامس : تسبيح السُّجود ، دليل وجوهبما

 ٜٖٙ السادس : سؤاؿ ادلغفرة مرًة مرةً 
 ٜٖٙ السابع : التَّشهد األوؿ
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 ٜٖٙ الثامن : اجللوس لو ، دليل وجوهبما
 ٜٖٚ سنن الصالة

 ٜٖٛ حكم ترؾ الشرط لغري عذر
 ٕٓٗ عدـ وجوب سجود السهو لًتؾ السنن

 ٖٓٗ باب سجود السهو
 ٗٓٗ ؟ يتشهد يف سجود السهو إذا كاف بعد السالـ ىل

 ٘ٓٗ حكم سجود السهو ، ودليلو
  :ىل يكوف سجود السهو قبل السالـ أو بعده أو فيو تفصيل 

    أقواؿ العلماء        
ٗٓٙ 

 ٙٓٗ أدلتهم        
 ٜٓٗ الًتجيح        

 ٔٔٗ حكم زيادة الفعل من جنس الصالة عمدا ، وسهواً 
 ٕٔٗ حكم زيادة الركعة ، والعلم هبا أثناءىا وبعدىا

 ٚٔٗ حكم العمل ادلستكثر عادًة من غري جنس الصالة
 ٜٔٗ حكم األكل والشرب اليسري سهواً يف الصالة

 ٕٔٗ حكم الشرب اليسري إذا وقع عمداً يف صالة النافلة



 472  الجزء األول -الفهرس              ِكَتاُب الصَّالة                                              

 

 ٕٔٗ حكم زيادة القوؿ ادلشروع يف غري موضعو
 ٕٗٗ إدتاـ الصالة عمداً حكم السالـ قبل 

 ٕ٘ٗ حكم السالـ قبل إدتاـ الصالة سهواً 
 ٕٛٗ حكم الَقْهَقَهة يف الصالة

 ٕٛٗ حكم النفخ واالنتحاب يف الصالة إذا كاف من غري خشية اهلل
 ٕٛٗ حكم النَّْحَنحة يف الصالة

 ٖٔٗ فصل
 ٖٔٗ حكم من ترؾ ركناً فذكره بعد شروعو يف قراءة ركعٍة أخرى

 ٖٖٗ من ترؾ ركناً يف ركعٍة وذكره بعد السَّالـحكم 
حكم نسياف التَّشهد األوؿ ومىت يلزمو الرجوع ، ومىت يسقط عنو 

 وجَيْربه بسجود السهو
ٖٗٗ 

ترجيح القوؿ بعدـ الرجوع للتَّشهد األوؿ إذا ذكره بعد انتصابو قائماً 
 وقبل أف يقرأ

ٖٗٙ 

 ٖٛٗ حكم من شكَّ يف عدد الركعات
 ٜٖٗ الشَّك يف الصالة وحكمهاأحواؿ 

 ٓٗٗ حكم من شكَّ يف ترؾ الرُّكن
 ٔٗٗ حكم من شكَّ يف ترؾ واجبٍ 
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 ٔٗٗ حكم من شكَّ يف الزيادة
 ٕٗٗ محل اإلماـ عن ادلأمـو السهو يف غري األركاف

 ٘ٗٗ حكم نسياف سجود السهو القبلي وتذكره بعد السالـ
بتكراره أو يكفيو د السهو حكم من تكرر سهوه ىل يُتكرر سجو 

 ؟سجدتاف
ٗٗ٘ 

 ٚٗٗ الفهرس
 
 


