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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 واآلخر   ِة . بِِو خرَي اجلزاِء يف الدُّ

 وصلَّى اهللُ وسلََّم وبارَك على نبيِِّو وآلِِو وصحِبِو .
 

ت ب هَ                                                             َك 
 الرَّاِجي َعفَو َربِِّو وَمغفرتَُو لُو ولَواِلَديِو ولِلُمسلِمنَي                                      

 الشَّنقيطيُّ  ُُمَمَِّد ْبِن مزيٍد اجَلكِنُّ  ُُمَمَُّد بُن ُُمَمٍَّد اْلُمخَتاِر ْبنِ                               
َه 01/01/0141                                                     
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 ٔ 

 

 مِ يْ حِ الر   نِ مَ حْ الر   اللِ  مِ سْ بِ 
 ________________________________________      

 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ 
 ________________________________________ 

:  وأما التطوعـ تعريف الصالة ، تقد   [ عِ و  طَ الت   الةُ صَ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ع الرجل تطو  " يقاؿ : و ، " إذا انقاد وسُهل  " طَاَع ، َيطُوُع َطْوًعامن  لٌ فهو تفع  

   :  طوعُ : ) والت   -َرِِحَُو اللُ - قاؿ األزىري  ، الذي ال يلزمو  ع بالشيءِ إذا تب  " 
  . ( اىػ وُ ضُ رْ ك فػَ ال يلزمُ  بو من ذات نفسك فيما عتَ ب  ا تَ مَ 

 الصلوات ال ي ال تلـز أف يبّي :  بهذا الباب -رَِحَمُو اللُ -ومراد المصنف 
من بياف الصلوات  -َرِِحَُو اللُ -ع ، فبعد أف فرغ بر تَ ع هبا ومُ تطوّ فهو مُ ، ف ادلكل  

  . واضحةٌ :  والمناسبة في ىذاادلفروضة شرع يف بياف النافلة ، 
، وندب عباده إىل  -- طوع شرعها الل في كتابو وبهدي رسولووصالة الت  

من اجلزاء احلسن على فعلها   ذل  فللها ، وعيي  ما أعد  اإلكثار منها ، وبي  
    نبيو  -ُسْبَحانَوُ -فأمر ، كانت من نوافل الليل والنهار   سواءً ، واحملافية عليها 

--  ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   چ  : -ُسْبَحانَوُ - الة الليل ؛ فقاؿبصواألمر ألمتو

چپ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ    ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ 
(ٔ)

   . 

                              
. ٗ-ٔ ، آية : ادلزمل ( /ٔ)



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٕ 

 

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -وقاؿ 

چڈ 
 ، وِ تِ م  ىو لو وألُ و ل على الندب ِحُ  كاف زُلكماً   ، واألمر يف ىذا إف (ٔ) 

كاف منسوخًا فقد كاف واجبًا عليو وعلى أمتو على ظاىر حديث عائشة وإف  
  . رضي الل عنهما وىو قوذلا وقوٌؿ البن عباسٍ  رضي الل عنها يف صحيح مسل ٍ 

 ما أعّد من  بالليل ، وبي   وخاصةً ، على احملافيي على النوافل  -ُسْبَحانَوُ -وأثىن 
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ  : -ُسْبَحانَوُ -فقاؿ  ذل  يف جناتو كرامتو

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 چہ      ہ   ھ  ھ    ھ 
(ٕ) . 

وئ      وئ       ەئ   ەئ     ائ     ائ    ى   ې  ې   ى چ :  -ُسْبَحانَوُ -وقاؿ 

 چۇئ  ۇئ
(ٖ) . 

طوع عموماً ببياف فلل صالة الت   --عن رسوؿ الل  حيحةُ الص   نةُ الس   وجاءت
وأهنا خري األعماؿ ، نت فللها وخصوصًا ، ففي فلل صالة التطوع عمومًا بي  

   --كما يف حديث ثوباف ،  ، وأفللها  -ُسْبَحانَوُ -هبا إىل الل  بُ تقر  ال ي يُ 
كم الِ عمَ أَ  رَ يْـ خَ  وا أن  مُ لَ واعْ ، صوا حْ ولن تُ ، وا يمُ قِ تَ اسْ  )) قاؿ : -- النب   أف  

 . ه الذىب  حو وأقر  وصح   واحلاك ُ ،  والبيقهي  ،  ووابن ماج، رواه أِحد  (( الةُ الص  

                              
. ٜٚ ، آية :اإلسراء  ( /ٔ)
. ٚٔ-ٙٔ ، آية :السجدة ( / ٕ)
. ٜ ، آية :الزمر ( / ٖ)
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 يدؿ   (( الةكم الص  الِ عمَ أَ  رَ يْـ خَ  وا أن  مُ لَ واعْ )) : -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -فقولو 
  الطاعات فريلةً من بقية أفلل على أف الصالة بنوعيها بعمـو لفظ الصالة فيو 

، فنافلة الصالة أفلل من نافلة الصدقة ، والصـو ، واحلج  نافلةً  وأ كانت
 كما ىو احلاؿ يف فريلتها .،  والعمرة 

 :  عظيمةٌ  لوات حكمٌ وع من الص  وفي شرعية ىذا الن  
  .ما يتعلق بصالة التطوع عموماً :  منها

  .ما يتعلق بأنواعها وأفرادىا : ومنها
ببياف اآلثار احلميدة  --عن رسوؿ الل  حيحةُ األحاديث الص  فقد جاءت 

من  يف كل نوعٍ  -تَػَعاىَل  اللُ  اءَ شَ  فْ إِ -نو نبيّ كما سُ ،  طوع جبميع أنواعها لصالة الت  
الة على حكمة مشروعيتو ىذه الصلوات عند بياف ما ورد فيو من األحاديث الد  

 . وواآلثار احلميدة ادلرتتبة على احملافية علي
 هبا نق  الفريلة بُ يَْ  -تَػَعاىَل -أف الل :  ومن الحكم العامة في صالة التطوع
 لَ أو   إن   )): قاؿ  -- أف النب --كما ثبت ذلك يف حديث أيب ىريرة 

و لمالئكتِ  --الة ، قال يقول ربنا الص   يامةِ اس يوم القِ و الن  حاسب بِ ما يُ 
بت لو تِ كُ   ةً ام  كانت تَ   ها ؟ فإنْ صَ أتّمها أم نقَ  يبدِ عَ  الةَ روا صَ وىو أعلم : انظُ 

؟ فإن   عٍ طوّ ي من تَ دِ بْ عَ روا ىل لِ ها شيئًا قال : انظُ منْ  ن كان انتقصَ إة ، و ام  تَ 
، داود  وأبو، رواه أِحد  ((و طّوعِ و من تَ ضَ رْ ي فَـ دِ بْ عَ وا لِ م  قال : أتِ  كان لو تطوّعٌ 

 حو .واحلاك  وصح  ، سائي والن  ،  ووابن ماج،  والرتمذي  
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  ________________________________________
 وفٌ سُ ىا كُ دُ آكَ 

________________________________________ 
العبد للصالة ادلفروضة فيدخل فيها وىو على أكمل  ءُ ير أهنا تُ :  ومن حكمها

دوف أف يتطوّع  األحواؿ وأفللها ، وىذا خبالؼ ما إذا صلى الفريلة مباشرةً 
  .قبلها ، فإنو يكوف حديث العهد مبشاغل الدنيا فال يكمل خشوعو فيها 

  .على ذلك يف عمـو الفرائض وخصوصها  حيحةُ نة الص  وقد أكدت الس  
           -- غفٍل ادلزنر بن مُ  حديث عبدالل :عليو  أما في عمومها فيدل  

 (( .الٌة انين صَ أذَ  بين كل   )) قاؿ : -- النب   حيحي أف  يف الص  
 ة يف الفجر واليهر .لي  بْ اتبة القَ نة بفعل الر  فقد ثبتت الس  :  وأما في الخصوص

 قاؿ :  -- عن النبر  -- ويف صحيح البخاري من حديث عبدالل ادلزنر 
 (( . اءَ شَ  نْ : لمَ  الثةِ في الث   الَ ، قَ  غربِ المَ  بلَ وا قَ ل  صَ  ))

ُهَما-ويف حديث عبدالل بن عمر   : --قاؿ رسوؿ الل : قاؿ  -َرِضَي الُل َعنػْ
رواه أِحد وأبو داود والرتمذي  ((بعًا أرْ  صرِ ى قبل العَ ل  رءًا صَ امْ  اللُ  مَ حِ رَ  ))

 ما .هِ يْ يحَ حِ نو وابن خزدية وابن حباف يف صَ وحس  
يف فلل كل نوٍع من صالة بياف األحاديث الواردة  -تَػَعاىَل -وسيأيت بإذف الل 

 ألنواعها . -َرِِحَُو اللُ -التطوع عند بياف ادلصنف 
 عائدٌ  ىا [] آكدُ  اللمري يف قولو : [ وفٌ سُ ىا كُ ] آكدُ  : -رَِحَمُو اللُ -قولو 

طوع صالة بي أف آكد صالة الت  أف يُ  -َرِِحَُو اللُ -طوع ، ومراده إىل صالة الت  
رعت بسبب كسوؼ الشمس والقمر ، وادلعىن الكسوؼ ، وىي الصالة ال ي شُ 
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رعت فيو ما شُ : طوع صالة الكسوؼ ، فصالة النافلة منها الت   صالةِ  أفللَ  أف  
 ؛و اجلماعة أفلل فيرعت شرع فيو اجلماعة ، والذي شُ ما مل تُ : اجلماعة ، ومنها 

 ، وىذا أبلغ يف من مجاعة ادلسلمي ال من أفرادى  فعلوألف الشرع دعى إىل 
    .ده تأك  

، فبّي ادلصنف رِحو الل  هو وآكدِ يف أفللِ  و اجلماعة سلتلفٌ فيرعت مث الذي شُ 
  . ، وىو قوؿ طائفٍة من أىل العل  رِحه  الل ه صالة الكسوؼآكدَ  أف

 بدليلين : ذلكوا على واستدل  
على ذلك  أمر بفعلها عند وجود سببها ، ويدؿ   -- النب   أف   الدليل األول :
ـر ما ثبت يف الص    النب   أف   -َرِضَي اللُ َعنػَْها-ادلؤمني عائشة  حيحي من حديث أ

--  ُمسَ الش   إن   )) ى بالناس قاؿ :ده وصل  هْ يف عَ  سفت الشمسُ دلا ك 
وىا أيتمُ و فإذا رَ ياتِ حَ وال لِ  حدٍ أَ  وتِ لمَ  خسفانِ نْ ال يَـ  اللِ  من آياتِ  آيتانِ  مرَ والقَ 
واللفظ دلسل  ،  ((نكم ج الل عَ فر  وا حتى يُ ل  ال أيضًا : فصَ وقَ  الةِ وا للص  عُ زَ فافْـ 

يف حديث عبدالل بن مسعود  ((وا فصل   )): وقد جاء األمر هبا ايلًا بقولو 
ُه ْ - وعبدالل بن عمر وادلغرية بن شعبة  حيح .يف الص   وكلها ثابتةٌ  -َرِضَي اللُ َعنػْ

 ، وجاء بصيغة اجلمع شلا يدؿ   أمرٌ  ((وا فصل   )) : -الص الُة َوالس الـُ َعَلْيِو -فقولو 
َعَلْيِو الص الُة -عنو  الفعلية نة، وىذا ما جاءت بو الس   على مشروعية فعلها مجاعةً 

 . بأصحابو مجاعةً  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -حيث صالىا  -َوالس الـُ 
 مجاعيةً  ، ومأمورًا بفعلها ، فكوهنا صالةً  اعيةً مج وعلى ىذا الوجو تكوف صالةً 

لعمـو الن   الوارد يف  اجلماعة اشرع ذلطوع ال ي ال تُ يعلها أفلل من صالة الت  
فلل صالة اجلماعة كما يف الصحيحي من حديث عبدالل بن عمر رضي الل 
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َأْفضُل من َصالِة )) َصالُة الَجَماعِة صلى الل عليو وسل  قاؿ :  النب   عنهما أف   
لصالة الفريلة ال ي أوجب  ا تكوف مشاهبةً ألهن  و ،  الَفذ  بَسْبٍع وِعْشرين َدرَجٍة ((

،   بغري مجاعة ُتصل ىالشرع فيها اجلماعة ، ومن ىنا تفلل الصلوات النافلة ال ي 
 . كما فللت الفريلة يف حاؿ اجلماعة على غريىا

ى فعلها ، ومل يرتكها إىل غريىا فكانت آكد داـو عل -- النب   أف   والثاني :
  .أخرى  ، وتركها تارةً  من صالة االستسقاء ال ي فعلها تارةً 

        حديث أنس:  على تركو لصالة االستسقاء في بعض األحيان ومما يدل  
 -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -يف الصحيحي يف قصة استسقائو  -- بن مالكٍ ا

َعَلْيِو الص الُة -كالكسوؼ دلا تأخر   كدةً ؤ على منبه يـو اجلمعة ، فلو كانت م
 قائ ٌ  السببَ  ألف  ؛  --عن صالتا ، ودلا انتير شكوى الصحايب  -َوالس الـُ 
     الدعاء مع وجود السبب ، وىذا إىل  ؿَ دَ و ترؾ الصالة ، وعَ ، مث إن   وموجودٌ 

 آكد . أف صالة الكسوؼعلى  مل يفعلو يف صالة الكسوؼ ، فدؿ  
،  مع أف صالة الكسوؼ وقعت مرةً  واستشكل قولهم : ) داوم على فعلها (

 -َرِِحَُهُ  اللُ -قاؿ بعض العلماء ف، ختلف يف تكرار الكسوؼ بأنو اُ :  جابويُ 
     عند أىل العلم القولينوىو أحد اختالؼ الروايات فيو ، :  بدليلبتكراره 

 فالقوؿ بعدـ تكراره ليس متفقاً عليو .،  -َرِِحَُهُ  اللُ -
أف االستسقاء :  بو صالة الكسوف على صالة االستسقاء حتْ ج  ومما رُ 

حلاجة الدنيا ، وىي سؤاؿ الل الغيث ، ودفع بالء القحط ، مث إف الغالب فيو أف 
 فإهنا صالة خوٍؼ ورىبٍة فهي أكثر قربًة  خاصاً مبوضعو خبالؼ الكسوؼ يكوف

 



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٚ 

 

_________ ______________________________
 فوترٌ  ، اويحٌ رَ ، فتَـ  اءٌ قَ سْ تِ اسْ  ثم  

________________________________________ 
 مث إف الكسوؼ العبادة فيها أقوى من ىذا الوجوفخللوصها من حاجة الدنيا ، 

 . الذي ىو سبب االستسقاء طِ حْ وقوعاً يف الغالب من القَ  أع   
طلُب الس قيا ، فالسرُي :  اءُ قَ سْ تِ االسْ  [ اءٌ قَ سْ تِ اسْ  ثم   ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو

، وادلراد بو : صالة االستسقاء من باب حذؼ ادللاؼ ،  والت اء فيو للط َلبِ 
 وإقامة ادللاؼ إليو ، وسيأيت تعريفو بإذف الل يف بابو .

: أف صالة الكسوؼ آكد من صالة االستسقاء  -َرِِحَُو اللُ - ومراد المصنف
 تيب .على الرت   ( ال ي تدؿ   م  ثُ عليو العطف بػ)  كما قدمنا ، وىو ما يدؿ  

ن صالة الكسوؼ واالستسقاء قد اشتمل على سؤاؿ الل دفع البالء غري م وكلٌ 
 أنو يف الكسوؼ الغالب عمومو ، ويف االستسقاء الغالب خصوصو .

      ؛ ألهنا صالٌة ُتشرع ذلا اجلماعة ،  ] فتراويٌح [ : -رَِحَمُو اللُ - قولو
  بيانو .شرع يف غريه كما سيأيت بإذف اللبرملاف ، فال تُ  ولكنها خاصةٌ 

   اويح ، الرت   أفلل صالةِ  رِ تْ الوِ  صالةَ  أف  : أي  ] فوتٌر [ : -رَِحَمُو اللُ - قولو
اويح ، أو كاف عل بعد الرت  لو اجلماعة إذا فُ  ويلي صالتا يف تأكده ، وىو شلا تسن  

ُهَما- الل بن عباسٍ ، كما وقع لعبد فقة بدوف قصدٍ يف الر      مع النبر  -َرِضَي الُل َعنػْ
--  ََها-عند خالتو ميمونة  اتَ حينما ب               ى مع النبر ، وصل   -َرِضَي الُل َعنػْ
--   حيحي . ، كما ثبت يف الص 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٛ 

ف صالة الوتر آكد من صالة االستسقاء ؛ إ:  -َرِِحَُهُ  اللُ - وقال بعض العلماء 
عليو ، وأمره بو ، وقالوا : إف صالة االستسقاء مل يرد األمر  --دلداومة النب 

 هبا .
شرع اجلماعة يف االستسقاء ، كما ثبت يف  -- النب   : بأف   ويجاب

        حابة حيحي وغريمها حينما صالىا مع الص  حيحة يف الص  األحاديث الص  
ُه ْ - ُه ْ َرضِ -ها ىو وأصحابو ، ومل يصلر  -َرِضَي الُل َعنػْ     ى ، ادَ رَ فػُ  -َي الُل َعنػْ

كما   يدؿ   رع لفعلها مجاعةً ، وطلب الش   رع لفعلها مجاعةً على طلب الش   فدؿ  
 . الت فليلقدمنا على 

عمومًا كما يف  رع داٌل على فضيلة صالة الجماعة على الفذ  دليل الش   إن   ثم  
ُهَما-الل بن عمر عبدحديث   -- النب   حيحي أف  الص  يف  -َرِضَي الُل َعنػْ

     (( درجةً  رينشْ وعِ  بعٍ ذ  بسَ الفَ  الةِ صَ  من فضلأ اعةِ مَ الجَ  الةُ )) صَ : قاؿ
 .  وىو عاـٌ 

مع  جلِ الر   الةُ : )) صَ قاؿ  -- النب   أف   --بن كعب  يبر وحديث أُ 
و مع رجٍل التِ ى من صَ جلين أزكَ و مع رَ التُ ده ، وصَ حْ و وَ التَ ى من صَ زكَ أ جلِ الر  

،  والبيهقي  ، وأبو داود ، أخرجو أِحد  إلى الل (( وما كان أكثر فهو أحب  
 حو .وصح   واحلاك ُ ، اف وابن حبّ 

على صالة الفذر عمومًا يف الفريلة  رع للصالة مجاعةً على تفليل الش   فدؿ  
ليل وغريه من األئمة من تف -َرِِحَُو اللُ -والنافلة ، فما جرى عليو ادلصنف 

؛ ش رع ، وىو ظاىٌر من جهة ادلعىنالصالة ال ي ُشرعت ذلا اجلماعة لو أصٌل من ال
 دىا أكثر شلا مل ُتسّن على تأك   ألف َنْدَب الش رع للمكلفي أف يفعلوىا مجاعًة يدؿ  



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٜ 

 

 ________________________________________
 جرِ والفَ  شاءِ ويُفعل بين العِ 

________________________________________ 
    اويح من رملاف ، ذل  فيو اجلماعة قصًدا ، والوتر ُيشرع فعلو مجاعًة يف الرت  

ـر  وىو الوارد ، واخلاص   ، فهذا وجو ما اختاره ادلصنف وغريه من  ليس كالعا
 . ة الل على اجلميعرِح األئمة

ـُ اآلكُد تيب بي ىذه الصمسألة الرت   فائدة : لوات تيهر عند االزدحاـ فيُػَقد 
 يف آخر الباب . -َرِِحَُو اللُ -نو بير يُ على غريه كما سَ 

 -َرِِحَُو اللُ -شرع ادلصنف  [ والفجرِ  بين العشاءِ  ] ويُفعلُ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو
 وفيها مسائل :هبذه اجلملة يف بياف صالة الوتر ، 

الوتر ضد  الشفع ، وادلراد بو العدد الذي ال يقبل القسمة على  المسألة األولى :
 االثني إال بكسٍر كالواحد والثالث واخلمس .

 وادلراد بالوتر صالة الوتر ، وىي من نوافل الليل .
دؿ  على مشروعيتو دليل السنة حيث ثبتت األحاديث عن  المسألة الثانية :

 بو قوالً ، وفعالً . --رسوؿ الل 
الل بن عمر حيحي من حديث عبد: فمنها ما ثبت يف الص   نة القوليةأما الس  ف
ُهَما- )) َصالُة الل ْيِل َمثْـَنى َمثْـَنى فإذا قاؿ :  --: أف النب  -َرِضَي الُل َعنػْ

 َخِشي َأحدُُكم الص ْبَح فْلُيوِتر ِبَواِحدٍة (( .
قاؿ :  --ب الن   الذي أخرجو مسل  ، أف   --وحديث أيب سعيد اخلدري 

 )) َأْوِتُروا قْبَل أْن ُتْصِبُحوا (( .



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٔٓ 

)) يا أىَل الُقرآن أْوِتُروا فإن  اللَ قاؿ :  --ب الن   أف   -- وحديث عليٍ  
 وابن ماجو . سائي والرتمذي  رواه أِحد وأبو داود والن  ِوتْـٌر ُيِحب  الوتَر (( 

 واألحاديث يف ىذا ادلعىن كثريٌة .
األحاديث يف  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -: فقد ثبتت عنو  الس نة الفعلية وأما

َرِضَي الُل َعِن -الصحيحي وغريمها عن أُمهاِت ادلؤمني وغريىن  من الصحابة 
 الوتَر حلراً وال سفراً . عِ دَ أنو كاف يُوتر ومل يَ  -اجلَِْمْيعِ 

   ، وىذا ىو مذىب مجهور العلماء  الوتر سنٌة وليس بواجبٍ  المسألة الثالثة :
؛ وذلك دلا ثبت يف  -َرِِحَُهُ  اللُ -من ادلالكية والشافعية واحلنابلة  -َرِِحَُهُ  اللُ -

دلا بَعثو إىل اليمن يف آخر  -- النب   أف   -- الصحيحي من حديث معاذٍ 
َأطَاُعوَك ِلَذلك فَأْعِلْمهم )) فإْن ُىْم قاؿ لو :  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -حياتو 

َترَض َعليهم َخْمَس َصَلواٍت في ُكل  َيوٍم ولَْيلٍة (( .  أن  الَل افـْ
طلحَة بن عبيدالل رضي الل عنو يف قص ة ودلا ثبت يف الصحيحي من حديث 

في  واتٍ لَ صَ  سُ مْ )) خَ فقاؿ عليو الصالة والسالـ :  اإلسالـ الر جل الس ائل عن
َعَلْيِو الص الُة -قال ف؟ ،  ُىن  رُ يْـ لي  غَ عَ  لْ )) ىَ :  --قاؿ ف (( ةِ لَ يْـ والل   ومِ اليَ 

الذي فرضو الل  ت ىذه األحاديث على أف  فدل   (( : ال إال أْن َتطو عَ  -َوالس المُ 
غريىا تطوٌع ، وليس بواجٍب ،  لوات اخلمس ، وأف  ا ىو الص  لوات إّن  من الص  

 فيكوف الوتر تطوعاً ، وليس بواجٍب . 
ليَس بَحْتٍم كَصالِتكم  الوترَ  )) إن  :  --ولذلك قاؿ علي بن أيب طالب 

 أخرجو احلاك  . َأْوتـََر (( -- اللِ  توبِة ، ولكن  رسولَ كْ المَ 



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٔٔ 

 

أمٌر حسٌن عمل بو )) عن الوتر قاؿ :  -- امتِ بن الص   بادةُ عُ  لَ ئِ ودلا سُ 
حو أخرجو احلاك  وصح  والمسلمون من بعده وليس بواجٍب ((  -- النبي  
 . ىبُ ه الذ  وأقر  

استدؿ  الذي ؛ ألف   -َواْلِعْلُ  ِعْنَد اللِ - في نظري القولينىو أرجح وىذا القوؿ 
على  ولِ مْ عنو بَ  رلابٌ بو القائلوف بوجوبو من األحاديث ادلشتملة على األمر بو 

الندب ، والص ارؼ لو عن ظاىره ىذه األحاديث الصحيحة ال ي دل ْت على أف 
 ما فرضو الل من الصلوات زلصوٌر يف الصلوات اخلمس وحدىا .

وقت  هبذه العبارة وىي -َرِِحَُو اللُ -وىي ال ي قصدىا ادلصنف  المسألة الرابعة :
    الة العشاء إىل طلوع الفجر ، أنو ما بعد ص -َرِِحَُو اللُ -الوتر ، حيث بي  

 أنو كاف يفعل الوتر  --عن رسوؿ الل  حيحةُ نة الص  وىذا ما دلت عليو الس  
     الل بن عمر عبد ما بي صالة العشاء وطلوع الفجر ، وقد جاء صرحياً يف حديث

ُهَما-      )) َصالُة الل ْيِل َمثْـَنى َمثْـَنى ، حيحي ، وفيو : يف الص   -َرِضَي الُل َعنػْ
 . فإذا َخِشَي أحدُكم الَفْجَر فْلُيوتْر ِبواحدٍة (( 

الذي  -- اخلدرير  يف حديث أيب سعيدٍ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -وقولو 
 وا (( .بحُ )) أوتروا قبَل أن ُتصْ أخرجو مسل  يف صحيحو : 

 َ حينما  --ذلك يف حديث خارجة بن حذيفة  -َوالس الـُ َعَلْيِو الص الُة -وبي 
 مْ كُ مد  َقْد أَ  --)) إن  الَل  خرج عليه  صلوات الل وسالمو عليو فقاؿ :

 بصالٍة ، وىي الوْتر ، فجعَلها َلكم فيَما بـَْيَن الِعَشاء إلى طُُلوِع الَفْجِر ((
 حو .أخرجو أِحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجو واحلاك  وصح  

 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٕٔ 

  ________________________________________
 َمثْـَنى َمثْـَنى ويُوِتُر بواحدةٍ  ركعةً  ه إحدى عشرةَ وأكثرُ ،  وَأقـَل و رَْكَعةٌ 

________________________________________ 
وقت صالة الوتر وأنو من بعد صالة العشاء ،  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -فبي  
 بطلوع الفجر . وينتهي

أف  أقل  ما حيصل بو الوتر أف يكوف : أي  [ ةٌ عَ كْ و َر ل  قَـ ] وأَ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو
الل حيحي من حديث عبدسنة كما يف الص  بركعٍة واحدٍة ، وىذا ما دلت عليو ال

)) فإذا خشي أحدُكم قاؿ :  --أف النب  -َرِضَي الُل َعنػُْهَما-ابن عمر 
فيجوز للمصلي أف يقتصر يف وتره على ركعٍة واحدٍة ،  بواحدٍة (( وترْ يُ الفجر فلْ 

ُهْ  -و --من أصحاب رسوؿ  وقد جاء الوتر بواحدٍة عن عشرةٍ  َرِضَي الُل َعنػْ
 ، منه  أبو بكر وعمر وعثماف وأـ ادلؤمني عائشة . -َأمْجَِعْيَ 

أف أكثر الوتر : أي  [ ركعةً  ه إحدى عشرةَ ] وأكثرُ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو
        ، كما ثبت يف صحيح مسل  من حديث أـ ادلؤمني عائشة  إحدى عشرة ركعةً 

َها-   بالليل ، وأنو كاف  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -يف صفة صالتو  -َرِضَي الُل َعنػْ
ها بعمومو الذي يشمل َفْصَلها وَوْصلَ  ؿ  دِ تُ ال يزيد على إحدى عشرة ركعة ، فاسْ 

 و أقصى الوتر .على أن  
؛ كما ثبت يف صحيح  [ بواحدةٍ  رُ وتِ ى ويُ نَ ثْـ ى مَ نَ ثْـ ] مَ مث بي  ذلك بقولو : 

 . -َرِضَي اللُ َعنػَْها-مسلٍ  عن أـ ادلؤمني عائشة 
 
 



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٖٔ 

 

__________________________________ ______
لُس َعِقَب جْ يَ  وبتسعٍ ،  ىاإال في آخرِ  لسْ جْ لم يَ  عٍ بْ ٍس أو سَ مْ بخَ  وإن أوترَ 

 الث اِمنة ويتشه ُد وال ُيَسل م ثم ُيَصل ي الت اسعَة ويتشّهُد وُيسل مُ 
________________________________________ 

 [ ىاإال في آخرِ  لسْ جْ لم يَ  عٍ بْ ٍس أو سَ مْ بخَ  وإن أوترَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
َها-دلا ثبت يف حديث أـ سلمة      الل  رسولُ  )) كانَ قالت :  -َرِضَي الُل َعنػْ

--  ُمسل  رواه (( المٍ الٍم وال كَ بسَ  هن  نَ يْـ بَـ  صلُ فْ ال يَـ  ، وبخمسٍ  بسبعٍ  رُ وتِ ي. 
ُهَما-الل بن عباس ويف حديث عبد        عاً بْ ى سَ ل  صَ  ))  ثم  :  -َرِضَي الُل َعنػْ

 رواه مسل  .((  ىن  رِ إال في آخِ  جلسْ يَ  فلمْ  بهن   وترَ اً أَ سَ مْ أو خَ 
 )) الوترُ :  --قاؿ : قاؿ رسوؿ الل  --ويف حديث أيب أيوب األنصاري 

 وترَ أن يُ  ، ومن أحب   ٍس فليفعلْ مْ بخَ  وترَ أن يُ  حب  أَ  مسلٍم فمنْ كل  على   حقٌ 
،      أخرجو أِحد  (( بواحدٍة فليفعلْ  وترَ أن يُ  ، ومن أحب   بثالٍث فليفعلْ 

 ه الذىب .حو وأقر  وصح  ، واحلاك  ، وابن ماجو ، والنسائي ، وأبو داود 
من  ىذه صفةٌ  لخ [إ...  امنةالث   بَ قِ لس عَ جْ يَ  ] وبتسعٍ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو

، وقد ثبت هبا حديث أـ ادلؤمني عائشة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -ه رِ تْ صفات وِ 
َها-  لسُ جْ ال يَ  كعاتٍ َر  سعَ ي تِ صل  )) ويُ يف صحيح مسل  وفيو :  -َرِضَي الُل َعنػْ

  يقومُ  ثم   مُ سل  وال يُ  نهضُ وه ويَ عُ ه ويدْ ويحمدُ  اللَ  فيذكرُ  امنةِ فيها إال في الث  
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 ٔٗ 

 __________________ ______________________
رَكعاٍت بَسالمين ، يْقرُأ في اأُلولى بسب ح ، وفي الث انية  وأْدَنى الكماِل َثالثُ 

 بالكافرون ، وفي الث الثة اإلْخالص
________________________________________ 

يماً لِ سْ م تَ سل  يُ  وه ثم  عُ دْ ه ويَ حمدُ ويَ  اللَ  فيذكرُ  عدُ قْ يَـ  ثم   اسعةَ ي الت  صل  فيُ 
 (( . اهُ نَ عْ مِ سْ يُ 

       مراده  ن [يْ المَ عات بسَ كَ َر  ثالثُ  مالِ ى الكَ نَ ] وأدْ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو
أف أدىن الكماؿ يف عدد الوتر أف يوتر بثالث ركعات يفصل بينها  -َرِِحَُو اللُ -

ىي الوتر  واحدةً  باجللوس والسالـ فيصلي ركعتي أواًل مث يسل  ، مث يصلي ركعةً 
   ؛  -َرِِحَُهُ  اللُ -وىذا ىو األفلل ، كما صرح بو غري واحٍد من أىل العل  

َعَلْيِو الص الُة -ألف األحاديث الواردة فيو أقوى إسنادًا ، وىو أكثر ورودًا عنو 
 .  -َوالس الـُ 

ُهَما-الل بن عمر : ظاىر حديث عبد عليو ويدل   حيحي لص  يف ا -َرِضَي الُل َعنػْ
 رَ جْ م الفَ كُ حدُ أَ  يَ شِ نى ، فإذا خَ ثْ نى مَ ثْ مَ  يلِ الل   الةُ )) صَ قاؿ :  --أف النب 

على القوؿ بعدـ فصل الوتر عن صالة الليل ،  ، خاصةً  (( احدةٍ وَ ر بِ وتِ يُ فلْ 
الثالث ببعلها ،  لَ صِ ويفصل بينهما بالتسلي  حىت ال ُيشِبَو ادلغرَب ، ولو أف يَ 

 ويلس يف آخرىا كما ورد .
، وفي  انية بالكافرونَ ولى بسب ح ، وفي الث  في األُ  ] يقرأُ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو

      -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -؛ دلا ثبت يف األحاديث عنو [  الثة اإلخالصَ الث  
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 ٔ٘ 

 

 ________________________________________
 وعِ كُ الر   فيها بعدَ  تُ نُ قْ ويَـ 

________________________________________ 
ُهَما- الل بن عباسٍ حديث عبد ومنها :أن و فعل ذلك ،  الذي  -َرِضَي الُل َعنػْ

 .  رِحو الل أخرجو أِحد والنسائي والرتمذي وابن ماجو وصح حو احلافظ العراقي
، والنسائي ، وأبو داود ، الذي أخرجو أِحد  -- بن كعبٍ  يبر وحديث أُ 

 حو .واحلاك  وصح  
        ذتي ، كما ثبت ذلك يف حديث اإلخالص ادلعور  سورة ورمبا أضاؼ مع

َها-أـ ادلؤمني عائشة  ،     والرتمذي ، الذي أخرجو أبو داود  -َرِضَي الُل َعنػْ
 حو .واحلاك  وصح  ، وابن ماجو 

لو معاٍف عديدة  : نوتُ القُ  [ كوعِ الر   فيها بعدَ  نتُ قْ ] ويَـ  : -اللُ رَِحَمُو - قولو
ىنا دعاٌء سلصوٌص ،  -َرِِحَُو اللُ -، ومراد ادلصنف  ومنها الدعاء وىو ادلراد ىنا
 َ و بعد الركوع ؛ وذلك دلا ثبت يف أف زلل   -َرِِحَُو اللُ -وىو دعاء الوتر ، وبي 

ُهْ  َأمْجَِعْيَ - الل بن عباسٍ وعبد، وأنس ، حديث أيب ىريرة  ،  -َرِضَي الُل َعنػْ
ُه ْ -حابة سب إىل بعض الص  ونُ   ومنه  عمر وعلي .  -َرِضَي اللُ َعنػْ

وىي بعد القراءة وقبل الركوع ،  أخرى في موضع القنوت في الوتر وىناك صفةٌ 
قاؿ بعض  ، والصفة األوىل -َرِِحَُهُ  اللُ -فة اختارىا بعض العلماء وىذه الصر 
ُه ْ -: إف أكثر الصحابة  -َرِِحَُهُ  اللُ -العلماء  عليها ، وكال  -َرِضَي الُل َعنػْ

: ) وأما فقهاء  -َرِِحَُو اللُ -، ولذلك قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  األمرين جائزٌ 
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 ٔٙ 

حيحة نة الص  احلديث ، كأِحد وغريه ، فيجوزوف كال األمرين ؛ جمليء الس   
 .هبما(اىػ

   على مشروعية الدعاء يف الوتر ،  يدؿ   [ تُ نُ قْ : ] ويَـ  -رَِحَمُو اللُ - وقولو
 -َرِِحَُهُ  اللُ -، وقد اتفق العلماء  --نة ؛ ألهنا ثبتت عن النب وىذه ىي الس  

على ُسنػري ِتِو يف النصف الثان من شهر شعباف إىل آخر الشهر ، واختلفوا فيما 
يف اإلفصاح : ) اتفقوا  -َرِِحَُو اللُ -برية الوزير بن ىُ سواه ولذلك قاؿ اإلماـ ابن 

الثان من شهر رملاف إىل  صفِ يف النر  على أف القنوت يف الوتر مسنوفٌ 
 .ىػاآخره(

فإف شاء  قوف من أىل العل  رِحه  الل أف األمر يف ذلك واسعٌ والذي عليو احملقر 
 . نوتُ واألفلل القُ  تْ نُ قْ وإف شاء مل يػَ  تَ نَ قػَ 

رفعو من الركوع وتسميعو  بعد: أي  [ وعِ كُ الر   ] بعدَ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو
شرع فيهما قنوت الوتر ، والفرض ذين يُ الل   وىذا ىو أحد الموضعين، وحتميده

قبل الركوع  بو وى  الشافعية ، وأما ادلالكية فإهن  يقولوفعند بعض من يقوؿ بو 
سرًا يف صالة الفجر ، واألحاديث الواردة فيو بعد الركوع يف الفريلة والنافلة 

       حيحي قاؿ : رضي الل عنو يف الص   أكثر ، ومنها حديث أنس بن مالكٍ 
       ،  [ وعِ كُ الر   ًا بعدَ رَ هْ ى الل عليو وسلم شَ صلّ  اللِ  رسولُ  تَ نَ ما قَـ إن  ] 

 ىريرة رضي الل عنو يف الصحيحي .ومثلو حديث أيب 
    بن كعبٍ  يبر قبل الركوع ويكوف سرًا ، ودؿ  عليو حديث أُ  والموضع الثاني :

--  : اللِ  رسولَ  )) أن  عند النسائي وابن ماجو --  َنتُ فيقْ  رُ وتِ يُ  انَ ك 
 عند ابن أيب شيبة  --الل بن مسعود ، وكذلك حديث عبد (( كوعِ الر   قبلَ 
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 ٔٚ 

 

 ________________________________________
فيقول : الل ُهم  اْىِدني فيمن َىَديَت ، وَعاِفني فيمن َعافـَْيَت ، وَتول ني فيمن 

َتول يَت ، وبَاِرْك ِلي فيَما َأْعطَيَت ، وِقِني َشر  َما َقَضيَت ؛ فإن ك تـَْقِضي     
الَْيَت ، وال يَِعز  َمن َعاَديَت تـََبارْكت رب نا وال يـُْقَضى َعليك ، إن و ال َيِذل  َمن وَ 

 وتـََعالَْيتَ 
________________________________________ 

 قبلَ  رِ تْ في الوِ  نتُ قْ يَـ  كانَ  --بي الن   )) أن  :  والبيهقير  يف مصنفو والدارقطنر 
اٍش وىو ضعيٌف ، ومن أىل العل  من ي  بن أيب عَ  ويف إسناده أبافُ  (( كوعِ الر  

 األمرين . إسناده وقاؿ جبوازحّسن 
ىذا ىو لخ [ إ: ] فيقول : الل ُهم  اْىِدني فيَمْن َىَدْيَت ... -رَِحَمُو اللُ - قولو

َرِضَي اللُ -للحسن بن علي بن أيب طالب  --دعاء الوتر الذي عل مو النب 
ُهَما وقد رواه أبوداود والبيهقي هبذا اللفظ ، ورواه أِحد والرتمذي والنسائي  -َعنػْ

واختلف يف الفاء يف ،  : )) وال يَِعز  َمن َعاَديَت ((وابن ماجو ، بدوف لفية 
   ا ، ومنه  من فمنه  من أثبته )) فإن ك تـَْقِضي وال يـُْقَضى َعليك ((قولو : 

ـُ النووي تْ بِ ثْ مل يػُ   وغريه إثباتا . -َرِِحَُو اللُ -ها ، وصح ح اإلما
، " َىَدى إىل الش يء ، يَػْهِدي ، ِىَدايًة "  اللةُ اذلداية : الدر  ني [دِ وقولو : ] اىْ 

        بو       إذا دؿ  عليو ، وادلراد هبا ىنا ىداية التوفيق ، وىذا النوع من اذلداية خاصٌ 
: فقاؿ ُسْبَحانَوُ  --ال يقدر عليو غريه ، ولذلك نفاه عن غريه  -ُسْبَحانَوُ -
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 ٔٛ 

 

 چک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ چ 
فهذا النوع ادلنفي من  (ٔ)

، وال يقدر عليو غريه كائنًا من   --بالل  خاصٌ  --اذلداية عن رسوؿ الل 
      النب   أف   الثابت يف صحيح مسل ٍ  --كاف ، وىو ادلراد بديث أيب ذر 

--  : يا ِعَباِدي ُكّلكم ضاٌل إال َمْن َىَديُتو  -تَػَعاىَل -)) يقول الل قاؿ
 -ُسْبَحانَوُ -فجميع اخللق ضال وف إال أف يهديه  رهب    فاْسَتهُدوِني َأْىدُِكْم ((

 بتوفيقو وإذلامو .
بصيغة اإلفراد إذا كاف الداعي يدعو لنفسو ، أما إذا كاف  ني [دِ وقولو : ] اىْ 

إمامًا فإنو يعبر بصيغة اجلمع ؛ ألف الشرع حينما أذف بالوتر مجاعًة فإف الدعاء 
 يكوف لإلماـ وادلأمومي على حدٍّ سواء .

: ) وإف كاف إمامًا فيذكر بلفظ اجلمع : الله   -َرِِحَُو اللُ -قاؿ اإلماـ البغوي 
 ىػ .عاء ( انفسو بالد   ا ، وال خي   نَ لنا ، وقِ  ؾْ ارِ نا ، وبَ ول  نا ، وتَ افِ نا ، وعَ دِ اىْ 

طلٌب لرِحة الل ، وِفراٌر من حرمانو ، فهو يسأؿ الل  وقولو : ] فيَمْن َىَدْيَت [
 أف يهديو كما ىدى غريه ، وأف ال يعلو زلروماً من اذلداية .

، فية السالمة من األسقاـ والبالياالعافية ، والعا ارزقن: أي  وقولو : ] وَعاِفِني [
عدـ االبتالء هبا ، وإذا ابتلي هبا ُرزؽ الصَب عليها والررضى بقلاء الل  وقيل :
 وقدره .

والدعاء بالعافية شأنو عيي  دلا يتلمنو من سؤاؿ الل السالمة من شرور الدنيا 
ك ثبت يف السنة من حديث والوقاية من فنت الدين والدنيا ، ولذل واآلخرة ،

                              
. ٙ٘ ، آية :القص  ( / ٔ)
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 ٜٔ 

 

ُهَما-عبدالل بن عمر   يقولُ  -- اللِ  رسولَ  تُ عْ مِ )) سَ قاؿ :  -َرِضَي الُل َعنػْ
: اللهم   ى فَاَرَق الد نيا وَماتَ حت   وُ في ُدَعائِو حين يُمِسي وحين ُيْصبح لْم َيدعْ 

ألك الَعْفَو والَعاِفيَة في إن ي أْسألَك الَعاِفيَة في الد نيا واآلِخرِة ، اللهم  إن ي أسْ 
َياي وأْىِلي وَماِلي ...  ، وابن ماجو، وأبو داود ، رواه أِحد  ((احلديث ِديِني وُدنـْ

 . ه الذىبُ حو وأقر  وصح  ، واحلاك  
يُْمِسي وحيَن  ينَ حِ  عواتِ ؤالء الد  ىَ  عُ دَ يَ  اللِ  رسولُ  يكنْ  )) لمْ :  ويف روايةٍ 

 ُيْصبح (( .
فسؤاؿ الل العافية أمره عييٌ  دلا يشتمل عليو من سالمة العبد وحفيو ووقايتو ، 
وال غىن للعبد عن سؤاؿ الل عزوجل ذلك طرفة عي ، فنسأؿ الل بعزتو وعيمتو 

 علينا بعفوه وعافيتو ومعافاتو التامة الدائمة يف الدنيا واآلخرة ؛ إنو مسيعٌ  أف دين  
 . رليبٌ 

صرة ، وال يكوف الَوالية بالفتح معناىا : الن   فيَمْن َتول يت [قولو : ] وتولّني 
إال إذا مجع أمرين مها : اإلدياف بالل وتقواه كما َن   على  --العبد وليًا لل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ :  --ذلك دليُل الكتاِب العزيز يف قولو 

 چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 
(ٔ) . 

من  مأخوذٌ  قيل :يء ، البكة : دواـ الش   فيَما َأْعطَيت [ قولو : ] وبَاِرك ِلي
قيل :  ةٌ كَ َر يف الفروؽ : ) بػَ  -َرِِحَُو اللُ - ، قاؿ العسكري   البعريُ  ؾَ رَ قوذل  : بػَ 

                              
. ٖٙ-ٕٙ ، آية :يونس ( / ٔ)
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 ٕٓ 

وصف هبا يف  ، ويُ  يءِ وؾ ، وىو اللزـو والثبوت ؛ لثبوتا يف الش  اشتقاقها من البُ  
 ىػ .( ا فيو خرٌي إذلي   تَ بَ وثػَ  وُ مَ زِ لَ  شيءٍ  كل  

من  ارؾ تفاعلٌ بَ : تػَ  جاجُ هذيب : ) وقاؿ الز  يف الت   -َرِِحَُو اللُ - األزىرير  وقاؿ ابنُ 
َرِضَي اللُ -، كذلك يقوؿ أىل اللغة ، وضلو ذلك روي عن ابن عباس  كةِ َر البػَ 

ُهَما  ىػ .خرٍي ( ا البكة : الكثرة يف كلر  ، ومعىن -َعنػْ
ا يمَ ي فِ لِ  كْ ارِ ] وبَ فإذا فسرت البكة مبعىن الدواـ والثبات فيكوف ادلراد بقولو : 

 فتنق  أو تزوؿ عنوأف تثبت نع  الل على العبد ، وال تتحوؿ عنو  [ تَ يْ طَ عْ أَ 
 ية .لر بالكُ 

رت مبعىن كثرة اخلري فيكوف ادلراد أف يعل نعمتو على العبد وما أعطاه سر وإذا فُ 
و ، ويصبح قليلو  نفعُ  ه ، ويعي ُ ر خريُ فيكثُ  الدين والدنيا يف زيادةٍ  إياه من خري

 فيو من الزيادة والنماء . َجعل اللكثرياً شلا 
دوف أف يأذف هبا                شيءٍ  والبكة من الل وحده ، وال ديكن أف حتصل يف أير 

ىذا الدعاء العيي  أنو ينبغي يف  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - ، فبي   -ُسْبَحانَوُ -
 . -ُسْبَحانَوُ -على العبد أف يسأذلا من ربو ؛ ألنو ال يقدر عليها أحٌد سواه 

،  يءِ من الوقاية ، وىي احلفظ من الش   ي :نِ قِ  [ وقولو : ] وِقِني َشر  ما َقَضيتَ 
وادلراد بو أف حيفيو الل من شرور القلاء ، وىو ما جرى بو القل  من مصائب 

 بأمر الل صلا وأفلح . ظَ فِ منها وحُ    العبدُ لر ين والدنيا ، وإذا سُ در ال
، وفيها إثبات القلاء  تعليليةٌ  مجلةٌ  قولو : ] فإن ك تـَْقِضي وال يـُْقَضى َعليك [

مبا كاف وما يكوف  ، وقد جرى القل ُ  يءٍ شَ  العلي  بكلر  --، فهو  --لل 
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 ٕٔ 

 

 -ُسْبَحانَوُ -عنده  نة الصحيحة ، وكل شيءٍ إىل قياـ الساعة ، كما ثبتت بو الس  
 .  دارٍ قْ مبِ 

، والرتمذي ، بإثبات الفاء ، وىي رواية أِحد  ] فإن ك تـَْقِضي [  وقولو :
 تها .ح  لو ، وقد تقدمت اإلشارة إىل صِ  يف روايةٍ  واحلاك  ، وىكذا النسائي  

     ُمنَػز ٌه عن أف يُػْقَلى عليو  -ُسْبَحانَوُ -فالل  وقولو : ] وال يـُْقَضى َعليك [
؛ فهو احَلَكُ  ، ومنو احُلْكُ  ، وإليو يُرَجُع  بشيءٍ  -ُسْبَحانَوُ -أْو حُيَْكَ  عليو 

 . --احُلْكُ  
واحلاك  ، والنسائي ، ويف رواية الرتمذي  وقولو : ] إن و ال َيِذل  َمْن َوالَْيَت [

       وغريه  وويُ ح بو اإلماـ الن  كما صر    ، وإثباتا صحيحٌ  و () وإنبإثبات الواو 
 . -َرِْحَُة الِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -

لُة ضد  الِعز ِة ، ومراده أف أولياء الل ذل  الِعز ُة فال يَُذل وَف ، كما قاؿ  :  --والذر
 چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  چ

(ٔ) . 
 الِعز ُة : الَغَلَبُة ، " وعز  " : إذا غلب خصمو . [ تَ يْ ادَ من عَ  وقولو : ] وال يَِعز  

تفاعٌل من البكة ، والتعبري بصيغتو يدؿ  على عي  بركتو          [ تَ قولو : ] تـََباركْ 
-- . 

بوتا ت على ثُ وقد دل   -- و للِ لُ العُ  لصفةِ  إثباتٌ  [ تَ يْ وقولو : ] وتـََعالَ 
 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ :  --قولو  ومن ذلك :نصوص الكتاب والسنة ، 

 

                              
. ٛ ، آية :ادلنافقوف ( / ٔ)



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٕٕ 

  ________________________________________
الل ُهم  ِإن ي َأُعْوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك ، َوِبَعْفِوَك ِمْن ُعُقْوبَِتَك ، َوِبَك ِمْنَك          

نَـْيَت َعَلى نـَْفِسكَ ال ُأْحِصي ثـََناًء َعَلْيَك ، أَْنَت    َكَما أَثـْ
________________________________________ 

 چۇ  ۆ  ۆ 
 چں  ڻ  ڻ  ڻ چ  :-ُسْبَحانَوُ -وقولو ، (ٔ)

وقولو ،  (ٕ)
 چک   گ   گ چ :  -ُسْبَحانَوُ -

ې  ې  ى  ى   چ:  --وقولو ،  (ٖ)

 چائ  ائ
(ٗ) . 

يف صحيح مسل   -- ىذا احلديث الصحيح ، وحديث عليٍ  ومن السنة :
 ، )) تـََبارْكت وتـََعالَيت ، أْستْغِفرك وأُتوُب إليك (( يف دعاء االستفتاح : 

واآليات واألحاديث يف ذلك كثرية ، وقد تقدـ معنا أنو مذىب أىل السنة 
 واجلماعة .

أخرى  ىذه صيغةٌ لخ [ إ قولو : ] الل ُهم  ِإن ي َأُعْوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك ...
        كما يف حديث علي   --عن رسوؿ الل  هبا السنةُ  تتْ بَ لدعاء الوتر ثػَ 

، وابن ماجو ،  الذي أخرجو أِحد ، وأبو داود ، والرتمذي   --بن أيب طالب ا
كاف يدعو هبذا الدعاء يف   -- النب   ، وفيو أف   ه الذىبُ حو وأقر  واحلاك  وصح  

 آخر وتره .

                              
. ٓ٘ ، آية :النحل ( / ٔ)
. ٔ ، آية :األعلى ( / ٕ)
. ٘ ، آية :السجدة ( / ٖ)
. ٓٔ ، آية :فاطر ( / ٗ)



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٕٖ 

 

َعَلْيِو الص الُة -تقدـ بياف معىن قولو  [ اكَ ضَ برِ  وذُ عُ ي أَ إن   قولو : ] اللهم  
 --يف شرح حديث أنس بن مالك  (( وذُ عُ ي أَ إن   )) اللهم  :  -َوالس الـُ 

لدخوؿ اخلالء يف                  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -الثابت يف الصحيحي يف دعائو 
 ( .  كتاب الطهارة) 

الررضى : ضد  الس خط ، وىذا من االستعاذة بصفات الل  [ اكَ ضَ و : ] برِ وقول
--  واإلستعاذة من توحيد األلوىية ، واألصل أنو ال جتوز االستعاذة ،    

 بغري الل فيما ال يقدر عليو إال الل .
استعاذ إذا ، و ستعاذ بأمساء الل وصفاتو ، وىو من الوسيلة ادلشروعة يف الدعاء فيُ 

 هبا . --باتصافو  منو بالل بصفتو كاف ىذا إثباتًا ذلا ، وإديانًا
ۋ  ۅ  ۅ   چ:  -ُسْبَحانَوُ -، كما قاؿ  --والررضى : صفٌة ثابتٌة لل 

 چۉ
ک  ک  ک  گ   گ  گ   چ:  -ُسْبَحانَوُ -، وقاؿ  (ٔ)

 چگ  ڳ  ڳ 
مت  ىت  يت  جث   چ:  -ُسْبَحانَوُ -، وقاؿ  (ٕ)

چمث
(ٖ) . 
       [ كَ طِ خَ وقولو : ] من سَ ىذا ىو اْلُمْستَػَعاُذ ِبِو ،  : ] ِبِرَضاَك [وقولو 

 ىو اْلُمْستَػَعاُذ ِمْنُو .

                              
. ٕٚ ، آية :التوبة ( / ٔ)
. ٛٔ ، آية :الفتح ( / ٕ)
. ٜٔٔ ، آية :ادلائدة ( / ٖ)



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٕٗ 

يراد بو  أوأف يراد بو عمـو ادلعاصي ،  إما:  -- والس َخُط وما ُيْسِخُط اللَ  
صغائرىا إذا داـو  من ما يُوِجُب الس َخَط منها ، خاصًة من كبائر الذنوب أو

على  --كانت مداومُتُو عليو مفليًة إىل سخط الل و عليو العبد وأكثر منو ، 
 فاعلو .

مبا يليق جباللو  --لل  طِ خَ فيو إثبات لصفة الس   [ كَ طِ خَ وقولو : ] سَ 
ِبْيِو -ادلخلوقي  طِ خَ و ليس كسَ طُ خَ ، فسَ  -ُسْبَحانَوُ -وعيمتو  تَػَعاىَل َعِن الش 
 .-َواْلَمِثْيلِ 

على أنو  فيو دليلٌ  --الل  طِ خَ من سَ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -ويف استعاذتو 
الل عليو ، وأف يأخذ بأسباب السالمة  طَ خَ ينبغي للمسل  أف حيذر ما يوجب سَ 

 .منها ، نسأؿ الل أف يَػُمن  علينا مجيًعا بذلك 
: ) يف ىذا الكالـ معىًن  -َرِِحَُو اللُ -قاؿ اإلماـ اخلطايب  [ كَ نْ مِ  كَ قولو : ] وبِ 

لطيٌف وىو أنو قد استعاذ بالل وسألو أْف يُػِجْيػَرُه بِرَِضاُه من َسَخِطِو ، ومبعافاتو من 
اِف ُمتقابالِف ، وكذلك ادلعافاة وادلؤاخذة بالع قوبة عقوبتو ، والررضى والس َخُط ِضد 

 ىػ .استعاذ منو ال غري ( ا --فلما صار إىل ما ال ِضد  لُو وىو الل 
       --، فالل  ذلك طيق وال أبلغال أُ : أي  [ يكَ لَ ناًء عَ ي ثَ صِ حْ وقولو : ] ال أُ 

    وبمده  -ُسْبَحانَوُ -ال ديكُن ألحٍد غريِِه كائًنا َمْن كاَف أْف حُيَْصى الثػ َناُء عليو 
 . -ُسْبَحانَوُ -أىلو ، لعيمتو وكمالو وجاللو ، ولعيي  فللو على خلقو  مبا ىو 

           "  كَ ليْ ناًء عَ ي ثَ صِ حْ : ) " ال أُ  -َرِِحَُهُ  اللُ -قاؿ بعض أئمة السلف 
 ( . ناءِ ناء هبا عليك وإف اجتهدت يف الث  مل أحصر نعمتك وإحسانك والث  :  أي
 



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٕ٘ 

 

 ________________________________________
 وهَ هما وجْ ح بِ سَ مْ ويَ ،  دٍ م  حَ مُ  ، وعلى آلِ  دٍ م  حَ على مُ  صل   اللهم  

________________________________________ 
أي : ال نطيقو وال نبلغو ، وال تنتهي غايتو ، كما قاؿ  وقولو : ] ال ُنحِصي [

چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ:  -ُسْبَحانَوُ -
 أي : ُتِطيُقوُه . (ٔ)

ناء ، ورد أمره بالعجز عن الث   اعرتاؼٌ  ك [سِ فْ لى نَـ يت عَ نَ ثْـ ا أَ مَ كَ   تَ وقولو : ] أنْ 
ال هناية لسلطانو  --وتفصياًل ، فكما أنو  لةً مجُ  شيءٍ  إىل احمليط علمو بكلر 

 للُمثىن عليو . تابعٌ ناء الث   ناء عليو ؛ ألف  وعيمتو كذلك ال هناية للث  
تقدـ يف  [ ، وعلى آل محمدٍ  على محمدٍ  : ] اللهم صل   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 وعلى آلو . --شرح ادلقدمة بياف معىن الصالة على النب 
كما نَػب َو عليو   ضعيفةٌ  وخت  دعاء الوتر هبا جاء يف بعض الروايات ، وىي زيادةٌ 

 . -َرِِحَُهُ  اللُ -احلافظ ابن حجر وغريه 
بعد فراغو من دعاء : أي  و [هَ ح بهما وجْ سَ مْ ] ويَ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو

      : بعمـو حديث عمر  واستدل على ذلكالقنوت يف الوتر ديسح بيديو وجهو ، 
 لمْ  عاءِ و في الد  يْ دَ يَ  عَ فَ إذا رَ  كانَ   --بي الن   )) أن  :  --بن اخلطاب ا
،  ضعيفٍ  أخرجو الرتمذي واحلاك  بسندٍ  و ((هَ جْ ا وَ همَ بِ  حَ سَ مْ هما حتى يَ ط  حُ يَ 

،  سنٌ و حَ ها يقلي أن  رلموعُ  وذكر احلافظ ابن حجر رِحو الل أف لو شواىدَ 
يف احلركة يف الصالة أف  األصلألف ؛  داخل الصالة يف عدـ فعلو والذي يظهر

                              
. ٕٓ ، آية :ادلزمل ( / ٔ)



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٕٙ 

وأف األحاديث  ، ) مكروىات الصالة (كما قدمنا يف   إال بدليلٍ ال تُفعل  
يف الصالة وعدـ احلركة كما يف صحيح مسل   كوفِ الصحيحة وردت باألمر بالس  

، فإذا كاف ىذا  (( الةِ وا في الص  نُ كُ )) اسْ ، وفيو :  --من حديث جابر 
ُه ْ  َرِضيَ -للصحابة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -هنًيا منو  أف حيركوا أيديه   -الُل َعنػْ

باإلشارة بالسالـ يف الصالة ، وإشارة السالـ باليد اليمىن ، فكيف بتحريك كلتا 
على حتسي  ، وما ذكره رِحو الل مبنٌ  اليدين ومسح الوجو هبما ؛ فإنو أوىل بادلنع

 ، والل أعل  . وهُ احلديث ولو وجْ 
      نة كما بَػيػ َنُو احلافُظ ابُن اْلُمَلقرِن الس  ورفع اليدين يف دعاء القنوت ثبتت بو 

         ، وذكر أسانيده يف البدر ادلنري ، وَن   طائفة من العلماء  -َرِِحَُو اللُ -
عن عمر بن اخلطاب ، على ُسنػري ِتِو يف دعاء القنوت ، وروي  -َرِِحَُهُ  اللُ -

ُه ْ -بن مسعود ، وأيب ىريرة من الصحابة  اللوعبد  . -َرِضَي اللُ َعنػْ
: ) كاف ابن مسعود يرفع يديو يف القنوت إىل  -َرِِحَُو اللُ - قاؿ اإلماـ أِحد

 ماء ( .صدره ، بطوهنما شلا يلي الس  
          أنو كاف يقوؿ يف قنوتو :  --َصح  عن عمر بن اخلطاب  فائدة :

ُنَك ، َوَنْستَـْغِفُرَك َونـُْثِني َعَلْيَك، الل ُهم  ِإن ا بسم الل الرحمن الرحيم ))  َنْسَتِعيـْ
الل ُهم  ، ونـَْترُك َمْن يـَْفُجرك ، بسم الل الرحمن الرحيم  َوال َنْكُفُرَك ، َوَنْخَلعُ 

 َنْخَشى َعَذاَبكَ  َنْسَعى َوَنْحِفُد ، وَلكَ ِإي اَك نـَْعُبُد ، َوَلَك ُنَصل ي َوَنْسُجُد ، 
 رواه البيهقي   (( ِإن  َعَذاَبَك بِاْلُكف اِر ُمْلِحقٌ  رَْحَمَتَك ؛نـَْرُجو ، و  الجد  
 . حووصح  
 .  -- صحف ُأيَبر بن كعبٍ ورتاف يف مُ ما سُ : إهن   وقيل



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٕٚ 

 

 ________________________________________
 رٍ تْ وِ  رِ يْ و في غَ وتُ نُ ه قُـ رَ كْ ويُ 

________________________________________ 
 )) ُمْلِحٌق (( .قاؿ ابن سريين : كتبهما ُأيَب  يف مصحفو ، إىل قولو : 

ىذه الكراىية َمروريٌَة عن  [ رٍ تْ وِ  رِ يْ و في غَ وتُ نُ ه قُـ رَ كْ ويُ  : ] -رَِحَمُو اللُ - قولو
رداء من الل بن عباس ، وأيب الد  مسعود ، وعبدالل بن عمر ، وعبدالل بن عبد

     -رَِحَمُهُم اللُ -وىي أرجح قولي العلماء ،  -َرِضَي الُل َعنػُْه ْ -الصحابة 
؛  -َرِِحَُهُ  اللُ -احلنابلة احلنفية و  ، وىي مذىب -َواْلِعْلُ  ِعْنَد اللِ -في نظري 

َعَلْيِو -و يف الن ازَِلِة ، ومل يثبت عن -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -ألف السنة ثبتت بقنوتو 
يف غريىا ، كما يف الصحيحي واللفظ دلسلٍ  من  تَ نَ أنو قػَ  -الص الُة َوالس الـُ 

لى و عَ عُ دْ ًرا يَ هْ شَ  تَ نَ قَـ  --النبي  )) أن  :  --حديث أنس بن مالك 
 و (( .كَ رَ تَـ  ، ثم   بِ رَ العَ  حيٍّ من أحياءِ 

     مل يداـو عليو ،  -- النب   يدؿ  على أف   و ((كَ رَ تَـ  : )) ثم   --فقولو 
وإّنا اقتصر على القنوت للن ازَِلِة ، وىذا يدؿ  على مشروعيتو يف النوازؿ دوف 

)) أنو قال : قلت ألبي يا أبِت : غريىا ، ولذلك روى أبو مالك األشجعي : 
نا اىُ ىَ  وعليٍ  وعثمانَ  وأبي بكٍر وعمرَ  -- اللِ  رسولِ  فَ لْ خَ  يتَ ل  ك صَ إن  

 ٌث ((دَ حْ ؟ قال : أْي بُني  مُ  رِ جْ تون في الفَ نُ قْ وا يَـ ، أكانُ  نينَ س سِ مْ خَ  نحوَ 
  والرتمذي وصّححو .، وابن ماجو ، والنسائي ، أخرجو أِحد 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٕٛ 

  ________________________________________
  ونٍ اعُ غير طَ 

________________________________________ 
أنو فعل القنوت يف الفريلة يف غري الن ازَِلِة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -ومل يصح  عنو 

     الَ )) ما زَ قاؿ :  -- من حديث أنس بن مالكٍ  بو وأما ما استدل  
رواه أِحد فإنو  يا ((نْ الد   قَ ارَ حتى فَ  جرِ في الفَ  تُ نُ قْ يَـ  -- اللِ  رسولُ 
وامسو عيسى بن أيب عيسى         ازي ، أيب جعفر الر   روايةو من ؛ ألن  ضعيفٌ 
و ، ولو فُرض تِ ح  ادلتقدـ يدؿ  على عدـ صِ  --، وحديث أنس  افَ اىَ ابن مَ 

برواية  --حديث أنس  فإف   -َرِِحَُهُ  اللُ -حتسينو كما يقوؿ بو بعض العلماء 
ـٌ ؛ ألف ما رواه الشيخاف أو أحدُ  ـٌ على ما رواه غريمها ،  مها مُ الشيخي ُمَقد  َقد 

           عارض عند أئمة احلديث واألصوؿ جيح عند الت  كما ىو ُمَقر ٌر يف الرت  
حيحًا فكيف إذا كاف ادلخالف صَ  لر ، ىذا إذا كاف إسناد الكُ  -َرِِحَُهُ  اللُ -

 حسي .درجات الت   حيحي حسناً من أقلر للص  
ُة من الش دائدِ -فإذا نزلت بادلسلمي نازلٌة  فإنو ُيشرَُع ذل  القنوت  -وىي الشرد 

يف  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -يف الصالة برفعها ، كما فعلو  --ودعاء الل 
دعائو على ادلشركي حينما قتلوا الُقر اَء ، ودعائو على رِْعٍل ، وذَْكَواَف ، وُعَصي َة 

بَِنَجاِة أصحابو وسالمِته  من ُشرورِى  ، وكل ذلك َعَصِت الَل ورُسوَلُو ، ودعائو 
 ثابٌت يف الصحيحي وغريمها .

َر طَاُعوٍن [ -رَِحَمُو اللُ - قولو ىو ادلرض الوبائي ادلعروؼ ،  الط اُعوُن : : ] َغيـْ
ُه ْ -؛ ألف الصحابة  -َرِِحَُو اللُ -واستثناه اْلُمصنرُف  َلم ا أصاب  -َرِضَي الُل َعنػْ
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لػْ  يقُنْت ، ولَػْ  يَدُْع  --َس وباُء الط اُعوِف يف عهد عمر بن اخلطاب الن ا
كما يف الصحيحي من   ِبَرْفِعِو ؛ ألن ُو رِحٌة بادلؤمني فهو نوٌع من أنواع الش هادةِ 

      حديث أنس بن مالك رضي الل عنو أف النب صلى الل عليو وسل  قاؿ : 
كما يف   ، وىو عذاٌب ونِقَمٌة على الكافرين [ سلمٍ مُ  ل  كُ ] الط اعون شهادٌة لِ 

الصحيحي من حديث أسامة رضي الل عنو قاؿ : قاؿ رسوؿ الل صلى الل عليو 
 انَ كَ   نْ ى مَ لَ ائيل أو عَ رَ ي إسْ نِ من بَ  فةٍ ائِ ى طَ لَ عَ  لَ سِ رْ ] الط اعون رجٌس أُ وسل  

ـر  كم [لَ بْـ قَـ  ادلؤمني عائشة رضي الل  ، وكما يف صحيح البخاري من حديث أ
      فأخبن  فعنها قالت : سألت رسوؿ الل صلى الل عليو وسل  عن الط اعو 

 ليسَ  نينَ ؤمِ للمُ  ةً مَ حْ و رَ لَ عَ جَ  اللَ  اء ، وأن  شَ يَ  نْ ى مَ لَ عَ  و اللُ ثُ عَ بْـ اٌب يَـ ذَ و عَ أن  ] 
و       يبُ صِ و ال يُ أن   بًا يعلمُ سِ تَ حْ ًا مُ رَ ابِ ه صَ دِ لَ في بَـ  ثُ كُ مْ ون فيَ اعُ الط   يقعُ  من أحدٍ 

؛ فال ُيشرَُع القنوُت ِبَرْفِعِو ؛  يٍد [هِ شَ  رِ أجْ  مثلُ  لو إال كان لوُ  اللُ  تبَ ا كَ إال مَ 
   وعن اخلليفة الراشد ، الصحيحة عن نبيرنا عليو الصالة والسالـ نة ذلذه الس  

 . --عمر 
ُه ْ -وألف  الص حابَة  كروا عليو تركو نْ لَػ  يطلبوا منو القنوت ، ولَػ  يػُ  -َرِضَي الُل َعنػْ

ُهْ  َأمْجَِعْيَ -فكاف كاإلمجاع منه    . -َرِضَي اللُ َعنػْ
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  ________________________________________
 ضِ ائِ رَ ي الفَ فِ  اإلمامُ  تُ نُ قْ فيَـ 

________________________________________ 
      -َرِِحَُو اللُ -مراده  [ ضِ ائِ رَ ي الفَ فِ  اإلمامُ  تُ نُ قْ فيَـ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو

أف  القنوت يف الفرائض ال يكوف إال بإذف اإلماـ ، وأن و يكوف يف الفرائض وىي 
 روايتاف . وىل تدخل الجمعة ؟الصلوات اخلمس ، 

 فهنا مسألتان :
يف نازلٍة أف يكوف  أن و ال بد  يف القنوت يف الفرائض إذا كافالمسألة األولى : 
 من اإلماـ أو بإذنو .

يف اجلماعة ، ولػ  يأمر بو أفراد  --أف  القنوت إّنا فعلو النب  ودليل ذلك :
الناس ؛ فكاف يقنت يف مسجده ، ولػ  يأمر َمْن صلى وحَدُه كالنساء وادلعذورين 

      شرع القنوت توا ؛ فدؿ  على أن و خاص  باجلماعة ، واألصل أن و ال يُ نُ قْ أف يػَ 
      إذا كاف ادلذىب أن و  إال على الصفة الواردة ، فهذا ىو الذي ورد ، خاصةً 

ال ُيشرع إال يف الن ازلة ، فإن و حينئٍذ كادلستثىن من األصل ؛ فينبغي أف يُقتَصَر فيو 
 على الوارد .

 صحيحةٍ  مبن  على سن ةٍ على أف  القنوت يُفعل إذا فعلو اإلماـ  -َرِِحَُو اللُ -ونص ُو 
ىي األصل الوارد يف شرعي ة القنوت ، فمن قاؿ مبشروعي تو عموًما مطالٌب بإثبات 

  فعلوه أفراًدا هن  أَ  تَ بِ ثْ أو أمره لألفراد وعمـو ادلسلمي ، أو يػُ  --إذف النب 
 .ع وإال لزمو البقاء على أصل ادلن،  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -وأقر ى  
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   كوف القنوت يف الن وازؿ خاصًّا بالفرائض ؛ اترباًعا للوارد عنو   المسألة الثانية :
 ؛ كما ثبت يف الصحيحي من حديث الباء بن عازب  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -
ُهَما-  حِ بْ في الص   نتُ قْ يَـ  كانَ   -- اللِ  رسولَ  )) أن  :  -َرِضَي الُل َعنػْ

 .  (( غربِ والمَ 
 انَ )) كَ أن و قاؿ :  -- ويف صحيح البخاري من حديث أنس بن مالكٍ 

  . (( جرِ والفَ  غربِ في المَ  وتُ نُ القُ 
)) ألقرَبن  بكم أن و قاؿ :  --وثبت يف الصحيحي من حديث أيب ىريرة 

 رةِ اآلخِ  شاءِ والعِ  هرِ في الظ   تُ نُ قْ يَـ  ريرةَ ، فكان أبو ىُ  -- اللِ  ولِ سُ رَ  الةَ صَ 
 .  (( حِ بْ الص   الةِ وصَ 

ُهَما- الل بن عباسٍ ويف حديث عبد     اللِ  رسولُ  تَ نَ )) قَـ قاؿ :  -َرِضَي الُل َعنػْ
--  ُفي  بحِ الص   الةِ وصَ  شاءِ والعِ  غربِ والمَ  رِ صْ هر والعَ ابًعا في الظ  تَ تَ شهًرا م
      (( يرةِ األخِ  كعةِ ه ، من الر  دَ مِ حَ  نْ مَ لِ  اللُ  عَ مِ إذا قال : سَ  الةٍ صَ  ل  كُ   رِ بُ دُ 

 حو .  واحلاك  وصح  ، وأبو داود ، رواه أِحد 
القنوت يف الن ازلة يف الصلوات  ُسّنية فدل ت ىذه األحاديث الصحيحة على وقوع

 ادلفروضة .
يف مجيع الصلوات : أي  [ ضِ ائِ رَ ] في الفَ ىنا :  -َرِِحَُو اللُ - فقول المصنف

ُهَما- الل بن عباسٍ عليو حديث عبدبة ، وىذا ما دؿ  ادلكتو  ،  -َرِضَي الُل َعنػْ
أف  قنوتو كاف يف صالة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -عنو  وأصح  ما ورد وأكثر روايةً 

 بح . الص  
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  ________________________________________
 عةً كْ رون َر شْ عِ  راويحُ والت  

________________________________________ 
 واستثىن بعُض الش ر اِح اجلمعَة ، قاؿ يف اإلنصاؼ : ) وىو الصحيح من ادلذىب

 ىػ .وعليو األصحاب ، ون   عليو ( ا
أن و يف صالة اجلمعة ديكنو الدعاء يف اخلطبة ، وىو موضع الدعاء العاـ  ووجهو :

 فيها ، فال حاجة ألف يدعو يف الصالة .
ينبغي يف قنوت الن ازِلة يف الفريلة االقتصاُر على الوارد ، وىو يقـو على  تنبيو :

     الدعاء للمسلمي ،  والثاني :الدعاء على الكافرين ،  األول :أمرين : 
 ع يف الدعاء .وعدـ الزيادة على ذلك ، والتوس  
يف ذلك ، ومنه  من أمر بقطع  -َرِِحَُهُ  اللُ -وقد شد َد أئمة السلف واخللف 

غري    بكالـٍ إذا مل يُلتـز بو ؛ ألف  اإلماـ إذا زاد عن الوارد كأنو تكل   ادلتابعةِ 
على الدعاء للُقر اء من لػ  يزد  --يف داخل الصالة ادلفروضة ، فالنب  مشروعٌ 

أصحابو بالن جاة ، والدعاء على الكافرين ؛ فُيقتصر على ذلك وال يزاد عليو ، 
لتحصيل ادلقصود من القنوت ؛ فيُلتـز بو ؛ اترباًعا للس ن ة ،  وكفايةٌ  وفيو غناءٌ 

 ونصيحًة للمسلمي يف صالت  ال ي ىي أعي  شعائر الدرين بعد الش هادتي .
 ةِ احَ من الر   : تفاعيلٌ  راويحُ الت   [ عةً كْ َر  رونَ شْ عِ  راويحُ ] والت   : -رَِحَمُو اللُ - قولو
 : ألهن  كانوا يرتّوحوف بينها فيسرتحيوف من طوؿ القياـ . قيل

    -َرِِحَُهُ  اللُ -شرع لو اجلماعة بإمجاع العلماء وىذا النوع من صالة التطوع تُ 
صوص وردت الن   فال ُيشرع يف غريه ؛ ألف   و خاص  بشهر رملاف ،إال أن  
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    --حيحي من حديث أيب ىريرة غيب يف قياـ ليلو كما ثبت يف الص  بالرت  
)) َمْن قَاَم رََمَضاَن ِإْيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُو َما تـََقد َم ِمْن قاؿ :  -- النب   أف  

 َذْنِبِو (( .
ُه ْ -أنو قاـ بأصحابو  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -وثبت عنو        -َرِضَي الُل َعنػْ

      يف ادلسجد ثالث لياٍؿ كما يف الصحيحي من حديث أـ ادلؤمني عائشة 
َها-  فِ وْ لٍة من جَ يْ لَ  اتَ ذَ  جَ رَ خَ  -- اللِ  رسولَ  )) أن  :  -َرِضَي الُل َعنػْ
، واثُ د  حَ فتَ  َح الن اسُ بَ صْ فأَ و ، التِ اٌل بصَ جَ ى رِ ل  ، فصَ  دِ جِ سْ المَ  ى فيل  ، فصَ يلِ الل  
وا ل  فصَ  -- اللِ  رسولُ  جَ رَ ، فخَ  الثةِ الث   لةِ يْ من الل   جدِ سْ المَ  لُ ىْ ثر أَ فكَ 
إليهم  رجْ خْ يَ  و ، فلمْ لِ ىْ عن أَ  جدُ سْ المَ  زَ جَ عَ  ابعةُ الر   يلةُ ت الل  انَ ا كَ و فلم  التِ بصَ 

إليهم  رجْ خْ يَ  ، فلمْ  الةَ منهم يقولون : الص   الٌ جَ رِ  قَ ، فطفِ  -- اللِ  رسولُ 
ى لَ عَ  لَ بَ قْـ أَ  رَ جْ ى الفَ ضَ ا قَ ، فلم   رِ جْ الفَ  الةِ لصَ  جَ رَ ى خَ حت   -- اللِ  رسولُ 

،  يلةَ نكم الل  أْ لي  شَ َيْخَف عَ  و لمْ : فإن   ا بعدُ د فقال : أم  شه  تَ  ، ثم   اسِ الن  
َعَلْيِو -فسّنها  ها ((نْ وا عَ زُ جَ عْ فتَـ  يلِ الل   الةُ يكم صَ لَ عَ  ضَ رَ فْ تُـ  أنْ  يتُ شِ خَ ي ن  ولكِ 

لألمة ، وإّنا امتنع من فعلها بعد الثالثة ؛ خشية أف تُفرض  -الص الُة َوالس الـُ 
زاؿ ادلانع وىو خشية  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - ويفر ا تُ عليه  فيعجزوا عنها ، فلم  
على إماـٍ واحٍد ، كما يف صحيح  الناسَ  -- ع عمرُ فرضيتها على األمة ، ومجََ 

ي هب  ، وجرى على ذلك العمل صلر أف يُ  --البخاري أن ُو أََمَر ُأيب  بَن كعٍب 
ته  ، ن  باتباع سُ  عمل هبا خلفاء راشدوف مأمورٌ  نبويةٌ  إىل يومنا ىذا ، فهي سنةٌ 

 ا على مرر العصور والدىور .على العمل هب وأجمع المسلمون
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)) كان بن يزيد قاؿ :  ؛ دلا روى السائبُ  [ عةً كْ َر  ] عشرونَ :  -َرِِحَُو اللُ - قولو 
 (( عةً كْ َر  رينَ شْ ضان بعِ مَ رَ  رِ هْ بن الخطاب في شَ  عمرَ  دِ هْ لى عَ عَ  يقومونَ  اسُ الن  

: ) وأكثر أىل العل  على ما روي  -َرِِحَُو اللُ -رواه مالك ، قاؿ اإلماـ الرتمذي 
عشرين ركعة وىو قوؿ الثوري  --عن عمر وعلي وغريمها من أصحاب النب 

 .ػوابن ادلبارؾ والشافعي ( اى
قولو : ) وىكذا أدركت ببلدنا مبكة  -َرِِحَُو اللُ -ونقل عن اإلماـ الشافعي 

القروف  يف -َرِِحَُو اللُ -الشافعي  ( اىػ ، وزماف اإلماـ كعةً َر  شرينَ عِ وف صل  يُ 
 .ادلفللة

نصوص الكتاب والسنة على  ؛ ألف   عيٍ مُ  بعددٍ  وليس يف قياـ رملاف حتديدٌ 
 إطالؽ القياـ دوف حتديد بعدد معي .

چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ :  --: فقولو  أما الكتاب

 چڎ  ڎ  ڈ 
(ٔ) . 

 چٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ چ : -ُسْبَحانَوُ -وقولو
(ٕ) . 

چگ گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ:-ُسْبَحانَوُ -وقولو
(ٖ). 

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -وقولو 

 چۇئ  ۇئ 
(ٗ) . 

                              
. ٜٚ ، آية :اإلسراء ( / ٔ)
. ٕ-ٔ ، آية :ادلزمل ( / ٕ)
. ٙٔ ، آية :السجدة ( / ٖ)
. ٜ ، آية :الزمر ( / ٗ)
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وف بالليل صلّ فهذه اآليات الكردية شرع الل فيها قياـ الليل وامتدح عباده الذين يُ 
          يف قولو من الركعات ، خاصةً  معيٍ  بعددٍ   أف ذلك زلدودٌ بير دوف أف يُ 

 . چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ چ :  -ُسْبَحانَوُ -
 ما يقيرُدُه .  دَ رِ واألصل يف ادلطلق أف يبقى على إطالقو حىت يَ 

،  وزمافٍ  فرؽ بي زمافٍ مث إف  اآليات وردت بعمومها يف رملاف وغريه ، ولػ  تُ 
 فهذا ما يتعلق بدليل الكتاب .

حيحي من حديث أيب ىريرة رضي الل عنو ففي الص   : وليةالقَ  نةِ وأم ا دليل الس  
م من ما تقد   لوُ  رَ فِ ابًا غُ سَ تِ انًا واحْ إيمَ  رمضانَ  امَ من قَ  ))قاؿ :  -- النب   أف  
فأطلق عليو الصالة والسالـ القياـ ومل حَيد ه بعدٍد معٍي كما ثبت يف  ((و بِ نْ ذَ 

        -- النب   أف  عبدالل بن عمر رضي الل عنهما الصحيحي من حديث 
 يَ شِ ى فإذا خَ نَ ثْـ ى مَ نَ ثْـ مَ  الليلِ  الةُ )) صَ عن صالة الليل ؟ قاؿ :  لَ ئِ دلا سُ 
أف صالة الليل  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -فبي   احدٍة ((وَ وتر بِ فليُ  كم الفجرَ أحدُ 

مثىن مثىن فأطلق يف العدد ، ومل يقيده بعدد سواء أحد عشر أو عشرين أو غريمها 
 من األعداد . 

َعَلْيِو الص الُة -: فقد ثبتت األحاديث الصحيحة عنو  يةالفعل نةالس   وأما
بقيامو بإحدى عشرة ركعة كما يف الصحيحي من حديث أـ ادلؤمني  -َوالس الـُ 
َها-عائشة  ى بأكثر منها ، كما يف حديث ، وثبت أيلًا أنو صل   -َرِضَي الُل َعنػْ

ُهَما- بن عباسٍ الل عبد ، وأصلو  ليل بثالث عشرة ركعةً يف قيامو بال -َرِضَي اللُ َعنػْ
أنو قاـ خبمس عشرة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -يف الصحيحي ، وكذلك ثبت عنو 

 ركعة ، فأصبحت السنة الفعلية على أكثر من وجٍو .
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على عدـ جواز الزيادة على إحدى عشرة  وعليو ، فإنو مل يرد ما يدؿ صراحةً  
 . قوليةٍ  ةٍ نّ أو سُ  ركعة بدليل كتابٍ 

َها-إف  حديث أـ ادلؤمني عائشة  فلو قيل :  يدُ زِ ال يَ  انَ )) كَ :   -َرِضَي الُل َعنػْ
على عدـ جواز  يدؿ   (( ركعةً  رةَ شْ ى عَ دَ لى إحْ ه عَ يرِ وال في غَ  مضانَ في رَ 
 ؛ ألجيب من وجوه :الزيادة 

َها-أف عائشة  الوجو األول : و يتِ بِ مَ ثت مبا رأت يف ليلة حد   -َرِضَي الُل َعنػْ
اعتباره دلياًل على النفي يف  يقوىمن بي تسع لياٍؿ ، فال  عندىا ، وىي ليلةٌ 

 بقية الليايل . 
عند ميمونة   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -و يتِ بِ ت يف مَ أف  السنة صح   الوجو الثاني :

َها- الل عبدحديث أنو زاد فيو على إحدى عشرة ركعة ، كما يف  -َرِضَي الُل َعنػْ
ُهَما- بن عباسٍ ا يف قصة مبيتو عند خالتو ميمونة رضي الل عنها  -َرِضَي الُل َعنػْ

َها- صبح نفُيهاأ، ف وأصلو يف الصحيحي     --لكوف النب  -َرِضَي الُل َعنػْ
: بأهنا أخبت  فُيعتذر لهاًضا بإثبات غريىا ارَ عَ لػ  يزد على إحدى عشرة ركعة مُ 

ا ختُ يػر بػَ عما رأت ، فيكوف مُ     -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -عن قيامو  ِبُ ًنا لقصدىا أهن 
 يف ليلتها ، وليس العمـو .

مل على العمـو ؛ فإن و يكوف حينئٍذ تعارض عندنا بأف  قوذلا حيُ  فإن قيل :
ن ناٍؼ ، فُيقد ـ حديث     حديثاِف صحيحاِف ثابتاِف ، أحدمها مثبٌت ، والثا

ُهَما-الل بن عباس عبد  اْلُمثبت على حديث أـ ادلؤمني عائشة  -َرِضَي الُل َعنػْ
" أن و إذا تعارض اْلُمثبُت والن افي الن ايف ؛ ألف  القاعدة :  -َرِضَي الُل َعنػَْها-

ُم اْلُمثبُت على الن افي " .  فإن و يُقد 
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فة الواردة يف على الصر  ركعةً أن و إذا قيل : إف  القياـ بإحدى عشرة  والخالصة :
َها-الس ن ة كما قالت عائشة  َعْن ُحْسِنِهن   )) ال َتْسَألْ :  -َرِضَي الُل َعنػْ

سيًّا ال إشكاؿ أن و أأفلل فال إشكاؿ ، فإذا فعلها ادلصلي بالليل ت ((َوطُْوِلِهن  
ب إف  الزيادة على إحدى عشرة ركعة يعت لكن اإلشكال أن يقال :األفلل 

دلا ذكرناه من  ؛ وىذا يستلـز عدـ مشروعي ِتها ، وإمث فاعلها ، فهذا سلالفٌ بدعةً 
 النصوص .

ي ثالثًا صلر من يُ  إف  ادلالحظ الزيادة مع ادلداومة عليها ، فنجدُ  فلو قال قائل :
باف  السنة الصحيحة دالٌة على جواز أف  فيجاب :وعشرين ويداـو عليها ؛ 

العمل ويداـو عليو ما داـ أن و ال يعتقد لزومو ، كما ثبت يف حديث  العبدُ  بتَ ثْ يػُ 
َها-عائشة    يف الصحيحي أف النب صلى الل عليو وسل  قاؿ :  -َرِضَي الُل َعنػْ
، ويف صحيح مسل   ل  ((قَ  و وإنْ ومُ دْ أَ  إلى اللِ  ملِ العَ  ب  حَ أَ  وا أن  مُ لَ )) واعْ 

ى الل عليو وسلم إذا صل   اللِ  رسولُ  انَ )) كَ  عنها رضي الل عنها أهنا قالت :
، وقد ثبت من عمل السلف الصاحل رِحه  الل من بعد  (( وُ تَ بَ ثْـ اًل أَ مَ عَ  لَ مِ عَ 

، ومن بعدى  وحكاه اإلماـ الرتمذي رِحو الل يف سننو  الصحابة رضي الل عنه 
عن عمر وعلي وغريمها من الصحابة رضي الل عنه  ، ونسبو إىل أكثر أىل 
العل  رِحه  الل ، ومراده رِحو الل مداومته  على العشرين كما جرى عليو عمل 

ف الصاحل عن السل كما حكاه اإلماـ الشافعي رِحو اللادلسلمي إىل يومنا ىذا  
فقاؿ : ] ىكذا أدركت ببلدنا مكة  من التابعي الذين أدركه  يف زمانو مبكة

[ لكن إذا اعتقد من يصلي ثالثًا وعشرين أن و ال جتوز  وف عشرين ركعةً صل  يُ 
، فإنو حينئٍذ يكوف سلالًفا للش رع ، حيث  أو ال يوز النق  منهاالزيادة عليها 
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  اإللزاـ بإحدى عشرة ركعة ، كذلك  رع ، وكما ال يصح  لـز بو الش  ألـز مبا لػ  يُ  
 اإللزاـ بغريىا ، والل أعل  .  ال يصح  

ىذا من داللة الفعل ال ي ال تقوى على تقييد ادلطلق الصريح  أف   الوجو الثالث :
 من داللة القوؿ يف الكتاب والسنة .

يف مثل  طالؽ اآليات واألحاديثإف  فعَلُو ُمَقيرٌد إل الوجو الرابع : أننا لو قلنا :
َعَلْيِو -لرتتب على ذلك تقييد مطلقات النصوص يف الكتاب والسنة مبا فعلو  ىذا

إف مطلق اآليات بالصدقة يُػَقي ُد بالوارد من صدقاتو  فيقال :،  -الص الُة َوالس الـُ 
اع األطعمة ، بعدد الدراى  والدنانري وغريىا من أنو  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -

الوارد بالتسبيح والتكبري والذكر واألمر بقراءة القرآف ُمَقي ٌد مبا ورد عنو من  ومطلق
 األذكار وال قائل هبذا .

    فللمسل  أف يتصدؽ مبا جتود بو نفسو دلطلق اآليات واألحاديث دوف تقييد 
ِفْعَلُو ال يُػَقي ُد بو اْلُمطَلَق من الصدقات ؛ ألف   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -مبا فعلو 

 يف مثل ىذه النصوص .
أنو عند الرتجيح وجدنا أف اإلطالؽ اجتمعت فيو داللة  الوجو الخامس :

َها-الكتاب والسنة ، والتقييد انفرد بو حديث عائشة  لو سّلمت  -َرِضَي الُل َعنػْ
حيث كثرة داللتو على التقييد بإلغاء ما عارضو ؛ فكاف اإلطالؽ أرجح من 

 .  وقوتا يف الداللة األدلة
مث نيرنا من جهة وروده يف السنة ، فوجدنا اإلطالؽ من داللة القوؿ ، والتقييد 

ـٌ ؛ ألنو خطابٌ  ذلا ، خبالؼ  لألمة ، وتشريعٌ  من داللة الفعل ، والقوؿ مقد 
 ة .يّ وصِ صُ الفعل احملتمل للخُ 
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 ________________________________________
 هبـَْعدَ  دُ الُمتهج   رُ وتِ ويُ 

________________________________________ 
الصالة بالليل بعد :  دُ هج  [ الت   هبـَْعدَ  دُ الُمتهج   رُ وتِ ويُ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قولو 

: أف من كاف يف نّيتو أف يقـو آخر الليل فإنو  -َرِِحَُو اللُ - ومرادهونوـٍ ،  ودٍ جُ ىُ 
يو صلر فع ويفارقو يف الوتر فال يُ صلي معو الش  ال يوتر مع إمامو يف الرتاويح ، وإّنا يُ 

 يو يف آخر صالتو يف الليل .معو ، وإّنا يصلر 
كما يف الصحيحي من   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -وىذا مبن على ظاىر قولو 

ُهَما-حديث عبدالل بن عمر  ْجَعُلوا آخَر َصالِتكم بالل يِل )) اِ :  -َرِضَي الُل َعنػْ
 فما داـ أنو بقيت لو صالة فإنو يعل الوتر بعدىا . ِوْتراً ((

      ، وخيرج أيلًا من خالؼ العلماء  وهبذا خيرج من سلالفة ظاىر ىذه السنة
فيما لو أوتر مع إمامو ، ىل ينقض الوتر قبل سالـ اإلماـ فيشفعو  -َرِِحَُهُ  اللُ -

            بركعٍة ، أـ ينقلو بعد سالمو ، أـ ينقلو عند ابتداء صالتو بالليل ، 
يف جعل  أـ ال ينقلو أصاًل ، وحينئٍذ يقع يف إشكاؿ سلالفة ظاىر ىذه السنة

 ؟الوتر آخر صالتو بالليل 
فإذا مل يوتر مع اإلماـ فإنو ال يقع يف ىذه اإلشكاالت ، لكن يقع اإلشكاؿ يف 

 -- يف حديث أيب ذرٍ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -فوات الفلل الوارد يف قولو 
والرتمذي وصح حو أف ، وابن ماجو ، والنسائي ، وأبو داود ، الذي أخرجو أِحد 

)) من قَاَم َمَع اإلِماِم حّتى يـَْنِصرف ُحِسَب لو النب صلى الل عليو وسل  قاؿ : 
 ِقياُم لَْيلٍة (( .
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  ________________________________________
َنها،  فإن تَِبَع إَماَمو َشفعو ِبرَكعةٍ   وُيْكرُه الت نفل بـَيـْ

________________________________________ 
 ها .على ظاىره فيشمل الصالة كل   وإّنا يقع اإلشكاؿ إذا قلنا : إف القياـ زلموؿٌ 

فيجعل  -َرِِحَُهُ  اللُ -وأما إذا فُػررؽ بي القياـ والوتر كما يقوؿ بو بعض العلماء 
إف  من ترؾ  قال :مع أن و قد يُ فعية فال إشكاؿ ، قياـ الليل خاصًا بالصالة الش  

، كأف ينتقض وضوؤه ، أن و يكتب  القياـ مع اإلماـ لوجود عذرٍ  ت   الوتر ، ولػ  يُ 
كذلك يف لو األجر كاماًل على األصل الذي دل ت عليو النصوص الشرعي ة ،  

        نة يف جعلو آخر صالتو بالليل ، إذا ترؾ الوتر أخًذا بياىر الس   مسألتنا
 شرعيٍّ فال يفوتو الفلل كالعذر العادي . رٍ تركو لعذ فإنو يكوف

أي إذا تبع ادلأمـو إمامو  ] فإن تبع إمامو شفعو بركعة [ : -رَِحَمُو اللُ - قولو
  معو وإّنا يقـو سلر فصلى معو الوتر يف صالة الرتاويح فإنو إذا سل   اإلماـ مل يُ 

 يشفع هبا وتره معو وينقلو . فيصلي ركعةً 
مع  ي الرتاويحَ صلر كره دلن يُ يُ : أي  ها [نَ يْـ ل بَـ نف  ه الت  رَ كْ ] ويُ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو

عن  ي النافلة ، وىذا القوؿ زلكيٌ صلر ع بي تسليمات اإلماـ ويُ تطو  إمامو أف يَ 
ُه ْ - بعض الصحابةِ  : ) فيو عن  -َرِِحَُو اللُ -، قاؿ اإلماـ أِحد  -َرِضَي الُل َعنػْ

      بن عامرٍ  بادة ، وأيب الدرداء وعقبةَ عُ  --من أصحاب رسوؿ الل  ثالثةٍ 
ُه ْ - َرِضَي اللُ -حابة الص     فيو بعضُ خ  ( ، وذُكر لو أنو رَ  -َرِضَي الُل َعنػْ

ُه ْ   )) ىذا باطٌل (( .فقاؿ :  -َعنػْ
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 ________________________________________
 الس نن الر اتِبة ثم  ، اعٍة بـَْعدىا ِفي َجمَ  ال التـ ْعِقيبُ 

________________________________________ 
 يبِ قِ عْ مراده بالتػ   [ اعةٍ مَ ىا في جَ دَ عْ بَـ  يبُ قِ عْ ] ال التـ   : -رَِحَمُو اللُ - قولو

، ال أف ىذه الصالة ُتسم ى بصالة  اويحالصالة بعد انتهاء اإلماـ من الرت  
:  -َرِضَي الُل َعنػَْها-، وقد ثبت يف صحيح مسل  من حديث عائشة  الت عقيب

، فدؿ على جواز صالة  ((يلِ ه بالل  رِ تْ وِ  ين بعدَ تَ عَ كْ ى َر ل  صَ  -- النبي   )) أن  
       يف الصالة  ادلأموـُ  بَ غِ الشفع بعد الوتر ، فإذا انتهى اإلماـ من الرتاويح ورَ 

سجد ؛ ألف األصل جواز ذلك ، وإّنا ختت  ، ولو كاف ذلك يف ادلنع مل ديُ 
 الكراىية يف حاؿ ما إذا كاف التنفل بي الرتاويح ال بعدىا .

يقتلي الرتتيب [  م  [ قولو : ] ثُ  بةُ اتِ ن الر  نَ الس   م  ] ثُ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو
 ومراده الرتتيب يف الفلل الذي سبقت اإلشارة إليو .

 .  من " رت ب الشيَء يُرتربو ترتيباً " إذا جعل بعلو تلو بعضٍ  مأخوذةٌ  : بُ واتِ والر  
: النوافل ال ي رت بها الشرع مع الفرائض ، فجعل بعلها قبل الفريلة   والمراد بها

 الفجر ، وبعلها بعد الفريلة كراتبة ادلغرب والعشاء .  يبةِ غِ كرَ 
        --سوؿ الل حيحة عن ر نة الص  واتب وردت هبا الس  نن الر  وىذه الس  

 ببياف فللها ، وأعدادىا .
ـر  ففي صحيح مسل ٍ  ـر  من حديث أ َها- حبيبةَ  ادلؤمني أ قالت :  -َرِضَي الُل َعنػْ
َنتي َعْشرة رَْكعة ِفي َيوٍم ولَْيلٍة يقوؿ :  --مسعت رسوؿ الل  )) من َصل ى اثـْ

 بُنَي َلو بهّن بَيٌت ِفي الَجّنِة (( .
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  ________________________________________
 رَْكَعتان قَبَل الظ هِر ، ورَْكَعَتان بـَْعَدىا

________________________________________ 
قالت :  يف صحيح مسل ٍ  -َرِضَي الُل َعنػَْها-وورد يف حديث أـ ادلؤمني عائشة 

َيخرُج فُيصّلي بالن اِس ثم َيدخل )) كان ُيصّلي في بـَْيتي قبل الظ هِر أْربَعاً ، ثم 
فيصّلي رَْكَعتين ، وكان ُيصّلي بالن اِس الَمغرب ، ثم َيدخل فُيصّلي رَْكَعتين ، 
وُيصّلي بالن اِس الِعَشاء ، ويدخل بـَْيِتي فُيصّلي رَْكَعَتين ، وَكان إذا طََلع الَفْجُر 

 ب . واتِ الر   ننِ من الس   فهذه اثنتا عشرة ركعةً  َصّلى رَْكَعَتين ((
ُهَما-الل بن عمر حيحي من حديث عبدويف الص          قاؿ :  -َرِضَي الُل َعنػْ
عشَر رَكعات : رَْكَعَتين قبَل الظ هر ، ورَْكَعتَـْيِن  -- من النبي   تُ )) حفظْ 

بعدىا ، ورَْكَعتَـْيِن بعد المغرب في بَيِتو ، ورَْكَعتَـْيِن بعد الِعَشاء ، ورَْكَعتَـْيِن قبل 
 َصالِة الص ْبِح (( .

َها-فعلى حديث عائشة  ، وعلى  واتب ثن ي عشرة ركعةً تكوف الر   -َرِضَي الُل َعنػْ
ُهَما- بن عمر اللحديث عبد تكوف عشرًا ، وىو ما درج عليو  -َرِضَي الُل َعنػْ

 . -َرِِحَُو اللُ -ادلصنف 
أف صالة : أي  [ رَْكَعتان قَبَل الظ هِر ، ورَْكَعَتان بـَْعَدىا ] : -رَِحَمُو اللُ -قولو 
     الل بن عمر ، وعددىا ركعتاف على حديث عبد يةٌ وبعد ليةٌ بْ قػَ  ذلا راتبةٌ  هرِ الي  
ُهَما-  ادلتقدـ . -َرِضَي اللُ َعنػْ

َها-وأما على حديث عائشة  ادلتقدـ فإف راتبة اليهر القبلية تكوف  -َرِضَي اللُ َعنػْ
 أربعاً .



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٖٗ 

 

 ________________________________________
 ورَْكَعتان بعد المْغرب

________________________________________
          ومها راتبة ادلغرب ،  ب [رِ غْ المَ  بعدَ  انِ تَ عَ كْ ] وَر  : -رَِحَمُو اللُ - قولو

َرِضَي اللُ -الل بن عمر يف حديث أـ ادلؤمني عائشة وعبد ومها بعديتاف كما ثبت
ُه ْ  ادلتقدمي ، إال أف يكوف منتيرًا لصالة العشاء أو ال يريد أف يرجع إىل  -َعنػْ

لكن  قبليةٌ  ادلسجد ، وليس للمغرب راتبةٌ بيتو بعد صالة ادلغرب فإنو يصليها يف 
  الل ادلزنر حيحي من حديث عبدب ، كما يف الص  نة بالتنفل قبل ادلغر ثبتت الس  

--  أف النب--  : نْ مَ في الثالثة : لِ  الَ ، فقَ  غربِ المَ  وا قبلَ ل  )) صَ قاؿ 
 اىيَة أْن يت خَذىا الن اُس ُسن ًة (( .رَ اء ؛ كَ شَ 

 انَ )) كَ ، والل فظ دلسل  ، قاؿ :  --الصحيحي من حديث أنس ويف 
 واريَ ون الس  رُ دِ تَ بْ يَـ  -- اللِ  رسولِ  حابِ من أصْ  اسٌ ام نَ قَ  نَ إذا أذ   نُ ؤذ  المُ 

 (( . غربِ المَ  قبلَ  كعتينِ ون الر  صل  كذلك يُ   وىمْ  -- اللِ  رج رسولُ خْ حتى يَ 
َواْلِعْلُ  - ىو أرجح القولين في نظريوالقوؿ جبواز التنفل قبل ادلغرب بال كراىة 

بذلك قوالً  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -؛ لثبوت السنة الصحيحة عنو  -ِعْنَد اللِ 
ُه ْ -وتقريرًا ، فقد كاف الصحابة  يصلوف حىت إف الرجل الغريب  -َرِضَي الُل َعنػْ

يها ، كما يف ؛ من كثرة من يصلر  أقيمتأف الصالة قد  ظن  دخل ادلسجد ، إذا 
 . -- عن أنسٍ  صحيح مسل ٍ 

 
 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٗٗ 

 __________ ______________________________
 رِ جْ الفَ  ان قبلَ تَ عَ كْ وَر اء ، شَ العِ  بعدَ  انِ تَ عَ كْ وَر 

________________________________________ 
ومها راتبة العشاء ، وتكوف  [ اءشَ العِ  بعدَ  انِ تَ عَ كْ وَر  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
     شرع التنفل بي األذاف واإلقامة ، ، لكن يُ  قبليةٌ  وليس للعشاء راتبةٌ  بعديةً 

 -- النب   أف   -- كما ثبت يف الصحيحي من حديث عبدالل بن مغفلٍ 
 اء (( .شَ  نْ الثاً لمَ ثَ  الةٌ ن صَ يْ انَـ أذَ  كل    )) بينَ قاؿ : 

  يت بذلك ؛ ، ومسُر  يبةُ غِ ومها الر   [ رِ جْ الفَ  ان قبلَ تَ عَ كْ وَر  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
فيو من  بُ رغ  ما يُ  ائبُ غَ غائب ، قاؿ بعض أئمة اللغة :] ) الر  دلا فيهما من الر  

( ، وقاؿ غريه : ) ىو ما يَػْرَغُب فيو ذو رَغِب النفس ( ، وَرَغُب  يي ِ العَ  وابِ الث  
النفس : سعة األمل ، وطلب الكثري [ ، وىذا كلو يشري إىل عيي  ما فيهما من 
  اخلري الكثري ، واألجر العيي  ، ولذلك حافظ عليهما عليو الصالة والسالـ ، 

َها-ني عائشة ومل يرتكهما حلرًا وال سفرًا ، حىت قالت أـ ادلؤم   -َرِضَي الُل َعنػْ
الن وافِل أشد   نَ يٍء مِ لى شَ عَ  --بي الن   نْ كُ يَ  )) لمْ كما يف الصحيحي : 

  عاىداً منو على رَْكَعتي الَفْجِر (( .تَ 
َها-ويف صحيح مسل  عنها  ا تَ عَ كْ )) َر قاؿ :  --أف النب  -َرِضَي الُل َعنػْ
  فيها (( .الَفْجر خيٌر من الد نيا وما 

: ما ثبت يف الصحيحي عنو               هما د استحبابِ على فضلهما وتأك   ومما يدل  
 أنو قلامها يف سفره  --من حديث أيب قتادة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -
 



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٗ٘ 

 

 ________________________________________
 وَمن فَاَتُو َشيٌء منها ُسن  لو َقَضاُؤه

________________________________________ 
ى ف مث صالمها مث أمره فأقاـ فصل  حينما ناـ عن صالة الفجر ، فأمر بالاًل فأذ  

 الفجر بعد طلوع الشمس .
، فدؿ  مجيع ما تقدـ على  يف صحيح مسل ٍ  --: حديث أيب ىريرة  ومثلو

سفر خبالؼ غريىا هما يف المل يرتك -- النب   أهنما أفلل الرواتب خاصًة وأف  
 . من السنن

    بعد أف بي   ] ومن فَاَتو شيٌء منها ُسن  لو قضاُؤه [ : -رَِحَمُو اللُ - قولو
مشروعية أداء السنن الرواتب ومواضعها من الصلوات ادلفروضة ،  -َرِِحَُو اللُ -

قلاؤىا ؛ لثبوت السنة  شرع يف بياف حك  من فاتتو الس ن ُة الر اتبُة ، وأنو ُيشرع لوُ 
الفجر ، كما تقدـ يف حديثي أيب قتادة  ةِ ن  بقلاء سُ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -عنو 

 يف الصحيحي ، وحديث أيب ىريرة يف صحيح مسل  .
وكذلك ثبت عنو أنو قلى سنة اليهر البعدية ، كما يف الصحيحي من حديث 

َهاَرِضَي الُل عَ -أـ ادلؤمني أـ سلمة  وقلاىا بعد صالة العصر ، فيستوي يف  -نػْ
     سياف ، غل ، أو النر ـو ، أو الش  بسبب الن   ذلا وكُ ْر مشروعية القلاء أف يكوف تػَ 

 وضلو ذلك من األعذار ال ي حيصل هبا الفوات . 
ا لفعل الر اتبة البَػْعِدية بعد اليهر وُشغلو عنه -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -ويف تركو 

على مشروعية ترؾ الس ن ة الراتبة بسبب الشغل  بدعوة وْفِد َعْبِد الَقْيِس دليلٌ 
 بعد ادلغرب ، فيرتؾ  أو زلاضرةٌ  أف يكوف ىناؾ درسٌ  ، مثل :بالعل  والدعوة 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٗٙ 

  ________________________________________
 وفِ صْ نِ  بعدَ  يلِ الل   لثُ ها ثُ لُ وأفضَ ،  ارِ هَ النـ   الةِ صَ  منْ  لُ ضَ فْ أَ  يلِ الل   الةُ وصَ 

________________________________________ 
نة عن نكر عليو ؛ لثبوت الس  ، ويشتغل بتحصيل العل  ، فإنو ال يُ  ديةَ عْ البػَ  نةَ الس  

 .  ، مث يقليها بعد فراغو بفعلو لذلك --رسوؿ الل 
لثناء الل على  [ ارِ هَ النـ   الةِ صَ  منْ  لُ ضَ فْ أَ  يلِ الل   الةُ وصَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
من كتابو العزيز ، ووعدى  باجلزاء  ي بالليل يف أكثر من آيةٍ وادلصلر  ينَ دِ جر ادلتهَ 

 احلسن .
 لُ ضَ فْ )) أَ قاؿ :  --أف النب  --ودلا روى مسل  من حديث أيب ىريرة 

 ، وىو ن   يف إثبات ذلك .  (( يلِ الل   الةُ صَ  ةِ يضَ رِ الفَ  بعدَ  الةِ الص  
ُهَما-ويف صحيح مسل  أيلًا عن جابر بن عبدالل  قاؿ : مسعت  -َرِضَي الُل َعنػْ

أل الل سْ سلٌم يَ ٌل مُ جُ قها رَ وافِ اعًة ال يُ في الليل لسَ  )) إن  يقوؿ :  --النب 
 . ليلٍة (( ل  اه ، وذلك كُ اه إي  طَ عْ إال أَ  نيا واآلخرةِ الد   يراً من أمرِ خَ  -تَػَعاىَل -

 وظِ يُ على حُ  -تَػَعاىَل -للنفس ، وإيثاراً لطاعة الل  وألف صالة الليل أعي  رلاىدةً 
 فس من الراحة والنـو . الن  

ىا ، وعدـ عل  الناس وألهنا تكوف يف حاؿ غفلة الناس ونومه  ، فالغالب خفاؤُ 
 . بوط العملِ ء وحُ ، والبعد عن الريا -تَػَعاىَل -هبا ، وذلك أقرب إىل اإلخالص لل 

 ها [لُ ] أفضَ :  قولو و [فِ صْ نِ  بعدَ  يلِ الل   لثُ ها ثُ لُ ] وأفضَ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو
اللمري عائٌد إىل صالة الليل ، فأفلل صالة الليل ما كاف يف الثلث األخري ، 

  يل بعدِ الل   ] ثلثُ وىو الثلث الذي يكوف بعد منتصف الليل ، وىو معىن قولو : 



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٗٚ 

 

 ________________________________________
 نىثْ نى مَ ثْ مَ  هارِ والن   يلِ الل   الةُ وصَ 

________________________________________ 
كما يف الصحيحي   -تَػَعاىَل -؛ ألنو أفلل الليل ؛ لكونو وقت نزوؿ الل  و [فِ صْ نِ 

تـََباَرَك -نا رب   نزلُ )) يَ قاؿ :  --ب الن   أف   --من حديث أيب ىريرة 
َقى ثُلث الليِل األخير ، فيقول :  كل    -َوتـََعاَلى ليلٍة إلى سماِء الد نيا حيَن يـَبـْ

 و ((لَ  و ، من يْستغفرني فأغفرَ لو ، َمْن َيْسألني فُأْعِطيَ  َمْن َيْدُعوني فأْسَتجيبَ 
:  لَ ئِ سُ  --ب الن   أف   --ودلا ثبت يف صحيح مسل  من حديث أيب ىريرة 

الص الِة بعَد الص الِة  )) أفضلُ ؟ فقاؿ :  وبةِ تُ ادلكْ  بعدَ  لُ لَ فْ أَ  الةِ أي  الص  
 الَمْكُتوبة الص الة في َجوِف الليِل (( .

      )) أقربُ بقوؿ :  -- النب   عَ و مسَِ أن   -- ةَ سَ بَ ويف حديث عمرو بن عَ 
 تكونَ  أنْ  اآلخر ، فإن استطعتَ  يلِ الل   وفِ في جَ  من العبدِ  ب  الر   ونُ كُ ما يَ 
واحلاك  ،  والرتمذي  ، رواه أِحد ((  نْ فكُ  اعةِ الس   كَ لْ في تِ  اللَ  ذكرُ يَ  ممنْ 

 وصححو .
 -َرِِحَُو اللُ -مراده  [ نىثْ نى مَ ثْ مَ  هارِ والن   يلِ الل   الةُ وصَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
َعَلْيِو -تاف إال يف الوتر خاصة ؛ وذلك لثبوت السنة عنو عَ كْ طوع َر الت   أقل   أف  

 من ركعتي ، وترج  لو اإلماـ البخاري   و ما كاف يتطوع بأقلر ن  أ -الص الُة َوالس الـُ 
كعمار وأيب ذر   -َرِضَي الُل َعنػُْه ْ -يف صحيحو وحكاه عن بعض الصحابة 

نا أرضِ  فقهاءَ  : ) ما أدركتُ  -اللُ  َرِِحَوُ - األنصاري   سعيدٍ  ، وقاؿ حيي بنُ  وأنسٍ 
 هار ( .من الن   يِ تَ نَ موف يف كل اثػْ سلر إال يُ 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٗٛ 

  ________________________________________
 أسال بَ فَ  هرِ كالظ    بأربعٍ  هارِ بالن   عَ وإن تطوّ 

________________________________________ 
 . -َرِِحَُهُ  اللُ -وىذا ىو مذىب مجاىري السلف واخللف 

 --ب الن   وءِ ضُ ة وُ فَ يف صِ  -- راف موىل عثمافَ : حديث ِحُْ  ويشهد لو
وئي أ نحو وضُ وض  تَ  نْ )) مَ قاؿ :  --ب الن   الذي أخرجو الشيخاف ، وفيو أف  

فل   و ((بِ نْ من ذَ  مَ و غفر لو ما تقدّ سَ فْ ث فيهما نَـ حد  ين ال يُ تَ عَ ى ركْ ل  ىذا ثم صَ 
على أف أقل  -َرِِحَُهُ  اللُ -يذكر أقل منهما ، وذلذا استدؿ بو بعض العلماء 

الل بن عمر              لوتر ، ويف الصحيحي من حديث عبدالتطوع ركعتاف إال يف ا
ُهَما- أنو قاؿ : قاـ رجٌل فقاؿ : يا رسوؿ الل كيف صالة الليل ؟  -َرِضَي اللُ َعنػْ

 رتِ فأوْ  بحَ الص   تَ فْ نى ، فإذا خِ ثْ نى مَ ثْ مَ  الليلِ  الةُ )) صَ :  --قاؿ رسوؿ الل 
 يلِ الل   الةُ )) صَ خرجها وأبو داود والنسائي وابن ماجو : أ ، ويف روايةٍ  (( بواحدةٍ 

  (( . هارِ والن  
    مراده  [ أسال بَ فَ  هرِ كالظ    بأربعٍ  هارِ بالن   عَ وإن تطوّ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
   أف الزيادة على الركعتي شفعًا يف التطوع بأف يصلي أربعًا جائزة  -َرِِحَُو اللُ -

يف قياـ الليل كما يف  --وال حرج فيها ، وقد ثبت ذلك عن النب 
َها-الصحيحي من حديث أـ ادلؤمني عائشة     يف صفة صالتو  -َرِضَي الُل َعنػْ

 هن  نِ سْ ي أربعًا ال ُيسأؿ عن حُ صلر و كاف يُ ، وأن   بالليل -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -
 .  ن  وذلِ وطُ  هن  نِ سْ ي أربعاً ال ُيسأؿ عن حُ صلر ، مث يُ  ن  وذلِ وطُ 
 



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٜٗ 

 

 ________________________________________
 ائمقَ  الةِ صَ  رِ أجْ  فِ صْ لى نِ عَ  دِ اعِ القَ  الةِ صَ  رُ وأجْ 

________________________________________ 
ى نَ ثْـ مَ  هارِ والن   يلِ الل   الةُ )) صَ فعمـو قولو يف احلديث السابق :  وأما في النهار :

فع ، أي أف ُيسّل  من ل على أف ادلراد بادلثىن الش  على اجلواز إذا ِحُ  يدؿ   ى ((نَ ثْـ مَ 
 كاالثني واألربع .  شفعيٍ  صالتو بعددٍ 

: بديث أـ ادلؤمني عائشة رضي الل عنها الذي أخرجو  على جوازهستدل او 
صالىا أربعًا ( ، فقالوا :  --مسل  يف صحيحو عن راتبة اليهر ) أف النب 

ى ل  و صَ سل  فيهما ، وحيتمل أن  لصالة األربع ركعتي ركعتي يُ  إف ىذا زلتملٌ 
 ز صالة األربع متصلةً على جوا األربع متصلًة بسالـٍ واحٍد فيكوف فيو دليلٌ 

 بسالـٍ واحٍد . 
 [ ائمقَ  الةِ صَ  رِ أجْ  فِ صْ لى نِ عَ  دِ اعِ القَ  الةِ صَ  رُ وأجْ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قولو 
         مع القدرة على القياـ ،  أف صالة التطوع قاعدًا جائزةٌ  -َرِِحَُو اللُ -مراده 

 نو ينق  فيها األجر ، فهو على نصف صالة القائ  .أإال 
ُهَما- : ما ثبت يف حديث عمراف بن حصيٍ  واألصل في ذلك  -َرِضَي الُل َعنػْ

 صفُ نِ  وُ دًا فلَ اعِ ى قَ ل  صَ  نْ )) مَ قاؿ :  --ب الن   الذي أخرجو البخاري أف  
 (( . ائمِ القَ  أجرِ 

ُهَما-الل بن عمرو بن العاص ويف حديث عبد الذي أخرجو مسل   -َرِضَي اللُ َعنػْ
، وىذا إّنا ىو يف غري  الة ((الص   فِ صْ ى نِ لَ ًا عَ دَ اعِ قَ  الرجلِ  الةُ )) صَ وفيو : 

  -- النب   حاؿ العذر والعجز عن القياـ دلرض وضلوه يف الفريلة وغريىا ؛ ألف  



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٘ٓ 

  ________________________________________
 الض حى الةُ وُتسن  صَ 

________________________________________ 
الذي أخرجو البخاري يف  --كما يف حديث أيب موسى األشعري قاؿ  

     لو مثل  بَ تِ ر كُ افَ أو سَ  بدُ العَ  ضَ رِ )) إذا مَ قاؿ :  --صحيحو أف النب 
الف على أف األجر للقاعد فدؿ  احلديثاف األو  ًا (( يحَ حِ ًا صَ يمَ قِ ان يعمل مُ ما كَ 

ا يكوف نغري ادلعذور ، ومن ى صف ، ودؿ  ىذا احلديث على أف ذلك يفعلى النر 
كو َر على القياـ فتػَ  ى قاعداً إذا صلى اختياراً مبعىن أنو قادرٌ األجر دلن صل   يفُ صِ نْ تػَ 

 األجر ، أما إذا تركو معذوراً فلو األجر كامالً . ى جالساً فُيعطى نصفَ وصل  
القياـ مع القدرة عليو إّنا يوز يف صالة النافلة ، وأما الفريلة فإنو متعّي  ؾوتر 

فال يوز تركو اختيارًا كما تقدـ يف أركاف الصالة ، وعليو فإنو  فيها ألنو ركنٌ 
يكوف ادلراد أف يصلي النافلة قاعدًا مع قدرتو على القياـ فيها فيكوف أجره على 

 النصف .
إىل كوف ىذا احلك  يف النافلة ؛ لذكره ذلذه  -َرِِحَُو اللُ -وقد أشار ادلصنف 

 نن . وافل والس  ادلسألة ىنا يف صالة التطوع يف ىذا ادلوضع ادلتعلق بالن  
أوؿ النهار من  ] وُتسن  صالة الض حى [ الض حى : : -رَِحَمُو اللُ - قولو

 طلوع الشمس إىل قرب منتصف النهار حيث الل حا .
ي سمر ىذه الصالة هبذا اإلس  من باب تسمية الشيء بزمانو ، والعرب تُ  وتسمية

حى ، فأوؿ ساعات النهار عندى  إىل ما قبل رة بالل  اجِ وة وقبل اذلَ دْ ما بعد الغَ 
 اجرة .حى ، مث اذلَ دوة ، مث الل  ور ، مث الغُ كُ روؽ ، مث البُ منتصفو الش  



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٘ٔ 

 

 ________________________________________
 انٍ مَ ىا ثَ رُ ثَـ كْ وأَ ،  انِ تَ عَ كْ ها َر ل  وأقَـ 

________________________________________ 
يف  --وقد ثبتت السنة بتسميتها هبذا اإلس  ، كما يف حديث أيب ىريرة 

 ى ((حَ الض   تيْ عَ كْ برَ  -- اللِ  يلي رسولُ لِ ي خَ انِ وصَ )) أَ الصحيحي أنو قاؿ : 
 ل  على كُ  حُ بِ صْ )) يُ قاؿ :  --أف النب  عند مسل  -- وحديث أيب ذرٍ 

،  قةٌ دَ صَ  يدةٍ مِ حْ تَ  ، وكل   دقةٌ صَ  سبيحةٍ تَ  ، فكل   قةٌ دَ كم صَ ن أحدِ ى مِ ُسالمَ 
،  قةٌ دَ صَ  نكرِ عن المُ  يٌ هْ ، ونَـ  قةٌ دَ صَ  بالمعروفِ  رٌ مْ ، وأَ  قةٌ دَ صَ  يرةٍ بِ كْ تَ  وكل  

 ى (( . حَ ن الض  عهما مِ ركَ تان يَ عَ كْ ن ذلك َر ع ئُ زِ جْ ويُ 
يلي رسول الل لِ )) أوصاني خَ :   يف صحيح مسل ٍ  --وحديث أيب الدرداء 

--  ٍالةِ هر ، وصَ شَ  ل  من كُ  امٍ أيّ  ثالثةِ  يامِ : بصِ  شتُ ما عِ  عهن  دَ أَ  نْ لَ  بثالث 
 (( . وترَ حتى أُ  امَ ال أنَ  نْ ى ، وبأَ حَ الض  

ت حى ، كما دل  وقد دلت ىذه األحاديث على تسمية ىذه الصالة بصالة الل  
 -َرِِحَُهُ  اللُ -على مشروعيتها وسنّيتها ، وىو مذىب مجهور السلف واخللف 

 أمجعي .
؛ لثبوت السنة بذلك كما تقدـ يف  [ انِ تَ عَ كْ ها َر ل  وأقَـ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو

ن عَ  ئُ زِ جْ : )) ويُ   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -األحاديث الصحيحة ، ومنها قولو 
 ى (( .حَ ما من الض  عهُ كَ ْر تان يَـ عَ كْ ذلك َر 

 . ى ((حَ الض   تيْ عَ كْ برَ  --يلي لِ ي خَ انِ صَ )) أوْ :   --وحديث أيب ىريرة 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٕ٘ 

؛ دلا ثبت يف صحيح مسل  عن  [ انٍ مَ ىا ثَ رُ ثَـ كْ وأَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو 
 اسِ دًا من الن  حَ أَ  أن أجدَ  رصتُ وحَ  ألتُ )) سَ الل بن احلارث بن نوفل قاؿ : عبد

ثني حد  يُ  منْ  أجدْ  الض حى ، فلمْ  ةَ حَ بْ سُ  سب حَ  -- اللِ  رسولَ  خبرني أن  يُ 
ى أتَ  -- اللِ  رسولَ  ي أن  نِ خبرتْ أَ  أبي طالبٍ  بنتَ  ىانئٍ  أم   ذلك غير أن  

 قامَ  ، ثم   لَ سَ تَ و ، فاغْ ليْ ، فأُتي بثوٍب ، فُستر عَ  حِ تْ يوم الفَ  هارُ الن   عَ فَ تَـ ما ارْ عدَ بَ 
، وىذا  حى تكوف بثماف ركعاتٍ الل   بحةَ على أف سُ  فدؿ   (( اتٍ عَ كَ َر  انِ مَ ثَ  عَ كَ فرَ 

 أكثر ما جاءت بو السنة من عددىا . 
على أف ىذه الصالة ىي صالة اللحى ، فيؤخذ منو مشروعية  وىذا مبنٌ 

    قاؿ :  --حديث أنس  عليو : وىو ما يدل  صالتا يف السفر أيلًا ، 
      (( كعاتٍ ى ثمان َر حَ الض   ةَ حَ بْ ى سُ ل  صَ  رٍ فَ في سَ  --بي الن   )) رأيتُ 

 .  ضعيفٍ  رواه أِحد بسندٍ 
فإنو ال يكوف فيو دليٌل على  وىو األقوىوأما على القوؿ بأهنا صالة الفتح 

 ى .رَ سْ كْ   الىا يـو فتح إيوافِ صَ  --: أف سعداً  ويقويوماذكر ، 
وعليو ، فإف صالة اللحى تكوف بركعتي وزيادة ، كما يف حديث عائشة        

حى الض   الةَ ي صَ ل  صَ يُ  كانَ  --بي الن   )) أن  يف مسل  :  -َرِضَي الُل َعنػَْها-
ٍ مُ  على عدـ حتديد الزيادة بعددٍ  فدؿ   (( اء اللُ ما شَ  زيدُ ويَ  عاتٍ كَ َر  أربعَ   . عي 

 
 
 
 



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٖ٘ 

 

 ________________________________________
 الِ وَ الز   يلِ بَ ي إلى قُـ هْ النـ   تِ قْ وَ  وجِ رُ ها من خُ تُ قْـ ووَ 

________________________________________ 
 [ . الِ وَ الز   يلِ بَ ي إلى قُـ هْ النـ   تِ قْ وَ  وجِ رُ ها من خُ تُ قْـ ووَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو

اللمري عائٌد إىل صالة اللحى فبّي بداية وقت فعلها ،  ها [تُ قْـ قولو : ] ووَ 
َعَلْيِو الص الُة -وىو من خروج وقت النهي ، وادلراد بوقت النهي الوقت الذي هنى 

عن فعل النافلة فيو ، وىو من بعد صالة الصبح حىت ترتفع الشمس   -َوالس الـُ 
 يف أوقات النهي . -تَػَعاىَل -كما سيأيت بيانو بإذف الل 
حيحة يف حديث نة الص  مٍح كما دّلت عليو الس  رُ  دَ يْ وينتهي بارتفاع الشمس قػَ 

 ل  )) صَ قاؿ :  --أف النب  لمي يف صحيح مسل ٍ ة الس  سَ بَ عمرو بن عَ 
 عُ لُ طْ ها تَ ؛ فإن   عَ فِ تَ رْ حتى تَـ  سُ مْ الش   عَ طلُ ى تَ حت   الةِ ر عن الص  صُ اقْ  الص بح ، ثم  

     ل  ؛ صَ  ، ثم   ارُ ف  لها الكُ  دُ جُ سْ ينئٍذ يَ اٍن ، وحِ طَ يْ شَ  يْ نَ رْ قَـ  نَ يْ بَـ  عُ لُ طْ تَ  حينَ 
 (( ورةٌ ضُ حْ ودٌة مَ هُ شْ مَ  الةَ الص   فإن  

هي عن الصالة بعد الصبح ينتهي بطلوع الن   أف   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -فبّي 
 الشمس وارتفاعها . 

ي على حسب الرواية ، وىي رواية زلْ أو الر   محِ الر   وقد جاء حتديد االرتفاع بقيدِ 
فدلت على أف  (( ينِ حَ مْ أو رُ  حٍ مْ : )) فترتفع قـَْيَس رُ أيب داود والبيهقي وفيها 

هناية وقت النهي عن الصالة بعد صالة الصبح إّنا تكوف بطلوع الشمس مع 
 . قَػْيَد ُرْمحٍ ارتفاعها 

 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٘ٗ 

  ________________________________________
 الةٌ صَ  الوةِ الت   ودُ جُ وسُ 

________________________________________ 
تقدـ يف مواقيت الصالة بياف معىن  [ والِ بيل الز  ] إلى قُ  : -رَِحَمُو اللُ - وقولو

الزواؿ ووقتو ، ومراده بياف هناية وقت صالة اللحى وىو ينتهي بانتصاؼ النهار 
فإذا  [ بيلِ : ] قُ شعر بو قولو ما يُ  بيل الزواؿ وىووىو الوقت الذي يكوف قُ 

 انتصف النهار انتهى وقت صالة اللحى خلروج وقتها .
سجود التالوة من باب إضافة  [ الوةِ الت   ودُ جُ : ] وسُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 السجود بسبب التالوة ؛ ألف السجود ختتلف أسبابو : : إىل سببو ، أي  يءِ الش  

 يكوف سبب السهو ، فيقاؿ : سجود السهو . فتارةً 
 يكوف بسبب الشكر ، فيقاؿ : سجود الشكر . وتارةً 
     ىن ، وسجود التالوة ( للعهد الذر  ألْ الوة ادلراد هبا تالوة القرآف ، فػػ ) والتر 

إّنا يكوف يف حاؿ القراءة آليات يشرع السجود بتالوتا ، وليس ادلراد أن و مشروع 
 (  سجدات القرآنالوة عموماً ، وإّنا ىو يف مواضع خاصة تعرؼ بػ) بسبب الت

 وقد دؿ  دليل الكتاب والسنة على مشروعية سجود التالوة .
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    چ:  -ُسْبَحانَوُ -: فقولو  فأما دليل الكتاب

 چڄ  ڃ   ڃ   ڃ 
(ٔ) . 

                              
. ٚٓٔ ، آية :اإلسراء ( / ٔ)



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٘٘ 

 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې   چ :  -ُسْبَحانَوُ -وقولو 

چې
(ٔ) . 

 چڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ    ڻ   ڻ  چ:  -ُسْبَحانَوُ -وقولو 
(ٕ)  

 إىل غري ذلك من اآليات الواردة بشرعيتو . 
يف الصحيحي  -- : فقد ثبتت األحاديث الصحيحة عن النبر  وأما السنة

ُهَما-الل بن عمر ده يف تالوتو ، ومنها حديث عبدوغريمها بسجو   -َرِضَي الُل َعنػْ
ا يهَ فِ  ورةَ لينا الس  عَ  أُ رَ قْ يَـ  -- اللِ  رسولُ  )) كانَ الذي أخرجو الشيخاف : 

 و (( .تِ هَ بْـ جَ اً لِ عَ وضِ نا مَ أحدُ  دُ جِ ا يَ ى مَ حت   وُ عَ مَ  جدُ ، ونسْ  دُ جُ سْ فيَ  دةَ جْ الس  
ُه ْ -وقد عمل بذلك الصحابة  وفاتو ، كما ثبت يف صحيح بعد  -َرِضَي الُل َعنػْ

معة على الجُ  رأ يومَ و قَ أن  : ))  --البخاري وغريه عن عمر بن اخلطاب 
اس ، الن   دَ جَ ، وسَ  دَ جَ فسَ  زلَ جدة نَ ، حتى إذا جاء الس   حلِ الن   ورةَ سُ  نبرِ المِ 
جدة قال : يا أيها اء الس  ى إذا جَ رأىا ، حتّ ابلة قَ معة القَ ى إذا كانت الجُ حتّ 

 جد فال إثمَ سْ لم يَ  نْ اب ، ومَ فقد أصَ  دَ جَ جود ، فمن سَ بالس   إنما نمرّ  الناس
 ليو (( . عَ 

 اء (( .شَ نَ  إال أنْ  جودَ الس   ضْ رِ فْ يَـ  لمْ  اللَ  )) إن  ويف رواية للبخاري : 

                              
. ٕٔ-ٕٓ ، آية :اإلنشقاؽ ( / ٔ)
. ٛ٘ ، آية :مرمي ( / ٕ)



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٘ٙ 

  غري منسوٍخ ؛ لعمل اخلليفة كَ و زلُْ وأن   مشروعٌ  الوةِ التر  على أف  سجودَ  فدؿ   
يف ىذا اجلمع العيي  الذي  --الل عنو بو بعد وفاة النب الراشد عمر رضي 

 ، ومل ينكر عليو منه  أحٌد . -َرِضَي اللُ َعنػُْه ْ -فيو الصحابة 
 مراده أف سجود التالوة آخذٌ  [ الةٌ صَ  الوةِ الت   ودُ جُ وسُ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو

سرت للعورة من احلدث واخلبث ، و  إال بطهارةٍ  حك  الصالة ، فال يصح  
 حُ تَ فْ تػَ سْ واستقباؿ للقبلة ، ونيٍة ، فيلـز فيو ما يلـز يف الصالة للحك  بصحتو ، ويُ 

كناف فيو مع السجود ، والقياـ لفعلو ليس سلي  ، ومها ُر تت  بالت  ، وخيُ  كبريِ بالت  
 -ُهُ  اللُ َرِِحَ -، وإّنا ىو على الفليلة عند بعض العلماء  وال ركنٍ  بواجبٍ 

چڻ  ڻ  چ : واستحب وه ؛ لقولو تَػَعاىَل 
چڍ  ڌچ ، وقولو :  

(ٔ)  ،
 واخلرور يكوف من األعلى إىل األسفل .

بل مراده ما سبق  وٍ جْ وَ  شبو الصالة من كلر ليس ادلراد بو أنو يُ  [ فقولو : ] صالةٌ 
 من وجوب حتصيل شرائط الصحة فيو . 

بفريلة ، كما ىو مذىب اجلمهور وأما شرط الوقت فيلتحق بالنافلة ؛ ألنو ليس 
كصالة النافلة ، ولذلك   شرتط فيو أال يكوف يف وقت هنيٍ ، فيُ  -َرِِحَُهُ  اللُ -

 لٍة ( .افِ كنَ   كرٍ وشُ  تالوةٍ  ودُ جُ عب  بعض األئمة بقولو : ) وسُ 
 
 
 

                              
. ٜٓٔ آية :، اإلسراء ( / ٔ)



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٘ٚ 

 

 ________________________________________
 عامِ الس   ونَ دُ  معِ تَ سْ ، والمُ  ئِ ارِ للقَ  يسن  

________________________________________ 
 [ . عامِ الس   ونَ دُ  معِ تَ سْ ، والمُ  ئِ ارِ للقَ  يسن   ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو

 ، وليس بواجبٍ  حلك  سجود التالوة ، وىو أنو سنةٌ  بيافٌ  [ ن  سَ قولو : ] يُ 
 وىذا ىو مذىب مجهور العلماء من ادلالكية والشافعية واحلنابلة . 

 وعمراف ، الل بن عباس دوعب، وسلماف الفارسي ، وقاؿ بو عمر بن اخلطاب 
ُه ْ -حابة من الص   صيٍ بن حُ ا ،  ير اىرِ ، وىو قوؿ داود الي   -َرِضَي الُل َعنػْ

 .  -َرِْحَُة الِل َعَلى اجلَِْمْيعِ - وإسحاؽ ، وأبو ثورٍ ،  واألوزاعير 
 . -َواْلِعْلُ  ِعْنَد اللِ - وىو أرجح األقوال في نظري

: ما ثبت يف األحاديث الصحيحة ، ومنها حديث زيد  على رجحانو ومما يدل  
    اللِ  لى رسولِ عَ  )) قرأتُ الذي أخرجو الشيخاف ، وفيو :  --ابن ثابت 

-- :  ْيها ((فِ  جدْ سْ يَ  } َوالن ْجِم { فلم . 
على أنو ال فرض يف الصلوات غري اخلمس  ومنها األحاديث الصحيحة ال ي تدؿ  
على عدـ فرضية سجود التالوة  -َرِِحَُهُ  اللُ -وقد احتج هبا بعض أئمة السلف 

نة على فرضيتو وىي اخلمس ، فال يفرض منها إال ما دلت الس   و صالةٌ ألن  
 ، كما نصت على ذلك األحاديث الصحيحة  عٌ صلوات ، وما سواىا تطو  

 -- حيحي ، حيث قاؿ لو النب  يف الص   -- بةَ لَ عْ بن ثػَ  اـِ مَ كحديث ضِ 
ىا ؟ يرُ غَ  لي  عَ  ، قال : ىلْ  واتٍ لَ صَ  مسُ )) خَ حينما سألو عن فريلة الصلوات 

 . (( طو عَ تَ  قال : ال إال أنْ 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٘ٛ 

يف الصحيحي ، وضلوىا من األحاديث ؛ فقد دلت  -- وحديث معاذٍ  
 مجيعها على أف فريلة الل يف الصالة إّنا ىي اخلمس صلوات . 

: ما ثبت يف صحيح البخاري عن  على عدم فرضية سجود التالوة ومما يدل  
 حلِ الن   ورةِ بسُ  نبرِ لى المْ عَ  معةِ الجُ  يومَ  رأَ و قَ : )) أن   --عمر بن اخلطاب 

معة ، حتى إذا كانت الجُ  اسُ الن   جدَ ، وسَ  جدَ فسَ  زلَ نَ  جدةَ الس   اءَ جَ  حتى إذا
ر  مُ ما نَ إن   اسُ قال : يا أيها الن   جدةَ ها ، حتى إذا جاء الس  رأ بِ قَ  ابلةُ القَ 

 عليو ، ولمْ  مَ فال إثْ  سجدْ يَ  لمْ  اب ، ومنْ صَ أَ  فقدْ  جدَ سَ  نْ ، فمَ  جودِ بالس  
 جد (( .سْ يَ 

ُهَما-بن عمر عبدالل عن  وزاد نافعٌ قاؿ البخاري :   اللَ  )) إن  :  -َرِضَي الُل َعنػْ
 (( . اءَ شَ نَ  إال أنْ  جودَ الس   فرضْ يَ  لمْ 

فيو إف شاء   اإلنسافُ ري  خيُ  ، وأنو سنةٌ  أف سجود التالوة ليس بفرضٍ  --فبّي 
 راشدٌ  سجد ، وإف شاء مل يسجد ، ومن ادلعلـو أف عمر بن اخلطاب خليفةٌ 

و ، مث إنو فعل ذلك يـو اجلمعة حيث اجلمع العيي  ، وفيه  تِ باتباع سن   مأمورٌ 
ُه ْ -فقهاء الصحابة  منه  ذلك ؛ فصار  نكر عليو أحدٌ ، ومل يُ  -َرِضَي الُل َعنػْ

 إمجاعاً سكوتياً على مشروعية سجود التالوة وعدـ فرضيتو .
كما تقدـ قرأ السجدة   --؛ ألف النب  [ عِ مِ تَ سْ والمُ  يءِ ارِ وقولو : ] للقَ 

الذين كانوا يستمعوف لقراءتو  -َرِضَي الُل َعنػُْه ْ -وسجد ، وسجد معو الصحابة 
قرأ السجدة وسجد وسجد معو ادلصلوف ادلستمعوف خلطبتو  --وىكذا عمر 

  الل جود للقاريء والسامع ، فحديث عبديـو اجلمعة ؛ فدؿ على شرعية الس
ُهَمارَ -بن عمر ا        )) كان رسول الل يف الصحيحي قاؿ فيو :  -ِضَي اللُ َعنػْ



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٜ٘ 

 

 ________________________________________
 دْ جُ سْ يَ  لمْ  اريءُ القَ  دِ جُ سْ يَ  لمْ  وإنْ 

________________________________________ 
--  )) على أهن  كانوا مستمعي لقراءتو  ، فهذا يدؿ  يقرأ علينا                
 . -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -

وضلوه شلن ال يقصد  الذي مسع القراءة كادلارر : أي  [ عِ امِ الس   ونَ وقولو : ] دُ 
)) أنو مر  :  --وي عن عثماف شرع لو السجود ؛ دلا رُ االستماع ، فال يُ 

لى عَ  جودُ ما الس  : إن   ، فقال عثمانُ  ثمانُ معو عُ  سجدَ دًة ليَ جْ سَ  رأَ اٍص فقَ بقَ 
راوي األثر :  -َرِِحَُو اللُ -(( ، قاؿ الزىري  د جُ سْ يَ  ى ولمْ ضَ مَ  ع ، ثم  مَ تَ ن اسْ مَ 

 جدةَ الس   اص  رأ القَ ويقْ  جدِ المسْ  في ناحيةِ  لسُ جْ يَ  بِ المسيّ  ان ابنُ )) وقد كَ 
 أخرجو عبدالرزاؽ يف مصنفو . ها ((لَ  لسْ أجْ  ي لمْ ول إن  و ويقُ عَ مَ  سجدُ فال يَ 

من  الل بن عباسٍ ، وعبد ، وعبدالل بن مسعودٍ  ومثلو عن عمراف بن حصيٍ 
ُه ْ -الصحابة   .  عرؼ ذل  سلالفٌ ، ومل يُ  -َرِضَي اللُ َعنػْ

 
ُهَما-الل بن عمر عن عبد وأما ما رواه البيهقي            أنو قاؿ :  -َرِضَي الُل َعنػْ

   على من مسعها قصدًا ،  فإنو زلموؿٌ  ها ((عَ مِ سَ  نْ ى مَ لَ عَ  جدةُ ما الس  )) إن  
 الغناء . كما ورد عنو يف قصة مروره بصوتوىذا ىو مذىبو  

        : مراده  [ دْ جُ سْ يَ  لمْ  يءُ ارِ القَ  دِ جُ سْ يَ  لمْ  ] وإنْ  : -رَِحَمُو اللُ - وقولو
معو ، وإف لػ  يسجِد  أف اْلُمستمَع ال يسجد إال تبعاً للقارئ ، فإف سجد سجد

ـٌ للمستمع فيتبُعُو ، وىذا ما ثبتت  بو الس     نةالقارُئ مل يسجد ؛ ألف  القارَئ إما



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٙٓ 

  ________________________________________
 انتَ نَ نها اثْـ مِ  ج  في الحَ  ةً دَ جْ سَ  رةَ شْ عَ  أربعَ  وَ وىُ 

________________________________________ 
ُهَما-الل بن عمر تقدـ يف حديث عبدالصحيحة ، كما  يف  -َرِضَي الُل َعنػْ

           ، وحديث زيد بن ثابتٍ  --حيحي أهن  سجدوا بسجود النب الص  
--  يف الصحيحي ، حيث مل يسجدوا حينما مل يسجد النب--   فدؿ 

وينبني على على أف ادلستمَع تَػَبٌع للقارئ ، وأنو ال يشرع لو السجود استقالاًل ، 
 : أنو ال يسبق القارئ بالسجود قبلو كادلأمـو مع إمامو . ذلك
شرع  [ انتَ نَ نها اثْـ مِ  ج  في الحَ  ةً دَ جْ سَ  رةَ شْ عَ  أربعَ  وَ وىُ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
     يف ىذه اجلملة يف بياف عدد سجدات التالوة يف القراءة ، فبي   -َرِِحَُو اللُ -
وبيان ىذه تاف ، دَ جْ منها سَ  ، يف احلجر  أهنا أربع عشرة سجدةً  -َرِِحَُو اللُ -

 جدات ومواضعها فيما يلي :الس  
                                                                   : -ُسْبَحانَوُ -يف األعراؼ ، وىو يف آخرىا يف قولو  الموضع األول :

 چ یىئ  ی  ی         چ
(ٔ) . 

ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -عد يف قولو يف الر   الثاني :الموضع 

 چ چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
(ٕ) . 

                              
. ٕٙٓ ، آية :األعراؼ  ( /ٔ)
. ٘ٔ ، آية :الرعد ( / ٕ)



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٙٔ 

 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ :  -ُسْبَحانَوُ -حل يف قولو يف الن   الموضع الثالث :

 چ ۈۇ  ۆ  ۆ  
(ٔ) . 

ڍ  ڌ  ڌ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -راء يف قولو يف اإلسْ  الموضع الرابع :

 چ ڈڎ   ڎ  
(ٕ)  . 

ڱ   ڱ      ں   ں   چ:  -ُسْبَحانَوُ -يف سورة مرمي يف قولو  الموضع الخامس :

چڻ    ڻ    ڻ   ڻ 
 (ٖ) . 

ڳ       ڳ  ڳ  ڳ   چ:  -ُسْبَحانَوُ -يف قولو  يف أوؿ سورة احلجر  الموضع السادس :

 چ ڱڱ  
(ٗ) . 

ڱ  ڱ      چ:  -ُسْبَحانَوُ -يف قولو  يف آخر سورة احلجر  الموضع السابع :

 چ ڻں  ں  
(٘) . 

ڈ  ڈ    ژ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -رقاف يف قولو يف سورة الفُ  الموضع الثامن :

 چ گژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  
(ٙ) . 

                              
. ٓ٘ ، آية :النحل ( / ٔ)
. ٜٓٔ ، آية :اإلسراء ( / ٕ)
. ٛ٘ ، آية :مرمي ( / ٖ)
. ٛٔ ، آية :احلج ( / ٗ)
. ٚٚ ، آية :احلج ( / ٘)
. ٓٙ ، آية :الفرقاف ( / ٙ)



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٕٙ 

 

ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -مل يف قولو يف سورة الن   الموضع التاسع :

 چ ڎڌ   ڌ  
(ٔ) . 

ڍ  ڌ   ڌ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -يف قولو  يلُ زِ نْ يف سورة آمل تػَ  الموضع العاشر :

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  

چگک
(ٕ)  . 

                                                          :  -ُسْبَحانَوُ -لت يف قولو صر يف سورة ح  فُ  الموضع الحادي عشر :

 چ ېئۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ     ېئ   چ
(ٖ) . 

 : -ُسْبَحانَوُ -ج  يف آخرىا يف قولو يف سورة الن   الموضع الثاني عشر :
 چ ھہ   ہ  ہ  چ

(ٗ) . 
ۉ  ۉ   چ :  -ُسْبَحانَوُ -شقاؽ يف قولو يف سورة االنْ  الموضع الثالث عشر :

 چ ىې  ې   ې   ې  
(٘) . 

ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ :  -ُسْبَحانَوُ -لق يف قولو يف سورة العَ  الموضع الرابع عشر :

 چ ېئۈئ  ۈئ  
(ٙ) . 

                              
. ٕٙ ، آية :النمل ( / ٔ)
. ٘ٔ آية : ،السجدة ( / ٕ)
. ٖٛ ، آية :فصلت ( / ٖ)
. ٕٙ ، آية :النج  ( / ٗ)
. ٕٔ ، آية :اإلنشقاؽ ( / ٘)
. ، آية :العلق ( / ٙ)



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٖٙ 

 

 ________________________________________
 عَ فَ ، وإذا رَ  دَ جَ إذا سَ  رُ بـ  كَ ويُ 

________________________________________ 
 ، وىي احلج   واحدةٍ  الوة ، ففيها سجدتاف يف سورةٍ ود التر جُ فهذه ىي مواضع سُ 

 عنو ، حلديث عمرو بن العاص رضي الل يف آخرىا يف أوذلا ، وسجدةٌ  سجدةٌ 
     ضعيٌف ، وعن عبدالل  وىو حديثُ  ، والبيهقي   الذي رواه أبو داود ، والدارقطن

 ، واحلاك ُ  [ رواه البيهقي   افِ تَ دَ جْ سَ  جر بن عباس رضي الل عنهما قاؿ : ] يف احلَ ا
     حو ، قاؿ اإلماـ ابن حـز رِحو الل : ) وصح  عن عمر بن اخلطاب وصح  

 .  وابنو عبدالل وأيب الدرداء رضي الل عنه  السجود فيها (
أف سجود التالوة يأخذ حك  : أي  [ دَ جَ إذا سَ  رُ بـ  كَ ويُ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو

الصالة ، فيفتتح بالتكبري فإذا أراد السجود كب  ، عمومًا ، سواء كاف يف الصالة 
 أو يف خارجها . 

ُهَما-الل بن عمر : بديث عبد لو بعض الشّراح وقد استدل    -َرِضَي الُل َعنػْ
 كبـ رَ   جدةِ ر  بالس  ، فإذا مَ  رآنَ لينا القُ عَ  يقرأُ  -- اللِ  )) كان رسولُ قاؿ : 

أخرجو أبو داود ، قاؿ عبدالرزاؽ : وكاف الثوري يعجبو  (( وُ عَ ا مَ نَ جدْ وسَ  جدَ وسَ 
ىذا احلديث ، قاؿ أبو داود : يعجبو ؛ ألنو كب  ، وهبذه التكبرية يدخل يف 

 حرمات السجود والعبادة كتكبرية اإلحراـ يف الصالة .
جود التالوة يكوف أف التكبري لسُ : مراده  [ عَ فَ ] وإذا رَ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو

 عند رفعو من السجود ، كالتكبري  والثانية :عند السجود ،  األولى :مرتي 
 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٙٗ 

  ________________________________________
 هدُ ش  تَ وال يَـ  مُ ل  سَ ويُ  سُ لِ جْ ويَ 

________________________________________ 
 عند كبر يف السجود أنو كاف يُ  --وىذا ىو ىدي النب الصالة ،  للسجود يف

  سجوده ، وعند رفعو منو .
ىذه صفة سجود التالوة  [ هدُ ش  تَ وال يَـ  مُ ل  سَ ويُ  سُ لِ جْ ويَ  ]:  -َرِِحَُو اللُ - قولو

      ،  جود مباشرةً إذا كاف خارج الصالة ، أما يف داخلها فإنو يقـو بعد الس  
بعد رفعو من السجود كما يفعل يف    مباشرةً صالتو على صفتها ، وال يسلر  ويت   

 خارجها .
وىذا ىو   بعد فراغو من السجود ، سلر يُ : أي  ] ويسل م [:  -َرِِحَُو اللُ - وقولو
 وىو مبٌن على أف سجود التالوة كالصالة . -َرِِحَُهُ  اللُ - العلماء قوليْ أحد 

 يس لسجود التالوة تشهٌد وال سالـ .أنو ل الثاني : قولوال
 ( .  !؟ فال أدري ما ىو سلي ُ : ) أما الت   -َرِِحَُو اللُ -قاؿ اإلماـ أِحد 

: ) وىذا ىو الصواب الذي ال ينبغي غريه ،  -َرِِحَُو اللُ -وقاؿ اإلماـ ابن القي  
 ( . ةَ البت   لوسٌ وال جُ  الـٌ وال سَ  وال نقل فيو تشّهدٌ 

 -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -وده جُ حيحة يف صفة سُ األحاديث الص  ومل يثبت يف 
 شرع فيو تشّهد كصالة اجلنازة . لسجود التالوة أنو تشّهد بعده ، فال يُ 

 .  -َرِِحَُهُ  اللُ -لف واخللف وىذا ىو مذىب مجهور الس  
   وعلى ىذا الوجو ، فإف مشاهبة سجود التالوة للصالة ليست من كل وجو ، 

 واؼ وصالة اجلنازة .إّنا ىي يف األغلب ، وليست يف كل شيء كالط  



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٙ٘ 

 

 ________________________________________
 يهاه فِ جودُ ، وسُ  ر يةٍ سِ  الةٍ في صَ  ةٍ دَ جْ سَ  اءةُ رَ قِ  ه لإلمامِ رَ كْ ويُ 

________________________________________ 
     ؛  [ ر يةٍ سِ  الةٍ في صَ  ةٍ دَ جْ سَ  اءةُ رَ قِ  لإلمامِ ه رَ كْ ويُ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو

نة ، وقد أف يرتؾ السجود ، فيكوف تاركاً للس   إماجدة فيها فإنو : ألنو إذا قرأ الس  
قراءتو للسجدة يف الصالة ، ومل يرتكها كما  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -عنو  صح  

يف قراءتو للسجدة يف الصالة فجر اجلمعة ، وسجوده فيها ، وعدـ تركو للسجود 
      ؛ فيكوف ترؾ اإلماـ للسجود مكروىًا من ىذا الوجو ،  تكرار فعلو لذلكمع 
 على ادلأمومي .  االلتباسوجب اإليهاـ و الوة ، وىذا يُ أف يسجد للتر  وإما

    ها يف صالتو ، و سَ ادلأموموف أن   ظن   : ألنو إذا سجد والصالة سريةٌ ووجهو 
وأنو ترؾ الركوع ؛ ألهن  ال عل  عندى  بأنو سجود للتالوة ، فيحملوف سجوده 
 على سجود الصالة ، فيعتقدوف سهوه ، فيرتكوف السجود ويركعوف ، ومن ال يراه

فعل  شويش يف الصالة ، فليس من فقو اإلمامةوالت   دث اخللطَ يركع وىذا حيُ 
بب ادلفلي ، فكاف ترؾ الس   حيصل ادلكروهكلتا احلالتي   يو فإنو يفعل وبناءً  ،ذلك

، ريةيف حاؿ اإلمامة يف الصالة السر إليهما أوىل وأحرى ، فال يقرأ السجدة 
ذلما ذلك ، أما ادلأمـو فال يسجد دلكاف  كرهومفهومو أف ادلأمـو وادلنفرد ال يُ 

ادلتابعة ، وأما ادلنفرد فلو أف يسجد ، ولو أف يرتؾ ، والسنة أف يسجد ، وخالف 
 . سببا الكراىةادلأمـو اإلماـ فل  يتمع فيو 

كره لإلماـ أف يسجد للتالوة يُ : أي  يها [ه فِ ودُ جُ ] وسُ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو
 رية .يف الصالة السر إذا قرأ آية السجدة 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٙٙ 

  ________________________________________
 ىارِ يْ و في غَ عتُ ابَ تَ مُ  ومَ أمُ المَ  مُ زَ لْ ويَـ 

________________________________________ 
 فيها إشارة ألصل ادلسألة . فالجملة األولى :
فرضنا  الس جدة فلوفيها بياف دلا ينبغي على اإلماـ فعلو إذا قرأ  والجملة الثانية :

، فل  يقع يف  ك َ ر احلُ رية ، ومل يتذك  أف اإلماـ مل يشعر ، فقرأ آية السجدة يف السر 
و أن   -َرِِحَُو اللُ -ىل يسجد أو ال ؟ فبّي  : وحينئذ يرد السؤالادلكروه قصداً ، 

 قصد أو مل يقصد .  كره لو السجود عموماً ، سواءً يُ 
 من ادلفسدة ادلرتتبة على سجوده يف ىذه احلالة .: ما قدمنا  ووجو الكراىة

أف ادلأمـو : أي  [ ىارِ يْ و في غَ عتُ ابَ تَ مُ  ومَ أمُ المَ  مُ زَ لْ ويَـ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
   ؛ رية وىي الصالة اجلهريةمبتابعة اإلماـ يف سجوده للتالوة يف غري الصالة السر  ملزـٌ 

قاؿ :  -- النب   أف   -- مالكٍ دلا ثبت يف الصحيحي من حديث أنس بن 
فدؿ  على أنو يب على ادلأمـو متابعة إمامو  )) إنما ُجِعَل اإلماُم لُيؤتم  ِبِو ((
 ؛ فيجب عليو أف يتابعو فيسجد معو .  فيما ُشرع ، وسجود التالوة مشروعٌ 
على ادلأمـو ، فال يدرى  رية فإف احلاؿ ملتبسٌ وأما سجوده يف حاؿ الصالة السر 

تابعو ، فيرتّدد بينهما فسقط ، فيُ  جود تالوةٍ فال يتابعو ، أو ىو سُ  ىل ىو سهوٌ 
 اإللزاـ .

 
 
 



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٙٚ 

 

 ________________________________________
 قمالن   فاعِ دَ وانْ  عمِ النّ  دِ عند تجدّ  كرِ الش   ودُ جُ سُ  حب  تَ سْ ويُ 

________________________________________ 
 فاعِ دَ وانْ  عمِ النّ  دِ عند تجدّ  كرِ الش   ودُ جُ سُ  ستحب  : ] ويُ  -رَِحَمُو اللُ - قولو

 قم [ .الن  
 أف سجود الشكر مستحبٌ : مراده  [ رِ كْ الش   ودُ جُ سُ  حب  تَ سْ قولو : ] يُ 

 :--فيع بن احلارث : حديث أيب بكرة نُ  واألصل في مشروعيتو،  ومشروعٌ 
   ،  رواه الرتمذي   دًا ((اجِ سَ  للِ  ر  مٌر ، فُسر  ، فخَ اه أَ أتَ  -- النبي   )) أن  

 حو . ، وأخرجو احلاك  وصح   غريبٌ  وقاؿ : ىذا حديث حسنٌ 
ُبش ر بحاجٍة ، فخر   --النبي  )) أن  :  -- ويف حديث أنس بن مالكٍ 

 رواه ابن ماجو . ساجداً ((
 -- اللِ  رسولُ  رجَ )) خَ قاؿ :  --الرِحن بن عوؼ ويف حديث عبد

 جودَ الس   دًا ، فأطالَ اجِ ، فخر  سَ  بلةَ القِ  قبلَ تَ فاسْ  و ، فدخلَ تِ قَ دَ فتوج و نحو صَ 
،  تُ سْ لَ جَ  منو ، ثم   وتُ نَ و فيها ، فدَ فسَ نَ  قبضَ  -- اللَ  أن   ننتُ حتى ظَ 

ك ؟ قلت : أنُ الرحمن ، قال : ما شَ و فقال من ىذا ؟ قلت : عبدُ أسَ رَ  عَ فَ فرَ 
ك فسَ نَ  قد قبضَ  -- أن يكون اللُ  دًة خشيتُ جْ سَ  جدتَ الل سَ  يا رسولَ 

 -- اللَ  رني ، فقال : إن  ش  ي فبَ انِ أتَ  -- جبريلَ  فيها ، فقال : إن  
ليو ، عَ  متُ ل  سَ  عليكَ  مَ ل  سَ  نْ ليو ، ومَ عَ  يتُ ل  صَ  ى عليكَ ل  صَ  نْ يقول : مَ 

 أخرجو أِحد . راً ((كْ شُ  للِ  دتُ جَ فسَ 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٙٛ 

        كانت دينيةً   يشمل مجيع النرع  ، سواءً  عاـٌ  [ عمِ الن   دِ قولو : ] عند تجد   
على ما وىبو من  -ُسْبَحانَوُ -؛ فيكوف السجود حينئٍذ شكرًا للمنع   أو دنيويةً 

  خريي الدين والدنيا ، فجميع النع  ال ي تكوف للعبد إّنا ىي بفلل الل وحده 
َرِضَي اللُ -الل بن عمر الصحيحي من حديث عبدو ، كما يف ال شريك ل

ُهَما    يكَ ب  ، لَ  يكَ ب  لَ  اللهم   يكَ ب  )) لَ أنو كاف يقوؿ :  --و تِ يَ بِ لْ يف صفة تػَ  -َعنػْ
 (( . كَ ريك لَ ك ال شَ لْ والمُ  كَ لَ  عمةَ والن   مدَ الحَ  إن   يكَ ب  ، لَ  كَ لَ  ريكَ ال شَ 

ُهَما-بري الز  الل بن من حديث عبد سل ٍ ويف صحيح مُ            :  -َرِضَي الُل َعنػْ
ه وحدَ  إال اللُ  ، فيقول : ال إلوَ  الةِ الص   رِ بُ في دُ  لُ هل  يُ  كانَ   --بي الن   )) أن  
       ولَ ، ال حَ  يرٌ دِ قَ  يءٍ شَ  ل  لى كُ ، وىو عَ  مدُ الحَ  ولوُ  لكُ المُ ، لُو  لوُ  يكَ رِ ال شَ 
    ،  لُ ضْ الفَ  ، ولوُ  عمةُ الن   اه ، لوُ إال إي   عبدُ ، وال نَ  إال اللُ  ال إلوَ  إال باللِ  وةَ وال قُ 

 . (( نُ سَ الحَ  ناءُ الث   ولوُ 
     وال يستوجبها عليو أحٌد من خلقو ، بل ىي من فللو  --فالنعمة منو 

      ، وىو ذو الفلل العيي  ، فإذا أصابت النعمة العبد فإف الل  -ُسْبَحانَوُ -
 چجب  حب  خب     مب   ىب  يب چ :  --ل هبا عليو ، كما قاؿ ىو ادلتفلر 

(ٔ)  ،
ائ  ەئ  ەئ     چ:  --، كما قاؿ شرع لو شكره سبحانو عليها فيُ 

 چوئ 
(ٕ) . 

 

                              
. ٜٚ ، آية :النساء ( / ٔ)
. ٕ٘ٔ ، آية :البقرة ( / ٕ)



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٜٙ 

 

 ________________________________________
 اسٍ ونَ  لٍ اىِ جَ  غيرِ  الةُ و صَ بِ  لُ طُ بْ وتَـ 

________________________________________ 
كما يكوف باعتقاد فللو وحده ، كذلك يكوف باجلوارح   -ُسْبَحانَوُ - وشكره

 جود لو باجلوارح واألركاف .ساف ، وبالس  ناء على الل مبا ىو أىلو باللر بالث  
من الل  ؛ ألف العبد يف مجيع حياتو يف نع ٍ  [ مِ عَ النـ   دِ تجد   وقولو : ] عندَ 

      وأقل منها  بالتجّدد ، إذ ال دتّر طرفة عٍي من زمافٍ  -َرِِحَُو اللُ -ولذلك عب  
 . -ُسْبَحانَوُ -إال ولل عليو نعٌ  ال حيصيها إال ىو 

وضلو ذلك  لةِ ، والصر  ين كفعلو خلري كالِبر لنع  الدر  شاملٌ  عاـٌ  عم [وقولو : ] الن  
ربات ، وكذلك نع  الدنيا كحصوؿ خرٍي لو ن الطاعات والقُ م لو العبدُ  قُ وف  شلا يُ 

 يف نفسو أو أىلو أو ولده أو مالو .
شرع لو أف يشكر الل ق  وادلصائب وادلتاعب ، فيُ وىكذا احلاؿ يف اندفاع النر 

 وُ ثن عليو مبا ىو أىلُ جبنانو ، فيعتقد فللو وحده فيها ، ويشكره بلسانو ، فيُ 
 وارح واألركاف بسجود الشكر .ويمع بينهما وبي اجل

 [ وِ قولو : ] بِ  [ اسٍ ونَ  لٍ اىِ جَ  غيرِ  الةُ و صَ بِ  لُ طُ بْ وتَـ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
شرع سجود الشكر أنو ال يُ  -َرِِحَُو اللُ -اللمري عائٌد إىل سجود الشكر ، ومراده 

   ، فلو سجد بطلت صالتو ؛  أو نافلةً  كانت فريلةً   يف داخل الصالة ، سواءً 
ق لو هبا ألنو زاد ركنًا وىو السجود ، وىو ىنا من غري أفعاؿ الصالة ، فال تعل  

ق بقراءة الصالة ، وىذا من الفوارؽ بو ، خبالؼ سجود التالوة الذي تعل   فتبطلُ 
 كر .الوة والش  بي سجود التر 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٚٓ 

  ________________________________________
 يانِ الث   رِ جْ الفَ  وعِ لُ من طُ  : مسةٌ هي خَ الن   اتُ قَ وأوْ 

________________________________________ 
    ،  األوقات : مجع وقتٍ  [ ةٌ سَ مْ خَ  هيِ الن   ] وأوقاتُ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو

ع عن فعل صالة النافلة فيها ، ماف ، ومراده األزمنة ال ي هنى الشر  وىو الز  
هي عن الصالة ( ، وقد ثبت الن   هيأوقات الن  بػ)  -َرِِحَُهُ  اللُ -يها العلماء سمر ويُ 

ا شلا جاءت بو مها ، فبياهنُ فيها يف األحاديث الصحيحة يف الصحيحي وغري 
بصالة  : أهنا متعلقةٌ  ومناسبة ذكر مسائلها وأحكامها في ىذا الموضع، نةالس  
 نها يف بابو .بير ويُ  -ُو اللُ َرِِحَ -طوع فناسب أف يذكرىا ادلصنف الت  

من حيث  فصيل ، وىي مخسةٌ قبل البياف والت   إمجاؿٌ  [ ةٌ سَ مْ وقولو : ] خَ 
 التفصيل يف أعدادىا ، وثالثة من حيث االختصار .

ىذا ىو الوقت األوؿ منها  ي [انِ الث   رِ جْ الفَ  وعِ لُ طُ  نْ ] مِ  : -رَِحَمُو اللُ - قولو
ويبدأ بطلوع الفجر الثان ، وقد تقدـ يف مواقيت الصالة بياف ىذا الوقت الذي 

، وىو الذي  األوؿ كاذبٌ  ىو وقت صالة الفجر ، ومراده الفجر الصادؽ ؛ ألف  
نة صع دًا ، كما جاء وصفو بذلك يف الس  وء ، ويكوف ساطعًا مُ ال ينتشر فيو الل  

 . -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -عنو حيحة الص  
       و إذا طلع الفجر الصادؽ أن  : أي  [ يانِ الث   رِ جْ الفَ  وعِ لُ طُ  نْ مِ  وقولو : ]

نة  الفجر ، حيث دّلت الس   رع وىو رغيبةُ ، إال ما استثناه الش   صلي نافلةً فال يُ 
الل بن عمر من حديث أـ ادلؤمني عائشة وعبد كما يف الصحيحي وغريمها

ُه ْ -وحفصة وغريى  من الصحابة  َعَلْيِو -وا صالتو وَ الذين رَ  -َرِضَي الُل َعنػْ



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٚٔ 

 

ادؽ ، وقد تقدـ بياف ة بعد طلوع الفجر الص  ليّ بْ الفجر القَ  نةِ لسُ  -الص الُة َوالس الـُ 
 نن الرواتب .ذلك يف الس  

          ؛ حلديث عبدالل بن عمر  -َرِِحَُهُ  اللُ - ماءِ لَ العُ  قوليْ  وىذا ىو أحدُ 
ُهَما-        الةَ ال صَ فَ  رُ جْ الفَ  عَ لَ )) إذا طَ قاؿ :  -- النب   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ

 . والبيهقي  ،  والرتمذي  ، رواه أِحد ((  رِ جْ الفَ  تيْ عَ كْ إال َر 
النهي والتحرمي لفعل النافلة  إىل القوؿ بأف   -َرِِحَُهُ  اللُ - وذىب جمهور العلماء

   يبدأ من بعد صالة الفجر ، فالعبة عندى  بفعل الصالة ، ال بدخوؿ وقتها ؛ 
 -- النب   أف   --دري اخلُ  حيحي من حديث أيب سعيدٍ دلا ثبت يف الص  

 رِ صْ العَ  بعدَ  الةَ ، وال صَ  مسُ رتفع الش  ى تَ حتّ  بحِ الص   بعدَ  الةَ : )) ال صَ قاؿ 
 (( . سُ مْ يب الش  غِ حتى تَ 

ُهَما- وحديث عبد الل بن عباسٍ   دَ هِ )) شَ حيحي قاؿ : يف الص   -َرِضَي الُل َعنػْ
نهى عن  -- النبي   ر ، أن  مَ اىم عندي عُ ضَ ون ، وأرْ ي  ضِ رْ مَ  عندي رجالٌ 

 رب (( .غْ حتى تَـ  رِ صْ العَ  ، وبعدَ  مسُ شرق الش  الصالة بعد الصبح حتى تُ 
هي الوارد يف ويكوف الن   يف الصحيحي أيلًا ، --ومثلو حديث أيب ىريرة 

ُهَما-الل بن عمر حديث عبد    ،  ةِ يهي  نزِ زلمواًل على الكراىة الت   -َرِضَي الُل َعنػْ
        بعد ذكره حلديثو :  -َرِِحَُو اللُ - ، ولذلك قاؿ اإلماـ الرتمذي   دييةِ رِ حْ ال الت  

    بعد طلوع الفجر  ي الرجلُ صلر ) وىو ما اجتمع عليو أىل العل  ، كرىوا أف يُ 
 ( . رِ جْ الفَ   يْ عَ كْ إال َر 

حينما سألو عمرو  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -: صريح قولو  على ذلك ومما يدل  
 و ، لُ هَ جْ وأَ  اللُ  مكَ ل  ا عَ رني عم  بِ خْ ))  أَ فقاؿ :  -- لمي  الس   ةَ سَ بَ ابن عَ 



 ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ                                              

 

 ٕٚ 

  ________________________________________
 حٍ مْ رُ  ع قيدَ فِ تَ رْ ها حتى تَـ وعِ لُ ، ومن طُ  مسِ الش   وعِ لُ إلى طُ 

________________________________________ 
حتى  الةِ عن الص   رْ صُ ، ثم اقْ  الص بحِ  الةَ ل  صَ الة ؟ قال : صَ رني عن الص  بِ خْ أَ 
 أف النهي متعلقٌ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -رواه مسل  ، فبّي ((  سُ مْ الش   عَ لُ طْ تَ 

بفعل صالة الصبح ال بوقتها ، وىذا ىو مذىب مجهور العلماء رِحه  الل 
 ف لصالة الصبح .فتكوف بداية النهي بفعل ادلكل  

 ع قيدَ فِ تَ رْ ها حتى تَـ وعِ لُ ، ومن طُ  مسِ الش   وعِ لُ إلى طُ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
        بي  رِحو الل أف هناية الوقت األوؿ عند ابتداء طلوع الشمس ،  [ حٍ مْ رُ 

وىذا على تفصيل ،  حٍ مْ رُ  دَ يْ بو إىل ارتفاع الشمس قػَ  وأف الوقت الثان متصلٌ 
  هي .الن  

 .  حٍ مْ رُ  دَ يْ ، وينتهي بارتفاع الشمس قػَ  : فالوقت واحدٌ  والِ مَ وأما على إجْ 
يف األحاديث الصحيحة :  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -: قولو  وقد دل  على األول

 (( .  سُ مْ الش   عَ لُ طْ ى تَ )) حت  
، وأيب ىريرة  الل بن عباسٍ ، وعبد عيدٍ : قولو يف حديث أيب س على الثاني ودل  
ُه ْ -  (( ، سُ مْ الش   عَ فِ تَ رْ )) حتى تَـ حيحي : ها يف الص  ، وكل   -َرِضَي الُل َعنػْ

عن  رْ صُ اقْ  م  )) ثُ :   يف صحيح مسل ٍ  -- لمير الس   ةَ سَ بَ وحديث عمرو بن عَ 
بل  ها غري كاؼٍ وعِ لُ د طُ ر  فبّي أف رلُ  (( عَ فِ تَ رْ حتى تَـ  سُ مْ ع الش  لُ طْ حتى تَ  الةِ الص  

 .  ال بد من ارتفاعها
 



 عِ و  طَ الت   الةِ صَ  ابُ بَ        ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 

 ٖٚ 

 

 ________________________________________
 ولَ زُ ى تَـ ها حت  امِ يَ قِ  وعندَ 

________________________________________ 
وقد جاء تفسري ذلك االرتفاع يف رواية أيب داود بقولو عليو الصالة والسالـ :  

فدؿ  على أنو ال ينتهي النهي إال بعد ارتفاع  ين ((حَ مْ ٍح أو رُ مْ رُ  سَ يْ قَـ  عَ فِ رتَ )) فتَ 
   الل بن عمر الوارد ، ولذلك جاء يف حديث عبد مٍح ، وىو أقلرُ  دَ يْ الشمس قػَ 

ُهَما- فأخ روا  مسِ الش   بُ اجِ ا حَ دَ )) إذا بَ حيحي  : يف الص   -َرِضَي الُل َعنػْ
رُ حتى تَـ  الةَ الص    (( . زَ بـْ

الة ، حتى روا الص  مس ، فأخ  الش   بُ اجِ حَ  عَ لَ )) إذا طَ ويف رواية البخاري : 
 . تفع ((رْ تَـ 

ادلراد بقيامها قياـ الشمس  [ ولَ زُ ى تَـ ها حت  امِ يَ قِ  وعندَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
ماء ، الس   دِ بِ يف منتصف النهار حيث يقـو قائ  اليهرية فتقف الشمس يف كَ 

 .هي الوقت الثالث من أوقات الن  ل عن احلركة ، وىذا ىو يقف الير  وحينئذٍ 

 -- هنر اجلُ  من حديث عقبة بن عامرٍ  ما ثبت يف صحيح مسل ٍ ودل  عليو : 
 ، أو أن نْقبـُرَ  ي فيهن  صل  نُ  ا أنْ ينهانَ  -- كان النبي    اعاتٍ سَ  الثُ )) ثَ قاؿ : 

 يلَ مِ حتى تَ  هيرةِ الظ   ائمُ قَ  يقومُ  ، وحينَ  عَ فِ تَ رْ ازغًة حتى تَـ طلع بَ تَ  انا : حينَ موتَ 
: حديث  ومثلو، ((  ربَ غْ حتى تَـ  وبِ رُ للغُ  مسُ ، وحين ّتّضي ف الش   مسُ الش  

 )) ثم  قاؿ :  -- النب   أف   يف صحيح مسل ٍ  --لمي الس   ةَ سَ بَ عمرو بن عَ 
 ، ثم  محِ ، حتى يستقّل الظ ل بالرُ  ورةٌ ضُ حْ هودٌة مَ شْ مَ  الةَ الص   صل  ؛ فإن  
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  ________________________________________
 ى تَِتم  ِفيو حت   تْ عَ ومن َصالِة الَعْصِر إلى ُغُروِبها وإذا َشرَ 

________________________________________ 
 ل  ((صَ فَ  يءُ الفَ  ، فإذا أقبلَ  هنمُ ُتسّجر جَ  و حينئذٍ ؛ فإن   ر عن الصالةِ صُ قْ ا

    هي عن الصالة عند انتصاؼ النهار ، حيحة على الن  نة الص  ت ىذه الس  فدل  
هي ، وىي كوهنا ساعًة ُتسّجر فيها العّلة يف ذلك الن   --وبّي فيها النب 

 ادلوتى فيها . ْبِ جهن  ، فهي ساعة عذاب ، ولذلك هُني عن قػَ 
واذلا مس وزَ الش  ؾ هي ينتهي وقتو بتحر  الن   أف   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -كما بّي 

     األوؿ :  -- بةَ قْ هر ، وىو معىن قولو يف حديث عُ وىو بداية وقت الي  
كت بعد انتصاؼ النهار وميلها ادلراد بو أهنا إذا حتر   (( سُ مْ الش   يلَ مِ )) حتى تَ 
إىل جهة ادلغرب بعد أف كانت يف أوؿ النهار يف جهة ادلشرؽ  مائلةً تكوف 

،  تْ كَ لَ ، ودَ  تْ الَ وعندىا تزوؿ عن موضعها ، فيقاؿ : " زالت الشمس ، ومَ 
 . نصوص الكتاب والسنةو وردت بو و مبعىًن ، وكل  " كل   تْ لَ حَ ودَ 

 -الُة َوالس الـُ َعَلْيِو الص  -عنو  ومل يصح  جلميع األياـ ،  لٌ شام مث النهي ىنا عاـٌ 
القائلي  وىذا ىو مذىب جمهوراجلمعة أو غريىا ،  ختصي  يـو منو سواءً 

 هي عن الصالة يف منتصف النهار .بالن  
ت ِفيو حّتى عَ ومن َصالِة الَعْصِر إلى ُغُروِبها وإذا َشرَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
 ىذاف مها الوقتاف الرابع واخلامس .[  تَِتم  
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      : ما تقدـ من األحاديث الثابتة يف الصحيحي وغريمها ،  فيهماواألصل 
عن الصالة من بعد صالة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -وال ي اشتملت على هنيو 

 العصر حىت تغرب الشمس .
من بعد العصر إىل غروب الشمس ، وإذا ُفصرل قيل كما ذكر  فإذا أجمل قيل :

 .  -َرِِحَُو اللُ -ادلصنف 
 روهبا ، وىو يدؿ     غُ تِ أف يَ : مراده  [ م  تِ ] حتى تَ  : -رَِحَمُو اللُ -وقولو 

 " أن  افلة ؛ ألف القاعدة : جاز فعل الن   مت  ُغروهباعلى أف الشمس إذا  بمفهومو
من  وىذا ىو مذىب طائفةٍ "  مِ كْ ها في الحُ لَ بْـ لما قَـ  فٌ الِ خَ مُ  ايةِ الغَ  ما بعدَ 

بي األذاف واإلقامة رِحه  الل ، خالفًا دلن قاؿ بكراىة التنفل  فِ لَ واخلَ  لفِ الس  
 صالة ادلغرب . من

كما يف على جواز التنفل ،    --نة الصحيحة عن رسوؿ الل ت الس  وقد دل  
        قاؿ : --أف النب  -- الل ادلزنر صحيح البخاري من حديث عبد

خذىا تّ اىية أن يَـ رَ اء كَ شَ  قال في الثالثة : لمنْ  الة المغربِ وا قبل صَ ل  )) صَ 
 .  ة ((نّ اس سُ الن  

هني بن عامٍر الجُ  قبةَ عُ  )) أتيتُ الل قاؿ : وفيو أيلًا من حديث مرثد بن عبد
؟ فقال  غربِ المَ  الةِ صَ  عتين قبلَ كْ َر  ركعُ يَ  ميمٍ من أبي تَ  عجبكَ فقلت : أال أُ 

 .  (( -- اللِ  رسولِ  دِ هْ لى عَ و عَ لُ عَ فْ ا نَـ ا كن  : إن   عقبةُ 
إذا  نُ المؤذ   )) كانَ قاؿ :  -- حيحي من حديث أنس بن مالكٍ ويف الص  

 خرجَ واري ، حتى يَ ون الس  رُ دِ تَ بْ يَـ  --بي الن   من أصحابِ  ناسٌ  قامَ  نَ أذ  
  بينَ  يكنْ  ، ولمْ  غربَ المَ  كعتين قبلَ ون الر  ل  صَ وىم كذلك يُ  -- النبي  
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  ________________________________________
 يهافِ  ضِ ائِ رَ الفَ  اءُ ضَ قَ  وزُ جُ ويَ 

________________________________________ 
 ريبَ الغَ  )) حتى إن  لفظ البخاري ، ويف لفظ مسل  :  (( يءٌ شَ  امةِ واإلقَ  انِ األذَ 

 يهما (( .ل  صَ يُ  نْ مَ  ثرةِ من كَ  يتْ ل  قد صُ  الصالةَ  أن   فيحسبُ  المسجدَ  يدخلُ لَ 
      -َرِِحَُو اللُ -مراده  [ يهافِ  ضِ ائِ رَ الفَ  اءُ ضَ قَ  وزُ جُ ويَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو

فيجوز فعلها يف ىذه  ومقليةٌ  أف النهي خاص بالنوافل ، وأما الفرائض مؤداةٌ 
 األوقات ادلنهي عن الصالة فيها .

اة يف ؛ ألف النهي يبدأ وقتو بعد فعل ادلؤد   بقلاء الفوائت -َرِِحَُو اللُ -وعب  
 الفجر والعصر . 

: ما ثبت يف صحيح  هيالن   في أوقاتِ  تِ وائِ الفَ  واألصل في جواز قضاءِ 
 الةَ الص   يَ سِ نَ  نْ )) مَ قاؿ :  --أف النب  --من حديث أيب ىريرة  مسل ٍ 

ٺ ٺ   چقال :  -تَػَعاىَل -الل  رىا ؛ فإن  كَ صل ها إذا ذَ يُ فلْ 

چٺ
(ٔ). )) 

يشمل مجيع األوقات ويدخل يف عمومو  رىا ((كَ )) فليصل ها إذا ذَ فقولو : 
 الوقت ادلنهي عن الصالة فيو .

قبل  ر وأدرؾ ركعةً : إذا استيقظ قبل طلوع الشمس ، مث تطه   ويدخل في ىذا
 صالتو أثناء طلوعها .     تِ طلوع الشمس فإنو يُ 

                              
. ٗٔ ، آية :طو ( / ٔ)
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 ________________________________________
 وافٍ تي طعَ كْ َر  لُ عْ وفِ 

________________________________________ 
قبل الغروب  وىكذا يف صالة العصر إذا استيقظ قبل غروب الشمس وأدرؾ ركعةً 

 --فإنو يُتّمها أثناء الغروب ؛ دلا ثبت يف الصحيحي من حديث أيب ىريرة 
 مسُ الش   أن تطلعَ  قبلَ  بحِ ركعًة من الص   ركَ )) من أدْ قاؿ :  --أف النب 

فقد  مسُ الش   أن تغربَ  قبلَ  من العصرِ  ركعةً  بح ، ومن أدركَ الص   فقد أدركَ 
 العصر (( . أدركَ 

أن  قبلَ  العصرِ  الةِ دًة من صَ جْ كم سَ أحدُ  ركَ دْ )) إذا أَ ويف لفظ للبخاري : 
أن  قبلَ  الصبحِ  الةِ من صَ  دةَ جْ سَ  وإذا أدركَ  التو ،صَ  تمّ فليُ  مسُ الش   تغربَ 

على إدتاـ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - فن    و ((التَ صَ  تمَ فليُ  مسُ الش   عَ تطلُ 
 الصالة ، وىذا يدؿ  على صح تها وجواز وقوعها يف وقت النهي .

انتصاؼ  ومراده باألوقات الثالثة : أثناء طلوع الشمس ، وأثناء غروهبا ، وأثناء
منها ،  ير لِ ى وادلقْ يف جواز فعل الفريلة ، ويستوي ادلؤد   النهار ، واحلديث ن ٌ 

 وىذا ىو مذىب مجهور العلماء رِحه  الل .
ركعتا الطواؼ مها الركعتاف  [ وافٍ طتي عَ كْ َر  لُ عْ وفِ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو

، ومشروعتاف يف  يف كل أسبوعٍ  ادلشروعتاف بسبب الطواؼ بالبيت ، ومها سنةٌ 
      مجيع األطوفة ، سواء ادلفروض منها كطواؼ العمرة ، واإلفاضة يف احلج ، 

              فاستثنى بعض العلماءأو الواجب كالوداع ، أو ادلسنوف كالنافلة ، 
   قاؿ :  -- النب   أف   -- طع ٍ بري بن مُ يو ؛ حلديث جُ تَ عَ كْ َر  -َرِِحَُهُ  اللُ -
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 اعةٍ سَ  ي أي  صل  ويُ  بهذا البيتِ  وفُ طُ دًا يَ حَ وا أَ عُ نَـ مْ ، ال تَ  نافٍ مَ  دِ بْ ني عَ )) يا بَ  
، وابن ماجو ، والنسائي ، وأبو داود ، رواه أِحد اء من ليٍل أو َنهاٍر (( شَ 

     -َرِِحَُهُ  اللُ - من العلماء وذىبت طائفةٌ حاه ، واحلاك  وصح  ، والرتمذي 
هي هي عن الصالة يف ىذه األوقات إىل أف الن  القائلي بالن  وىو مذىب اجلمهور 

: بعمـو األحاديث الصحيحة الواردة  مستدلين، ويشمل ركع ي الطواؼ  عاـٌ 
 بالنهي عن الصالة يف ىذه األوقات ، فيشمل ركع ي الطواؼ .

؛ لقوة ما استدلوا بو ،  -َواْلِعْلُ  ِعْنَد اللِ - أرجح في نظريومذىبه  
بو  ستدؿ  من ىذا احلديث الذي اُ  اديث الواردة بالنهي أقوى ثبوتًا وداللةً فاألح

 هي . يف أوقات الن   واؼِ  ي الط  عَ كْ على جواز فعل َر 
يخي ، وىي عن أكثر من أما كوهنا أرجح من جهة الثبوت ؛ فألهنا من رواية الش  

 .  صحايبٌ 
 فمن وجوه :اللة من جهة الدر  ا أرجحَ وأما كوهنُ 
فيد العمـو تُ  نكرةٌ  (( الةَ )) ال صَ ؛ ألف قولو :  عمـو الن هي الوارد فيها األول :

 . ، وىذا العمـو ال احتماؿ فيو واؼفيدخل فيو مجيع الصلوات ، ومنها ركعتا الط  
فيحتمل النهي عن منعو من  وا ((عُ نَـ مْ )) ال تَ :  --وأما حديث جبري 

واؼ الة والط  دخوؿ ادلسجد من أجل الص  ، وحيتمل النهي عن منعو من الصالة
خوؿ أقوى من ضه  للد  ، وتعر   يتِ البَ  نةَ دَ والثان رّجحو بعض الشرّاح ؛ لكوهن  سَ 

وإذا تعارض الص ريح واحملتمل قّدـ ، الة ، فيكوف دلياًل زلتماًل ضه  للص  تعر  
 .الص ريح 
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ات النهي حاظرٌة ، وحديث أحاديث ادلنع من صالة الركعتي يف أوق أف   الثاني :
،  لفعلها ؛ فتقدـ أحاديث النهي ؛ ألهنا حاظرةٌ  مبيحٌ  -- بري بن مطع ٍ جُ 
 " . يحِ بِ ى المُ لَ عَ  رُ اظِ الحَ  مَ د  قُ  يحُ بِ والمُ  رُ اظِ الحَ  ضَ ارَ عَ و إذا تَـ " أن  القاعدة :  ألف  

مناؼ حُيمل على أف دينع بنو عبد  --حديث جبري بن مطع   أف   الثالث :
      :  بدليلي من أنفسه  ، وليس ادلراد أف دينعوه مبنع الشرع الطائف وادلصلر 

رع ، لو أراد صالة الركعتي بعد إقامة الصالة ادلكتوبة جلاز ذل  أف دينعوه بالش   أنو
َعَلْيِو الص الُة -و يِ هْ إليه  مل يدخل يف نػَ  وبٍ سُ نْ مَ  فلما كاف ادلنع الشرعي غريَ 

      وأحاديث النهي ،  --، وهبذا ال تعارض بي حديث جبري  -َوالس الـُ 
،  ألف منعه  من الصالة يف أوقات النهي ليس من أنفسه  ، وإّنا ىو من الشرع

مبعىن أف  حديث جبري رضي الل عنو ادلراد بو منعه  من ِقبِل أنفسه  ، وليس من 
 . منٌع من ِقبِل الش رع فال تعارض ِقبِل الش رع ، وادلنع يف أوقات الن هي

صاف وعمل اخللفاء الراشدوف أو واحٌد منه  بأحد و إذا تعارض الن  أن   الرابع :
، وقد ن   على ذلك كثري من أئمة األصوؿ  النص ي كاف مرّجحًا لو على اآلخر

أنو طاؼ  --، وقد صح  عن عمر بن اخلطاب  والفقهاء وشر اح األحاديث
ى بعد طلوع الشمس ،  وَ ركع ي الطواؼ إال بذي طِ  ة الصبح ، ومل يصلر بعد صال

َرِضَي اللُ - الصحابةِ  عدٌد من و ، وقد فعل ىذا ومعوئِ وطّ كما رواه مالك يف مُ 
ُه ْ  ، ومل ينكر أحٌد منه  فعلو ، فدؿ  على أهن  كانوا يقّدموف النهي ،  -َعنػْ

 نة الواردة بو .لعمـو الس  واؼ ؛ ع ي الط  كْ ويروف عمومو ومشولو لَر 
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  ________________________________________
  َتَطو ٌع بغيرىا في شيٍء من األوقاِت الَخمسِة حّتى  وَيْحرمُ ،  ةٍ اعَ مَ جَ  ةُ ادَ عَ وإِ 

 ما لو َسَببٌ 
________________________________________ 

    إعادة الصالة مع اجلماعة ، : أي  [ ةٍ اعَ مَ جَ  ةُ ادَ عَ وإِ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
عيد مثل : أف يصلي الرجل الفريلة ، مث يدخل مسجدًا مل ُتصلر مجاعُتو ، فيُ 

كصالة الفجر والعصر ؛ وذلك ألمر النب   الصالة معه  ، وتكوف يف وقت هنيٍ 
--  . بإعادتا ، فارتفعت عن النفل إىل لزـو فعلها 

 ى مع النبي  ل  )) أنو صَ :  -- العامرير  األسودِ  بن : حديث يزيدَ  عليو ويدل  
--  ُيا في ناحيةِ ل  صَ يُ  الن لمْ جُ ى إذا رَ ل  شاٌب ، فلما صَ  المٌ وىو غ 

عكما أن نَ صهما ، فقال : ما مَ ائِ رَ د فَـ عُ رْ بهما تَـ  يءَ هما ، فجِ ا بِ عَ ، فدَ  سجدِ المَ 
ى ل  وا ، إذا صَ لُ عَ فْ فقال : ال تَـ نا ، الِ حَ ينا في رِ ل  صَ  يا معنا ؟ قاال : قدْ ل  صَ تُ 

 (( لةٌ افِ نَ  ها لوُ عو ؛ فإن  ُيصل  فليصل  مَ  ولمْ  اإلمامَ  و ، ثم أدركَ لِ حْ كم في رَ أحدُ 
 حو .وصح   والرتمذي  ،  والنسائي  ، أخرجو أِحد 

َتَطو ٌع بغيرىا في شيٍء من األوقاِت الَخمسِة  وَيْحرمُ ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو
 [ . حّتى ما لو َسَببٌ 

؛ ألف النهي الوارد عن الصالة يف ىذه األوقات ظاىره  [ رمُ حْ قولو : ] ويَ 
يف الصحيحي وغريمها عن أكثر من صحايبٍّ كما تقدمت  التحرمي ، وىو ثابتٌ 

 اإلشارة إليو .
 وافل .واؼ من سائر الن  الط   طوع بغري ركع يْ أف يت: أي ىا [ رِ يْ غَ وقولو : ] بِ 
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كتحية ادلسجد ؛ حيث   شرع بسببٍ وافل ال ي تُ ىي الن   [ بٌ بَ وقولو : ] ما لو سَ 
وىو أرجح قولي إف سببها دخوؿ ادلسجد فال يوز فعلها يف ىذه األوقات ، 

، وقد تقدمت اإلشارة  -َواْلِعْلُ  ِعْنَد اللِ - في نظري -رَِحَمُهُم اللُ -العلماء 
 إىل مرجحات أدلة ىذا القوؿ يف صالة ركع ي الطواؼ يف أوقات النهي .



 ٕٛ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________      
 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ 

 ________________________________________ 
 . يءِ إىل الش   يءِ الش   م  ضَ : وىو  عِ مْ من الَ  مأخوذةٌ  : اعةُ مَ الجَ 

جل ، أو ادلرأة ، أو ادلرأة إىل الر   لِ جُ إىل الر   لِ جُ بانضماـ الر   قُ تتحق   بلةُ وىذه الص  
  اهلل بن عباسٍ وٍؿ ، على ظاىر حديث عبديف قَ  جلِ ر  يب إىل ال، أو الص   إىل ادلرأةِ 

ُهْما-  ، فأقل   --يف الصحيحُت يف صبلتو بالليل مع النيب  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 يف صحيحو .  -َرِِحَُو اهللُ -و الماعة اثناف ، وترجم لو اإلماـ البخاري ماٖتصل ب

أف النيب  --: ما ثبت يف الصحيحُت من حديث مالك بن احلويرث  ودليلو
--  ركما ((بَ ا أكْ يؤمكمَ نا ولْ فأذ   الةُ رت الص  ضَ : )) إذا حَ قاؿ لو ولصاحبو 

 وصبلة الماعة : تقع يف الفريضة والنافلة . 
 الكتاب ، والسنة ، واإلمجاع . بدليل : وىي مشروعةٌ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ :  --فقولو  أما دليل الكتاب :

 چپ  پ   پ  ڀ 
(ٔ) . 

حيحُت من ما ثبت يف الص   جدًا ، منها : فأحاديث كثَتةٌ  وأما دليل السنة :
ُهْما-اهلل بن عمر حديث عبد        :قاؿ  --اهلل  رسوؿَ  أف   -َرِضَي اهلُل َعنػْ

 جة (( .رَ رين دَ شْ وعِ  عٍ بْ بسَ  ذ  الفَ  الةِ من صَ  لُ ضَ أفْ  اعةِ مَ الجَ  الةُ )) صَ 
          قاؿ :  -- النيب   أف   يف صحيح مسلمٍ  -- وحديث أيب مسعودٍ 

 (( . اللِ  ابِ تَ ىم لكِ ؤُ رَ قػْ أَ  وـَ القَ  )) يؤـ  

                              
. ٕٓٔ ، آية : النساء( / ٔ)



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٛ 

 

َعَلْيِو الص بلُة -إقامتو  بُِتُ حيحُت وغَتمها تُ وجاءت األحاديث الكثَتة يف الص  
ُهمْ -الماعة بأصحابو  -َوالس بلـُ   .  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

 على مشروعية الماعة يف الصلوات اخلمس . وقد أجمعت األمة
 :  عظيمةٍ  رعت لحكمٍ شُ  وىذه الصالةُ 

 ، وحصوؿ -ُسْبَحانَوُ -و بو تِ لَ صِ  ويةِ قْ ، من تػَ  ق بالعبد مع ربومنها : ما يتعل  
العبد على مرضاتو وعفوه ورِحتو وعظيم فضلو بأداء ىذه الصبلة ، ولذلك 
جاءت النصوص الصحيحة ببياف ثواب صبلة الماعة ترغيبًا فيها وبيانًا لعظيم 

 ما فيها من علو الدرجة وجزيل ادلثوبة .
واصل ، والت   من حصوؿ التوادِ  ق بالعباد بعضهم مع بعضومن حكمها ما يتعل  

يف ىذه  قاطع ، فيجتمع ادلسلم بإخوانو يف كل يـو وليلة مخس مراتٍ وعدـ الت
ر االجتماع مرتُت يف األسبوع يف المعة ، ويتكر   الصلوات ، كما جيتمع هبم مرةً 

 يف العاـ كما يف العيدين ، وىذا كلو بالنسبة إلخوانو يف بلده وقريتو وحّيو . 
،  ومغارهبا فيجتمعوف يف صعيد عرفاتٍ وأما بالنسبة إلخوانو يف مشارؽ األرض 

ذلك ، وكل ىذه االجتماعات من  لو دلن يّسر اهلل وادلناسك يف احلج يف كل عاـٍ 
 ي أواصر األخوة اإلديانية بينهم .قوِ شأهنا أهنا تزيد الصلة بُت ادلسلمُت ، وتُ 

ٍب يف ىذه الصبلة اليت جيتمعوف فيها على مستوى احلّي يتفقد بعضهم بعضًا ، 
ىلو ، أوا عليو ووصلوا وه ، وقاموا بعيادتو ، وإذا مات ترِح  ارُ فإذا مرض أحدىم زَ 

هم على هم على ضعيفهم وغني  وإذا اجتمعوا رأى بعضهم بعضًا ، فعطف قوي  
       األخوة اإلديانية ،  أواصر و لو األثر العظيم يف تقويةفقَتىم ، وىذا كل  

 .فاحلمد هلل على ىذا الفضل العظيم 
 



 ٗٛ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
  اؿَ جَ الر   ـُ زَ لْ تػَ 

________________________________________ 
من جهة كونو متعلقًا بصفة اداء  : واضحةٌ  ومناسبة ىذا الباب لكتاب الصالة
 من ادلناسب إفرادىا بباهبا ادلستقل . خاصةٌ  الصبلة ، ومجاعة الصبلة ذلا أحكاـٌ 

 ويف ىذا الباب يُعٌت ببياف أحكاـ اإلمامة والماعة يف الصبلة . 
  بصبلة الماعة . عِّب من يُ  ومن أىل العلم

 من يعّّب باإلمامة .  ومنهم
 من يعّّب باالقتداء ، وادلعٌت واحد . ومنهم

وصبلة الماعة تقـو على ربط صبلة ادلأمـو بإمامو ، فتقع صبلتو تبعًا لو على 
بذلك كما يف الصحيحُت من حديث أنس  -- الواردة عن النيبِ  ظاىر السنة

ـُ قاؿ :  -- النيب   أف   -- بن مالكٍ ا      ،  وِ بِ  ؤتم  ليُ  )) إنما ُجعل اإلما
 (( . احلديثوا ... عُ كَ فاْر  عَ كَ وا ، وإذا َر رُ بػ  فإذا كب ر فكَ 

حلكم صبلة  بيافٌ  [ ـُ زَ لْ [ قولو : ] تػَ  اؿَ جَ الر   ـُ زَ لْ تػَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
حابة ،  لف من الص  من الس   ، وىذا ىو مذىب طائفةٍ  الماعة ، وأهنا واجبةٌ 

ُهْما- شعريِ ، وأيب موسى األ كعبداهلل بن مسعودٍ  ، وىو قوؿ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
، وىو مذىب احلنابلة يف  ، وأيب ثورٍ  احلسن البصري ، وعطاء ، واألوزاعيِ 

 . -َرِْحَُة اهلِل َعَلى الَِْمْيعِ -ادلشهور 



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٛ٘ 

 

 --دليل الكتاب يف قولو  وقد دّؿ على وجوب صالة الجماعة ولزومها :
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ چ : 

(ٔ) . 
،  بفعل الصبلة مجاعةً  أمرٌ  چپ  پ   پ  ڀ  چ:  -ُسْبَحانَوُ -فقولو 

األحواؿ وأعظمها ، وىي حالة اخلوؼ من ىجـو العدو ، ومع  وىذا يف أشدِ 
يف حاؿ األمن من باب  ىذا أمر اهلل بصبلة الماعة وألـز هبا ، فؤلف تكوف الزمةً 

 دلا أمر هبا ، وبفعلها هبذه الصفة  الزمةً  أوىل وأحرى ، ولو مل تكن الصبلة واجبةً 
والتأخر ، والذىاب واجمليء من صبلة اخلوؼ اليت حيصل فيها من احلركة والتقدـ 

ادلخالف ذليئة الصبلة وأفعاذلا ، ومع ىذا رخص فيو الشرع واغتفره ؛ ٖتقيًقا ألداء 
دىا على تأك   واضحةً  داللةً  ىذا يدؿ   ، كل   واحدٍ  ىذه الشعَتة مع الماعة بإماـٍ 

 ولزومها .
: الذي أخرجو مسلم يف صحيحو قاؿ  --: فحديث أيب ىريرة  وأما السنة

 ائدٌ ي قَ لِ  و ليسَ إن   اللِ  ى فقاؿ : يا رسوؿَ مَ أعْ  رجلٌ  -- ى النبي  )) أتَ 
ي في صل  فيُ  لوُ  صَ رخ  يُ  أفْ  -- اللِ  رسوؿَ  أؿَ ، فسَ  سجدِ ي إلى المَ نِ ودُ يقُ 
 عم ، ؟ قاؿ : نَ  الةِ بالص   داءَ الن   سمعَ اه ، فقاؿ : ىل تَ عَ ى دَ ا ول  و ، فلم  تِ يْ بػَ 

 . (( بْ جِ قاؿ : أَ 
 (( بْ جِ أَ : )) فَ فرض عليو شهود الماعة بقولو  --أف النيب  ووجو الداللة :

 على وجوهبا ولزومها .  مع وجود العذر الذي ذكره ؛ فدؿ  

                              
. ٕٓٔ ، آية : النساء( / ٔ)



 ٙٛ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

)) لقد رأيتنا  قاؿ : -- اهلل بن مسعودٍ ويف صحيح مسلم من حديث عبد 
 ، إف كافَ  مريضٌ اقو ، أو فَ نِ  مَ لِ قد عُ  قٌ افِ نَ إال مُ  ف عن الصالةِ وما يتخل  
 .((  الةِ ي للص  لين حتى يأتِ جُ ي بين رَ يمشِ لَ  المريضُ 

لى ىذه ظ عَ حافِ يُ لمًا فلْ سْ دًا مُ غَ  ى اللَ قَ لْ ه أف يػَ ر  )) من سَ ويف رواية : 
ى ، دَ ن الهُ نَ سُ  -- لنبيكم عَ رَ شَ  اللَ  ى بهن ؛ فإف  ادَ نَ حيث يػُ  لواتِ الص  
ي ىذا صل  وتكم كما يُ يُ يتم في بػُ أنكم صل  ى ، ولو دَ الهُ  نِ نَ هن من سُ وإن  
 (( . مْ تُ لْ لَ كم لضَ بي  ة نَ ن  م سُ تُ ركْ كم ، ولو تَ بي  نَ  ةَ ن  م سُ تُ كْ رَ و لتػَ يتِ ف في بَ تخلّ المُ 

            --أف الصبلة مع الماعة على عهد رسوؿ اهلل  في الرواية األولىفبُّت 
 .ال يتخلف عنها إال ادلنافق ادلعلـو النفاؽ 

توّعد من تركها بالضبلؿ ، والوعيد ال يكوف إال على ترؾ  واية الثانيةوفي الر  
 ىذا على وجوب صبلة الماعة .  ؛ فدؿ   أو فعل زلرـٍ  واجبٍ 

 )) إف أثقلَ قاؿ :  -- النيب   يف الصحيحُت أف   --ويف حديث أيب ىريرة 
، ولو يعلموف ما فيهما  وصالة الفجرِ  الة العشاءِ نافقين صَ لى المُ الة عَ الص  
قاـ ، ثم آمر رجالً الة فتُ بالص   أف آمرَ  تُ مْ مَ وًا ، ولقد ىَ بْ ما ولو حَ وىُ ألتَ 
       إلى قوـٍ  طبٍ من حَ  زـٌ معهم حِ  اس ، ثم انطلق معي برجاؿٍ ي بالن  صل  فيُ 

 ار (( .هم بالن  عليهم بُيوتَ  ؽَ حر  ؛ فأُ  الةَ وف الص  هدُ شْ ال يَ 
بيوهتم بالنار ،  ؽِ رْ فُت عن الصبلة مع الماعة ْتَ د ادلتخلِ : أنو توع   ووجو داللتو

على وجوب صبلة  ؛ فدؿ   ، أو فعل زلرـٍ  والوعيد ال يكوف إال على ترؾ واجبٍ 
 الماعة ولزومها .

 



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٛٚ 

 

 ________________________________________
 طرْ ال شَ  سِ مْ الخَ  لواتِ للص  

________________________________________ 
أهنا ال تلـز  [ اؿَ جَ ] الر  مفهـو قولو :  [ جاؿَ الر   ـُ زَ لْ : ] تػَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

أف النساء ال جيب عليهن شهود  -َرِِحَُهُم اهللُ -النساء ، وىذا بإمجاع العلماء 
الصبلة مع الماعة ، ولذلك ثبت يف الصحيحُت من حديث عبد اهلل بن عمر 

ُهْما- و إلى كم اْمرأتُ )) إذا اْستأَذنت أحدَ قاؿ :  --أف النيب  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 ْعها (( .الَمسجِد فال َيْمنػَ 
 عليها مل ٖتتج إىل استئذاف زوجها . أهنا لو كانت واجبةً : ووجو الداللة منو 

بياف ال ٕتب عليهم الماعة ؛ ادلراد بو البالغوف ، فالصِ  [ اؿَ جَ وقولو : ] الر  
       فُت بالصبلة وغَتىا ، كما تقدـ معنا يف شروط الصبلة ، ألهنم غَت مكل  

ال ٕتب عليهم  أو عجزٍ  يأٌب أف ادلعذورين منهم ٔترضٍ نا دليل ذلك ، وسوبي  
 .عة والماعةص بسببها يف ترؾ المرخ  الماعة كما سيأٌب يف بياف األعذار اليت يُ 

لصبلة مع الماعة ،      وجوب ا حمللِ  بيافٌ  [ سِ مْ الخَ  واتِ لَ وقولو : ] للص  
فُت إذا  الفرائض من الصلوات اخلمس ، فبل ٕتب صبلة الماعة على ادلكل   وىو

 وافل ، كصبلة الًتاويح .كانت يف صبلة الن  
أف صبلة الماعة ليست شرطًا يف : أي  [ طٌ رْ : ] ال شَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

، وليست شرطًا يف صحة الصبلة ،  فقط ف ، فهي واجبةٌ صحة صبلة ادلكل  
ال يروف أف صبلة الماعة  -َرِْحَُة اهلِل َعَلى الَِْمْيعِ -السلف واخللف ومجاىَت 

 يف صحة الصبلة . شرطٌ 
 



 ٛٛ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
 وتِ يْ ي بػَ ها فِ لُ عْ فِ  وُ ولَ 

________________________________________ 
عندىم  و صحيحةٌ فصبلتُ بلة مع الماعة درتو على الص  ه مع قُ ى وحدَ فمن صل  

ُهْما-اهلل بن عمر : ما تقدـ من حديث عبد ودليل ذلك       -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 ذ  الفَ  الةِ من صَ  أفضلُ  ةِ اعَ مَ الجَ  الةُ )) صَ قاؿ :  --يف الصحيحُت أف النيب 

     ف ؤجر عليها ادلكل  ، ويُ  ا صحيحةٌ على أهن   فدؿ  جة (( رَ دَ  رينَ شْ وعِ  عٍ بْ بسَ 
ف األجر على فعل ادلكل   بَ ت  تها دلا رَ ح  يف صِ  ، والماعة شرطٌ  كانت باطلةً ولو  

 ذلا منفرًدا ؛ ألف األجر ال يًتتب على العمل الباطل .
أف ادلسجد ليس شرطًا ، : أي  [ وتِ يْ ي بػَ ها فِ لُ عْ فِ  وُ ولَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ادلساجد وغَتىا ، فبل ٗتتص  فيجوز فعلها يف ادلسجد وغَته ، وتنعقد الماعة يف
نا لَ بػْ هبا ، وىذا من رِحة اهلل باألمة ، وعظيم فضلو عليها ؛ حيث كاف من قػَ 

ں   چآمرًا بٍت إسرائيل :  -ُسْبَحانَوُ -وف يف كنائسهم وبَِيِعهم ، كما قاؿ يصل  

 چڻ  ڻ 
   مسجدًا وطهورًا ؛  ت ذلا األرضُ لَ عِ ، وأما ىذه األمة فقد جُ  (ٔ)

        من حديث جابر  -الس بلـُ َعَلْيِو الص بلُة وَ -يف الصحيحُت عنو دلا ثبت 
ُهْما-اهلل بن عبدا علت لي األرض )) جُ قاؿ :  --أف النيب  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
يف بيتو مع ضيفو ، أو أىلو وولده فإنو  ى الرجلُ فإذا صل  سجدًا وطهورًا (( مَ 

ال مجاعة إال يف ادلسجد على سبيل ، وال نقوؿ : إنو  تنعقد الماعة وتصح  
 الماعة ، وأم ا استحداث الماعات لًتؾ الصبلة  يكتب ذلم أجرُ بل رطية ، الش  

                              
. ٖٗ ، آية : البقرة( / ٔ)



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٜٛ 

 

 ________________________________________
لغيرىم في  واحٍد ، واألفضلُ  سجدٍ في مَ  الثغرِ  أىلِ  الةُ صَ  ستحب  وتُ 

ـُ المسجد الذي ال تُ   هورِ ضُ ماعة إال بحُ فيو الجَ  قا
________________________________________ 

الة على وجوهبا ، وفعلها مع يف ادلسجد فهو سلالف دلا سبق بيانو من األدلة الد  
 مجاعة ادلسجد .

 : أي واحٍد [ في مسجدٍ  الثغرِ  أىلِ  الةُ صَ  حب  ستَ : ] وتُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 -تَػَعاىَل -الهاد يف سبيل اهلل  رِ غْ وىم الذين يكونوف يف ثػَ  غرِ أف األفضل ألىل الث  

وىو ادلوضع الذي يكوف حدًا فاصبًل بُت ادلسلمُت والكافرين ، وىو موضع 
، فبالماعة  بةِ يْ وقع للهَ أ؛ ألنو أعلى للكلمة ، و  واحدةٍ  اخلوؼ فيصلوف ّتماعةٍ 

 يءِ : الفتح يف الش   رُ غالواحدة ذلم تتحقق مصاحل عظيمة مناسبة حلاذلم ، والث  
 . حُ تْ والفَ  رُ سْ والكَ  ـُ دْ نفذ منو إىل ما وراءه ، وىو يف اللغة : اذلَ يُ 

: ] واألفضل لغيرىم في المسجد الذي ال تقاـ فيو  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
يف ىذه الملة وما بعدىا يف بياف  -َرِِحَُو اهللُ -شرع  الجماعة إال بحضوره [

  قاـ فيو الماعة ادلفاضلة بُت الماعة يف الصبلة ، فبُت  أف ادلسجد الذي ال تُ 
إال ْتضوره أنو أفضل من غَته ؛ ألنو بدوف ذلك تتعطل الصبلة فيو ، فيكوف 
شهود الماعة فيو موجبًا لعمارتو ، فيكوف أفضل من غَته ؛ ألف اهلل أثٌت على 

 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -عمارة ادلسجد بالصبلة فيو ، فقاؿ 
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  ________________________________________
 يقُ تِ العَ  المسجدُ  ، ثم   جماعةً  أكثرَ  ما كافَ  ثم  

________________________________________ 

  ھں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ 
(ٔ) . 

مراده أف الصبلة يف ادلسجد  [ اعةً مَ جَ  أكثرَ  افَ ما كَ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ودليل منو ،  الذي ىو أكثر عددًا أفضل من الصبلة يف ادلسجد الذي  ىو أقل  

 الرجلِ  الةَ )) إف صَ قاؿ :  --أف النيب  -- بن كعبٍ  يبِ : حديث أُ  ذلك
و مع التِ ى من صَ جلين أزكَ التو مع الر  ه ، وصَ دَ حْ و وَ التِ ى من صَ أزكَ  مع الرجلِ 

أخرجو أِحد ، وأبو داود  (( -تَػَعاَلى- إلى اللِ  و أحب  فهُ  رَ ثػُ ، وما كَ  جلِ الرّ 
 والنسائي واحلاكم والبيهقي وابن خزدية وابن حباف يف صحيحيهما . 

ىذا  ةِ ح  : ) وقد جـز حيي بن معُت والذىلي بصِ  -َرِِحَُو اهللُ -قاؿ احلافظ ادلنذري 
للفضل يف صبلة الماعة ؛  موجبةٌ ىػ ؛ فدؿ  على أف كثرة العدد احلديث ( ا

 (( . -تَػَعاَلى- إلى اللِ  ب  حَ و أَ فهُ  رَ ثػُ : )) وما كَ لقولو
القدًن فما كاف أقدـ  : يقُ تِ [ العَ  تيقُ العَ  جدُ سْ المَ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 بعده من ادلساجد ؛ ألف الطاعة فيو أسبق .  ئَ شِ نْ فهو أفضل شلا أُ 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ   چ:  -تَػَعاىَل -: قولو  والدليل على تفضيلو

 چڃ  ڃ  چ  چ 
(ٕ)  . 

                              
. 1ٔ ، آية : التوبة( / ٔ)
. 1ٓٔ ، آية : التوبة( / ٕ)
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 ٜٔ 

 

 ________________________________________
 ربٍ قْ ى من أَ لَ أوْ  وأبعدُ 

________________________________________ 
   من ادلسجد الديد ،  أحق  بالصبلة فيوأنو  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - والذي يظهر

 . َأحقِيِتوولو كاف الديد أكثر عدداً ؛ لنص اآلية الكردية على 
(  قاؿ يف اإلنصاؼ : ) الصحيح من ادلذىب أف العتيق أفضل من األكثر مجاعةً 

ادلسجد عند استواء  ـِ دَ قِ ّضل بِ فَ فإنو يػُ  -َرِِحَُو اهللُ -وعلى ما مشى عليو ادلصنف 
 ر إىل أيهما أقدـ .ظِ ادلسجدين يف العدد ، فإذا استويا عدداً نُ 

ىذا ىو التفضيل إذا كاف يف  [ ربٍ قْ ى من أَ لَ أوْ  وأبعدُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
سيب ، ٓتبلؼ األوؿ وىو التفضيل األشخاص واألفراد ، وىو التفضيل النِ  حقِ 

 ( . ثم  ادلطلق ، ولذلك عطف بالواو ومل يعطف بػ) 
أف ادلسجد األبعد يف ادلمشى إليو أوىل : أي  [ ربٍ قْ ى من أَ أولَ  قولو : ] وأبعدُ 

أف يصلي فيو من ادلسجد الذي ىو أقرب منو ودونو ؛ وذلك ألف النصوص 
ۋ  چ :  -تَػَعاىَل -ؤجر على أثره يف الطاعة ، كما يف قولو ت على أف العبد يُ دل  

 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې 
فاألبعد أثر الطاعة فيو  (ٔ)

لوا من منازذلم أف يتحو   مةَ لِ ذلك دلا أراد بنو سَ بادلمشى إليو أكثر أجرًا ، ول
 --، بُّت ذلم النيب  إليوإىل ما ىو أقرب  --البعيدة عن مسجد النيب 

   من حديث جابر   صحيح مسلمٍ فضل بعدىم يف ادلمشى للصبلة ، كما يف
ُهْما-اهلل بن عبدا  ادَ ، فأرَ  سجدِ المَ  حوؿَ  اعٌ قَ بِ  تْ لَ )) خَ قاؿ :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

                              
. ٕٔ ، آية : يس( / ٔ)
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: فقاؿ لهم -- ذلك النبي   ، فبلغَ  المسجدِ  ربِ وا إلى قُ لُ ينتقِ  أفْ  ةَ مَ لِ و سَ بنُ  
 اللِ  يا رسوؿَ  وا : نعمْ ؟ قال المسجدِ  ربَ وا قُ لُ نتقِ ريدوف أف تَ تُ  كمي أن  نِ لغَ و بَ إن  
ْب تَ كْ يارَكم تُ كم ، دِ ْب آثاُر تَ كْ يارَكم تُ ي َسِلمة دِ نِ ، فقاؿ : يا بَ نا ذلكدْ رَ أَ 

 كم (( .آثاُر 
     -- النيب   يف صحيح البخاري وأف   -- ومثلو حديث أنس بن مالكٍ 

 وا ((.امُ كم ؟ فأقَ اَر وف آثَ بُ سِ تَ حْ أال تَ  ةَ مَ لِ ي سَ نِ )) يا بَ قاؿ ذلم : 
 الةُ )) صَ قاؿ :  -- النيب   أف   --ويف الصحيحُت من حديث أيب ىريرة 

رين شْ عاً وعِ ضْ وقو بِ التو في سُ و وصَ تِ يْ و في بػَ التِ صَ  لىعَ  زيدُ تَ  ماعةٍ في جَ  جلِ الرّ 
   ى المسجد تَ أالوضوء ، ثم  نَ سَ أ ، فأحْ درجة ؛ وذلك أف أحدىم إذا توض  

َهُزه إال الص   ط َخْطوة إال رفع لها بها درجة خْ الة ال يريد إال الصالة لم يَ ال يَػنػْ
 . ((  المسجدَ  يئة حتى يدخلَ طِ ها خَ عنو بِ  طّ وحُ 
       لى كم عَ ل  )) أال أدُ قاؿ :  -- النيب   أف   --حديث أيب ىريرة  ويف
؟ قلنا : بلى يا رسوؿ الل ،  رجاتِ بو الد   رفعُ ايا ، ويَ طَ و الخَ بِ  و اللُ حُ مْ ما يَ 

 تظارُ ، وانْ  اجدِ سَ ا إلى المَ طَ الخُ  ةُ رَ ثػْ ه ، وكَ ارِ كَ لى المَ عَ  وءِ ضُ الوُ  قاؿ : إسباغُ 
 حو .وصح   رواه أِحد والنسائي والًتمذي   (( اطُ بَ م الر  كُ الة فذلِ الص   بعدَ  الةِ الص  

اهلل فيو من  فدّلت ىذه األحاديث على فضل ادلشي إىل ادلساجد ، وما أعد  
 األجر وادلثوبة . 

أعظم ادلصلُت يف ىو إىل الصبلة  ىً بعد الناس شلشأَ بأف  --ح النيب وقد صر  
أف --الصحيحُت من حديث أيب موسى األشعري الصبلة أجرًا ، كما يف 

 ىم دُ عَ بػْ أَ ىم ، فدُ عَ بػْ الة أَ ًرا في الص  أجْ  اسِ الن   مُ ظَ )) أعْ قاؿ :  --النيب 
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 ٜٖ 

 

 ________________________________________
 هرِ ذْ و أو عُ نِ ب إال بإذْ اتِ و الر  امِ إمَ  قبلَ  في مسجدٍ  أف يؤـ   ويحرـُ 

________________________________________ 
، فإذا كاف ادلسجد أبعد فإنو يكوف األجر يف شهود مجاعتو أكثر  ًشى ((مْ مَ 

 شلا ىو أقرب منو . أفضلوأعظم ، فيكوف 
و نِ ب إال بإذْ اتِ و الر  امِ إمَ  قبلَ  في مسجدٍ  أف يؤـ   ويحرـُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
أف اإلمامة يف الصبلة حق لئلماـ الراتب ، فبل جيوز  -َرِِحَُو اهللُ - بُت  [  هرِ ذْ أو عُ 

ألحد أف يـؤ إال بإذنو ، أو يكوف اإلماـ معذوراً فبل ديكنو أف يـؤ لغيبٍة أو مرض 
 وضلو ذلك . 

: ىو الذي يـؤ أىل ادلسجد دائمًا ، أو أغلب الصلوات ،  بُ اتِ واإلماـ الر  
  األمر ، أو من أىل ادلسجد . فيستوي أف يكوف مرتباً من ويل

ثبتت هبا السنة ، فقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث ومجيع ىذه األحكاـ 
)) ال يؤّمن الر ُجُل الرجَل قاؿ :  -- النيب   أف   -- األنصاريِ  أيب مسعودٍ 

 . في ُسْلطَانِو ، وال يَػْقعد في بَػْيِتو َعلى َتْكرمتو إال بإْذنِو ((
يف شرحو : ) وال يؤمن  الرجُل الرجَل يف سلطانو  -َرِِحَُو اهللُ - النووي  قاؿ اإلماـ 

من غَته ، وإف كاف ذلك  معناه : أف صاحب البيت واجمللس وإماـ ادلسجد أحق  
 ىػ .منو ( ا ، وأفضلَ  ، وأورعَ  ، وأقرأَ  الغَت أفقوَ 

اس ، كما فعل للصبلة بالن   اتبُ الر   لو اإلماـُ وكِ مثل أف يُ  و [نِ وقولو : ] إال بإذْ 
يف مرض موتو ، فقاؿ كما يف الصحيحُت من حديث أـ ادلؤمنُت  --النيب 

َها-عائشة   (( . ل  بالناسِ صَ يُ فلْ  رٍ كْ وا أبا بَ رُ : )) مُ  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
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  ________________________________________
 إال المغربيدىا عِ ُسن  لو أف يُ  رضٌ ى ثم أُقيم فَ ومن صل  

________________________________________ 
ر عن احلضور مثل : أف يكوف غائبًا عن ادلسجد ، ويتأخ   ه [رِ ذْ وقولو : ] أو عُ 

َرِضَي اهللُ -، كما وقع للصحابة  بسبب انتظاره ُتفتحصل ادلشقة للمأموم
ُهمْ  الصحيحُت من عنهم ، فقدموا أبا بكر كما يف  --حينما تأخر النيب  -َعنػْ

مرو بن عوؼ كاف اساً من بني عَ نَ )) إف أُ قاؿ :  --حديث سهل بن سعد 
بينهم  حُ لِ صْ و يُ ابِ حَ من أصْ  اسٍ نَ في أُ  -- بيإليهم الن   جَ رَ بينهم شيٌء ، فخَ 

، ولم  الةِ ف بالص  فأذ   الؿٌ اء بِ فجَ  --بي الن   الة ، ولم يأتِ رت الص  ضَ فحَ 
، وقد  سَ بِ حُ  --بي فقاؿ : إف الن   ، فجاء إلى أبي بكرٍ  --بي الن   يأتِ 

ـَ ، فأقَ  ئتَ اس ؟ فقاؿ : نعم إف شِ الن   أف تؤـ   لكَ  الة ، فهلْ رت الص  ضَ حَ   ا
حلضور  --فقد تقدـ أبو بكر ـ أبو بكر ... الحديث (( الة ، فتقد  الص  

على فعلو ؛  -الص بلُة َوالس بلـُ َعَلْيِو -، وقد أقرّه  -- ر النيبِ الصبلة ، وتأخ  
على ادلأمومُت  ر عن الصبلة ، وشق  أخ  ، وتَ  اإلماـُ  سَ بِ فدؿ  على أنو إذا حُ 

 ي هبم .صلِ هم ويُ موا من يؤم  دِ قَ االنتظار فإنو جيوز ذلم أف يػُ 
        ُسن  لو أف يعيدىا  ضٌ رْ ى ثم أُقيم فػَ : ] ومن صل   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ملة يف بياف حكم من صلى يف ىذه ال -َرِِحَُو اهللُ -شرع  المغرب [إال 
         ، ٍب دخل مسجدًا فأقيمت الصبلة للفريضة اليت صبلىا ، فبُّت الفريضة

، مع الماعة الثانية ثانيةً  لو أف يعيد الفريضة ، فيصليها مرةً  سن  أنو يُ  -َرِِحَُو اهللُ -
  وي يف ىذا احلكم أف تكوف الصبلة األوىل إال أف تكوف فريضة ادلغرب ، ويست

 ى [ .ل  صَ  نْ : ] ومَ قد صبلىا يف مجاعٍة ، أو صبلىا منفرداً ؛ لعمـو قولو 
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 ٜ٘ 

 

    --: ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب ذر  ودليل ىذا الحكم
الة وف الص  رُ ؤخ  راء يُ مَ ليك أُ عَ  تْ انَ إذا كَ  تَ أنْ  )) كيفَ قاؿ لو :  --أف النيب 

ي ؟ قاؿ : نِ رُ مُ أْ ا تَ ها ، قاؿ قلت : فمَ تِ قْ وَ  نْ الة عَ وف الص  يتُ مِ ها ، أو يُ تِ قْ وَ  نْ عَ 
 .  ة ((لَ افِ نَ  ها لكَ ؛ فإن   ل  ها معهم فصَ تَ كْ َر دْ أَ  ها ، فإفْ تِ قْ الة لوَ الص   ل  صَ 

وىو غالـٌ  --ى مع النبي ل  )) أنو صَ :  --ويف حديث يزيد بن األسود 
ا بهما عَ ، فدَ  جدِ سْ المَ  احيةِ يا في نَ ل  صَ يُ  الف لمْ جُ ى إذا رَ ل  صَ شاٌب قاؿ : فلما 

يا معنا ؟ قاال : صلّ نعكما أف تُ صهما ، فقاؿ : ما مَ ائِ رَ فػَ  دُ عُ رْ ا تػَ همَ بِ  يءَ فجِ 
رؾ دْ و ، ثم أَ لِ حْ ى أحدكم في رَ ل  لوا ، إذا صَ عَ فْ نا ، فقاؿ : ال تػَ الِ حَ ينا في رِ ل  صَ 

ـَ  رواه أِحد وأبو داود ها لو نافلًة (( ، ولم ُيصل  فليصل  معو ؛ فإن   اإلما
 حاه .واحلاكم وصح   والًتمذي   والنسائي  

أمر بإعادة مجيع الصلوات ،  -- النيب   وظاىر ىذين احلديثُت العمـو ؛ ألف  
 ومل يستثن شيئاً .

استثٌت ادلغرب  أنو --اهلل بن عمر فقد ورد عن عبد وأما استثناء المغرب :
ى ل  )) إذا صَ أنو قاؿ :  --والفجر ، كما يف مصنف ابن أيب شيبة عنو 

 .  (( رَ جْ والفَ  بَ رِ غْ ى معهم إال المَ ل  صَ  ماعةً ؾ جَ رَ دْ أَ  و ، ثم  يتِ في بَ  جلُ الر  
          وغَتمها  وأيب رللزٍ  لف كإبراىيم النخعيِ من الس   وهبذا القوؿ قاؿ طائفةٌ 

ًعا- يػْ  . -َرِِحَُهُم اهللُ مجَِ
، فإذا أعادىا يكوف قد أوتر يف الليلة  : أهنا وترٌ  واستثناء المغرب مبنٌي على

  -- عن ذلك ، كما يف حديث طلق بن عليٍ  --مرتُت ، وقد هنى النيب 
أخرجو أِحد ،  لٍة ((يْ في لَ  افِ رَ تػْ )) ال وِ يقوؿ :  --أنو قاؿ : مسعت النيب 

 ، وابن حباف يف صحيحو . وأبو داود ، والبيهقي  
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  ________________________________________
 والمدينة كةَ مَ  ديْ جِ سْ مَ  في غيرِ  الجماعةِ  ادةُ عَ ه إِ رَ كْ وال تُ 

________________________________________ 
 كةَ مَ  ديْ جِ سْ مَ  في غيرِ  الجماعةِ  ادةُ عَ ه إِ رَ كْ وال تُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 كره .أف الماعة الثانية ال تُ  -َرِِحَُو اهللُ -مراده  [ والمدينة
ي إماـ ادلسجد الصبلة ، فإذا انتهى منها وجاءت صلِ أف يُ  وصورة المسألة :

وا مجاعة ؛ بعد انقضاء الصبلة ، فإنو ال حرج عليهم أف يصل   طائفٌة من الناس
 الماعة األوىل ، فهذا معٌت إعادة الماعة . فتكوف مجاعة بعد

كره ذلم فعل ذلك ، ال ٖترديًا وال تنزيًها ؛ خبلفًا دلن أنو ال يُ  -َرِِحَُو اهللُ -فبُت  
 وف مجاعة ، بل يصلوف فرادى . : إهنم ال يصل -َرِِحَُهُم اهللُ -قاؿ من السلف 

، والضحاؾ ، والنخعي ، واحلسن ، وُحِكَي ىذا القوُؿ عن سعيد بن ادلسيب 
، ومالك ، وأيب حنيفة ، واألوزاعي ، والزىري ، وىو قوؿ الليث ، والقاسم 

 . -َرِْحَُة اهلِل َعَلى الَِْمْيعِ -وابن ادلبارؾ ، والشافعي 
بي            الن   )) أف  عند الطّباين يف األوسط :  --ْتديث أيب بكرة  واستدلوا :

--  َاؿَ وا ، فمَ ل  اس قد صَ الن   ، فوجدَ  الصالةَ  ريدُ يُ  دينةِ ي المواحِ من نَ  أقبل 
 هم (( .ى بِ ل  و ، فصَ أىلَ  عَ مَ و ، فجَ لِ زِ نْ إلى مَ 

 إىل جواز ذلك ببل كراىة . -َرِِحَُهُم اهللُ - وذىب طائفة من السلف والخلف
ُهمْ -وُنِسَب إىل بعض الصحابة  ، ومنهم أنس بن مالك رضي اهلل  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

 عنو .
     ذلك عن أنس بن مالك ،  : ) صح   -َرِِحَُو اهللُ -قاؿ احلافظ ابن رجب 

كما عل قو البخاري ، واحتج  بو اإلماـ أِحد ، وىو من رواية العد أيب عثماف : 
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)) أنو رأى أنس بن مالك دخل مسجًدا قد ُصل َي فيو ، فأذ ف وأقاـ ، وصل ى 
الرزاؽ جو عبدُ ر  من الثقات عن العد ، وخَ  حدٍ وا ، وقد رواه غَتُ  بأصحابو ((

من  وي عن أنسٍ ، وقد رُ  دِ عْ عن الَ  متعددةٍ  واألثـر وابن أيب شيبة وغَتىم بطرؽٍ 
 ىػ .  و روى يف ذلك حديثًا مرفوًعا ( ا: أن   آخرَ  وجوٍ 

وهبذا القوؿ قاؿ عطاء وقتادة ومكحوؿ وأبو يوسف وزلمد بن احلسن ، 
َرِْحَُة اهلِل َعَلى -، وىو مذىب احلنابلة وداود الظاىري  وإسحاؽ بن راىويو

دب إليها عموًما على جواز الماعة وفضلها والن   ؛ ألف النصوص دالةٌ  -الَِْمْيعِ 
بُت كوهنا بعد الماعة األوىل أو غَتىا ، ومنها ما ثبت يف  دوف تفريقٍ 

    :  -بلُة َوالس بلـُ َعَلْيِو الص  -الصحيحُت كما تقدـ يف فضل الماعة من قولو 
،  وىو عاـٌ  رجة ((رين دَ شْ وعِ  عٍ بْ بسَ  ذ  الفَ  الةِ من صَ  فضلُ أَ  اعةِ مَ الجَ  الةُ )) صَ 

ن تضم  فادلنبغي علينا أف نبقى على ىذا العمـو الصريح يف فضل الماعة ، وىو يَ 
   ، ومن فر ؽ فبل بد  لو من دليل يدؿ  على تفريقو  الدعوة إىل فعلها دوف تفريقٍ 

أو ٗتصيصو للجماعة الثانية بالكراىة من فعلها أو منعها يف ادلسجد بعد الماعة 
 يدؿ  على ذلك . قويلٌ  األوىل ، وليس ىناؾ يف السنة دليلٌ 

فأجيب عنو سنًدا الذي استدؿ بو على الكراىة  -- وأم ا حديث أبي بكرة
 ا :ومتنً 

     فهو من رواية معاوية بن حيِت عن خالد احلذ اء ، قاؿ احلافظ  أم ا السند :
 : ) ومعاوية بن حيِت ال حيتج  بو ( . -َرِِحَُو اهللُ -ابن رجب 

، فبل تقوى  فإنو من داللة الفعل ، وىي ال تدؿ  على التحرًن وادلنع وأم ا المتن :
 الد اِؿ على اإلذف وفضل الماعة عموًما .على معارضة الصريح من القوؿ 
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)) جاء رجل وقد صلى قاؿ :  --اخلدري  ٍب إنو عارضها حديث أيب سعيدٍ  
: أي كم يت جُر على ىذا ؟  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -فقاؿ  --رسوؿ الل 

واحلاكم ، والًتمذي ، وأبو داود ، أخرجو أِحد فقاـ رجل فصلى معو (( 
 . ووافقو الذىيب   حو على شرط مسلمٍ وصح  

أف  ى مجاعةً و جيوز دلن صل  على أن   : ) فيو دليلٌ   -َرِِحَُو اهللُ -قاؿ اإلماـ البغوي 
   مرتُت ،  الماعة يف مسجدٍ  آخرين ، وأنو جيوز إقامةُ  يف مجاعةٍ  يها ثانيةً صلِ يُ 

 ىػ .        واحٍد من الص حابِة والت ابعَُت ( اغَتُ  وىو قوؿُ 
ُهمْ -أصحابو  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - بَ دَ فقد نَ  وا صل  إىل أف يُ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
، ويف رواية  )) أي كم يت جُر ؟ ((مع الر ُجِل ؛ لُيصيَب الفضل ؛ لقولو :  مجاعةً 

الرجل ة ىي طلب حصوؿ ل  ؛ فدؿ  على أف العِ  )) أي كم يتصد ُؽ ؟ ((احلاكم : 
ى مع الماعة على فضل الماعة ، وىذا يستوي فيو أف يكوف ذلك ٔتن صل  

 زاع .النِ  ِل ، وىو موضعُ صَ مل يُ  األوىل أو يكوف ٔتنْ 
أصحاب القوؿ  ت عليو النصوص ، فإفّ كما دل    ٍب إننا إذا قلنا بأف الماعة واجبةٌ 

على الوجوب ،  الةِ ة الد  لؤلدل رادى ، وىذا معارضٌ وف فُ صل  بالكراىة يقولوف : يُ 
 فُيطالبوف بدليل خيِصُصوف بو عموَمها ، خاصًة إذا كانوا يقولوف بوجوب الماعة 

 --النيب  والذي ىو غاية ما استدلوا بو فيو : أف   --فحديث أيب بكرة 
إىل بيتو ، وأنو صل ى بأىلو ، وإمنا يقوى  اؿَ ِل يف ادلسجد ، بل مَ صَ لػم يُ 

رادى كما يقوؿ ادلانعوف وا فُ صل  ، فأمرىم أف يُ  االحتجاج بو أف لو كاف معو مجاعةٌ 
راوي  رضي اهلل عنو وظاىر احلديث داؿٌّ على أنو كاف وحده ؛ ألف أبا بكرة

وا : ىل لبُت  ماذا فعل ، ولو كاف معو أحدٌ  احلديث مل يذكر أنو كاف معو أحدٌ 
ي أنو كاف عليو الصبلة قوِ وا يف بيوهتم ؛ وىذا يُ وا يف ادلسجد أـ أمرىم أف يصل  صل  
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، وليس للمنع من  ل الماعةَ حصِ ه ؛ فيكوف ذىابو إىل بيتو ؛ ليُ دَ حْ والسبلـ وَ 
يف أنو  ى هبم ( وىو واضحٌ و فصل  أىلَ  عَ مَ الصبلة يف ادلسجد بدليل قولو ) فجَ 

ل الماعة بعد أف فاتتو يف ادلسجد ، حصِ ـ قصد بيتو ليُ عليو الصبلة والسبل
ها يف ادلسجد بعد لِ عْ من فِ  فيكوف ادلقصود حصوؿ الماعة وليس االمتناعُ 

يف احلديث ، ولو ِحل على ىذا الوجو  الماعة األوىل ، وىذا االحتماؿ واردٌ 
الصبلة وعدـ على حرصو عليو الصبلة والسبلـ على الماعة يف  فإنو يكوف داالا 

، ٍب إف ذىابو للبيت  ، فلما فاتتو يف ادلسجد مع أصحابو طلبها يف بيتو تركها
ي فردًا يف صلِ على خبلؼ ما قالو ادلستدلوف حيث قالوا يُ  وٕتميعو بأىلو يدؿ  
احلديث على ىذا الوجو وىو أف خروجو من ادلسجد كاف  لَ ادلسجد ، وإذا ِحُِ 

الة على مشروعية ارًضا لغَته من األحاديث الد  لطلب الماعة فإنو ال يكوف مع
، وإذا كاف للحديث  الة على وجوب الماعةالماعة بعد الماعة ، وكذلك الد  

ال معارضة فيو وجب : أحدمها يعارض غَته من النصوص ، والثاين : وجهاف 
 ، واهلل أعلم . ِحلو على الذي ال معارضة فيو

 يف ادلسجد فلعلو أف يأٌب أحٌد فُيصِلي معو ؟ قد يقاؿ دلاذا مل ينتظر:  تنبيو
بأف حصوؿ الماعة مع األىل واقٌع ٓتبلؼ ما إذا انتظر فإنو حيتمل  فيجاب :

أف يأٌب أحٌد ، وحيتمل أف ال يأٌب خاصًة يف زمانو حيث كاف الصحابة رضي اهلل 
عنهم أحرص ما يكونوف على إدراؾ الماعة األوىل ٓتبلؼ ما وقع يف العصور 
البلحقة ، ٍب إف انتظاره يف ادلسجد على ىذا الوجو احملتمل يفِوت فضيلة أوؿ 

 الوقت فكانت مجاعة البيت أوىل واهلل أعلم .
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  ________________________________________
 وبةتُ كْ إال المَ  الةَ الة فال صَ يمت الص  قِ وإذا أُ 

________________________________________ 
بلؼ اخلِ  حمللِ  بيافٌ [  دينةِ والمَ  ةَ ك  مَ  يْ دَ جِ سْ مَ  : ] في غيرِ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

عن اإلماـ أِحد  يف ادلذىب ، فيكوف ادلسجداف مستثنيُت ، ويف روايةٍ  على روايةٍ 
وادلسجد األقصى ؛ فيكوف استثناء مسجد ادلدينة ؛ مجًعا بُت  -َرِِحَُو اهللُ -

 األدلة يف ادلسألة . وغَته من --حديث أيب بكرة 
  ،  راتبٌ  اخلبلؼ يف ادلسجد الذي لو إماـٌ  إف زلل   وقاؿ بعض أىل العلم :

 ، فبل خبلؼ . راتبٌ  وأما إذا لػم يكن للمسجد إماـٌ 
 خلفِ اتب ، والت  على اإلماـ الر   ياتِ تِ وىذا مبٍتٌّ على تعليل الكراىة ٓتوؼ االفْ 

 عن الماعة بقصٍد .
كما بي نو احلافظ ابن رجب   -َرِِحَُو اهللُ -ادلعٌت اإلماـ الشافعي  وقد أشار إىل ىذا

     -َرِِحَُو اهللُ -حينما ذكر انتشاره يف زماف بٍت أمية ؛ حيث قاؿ  -َرِِحَُو اهللُ -
بعد ذكره دلذىب من قاؿ بالكراىة : ) وكاف ىذا القوؿ ىو ادلعموؿ بو يف زمن 

بعد مجاعة ادلسجد األوىل أنو  ى مجاعةً ل  بٍت أمية ؛ حذرًا من أف يَُظن  ٔتن ص
يف إمامة  عليو ال يرى الصبلة معو ، وال مع من أقامو تٌ ئِ تَ فْ للسلطاف مُ  سلالفٌ 

 ىػ .ا ( ادلسجد
وعلى ىذا الوجو ، ٗترج مساجد الطرقات يف السفر ، ومساجد األسواؽ ، 

 ة .  ل  ى فيها ببل كراىة ؛ النتفاء العِ ل  صَ فيُ 
ىذا ىو  وبة [تُ كْ إال المَ  الةَ الة فال صَ ت الص  يمَ قِ : ] وإذا أُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

           قاؿ :  --الذي رواه أبو ىريرة  --منطوؽ حديث رسوؿ اهلل 
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 ________________________________________
 عهاطَ قْ فيػَ  اعةِ مَ الجَ  واتَ ى فَ شَ خْ يَ  ها إال أفْ لٍة أتم  افِ في نَ  افَ كَ   فإفْ 

________________________________________ 
    وبة ((تُ كْ إال المَ  الةَ فال صَ  الةُ ت الص  )) إذا أُقيمَ :  -- اهللِ  قاؿ رسوؿُ 

ى على الرجل الذي صل   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -رواه مسلم ، ولذلك أنكر 
  اهلل بن مالٍك بن ْتينة امة كما يف الصحيحُت من حديث عبدالركعتُت بعد اإلق

-  ِاللِ  رسوؿَ  )) أف  :  -َوَعْن أُِمِو َوأَبِْيو --  َت يمَ قِ أُ  دْ اًل وقَ جُ رأى ر
،  اسُ الن   وِ بِ  الثَ  -- اللِ  رسوؿُ  رؼَ صَ ا انْ ين ، فلمّ تَ عَ كْ ي َر صل  يُ  الةُ الص  

    ، وقولو  آلصبح أربعًا ؟! آلصبح أربعًا ؟! ((:  --وقاؿ لو رسوؿ الل 
 . استداروا حولو: أي  ( اسُ و الن  بِ  ) الثَ 

 كم الص بحَ ي أحدُ صل  يُ  أفْ  كَ وشِ : )) يُ قاؿ لو  -- يب  الن   أف   ويف رواية مسلمٍ 
 عاً (( .بَ رْ أَ 

 واتَ ى فَ شَ خْ يَ  ها إال أفْ افلٍة أتم  ي نَ فِ  افَ كَ   : ] فإفْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
عدـ جواز إنشاء النافلة بعد إقامة  -َرِِحَُو اهللُ -بعد أف بُّت  [ عهاطَ قْ فيػَ  ةِ اعَ مَ الجَ 

من كاف يصلي  وىي مسألة :ستثٌت من ادلسائل ، الصبلة ، شرع يف بياف ما يُ 
أنو يُفّصل  -َرِِحَُو اهللُ -صبلتو ، فبُّت  م  تِ قبل اإلقامة ، ٍب أقيمت الصبلة قبل أف يُ 

 يف حكمو : 
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  ________________________________________
 ريمةحْ و الت  أتُ زَ جْ وأَ  ماعةَ الجَ  قَ حِ و لَ امِ إمَ  الـِ سَ  ومن كب ر قبلَ 

________________________________________ 
دوف أف تفوتو صبلة اإلماـ ،  اإلماـَ  يلحقُ  و ، ٍب  صبلتَ  كنو أف يتم  فإف كاف ديُ 

چڎ   ڈ   ڈ  چ:إلقامة ؛ لقولو تَػَعاىَل اليت أحـر هبا قبل ا الصبلةَ  فإنو يتم  
(ٔ) 

 لذلك . بطلها ما داـ أنو غَت مضطرٍ والصبلة خَت العمل ، فبل يُ 
     وأما إذا كاف إ٘تامو للنافلة سيؤدي بو إىل فوات الماعة ، فإنو يقطعها ؛ 

يف ادلنع ،  يف النهي عن الصبلة بعد اإلقامة أصلٌ  --ألف حديث أيب ىريرة 
صنا ما ديكن إ٘تامو ؛ لظاىر اآلية الكردية ، فيبقى ما عداه على األصل ، وخص  

؛ ألف فيو عمبًل بالنصُت  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - وىذا ىو أرجح األقواؿ في نظري
 من الكتاب والسنة .

و أتُ زَ جْ وأَ  ماعةَ الجَ  قَ حِ و لَ امِ إمَ  الـِ سَ  : ] ومن كب ر قبلَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
أنو ال ٕتوز الصبلة بعد اإلقامة وما يستثٌت  -َرِِحَُو اهللُ -بعد أف بُت   ة [يمَ رِ حْ الت  

 درؾ بو الماعة . من ذلك من ادلسائل ، شرع يف بياف ما تُ 
 وإدراؾ الجماعة لو صورتاف :

 أف يكوف إدراكاً حلكمها . األولى :
 أف يكوف إدراكاً لفضلها . والثانية :

     فأكثر مع اإلماـ ،  فإنو يكوف بإدراؾ ركعةٍ  فأما إدراؾ حكم الجماعة :
فإذا أدركو يف الركعة األخَتة كاف مدركاً حلكم الصبلة ، فلو أدرؾ اإلماـ يف صبلة 

                              
. ٖٖ ، آية : زلمد( / ٔ)
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بعد  واحدةً  صلي ركعةً فيُ  ها مجعةً تم  المعة يف الركعة األخَتة فركع معو ، فإهنا يُ 
شهد دركو يف الت  درؾ الركعة األخَتة ، مثل : أف يُ يُ ، وأما إذا مل  اإلماـسبلـ 

     األخَت أو السجدة األخَتة ، أو بعد الرفع من الركوع ، فإهنا يُتّمها ظهرًا ، 
   دركاً لصبلتو ؛ دلا ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب ىريرةكم بكونو مُ وال حيُ 

--  أف النيب--  : ؾَ رَ دْ أَ  دْ ، فقَ  الةِ الص   نَ مِ  ةً عَ كْ َر  ؾَ رَ دْ أَ  نْ )) مَ قاؿ 
: على أف العّبة يف إدراؾ الصبلة إمنا ىو بإدراؾ الركوع  بمنطوقوفدؿ   (( الةَ الص  

 األخَت منها . 
   د  تَ عْ : على أف من فاتتو الركعة األخَتة فقد فاتتو الصبلة ، فبل يػُ  بمفهوموودؿ  

 الصبلة .  إدراؾ حكمٔتا بعد الركعة األخَتة يف 
: فقد دّلت السنة الصحيحة على أنو يكوف بادلشي  وأما إدراؾ فضل الصالة
    الصبلة ، كما يف صحيح البخاري من حديث  ةِ ي  نِ إليها واخلروج للمسجد بِ 

ُتضّعف  اعةِ مَ في الجَ  جلِ الر   الةُ )) صَ قاؿ :  -- النيب   أف   --أيب ىريرة 
أ وض  ا تَ و إذَ فًا ؛ وذلك أن  عْ رين ضِ شْ ًا وعِ سَ مْ و خَ وقِ و وفي سُ يتِ و في بَ التِ ى صَ لَ عَ 
َيْخُط  الة لمْ و إال الص  جُ رِ ال ُيخْ  إلى المسجدِ  جَ رَ وء ، ثم خَ الوضُ  نَ سَ حْ فأَ 

 . يئٌة ((طِ ا خَ هَ عنها بِ  ط  ، وحُ  رجةٌ بها دَ  لوُ  تْ عَ فِ َخْطوًة إال رُ 
 .   صوؿ فضلهاحل الماعة موجبٌ أف اخلروج لشهود  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -فبُّت 

       قاؿ :  -- النيب   أف   --وقد جاء ىذا صرحيًا يف حديث أيب ىريرة 
 الناسَ  دَ جَ ، فوَ  دًا إلى المسجدِ امِ عَ  خرجَ  ، ثم   وءَ ضُ الوُ  سنَ حْ أ فأَ وض  تَ  نْ )) مَ 

ذلػك مػن  صُ ػقُ نْ ىا ، وال يػَ رَ ػضَ حَ  نْ مػَ  ػرِ جْ أَ  مثػلَ  لو ػب اللُ تَ ػوا ، كَ ل  قد صَ 
 أخرجو أِحد والنسائي والبيهقي واحلاكم وصححو . ئاً (( يْ ىم شَ ػورِ جُ أُ 
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  ________________________________________
  وـٍ أمُ لى مَ عَ  اءةَ رَ وال قِ 

________________________________________ 
ادلراد بو [  ماعةَ الجَ  قَ حِ و لَ امِ إمَ  الـِ سَ  ر قبلَ ب  كَ   نْ ] ومَ :  -َرِِحَُو اهللُ - فقولو

 : المعة كما قدمنا .  ؛ بدليلحلوؽ الفضل ، ال حلوؽ احلكم 
:    إذا فاتتو الركعة األخيرة كمال للحُ  لِ ضْ للفَ  وينبني على القوؿ بأنو مدرؾٌ 

 بو .  أنو يف حكم ادلنفرد ، فيجوز للغَت أف يأًب  
فإنو يكوف مأمومًا ، وال يأخذ حكم ادلنفرد ،  وأما إذا أدرؾ حكم الجماعة

 بو . فبل جيوز للغَت أف يأًب   ومن ٍب  
يكّّب تكبَتة  فإنو أنو إذا كّّب واإلماـ راكع: أي  [ يمةُ رِ حْ و الت  تُ أَ زَ جْ وقولو : ] وأَ 

واحدة وينحٍت لركوعو وال تلزمو تكبَتتاف ، فتندرج الصغرى وىي تكبَتة الركوع 
 :أي [ يمةُ رِ حْ و الت  تُ أَ زَ جْ أَ  ]ٖتت الكّبى وىي تكبَتة اإلحراـ ، وىذا معٌت قولو : 

 أنو تكفيو تكبَتة اإلحراـ وينحٍت مباشرة . 
ـَ ، فلو نوى متعمداً أف يكوف ناويًا بتكبَتت وشرط الحكم باإلجزاء : و اإلحرا

 تكبَتة الركوع مل ٕتزه عن اإلحراـ إمجاعاً كما حكاه ابن رشد وغَته .
أف اإلماـ  -َرِِحَُو اهللُ -مراده [  وـٍ أمُ ى مَ لَ عَ  اءةَ رَ : ] وال قِ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 -َرِِحَُهُم اهللُ - أىل العلم قوليوىذا ىو أحد حيمل عن ادلأمـو قراءة الفاٖتة ، 
    النيب   أف   --اهلل ْتديث جابر بن عبد وا :واحتج  الفاٖتة ،  ةِ ي  نِ كْ القائلُت بُر 

--  ـٌ إمَ  وُ لَ  افَ كَ   نْ : )) مَ قاؿ ابن ماجو ، رواه  (( اءةٌ رَ قِ  وُ و لَ اءتُ رَ فقِ  ا
قراءة رية ، فتسقط ة والسِ ريّ للصبلة اله شاملٌ  ، وىذا احلديث عاـٌ والبيهقي

 الفاٖتة والسورة فيهما عن ادلأمـو ، وحيملها اإلماـ عنو .



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٔٓ٘ 

 

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ يقوؿ :  -تَػَعاىَل -وأما يف الهرية فإف اهلل 

 چۋ  ۋ  ۅ 
      باإلنصات لتبلوة القرآف ،  -ُسْبَحانَوُ -فأمر  (ٔ)

 حلاؿ اإلنساف يف داخل الصبلة وخارجها .  شاملةً  وقد جاءت اآلية مطلقةً 
ىو القوؿ بوجوب قراءة الفاٖتة يف  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - والذي يترّجح في نظري

الصبلة ، وأف اإلماـ ال حيمل عن ادلأمـو قراءهتا ، وىذا ىو مذىب مجهور 
: ) ىو قوؿ  -َرِِحَُو اهللُ -القائلُت بفرضيتها يف الصبلة ، قاؿ اإلماـ الًتمذي 

 ىػ .والتابعُت ( ا --أكثر أىل العلم من أصحاب النيب 
   : ما ثبت يف الصحيحُت من حديث عبادة بن الصامت  وانِ حَ جْ على رُ  ويدؿ  

--   النيب   أف --  (( ابِ تَ الكِ  حةِ اتِ فَ أ بِ رَ قْ يػَ  لمْ  نْ مَ لِ  الةَ : )) ال صَ قاؿ . 
ـٌ ؛  (( الةَ )) ال صَ :  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -أف قولو  ووجو الداللة :     عا

ألنو نكرة يف سياؽ النفي ؛ فدّؿ على أنو ال صبلة دلن مل يقرأ بالفاٖتة عموماً 
أو منفرداً ، واألصل يف العاـ أف يبقى على عمومو ، أو مأموماً ، كاف إماماً   سواءً 

 حىت يرد ما خُيَِصُصو .
         قاؿ :  -- النيب   أف   --من حديث أيب ىريرة  ويف صحيح مسلمٍ 

،  َفِهَي ِخَداجٌ ،  اجٌ دَ خِ  يَ هِ فَ  ابِ تَ الكِ  حةِ اتِ يها بفَ رأ فِ قْ يػَ  لمْ  الةً ى صَ ل  صَ  نْ )) مَ 
 . (( َفِهَي ِخَداجٌ 

     من صيغ العمـو ، ومل يفرؽ النيب  (( نْ )) مَ ؛ ألف  و عاـٌ : أن   ووجو الداللة
--  ٍعليو أنو مصلٍّ ،  ؽُ دُ صْ يَ  فجميعهم،  ومنفردٍ  ومأموـٍ  بُت إماـ         

   وىذا ما فهمو أبو ىريرة رضي اهلل عنو راوي احلديث ، فإنو دلا روى احلديث : 

                              
. ٕٗٓ ، آية : األعراؼ( / ٔ)
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ـِ  اءَ رَ وَ  وفُ كُ ا نَ )) قيل لو : إن    ر ففسّ  ك ((سِ فْ ي نػَ ا فِ هَ بِ  أْ رَ ؟ فقاؿ : اقػْ  اإلما
يدؿ احلديث على ظاىره ، واحتج بو على وجوب قراءة ادلأمـو خلف إمامو ؛ شلا 

ُهمْ -على أنو كاف أمرًا معروفًا بُت الصحابة  ، ومل يرد عن أحد  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 .  --منهم خبلؼ ما أفىت بو ىذا الصحايب 

يقوؿ :  --أنو قاؿ : مسعت رسوؿ اهلل  --أيضًا عنو  ويف صحيح مسلمٍ 
ي دِ بْ عَ ن ، ولِ يْ فَ صْ نِ  يدِ بْ عَ  نَ يْ ي وبػَ نِ يْ بػَ  الةَ الص   تُ مْ سَ : قَ  -تَػَعاَلى-)) قاؿ الل 

:  -تَػَعاَلى- مين ، قاؿ اللُ الِ العَ  رب   للِ  : الحمدُ  دُ بْ العَ  ا قاؿَ أؿ ، فإذَ ا سَ مَ 
 لي  ى عَ نَ ثػْ : أَ  -تَػَعاَلى- ، قاؿ اللُ  حيمِ الر   حمنِ ي ، فإذا قاؿ : الر  دِ بْ ي عَ نِ دَ مِ حَ 
ي ، دِ بْ ي عَ نِ ج دَ : مَ  -تَػَعاَلى- ، قاؿ اللُ  ينِ الد   يوـِ  كِ الِ ي ، وإذا قاؿ : مَ دِ بْ عَ 

، قاؿ :  ستعينُ اؾ نَ وإي   عبدُ نَ  اؾَ ي ، فإذا قاؿ : إي  دِ بْ عَ  إلي   ضَ و  ة : فػَ وقاؿ مرّ 
 ستقيمَ المُ  راطَ ا الص  نَ دِ أؿ ، فإذا قاؿ : اىْ ي ما سَ دِ بْ عَ ي ولِ دِ بْ عَ  نَ يْ بػَ و ي نِ يْ ىذا بػَ 

آلين ، قاؿ : ىذا ليهم وال الض  عَ  وبِ ضُ غْ المَ  يرِ ليهم غَ عَ  متَ عَ نػْ الذين أَ  اطَ رَ صِ 
 أؿ (( .ي ما سَ دِ بْ عَ ي ولِ دِ بْ عَ لِ 

: أنو ال صبلة بدوهنا ،  ومفهـو ذلكفنص احلديث على أف الفاٖتة صبلة ، 
 يف مجيع ادلصلُت ، فيشمل اإلماـ وادلأمـو وادلنفرد . وىذا عاـٌ 

ۆ  چ :  -تَػَعاىَل -على عدـ وجوب قراءهتا على ادلأمـو بقولو  وأما االستدالؿ

چۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ 
فيجاب عنو من    (ٔ) 

 وجهين :
 

                              
. ٕٗٓ ، آية : األعراؼ( / ٔ)
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 ٔٓٚ 

 

 أنو اختلف يف نزوذلا : ىل ىو يف الصبلة أو يف غَتىا ؟ الوجو األوؿ :
 نزلت يف اخلطبة ، وىو قوؿ أـ ادلؤمنُت عائشة اإىل أهن فذىب طائفة من السلف

وذىبت طائفٌة من السلف ،  رِحهما اهلل ورلاىد ، وعطاء،  رضي اهلل عنها
، وصح حو بعض األئمة  يف القرآف حيث قرئ رِحهم اهلل إىل أهنا نزلت عموماً 

، لكن ادلراد ىنا إمنا ىو بياف أف ِحلها على خصوص القراءة يف  رِحهم اهلل
 .بل فيو خبلٌؼ  عليو الصبلة من ادلأمـو غَت متفقٍ 

 فيجاب بما يلي :لو سلمنا أهنا عامة  الوجو الثاني :
چڄ  ڄ  چاإلماـ ، فإذا قاؿ :  ةِ تَ كْ أف ادلأمـو يقرأ الفاٖتة يف سَ  أواًل :

 (ٔ)  ،
        ُتٍ صَ حُ  بنُ  وعمرافُ ،  دبٍ نْ جُ  بنُ  وأم َن قرأ ادلأمـو ، ولذلك دلا تذاكر مسرةُ 

ُهْما- :  ُتِ تَ تَ كْ سَ  --عن رسوؿ اهلل  ظَ فِ و حَ أن  ، فحد َث مسرُة  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   چإذا فرغ من قراءة :  إذا كّّب ، وسكتةً  سكتةً 

چڄ
فحفظ ذلك مسرة ، وأنكر عليو عمراف بن حصُت ، فكتبا يف ذلك  (ٕ)

 دْ قَ  رةَ مُ سَ  ) أف  إىل ُأيَبِ بِن كعٍب ، فكاف يف كتابو إليهما أو يف رِده عليهما : 
رواه أِحد وأبو داود وابن ماجو ؛ فدؿ  على أف قراءة ادلأمـو تكوف يف  ( ظَ فِ حَ 

ستحب أف : ) يُ  -َرِِحَُو اهللُ -اإلماـ ، قاؿ اإلماـ ابن قدامة  حاؿ غَت قراءة 
يسًتيح فيها ، ويقرأ فيها من خلفو  يسكت اإلماـ عقب قراءة الفاٖتة سكتةً 

ىب األوزاعي والشافعي وإسحاؽ ، الفاٖتة ؛ كي ال ينازعوه فيها ، وىذا ىو مذ
وكرىو مالك وأصحاب الرأي ، ولنا ما روى أبو داود وابن ماجو أف مسرة حّدث 

                              
. 7 ، آية : الفاٖتة( / ٔ)
. 7 ، آية : الفاٖتة( / ٕ)
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إذا فرغ من  إذا كّب  ، وسكتةً  كتةً : سَ  ُتِ تَ تَ كْ سَ  --عن رسوؿ اهلل  ظَ فِ أنو حَ  
چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ: قراءة 

، فأنكر عليو عمراف ، فكتب يف  
       (  ظَ فِ حَ  قدْ  رةَ مُ سَ  أف  ذلك إىل ُأيَبِ بِن كعٍب فكاف يف كتابو إليهما : ) 

، فاغتنموا فيها القراءة بفاٖتة  افِ تَ تَ كْ قاؿ أبو سلمة بن عبد الرِحن : لئلماـ سَ 
       ، وقاؿ عروة  چڄ  ڄ  چالكتاب إذا دخل يف الصبلة ، وإذا قاؿ : 

ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   چمن اإلماـ اثنتُت إذا قاؿ :  مُ نِ تَ غْ بن الزبَت : أما أنا فأَ ا

على اشتهار  فأقرأ عندىا ، وحُت خيتم فأقرأ قبل أف يركع ، وىذا يدؿ   چڄ 
 ىػ لك فيما بينهم ، رواه األثـر ( اذ

ـ   لُ مَ حْ ، فيُ  ةٌ ، واألحاديث اآلمرة بقراءة الفاٖتة خاص   أف اآلية عامةٌ  ثانيًا :  العا
 . اصِ على اخلَ 
وردت باستثناء الفاٖتة ، وذلك يف حديث عبادة بن الصامت  نةَ أف الس   ثالثًا :

--  : بي  الن   فَ لْ ا خَ نّ )) كُ قاؿ --  َاللِ  رسوؿُ  أَ رَ ، فقَ  رِ جْ الفَ  الةِ في ص   
--  َفَ لْ وف خَ ؤ رَ قْ كم تػَ غ قاؿ : لعل  رَ ا فػَ اءة ، فلمّ رَ و القِ يْ لِ عَ  تْ لَ قُ فثػ 
ًا يا رسوؿ الل ، قاؿ : ال تػَ كمامِ إمَ   ةِ حَ اتِ لوا إال بفَ عَ فْ ؟ قالوا : نعم ، ُىذ 

 والًتمذي  ، وأبو داود ، ِحد أرواه  ا ((هَ أ بِ رَ قْ يػَ  لمْ  نْ مَ لِ  الةَ و ال صَ ؛ فإن   ابِ تَ الكِ 
 على استثنائها . وحّسنو ؛ فنص  

        اهلل ْتديث جابر بن عبدأمـو للفاٖتة على عدـ قراءة ادل وأما االستدالؿ
ُهْما- ـٌ إمَ  وُ لَ  ػافَ كَ   ػنْ )) مَ قػاؿ :  -- النيب   أف   -َرِضَي اهلُل َعنػْ ـِ اإلمَ  اءةُ رَ ، فقِ  ا  ا
 فيجاب عنو سنداً ومتناً .رواه ابن ماجو ،  اءة ((رَ قِ  وُ لَ 
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 ٜٔٓ 

 

      : ) ىذا خٌّب  -َرِِحَُو اهللُ -: فقد قاؿ اإلماـ البخاري  أما من جهة السند
     حديث" :  -َرِِحَُو اهللُ -، وقاؿ احلافظ ابن حجر  --مل يثبت عن النيب 

ـٌ  كافَ   نْ مَ  )) ـِ  راءةُ فقِ  لو إما ، ولو  مشهوٌر من حديث جابرٍ  اءٌة ((رَ قِ  لوُ  اإلما
 اىػ . "لة ها معلو عن مجاعة من الصحابة ، وكل   طرؽٌ 

 فيجاب عنو من جهة المتن من وجهين :بالشواىد  نٌ سَ ولو فُرض أنو حَ 
أف القراءة ادلراد هبا ما بعد الفاٖتة ؛ حلديث عبادة بن الصامت  الوجو األوؿ :

--   رَ س  فَ " أف المُ القاعدة :  ادلتقدـ ، وليس ادلراد هبا عمـو القراءة ؛ ألف 
فّسر ادلمنوع من القراءة  --، فحديث عبادة  " رِ فس  لى غير المُ عَ  مقدـٌ 

خلف اإلماـ وىو القراءة بغَت الفاٖتة ، وِحل حديث جابر عليو دينع التعارض 
 مع حديث عبادة ؛ فيكوف أوىل ؛ دلا فيو من المع بُت النصُت .

أننا إذا نظرنا إىل متوف األحاديث الواردة يف لزـو قراءة الفاٖتة  الوجو الثاني :
     --ال احتماؿ فيها ، وأما حديث جابر  لعمـو فإننا صلدىا صرحيةً على ا

بُت القراءة  مًتددةٌ  فيو ؛ ألف القراءة داللتو على إسقاطها عن ادلأمـو زلتملةٌ  فإف  
، وإذا تعارض احملتمل وغَت احملتمل فإن و  عمومًا ، وبُت قراءة ما تيسر بعد الفاٖتة

ـُ غَت احملتمل  . يُقد 
 قوة أدلّة القائلُت بوجوب قراءة الفاٖتة عمومًا ورجحاهنا سندًا ، بُت  تَ تػَ وشلا تقدـ 

 ومتناً .
 --الل  رسوؿُ  ؼَ رَ صَ )) انْ قاؿ :  --ْتديث أيب ىريرة  وأما االستدالؿ

: نعم  ٌد ؟ فقاؿ رجلٌ حَ ي أَ عِ أ مَ رَ قػَ  يها ، فقاؿ : ىلْ أ فِ رَ قْ ا يػَ هَ بِ  رَ هَ جَ  الةٍ من صَ 
 سوؿِ رَ  معَ  اءةِ رَ عن القِ  اسُ هى الن  تَ آف ، فانػْ رْ القُ  ازعُ نَ ي أُ ا لِ مَ  وؿُ قُ ي أَ قاؿ : إن  

  رواه أبو داود ، والنسائي  ذا ((و ىَ نْ وا مِ عُ مِ سَ  ينَ يو حِ فِ  رَ هَ ا جَ فيمَ  -- اللِ 



 ٓٔٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
 لْم َيْسمعو ، ال ِلَطَرشٍ وُيستحب  في إْسَراِر إَماِمو وُسُكوتِو ، وإَذا 

________________________________________ 
 قاؿ اإلماـ النووي   : )) فانتهى ..إلى آخره ((والًتمذي ، وابن ماجو دوف زيادة 

، وأنكره عليو األئمة ، واتفقوا على ضعف  حسنٌ  : ) قاؿ الًتمذي   -َرِِحَُو اهللُ -
عن  اسُ هى الن  تَ : )) فانػْ ، وعلى أف قولو  ىذا احلديث ؛ ألف ابن اُكيمة رلهوؿٌ 

(( ليست من احلديث ، بل ىي من كبلـ الزىري مدرجة  ... إلى آخره راءةِ القِ 
وزلمد ، فيو ، ىذا متفٌق عليو عند احلفاظ ادلتقدمُت وادلتأخرين منهم : األوزاعي 

 ىػ .ىم ( ا، وغَت والبيهقي ، واخلطايب ، والبخاري ، وأبو داود ، بن حيي الذىلي ا
كانت   القوؿ بوجوب قراءة الفاٖتة يف الصبلة عمومًا ، سواءً  يترّجحوهبذا كّلو ، 

 ي إماماً أو مأموماً أو منفرداً .، وسواء كاف ادلصلِ  أو سريةً  جهريةً 
ستحب يُ : أي  و [وتِ كُ و وسُ امِ إمَ  رارِ في إسْ  ستحب  : ] ويُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

إسرار إمامو بالقراءة كما يف صبلة الظهر والعصر ،  للمأمـو أف يقرأ يف حاؿ
كوتو كما تقدـ بعد واألخَتة من ادلغرب واألخَتتُت من العشاء ، ويف حاؿ سُ 

 ، وبعد فراغو من القراءة قبل ركوعو . چڄ  ڄ  چ: قراءة 
،  على أف قراءة الفاٖتة على ادلأمـو ليست بفرضٍ  يدؿ   [ حب  تَ سْ وقولو : ] ويُ 

 على التفصيل ادلتقدـ . وإمنا ىي مستحبةٌ 
مراده أف ادلأمـو إذا كاف بعيداً ْتيث  [ وُ عْ مَ سْ يَ  : ] وإذا لمْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 عليو ، وإمنا ىي مستحبةٌ  مل يسمع قراءة اإلماـ ، فإف قراءة الفاٖتة ليست بفرضٍ 
مل يسمعها ؛ لعمـو كاف يسمع القراءة أو   فاإلماـ حيمل عنو قراءهتا ، سواءٌ 

 احلديث الذي استدلوا بو على إسقاطها .



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٔٔٔ 

 

 ________________________________________
 وامُ و إمَ بِ  رُ هَ جْ ا يَ فيمَ  يذُ عِ تَ سْ ويَ  حُ تِ فْ تػَ سْ ويَ 

________________________________________ 
  الذي ال يسمع ،  : ىو األصم   شُ رَ طْ األَ  [ شٍ رَ طَ : ] ال لِ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ؽ بُت فرِ أف يُ  ومراده :(  م  صَ : األَ  وشُ رُ طْ واألُ  شُ رَ طْ قاؿ ابن سيده : ) األَ 
ٔتا َشو ش على غَته ، ويشغلو عن رُ  شَ رَ طْ ؛ ألف األَ  دٍ عْ ومن ال يسمع لبػُ  شِ رَ طْ األَ 

 على من يصلي شُ وِ شَ قد يرفع صوتو بالقراءة ، ويُ  فإنو االستماع فنظراً لعدـ مسعو
 ّتواره .
     دلا بُّت  [ وامُ و إمَ بِ  رُ هَ جْ ا يَ فيمَ  يذُ عِ تَ سْ ويَ  حُ تِ فْ تػَ سْ ويَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

لزـو إنصات ادلأمـو وعدـ قراءتو وراء إمامو ، شرع يف ذكر بعض  -َرِِحَُو اهللُ -
ادلسائل من النظائر ؛ حيث بُت أف ادلأمـو وإف سقطت عنو الفاٖتة وراء اإلماـ 
فإف ذلك ال يسقط االستفتاح ، بل ىو باٍؽ على السنّية يف حق الميع ، 
خاصة وأف االستفتاح يكوف يف حاؿ سكوت اإلماـ ، كما يشرع لو ذلك يف 

 الصبلة السرية وراء اإلماـ .
: ما مل يشرع اإلماـ يف القراءة ، فلو أحـر بالصبلة بعد  ومحل استفتاحو

و ال يستفتح ، وإمنا ينصت للقراءة ؛ لقراءة ، فإن  استفتاح اإلماـ وبعد شروعو يف ا
 ألنو إذا سقطت الفاٖتة فمن باب أوىل االستفتاح .

القراءة ذلا بدٌؿ وىو االستماع ،  واالستفتاح أوىل يف ادلذىب من القراءة ؛ ألف  
 وأما االستفتاح فبل بدؿ لو .

: ) أعػوذ باهلل مػن الشيطاف  يػقػوؿ: أي  [ يػذُ ػعِ تَ سْ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولػو 
 الرجيم ( كما تقدـ بيانو يف صفة الصبلة .



 ٕٔٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
 هدَ عْ و بػَ ي بِ أتِ ليَ  عَ فَ رْ يػَ  و أفْ يْ لَ و فعَ امِ إمَ  لَ بْ قػَ  دَ جَ أو سَ  عَ كَ َر  نْ ومَ 

________________________________________ 
بأنو  و على القوؿفإن  إذا قاـ ادلأمـو لفعل ما بقي عليو من الصبلة ،  فائدة :

يقضي بعد سبلـ اإلماـ ما فاتو ، فإنو يقوؿ دعاء االستفتاح ، ويستعيذ ويقرأ 
 الفاٖتة وسورة .

ف صبلتو مع اإلماـ ىي أوؿ الصبلة ، وأنو يبٍت ، ويعتّب إما إذا قلنا  بخالؼ
الذي يفعلو بعد سبلـ اإلماـ ليس ىو أوَؿ  ألف    يستفتحو الًا ال قاضيًا ، فإن  تمّ مُ 

 . صبلتو بل آخرىا ، وزلل  االستفتاح يف أو ِؿ الصبلِة ال يف آخرىا
ي بو ليأتِ  رفعَ و فعليو أف يَ إمامِ  قبلَ  أو سجدَ  : ] ومن ركعَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

مسابقة ادلأمـو إلمامو يف ىذه الملة يف بياف حكم  -َرِِحَُو اهللُ -شرع بعده [ 
يف  رعُ شْ تابع إمامو ، وال يَ فاألصل الشرعي داؿ على أف الواجب على ادلأمـو أف يُ 

؛ دلا ثبت يف الصحيحُت من حديث  انتهاء إمامو منوإال بعد  من الصبلة شيءٍ 
ـُ اإلمَ  لَ ا ُجعِ مَ : )) إن  قاؿ  --يب الن   أف   --أنس بن مالك  ؛  وِ بِ  م  تَ ؤْ ليػُ  ا

، ه "دَ مِ حَ  نْ مَ لِ  اللُ  عَ مِ وا ، وإذا قاؿ : " سَ عُ كَ فاْر  عَ وا عليو ، فإذا ركَ فُ لِ تَ خْ ال تَ فَ 
َعَلْيِو -فدّؿ أمره  وا ((دُ جُ فاسْ  دَ جَ د " ، وإذا سَ مْ الحَ  نا لكَ ب  وا : " رَ ولُ فقُ 

 خالففإنو إذا  مـو إلمامو على وجوهبا ، ومن ٍبٔتتابعة ادلأ -الص بلُة َوالس بلـُ 
ادلأمـو  سبقأٍب شرعًا ولذلك ورد الوعيد الشديد على  ةالواجبالسنة  هادلأمـو ىذ

 النيب   أف   -َوأَْرَضاهُ  -إلمامو ، كما ثبت يف الصحيحُت من حديث أيب ىريرة 
--  : ـِ  و قبلَ سَ أْ رَ  عُ فَ رْ ى الذي يػَ شَ خْ )) أما يَ قاؿ و رأسَ  اللُ  ؿَ و  حَ أف يُ  اإلما
 .اٍر (( مَ حِ  ورةَ تو صُ ورَ صُ  حّوؿ اللُ يُ  )) أفْ ويف رواية :  (( ارٍ مَ حِ  أسَ رَ 



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٔٔ 

 

      على حرمة مسابقة ادلأمـو لئلماـ ،  -َرِِحَُهُم اهللُ -العلماء  ومن ىنا نص  
ُهمْ -وكاف الصحابة  رأسو من الركوع لػْم يَػْحِن  --إذا رفع النيب  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

   على األرض ساجدًا ،  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -أحٌد منهم ظهره حىت يقع 
ُهْما-كما يف الصحيحُت من حديث الّباء بن عازب      قاؿ :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

إذا قاؿ : " سمع الل لمن حمده " ، لم َيْحِن أحٌد منا  --بي الن   )) كافَ 
 .  ه ((دَ عْ وداً بػَ جُ سُ  قعُ نَ  داً ، ثم  اجِ سَ  -- اللِ  ع رسوؿُ قَ هره حتى يػَ ظَ 

 معَ  يتُ ل  )) صَ قاؿ :  --ويف صحيح مسلم من حديث عمرو بن حريث 
 چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک چ رأ : قْ و يػَ تُ عْ مِ فسَ  رَ جْ الفَ  -- النبي  

(ٔ) 
 .  اً ((دَ اجِ سَ  تم  تَ سْ ى يَ ه حت  رَ هْ ا ظَ ٌد من  حَ ي أَ نِ حْ ال يَ  وكافَ 

يف تكبَتة اإلحراـ مل تنعقد صبلتو ، وعليو  سبق ادلأمـو إلمامووإذا حصل 
      العلماء جماىيروىذا ىو مذىب ،  اإلماـاستئناؼ التكبَت بعد تكبَت 

عند المهور من  م قبلو عمدًا بطلت صبلتو أيضاً إف سل  ىكذا ، و  رِحهم اهلل
 . ادلالكية والشافعية واحلنابلة رِحهم اهلل

     يف ىذه ادلسألة أف ادلأمـو إذا سبق إمامو ، فركع  -َرِِحَُو اهللُ -وبُّت ادلصنف 
أو سجد قبلو ، فإف الواجب عليو أف يرفع رأسو من ذلك الركوع والسجود ، 

بعد ركوع اإلماـ وينتظر حىت يركع إمامو ، ويسجد فيوقع ركوعو وسجوده 
    الشرع أوجب عليو متابعة إمامو ،  وسجوده ، وإمنا وجب عليو ذلك ؛ ألف  

فإذا ركع قبلو فقد خالف الشرع ، وترؾ الواجب ، فيلزمو أف يعود ويرفع من 
  فهي مجلةٌ  [ هُ دَ عْ و بػَ : ] ليأتي بِ ، وىذا معٌت قولو  ٍب يأٌب بو بعد اإلماـ ركوعو

                              
( /  ، آية : .ٔ)



 ٗٔٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
         الً اىِ اف جَ كَ   ، وإفْ  لتْ طَ ًا بَ دَ مْ مًا عَ الِ و عَ امِ إمَ  كوعِ ُر  قبلَ  ورفعَ  كعَ َر  نْ ومَ 

 قطْ كعة فَ ت الر  لْ طَ ياً بَ اسِ أو نَ 
________________________________________ 

 رعَ الش   ، وادلراد هبا : أف يفعل ادلتابعة إلمامو يف الركوع  والسجود ؛ ألف   ةٌ يليّ لِ عْ تػَ 
 . ه بذلك ، وال جيوز لو سلالفتوأمرَ 

 ؾُ رْ ، وتػَ  اً دَ مْ عَ  بَ الواجِ  ؾَ رَ بطلت صبلتو ؛ ألنو تػَ  متعّمداً  فإذا مل يفعل ذلك
 . بلفَ طْ البُ  بُ وجِ اً يُ دَ مْ عَ  الواجبِ 

،  لتْ طَ ًا بَ دَ مْ مًا عَ الِ و عَ امِ إمَ  كوعِ ُر  قبلَ  ورفعَ  كعَ َر  نْ ومَ : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
مراده أنو إذا سبق ادلأمـو إمامو [  قطْ كعة فَ ت الر  لْ طَ يًا بَ اسِ اًل أو نَ اىِ اف جَ كَ   وإفْ 

بركن الركوع ، فركع ٍب رفع قبل أف يبدأ إمامو بالركوع ، حكمنا ببطبلف صبلتو إذا  
 كاف عادلاً باحلكم متعمداً للفعل . 

فعل  وأما إذا كاف جاىبلً باحلكم ، أو ناسياً لو ، أو كاف غَت متعمد ، بأف يكوف
، وال تبطل  وقع فيها ذلك الس بقليت خطأ ، فإننا ضلكم ببطبلف الركعة ا ذلك

 ىذه الركعة واإلتياف هبا كادلسبوؽ .  رَ بػْ صبلتو ، ويلزمو بعد سبلـ اإلماـ جَ 
سقط ادلطالبة الهل والنسياف واخلطأ يوجب عدـ بطبلف الصبلة ، وال يُ  فعذرُ 

 . املٍ كَ   كنٍ بق ىنا يف األخَت يف ُر بإعادة الركعة ، والس  
: أنو يف ادلسألة السابقة كاف سبق  ابقةسألة الس  سألة والمَ ىذه المَ  بينَ  رؽُ والفَ 

بالسجود فقط ، فإذا رفع قبل أف ينحٍت اإلماـ  وأ،  فقط ادلأمـو إلمامو بالركوع
 فإنو قد سبق إمامو بالركوع  بخالؼ الثانيةللركوع ويهوي للسجود فقد تداركو ، 

 



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٔٔ٘ 

 

_______________________________________ _
ي ، اسِ والن   لَ اىِ إال الجَ  لتْ طَ و بَ عِ فْ رَ  قبلَ  دَ جَ سَ  و ، ثم  وعِ كُ ُر  قبلَ  ورفعَ  كعَ َر  وإفْ 

 اءً ضَ قَ  كعةَ الر   لكَ ي تِ ل  صَ ويُ 
________________________________________ 

   ص منو بالرفع منو ؛ فلم تنعقد ركعتو ، وُخص  الركوع بذلك ؛ كامبًل ، وٗتل  
 تدرؾ الركعة ، ولورود الوعيد فيو .ألنو بو 

و عِ فْ رَ  قبلَ  دَ جَ سَ  و ، ثم  وعِ كُ ُر  قبلَ  ورفعَ  كعَ َر  وإفْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
يف ىذه الصورة [  اءً ضَ قَ  كعةَ الر   لكَ ي تِ ل  صَ ي ، ويُ اسِ والن   لَ اىِ إال الجَ  لتْ طَ بَ 

 حصل السبق بركنُت ، ومها الركوع والرفع منو إذا قلنا : إف الرفع ركن . 
فادلأمـو سبق إمامو يف االضلناء للركوع ، ٍب سبقو برفعو من الركوع ، فلما ىوى 

ع ، ٗتلص حينئٍذ من ركنُت مها الركوع والرفع فادلأمـو للسجود واإلماـ بعد مل ير 
إال إذا ىوى  يف ىذه احلالة قاً إلمامو يف الرفع من الركوعمنو ؛ ألنو ال يكوف ساب

، وإذا سبق ادلأمـو إمامو بركنُت فمعناه أنو سبقو  يرفع اإلماـبسجوده قبل أف 
 كعة .الر بأكثر 

وسبق ادلأمـو إلمامو بالركن أو الركنُت جاىبًل ، أو ناسيًا يوجب بطبلف الركعة 
     كم ببطبلف صبلتو ؛ ادلذىب ، وال حيُ وايتُت يف الرِ  فقط ، وىذا على أصحِ 
ُهْما- اهلل بن عباسٍ دلا تقدـ من حديث عبد : قاؿ -- النيب   أف   -َرِضَي اهلُل َعنػْ

             وا عليو (( ىُ كرِ تُ وما اسْ  سيافَ والن   طأَ تي الخَ مّ أُ  نْ عَ  وضعَ  اللَ  )) إف  
     حو ، قاؿ احلافظ وصح   ، واحلاكمُ  ، والدارقطٍت   رواه ابن ماجو ، والبيهقي  

 رؽ يظهر أف للحديث أصبلً ( .ىذه الط   : ) ٔتجموعِ  -َرِِحَُو اهللُ -ابن حجر
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  ________________________________________
ـٍ إلمَ  ن  سَ ويُ  ـِ مَ اإلتْ  عَ مَ  يفُ فِ خْ الت   ا  ا

________________________________________ 
أي أنو بعد فراغ اإلماـ من الصبلة  تلك الركعة قضاء [وقولو : ] ويصلي 

وانقطاع ادلتابعة بانتهائو منها يقـو ادلأمـو قاضيًا لتلك الركعة كادلسبوؽ ، إال أننا 
إذا أخذنا لفظ القضاء على ظاىره ، فمعناه أنو حيكي أداءه لتلك الركعة ، فإذا  

قرأ الفاٖتة كانت الثانية من العشاء مثبًل ، فإنو إذا قاـ لقضائها جهر بقراءتو و 
وسورة ، وأما إذا كاف مراده القضاء ٔتعٌت الفعل مطلقًا ، وأنو يأخذ حكم 

، فإنو يف ىذه ادلسألة يأٌب بركعة ادلسبوؽ الذي يبٍت يف صبلتو على صبلة إمامو ،
، ىذا إذا   وال جيهر ويقتصر على الفاٖتة ، وتكوف كالرابعة مع اإلماـ يف العشاء

إنو تبطل صبلتو وىو ال إشكاؿ ما إذا كاف متعمدًا فكاف جاىبًل أو ناسيًا ، أ
 . ، وبي نا وجو البطبلففيو

ـٍ إلمَ  ن  سَ ويُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو  ـِ مَ اإلتْ  عَ مَ  يفُ فِ خْ الت   ا أي أف السنة  [ ا
ى بالناس أف يراعي ٗتفيف الصبلة هبم ، وجيتنب اإلطالة ؛ لثبوت لئلماـ إذا صل  

 بذلك كما يف الصحيحُت من حديث أيب مسعودٍ  -- نة عن رسوؿ اهللالس  
 ألتأخر عن فقاؿ : إينِ  --قاؿ : جاء رجل إىل رسوؿ اهلل  --األنصاري 

يف  بَ ضِ غَ  -- طيل بنا ، فما رأيت النيب  صبلة الصبح ؛ من أجل فبلٍف شلا يُ 
كم نْ مِ  ، إف   ها الناسُ )) يا أي  يومئٍذ ، فقاؿ :  بَ ضِ شلا غَ  أشد   قط   وعظةٍ مَ 
           عيف بير والض  و الكَ ائِ من ورَ  ز ؛ فإف  وجِ يُ فلْ  اسَ الن   ـ  كم أَ رين فأي  ف  نػَ مُ 

 (( . فْ ف  خَ يُ )) فلْ ، ويف رواية :  ة ((اجَ وذا الحَ 
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  ،  الماعةِ  ودِ هُ من شُ  اسِ الن   فرةِ يف نُ  اإلطالة سببٌ  فدّؿ ىذا احلديث على أف  
 باً شديداً . ضَ من ذلك غَ  بَ ضِ غَ  -- النيب   وأف  

خفيف على باإلجياز ، والت   أمرٌ  ف ((ف  خَ (( ، وقولو : )) فليُ  زْ وجِ يُ وقولو : )) فلْ 
عليو  الناس ، كما نص   امةِ يف إمَ  خفيفِ نّية الت  ادلأمومُت ، وىو يدّؿ على سُ 

 . -َرِِحَُو اهللُ -ادلصنف 
        قاؿ :  -- النيب   حيحُت أف  يف الص   --: حديث أيب ىريرة  ومثلو

 ،بيريم والكَ قِ عيف والس  منهم الض   ف ؛ فإف  ف  خَ يُ فلْ  اسِ كم للن  ى أحدُ ل  )) إذا صَ 
فكونو يفّرؽ بُت اإلطالة يف حاؿ  اء ((ؿ ما شَ طو  يُ و فلْ سِ فْ كم لنِ ى أحدُ ل  وإذا صَ 

اإلمامة وحاؿ صبلة ادلنفرد لنفسو يدؿ على أف العلة ىي الماعة واحلرص على 
م هُ نػْ مِ  )) فإف  عدـ التنفَت منها ، وأف اإلماـ عليو أف يرفق ٔتن وراءه ؛ لقولو : 

 .  (( يرَ بِ والكَ  يمَ قِ والس   يفَ عِ الض  
إماماً  --قفي الث   اصِ بن أيب العَ  عثمافَ  ثَ عَ : حينما بػَ  ذلك -- دَ وأك  

ـ  القوـَ ، قاؿ : قلت اه بقولو كما يف صحيح مسلم : صَ وْ على قومو ، فأَ  )) ُا
و ، يْ دَ ّلسني بين يَ و ، فجَ نُ يئًا ، قاؿ : ادْ رسوؿ الل ، ِإن ي أجُد في نفسي شَ يا
ي بين  رِ هْ ها في ظَ عَ ضَ و ؿ فوَ حَ يي ، ثم قاؿ : تَ دْ ثَ  ي بينَ رِ دْ و في صَ ف  كَ   عَ ضَ وَ  ثم  
ـ  قومًا فلْ ومَ ـ  قَ تفي ، ثم قاؿ : أُ كَ  بير ، فيهم الكَ  ف ؛ فإف  ف  خَ يُ ك ؛ فمن أ

ى ل  اجة ، وإذا صَ عيف ، وإف فيهم ذا الحَ فيهم الض   يض ، وإف  رِ فيهم المَ  وإف  
 اء (( .ه فلُيصل  كيف شَ كم وحدَ أحدُ 
 راعاة أضعف الناس وىم ادلرضى والكبارعلى مُ  بٍتٌ مَ  يفِ فِ خْ بالت   رعِ الش   فأمرُ 

اس كأصحاب األعماؿ واألشغاؿ الن   ألحواؿِ  عفاء ، وفيو مراعاةٌ الض   وضلوىم من
 .  (( ةِ اجَ ا الحَ : )) وذَ بقولو  -- م النيب  اىُ نَ الذي عَ 
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إذا مسع بكاء صيب مع أمو وىو يف الصبلة أشفق عليها  -- ولذلك كاف النيب   
    --وخف ف صبلتو من أجلها كما يف صحيح مسلم عن أنس بن مالك 

، الةو وىو في الص  م  اء الص بي مع أُ كَ بُ  عُ مَ سْ يَ  --الل  : )) كاف رسوؿُ قاؿ 
 -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -، وبُّت  يرة ((صِ القَ  ورةِ أو بالس   يفةِ فِ الخَ  ورةِ رأ بالس  قْ فيػَ 

       ، كما يف صحيح مسلم عن أنس بن مالك  وِ مِ على أُ  أنو فعل ذلك شفقةً 
--   النيب   أف --  تها ، الَ إطَ  أُريدَ  الةِ في الص   لُ دخُ ي ألَ : )) إن  قاؿ
ِة َوْجِد أُّمو (( .ف من شِ الص بي ؛ فُأخف   اءَ كَ بُ  عُ مَ سْ فأَ   د 

األصل يف اإلمامة التخفيف وعدـ اإلطالة ، وينبغي على  ذلذه النصوص فإف  
 --راعي حاؿ ادلأمومُت وراءه ، ويضبط ذلك بالوارد عن النيب اإلماـ أف يُ 

كما يف الصحيحُت   --حيث إف ىديو أكمل اذلدي ، ولذلك قاؿ أنس 
صالًة من  الًة ، وال أتمّ صَ  خفّ أَ  اء إماـٍ قطّ يت ورَ ل  : )) ما صَ واللفظ دلسلم 

 (( . --الل  رسوؿِ 
مع الت ماـ ، ولذلك قاؿ         الت خفيفَ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -وقد كاف ىديو 

، كما يف الصحيحُت من حديث جابر      هُ وْ كَ دلا طّوؿ بالناس وشَ  --دلعاِذ 
ُهْما-ابن عبد اهلل   چں  ڻ  ڻ  ڻ چ  بػ يتَ ل  ال صَ وْ :))فلَ -َرِضَي اهلُل َعنػْ

(ٔ)  ،
 چٱ  ٻ چ 

 چڳ  ڳ   ڳ چ ،  (ٕ)
 بيرُ اءؾ الكَ ي ورَ ل  صَ و يُ ؛ فإن   (ٖ)

 (( . اجةِ وذو الحَ  عيفُ والض  
 

                              
. ٔ ، آية : األعلى( / ٔ)
. ٔ، آية :  الشمس( / ٕ)
. ٔ، آية :  الليل( / ٖ)



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٜٔٔ 

 

 ________________________________________
 شقّ يَ  ا لمْ ٍل مَ اخِ دَ  تظارُ انْ  ستحب  ويُ ،  انيةِ الث   نَ مِ  كثرَ ولى أَ ألُ ا كعةِ الر   ويلُ طْ وتَ 
 أموـٍ مَ ى لَ عَ 

________________________________________ 
ادلخِل الذي يضّيع  يفِ فِ خْ بالت   ريطِ فْ بُت اإلفراط باإلطالة والتػ   نةَ ونظرًا إىل أف الس  

 مأنينة ؛ فقد نص  األركاف أو ال يتمكن معو غالب ادلصلُت أو كثَت منهم من الط  
 ةِ نّ ماـ ، وىو ما جاء يف سُ يكوف مع الت   فيفَ خْ على أف الت   -َرِِحَُو اهللُ -ادلصنف 

 لناس كما سبق بيانو ، وىو ما صر ح بو أنسٌ باوىديو يف إمامتو  --رسوؿ اهلل 
--    اللِ  رسوؿُ  )) كافَ :  حيحُت ، واللفظ للبخاريِ كما يف الص -- 
 وُيْكِمُلها (( . الةَ الص   زُ وجِ يُ 

ىذه ىي سنة  [ انيةِ الث   نَ مِ  كثرَ ولى أَ ألُ ا كعةِ الر   ويلُ طْ وتَ  : ] -َمُو اللُ رَحِ -قولو 
    قاؿ :  --، كما ثبت يف الصحيحُت من حديث أيب قتادة  --النيب 

 هرِ ولى من الظ  األُ  كعةَ ّوؿ الر  طَ يُ  ا ، وكافَ ي بنَ لّ صَ يُ  --الل  رسوؿُ  )) كافَ 
 . (( بحِ ذلك في الص  ، وكَ  الثانيةَ  رُ صُ قْ ويػَ 

وليين من ين األُ تَ عَ كْ معها في الر   ورةٍ ، وسُ  ابِ تَ الكِ  ـ  بأُ  أُ رَ قْ يػَ  افَ )) كَ ويف رواية : 
 ػعةِ كْ في الر   يػلُ طِ يُ  ػافَ أحيػانًا ، وكَ  عنا اآليةَ ػُ مِ سْ ر ، ويُ صِ ػْ والعَ  ػهرِ الظ   ػالةِ صَ 
 ، وترجم لو البخاري يف صحيحو بالعمـو . ى ((ولَ األُ 

 [ أموـٍ ى مَ لَ عَ  شقّ يَ  ا لمْ ٍل مَ اخِ دَ  تظارُ انْ  ستحب  ويُ  : ] -اللُ رَِحَمُو -قولو 
      وؽ مجاعة ادلسبُ  لَ خَ كوع ، ودَ لو إذا كاف يف الر   يستحب   مراده : أف اإلماـَ 

و ؛ حىت يتمكنوا من إدراؾ الركعة ؛ دلا فيو من التعاوف وعِ كُ ؿ يف ُر أو أفراداً أف يطوِ 
 مع الماعة .  ها ، خاصةً ، وإدراؾ فضلِ  الصبلةُ  الّبِ  أبرِ على الّب والتقوى ، ومن 
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  ________________________________________
 هالَ  ها خيرٌ تُ يْ ها ، وبػَ عُ نػْ ُكرَِه مَ   إلى المسجدِ  أةُ رْ أذنت المَ تَ وإذا اسْ 

________________________________________ 
       ،  ُتبادلأموم : أف ال تًتتب عليو مشقةٌ  شرط ذلك أف -َرِِحَُو اهللُ -وبُت  

 ق  شُ بادلأمومُت ويَ  ر  ضِ على جلب ادلصلحة ، وال جيوز أف يُ  فدرء ادلفسدة مقدـٌ 
 ، وكذلك ينبغي أف يكوف فعلو لذلك بقصٍد حسٍن ، ال زلاباًة ورلاملًة . معليه

ها ، عُ نػْ ُكرَِه مَ   دِ إلى المسج أةُ رْ أذنت المَ تَ وإذا اسْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
أي طلبت اإلذف ذلا ، سواء  [ أذنت المرأةُ تَ [ ، قولو : ] اسْ  هالَ  ها خيرٌ تُ يْ وبػَ 

 [ . : ] المرأةُ أمرىا ؛ لعمـو قولو  من زوجها ، أو من أبيها ، أو ويلِ 
     للصبلة فيو من أجل الماعة وفضلها ، : أي وقولو : ] إلى المسجد [ 

، مثل ذىاهبا دلسجد قباء إذا كانت بادلدينة لفضل أجر أو يكوف لفضل ادلسجد 
العمرة بالصبلة فيو ، وىكذا إذا استأذنت حلضور مجاعة الصبلة يف ادلسجد ، 

يشمل  ذلا على اخلَت ؛ ألف فضل الماعة عاـٌ  فالسنة أف يؤذف ذلا ؛ معونةً 
 وؿ الباب .الرجاؿ والنساء ؛ لعمـو األحاديث الواردة فيو ، واليت تقدـ بياهنا أ

بأمر الرجل أف يأذف لزوجو إذا استأذنت  --وقد ثبتت السنة عن رسوؿ اهلل 
 الصحيحُت من حديث للصبلة يف ادلسجد ، وأف ال دينعها من ذلك كما يف

ُهْما-اهلل بن عمر عبد : )) إذا استأذنت قاؿ  -- النيب   أف   -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 -َرِِحَُو اهللُ -ادلصنف  ، وذلذا نص   ا ((هَ عْ نػَ مْ فال يَ  أحدَكم امرأتُو إلى المسجدِ 

َعَلْيِو الص بلُة -ه نة وعصياف أمرِ على كراىية منعها ؛ دلا فيو من ادلخالفة للس  
َعَلْيِو -هي بقولو ، وقد جاءت الرواية األخرى بصيغة الن   باإلذف ذلنّ  -َوالس بلـُ 
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هي درجات الن   ، وأقلّ  (( اللِ  دَ اجِ سَ مَ  اللِ  ءَ اوا إمَ عُ نػَ مْ )) ال تَ :  -الص بلُة َوالس بلـُ 
 ة .نزيهيّ الكراىة الت  

َرِضَي اهللُ -: أف ُتؤمن الفتنة ، ولذلك قالت أـ ادلؤمنُت عائشة  ذلك ومحل  
َها  ثَ دَ حْ رأى ما أَ  --الل  )) لو أف رسوؿَ كما يف صحيح مسلم :   -َعنػْ

 رائيل (( .ُمِنَعْت نساُء بني إسْ ا ، كمَ  سجدَ المَ  ن  هُ عَ نػَ لمَ  اءُ سَ الن  
وينبغي أف تراعي يف خروجها وشهودىا ما ينبغي مراعاتو من اآلداب الشرعية يف 

البصر ، وٕتنب فتنة الغَت بالطِْيِب ، وإظهار الزينة وادلفاتن يف  ادلشي ، وغضِ 
من  ادلرأة اليت مّست الطِْيبَ  --الثياب واحلُِلِي والسد ، ولذلك هنى النيب 

َرِضَي اهللُ -اهلل حيح مسلم من حديث زينب امرأة عبدشهود العشاء ، كما يف ص
َها َوَعْنوُ   ن  اكُ ت إحدَ دَ هِ )) إذا شَ :  --، قالت : قاؿ لنا رسوؿ اهلل  -َعنػْ
 . ِطْيباً ((  فال تمسّ  المسجدَ 

          :  --قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  عند مسلمٍ  --ويف حديث أيب ىريرة 
؛ فدؿ  على أنو  أيّما امرأٍة أَصابت بخورًا فال َتْشهد َمَعنا الِعَشاء اآلِخرة (()) 

 ودِ هُ حة الش  لَ صْ مَ  ضتْ ارَ عَ للصبلة بادلعروؼ ، وأنو إذا تػَ  ودىن  هُ ينبغي أف يكوف شُ 
هود ، حىت ولو كانت نع من الش  ، و٘تُ  ادلفسدةُ  ـُ قد  ، فإنو تُ  َتِ الغَ  فتنةِ  دةِ سَ فْ مع مَ 
وقوع احملظور  وكاف ىناؾ الفاسد الذي يتعّرض ذلا ، ويغلب على الظنِ  ةً صاحل

 نع .بسببو فإهنا ٘تُ 
ذلا  أف صبلة ادلرأة يف بيتها خَتٌ : أي  ا [هَ لَ  رٌ يػْ ها خَ : ] وبيتُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

        اهلل بن عمر روايٍة حلديث عبد من صبلهتا بادلسجد ؛ وذلك دلا ثبت يف
ُهْماَرِضَي - كم اءَ سَ وا نِ عُ نػَ مْ )) ال تَ قاؿ :  --ادلتقدـ أف النيب  -اهلُل َعنػْ

 حها .أخرجها أِحد وأبو داود واحلاكم وصح   ن ((هُ لَ  رٌ يػْ خَ  هنّ وتُ يُ اجد ، وبػُ سَ المَ 
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 وظاىره العمـو ، فيشمل ما إذا كانت ادلساجد مفّضلة ، كمسجد مكة وادلدينة 
        من العلماء وىو قوؿ طائفةٍ  فتكوف صبلهتا يف بيتها أفضل من ادلضاعفة

     ، لكن إذا قيل : إف ىناؾ فرقًا بُت ادلضاعفة واخلَتية ، كقولو  -َرِِحَُهُم اهللُ -
     فيما ثبت يف الصحيحُت من حديث زيد بن ثابتٍ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -
--   يب الن   أف--  : رَ يػْ خَ  كم ؛ فإف  وتِ يُ في بػُ  الةِ ليكم بالص  )) عَ قاؿ 
حيحُت من ، مع ما ثبت يف الص   وبة ((تُ كْ الة المَ و إال الص  تِ يْ في بػَ  رءِ المَ  الةِ صَ 

ي ىذا دِ جِ سْ في مَ  الةٌ )) صَ قاؿ :  --يب الن   أف   --حديث أيب ىريرة 
فتكوف اخلَتية من  اـ ((رَ المسجد الحَ اه ، إال وَ ا سِ فيمَ  الةٍ صَ  فِ لْ من أَ  رٌ يػْ خَ 

، ياءِ ا عن الفنت ، كاخلَتية يف صبلة ادلرء يف بيتو من جهة بعده عن الرِ ىَ دِ عْ جهة بػُ 
نة ، وحينئٍذ وما جيعلو اهلل لو من صبلتو يف بيتو من اخلَت ، كما ثبت يف الس  

من   فضيلُ راد هبا الت  ال يُ  ةَ ؛ من جهة أف اخلَتي   ةُ تكوف ادلضاعفة ال تعارضها اخلَتي  
 . بيةُ سْ النِ  ةُ ، وإمنا ادلراد هبا اخلَتي   وجوٍ  كلِ 
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 ٕٖٔ 

 

 ________________________________________
 و التِ و صَ قْ فِ  مُ الِ ، العَ  رأُ قْ األَ  ى باإلمامةِ لَ وْ فصل : األَ 

________________________________________ 
و [ التِ و صَ قْ فِ  مُ الِ ، العَ  رأُ قْ األَ  ةِ ى باإلمامَ لَ وْ فصل : األَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

عمل هبا يف ترتيب ىذا الفصل لبياف الصفات اليت يُ  -َرِِحَُو اهللُ -عقد ادلصنف 
اعتٌت  األئمة وادلفاضلة بينهم ، حيث اعتنت السنة ببياف ىذه ادلسألة ، ومن ٍب  

ًعا َرِِحَُهمُ -العلماء من احملدثُت والفقهاء  يػْ       --ببياف ىدي النيب  -اهلُل مجَِ
 يف بياف صفات األئمة اليت ينبٍت عليها التفضيل ، وثبوت األحقي ة باإلمامة . 

األنصاري  : ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب مسعودٍ  واألصل في ىذا
--   النيب   أف --  وا انُ كَ   ، فإفْ  اللِ  ابِ تَ ؤىم لكِ رَ ـ أقػْ وْ القَ  : )) يؤـّ قاؿ

هم مُ دَ فأقْ  واءً نة سَ ، فإف كانوا في الس   نةِ هم بالس  مُ لَ عْ فأَ  سواءً  اءةِ رَ في القِ 
ؤمن  الرجُل الرجَل مًا ، وال يَ لْ هم سِ مُ دَ فأقْ  سواءً  جرةِ ، فإف كانوا في الهِ ىجرةً 
 .  و ((نِ رمتو إال بإذْ كْ ى تَ لَ و عَ تِ يْ في بػَ  سْ لِ جْ و ، وال يَ انِ طَ لْ في سُ 

     :قاؿ  -- النيب   أف   يف صحيح مسلمٍ  --اخلدري  سعيدٍ  وحديث أيب
 ة أقرُؤىم (( .امَ هم أحُدىم ، وأحق هم باإلمَ مّ ؤُ يػَ الثًة فلْ )) إذا كانوا ثَ 

ـ  الناسَ  : : ] األولى باإلمامة [ اإلمامةُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو   همم  ؤُ يػَ  مصدر " أ
 يف صبلهتم .صار ذلم إماماً يتبعونو : " أي  إمامةً 

، كما قاؿ بعض أئمة اللغة ،  يءٍ شَ  يف أيِ  وعُ بُ ادلتْ  ـُ ىو ادلقدّ  واإلماـ في اللغة :
 چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ چ :  -ُسْبَحانَوُ -ومنو قولو 

(ٔ) . 

                              
. 7ٔ ، آية : اإلسراء( / ٔ)
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يف  األقرأ مقد ـ على األفقو أف  : من القراءة ، ومراده  مأخوذٌ  [ رأُ قْ وقولو : ] األَ  
ادلتقِدـ من قولو  --األنصاري  إمامة الصبلة ؛ دلا ثبت يف حديث أيب مسعودٍ 

 .  (( اللِ  ابِ تَ ىم لكِ ؤُ رَ قػْ أ وـَ القَ  ـ  ؤُ )) يػَ :  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -
 ةِ امَ اإلمَ )) وأحق هم بِ :  يف صحيح مسلمٍ  --اخلدري  وحلديث أيب سعيدٍ 

 .  ىم ((ؤُ رُ أقػْ 
        قاؿ :  -- النيب   أف   --عمرو بن سلمة الرمي عن أبيو وحلديث 

 .  آناً ((رْ م قػُ كُ ُر ثػَ )) وليؤمكم أكْ 
ُهْما-اهلل بن عمر ويف صحيح البخاري من حديث عبد        :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

   الٌم مولى هم سَ م  ؤُ يػَ  كافَ   -- بيـ الن  دَ قْ مَ  لَ بْ قػَ  لينَ رين األو  اجِ هَ المُ  )) أف  
 رآناً (( .ثَرىم قُ ، وكاف أكْ  يفةَ ذَ أبي حُ 

األقرأ ىو ادلقدـ يف اإلمامة بالصبلة  فهذه األحاديث تدّؿ داللة واضحة على أف  
ىو األفقو ؛  -- األقرأ زماف النيبِ  : بأف   ى االستدالؿ بهاوقد ُاعُتِرَض عل

موا  وقراءتو حىت يتعل  ألهنم ما كانوا يتجاوزوف العشر آيات يف حفظ كتاب اهلل
 : و من وجهينوُأِجيَب عنأحكامها ، 

 أف األحاديث جاء اخلطاب فيها عامًا يف تقدًن األقرأ ، فهو خطابٌ  ىما :أحد
ُهمْ -، وليس سلتصاً بالصحابة  ومكافٍ  لؤلمة يف كل زمافٍ  عاـٌ   . -َرِضَي اهللُ َعنػْ

األقرأ واألعلم بالسنة ، وقّدـ األقرأ فر ؽ يف خطابو بُت  --أف النيب  والثاني :
 عليو .

على  --أليب بكر  -- عن تقدًن النيبِ  -َرِِحَُو اهللُ - وأجاب اإلماـ أحمد
بلفتو ؛ فلهذا ادلعٌت قّدمو يف على خِ  نبيوَ ُأيَبِ بِن كعٍب وغَته : بأنو أراد بذلك الت  

 الصبلة على الناس كّلهم .
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 ٕٔ٘ 

 

: ) وقد منع بعضهم أف يكوف ُأيَب  بُن كعٍب  -اهللُ  َرِِحَوُ -قاؿ احلافظ ابن رجب 
أقرأَ من أيب بكٍر ؛ ألف ادلراد باألقرأ يف اإلمامة األكثر قرآناً ، وقاؿ :كاف أبو بكر 

متاز أبو بكٍر بالعلم زية أُليَبِ بِن كعٍب عليو يف ذلك ، وا، فبل مَ  وُ ل  يقرأ القرآف كُ 
 ىػ .والفضل ( ا

بأحكامها ، فإنو يُقّدـ  العامل بالسنة الفقيوُ  واألعلمُ  األقرأُ  وعلى ىذا فلو اجتمع
تاج إليو من فقو الصبلة ، وىو األمور الضرورية ٔتا حيُ  األقرأ ما داـ أنو على علمٍ 

       إىل ىذا القيد بقولو :  -َرِِحَُو اهللُ -هبا الصبلة ، وأشار ادلصنف  اليت تصح  
فيكوف على علم بأركاف الصبلة وشروط صحتها و [ التِ صَ  وَ قْ فِ  ] العالمُ 

 وواجباهتا ومبطبلهتا ، وضلو ذلك من األحكاـ .
ـَ على األعلم بالسنة ، وأما إذا مل يكن   فإذا كاف األقرأ على علم بفقو الصبلة ُقِد

ـُ ، كما ىو مستفادٌ   و [التِ صَ  وَ قْ فِ  مُ الِ ] العَ من مفهـو قولو :  كذلك فإنو ال يُػَقد 
تقدًن األقرأ إمنا ىو  زلل   : ) ال خيفى أف   -َرِِحَُو اهللُ -افظ ابن حجر قاؿ احل

ُ حيث يكوف عارفًا ٔتا يَ     معرفتو من أحواؿ الصبلة ، أما إذا كاف جاىبلً  تعُت 
 ىػ .ـ اتفاقاً ( اقد  فبل يُ 
يف مسألة تقدًن  -َرِِحَُهُم اهللُ -أف زلل اخلبلؼ بُت العلماء  -َرِِحَُو اهللُ -فبُّت 

 األقرأ على األفقو إمنا ىو يف حاؿ علم األقرأ بفقو الصبلة . 
ـُ ، فهل ادلراد بو األكثر حفظًا للقرآف ، أـ ادلراد بو  وإذا قلنا : إف األقرأ يُقد 

 : قوالففيو األكثر ضبطاً وٕتويداً لو ؟ 
ـُ األكثر حفظاً . األوؿ : القوؿ  أنو يُقد 
ـُ  الثاني : القوؿ  .الض ابُط للِتبلوِة اجملِوُد أنو يُقد 
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، واختاره غَت واحٍد من  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - ىو األرجح في نظرياألوؿ  قوؿوال 
   ث نص فيها ؛ ألف أكثر األحاديث دالٌة عليو ؛ حي -َرِِحَُهُم اهللُ -أىل العلم 

على كثرة القرآف ، كما يف صحيح البخاري من حديث  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -
ت رِ ضَ )) فإذا حَ قاؿ :  -- النيب   أف   --عمرو بن سلمة الرمي عن أبيو 

 .  آناً ((رْ كم قػُ ُر ثػَ كْ كم أَ مّ ؤُ يػَ كم ، ولْ أحدُ  فْ ؤذ  يُ فلْ  الةُ الص  
ُهْما-اهلل بن عمر عن عبدويف صحيح البخاري أيضاً  )) لما :قاؿ  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

الٌم هم سَ ؤمّ كاف يَ  --بي الن   ـِ دَ قْ مَ  هاجروف األولوف الُعصبة قبلَ المُ  ـَ دِ قَ 
َعَلْيِو الص بلُة -فيكوف مفسرًا لقولو  آنًا ((رْ َرىم قػُ ثػَ كْ أَ  افَ يفة ، وكَ ذَ مولى أبي حُ 

 . رِ خَ يف األحاديث األُ  ] األقرأ [:  -َوالس بلـُ 
 .  --على فضل كثرة احلفظ لكتاب اهلل  وىي تدؿ  

إمنا راعوا ورود األثر بكثرة  و للتالوةالعبرة بتجويده وضبط والذين قالوا : إف  
ـِ          -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-ادلؤمنُت عائشة  األجر يف ضبطو ، كما يف حديث أ

ـِ رَ مع الس َفَرِة الكِ  آفِ رْ بالقُ  رُ اىِ : )) المَ قاؿ  -- النيب   يف الصحيحُت ، أف    ا
 . زاعِ من موضع النِ  ، وىو أعم   رة ((رَ البػَ 

اهلل عبد: ٔتا ورد من األحاديث يف فضل إعراب القرآف ، كحديث  كما استدلوا
 أَ رَ قػَ  نْ مَ  ؛ فإف   آفَ رْ وا القُ بُ رِ عْ )) أَ قاؿ :  --أف النيب  --بن مسعود ا

رواه الطّباين يف األوسط نات (( سَ شر حَ ٍؼ عَ رْ حَ  ل  كُ بِ  وُ ، فلَ  وُ بَ رَ عْ فأَ  آفَ رْ القُ 
 ىػ . مي رِحو اهلل : ) فيو هنشل ، وىو مًتوٌؾ ( اقاؿ اذليث

وفضل ضبط القرآف ال يستلـز التفضيل على كثرة احلفظ ادلنصوص على تفضيلها 
 وتقدديها يف موضع النزاع كما ال خيفى . 

ـٌ على األجود قراءة .وعليو ، فإف األ  كثر حفظاً مقد 
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 ٕٔٚ 

 

 ________________________________________
 وُ قَ فػْ األَ  ثم  

________________________________________ 
بقولو :  --كما نص على ذلك النيب   [ وُ قَ فػْ األَ  م  : ] ثُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

وادلراد بو األفقو واألعلم  (( نةِ هم بالس  مُ لَ واء فأعْ سَ  اءةِ رَ وا في القِ انُ كَ   )) فإفْ 
  ) شرح المقد مة ( .بأحكاـ الشريعة من غَته ، وقد تقد ـ تعريف الفقو يف 

ـُ الش رُع األفقَو ، واألعلَم بالس   نة لئلمامة ؛ ألف الفقو زلتاج إليو يف مجيع وإمنا قد 
أركاف الصبلة ، وىذا أدعى لضبط اإلمامة وأدائها على الوجو الصحيح ، وأمكن 

 دلعرفة ما ينبغي فعلو عند طرياف الطارئ من سهٍو وعذٍر دينع إ٘تامها . 
فإذا كاف اإلماـ عادلًا باألحكاـ الشرعية فإف ذلك أدعى حلفظ صبلتو ، وصبلة 

    ، ٓتبلؼ ما إذا كاف جاىبًل بالسنة ،  -تَػَعاىَل -وراءه من اخلطأ بإذف اهلل من 
عند  صرؼَ سن الت  عليو ادلسائل واألحكاـ ، وال حيُ  سُ بِ تَ لْ ال فقو عنده ، فإنو تػَ 

طبلف صبلتو ، وصبلة من وراءه ، ي ذلك إىل بُ ؤدِ هو وغَته ، وقد يُ طرياف الس  
 احلوادث . من خبلؿ الوقائع و  وىذا معروؼٌ 

 ةِ نة ، وإماتَ نة إذا تقد ـ يف اإلمامة فإف ذلك أدعى إلحياء الس  بالس   األعلمَ  ٍب إف  
 د اإلمامةَ قلّ ُت دلا تَ من سنن ادلرسلُت ، وأُميت من بدع ادلضلِ  ، فكم ُأحييَ  ةِ عَ دْ البِ 

   ، احلريصوف على تطبيقها ، والعمل هبا ودعوة الناس إليها ،  نةِ العلماء بالس  
على حق ىؤالء يف اإلمامة ، وأهنم مقد موف  --يب يو الن  بِ نْ فبل شك يف أف تػَ 

إىل ما يًتتب على ذلك من اخلَت  على غَتىم شلن ىو جاىل بالسنة فيو إشارةٌ 
 بتت السنة بفضل يف صبلهتم مع الماعة ، ولذلك ث العظيم للناس ، خاصةً 
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  ________________________________________
 رؼُ األشْ  ثم  ،  األسن   ثم  

________________________________________ 
، كما يف الصحيحُت  ، والش هادة ذلم باخلَتي ة يف الِدين وعلِو مكانتهم الفقهاء

هو ق  فَ يرًا يػُ و خَ بِ  اللُ  دِ رِ يُ  نْ : )) مَ قاؿ  -- النيب   أف   --من حديث معاوية 
 (( . ينِ في الد  

َعَلْيِو -األسن ادلراد بو األكّب سنًا ؛ لقولو  [ ن  سَ األَ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
        : يف حديث أيب مسعود األنصاري يف صحيح مسلم  -الص بلُة َوالس بلـُ 

 .  يف رواية األشجِ ناً (( ىم سِ رُ بػَ فأكْ  واءً سَ  رةِ جْ وا في الهِ انُ )) فإف كَ 
  أمر مالك  --وقد ثبت مثل ذلك يف األحاديث األخرى ؛ حيث إف النيب 

ُهمْ -و وأصحابَ  ويرثِ بن احلُ ا إذا حضرهتم الصبلة أف يقدموا األكّب  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
، مأحدك مْ كُ ف لَ ؤذ  يُ فلْ  الةُ رت الص  ضَ )) فإذا حَ سنًا فقاؿ كما يف الصحيحُت : 

فاستووا  --، ومن ادلعلـو أهنم قدموا مجيعاً على النيب م (( كُ ُر بػَ كم أكْ ليؤمّ  ثمّ 
 نة وىجرهتم إليو هبجرة الوفود ، فأمر بتقدًن األكّب ِسناا .يف قراءهتم وتعلمهم الس  

 نِ ، فأمرىم بالرجوع إىل السِ  " ربُت يف القراءةاوكانوا متق" :  رِحو اهلل اءقاؿ احلذّ 
 يف التقدًن ؛ فدؿ على اعتبار السن يف ادلفاضلة بُت األئمة .

و يف اخلَت ٍب إف كبَت السنة أكثر خشوعًا شلن ىو دونو ، وأقرب لآلخرة ، فحالُ 
 من غَته . غالباً أحسنَ 

 في اللغة : رؼُ والش  ،  رؼِ أفعل من الش   [ ؼُ رَ شْ األَ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 سب ، وادلراد بكوف اإلماـ شريفاً يف نسبو أف واجملد ، وىو ىنا شرؼ الن   العلو  
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 ٕٜٔ 

 

 ________________________________________
 رةً جْ ىِ  ـُ دَ األقْ  ثم  

________________________________________ 
ـٌ على غَته من سائر العرب ، وبنو ىاشم مقد موف يكوف قُ  رشيًا ، فالقرشي  مقد 

  . رِحهم اهللوىذا مذىب بعض أىل العلم كالشافعية على غَتىم من قريش ، 
 يف حديث أنس بن مالكٍ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -: بقولو  واستدلوا على ذلك

--  : ُد والنسائي والبيهقي ، وفيو ضعفٌ رواه أِح (( يشٍ رَ من قػُ  )) األئمة 
 ّبى . غرى على اإلمامة الكُ فقاسوا اإلمامة الص  

: ٔتا رواه الشافعي يف مسنده عن ابن شهاب أنو بلغو  كما استدلوا على ذلك
 .  شاً ، وال تَػَقد ُموىا ((يْ رَ )) َقد موا قػُ قاؿ :  --أف النيب 

ىو القوؿ بعدـ اعتبار النسب يف  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - والذي يترّجح في نظري
؛ لعدـ ثبوت  -َرِِحَُهُم اهللُ - وىو مذىب جمهور العلماءاإلمامة يف الصبلة ، 

 الدليل باعتباره . 
، ووجود  مامة الُكّبىيف اإل عليو اخلبلؼُ  دُ رِ والقياس على اإلمامة الكّبى يَ 

 .  مصلحتول منهما لتحقيق ما حيتاج إليو يف ك  الفارؽ بُت 
ـُ يف اإلمامة بالن   -َرِِحَُو اهللُ -قاؿ شيخ اإلسبلـ     سب ، وىو قوؿ : ) وال يُػَقد 

چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ: أيب حنيفة ومالك وأِحد ؛ لقولو 
 ىػ .( ا (ٔ)

،  رِ جْ من اذلَ  مأخوذةٌ  : رةُ جْ الهِ  [ رةً جْ ىِ  ـُ دَ قْ األَ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 ؾ ، وادلراد هبا ترؾ ببلد الكفر ، واالنتقاؿ منها إىل ببلد اإلسبلـ . وأصلو الًت  

                              
. ٖٔ ، آية : احلجرات( / ٔ)



 ٖٓٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

 تشمل : --وىي يف زماف النيب  
 إىل ببلد احلبشة . -َرِضَي اهللُ َعنػُْهمْ -وىي ىجرة الصحابة  الهجرة األولى :

وىي ىجرة الوفود بعد فتح مكة وإسبلـ العرب ، حيث  والهجرة الثانية :
 ؛ ليتعلموا أمور دينهم . --ىاجروا إىل النيب 

ُهمْ -وأصحابو  --وىي ىجرة النيب  والهجرة الثالثة :        -َرِضَي اهلُل َعنػْ
من مكة إىل ادلدينة دلا ضايقهم ادلشركوف وآذوىم ، وىي ادلشهورة ، وإذا أُطلقت 

 انصرفت إليها .  اذلجرة غالباً 
وأما إذا أُطلقت ٔتعناىا العاـ فإف  ادلراد هبا االنتقاؿ من بلد الكفر إىل بلد 

وبة بطلوع الشمس من مغرهبا ؛ إىل انقطاع الت   اإلسبلـ ، وىي هبذا ادلعٌت باقيةٌ 
وية بن أيب سفياف رضي اهلل يف حديث معا -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -لقولو 
لع طْ ى تَ وبة حتّ الت   عُ طِ قَ نػْ وبة وال تػَ ع الت  طِ قَ نػْ ى تػَ حتّ  ةُ رَ جْ الهِ  عُ طِ قَ نػْ ال تػَ  )): عنهما

 أخرجو أِحد وأبو داود والبيهقي . ها ((بِ رِ غْ من مَ  سُ مْ الش  
بُّت أهنا  --وأما ٔتعناىا اخلاص وىو االنتقاؿ من مكة إىل ادلدينة ، فإف النيب 

ُهَما-اهلل بن عباس نتهت بفتح مكة ، كما يف حديث عبدا يف  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
اٌد ، هَ جِ  ، ولكنْ  حِ تْ الفَ  بعدَ  ةَ رَ جْ )) ال ىِ قاؿ :  --الصحيحُت ، أف النيب 

 ٌة (( .يّ ونِ 
أهنم إذا استووا يف الصفات ادلتقِدمة نُظر إىل أقدمهم  -َرِِحَُو اهللُ -ومراد ادلصنف 

 -- كما يف حديث أيب مسعودٍ   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -؛ لقولو  ىجرةً 
 (( . ةً رَ جْ ىِ  مْ هُ مُ دَ )) فأقْ ادلتقدـ : 

 
 



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٔٔ 

 

 ________________________________________
ـُ  البيتِ  نُ اكِ وسَ ،  عَ رَ قػَ  نْ مَ  ى ، ثم  قَ األتػْ  ثم     ق  حَ أَ  جدِ سْ المَ  وإما

________________________________________ 
فضيل مأخوٌذ من بصيغة أفعل الت   ى :قَ تػْ األَ  ى [قَ تػْ األَ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

التقوى ، وىي كلمة جامعة خلصاؿ اخلَت ، أعبلىا الورع بأف يًتؾ ما ال بأس بو 
وأوسطها اتباع األوامر ، خشية الوقوع فيما فيو بأس ، وأدىن مراتبها ترؾ الشرؾ ، 

 واجتناب النواىي .
أهنم إذا كانوا متساوين يف الصفات السابقة نُظر إىل أكثرىم  -َرِِحَُو اهللُ -ومراده 

ـُ على من كاف دونو ؛ لقولو  --هلل  وتقوىً  طاعةً          :  -تَػَعاىَل -، فُيقد 
چڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ

(ٔ) . 
إذا تساووا فيما تقد ـ من الصفات : أي  [ عَ رَ قػَ  نْ مَ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

   هبا يف  ُأجرَِيِت القرعُة ، وقد تقد ـ بياف حقيقتها ومشروعيتها والطريقة اليت تتم  
 .  ) باب األذاف (

: أنو ُٕترى القرعُة بينهم بطريقتها ادلعروفة ، ٍب من خرجت  -َرِِحَُو اهللُ -ومراده 
 . حناءِ على غَته ؛ قطًعا للش  عليو القرعة ُقِدـ 

ـُ وإمَ  تِ يْ البػَ  نُ اكِ : ] وسَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو  أف ساكن : أي  [ ق  حَ أَ  دِ جِ سْ المَ  ا
ـٌ يف اإلمامة يف الصبلة يف بيتو  وعّب  رِحو اهلل بساكن البيت على غَته البيت مقد 

كًا أو غَت مالٍك حىت ال يُظن  اختصاصو ٔتن ديلكو ، فأراد العمـو سواء كاف مال
 ادلتقدـ ،  -- ؛ حلديث أيب مسعودٍ  لو كادلستأجر فجميعهم أحق  باإلمامة

                              
. ٖٔ ، آية : احلجرات( / ٔ)



 ٕٖٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
 إال ِمْن ِذي ُسْلطَاٍف 

________________________________________ 
 و ((انِ طَ لْ )) وال يؤمن  الرجُل الرجَل في سُ :  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -وفيو قولو 
أوىل باإلمامة من  عموماً  فدؿ  على أف صاحب البيت و ((تِ يْ : )) في بػَ ويف لفظ 

أف يكوف أىبًل لئلمامة ، بأف توفرت فيو صفات اإلماـ  ذلك : محل   لكن   وِ فِ يْ ضَ 
ـُ على غَته حىت ولو كاف األقرأ واألفقو  ؛ لعمـو احلديث . البلزمة ، فُيقد 

باإلمامة من غَته ، وقد تقد ـ يف الباب  : إماـ ادلسجد ، فإنو أحق  وفي حكمو 
     اتب لو حقٌّ يف اإلمامة السابق بياف عدـ جواز التقد ـِ عليو ، وأف اإلماـ الر  

َرِضَي اهللُ -اهلل بن عمر عن عبد دٍ يِ ، وروى البيهقي بسنٍد جَ ال جيوز تضييعو 
ي فيو موىًل لو ، فصلى ابن عمر صلِ أنو اتى أرضاً لو ، وعندىا مسجٌد يً  -ْماَعنػْهُ 

 (( . ق  حَ أَ  المسجدِ  بُ احِ )) صَ معهم ، فسألوه أف يؤمهم فأىب ، وقاؿ : 
ـَ صاحب الدار فيو ِحَكٌم  : أنو يكوف مشغواًل ٓتدمة ، منها وال شك يف أف  تقد 
ـّ غَتُُه فرٔتا أطاؿ  ضيفو ، فيصلي بضيوفو ْتسب حالو ، وىذا ٓتبلؼ ما إذا أ

 فأضر  بو .
   : أف يكونوا أىبًل لئلمامة ، أما إذا مل يكونوا كذلك ،  ومحل تقديم ىؤالء

وف فيها حلنًا زليبلً نُ حَ لْ يػَ ، أو  مثل : أف تكوف قراءهتم للفاٖتة غَت صحيحةٍ 
 ، فإهنم ال يُقد موف على غَتىم شلن ىو أضبط للقراءة .للمعٌت
ـُ  [ افٍ طَ لْ ي سُ ذِ  نْ : ] إال مِ  -رَِحَمُو اللُ -قولو  استثناء شلا سبق ، فُيقد 

وىذا ىو مذىب السلطاف بواليتو العامة ، حىت على الرجل يف بيتو وسلطانو ، 
      كما يف حديث   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -؛ لقولو  -َرِِحَُهُم اهللُ - الجمهور



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٖٔ 

 

 ________________________________________
 ىمد  ى من ضِ لَ أوْ  يابٌ لو ثِ  نْ ومَ  توفٌ خْ ، ومَ  صيرٌ ، وبَ  قيمٌ ، ومُ  اضرٌ وحرٌّ ، وحَ 

________________________________________ 
ي و وال فِ لِ )) وال تؤمن  الرجَل في أىْ :  يف صحيح مسلمٍ  -- أيب مسعودٍ 

 ، فهو أحق   عامةٌ  لطاف العاـ داخل يف ىذا ادلعٌت ، فلو واليةٌ ، والس   و ((انِ طَ لْ سُ 
ـ  يفعل  -- النيب باإلمامة ، كما كاف َرِضَي اهللُ - حابةَ الص   ذلك حيث أ

ُهمْ  ـْ إماَمها ؛ ألف   دلا قدـ مكة يف الفتح ، والعمرة ، واحلجِ  -َعنػْ   واليتو  ومل يقِد
 مة ، فالسلطاف أوىل من الميع باإلمامة .عا -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -

لو  نْ ومَ  توفٌ خْ ، ومَ  صيرٌ ، وبَ  قيمٌ ، ومُ  اضرٌ وحرٌّ ، وحَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
معناه : أف من كاف على صفة الكماؿ من احلرية  [ ىمد  ى من ضِ لَ أوْ  يابٌ ثِ 

، فإنو أوىل شلن كاف دونو  السًتة كاملةً  ٖتصيلواحلضر واإلقامة والبصر واخلتاف و 
 يف ىذه الصفات .

رعية كما يُفهم فات الش  بعد استوائهم يف الصِ  -َرِِحَُو اهللُ -فإذا كاف مراد ادلصنف 
من السياؽ فبل إشكاؿ ، وأما إذا كاف على اإلطبلؽ فغَت مسّلم ؛ ألف  ادلوىل 

بت يف صحيح البخاري ثوالعبد إذا كاف أقرَأ من احلِر كاف أوىل باإلمامة ؛ ِلَما 
ُهْما-اهلل بن عمر من حديث عبد وف رُ هاجِ المُ  ـَ دِ )) لما قَ قاؿ :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

الٌم مولى هم سَ ؤم  اف يَ ، فكَ  -- اللِ  رسوؿِ  ـِ دِ قْ مَ  قبلَ  بةَ لوا الُعصْ زَ األولوف نػَ 
ُهْما- أبي حذيفةَ  ة ؛ فدؿ  على صح   آنًا ((رْ أكثَرىم قػُ  ، وكافَ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

إمامة ادلوىل لؤلحرار ، وأهنم ال يُقد ُموف عليو إذا كاف أكثَرىم قرآنًا ؛ ألف ىؤالء 
ُهمْ -ادلهاجرين كاف فيهم أفاضل الصحابة وخيارىم    كعمر ،   -َرِضَي اهلُل َعنػْ



 ٖٗٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

 دِ األسَ دِ بْ بن عَ  مةَ لَ ، وأبو سَ  ابِ ط  الخَ  بنُ  مرُ )) وفيهم عُ ففي رواية أيب داود :  
ُهْما-  (( . -َرِضَي اهللُ َعنػْ

 البدويِ  ، ضد   اسم فاعل من احلضر ، وادلراد بو : احلضري   [ قولو : ] وحاضرٌ 
وىو ساكن البادية ، فالغالب يف احلاضر أف يكوف ضابطًا لقراءتو وصبلتو ، 
ٓتبلؼ من كاف يف البادية ؛ فإف العلم فيهم قليل ، ويكثر فيهم الهل بأحكاـ 

                                                     :  -ُسْبَحانَوُ -لبعدىم عن ادلدف وأماكن الت لقي للعلم ، كما قاؿ الشرع 

 چڱ  ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ
(ٔ)  . 

كما   إذا مل يكن البدوي  قارئًا ، أو مستوفًيا لصفات التقدًن ، فإنو و :وىذا محل  
حيحة نة الص  إذا كاف كذلك وكاف أقرأ من احلضري كاف أوىل ؛ لعمـو الس   قدمنا

 . عموماً  على تقدًن األقرأ واألعلم بالسنة الةِ الد  
ادلسافر ، فإف ادلقيم أوىل من جهة  ضد  ىو  [ يمٌ قِ : ] ومُ  -رَِحَمُو اللُ -وقولو 

ـّ بالناس وىو يقصر لرٔتا التبس األمر على من وراءه ، فإذا سّلم  أف ادلسافر إذا أ
ظّن من وراءه سهَوه فسبحوا لو ، ولرٔتا سّلموا معو سهوًا ، أو جهبًل ، وأما إذا 

فيهما  بو ادلفًتضُ  الصبلة فإنو تكوف الركعتاف اللتاف أ٘تهما نافلًة ، وحينئٍذ يأًب   أًب  
ـ  ادلقيم مل تقع  فيكوف من باب ائتماـ ادلفًتض بادلتنفل ، وفيو اخلبلؼ ، فإذا أ
ىذه األمور ، وٕتري الصبلة على َسَنِنَها ، ومن ىنا ، كانت إمامة ادلقيم أوىل من 

 إمامة ادلسافر .
من الرؤية ،  األعمى ؛ ألنو يتمكن ضد  ىو  [ يرٌ صِ : ] وبَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 وقد حيتاج إليها يف بعض األحواؿ كدفع مارٍّ وضلوه ، فتحصل السنة بو أكثر من 

                              
. 77 ، آية : التوبة( / ٔ)



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٔ٘ 

 

 ________________________________________
 كَكافرٍ   قٍ اسِ فَ  فَ لْ خَ  الةُ الص   ح  صِ وال تَ 

________________________________________ 
ُهْما-غَت ادلبصر ، ولذلك قاؿ ابن عباس  كما روى عبد الرزاؽ يف   -َرِضَي اهللُ َعنػْ

 .  ؟ (( لةِ بْ ني إلى القِ ونَ لُ عد  يُ  م وىمْ هُ أؤمُ  : )) كيفَ مصنفو 
 رعية كما قدمنا .فات الش  إذا مل يفضل األعمى بالصِ  و :وىذا محل  

  تقدًن األعمى على ادلبصر ؛ ألنو ال يرى  -َرِِحَُهُم اهللُ - واختار بعض العلماء
       ما يشغلو ، فهو إىل اخلشوع وضبط الصبلة أقرب من غَته ، وىو وجو 

ويف الِسَت أف النيب  –رِحة اهلل على الميع  - عند الشافعية ، ورواية عن أِحد
ـِ مكتوـٍ رضي اهلل ع نو على ادلدينة يف غزوِة صلى اهلل عليو وسلم استخلف ابن أ

 . َخيّب ، وكاف ُيصِلي هبم
، وقد تقد ـ تعريفو ومشروعيتو يف  افِ تَ من اخلِ  [ وفٌ تُ خْ : ] ومَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ـُ على األقػْ  -َرِِحَُو اهللُ -هارة ، ومراده الط   ؛ ألنو أكمل  فِ لَ : أف ادلختوف يُقد 
، فإذا استوت الصفات الشرعية الواردة  شرعية كماؿٍ   طهارة ؛ وألف اخلتاف صفةُ 

 يف األئمة ُرِجَح هبا .
لو ثوباف وما يسًت بو رأسو أوىل : أي  [ ابٌ يَ ثِ  وُ لَ  نْ : ] ومَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

، فإذا استوت الصفات الشرعية  ًت على ىذا الوجو كماؿٌ شلن ىو دونو ؛ ألف الس  
جيُح بكماؿ الس    ًت .ُروِعَي الًت 

         بعد أف بُّت  [ قٍ اسِ فَ  فَ لْ خَ  الصالةُ  : ] وال تصح   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
، يف الصفات الواجبة -ِِحَُو اهللُ رَ -صفات الكماؿ يف اإلمامة ، شرع  -َرِِحَُو اهللُ -

 اإلمامة إال هبا ، فهي ٔتثابة الشروط يف األئمة . وىي اليت ال تصح  
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الصبلة خلف الفاسق ،  أنو ال تصح   -َرِِحَُو اهللُ - فبدأ بشرط العدالة ، فبُت   
ىا " إذا خرجت رِ شْ طبة عن قِ الر   قتِ سَ : اخلروج ، يقاؿ : " فَ  في اللغة والفسقُ 

ٔتعصيتو واعتداء  -تَػَعاىَل -عن طاعة اهلل  بذلك ؛ ألنو خارجٌ  الفاسقُ  فَ ووصِ 
 حدوده وزلارمو .

والفسق يكوف بارتكاب الكبَتة أو اإلصرار على الصغَتة ، فيشًتط يف اإلماـ أف 
 يكوف عدالً ، رلتنباً لكبائر الذنوب ، غَت مصرٍّ على صغائرىا .

إمامتو ، ويستوي عندىم  أف الفاسق ال تصح   -َرِِحَُهُم اهللُ - ومذىب الحنابلة
     ل البدع واألىواء ، خلف أى أف يكوف فسقو من جهة االعتقاد ؛ فبل تصح  

أو يكوف فسقو من جهة األقواؿ كالقاذؼ ، أو يكوف من جهة األعماؿ  
 كشارب اخلمر ، والزاين .
 إىل أف الصبلة خلف الفاسق صحيحةٌ  -َرِِحَُهُم اهللُ - وذىب جمهور العلماء

 من حيث الملة .
ن يصلي : إذا مل يكن الفسق متعِلقًا بالصبلة ، كم الخالؼ بينهم ومحل  

 بالناس زلدثًا متعمدًا ، أو يضيع واجبات الصبلة استهتارًا وهتتكًا ، فهذا متفقٌ 
 على عدـ صحة الصبلة وراءه .

ة إمامة الفاسق ؛ ىو القوؿ بصح   -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - والذي يترّجح في نظري
    لصحة داللة السنة على ذلك ، ففي صحيح البخاري من حديث أيب ىريرة 

--   النيب   أف --  : م ، هُ م ولَ كُ وا فلَ ابُ أصَ  م ، فإفْ كُ وف لَ ل  صَ )) يُ قاؿ
 هم (( .يْ لَ م وعَ كُ أوا فلَ طَ خْ أَ  وإفْ 

       وراء الفاسق ،   أف الصبلة صحيحةٌ بُت   -- النيب   : أف   ووجو الداللة
 إىل من وراءه . خطؤه وأف خطأ الفاسق على نفسو ، وال يسري
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      قاؿ لو :  -- النيب   ، أف   --مسلم من حديث أيب ذر ويف صحيح 
ها ؟ قاؿ قلت : تِ قْ عن وَ  الةَ روف الص  ؤخ  يُ  ليك أُمراءُ اف عَ إذا كَ  تَ أنْ  يفَ )) كَ 

ها ل  ؛ فإن  ركتها معهم فصَ أدْ  ها ، فإفْ تِ قْ الة لوَ رني ؟ قاؿ : صل  الص  مُ أْ ا تَ فمَ 
 (( . افلةٌ نَ  لكَ 

َعَلْيِو الص بلُة - حَ فصح   (( فلةٌ ها لك ناَ )) فصل  ؛ فإن  : يف قولو :  ووجو الداللة
    وادلداومة عليو ،  بتعم د تأخَت الص بلةالصبلة خلفهم مع فسقهم  -َوالس بلـُ 

 حها ، ودلا حكم بكوهنا نافلة .دلا صح   باطلةً  الفاسقِ  خلفَ  بلةُ ولو كانت الص  
ُهْما-اهلل بن عمر بدوروى البخاري يف صحيحو عن ع ى أنو صل   -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ى أنو صل   -- وسف ، وروى أيضاً عن أيب سعيد اخلدريِ بن يُ  اجِ خلف احلج  
 . --علياا  سب  يَ  روافُ ، وكاف مَ  بن احلكمِ  خلف مروافَ 

 . نكره أحدٌ وىذا كاف مشهوراً مستفيضاً ، ومل يُ 
، فصبلة من وراءه من باب أوىل  الفاسق صبلتو يف حق نفسو صحيحةٌ  وألف  

 وأحرى .
على بطبلف  الصحيحة ما يدؿ   --و مل يرد يف كتاب اهلل وسنة رسولو وألن  

 صبلة الفاسق وعدـ صحة إمامتو ٔتن وراءه .
على القوؿ بعدـ صحة الصبلة خلف الفاسق ، فإهنم استثنوا المعة  فائدة :

 ، فيكوف زلل اخلبلؼ يف غَتمها .والعيدين 
إمامتو ، وىذا بإمجاع  مراده أف الكافر ال تصح   [ رٍ افِ كَ : ] كَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 وُاسُتفيَد من ىذا القياس مسائل :،  -َرِِحَُهُم اهللُ -العلماء 
إمامة الكافر باطلة ؛ ألنو جعلها أصبًل يف احلكم ببطبلف  أف   المسألُة األولى :

 إمامة الفاسق .
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  ________________________________________
 اؿِ جَ ى للر  ثَ نْ وخُ  أةٍ رَ وال امْ 

________________________________________ 
 الفاسق تبطل إمامتو قياسًا على إمامة الكافر ، وىو قياسٌ  أف   المسألُة الث انيُة :

 أف الكافر صبلتو يف حقِ : مع الفارؽ ، ووجو الفارؽ فيو  ؛ ألنو قياسٌ  ضعيفٌ 
نفسو  ٓتبلؼ الفاسق فإف صبلتو يف حقِ  فلم تصح إمامتو لغَته نفسو باطلةٌ 

          بلةِ ص  ة اللشرط صح   ، وإمنا مل تصح صبلة الكافر ألنو فاقدٌ  صحيحةٌ 
           :  -تَػَعاىَل -شروط صحة الصبلة ، وأف قولو وىو اإلسبلـ كما تقدـ بيانو يف 

 چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ چ 
أصل يف احلكم بفساد  (ٔ)

عبادة الكافر وبطبلهنا ؛ لفقدىا لشرط اإلسبلـ الذي ىو أساس اعتبار األعماؿ 
 وصحتها .

شًتط ، وذلذا يُ  إمامة الكافر ال تصح   على أف   -َرِِحَُهُم اهللُ - وقد أجمع العلماء
 ة اإلمامة يف الصبلة أف يكوف اإلماـ مسلماً .ح  يف صِ 
إمامة امرأة  ال تصح  : أي  [ جاؿِ ى للر  ثَ نْ وخُ  رأةٍ : ] وال امْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

كما يف صحيح مسلم   -َوالس بلـُ َعَلْيِو الص بلُة -نثى ؛ لقولو جاؿ ، وىكذا اخلُ للرِ 
 (( اللِ  تابِ ىم لكِ أقرؤُ  القوـَ  )) يؤـ  : --األنصاري  من حديث أيب مسعودٍ 

 وادلراد بالقـو الرجاؿ ؛ ألف العرب تعّّب بذلك ، كما قاؿ زىَت بن أيب ُسلمى :
ـْ صْ ـٌ آؿ حِ وْ قػَ ري     أَ دْ أَ  اؿُ خَ ري وال إِ أدْ  ولستُ   اءُ سَ نِ  ٍن أ

                              
. ٖٕ ، آية : الفرقاف( / ٔ)
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ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   چ:  --: ظاىر قولو  عليو ودؿ  

چۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی 
(ٔ)

 ، والعطف يقتضي ادلغايرة .  
،  -َرِِحَُهُم اهللُ - وىذا ىو مذىب جماىير أئمة العلم من السلف والخلف

ـ   َها-ادلؤمنُت عائشة  وقد جرى على ىذا العمل ، وكانت أ ر مُ أْ تَ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 ي هبا ، كما يف صحيح البخاري .صلِ يُ  وافَ كْ موالىا ذَ 

،  بِ رَ ولو كاف ذلا حق اإلمامة دلا قّدمت موالىا على نفسها ؛ إذ ال إيثار يف القُ 
 نع منو يفاويح ، فإنو من باب أوىل أف ديُ وإذا كاف ىذا يف صبلة الن افلة وىي الًت  

 الفريضة .
 تبُت  كبًل حىت يَ شْ ؛ ألف اخلنثى آخٌذ حكم األنثى إذا كاف مُ  نثى [وقولو : ] وخُ 

 و .حالُ 
وىذا ىو نساًء مثَلها ،  : أنو جيوز ذلا أف تؤـ   مفهومو جاؿ [وقولو : ] للر  

، وىو مذىب الشافعية واحلنابلة  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - أرجح القولين في نظري
ـ   َها- وفلٍ نَ  ة بنتُ قَ رَ وَ  رِحهم اهلل ؛ دلا روت أ نت أذَ تَ ها اسْ )) أنّ :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

 لَ ىْ أَ  ؤـّ ىا أف تَ رَ مَ ها ، وأَ لَ  فَ ذِ نًا ، فأَ ؤذّ ىا مُ رِ افي دَ  ذَ تخِ أف تَ  --بي الن  
 حو .رواه أبو داود واحلاكم وصح   آف ((رْ أت القُ رَ قػَ  ، وكانت قدْ ىاارِ دَ 

أىل دارىا وىم النساء مثلها  : ظاىر ؛ حيث أذف ذلا أف تـؤ ووجو الداللة منو
فلو كانت إمامة ادلرأة للنساء ال تصح دلا أذف ذلا ، ولو أذف ذلا على سبيل 

 . -َصَلَواُت اهلِل َوَسبلُمُو َعَلْيِو ِإىَل يَػْوـِ الِدْينِ -اخلصوصية لبُت  ذلك 
 

                              
. ٔٔ ، آية : احلجرات( / ٔ)
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  ________________________________________
 غٍ الِ لبَ  بيٍ صَ ال و 

________________________________________ 
أو الِرجاؿ مع الِنساء أف يكوف اإلماـ  جاؿِ شًتط يف إمامة الرِ وعلى ىذا ، فيُ 

 ذلن  . ادلرأة إمامةُ  تصح   وفإن   وأما إذا كن  نساء ؛رجبلً 
   إمامة الص يب للبالغ ،  وال تصح  : أي  [ لبالغٍ  صبيٍ ال : ] و  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
الرجاؿ ،  تقدـ تعريف الص يب ، وىو من كاف دوف البلوغ ، فبل يصح أف يؤـ  وقد 

     وىذا ىو مذىب جمهور العلماءشًتط يف إمامة الرجاؿ البلوغ ، وعليو فيُ 
خاطب البالغُت باإلمامة ، فقاؿ كما يف  -- النيب   ؛ ألف   -َرِِحَُهُم اهللُ -

     ىم أقرؤُ  القوـَ  ؤـ  يَ )) :  -- من حديث أيب مسعودٍ  صحيح مسلمٍ 
 .  (( اللِ  تابِ لكِ 

 هبم ، ال بغَتىم . رع متعلقٌ أف خطاب الش   والدليل على أنو عنى البالغين :
 مةَ لَ ّتواز إمامة الصيب من حديث عمرو بن سَ  بو من قاؿ وأما ما استدؿ  

ا بماٍء ممّر )) كن  رِحو اهلل الذي رواه البخاري يف صحيحو عنو أنو قاؿ :  ميِ رْ الَ 
؟ ما ىذا  ، ما للناسِ  كباف ، فنسألهم : ما للناسِ بنا الر   ، وكاف يمر   الناسِ 

بكذا ،  ى اللُ حَ وْ ، أو أَ  ى إليوِ حَ وْ لو أَ سَ رْ أَ  اللَ  أف   جل ؟ فيقولوف : يزعمُ الر  
لّوـ تُ  ربُ العَ  ي ، وكانتِ رِ دْ ما يُػْغَرى في صَ ، وكأن   الـَ الكَ  ذلكَ  أحفظُ  فكنتُ 

 بيٌ و نَ عليهم فهُ  رَ هَ ظَ  و إفْ و ، فإن  وه وقومَ ، فيقولوف : اتركُ  تحَ ها الفَ المِ بإسْ 
مي أبي قوْ  رَ هم ، وبدَ المِ بإسْ  قوـٍ  كل    رَ بادَ  عة الفتحِ قْ ا كانت وَ ، فلمّ  ؽٌ ادِ صَ 

اً ، فقاؿ : ق  حَ  --من عند النبي  تكم واللِ ئْ قاؿ : جِ  ـَ دِ ا قَ المهم ، فلمّ بإسْ 
كم ف أحدُ فليؤذ   الةَ الص   تِ رِ ضَ ذا ، فإذا حَ ين كَ الة كذا في حِ وا صَ ل  صَ 
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 نتُ ا كُ ي ؛ لمَ آنًا من  رْ قػُ  أكثرَ  كن أحدٌ يَ  وا فلمْ رُ ظَ رآنًا ، فنَ كم أكثركم قُ ؤم  يول
 نين ، أو سبعَ سِ  تّ سِ  يهم ، وأنا ابنُ دِ وني بين أيْ مُ كباف ، فقد  الر   ى منَ لقّ أتَ 

 ي ، فقالت امرأةٌ صت عن  تقل   دتُ جَ إذا سَ  ، كنتُ  ردةٌ ، وكانت علي  بُ  سنينَ 
 ، ًا ((يصَ مِ ي قَ وا لِ عُ طَ وا ، فقَ ترُ ئكم ، فاشْ ارِ قَ  تَ سْ ا اِ وا عنَ ط  غَ : أال تػُ  من الحي  

على أهنم  موه وىو صيٌب ، ويدؿ  فهذا احلديث مبٌٍت على أهنم اجتهدوا فقد  
عهٍد بإسبلـ ، وإمنا يكوف  احديثو  قوـٌ  موى وا ((رُ ظَ : )) فنَ اجتهدوا ، قولو 

فأقر ه ، ويف صبلتو هبم مع انكشاؼ عورتو  --لو بلغ النيب  جةً اجتهادىم حُ 
 االحتجاج بو . فُ ضعِ ما يُ 

 وُ عْ : دَ  أمر عمرو بن سلمة ، وقاؿ مرةً  فُ عِ ضَ : ) كاف اإلماـ أِحد يُ  ايب  قاؿ اخلط  
 ( . ُِتٍ بػَ  يءٍ بشَ  يسَ لَ 

    مة فقاؿ : عمرو بن سلَ  : ) قيل ألِحد : حديثُ  -َرِِحَُو اهللُ -وقاؿ أبوداود 
 ىذا ( . شيءٍ  ال أدري أي  

ق بلوغ ف عنو ؛ ألنو مل يتحق  : ) إمنا توق   -َرِِحَُو اهللُ -وقاؿ اإلماـ ابن قدامة 
من ادلدينة ،  من العرب بعيدٍ  ، فإنو كاف بالبادية يف حيٍّ  --األمر إىل النيب 

رجت ، خَ  جدتُ إذا سَ  )) وكنتُ ا االحتماؿ : قولو يف احلديث : وقّوى ىذ
 . ػى، وىذا غَُت سائٍغ ( ا ي ((تِ اسْ 

ىم أقرؤُ  القوـَ  )) يؤـ  :  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -إف عمـو قولو  ولو قيل :
: أنو لو قاؿ  بدليلإف ادلراد بو خطاب البالغُت العاقلُت ؛  لقلنا : (( اللِ  تابِ لكِ 

   ؛ لعمـو ىذا احلديث ،  إذا كاف قبل جنونو حافظاً  إمامة اجملنوف قائل : تصح  
، وتصح   مل يبلغ احللم ، ومل يبلغ مبلغ الرجاؿ ، فهو أوىل ، والصيب   دلا صح  

 . إمامتو للِصبياف مثِلو
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  ________________________________________
ـٍ يَ أو قِ  ودٍ عُ أو قػُ  ودٍ جُ أو سُ  وعٍ كُ ُر  عنْ  زٍ اجِ وال عَ  سَ رَ خْ وال أَ  ـَ مَ ، إال إِ  ا  ي  الحَ  ا

اً مَ ائِ هم قَ أ بِ دَ تَ بًا ، فإف ابػْ دْ ًا نَ وسَ لُ ه جُ اءَ ورَ  وفَ ل  صَ و ، ويُ تِ ل  عِ  اؿُ وَ ى زَ الذي يُرجَ 
 اً وبَ جُ اماً وُ يَ و قِ فَ لْ وا خَ م  تَ ، أَ  سَ لَ فجَ  ل  تَ اعْ  م  ثُ 

________________________________________ 
        ،  سِ رَ إمامة األخْ  وال تصح   : أي [ سَ رَ : ] وال أخْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 طق ، وقراءةُ طق ، وعليو ، فإف من شرط صحة اإلمامة الن  وىو العاجز عن الن  
 عاجزٌ  من أركاف الصبلة كما تقدـ معنا بيانو يف األركاف ، واألخرسُ  الفاٖتة ركنٌ 

 إمامتو . ؛ فلم تصح   عنو إىل غَت بدؿٍ 
بعد أف بُّت ... إلخ [  ودٍ جُ أو سُ  وعٍ كُ عن ُر  زٍ اجِ : ] وال عَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

شرع يف  حكم إمامة العاجز عن الركن القويل ، وىو قراءة الفاٖتة ، -َرِِحَُو اهللُ -
بياف حكم إمامة العاجز عن األركاف الفعلية ، وىي القياـ والركوع والسجود 

إمامتو يف الصبلة بالقادر  أف األصل أنو ال تصح   -َرِِحَُو اهللُ -والقعود فبُت  
 .عليها

 -- النيب   ؛ وذلك ألف   : إماـ احلي ، فيشمل كل إماـ راتبٍ  لكنو استثنى
ى و صل  : )) أن   --حديث أنس بن مالك حيحُت من ثبت يف الص  

و ق  شِ  شَ ، فُجحِ  وِ رسِ عن فَ  طَ قَ لما سَ جالسًا  -َرِضَي اهلُل َعنػُْهمْ -حابو بأصْ 
 اتب . وىو اإلماـ الر   --ففي ىذا احلديث وقعت اإلمامة من النيب من (( األيْ 

    ،  من القياـ ليست بدائمةٍ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ عتْ نَ ة اليت مَ ٍب إف العل  
 رجى زواذلا . يُ  ةٌ وإمنا ىي علّ 



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٔٗ 

 

ـَ بقولو :  -َرِِحَُو اهللُ -ومن ىنا ، استثٌت ادلصنف   واؿَ و زَ رجُ المَ  ي  الحَ  ] إال إما
 و [ .تِ لّ عِ 

: ىل يصلوف وراءه قياماً ؛ بناًء على أهنم  صالتهم وراءه السؤاؿ عن صفةوأما 
 وساً ؛ ٖتقيقاً للمتابعة ؟لُ وف جُ ، أـ يصل   رٍ ذْ لعُ  قادروف وىو عاجزٌ 

ى بأصحابو دلا صل   --النيب  أهنم يصّلوف وراءه جلوساً ؛ ألف   -َرِِحَُو اهللُ -فبُّت 
و التَ ى صَ ضَ قَ ا يامًا ، فلم  ه قِ اءَ وا ورَ ل  )) صَ ادلتقدـ :  --يف حديث أنس 

ـُ  ا ُجعلَ مَ قاؿ : إن   ساً الِ ى جَ ل  )) فإذا صَ إىل أف قاؿ : و ... (( ، بِ  ؤتم  ليُ  اإلما
 .  وف ((عُ مَ وساً أجْ لُ وا جُ ل  فصَ 

    األمر على الندب ، أي ال جيب عليهم ذلك ،  -َرِِحَُو اهللُ -وِحل ادلصنف 
ُهمْ -للصحابة م ، كما وقع ت صبلهتُ ولو صلوا وراءه قيامًا صح    -َرِضَي اهلُل َعنػْ

 بإعادة الصبلة . --يف ىذه احلادثة ؛ حيث مل يأمرىم النيب 
 -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -حديث مرض وفاتو  وُ ضَ ارَ ودلا كاف ىذا احلديث عَ 

ُهمْ -أصحابو  وصبلةُ   -َرِِحَُو اهللُ -ه قيامًا ، مجع اإلماـ أِحد وراءَ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 --؛ ألف أبا بكر  رِ ذْ العُ  ريافِ نهما ، فحمل حديث مرض الوفاة على طَ بي

          هبم يف مرض موت النيب صلى اهلل عليو وسلمىو الذي ابتدأ الصبلة 
صلى اهلل عليو وسلم وإ٘تامو  النيبِ  بإتيافِ  ذر اللوسِ عُ  رأَ ، وطَ  قائمٌ  وىو صحيحٌ 

،  ىذه احلالة سلصوصةً  -َرِِحَُو اهللُ -، فجعل اإلماـ أِحد  بلة وىو جالسٌ للص  
أصبلً  --فحمل عليها حالة طرياف القعود على اإلماـ وجعل حديث أنس 

 يف الباب .
 سَ لَ تّل فجَ اعْ  مًا ثم  ائِ هم قَ بِ  ] فإف ابتدأَ :  -َرِِحَُو اهللُ -ومن ىنا ، قاؿ ادلصنف 

     ؛ ألهنا ىي احلالة اليت كاف عليها األمر يف إمامتو وباً [ جُ ياماً وُ و قِ فَ لْ وا خَ أتم  
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  ________________________________________
 ولِ ثْ بمِ  وؿِ البَ  سُ لَ و سَ بِ  نْ مَ  فَ لْ خَ  وتصح  

________________________________________ 
الصبلة ، يف مرض الوفاة ، فاللوس مل يكن من بداية  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -

 رمها ،ما بخخِ نسخ أوذلُ بُت احلديثُت حىت يُ  وإمنا كاف طارئًا ، فليس ىناؾ تعارضٌ 
فكٌل منهما متعّلٌق ْتاٍؿ خُياِلُف بو اآلخر فبل تَػَعارض الختبلِؼ َمْورِِدمها ، ٍب  إذا 
 صل ى ادلأموُموف يف ىذه احلالة وراء اإلماـ لزمهم القياـ ، ونب و ادلصِنف رِحو اهلل

    . وباً [جُ ياماً وُ و قِ فَ لْ وا خَ ] أتم   على ذلك بقولو :
حديث ْتسب ما ورد فيو ،  كلِ   بُت احلديثُت ، وإعماؿُ  وىذا ادلسلك فيو مجعٌ 

بالعمل  بخالؼ من قاؿوهبذا يكوف القوؿ بالتفصيل على ىذا الوجو أوىل ، 
  بأحد احلديثُت ، فأوجب القياـ ، ومنع الصبلة جالسًا مطلقًا ؛ حلديث إمامتو 

--  يف مرض ادلوت ، فنسخ بو حديث أنس--  ، ًومن قاؿ أيضا 
 ؛ ألنو داللة قوؿ تشريعاً لؤلمة . --بتقدًن حديث أنس 

بعد أف بُّت  [ ولِ ثْ بمِ  وؿِ البَ  سُ لَ و سَ بِ  نْ مَ  فَ لْ خَ  وتصح   : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
حكم إمامة العاجز عن األركاف ادلعذور بًتكها ، شرع يف بياف حكم من كاف 

 وضلوه . البوؿِ  معذوراً يف شروط الصبلة ، وىو من بو سلسُ 
بغَته ؛ ألف من بو  : أهنا ال تصح   ومفهـو العبارةإمامتو دلثلو ،  فبُت  أنو تصح  

  الوجو ، فاالئتماـ بو على ىذا بورٍ رلَْ  لشرط الطهارة ، واخللل غَتُ  فاقدٌ  سلسٌ 
 . لكن إف كاف إماماً دلثلو فبل بأسكاالئتماـ باْلُمْحِدِث ، 
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 ٔٗ٘ 

 

 ________________________________________
وف ومُ أمُ و والمَ ىُ  لَ هِ ذلك ، فإف جَ  مُ علَ يَ  تنجسٍ وال مُ  حدثٍ مُ  فَ لْ خَ  صح  وال تَ 

 هدَ حْ وَ  وـٍ أمُ ت لمَ ح  ، صَ  تْ ضَ قَ حتى انػْ 
________________________________________ 

ذلك ،  مُ علَ يَ  تنجسٍ وال مُ  حدثٍ مُ  فَ لْ خَ  صح  وال تَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 [ . هدَ حْ وَ  وـٍ أمُ ت لمَ ح  ، صَ  تْ ضَ قَ وف حتى انػْ ومُ أمُ و والمَ ىُ  لَ هِ فإف جَ 

أف من شروط صحة : مراده  [ تنجسٍ وال مُ  حدثٍ مُ  فَ لْ خَ  صح  وال تَ  قولو : ]
اإلمامة يف الصبلة أف يكوف اإلماـ طاىرًا من احلدث واخلبث ، وىذا باإلمجاع 

ٔتن يعلم أنو  لمأمـو أف يأًب  على أنو ال جيوز ل -َرِِحَُهُم اهللُ -حيث اتفق العلماء 
ي صلِ الذي يُ أو مكانو ، أو ثوبو ، يف بدنو  ، وال ٔتن يعلم أنو متنجسٌ  زلدثٌ 

 . سبق بياف حكم إمامتو كمن بو سلٌس وضلوه فقدادلعذور   ، وأمافيو
هبا البلوى ، وىي فيما لو نسي اإلماـ  تعم   حكم مسألةٍ  -َرِِحَُو اهللُ -ٍب بُت  

، ومل يعلم ادلأموموف كذلك حىت صلى هبم  ، أو مل يعلم أنو زلدثٌ  وِ نفسِ  ثَ دَ حَ 
 فما الحكم ؟وعلموا بعد انقضاء الصبلة ، 

 ، وتلزـُ  الصبلة ، وأف صبلهتم صحيحةٌ  أنو ال تلزمهم إعادةُ  -َرِِحَُو اهللُ -فبُت  
الة أما لزـو إعادة اإلماـ للصبلة فباإلمجاع للنصوص الد   ه ،وحدَ  اإلماـَ  اإلعادةُ 

ة الصبلة كما تقدـ بيانو يف باب شروط الصبلة ، يف صح   على أف الطهارة شرطٌ 
مذىب مجهور العلماء رِحهم اهلل من  إنوإعادة ادلأمومُت للصبلة فوأما عدـ 

 -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - وىو أرجح القولين في نظريادلالكية ، والشافعية ، واحلنابلة 
قاؿ :  --أف النيب  --دلا ثبت يف صحيح البخاري من حديث أيب ىريرة 

 ، فَلُكْم وَلَهْم ، وإْف َأْخَطؤوا فَلُكْم وَعَلْيِهم (( واابُ صَ أَ  ، فإفْ  مْ كُ لَ  وفَ ل  صَ )) يُ 
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  ________________________________________
م ، غَ دْ يُ  ال فيها ما مُ غِ دْ ، أو يُ  الفاتحةَ  نُ سِ حْ ي ، وىو من ال يُ م  األُ  امةُ مَ وال إِ 
 ولِ ثْ نى إال بمِ عْ المَ  يلُ حِ اً يُ نَ حْ فيها لَ  نُ حَ لْ رفاً ، أو يػَ حَ  بدؿُ أو يُ 

________________________________________ 
صبلة ادلأمـو صحيحة إف أخطأ إمامو ، وىنا  أف -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -فبُت  

 .  وىو زلدثٌ  أنو متطهرٌ  ، فظن   أخطأ اإلماـ الظن  
ى ل  صَ  --)) أنو :  --اب و عن عمر بن اخلط  ئِ وط  يف مُ  وروى مالكٌ 

المًا ، تِ و احْ وبِ في ثَ  ، فوجدَ  و بالُجرؼِ ضِ ا إلى أرْ دَ غَ  ح ، ثم  بْ الص   اسِ بالن  
 منْ  تالـَ االحْ  لَ سَ تسل ، وغَ وُؽ ، فاغْ رُ نا الَوَدَؾ النت العُ بْ صَ ا أَ ا لم  : إن  فقاؿ

      نتو ، باتباع سُ  مأمورٍ  من خليفةٍ  راشدةٌ  فهذه سنةٌ  و ((التِ لصِ  ادَ و ، وعَ وبِ ثَ 
ر ، وكانت ادلدينة يف شِ تَ نْ الناس باإلعادة ، والغالب يف مثل ىذا أف يػَ ومل يأمر 

، خاصًة من أىل الفتوى ؛ الذين   --زاخرًة بالصحابة  --عهد عمر 
نكر ارهتم ، فكونو يفعل ذلك ، وال يُ شَ تِ كاف دينعهم من اخلروج حلاجتو إىل اسْ 

وراء اإلماـ احملدث إذا  ة صبلة ادلأمومُتعلى إمجاعهم على صح   داؿٌّ  عليو أحدٌ 
 و .مل يعلموا ْتدثِ 

      ،  الفاتحةَ  نُ سِ حْ ي ، وىو من ال يُ م  األُ  امةُ مَ وال إِ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 يلُ حِ ًا يُ نَ حْ فيها لَ  نُ حَ لْ رفًا ، أو يػَ حَ  بدؿُ م ، أو يُ غَ دْ يُ  ال فيها ما مُ غِ دْ أو يُ 
من  اءة الفاٖتة ركنٌ ؛ ألف قر  ميِ األُ  إمامةُ  وال تصح  : أي  [ ولِ ثْ نى إال بمِ عْ المَ 

الصبلة بدونو ، ٍب إف اإلماـ حيمل عن ادلأمـو ىذا  ، فبل تصح  أركاف الصبلة
بو يف حاؿ  قتدىأف يُ  ، فبل يصح   -َرِِحَُهُم اهللُ - في مذىب الحنابلةكن الر  

 ٌت .عْ للمَ  يبلً مؤثراً ، كأف يلحن حلناً زلُ  خطأً  فيو وئِ طَ عجزه عنو أو خَ 
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 ٔٗٚ 

 

 ________________________________________
 والتُ صَ  صح  تَ  و لمْ الحِ لى إصْ در عَ قَ  وإفْ 

________________________________________ 
ىو الذي على ِخْلَقِة األُم ِة مل يتعلم القراءة والكتاب ، فهو على ِجِبل ِتِو   : واألمي  

بالفاٖتة دوف  لوُ هْ بو ىنا جَ  -َرِِحَُهُم اهللُ -، لكن مراد الفقهاء  جاجُ كما قاؿ الز  
الفاٖتة  سنُ : وىو أنو ال حيُ  -َرِِحَُو اهللُ -ادلصنف  ذكره غَتىا ، على الوجو الذي

          مَ دغِ قراءهتا ، بأف يُ  سنُ بأف يكوف غَت حافظ ذلا أو لبعضها ، أو ال حيُ 
حرفًا يف حرٍؼ يف غَت موضع اإلدغاـ ، فإنو يكوف  مَ غَ ، فإذا أدْ  مُ غَ دْ ما ال يُ 

مها حرفاً ( ، فيصَتِ  دِ مْ اؿ من ) احلَ منها ، كأف يدغم ادليم يف الد   طًا حلرؼٍ قِ سْ مُ 
 البلـ يف البلـ من البللة . مَ غِ دْ واحداً ، أو يُ 

     اًء ، ؿ زَ االذ   نًا ، ومثلو إبداؿُ يْ اء غَ بدؿ الر  ه ، كمن يُ غَتِ  بدؿ حرفًا ْترؼٍ أو يُ 
 ، وضلو ذلك . { تَ مْ عَ نػْ } أَ اًء يف : اء طَ بدؿ الت  أو يُ 
اء الت   ، وضمِ  : } إي اؾ {اؼ من الكَ  رِ سْ كَ فيها حلنًا حُييل ادلعٌت ، كَ  حنُ لْ أو يػَ 
} نَعبُد { ، يل ادلعٌت ، كفتح داؿ : ال حيُ  حنُ ، فإف كاف الل   : } أْنعمَت {من

 ياً .مّ مل يكن أُ  : } نستعيُن {والنوف من 
إمامتو لو  تْ و ، أو أشّد منو ، صح  باألمّي مثلَ  وإذا كاف الذي يريد االئتماـَ 

 وُحِكَي اإلمجاُع عليو .
بعد أف بُّت  التو [صَ  تصح   و لمْ الحِ لى إصْ قدر عَ  : ] وإفْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

يتعلق هبا ، شرع يف  سن الفاٖتة وماحكم إمامة األمي الذي ال حيُ  -َرِِحَُو اهللُ -
 ،  او فيهنِ بياف حكم من تساىل من األميُت يف إصبلح خطئو يف الفاٖتة وحلَْ 

 



 ٛٗٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
ـِ تَ مْ ، والت   اءِ فَ أْ ، والفَ  حافِ الل   امةُ ه إمَ رَ كْ وتُ   وؼِ رُ الحُ  ببعضِ  حُ صِ فْ ال يػُ  نْ ، ومَ  ا

________________________________________ 
     للمعٌت يف الفاٖتة  حن احمليلِ أف من كاف قادرًا على إصبلح الل   -َرِِحَُو اهللُ -فبُّت 

 نفسو . صبلتو يف حقِ  ومل يفعل ذلك ، فإنو ال تصح  
لو  حُ : أف يكوف قادرًا على الرجوع إىل أىل العلم ، ومن يصحِ  ومثاؿ ذلك

     ة صبلتو ؛ كم بعدـ صح  قراءتو ، فبل يفعل ذلك مع إمكانو ؛ فحينئذ حيُ 
 للمعٌت . احمليلَ  نَ حْ طأ والل  اخلَ  دُ يف ترؾ الّتعلم ، فكأنو يتعم   معذورٍ  ألنو غَتُ 

 لكلِ  ال بد   على أف يف العلم فروضًا عينيةً  -َرِِحَُهُم اهللُ -وقد أمجع العلماء 
الصبلة عليو كمسألتنا ،  ةُ ح  م ما تتوقف صِ ها ، ومنها تعل  مِ بتعل   أف يقـو فٍ ل  كَ مُ 

على أنو إذا كاف عاجزاً عن ذلك  يدؿ   [ رَ دِ قَ  فْ : ] وإِ يف قولو  رطِ ومفهـو الش  
عذر علم فإنو يُ حيل للت  مو ، وال ديكنو الر  علِ ليس فيو من يُ  مثل : أف يكوف ٔتوضعٍ 

 و .لِ ثْ إمامتو دلِ  نفسو ، وتصح   يف حقِ  وصبلتو صحيحةٌ 
ىذه ادلسألة : أف من قدر يف حكم  -َرِِحَُو اهللُ -ادلصنف  هذكر ما وينبٍت على 

ـ  من ىو مثلُ طئِ على إصبلح خَ        و ، و أو دونَ و يف الفاٖتة ، ومل يفعل ، ٍب أ
صبلتو  و ، فإفتِ يَ ، ٓتبلؼ ما إذا كاف معذورًا يف أُمِ  حيحةٍ صَ  فإف صبلهتما غَتُ 
 و .لنفسو ودلن ىو مثلو أو دونَ  وإمامتو صحيحةٌ 

ـِ تَ مْ ، والت   اءِ فَ أْ ، والفَ  حافِ الل   امةُ ه إمَ رَ كْ وتُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو            ،  ا
ر ادلؤثِ  حنِ حكم الل   -َرِِحَُو اهللُ -بعد أف بُّت  [ وؼِ رُ الحُ  ببعضِ  حُ صِ فْ ال يػُ  نْ ومَ 

ؤثر فيها ، ولكن إمامة من  الذي ال يُ  حنِ شرع يف بياف الل  ة اإلمامة ، ح  يف صِ 
 . فاً  بو تكوف مكروىةً صِ ت  كاف مُ 



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٜٔٗ 

 

الذي ال يكوف يف  حنُ ، وادلراد بو : الل   نِ حْ فّعاؿ من الل   [ حافِ وقولو : ] الل  
 زليٍل للمعٌت .  الفاٖتة ، أو يكوف فيها ولكنو غَتُ 

اذلاء يف لفظ البللة مع الوصل يف  نَ ، أو يسكِ  اؿ يف احلمدْ ن الد  سكِ مثل : أف يُ 
يل ادلعٌت ، الذي ال حيُ  حنِ ، وضلو ذلك من الل   { ينَ مِ الَ العَ  ب  رَ  : } للِ قولو 

 إف وجد من ىو أفضل منو .  فإمامتو مكروىةٌ 
وتكراره ،   نِ حْ بصيغة ادلبالغة يف الل ح اف تدؿ  على كثرة الل   -َرِِحَُو اهللُ -وتعبَته 

ة إمامتو ؛ أوىل باحلكم بصح  فإنو  نِ حْ أف من كاف قليل الل   ويفهم من ذلك :
مع  حن غَت احمليل للمعٌت ، فمن باب أوىل أف تصح  ت مع كثَت الل  ألنو إذا صح  

ر ؛ ألف قراءة غَت الفاٖتة ليس ؤثِ للمعٌت يف غَت الفاٖتة ال يُ  حن احمليلُ ، والل   قليلو
دًا لو ؛ فتبطل بو عمِ تَ ؤثر اخلطُأ فيو ، إال أف يكوف مُ الصبلة ، فبل يُ  كنًا يفُر 

 الصبلة ؛ ألنو يكوف كبلًما زلرًما حارًجا عن الصبلة .
وال تأثَت لعّلتو يف الفاٖتة ألنو  اءَ ر الفَ كرِ الذي يُ  ادلراد بو : اء [فَ أْ وقولو : ] والفَ 

اء ، ر الت  الذي يكرِ  ادلراد بو : [ اـتَ مْ وقولو : ] الت  ،  ليس من حروفها الفاء
، حىت ولو كاف يف الفاٖتة ؛ ألف ىؤالء مل  اءُ وَ أْ كرر الواو ، وىو الوَ وىكذا من يُ 

بدلوه بغَته ، سقطوا شيئاً شلا فُِرَضْت قراءتُُو ، وىو حروؼ الفاٖتة األصلية ، ومل يُ يُ 
ر يف ؤثِ اختيارىم مل تُ  وغاية ما وقع منهم إمنا ىو الزيادة ، ودلا وقعت منهم بغَت

بُت  عطيت الكراىة ؛ ألهنا وسطٌ ة القراءة ، وال يف صحة الصبلة ، وأُ صح  
وقد اقتصر ادلصنف رِحو اهلل على  عذر فيو صاحبويُ  ادلشروع وادلمنوع على وجوٍ 

األوؿ مثاٌؿ للزيادة يف غَت الفاٖتة والثاين مثاٌؿ  ألف   ْمَتاـِ وىو الت ْأتَاءُ والت   أفاءِ الفَ 
 . للزيادة فيها ويف غَتىا

 



 ٓ٘ٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
 ن  هُ عَ مَ  ال رجلَ  فأكثرَ  ةً بيّ نَ أجْ  وأف يؤـ  

________________________________________ 
كره إمامة من وتُ :أي  [ وؼِ رُ الحُ  ببعضِ  حُ ال يُفصِ  نْ : ] ومَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ال يُفصح ببعض احلروؼ ، كالقاؼ والضاد ، فإذا أتى بأصل احلرؼ ومل حيسن 
وضلوىا ،  ةٍ مَ جْ بيانو كالفصيح مل يؤثر ذلك يف قراءتو ، خاصة إذا كاف ذلك لعُ 

   ،  حيم {الر  } و { منِ حْ } الر  وأما إذا كاف إبدااًل ، مثل : أف جيعل احلاء ىاء يف 
إف كاف يف الفاٖتة فقد تقدـ حكمو ، وإف كاف يف غَت الفاٖتة فإف إمامتو ف

 وىو ادلقصود ىنا . مكروىةٌ 
كره أف ويُ : أي  [ ن  هُ عَ مَ  ال رجلَ  فأكثرَ  ةً بيّ نَ أجْ  وأف يؤـ   : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 ، ن  وال رجل معهُ  أجنبياتٍ  ال رجل معهما ، أو نساءً  أجنبيةً  امرأةً  يـؤ الرجل  
ادلرأة األجنبية عند بياف احملاـر يف كتاب احلج بإذف اهلل  ىي وسيأٌب بياف من

 .تعاىل
، فخرج هبذا القيد احملاـر ، فبل كراىة أف  : أف يكن أجنبياتٍ  اىةِ رَ الكَ  ل  حَ فمَ 
أو أكثر ، مثل : أف يـؤ الرجل زوجو ، أو أختو ، أو ابنتو ، سواء  واحدةً  ن  هُ يؤم  

ـ  أجنبية أو أجنبياتٍ  معهما رجلٌ   ومعهن رجٌل .  أو ال ، وىكذا إذا أ
 كره لو ، خاصةً ( ، فإنو يُ  ةِ نبيّ األجْ عنها بػ)  رُ وأما إذا كانت غَت زلـر ، وىي ادلعبػّ 

، كما يف  ةِ بادلرأ جلُ الر   هنى أف خيلوَ  --النيب  ؛ ألف   وةِ لْ يف حاؿ اخلَ 
ُهْما- اهلل بن عباسٍ حيحُت من حديث عبدالص   قاؿ : مسعت  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

و ها ذُ عَ ، إال ومَ  أةٍ رَ بامْ  لٌ جُ رَ  وف  لُ خْ )) ال يَ  يقوؿ : بُ طُ خيَْ  --رسوؿ اهلل 
 وهنى عن الدخوؿ على النساء ، كما يف الصحيحُت من حديث (( ،  ـٍ رَ حْ مَ 



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٔ٘ٔ 

 

 ________________________________________
 ق  حَ و بِ رىُ كْ ىم يَ أو قوماً أكثرُ 

________________________________________ 
خوؿ على م والد  اكُ )) إي  قاؿ :  -- النيب   أف   -- البدريِ  عقبة بن عامرٍ 

الَحُمو ؟ قاؿ :  تَ يْ رأَ فَ أَ  اللِ  الن ساء ، فقاؿ رجٌل من األْنصار : يا رسوؿَ 
 و الوساوسُ خالطتُ  اتِ أو األجنبي   ةِ و إذا خبل باألجنبي  ؛ وألن   (( الَحُمو الَموتُ 

 وداخلو الشيطاف .
 كره أف يؤـ  ويُ : أي  [ ق  حَ و بِ رىُ كْ ىم يَ أو قومًا أكثرُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

تو لمو ، وأذي  ، مثل : أف يكرىو بسبب ظُ  مشروعةً  قومًا أكثرىم يكرىو كراىةً 
 رعية . الكراىة الش  يو على حقوقهم ، وضلو ذلك من أسباب للناس وتعدِ 

على اختبلؼ مذاىبهم على كراىة إمامة مثل  -َرِِحَُهُم اهللُ -وقد اتفق العلماء 
         الثةٌ )) ثَ :  --قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  --ىذا ، ويف حديث أيب أُمامة 

ها جُ وْ اتت وزَ بَ  أةٌ رَ ع ، وامْ رجِ ى يَ حتّ  اآلبقُ  التهم آذانهم : العبدُ صَ  اوزُ جَ ال تُ 
ـُ ، وإمَ  طٌ اخِ ليها سَ عَ   نو . وحس   رواه الًتمذي  وف (( ىُ ارِ كَ   وُ لَ  مْ وىُ  ـٍ وْ قػَ  ا

       تكوف ْتقٍّ كما قدمنا ، ولذلك قاؿ اإلماـ البغوي   بالكراىة اليتوالعّبة ىنا 
لم ، فأما من أقاـ السنة : ) قيل : إف ادلراد من اإلماـ أئمة الظ   -َرِِحَُو اهللُ -

، ب عليهاعلى من كرىو ، وقيل : ىو الرجل ليس من أىل اإلمامة ، فيتغل   وـُ فالل  
 ىػ .ىو ( ارِ على من كَ  وـُ فإف كاف مستحقاً ذلا فاللّ 

ومن  ةِ : أف تكوف من أكثر ادلأمومُت ، فإف كانت من القل   راىةِ الكَ  حل  ومَ 
 رهَ ه : ) إذا كَ وغَت  رِحو اهلل ر ، ولذلك قاؿ اإلماـ أِحدؤثِ الواحد واالثنُت مل تُ 

 ىػ .ِلي هبم حىت يكرىو أكثُر الَقوـِ ( اصأو ثبلثة فبل بأس أف يُ  أو اثنافٌ  واحدٌ 



 ٕ٘ٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
 ماهُ ينػُ دِ  إذا سلمَ  دي  نْ الز نا والجُ  ولدِ  إمامةُ  وتصح  

________________________________________ 
فإنو إذا كانت الكراىة بدوف حقٍّ ، مثل : أف يكوف اإلماـ  وبناء على ما تقدـ ،

و من ينصحهم ويعظهم حريصًا على األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر ، فيكرىُ 
احلوف الص   م منها األئمةُ لَ سْ ر ؛ ألهنا بغَت حقٍّ ، وال يَ ؤثِ فإف ىذه الكراىة ال تُ 

و اختلف أىل ادلسجد : فأحب  اصحوف غالبًا ، وبناًء على ما سبق فإنو إذا الن  
إىل أكثرىم ،  ْتٍق ، أو كاف العكس ، فإننا ننظر حينئذٍ بعضهم ، وكرىو بعضهم 

راضُت عنو فبل كراىة إف كانوا وأما هم ، ُكرَِه لو أف يؤم    لو ْتقٍ  فإف كانوا كارىُت
 .هبم  إلمامتو
 ما [هُ ينػُ دِ  لمَ إذا سَ  ندي  الز نا والجُ  ولدِ  إمامةُ  ح  صِ : ] وتَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
دلن  خالفاً إمامة ولد الِزنا إذا كاف أىبًل لئلمامة ، وال تكره لكونو ولد زنا  تصح  

  ها :يلِ لِ عْ واختلفوا في تػَ قاؿ بالكراىة ، 
: إف الغالب من حالو الهل ؛ لفقده من يقـو على تربيتو وتعليمو  فقاؿ بعضهم

    و أف نكره إمامة اليتيم وَمْن طُِلَقْت أُم ُو ، ؛ إذ الزم مردودٌ  عليلُ وىذا الت  
إذا كاف مرادىم بفقده دلن  فعاش معها ، وقامت على تربيتو ، وال قائل بذلك

 . يقـو على تربيتو وتعليمو من الرجاؿ
          ؛  أيضاً  ودٌ دوىذا مر اس ينفروف منو ؛ فتقل الماعة ، الن   ألف   وقيل :

وإذا كاف أىبًل لئلمامة استحقها ْتكم الشرع ؛ فلم يكن من ألنو ال ذنب لو ، 
لو لئلمامة رغم علم وتأى  منو ، بل لو قيل بفضلو لصّبه على الت   رَ فِ نْ أف يػَ  أحدٍ  حقِ 

 من غَته ؛ لكاف ذلك أوىل . ما ىو فيو فكاف أحقّ 



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٔ٘ 

 

 ________________________________________
ي ل  صَ يُ  نْ ، وال مَ  لٍ نف  تَ بمُ  ضٍ رِ تَ فْ ال مُ  يها وعكسوضِ قْ بمن يػَ  الةَ ي الص  يؤد   نْ ومَ 

 ىارَ يػْ غَ  أوْ  رَ صْ ي العَ ل  صَ يُ  نْ ر بمَ هْ الظ  
________________________________________ 

 عليل ال يقوى على احلكم بكراىة إمامتو .وعليو ، فإف ما ذكروه من الت  
، فالعّبة بأىليتهما لئلمامة ، وعدـ وجود ما دينع صحة صبلهتما  ندي  وىكذا الُ 

على حدٍّ سواء ؛ لعمـو  افيهما ، فهما وغَتمه حِ دْ وإذا سلم دينهما فبل وجو للقَ 
     كما يف صحيح مسلم من حديث أيب مسعودٍ   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -قولو 

--   (( . اللِ  تابِ ىم لكِ أقرؤُ  وـَ القَ  : )) يؤـ 
أي :  [ يها وعكسوضِ قْ بمن يػَ  الةَ ي الص  يؤد   نْ ومَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

رىا ، هر فتذك  الظ   يها ، كرجل نسيَ ضِ قْ يػَ  بلة ٔتنْ ي الص  ؤدِ من يُ ُيكره ائتماـ 
، فيكوف  ينوي األداءَ  بو آخرُ  ، فائتم   هر من يوـٍ الحقٍ فصبلىا يف وقت الظ  

، ويقتدي بو  يًا للصبلةمؤدِ ي ، وعكسو كأف يكوف اإلماـ اضِ مؤ٘تًا بالقَ ي ادلؤدِ 
َ  سابقٍ  من يقضي نفس الصبلة من يوـٍ  كره الختبلؼ أهنا تُ  -َرِِحَُو اهللُ -؛ فُت 

َعَلْيِو -نة يف قولو لعمـو الس   ة اإلماـ أداًء وقضاًء ، وىو سلالفٌ ة ادلأمـو عن نيّ نيّ 
    :  -- ، كما يف الصحيحُت من حديث أنس بن مالكٍ  -الص بلُة َوالس بلـُ 

ـُ اإلمَ  لَ )) إنما ُجعِ   ليو (( .وا عَ فُ لِ تَ خْ و فال تَ بِ  ؤتم  ليُ  ا
ي صل  ي الظهر بمن يُ صل  ، وال من يُ  بمتنفلٍ  : ] ال مفترضٍ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ىذا ىو مذىب ادلفًتض ٔتتنفٍل ، و أف يأًب   ال يصح  : أي  أو غيرىا [ صرَ العَ 
قاؿ ، كما يف الصحيحُت من  -- النيب   ؛ ألف   -َرِِحَُهُم اهللُ -الجمهور 

ـُ )) إنما ُجعل اإلمَ :  -- حديث أنس بن مالكٍ   وا فُ لِ تَ خْ ال تَ ، فَ  وِ بِ  ؤتم  ليُ  ا



 ٗ٘ٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
 أو غيرىا ي العصرَ صل  يُ  نْ بمَ  صلي الظهرَ يُ  نْ وال مَ 

________________________________________ 
وجوب متابعة ادلأمـو إلمامو ، وعدـ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -فبُّت ليو (( عَ 

سلالفتو لو ، وىذا كما ىو واجب يف الظاىر كذلك يف الباطن ؛ لعمـو احلديث 
 . ، وىنا خالفو فيجب أف يساوي ادلأمـو إمامو يف النية ، وال خيالفو

إىل القوؿ  -َرِْحَُة اهلِل َعَلى الَِْمْيعِ - عند الحنابلة ، وىو روايةٌ  وذىب الشافعيةُ 
؛   ادلتنفلِ  خلفَ  ي ادلفًتضُ صلِ ّتواز سلالفة ادلأمـو إلمامو يف النية ، فيجوز أف يُ 

 العشاءَ  --صلي مع النيب أنو كاف يُ  --دلا ثبت يف الصحيحُت عن معاٍذ 
وىذا ىو ، فهو متنفل وىم مفًتضوف ،  صليها هبم ثانيةً يُ فباء و بقُ أٌب قومَ ٍب ي

، فيكوف سلصصًا لعمـو حديث  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - أرجح القولين في نظري
من سلالفة الظاىر يف  ؛ وألف سلالفة الباطن أخف   --أنس بن مالك 

  .االئتماـ
 [ أو غيرىا ي العصرَ صل  يُ  نْ بمَ  صلي الظهرَ يُ  نْ وال مَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
الصبلة ، بأف تكوف  ُْتِ الفو يف عَ خيُ  ي ادلأمـو وراء إماـٍ صلِ ال جيوز أف يُ : أي 

 : صبلة أحدمها الظهر ، واآلخر صبلتو العصر ، أو العكس ، سواءً 
 هر وراء العصر . بلتُت ، كما يف الظ  اٖتدت صورة الص  

 أو اختلفت صورهتما ، كادلغرب وراء العشاء ، والعكس . 
اد صورة جواز ذلك ؛ دلا قدمنا ، لكن بشرط اٖتِ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - والذي يظهر

 .  ، وقاؿ بو بعض الشافعية واحلنابلة رِحهم اهلل بلتُتالص  



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٔ٘٘ 

 

   لك فإنو حينئذ يكوف إلغاًء حلديث أنس بن ما أما إذا اختلفت صورتهما :
--  فيكوف سلالفاً  الباطنال يف يف الظاىر و ال ادلأمـو إمامو  يوافق؛ حيث مل

 .  لو من كل وجوٍ 
فإنو ال يخلو ي العشاء ناويًا ادلغرب ، صلِ وراء من يُ  م من ثبلثٍ وىكذا لو سل  
 من حالتين :

د أف جيلس بعد الثالثة ، ويًتؾ متابعة اإلماـ يف الرابعة ، ويتشه   الحالة األولى :
 م .ويسلِ 

   أف جيلس كما سبق ، وينتظر حىت يفرغ اإلماـ من الرابعة ،  والحالة الثانية :
 معو . فيسلٍّمُ  مد ، ٍب يسلِ ٍب يتشه  

      لرابعة ، يكوف سلالًفا لئلماـ بًتكو دلتابعة اإلماـ يف افإنو  فإذا فعل األولى :
 ٍب يزيد على ذلك بتسليمو وخروجو من الصبلة قبل إمامو .

فيو النيب صلى اهلل عليو  أوجب --وحينئٍذ مل يأًب  باإلماـ ، وحديث أنس 
ـُ  لَ ما ُجعِ )) إن  : وسلم ائتماـ ادلأمـو بإمامو وذلك بقولو  ؛ و (( بِ  ليؤتم   اإلما

 . فيكوف تارًكا دلا أوجبو عليو الشرع
َعَلْيِو -عنو شرًعا يف قولو  م قبل سبلمو ، فوقع يف ادلنهيِ ٍب خالف اإلماـ ؛ فسل  

، ليو ((وا عَ فُ لِ تَ خْ )) فال تَ :  --كما تقدـ يف حديث أنس   -الص بلُة َوالس بلـُ 
 ومذىب المهور رِحهم اهلل أف ادلأمـو إذا سبق إمامو بالتسليم بطلت صبلتو .

      بًتؾ ادلتابعة يف الرابعة ،  سلالفًا إلماموفإنو يكوف  : وأما في الحالة الثانية
ت النصوص على أف ادلأمـو ال جيوز لو أف خيالف إمامو ، كما سبق بيانو وقد دل  

، خاصًة يف أركاف الصبلة وأفعاذلا الظاىرة ، حىت إف  --يف حديث أنس 
،  واجة لتدارؾ ما فاتادلسبوؽ أُِمَر أف يدخل مع إمامو ، وال خيالفو مع وجود احل
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لكن أُِمَر ّتعل ذلك القضاء بعد سبلـ اإلماـ وانتهاء الصبلة ؛ إعمااًل لؤلصل  
 الشرعي ، وىو لزـو االئتماـ وعدـ ادلخالفة .

وليس : القياس على صبلة اخلوؼ ؛  ومن تسامح فقاؿ بالجواز بناه على
نقلي يدؿ  على جواز سلالفة اإلماـ يف أفعاؿ الصبلة الظاىرة  دليلٍ  عندىم أي  

إمنا ىو يف ادلخالفة يف النية اليت ليس ذلا  --هبذه الصورة ، وحديث معاذ 
 . ظاىرةٌ  صورةٌ 

فقاسوا مسألتنا على ما فعلو النيب صلى اهلل عليو وسلم باحدى الطائفتُت يف 
 . صبلة اخلوؼ كما سيأٌب بياهنا من صور صورةٍ 

الة على ، ولؤلحاديث الد   --؛ دلخالفتو حلديث أنس  وىذا القياس ضعيفٌ 
َعَلْيِو الص بلُة -من ىديو  الفتو ، وىو معلوـٌ وب متابعة ادلأمـو إلمامو وعدـ سلوج

 يف صبلة الماعة . -َوالس بلـُ 
على  صبلة اخلوؼ مبنيةٌ  القياس على صبلة اخلوؼ ؛ ألف   و ال يصح  إن   ٍب  
، ولذلك جاز فيها ما ال جيوز يف  وىي اخلوؼ على النفس من اذلبلؾ رورةلض  ا

ائفتُت وقيامها للحراسة قبل سبلـ اإلماـ لعذر غَتىا من تسليم إحدى الط  
اخلوؼ على األنفس ، وىو حاؿ اضطرار ال يستقيم قياس غَته عليو من حاالت 

 . بُهوشْ األمن اليت ال تُ 
ىذه احلالة لعذر السفر وضلوه ، لقاؿ قائل : جيوز  لو قلنا ّتواز القياس يفو 

و لِ حْ للمسافر إذا صلى وراء إمامو أف يفارقو بعد الركعة األوىل ، ويقـو إلصبلح رَ 
ُهمْ -؛ قياًسا على ما فعلو الصحابة  صبلتو ويتم   ٍب يعودَ  يف صبلة  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ت ! ت وأ٘ت  جعَ رس ٍب رَ ٍب قامت ٖت ت إحدى الطائفتُت ركعةً اخلوؼ حيث صل  
 وال قائل بذلك .
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 ٔ٘ٚ 

 

رضي اهلل عنهما الذي رواه أِحد وأبو عوانة  حديث عبداهلل بن عباسٍ وثبت يف 
أيب القاسم صلى اهلل  ) تلك سنةُ  ادلقيمِ  فَ لْ ى خَ أنو قاؿ يف إ٘تاـ ادلسافر إذا صل  

عليو وسلم ( فألـز ادلسافر متابعة إمامو ، وإ٘تاـ صبلتو وراءه ، وىذا يدؿ  على 
النيب صلى اهلل  ةُ نّ نتظار ، وأف ىذا ىو سُ م بعد الثانية وال خيالفو باالسلِ يُ أنو ال 

عليو وسلم وىديو ٖتقيقًا للمتابعة ومنعًا للمخالفة ، وعليو جرى عمل الصحابة 
رضي اهلل عنهم كما يف صحيح مسلم عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أنو  

      ى أربعًا ، ومثلو عن عبداهلل بن عباس ى مع اإلماـ صل  كاف إذا سافر وصل  
      سليم بعد الثانية ، يفارؽ إمامو بالت  فلم  احلديث رضي اهلل عنهما وىو راوي

بل تابعو  ه حىت ينتهي ويسلم معود األوؿ وانتظار شهّ باللوس بعد الت  ومل خيالفو 
، وحكى بعض العلماء رِحهم اهلل  وسل م منها بعد تسليمو إىل هناية الصبلة

م الصبلة ٔتًٌت مل يسلِ  ًب  يو أف عثماف رضي اهلل عنو دلا أإمجاعهم على ذلك ، ويقوِ 
كما صح  عن   موا معوابعوه وسل  كعتُت بل تَ الصحابة رضي اهلل عنهم من الر  

، فهذا ىو األصل الذي دّلت عليو  عبداهلل بن مسعوٍد وغَته رضي اهلل عنهم
نة وجرى عليو عمل السلف الصاحل رضي اهلل عنهم ومن بعدىم من عدـ الس  

قبلو أو اللوس وترؾ ادلتابعة أثناء االئتماـ بو يف صبلة  سلالفة اإلماـ بالسبلـ
 الماعة .  

بالوارد مل يصح  إحلاؽ مسألتنا والقوؿ  وإذا ثبت أف األصل ادلقيس عليو سلصوصٌ 
ّتواز أف خيالف ادلأمـو إمامو فيسلم قبلو ، أو جيلس للتشهد وال يتابعو يف إ٘تاـ 

 صبلتو . 
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وىو الر اجح  -َرِِحَُهُم اهللُ - مذىب جمهور العلماءوالقوؿ بعدـ جواز ذلك ىو  
لقوة داللة الس نة عليو وجرياف عمل الس لف  - والعلم عند اهلل - في نظري

 . بو الص احل من الص حابة رضي اهلل عنهم
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 ________________________________________
ـِ اإل فَ لْ وف خَ ومُ أمُ المَ  فصل : يقفُ   ما

________________________________________  

ـِ  فَ لْ وف خَ ومُ أمُ المَ  فصل : يقفُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو     بعد أف بُت   [ اإلما
ادلسائل واألحكاـ ادلتعلقة بصفات األئمة ، شرع يف بياف األحكاـ  -َرِِحَُو اهللُ -

 صبلة الماعة .وادلسائل ادلتعلقة ٔتوقف ادلأمومُت مع اإلماـ يف 
فإهنم يقفوف وراء  إذا كانوا أكثر من واحدٍ : أي  وف [ومُ أمُ المَ  وقولو : ] يقفُ 

 فأكثر على أنو إذا كاف ادلأموموف ثبلثةً  -َرِِحَُهُم اهللُ -اإلماـ ، وقد اتفق العلماء 
هنم يقفوف خلف اإلماـ ، كما ثبتت فإ من الرجاؿ أو الِصبياف ادلميزين أو منهما

يقفوف خلفو  -َرِضَي اهلُل َعنػُْهمْ -حيحة ؛ حيث كاف الصحابة األحاديث الص  بو 
 .  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -

خلف  افِ فَ قِ أهنما يَ  -َرِِحَُهُم اهللُ - فمذىب الجمهور:  بو اثناف ئتم  اِ وأما إذا 
 صحيح ، كما ثبت يف --اإلماـ ، وىذا ىو آخر األمرين من رسوؿ اهلل 

ُهْما-اهلل من حديث جابر بن عبد مٍ مسل ـَ : )) أن   -َرِضَي اهلُل َعنػْ  سارِ عن يَ  و قا
       جب ار  ، ثم جاءَ  ومينِ ارني عن يَ ي ، وأدَ بيدِ  قاؿ : فأخذَ  -- النبي

نا عَ فػَ نا جميعاً ، فدَ يْ دَ يَ بِ  --الل  رسوؿُ  ه ، فأخذَ سارِ ، فقاـ عن يَ  بن صخرٍ ا
 ؛ فدؿ على أف موقف االثنُت من الرجاؿ وراء اإلماـ .و (( فَ لْ ا خَ نَ امَ حتى أقَ 

      : ، وفيو  -- وىكذا ثبت يف الصحيحُت من حديث أنس بن مالكٍ 
على أف موقف االثنُت ولو كانا من  فدؿ   ه ((وراءَ  أنا واليتيمُ  تُ فْ فَ )) فصَ 

لف من الس   وىذا ىو مذىب العلماء كافةً الصبياف إمنا ىو وراء اإلماـ ، 
 ،  -- بن مسعودٍ عبداهلل وي عن ، إال ما رُ  رِحهم اهلل مجيعاً  فِ لَ والخَ 



 ٓٙٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
 وامَ د  ال قُ  ، أو َعْن َجانِبَػْيو وينِ مِ يَ  نْ عَ  وُ عَ مَ  ح  صِ ويَ 

________________________________________ 
: الُعرَاة ، وقد  ستثنى من ىذه الحالةويُ ،  -َرِِحَُو اهللُ - كما قاؿ اإلماـ النووي  

 نا سببو . تقدـ معنا يف ) شروط الصبلة (  وأف إمامهم يقـو وسطهم وبي  
 وىكذا ادلرأة إذا أّمت النساء ، وسيأٌب بإذف اهلل بيانو .

جلُت فأكثر أف للر   يصح  : أي  و [ينِ مِ ن يَ عَ  وُ عَ مَ  ح  صِ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
يقوموا عن ديُت اإلماـ ، فلو تركوا موقفهم األصلي وىو وراء اإلماـ ، وقاموا عن 

    ،  كم ببطبلهنا ؛ ألف ديُت اإلماـ موقفٌ ، وال حيُ  ديينو ، فإف صبلهتم صحيحةٌ 
رين فبل إشكاؿ ، وإف كانوا غَت مضطرين فقد فاهتم نظر : فإف كانوا مضط  يُ  ٍب  

 األفضل .
اهلل : عن ديينو ويساره ؛ ألف عبدأي  و [يْ بػَ انِ جَ  : ] أو عنْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

إنو من صفة الصبلة ٔتكة  وقيل :فعلو مع علقمة واألسود ،  --بن مسعود 
 وأوائل التشريع بادلدينة . 

فرّدمها وراءه ،  --مع النيب  -َرِضَي اهلُل َعنػُْهْما-ولذلك فعلو جابٌر وجب اٌر 
 منسوخاً .فصار 
متقدماً على  صلي ادلأموـُ ال جيوز أف يُ : أي  امو [د  : ] ال قُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

  ، كما يف الصحيحُت من حديث أنس  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -إمامو ؛ لقولو 
--  ِـُ اإلمَ  لَ : )) إنما ُجع  بو اـ اإلماـ مل يأًب  د  ى قُ ، ومن صل   و ((بِ  ليؤتم   ا

 صبلتو .  فخالف احلديث ؛ فبل تصح   يف ادلوقف
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 ٔٙٔ 

 

 ________________________________________
  طْ قَ ه فػَ ارِ سَ يَ  نْ وال عَ 

________________________________________ 
 . عندىم يف ذلك بتكبَتة اإلحراـ  فإف تقدـ على إمامو فإف العّبة

ف يف صبلة ادلنفرد بقدر ر عن الص  والتأخ  قدـ على اإلماـ والعّبة يف مسألة الت  
سبة ألعلى بالنِ  ناؽِ واألعْ  بِ اكِ ادلنَ  اةِ اذَ حَ ٔتُ  الَقَدـ ، وادلساواة حاؿ القياـ تكوف

 الَقَدـ . رُ بالَعِقِب ، وىو مؤخ   ادلصلى ، وتكوف
الصبلة إذا  أنو ال تصح  : مراده  [ طْ قَ ه فػَ ارِ سَ يَ  نْ وال عَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

  ه ، فإف صبلتو غَت صحيحةٍ وقف ادلأمـو عن يسار اإلماـ ، وليس مع اإلماـ غَتُ 
َرِضَي اهللُ -اهلل بن عباس ما ثبت يف الصحيحُت من حديث عبدودليل ذلك : 

ُهْما ـَ ، فإنّ  -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-)) لما بات عند خالتو ميمونة :  -َعنػْ  و لما قا
ُهْما- بن عباسٍ عبدالل ي وجاء صل  يُ  --الل  رسوؿُ  وقاـ عن  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

 و (( .ينِ مِ عن يَ  -- بيه الن  ارَ أدَ ه ارِ سَ يَ 
 --دلا قاـ عن يسار النيب  يف صحيح مسلمٍ  --: حديث جابر  ومثلو

فأخذ بيده وجعلو عن ديينو ؛ فدؿ  على أف موقف الواحد مع اإلماـ إمنا ىو عن 
كو يف صبلتو من ِر ديره وحيُ يُ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -يساره ، وكونو ديينو ال عن 

للمأمـو الواحد ، فإذا وقف فيو  على أف اليسار ليس ٔتوقفٍ  يساره إىل ديينو يدؿ  
 و من ىذا الوجو . صبلتُ  مل تصح  

 اهلل بن عباسٍ بًل من جابٍر وعبدالصحة ؛ ألف كُ : إف ىذا ال يستلـز عدـ  وقيل
ُهمْ - قد كّب  تكبَتة اإلحراـ ، وانعقدت صبلتو يف جهة اليسار ،  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

 فلو كاف ادلوقف موجباً للبطبلف ألُمر بإعادة تكبَته .
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  ________________________________________
 وفَ لْ خَ  ذ  وال الفَ 

________________________________________ 
ما إذا كّب  -َرِِحَُهُم اهللُ - واستثنى الحنابلة: بالعذر بالهل ،  وأجيب عنو

على ذلك ؛ بناء على  ل ، ٓتبلؼ ما إذا استمر  طُ بْ ؿ ؛ فبل تػَ لئلحراـ ٍب ٖتو  
 ىذين احلديثُت .

       ،  ذِ صبلة الفَ  ال تصح  : أي  و [فَ لْ خَ  ذ  : ] وال الفَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
وحده ، وىو ما أشار  إلماـ ، وىكذا لو كاف خلف الصفِ وىو الواحد خلف ا

             وىذا ىو أرجح قولي العلماء  [ ف  الصَ  فَ لْ : ] أو خَ إليو بقولو بعد ذلك 
: - دٍ بَ عْ بن مَ  ةُ صَ ابِ ؛ دلا روى وَ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - في نظري -رَِحَمُهُم اللُ -

(( الةَ الص   يدَ عِ ه أف يُ رَ مَ ه ، فأَ ف وحدَ ي الص  ل  صَ اًل يُ جُ رأى رَ  -- النبي   )) أف  
 حو اإلماـ أِحد وغَته .وصح  ، وابن ماجو ،  والًتمذي  ، وأبو داود ، رواه أِحد 

 من أئمةِ  واحدٍ  احلديثُت غَتُ  حَ : ) قد صح   -َرِِحَُو اهللُ -قاؿ شيخ اإلسبلـ 
 ىػ .وليس فيهما ما خيالف األصوؿ ( ا ة ،احلديث وأسانيدمها شلا تقـو بو احلجّ 

: ؛ حيث أمره بإعادة صبلتو ، ويف رواية ابن ماجو  : ظاىرٌ  ووجو الداللة منو
للذي  الةَ ك ؛ ال صَ صالتَ  قبلْ تَ سْ لو : اِ  ليو ، وقاؿَ عَ  فَ قَ وَ  -- النبي   )) أف  

      بإعادة الصبلة بقولو : -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -فإنو أمَرُه  (( ف  الصَ  فَ لْ خَ 
 الصفِ  ي خلفَ صلِ للذي يُ  ل ذلك بكونو ال صبلةَ ، وعل  ((  الةَ الص   قبلْ تَ سْ )) اِ 

       حة للصِ  إمنا ىو نفيٌ  (( الةَ )) ال صَ على أف النفي يف قولو :  فدؿ   وحده
 ال للكماؿ . 
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 ٖٔٙ 

 

____________ ____________________________
 فهن  في صَ  فُ قِ تَ  ساءِ الن   وإمامةُ 

________________________________________ 
: ادلرأة ، فإنو جيوز ذلا أف تقـو خلف الصف وحدىا إذا مل  ستثنى من ذلكويُ 

 تكوفَ  ] إال أفْ بقولو :  -َرِِحَُو اهللُ -، وأشار إىل ذلك  أو نساءٌ  يكن معها امرأةٌ 
 . [ امرأةً 

أنو  -- : ما ثبت يف الصحيحُت من حديث أنس بن مالكٍ  ودليل ذلك
على أف ادلرأة  فدؿ  نا (( لفِ من خَ  ه ، والعجوزُ وراءَ  أنا واليتيمُ  تُ فْ فَ : )) فصَ قاؿ 

قاؿ  -َرِِحَُهُم اهللُ -ادلنفردة تقـو خلف الصف وحدىا ، وىذا بإمجاع العلماء 
إذا مل يكن يف الماعة امرأة  العلمِ  أىلِ  : ) باتفاؽِ  -َرِِحَُو اهللُ -شيخ اإلسبلـ 

 ىػ .ألنو ال موقف ذلا مع الرجاؿ ( ا نة ؛غَتىا كما جاءت بو الس  
أف إمامة : أي فهن  [ في صَ  تقفُ  ساءِ الن   ] وإمامةُ  : -رَِحَمُو اللُ -قولو 

      جل ، كالر    مل تتقدـ عليهن   ت هبن  ، فإهنا إذا صل   هن  لَ ثػْ مِ  النساء إذا كانت امرأةً 
  األوؿ . فِ يف الصَ  عهن  وإمنا تقف مَ 
َها-ادلؤمنُت عائشة  عن أـِ  وىو مرويٌ     : احلنفيةِ  ةَ طَ من رواية رائِ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

 . طاً ((سَ وَ  نهن  يْ بػَ  ن  هُ تػَ ، فأم   كتوبةِ في المَ  سوةً ت نِ أم   أف عائشةَ  ))
َها-سلمة  وعن أـِ  يف  أيضًا أهنا فعلت ذلك ، روامها الشافعي   -َرِضَي اهلُل َعنػْ

يف اجملموع : ) روامها  رِحو اهلل نن ، وقاؿ اإلماـ النووي  يف الس   مسنده والبيهقي  
 ىػ .ُت ( انَ سَ يهقي يف سننو بإسنادين حَ الشافعي والب

ُهْما- اهلل بن عباسٍ زاؽ يف مصنفو عن عبدوروى عبد الر     قاؿ : -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 (( . هن  طِ سَ في وَ  ساء ، وتقوـُ الن   المرأةُ  )) تؤـ  



 ٗٙٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
 ىمزِ ائِ نَ كجَ   ساءُ الن   ، ثم   بيافُ الص   ، ثم   جاؿُ الر  يو لِ ويَ 

________________________________________ 
[  ىمزِ ائِ نَ كجَ   ساءُ الن   ، ثم   بيافُ الص   ، ثم   جاؿُ يو الر  لِ ويَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

أو امرأة ، شرع يف موقف ادلأمـو مع إمامو رجبًل كاف  -َرِِحَُو اهللُ -بعد أف بُت  
 ،  بيافُ الصِ  ، ٍب   جاؿُ الرِ  ي اإلماـَ لِ بياف ترتيب الصفوؼ يف الماعة ، فبُّت أن و يَ 

كما يف   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -نة عنو ، وىذا ىو الذي وردت بو الس   ساءُ ٍب النِ 
ه ، وراءَ  أنا واليتيمُ  تُ فْ فَ فصَ  أنو قاؿ : )) -- الصحيحُت من حديث أنسٍ 

على أف صفوؼ النساء تكوف بعد صفوؼ  (( ؛ فدؿ   نالفِ من خَ  والعجوزُ 
 الصبياف .

      من حديث أيب مسعودٍ  ؛ فلما ثبت يف صحيح مسلمٍ  وأما تقديم الرجاؿ
-- أف النيب -- (( : ى ، هَ والنػ   األحالـِ  او ولُ ي منكم أُ نِ يَ لِ يَ لِ  قاؿ        
 (( . ونهملُ يػَ  نالذي ونهم ، ثم  لُ الذين يػَ  ثم  

قوؿ ، هى والعُ ىم الرجاؿ البالغوف للحلم ، وىم أىل الن   (( : األحالـِ  ا)) وأولو 
َ  ويدخل فيهموىم من دوف ذلك ،  ونهم (( :لُ الذي يػَ  )) ثم   الصبياف ، فتبُت 

على  فوؼِ ترتيب الص  من  -َرِِحَُو اهللُ -من ىذين احلديثُت ُسنِػي ُة ما ذكره ادلصنف 
عمل  بوساء ، وىذا ىو الذي بياف ، ٍب النِ جاؿ ، ٍب الصِ تقدًن الرِ  ىذا الوجو وىو

 ادلسلموف سلًفا وخلًفا .  
 فعل يف ترتيب النائز .كما يُ : أي  ىم [زِ ائِ نَ وقولو : ] كجَ 
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 ٔٙ٘ 

 

 ________________________________________
بٌي ىما ، أو صَ ثو أحدُ دَ حَ  مَ لِ عَ  نْ ، أو مَ  رأةٌ ، أو امْ  رٌ افِ معو إال كَ  فْ قِ يَ  مْ لَ  نْ ومَ 

 ٍض ، ففذٌّ رْ في فػَ 
________________________________________ 

 مَ لِ عَ  نْ ، أو مَ  رأةٌ ، أو امْ  رٌ افِ معو إال كَ  فْ قِ يَ  مْ لَ  نْ ومَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
أف  -َرِِحَُو اهللُ -بعد أف بُت   [ ٍض ، ففذٌّ رْ بٌي في فػَ ىما ، أو صَ ثو أحدُ دَ حَ 

، شرع يف بياف بعض ادلسائل اليت  صحيحةٍ  صبلة ادلنفرد خلف الصف غَتُ 
مًا ، وىذا من كْ ي َفذاا مع وقوؼ الغَت معو ، فهو فذٌّ حُ ادلصلِ  وفِ كم فيها بكَ حيُ 

م كمية بعد بياهنأهنم يعتنوف ببياف ادلسائل احلُ  -َرِِحَُهُم اهللُ -عادة العلماء 
 . صوذلاأل

 صبلةَ  ؛ ألف   يف صِفِو فإنو منفردٌ : أي  [ رٌ افِ معو إال كَ  فْ قِ يَ  مْ لَ  نْ ومَ  قولو : ]
كما قدمنا ، فيكوف وجوده وعدمو على حدٍّ سواٍء ، وىكذا   صحيحةٍ  غَتُ  افرِ الكَ 

 . لو وقف معو رلنوفٌ 
       وقف معو يف صِفِو امرأٌة ، وليس معو غَتىا ، : أي  [ وقولو : ] أو امرأةٌ 

       عنو ؛ ألف ادلرأة موقفها خلف اإلماـ وادلأمـو ،  ادلنفرد ال تزوؿُ  ةَ فَ فإف صِ 
الَفِذ ؛  ةُ فَ ، فإذا وقف معها مل ترتفع عنو صِ  إف كاف صفٌّ  أو خلف الصفِ 

 ف .فيحكم بكونو منفرداً خلف الص  
أنو إذا وقف اثناف ليس معهما : مراده  ىما [أحدُ  وُ ثُ دَ حَ  مَ لِ عَ  نْ وقولو : ] أو مَ 

؛ ألنو يكوف كمن مها يعلم ْتدث اآلخر فإنو يكوف منفرًدا خلف إماـ وأحدُ  أحدٌ 
، فينبغي عليو أف يتقدـ  صبلتو ؛ فيكوف منفرًدا حكًما مع من ال تصح   وقف

 . ي ّتوار اإلماـ عن ديينوصلِ ويُ 
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  ________________________________________
ـِ  خلها ، وإال عن يمينِ دَ  رجةً فُ  دَ جَ وَ  نْ ومَ  نب و أف يُ  وُ نو فلَ كِ مْ يُ  لمْ  ، فإفْ  اإلما
 ، فإْف َصل ى َفذاً رَْكعًة لْم َتِصح   عوـو مَ قُ يػَ  نْ مَ 

________________________________________ 
وقف معو صيٌب خلف اإلماـ أو خلف : أي  وقولو : ] أو صبٌي في فرٍض [

وىذا على ،  ، فإنو يعتّب منفردًا خلف الصفِ  الصف ، وكانت الصبلة فريضةً 
 .  ةُ اف  ادلصَ  هبا حقُ ت؛ فتل مذىب من يرى عدـ صحة إمامتو في الفرض

 فبل إشكاؿ .  وأما على مذىب من يرى صحة إمامتو
فإنو ديكن القوؿ  و للبالغ في الفرضإمامت بي ال تصح  لكن مع القوؿ بأف الص  

؛ ، وكوهنا نافلًة ال دينع  بلتو صحيحةٌ صَ  تو للبالغ يف الفرض ؛ ألف  اف  صَ بصحة مُ 
 . متنفلٌ  ّتواره خلف اإلماـ رجلٌ  : ما لو صف   بدليل

 .  يُؤثِرعلى أنو يف النافلة ال  قيد يدؿ   [ وقولو : ] في فرضٍ 
        : ما ثبت يف الصحيحُت من حديث أنس بن مالكٍ  على ذلك وقد دؿ  

--   (( . نالفِ من خَ  ه ، والعجوزُ وراءَ  أنا واليتيمُ  تُ فْ فَ فصَ  ))و قاؿ : أن 
        أف ادلنفرد بعد أف بُت   لها [خَ دَ  فرجةً  دَ جَ وَ  نْ : ] ومَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

،  مكتملٌ  ، شرع يف بياف حكم من جاء والصف   فِ ال تصح صبلتو خلف الص  
ي وحده صلِ فإف عليو أف يدخل فيها ، وال يُ  يف الصفِ  فبُّت أنو إذا وجد فرجةً 

 ُتِ ي عن ديَِ فيعّرض صبلتو للبطبلف ، فإف مل يتيسر لو وجود فرجة فلو أف يصلِ 
كما   اإلماـ موقفٌ ي معو ، وديُت صلِ و ال يأٌب أحٌد يُ و أن  اإلماـ إذا غلب على ظنِ 

ـِ  ينِ مِ : ] وإال عن يَ بقولو  -َرِِحَُو اهللُ -منا ، وإىل ذلك أشار قد    . [ اإلما
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 ٔٙٚ 

 

 ________________________________________
ـِ  ودِ جُ سُ  قبلَ  عو آخرُ مَ  فَ قَ أو وَ ،  ف  في الصَ  لَ خَ دَ  ذًا ثم  فَ  كعَ َر  وإفْ   اإلما
 تح  صَ 

________________________________________ 
ي ديُت اإلماـ لكثرة صلِ ر عليو أف يُ ، وتعذ   فإذا مل ديكنو ْتيث مل جيد فرجةً 

، فإف لو أف يُػَنِبو َمن يقـو معو ، وأشار إىل  وائقِ الصفوؼ ، وضلو ذلك من العَ 
 . [ عوُ مَ  وـُ قُ يػَ  نْ نب و مَ يُ  أفْ  وُ لَ : ] فػَ  -َرِِحَُو اهللُ -ذلك بقولو 

قوى والت   ي مع ادلنفرد من باب التعاوف على الّبِ صلِ وإذا نُػِبو الغَت فعليو أف يرجع ليُ 
 ودفعاً لضرر فساد الصبلة عن أخيو .

 ذلك . عليو فعلُ  على الواز ، وليس بواجبٍ  يدؿ   [ وُ لَ وقولو : ] فػَ 
دلا تقدـ من الدليل  ح  [صِ تَ  ى فذًا ركعًة لمْ ل  صَ  : ] فإفْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 ة صبلة ادلنفرد خلف الصف .على عدـ صحّ 
عو مَ  فَ قَ ، أو وَ  ف  في الصَ  لَ خَ دَ  ذًا ثم  فَ  كعَ َر  وإفْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ـِ  ودِ جُ سُ  آخر قبلَ  من  مسألتين استثناىما -َرِِحَُو اهللُ -بُت   [ تح  صَ  اإلما
 : الحكم ببطالف صالة المنفرد خلف الصف  

أف يركع فذاً ، ٍب َيُدب  راكعًا حىت يدخل يف الصف ، ففي ىذه احلالة  األولى :
خلف الصِف ، لكنو دخل مع اإلماـ ، وأدرؾ  ، وىو منفردٌ  حرديةِ الت   وقع ركنُ 

 ركوعو وىو داخل الصف ، فهل العّبة ْتالو األوؿ أـ ْتالو الثاين ؟ 
 أف العّبة ْتالو الثاين ، وال يكوف منفرداً . -َرِِحَُو اهللُ -فبُّت 

؛ لثبوت السنة هبا كما يف  -َرِِحَُو اهللُ -وىذه ادلسألة استثناىا اإلماـ أِحد 
هى تَ و انػْ : )) أن   -- ارثِ احلَ  بنِ  فيعِ صحيح البخاري من حديث أيب بكرة نُ 
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لو النبي  ف  ، فقاؿَيِصَل إلى الصَ  أفْ  قبلَ  عَ كَ ٌع ، فرَ اكِ و رَ وىُ  --إلى النبي  
  (( . اً وال تَػُعدْ صَ رْ حِ  ؾ اللُ ادَ : زَ  صلى الل عليو وسلم
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 ٜٔٙ 

 

 ________________________________________
ـِ  وـِ أمُ اء المَ دَ تِ اقْ  فصل : يصح    هُ رَ يػَ  مْ لَ  ، وإفْ  دِ جِ سْ في المَ  باإلما

________________________________________ 
ـِ  وـِ أمُ اء المَ دَ تِ اقْ  يصح  : ] فصل :  -رَِحَمُو اللُ -قولو  ،  دِ جِ سْ في المَ  باإلما
حكاـ وادلسائل يف ىذه الملة يف بياف بعض األ -َرِِحَُو اهللُ -شرع  [ هُ رَ يػَ  مْ لَ  وإفْ 

صحة اقتداء ادلأمـو باإلماـ يف  -َرِِحَُو اهللُ -ادلتعلقة باقتداء ادلأمـو بإمامو ، فبُت  
ِرْضَواُف اهلِل -ادلسجد ، وُحِكَي اإلمجاُع على ىذا احلكم ، وكاف الصحابة 

            وألحق بعض العلماءيف مسجده ،  --وف مع النيب صل  يُ  -َعَلْيِهمْ 
 ر ْحَبةِ يف ال: ما يأخذ حكمو ، على اخلبلؼ ادلعروؼ  بالمسجد -َرِِحَُهُم اهللُ -

فبل إشكاؿ يف صحة اقتدائو  وادلنارة فإذا كاف ادلأمـو مع إمامو يف مسجٍد واحدٍ 
، أو من وراء اإلماـأف يرى اإلماـ ،  لكن اشترط بعضهمبو من حيث األصل ، 

     ، أو شباٍؾ ،  ولو كانت رؤيتو يف بعض الصبلة ، أو كانت من فتحة نافذةٍ 
 أو غَته .

، وكاف  واحدٍ  إذا اجتمع مع اإلماـ يف مسجدٍ  : أف ادلأموـَ  في ىذا ببُ والس  
فوؼ يرى اإلماـ ، أو من وراء اإلماـ شلن يراه ، أو يرى من يراه ، كأصحاب الص  

ة االقتداء ؛ الٖتاد ادلكاف ورؤية أفعاؿ اإلماـ ، البلحقة ، فإنو ال إشكاؿ يف صح  
 منها .  فبل خيفى عليو شيءٌ 

 .  صحيحاً إنو إذا اقتدى بو كاف اقتداؤه ومن ىنا ، ف
أف يكوف بينهما جداٌر ومها  مثل :لكن إذا كاف ال يرى اإلماـ ، أو من وراءه ، 

أو منفٌذ يراُه منو ، أو يرى  اؾب  ليس فيها شُ  جرةٍ يف داخل ادلسجد ، أو كاف يف حُ 
اإلماـ ، أو ضعف  ، فإف االقتداء ىنا ليس كامبًل ، فلو سها َمْن يَراه ُمْقتديًا ِبو
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    بعض أىل العلم صوتو ، فإنو ال ديكنو العلم بأفعالو ، ولذلك شد َد يف حكمو  
  رحمهم الل .

  اد البقعة وىي ادلسجد ، مشى على أف العّبة باٖتِ  -َرِِحَُو اهللُ -ولكن ادلصنف 
يف شًتط يف حاؿ اٖتادىا أف يرى اإلماـ ، أو من وراءه ، وديكن للمأمـو وال يُ 

 كبَت ؛ فيكوف مقيساً على ادلشاىدة .ىذه احلالة أف يقتدي باإلماـ بسماع الت  
و يف ة اقتدائِ اإلمجاع على صح   انعقد قياسو على األعمى ؛ حيث ودليلو :

 و .وتِ صَ  ماعِ تابع بسَ ماـ ، وإمنا يُ ادلسجد ، وىو ال يرى اإل
أف األعمى يعلم بأفعاؿ اإلماـ ٔتن ّتواره الذي يرى اإلماـ أو من  : عليو دُ رِ ويَ 

 يرى اإلماـ .
ولو كاف ادلأموموف يف ادلسجد ، وتباعدت صفوؼ ادلتأخرين منهم عن ادلتقدمُت 

ىم وانفصلت ، ولكنهم يروف اإلماـ أو من يراه ، ويسمعوف تكبَته ، فإنو ال يضر  
الة على ُقرِب  فعلهم سلالفٌ ، و  باعد ، وصبلهتم صحيحةٌ ذلك الت   للسنة الد 

 . الص فوؼ واستتار ادلتأِخر منها بادلتقدـ
م ، فصبلهتُ  فوؼُ صلت الص  وأما إذا كاف ادلأموموف خارج ادلسجد ، فإنو إذا ات  

 ، وُحِكَي اإلمجاع عليو . صحيحةٌ 
ألف العّبة ؛  اإلماـ وال من يرى اإلماـ فبل تصح   اصل ، ومل يرو ت  وأما إذا مل تػَ 

االقتداء ، فإذا كانوا يف اخلارج ال يسمعوف تكبَت  بالعلم بأفعاؿ اإلماـ حىت يصح  
 اقتداؤىم . اإلماـ ، وال يروف من يراه ، فإنو ال يصح  

    مثل :اقتداؤىم بو ،  وأما إذا كانوا يرونو ، ولو يف بعض الصبلة ، فإنو يصح  
ؤية ؛ دلا يف صحيح ال دينع الر   قصَتٌ أف يكونوا خارج ادلسجد ، وبينهم جدار 

َها-البخاري ، وأصلو يف الصحيحُت ، عن عائشة         : قالت  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
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 ________________________________________
 ومينأمُ جو إذا رأى اإلماـ أو المَ ارِ كبير ، وكذا خَ الت   معَ ه إذا سَ وال من وراءَ 

________________________________________ 
 ةِ رَ جْ الحُ  ارُ دَ و ، وجِ تِ رَ جْ في حُ  يلِ ي من الل  ل  صَ يُ  --رسوؿ الل  افَ )) كَ 

ـَ فقَ  --الل  رسوؿِ  صَ خْ شَ  اسُ أى الن  ، فرَ  يرٌ صِ قَ   و ((التِ صَ وف بِ ل  صَ يُ  اسٌ نَ أُ  ا
وىو  مع وجود احلائل ، وىو جدار احلجرة ، -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -فاقتدوا بو 

دينع الرؤية يف بعض الصبلة ال يف كِلها ألهنا أثبتت أهنم كانوا يروف شخصو 
إىل اعتبار  -َرِِحَُهُم اهللُ - ذىب بعض العلماءولذلك  صلوات اهلل وسبلمو عليو

الواحد ، وأف العّبة برؤية اإلماـ ولو يف بعض احلجرة مع ادلسجد كادلوضع 
ُهمْ -الصبلة ، ال يف مجيعها كما وقع ىنا من الصحابة  ؛ حيث   -َرِضَي اهلُل َعنػْ

وإف يف بعض الصبلة وليس يف مجيعها ،  -- يبِ الن   صَ خْ شَ  بُ يِ غَ كاف الدار يػُ 
قتداء دلن كاف ة االح  على صِ  عن ادلسجد ، فإنو يدؿ   إف احلجرة خارجةٌ  قلنا :

 شًتط أف تكوف الرؤيةُ : أف يرى اإلماـ ، أو من وراءه ، وال يُ  بشرطخارجًا ، 
يف مجيع الصبلة ، كما يف ىذا احلديث ؛ حيث كانوا يرونو يف بعض أفعاؿ 

 . ة صبلتو بالص وت والس ماعولكنم يعلموف أفعالو يف بقي   هالِ الصبلة ال يف كُ 
ـَ و إذا رَ جَ ارِ ] وكذا خَ :  -رَِحَمُو اللُ -قولو  كما قدمنا   ين [ومِ أمُ أو المَ  أى اإلما

لو من أف يعلم بأفعاؿ اإلماـ ، ويكوف ىذا  د  أف من كاف خارج ادلسجد فبل بُ 
      االقتداء ، فإذا مل يكن كذلك  أو من يرى اإلماـ حىت يصح  ، و لئلماـ يتِ ؤْ برُ 

  .و صبلتُ  مل تصح  
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  ________________________________________
ـٍ  فَ لْ خَ  وتصح    راعاً فأكثرذِ  لو  العُ  افَ ه إذا كَ كرَ عنهم ، ويُ  عاؿٍ  إما

________________________________________ 
، وليس صف ُو  ي خارج ادلسجد ، وال يرى اإلماـ ، وال من يراهصلِ أف يُ  مثل :

 ه احلالة ال ديكن أف يقتدي باإلماـ ؛ فبل تصح  متصبًل بالصفوؼ ، فإنو يف ىذ
 و . صبلتُ 

فأم ا أف يكوف علمو بأفعاؿ اإلماـ بادلشاىدة ، وىي رؤيتو لئلماـ أو من يراه ،  
كمن يصلي خارج ادلسجد ، وباب ادلسجد اخللفي أمامو مفتوح ، يرى من 

 فتحتو اإلماـ أو من خلفو شلن يرى اإلماـ .
أف خيرج  مثل :،  بأفعاؿ اإلماـ بانتقاذلا عن طريق اتصاؿ الصف أو يكوف عالِػًما

اخلارج  ي يف الصفِ صلِ يف طرؼ ادلسجد األدين أو األيسر ، ويُ  من بابٍ  الصف  
ىذه  ويرى ذلك الصف اخلارج أو من بعده شلن يقتدي بو فإنو يف مجيعه أو بعدَ 

 . فيها االقتداء يصح  ة ، فاؿ اإلماـ على صفتو ادلعتّب العلم ْت ااألحواؿ حيصل فيه
ـٍ  فَ لْ خَ  : ] وتصح   -رَِحَمُو اللُ -قولو  ؛ دلا ثبت يف  نهم [عَ  اؿٍ عَ  إما

يف قصة ادلنّب ، وفيو :  --الصحيحُت من حديث سهل بن سعد الساعدي 
ـَ  -- اللِ  رسوؿَ  )) ولقد رأيتُ       ه ، وراءَ  الناسُ  ب ر ، وكبػ رَ كَ ليو فَ عَ  قا
بشرط  ها مكروىةٌ ، لكن   احلديث ، فالصبلة صحيحةٌ  ... (( نبرِ وىو على المِ 

إذا   كرهُ ] ويُ :  أف يكوف ُعلو ه ذراعًا فما فوقو ، وأشار إىل ذلك رِحو اهلل بقولو
اإلماـ عن ادلأمومُت إذا كاف بقدر  علو  أف : ، ومراده  راعًا فأكثر [ذِ  لوّ العُ  كافَ 
 .  راع مكروهٌ الذِ 
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َرِضَي اهللُ - بن ياسرٍ  أف عمارَ  --: ْتديث حذيفة  ذلكوا على واستدل  
ُهْما  ي ، والناسُ صلِ يُ  كافٍ ، وقاـ على دُ  ي بالناس يف ادلدائنِ صلِ دلا تقدـ يُ  -َعنػْ
،  ذيفةُ و حُ حىت أنزلَ  و ، فات بعو عمارٌ ديْ على يَ  فأخذَ  منو ، فتقدـ حذيفةُ  أسفلَ 

      :  يقوؿُ  -- اهللِ  رسوؿَ  عْ مَ سْ : أمل تَ  فلما فرغ من صبلتو قاؿ لو حذيفةُ 
ـ  الر   )) إذا  ـٍ  فال يقمْ  وـَ القَ  لُ جُ أ هم ، أو نحو ذلك ، امِ قَ من مَ  عَ فَ أرْ  في مقا

أخرجو أبو داود  دي  ((لى يَ ت عَ ذْ خَ أَ  ك حينَ بعتُ قاؿ عمار : لذلك اتّ 
 والبيهقي .

   ،  افٍ ك  على دُ  فوقفَ و يف ادلدائن ، فتقدـ قومَ  بالناسِ  -- ى حذيفةُ وصل  
بلة قاؿ ، فلما قضى الص   ٔتجامع ثيابو ، فمد ه فرجعَ  -- مسعودٍ  أبو فأخذَ 
ـُ  ى أف يقوـَ هَ نػَ  --الل  رسوؿَ  م أف  علَ تَ  : )) ألمْ  --مسعود  لو أبو  اإلما
أخرجو ي (( نِ تَ دْ دَ مَ  ك حينَ تُ بْ جَ رني أَ تَ  مْ و ؟! قاؿ : فلَ فَ لْ خَ  اسُ ى الن  قَ بػْ ويػَ  فوؽَ 

 حو . وصح   واحلاكمُ ، اف حب   وابنُ ،  والبيهقي  ، أبو داود 
على عدـ احلاجة إىل العمل الكثَت يف الصعود  عند بعضهمواحلد بالذراع مبٍت 

 والنزوؿ ؛ فتكوف الكراىة ْتدود الذراع .
يف الصحيحُت ، وقد تقدـ  -- اعديِ الس   : ْتديث سهل بن سعدٍ  واستدلوا
على  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -أهنم ِحلوا صعوده عليو  الداللة :ووجو ذكره ، 

الدرجة األوىل ، وأنو مل يصعد مجيع الدرجات ، ومن ىنا ، مجعوا بينو وبُت 
 حديث النهي فحملوه على الكراىة ، وأف يكوف عالياً . 

        كثَتٍ   من جهة ادلعٌت ، وىو أف العايل حيتاج فيو إىل عملٍ  وأّكدوا ذلك
 عند صعوده والنزوؿ منو .
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  ________________________________________
 اؽِ و في الط  امتِ كإمَ 

________________________________________ 
 -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - والذي يظهروعليو ، فإنو ال يكره االرتفاع أقل من الذراع ، 

بالنهي عنو ، ولكن إذا  أف األصل يف االرتفاع منعو ؛ لظاىر احلديث الوارد
      ؛  -- ل بن سعدٍ هْ ، فإنو جيوز ؛ لظاىر حديث سَ  إليو حاجة وجدت

قاؿ فيو بعد أف صل ى على ادلنّب :  -- النيب   يف الصحيحُت يف قصة ادلنّب فإف  
َعَلْيِو الص بلُة -فبُت   ي ((التِ عّلموا صَ وا بي ، ولتَ م  تَ ىذا ؛ لتأْ  عتُ نَ ما صَ )) إن  

وىي طلب مشاىدة الناس لصبلتو ؛  أف ارتفاعو كاف حلاجةٍ  -َوالس بلـُ 
 . -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -، ويأ٘توا بو موىاليتعل  

، كره إمامتو يف الطاؽكما تُ : أي  [ اؽِ و في الط  : ] كإمامتِ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
َلِة ، وادلراد بو اْلِمحراب ، وأصل الطاؽ : ما ُعِطَف من األبنية   وىو طاؽ الِقبػْ

 عنو ، وحيارب عليو .  ب  ذَ مُسّي اْلِمحراب زلراباً ؛ ألنو يُ  وقيل :كاألقواس ، 
 مسعودٍ اهلل بن يُفَهُم من األثر الوارد عن عبد : إما اْلُمشاهبة ، كما ووجو كراىتو

--  َاإلماـ ، واألوىل أشد   اءُ فَ ، وإما خ . 
ُهْما- اهلل بن مسعودٍ وعبدِ ،  وقد وردت الكراىة عن عليٍ   وطائفةٍ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

 أنو  صحيحٍ  بن أيب شيبة عن إبراىيم بسندٍ ا، فقد روى  -َرِِحَُهُم اهللُ -لف من الس  
        ،  (( يبَ ارِ حَ المَ  ىذهِ  قوا)) ات  :  -- اهلل بن مسعودٍ قاؿ : قاؿ عبد

 واي : وكاف إبراىيم ال يقـو فيها . قاؿ الر  
   ،  ( اؽِ بلة يف الط  الص   و كاف يكرهُ : ) أن   -َرِِحَُو اهللُ -وعن احلسن البصري 

      اقات ، قاؿ والصحابة عن ادلذابح يف ادلساجد بالط   --وُفِسر هني النيب 
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 ________________________________________
قبل تَ سْ مُ  الصالةِ  ه بعدَ ودِ عُ الة قػُ وإطَ ،  ةٍ اجَ إال من حَ  كتوبةِ ع المَ وضِ عو مَ وتطوّ 

 بلةالقِ 
________________________________________ 

 اطِ رَ من أشْ  يقولوف : إف   -- محمدٍ  )) كاف أصحابُ بن أيب العد :  عبيد
 (( . اتُ د يعني الط اقَ اجِ سَ في المَ  حُ ابِ ذَ المَ  أف تُتخذَ  اعةِ الس  

كره يُ : أي  [ ةٍ اجَ إال من حَ  كتوبةِ ع المَ وضِ عو مَ وتطوّ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
      ؛  وىذا القوؿ وجيوٌ ى فيو ادلكتوبة ، يف ادلوضع الذي صل   ع اإلماـُ أف يتطو  

صبله ، ادلكتوبة ، وفرغ انصرؼ من مُ ى أنو كاف إذا صل   --ألف ىدي النيب 
أف يتنفل  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -ومل حُيفظ عنو تنّفلو فيو ، وقد جاء النهي عنو 

    ى فيو ادلكتوبة ، كما يف حديث ادلغَتة بن شعبة اإلماـ يف موضعو الذي صل  
--  أف رسوؿ اهلل--  : ـُ ل  صَ )) ال يُ قاؿ ى ل  الذي صَ  وامِ قَ في مَ  ي اإلما
، وأيب داود ، رواه ابن ماجو ، وعند أِحد  نّحى عنو ((تَ ى يػَ ة حتّ وبَ تُ كْ يو المَ فِ 

 كم أف أحدُ  زُ جَ عْ )) أيػَ مرفوًعا بلفظ :  --والبيهقي من حديث أيب ىريرة 
، وترجم لو اإلماـ أبو داود  ه ((ارِ سَ و أو عن يَ ينِ مِ ر أو عن يَ ـ أو يتأخّ يتقدّ 

 بالعمـو ؛ ليشمل اإلماـ وغَته .
: أي  لة [بْ ستقبل القِ مُ  الةِ الص   ه بعدَ ودِ عُ الة قػُ : ] وإطَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

يكره لئلماـ أف يطيل قعوده بعد فراغو من الصبلة جالسًا على حالتو مستقببلً 
مسلم من حديث أـ ادلؤمنُت ثبت عنو يف صحيح  -- النيب   للقبلة ؛ ألف  

َها-عائشة         إال مقدار ما يقوؿ :  م مل يقعدْ و كاف إذا سل  أن   -َرِضَي اهلُل َعنػْ
ـِ رَ واإلكْ  الؿِ ا الجَ يا ذَ  تَ كْ اَر بَ ، تػَ  الـُ الس   كَ نْ ، ومِ  الـُ الس   تَ نْ أَ  )) اللهم    . (( ا
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  ________________________________________
ي إذا وارِ الس   وفهم بينَ قُ ه وُ كرَ ويُ ،  نفْ رِ صَ نْ يػَ ياًل لِ لِ قَ  ثَ بِ ساء لَ نِ  م  ثَ  افَ كَ   فإفْ 

 وفهمفُ طعن صُ قَ 
________________________________________ 

ـ عليهم فالسنة أف ينحرؼ إىل ادلأمومُت ، وال يُػْبِقيهم وراء ظهره ؛ ألنو إمنا تقد  
قبل عليهم بوجهو ، كما ثبت يف السنة يُ فإنو من أجل الصبلة ، فإذا فرغ منها 

يف الصحيحُت  -- دبٍ نْ بن جُ  رةَ مسَُ  يف حديثِ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -  عنو
َبَل َعَلْينا ِبَوْجِهو ((  --)) َكاَف الن بي  قاؿ : ، إذا َصل ى َصالَتو َأقػْ

 . واألحاديث يف ىذا ادلعٌت كثَتةٌ 
در الوارد ؛ خلشية أف يكوف يف الصبلة نقٌص ، وإمنا يبقى مستقبل القبلة بق

 االستقباؿ . طِ رْ على شَ  افظٌ و وىو زلَُ اركَ دَ تَ فيمكنو أف يػَ 
كما نص    معو قبل انصرافو بوجهو ُْتَ ل  أف ينصرؼ النساء إذا صَ  ومن فوائدة :

     [ نفْ رِ صَ نْ يػَ ياًل لِ لِ قَ  ثَ بِ ساء لَ نِ  م  ثَ  افَ كَ   فإفْ  ] عليو ادلصنف رِحو اهلل بقولو :
 للنساء تأخر قليبًل يف االضلراؼ واإلقباؿ على ادلأمومُت ؛ حىت يتسٌت  : أي 

ال ينصرؼ الرجاؿ إال بعد  نة أف، والس   وأكملُ  ذلن   ، وىذا أسًتُ  انصرافهن  
: قاؿ --أف النيب  --من حديث أنس  مسلمٍ  ؛ دلا ثبت يف صحيحٍ اإلماـ

ـِ يَ ، وال بالقِ  ودِ جُ ، وال بالس   وعِ كُ ي بالر  ونِ قُ بِ سْ )) ال تَ  على اؼ (( رَ صِ ، وال باالنْ  ا
 . بلـ نفسوبلـ ال بالس  القوؿ بتفسَت االنصراؼ ٔتا بعد الس  

   وفهم [فُ طعن صُ ي إذا قَ وارِ الس   وفهم بينَ قُ ه وُ كرَ : ] ويُ  -رَِحَمُو اللُ -قاؿ 
غَتىا مثل صبلة  يكره وقوؼ ادلأمومُت يف حاؿ متابعة اإلماـ ، أما يف: أي 

َعَلْيِو الص بلُة -النافلة فقد ثبتت السنة ّتوازه ، كما يف صحيح البخاري عنو 



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٔٚٚ 

 

و دلا صلى يف الكعبة جعل عمودًا عن أن   -- من حديث ببلؿٍ  -َوالس بلـُ 
    يساره وعمودًا عن ديينو وثبلثة أعمدة وراءه ، وترجم لو البخاري يف صحيحو 

 .[  جماعةٍ  واري في غيرِ الس   بينَ الة ] باب الص  ػػبػ
واري ؛ دلا ثبت كره أف يصلي ادلأموموف بُت الس  وأما يف حاؿ االئتماـ والماعة فيُ 

وف بُت صل  ى المعة ، ورأى بعض ادلأمومُت يُ أنو صل   -- عن أنس بن مالكٍ 
   (( -- اللِ  رسوؿِ  دِ هْ لى عَ ي ىذا عَ قِ ت  ا نػَ : )) كن   --واري فقاؿ الس  

 . واحلاكمُ  حو الًتمذي  وصح  ،  والنسائي  ،  والًتمذي  ، وأبو داود ، رواه أِحد 
 صف  بينَ نا نُػْنهى أف نَ )) كُ قاؿ :  رضي اهلل عنو أنو عن أبيو ةَ ر  وعن معاوية بن قػُ 

رواه ابن ماجو  ًا ((دَ رْ ها طَ نْ ، ونُْطرُد عَ --الل  رسوؿِ  دِ هْ ى عَ لَ ي عَ وارِ الس  
  . حووصح   واحلاكمُ 

ة النهي ، وىي كوف الصبلة بُت إشارة إىل علّ  هم [وفَ فُ صُ  نَ عْ طَ وقولو : ] إذا قَ 
    عتّب مفهومو ، فإذا السواري تقطع الصفوؼ غالبًا ، وظاىره أنو كالشرط ؛ فيُ 

ال دينع كره الصبلة بينها ، ْتيث يكوف العمود صغَتًا ع الصفوؼ ، مل تُ طِ قَ مل تػَ 
 اتصاذلا .
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  ________________________________________
 يضٌ رِ مَ  اعةٍ مَ وجَ  معةٍ جُ  ؾِ رْ تػَ بِ  رُ ذَ عْ فصل : ويػُ 

________________________________________
    شرع [ يضٌ رِ مَ  اعةٍ مَ وجَ  معةٍ جُ  ؾِ رْ تػَ بِ  رُ ذَ عْ ويػُ : ] فصل :  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

يف ىذا الفصل يف بياف األعذار ادلوجبة لًتؾ المعة والماعة ، فبُّت  -َرِِحَُو اهللُ -
 دفِ البَ  ، وعرفو بعضهم بأنو : ) خروجُ  قمُ السّ : أف منها ) ادلرض ( ، وادلراد بو 

 ( . االعتداؿِ  دِ عن حَ 
 ڦ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -، كما يف قولو  ادلرضِ  ذرِ وقد دّلت نصوص الشرع على عُ 

چڦ  ڄ    ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ   چ 
(ٔ)

  . 
ر ؤثِ ت على رفع احلرج عن ادلريض فيما يُ واختار بعض أئمة التفسَت أف اآلية دل  

ادلرض يف إسقاطو يف العبادات ، سواء كاف ذلك يف الصبلة أو الصـو أو احلج 
 . أو غَتىا من الشرائع ، فادلرض عذرٌ 

 وا أبا بكرٍ رُ )) مُ حيحُت قاؿ : الوفاة ، كما يف الص  مرض  --ودلا مرض النيب 
على سقوط  ذر ادلرض ؛ فدؿ  ، فتخلف عن الماعة لعُ  (( اسِ ل  بالن  صَ فليُ 
ماعة عن ادلريض ، ويستوي أف يكوف العذر بادلرض ، أو خوؼ معة والَ الُ 

 . بالش رع فِ تَ ادلنْ  ٍو يوجب احلرجَ جْ على وَ  هرِ وتأخ   ءِ رْ البػُ  ؤِ اطُ بَ زيادتو ، أو تػَ 
 أ ويزوؿ عذره .رَ بػْ فبل تلـز ادلريض الصبلة يف المعة والماعة حىت يػَ 

 
 

                              
. 7ٔ ، آية : الفتح( / ٔ)
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 ٜٔٚ 

 

 ________________________________________
ـٌ عَ ه طَ حضرُ يَ  ومنْ ،  ينِ ثَ بَ خْ األَ  أحدِ  افعُ دَ ومُ   ليوإِ  اجٌ تَ حْ مُ  ا

________________________________________
تقدـ يف ) كتاب الصبلة (  [ ينِ ثَ بَ خْ األَ  أحدِ  افعُ دَ ومُ  : ] -اللُ رَِحَمُو -قولو 

: ما ثبت يف  ودليل سقوط الجمعة والجماعة عنوثُت ، بَ بياف ادلراد باألخْ 
َها-ادلؤمنُت عائشة  من حديث أـِ  صحيح مسلمٍ   --أف النيب  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ـٍ عَ طَ  ةِ رَ ضْ حَ بِ  الةَ : )) ال صَ قاؿ   . اف ((ثَ بَ خْ و األَ عُ افِ دَ يُ  وَ ، وال ىُ  ا
فإنو يُرخص لو يف ترؾ المعة و الماعة ؛ ليدفع  أو غائطٍ  فإذا كاف حاقنًا ببوؿٍ 

 ر بو . عن نفسو ضرر اخلارج ؛ ألنو إذا منع نفسو من ذلك تضر  
دافعهما مل خيشع يف صبلتو ، وسيذىب عنو الشعور ى وىو يُ و إذا صل  وألن  

 ، منصرفًا عن صبلتو ، فُروعي دفُع ادلفسدة العظمى وؿ الباؿِ غُ شْ ي وىو مَ صلِ فيُ 
غرى وىي ترؾ المعة بارتكاب ادلفسدة الص   ادلًتتبة على احلقن وادلدافعة

 .والماعة
ها بفعلها بَػْعُد ، وفوات الماعة غرى ؛ ألف الصبلة ديكن تداركُ وإمنا كانت صُ 

 و .ال ديكن تداركُ  والمعة ليس كضرر احلقن الذي يلحق بالبدف ، وقد
ـٌ ه طَ رُ حضُ : ] ومن يَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو  ضور أف حُ : مراده  إليو [ اجٌ تَ حْ مُ  عا

 أهود المعة ؛ ألنو إذا مل يبدبلة مع الماعة وشُ الطعاـ يعتّب عذرًا يف ترؾ الص  
ى وتركو ، بالطعاـ َتَشو َش ِفْكرُه ، فذىب خشوعو ، ٍب يفسد عليو طعامو إذا صل  

 بالصبلة وبفساد الطعاـ . ؛ ألهنا متعلقةٌ  فادلفسدة أكّبُ 
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كما يف الصحيحُت من حديث أـ ادلؤمنُت   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -ولذلك قاؿ  
َها-عائشة  ا ؤُ دَ فابْ  اءُ شَ ر العِ ضَ وحَ  الةُ الص   تِ يمَ قِ )) إذا أُ :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

 . اء ((شَ بالعَ 
ِبَحْضَرِة لطعاـ قد َنَضَج ، وىو ادلعّّب عنو بقولو : )) : أف يكوف ا ذلك ومحل  
 .(( طعاـ 
 : أف ال يكوف تأخَت الصبلة مفضياً إىل خروجها عن وقتها . و أيضاً ومحل  

 لكل صبلة . وظاىر احلديث العمـو فهو شاملٌ 
ال ٗتلو من ثبلث  أف  مدافعة األخبثُت -َرِِحَُهُم اهللُ -ذكر بعض العلماء  : فائدةٌ 

 حاالت :
دودىا ، حُ  طُ بِ ضْ وال يَ  بلةَ ها الص  بِ بَ بسَ  لُ قِ عْ أف يكوف ْتيث ال يػَ  الحالة األولى :

من  ي على ىذه احلالة إمجاعًا ، كما حكاه غَت واحدٍ صلِ فهذا ال جيوز لو أف يُ 
 . -َرِِحَُهُم اهللُ -ر اح األحاديث الفقهاء وشُ 

و بالُكلي ة ، فذىب شوعِ خُ  ها مع ذىابِ لُ قِ عْ يث يػَ أف يكوف ْت الحالة الثانية :
صلي على كره لو أف يُ و ، ولكن يُ أنو ال تبطل صبلتُ  -َرِِحَُهُم اهللُ -مجهور العلماء 

 ىذه احلالة .
، فإنو دينع من  أو شرطٍ  ؤدي إىل اإلخبلؿ بركنٍ أف يكوف ْتيث يُ  الحالة الثالثة :

 ىذه احلالة نظرنا :ى على فإذا صل   ،الدخوؿ يف الصبلة 
: بطلت الصبلة ، ولزمت اإلعادة ، وإال فهي  رطُ أو الش   الركنُ  فإف اختل  

 . مكروىةٌ 
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 ٔٛٔ 

 

ٖتصل بو ادلفاسد  بو على وجوٍ  فسِ ق الن  على تعل   يدؿ   إليو [ وقولو : ] محتاجٌ 
ؾ ، أما إذا مل يكن كذلك فمفهـو كبلمو : خيص بالًت  اليت يًتتب على مثلها الًت  

 نو يكوف غَت معذور ، وتلزمو صبلة المعة والماعة .أ
ه تأثَتُ  يغلب على الظنِ  بالطعاـ على وجوٍ  فوصف االحتياج جيعل النفس متعلقةً 

 . و ، وذلك مفسدةٌ بِ لْ ور قػَ ضُ ي وحُ خشوع ادلصلِ  علىِ 
، أـ أنو  وُ سَ فْ نػَ  نُ كِ سْ خصة لو يف ىذه احلالة ، فهل يأكل بقدر ما يُ وإذا قلنا بالر  

 : -َرِِحَُهُم اهللُ - للعلماء قوالفو ؟ ائِ شَ عن عَ  لُ جَ عْ يأكل ، وال يػَ 
، ٍب إف أمكنو اإلدراؾ  وُ نفسُ  بو نسكُ يأكل بقدر ما تَ  األوؿ : قوؿفعلى ال

 وجب عليو أف خيرج للصبلة ويشهدىا . 
 من َخص  ذلك بصبلة المعة دوف الماعة . ومنهم

وىو أرجح ل ، جَ عْ و يأكل منو حىت يشبع وال يػَ فإن   الثاني : قوؿوعلى ال
؛ دلا ثبت يف الصحيحُت من حديث  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ -الوجَهيِن في نظري 

ُهْما-اهلل بن عمر عبد  اءُ شَ عَ  عَ ضِ )) إذا وُ قاؿ :  -- النيب   أف   -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 .(( وُ نْ مِ  رغَ فْ ى يػَ حتّ  لْ جَ عْ ، وال يػَ  اءِ شَ وا بالعَ ؤُ دَ ، فابْ  الةُ ت الص  يمَ قِ كم ، وأُ أحدِ 

ُهْما-بن عمر عبداهلل وكاف  ـُ عَ لو الط   عُ وضَ يُ : ))  -َرِضَي اهلُل َعنػْ ـُ قَ ، وتػُ  ا  ا
ـِ اإلمَ  اءةَ رَ ع قِ مَ سْ يَ و لَ فرغ ، وإن  ى يَ يها حت  تِ أْ ال يَ فَ  ،الة الص   (( ، واللفظ  ا

            وعو ، و وجُ نفسَ  نُ كِ سْ يُ  د ٔتقدار ماو ال يتقي  على أن   للبخاري ؛ فدؿ  
ديِث احلديَث ٔتا حىت يفرغ منو ، وقد فّسر راوي احل عن عشائو  لُ جَ عْ و ال يػَ وأن  

 . يتفق مع ظاىره
  : قاؿ  -- النيب   يف الصحيحُت أف   -- : حديث أنس بن مالكٍ  ومثلو

 . اء ((شَ بالعَ وا ؤُ دَ ، فابْ  الةُ ت الص  يمَ قِ اء ، وأُ شَ العَ  عَ ضِ )) إذا وُ 
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  ________________________________________
 يوفِ  رٍ رَ و أو ضَ واتِ و أو فَ الِ مَ  اعِ يَ من ضَ  فٌ ائِ وخَ 

________________________________________ 
 لَ بْ ؤوا بو قػَ دَ ، فابْ  الةُ رت الص  ضَ ، وحَ  اءُ شَ ب العَ ر  )) إذا قػُ :  ويف لفظ دلسلمٍ 

 جلوا عن عشائكم (( .عْ ، وال تػَ  ربِ غْ المَ  الةَ وا صَ ل  صَ أف تُ 
     [ يوفِ  رٍ رَ و أو ضَ واتِ و أو فَ الِ مَ  اعِ يَ من ضَ  فٌ ائِ وخَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 ص لصاحبها يف ترؾ المعة والماعة .رخ  يُ  ىذه كلها أعذارٌ 
رقة ؛ ألف ادلاؿ إذا ُسرؽ ضاع : أف خياؼ عليو الس   مثل،  ادلاؿِ  ياعِ ضَ  وخوؼُ 

 و . على صاحبِ 
أف يأكلها  يف ادلسجد دىاهِ ره الصبلة ، وخيشى إف شَ وٖتضُ  أو يكوف عنده غنمٌ 

 ، وإباؽَ  عَتِ البَ  شرودَ أف خياؼ  مثل :، وىكذا فوات ادلاؿ ،  باعُ أو السِ  الذئبُ 
 ، وضلوه .  العبدِ 

وذىب  خياؼ لو تركو من يقـو على رعاية ماؿٍ  فمثل :يف ادلاؿ ،  ررُ وأما الض  
يف  رؽِ و بالغَ لفِ ر كادلزارع خياؼ الض رَر يف زلصولو كتَ أف يتضر   للصبلة يف ادلسجد

 .  على َسْقيو تركو القياـحاؿ 
 .  الماعةَ  دَ هِ و لو تركو وشَ وىكذا لو كاف قائماً على طعاـٍ خيشى احًتاقَ 

يقصد بو إضاعة  د فعل ىذه األسباب على وجوٍ وال ينبغي للمسلم أف يتعم  
هود اهلل يف شُ  معة والماعة ، بل ادلنبغي عليو تعاطي األسباب حلفظ حقِ الُ 
        ،  على ذلك أو حصل اتفاقًا بدوف قصدٍ  بَ لِ معة والماعة ، فإف غُ الُ 

 فبل إشكاؿ .
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 ٖٔٛ 

 

 ________________________________________
 افٍ طَ لْ ، أو سُ  رٍ رَ و من ضَ سِ فْ لى نػَ أو عَ ،  ويبِ رِ قَ  أو موتِ 

________________________________________ 
ي صلِ : ) األفضل ترؾ ما يرجو وجوده ويُ  -َرِِحَُهُم اهللُ - قاؿ بعض العلماء

 وأبقى ، ورٔتا ال ينفعو َحَذرُُه ( . معة والماعة ؛ ألف ما عند اهلل خَتٌ الُ 
ألف ُلب  الصبلة ه ؛ اطرِ خَ  شوشِ بأف ال يكوف الًتؾ موجبًا لتَ  وقي َدُه بعُضهم :

 اخلشوع فيها .
معة والماعة ؛ ص لو أف يًتؾ الُ خ  فَتُ  و [يبِ رِ قَ  وتِ : ] أو مَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ُهْما-الل بن عمر عبدَ  )) أف  :  دلا روى البخاري عن نافعٍ  ذُِكَر لو  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
معة الجُ  وـِ في يَ  ضَ رِ يًا ، مَ رِ دْ أف سعيَد بَن زيِد بِن عمِرو بِن نُفيٍل ، وكاف بَ 

 .  معة ((الجُ  ؾَ رَ معة ، وتػَ بت الجُ رَ تػَ ، واقػْ  ارُ هَ النػ   الىعَ تػَ  أفْ  إليو بعدَ  بَ كِ فرَ 
خوؼ موت الرفيق إذا غاب عنو ، وشهد الصبلة ،  وفي حكم موت القريب :
ويغلب على ظِنو إف تركو نيبو ، ، وليس ىناؾ من يُ  أو يكوف قائمًا على مريضٍ 

 وضلو ذلك . حيصل لو ضرٌر أو ديوتأف 
خياؼ على نفسو : أي  [ رٍ رَ و من ضَ سِ فْ : ] أو على نػَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

أو حي ة أو عدواً  أف خياؼ سبعاً  مثل :معة أو الماعة ، الُ  دَ هِ إذا شَ  ررَ الض  
 يل .هود ، وىكذا إذا خاؼ الس  لو يف ترؾ الش   صُ يف طريقو للمسجد فَتخ   مؤذياً 
 يأخذه ظلماً .  طافٍ لْ خياؼ من سُ : أي  [ طافٍ لْ : ] أو سُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 أما إذا كاف ْتٍق فبل .
 
 



 ٗٛٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       اْلَجَماَعةِ بَاُب َصالِة                                            

  ________________________________________
 اسٍ عَ نػُ  لبةِ قتو ، أو غَ رفْ  واتِ أو من فَ ،  وُ عَ مَ  يءَ وال شَ  يمٍ رِ غَ  مةِ الزَ أو مُ 

________________________________________ 
أف يكوف : مراده  [ وُ عَ مَ  يءَ وال شَ  الزمة غريمٍ : ] أو مُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

و أنو ب على ظنِ يدفعو بو ، وغلَ  طالبو بادلاؿ ، وليس عنده شيءٌ مديونًا وغرديو يُ 
جيوز لو الّتخل ف دفعاً و ويؤذيو ، فإنو سُ يحبِ ظنو أنو سَ  أو يغلب علىو مُ بلزِ يُ سَ 

و ، والواجب إنظاره كما قاؿ سُ بْ حَ  لمًا ، ألف ادلعسر ال جيوزُ ظُ  سِ بْ لضرر احلَ 
 چې  ى    ى  ائ    ائ  ەئ     ەئ چ تعاىل : 

فإذا خشي من ذلك  (ٔ)
 والماعة . ، معة هود الُ خص بعدـ شُ جاز لو الًت  

       و إذا مل يقدر على أداء الدين ، أما إذا كاف قادرًا فبل عذر لو ، وىذا كل  
 . فبل رخصة لو ٔتماطلتو لصاحب احلقِ  وىو ظاملٌ 

    معة ، خياؼ إف شهد الُ : أي  [ وِ تِ قَ فػْ رُ  اتِ وَ فػَ  : ] أو منْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ولذلك  تضرر بو ،السفر يُ فقة يف فقتو يف السفر ، وفوات الر  أو الماعة تفوتو رُ 

فقة يف كانت الر    : أف يكوف السفر مباحًا ، سواءً  شترطويُ ،  أوجب الر خصة
خصة يف كلتا احلالتُت مبنيٌة على حاؿ إنشاء السفر ، أو يف حاؿ استدامتو ، فالر  

 رر.وجود الض  
، وخياؼ إف عاس كمن يطرأ عليو الن    اٍس [عَ نػُ  لبةِ : ] أو غَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 انتظر اإلماـ أو الماعة يغلبو النـو ، فتفوتو الصبلة يف الوقت ، أو مع اإلماـ 

                              
. 1ٕٓ ، آية : البقرة( / ٔ)



 بَاُب َصالِة اْلَجَماَعةِ       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٔٛ٘ 

 

 ________________________________________
 ُمْظِلَمةٍ  ةٍ لَ يػْ في لَ  يدةٍ دِ شَ  اردةٍ ٍل وريٍح بَ حْ ٍر أو وَ طَ أو أذًى بمَ 

________________________________________ 
: أنو إذا كاف يسَتًا ،  مفهوموعبَت بالغلبة معة والماعة ، والت  الُ عذر بًتؾ فيُ 

 ص لو .رخ  و مل يُ شوعِ ال يؤثر يف خُ  دافعتو على وجوٍ وديكن مُ 
 ةٍ لَ يػْ في لَ  يدةٍ دِ شَ  اردةٍ ٍل وريٍح بَ حْ ٍر أو وَ طَ أو أذًى بمَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

معة والماعة دلن خاؼ الُ  بلةِ صَ  هودِ ص يف ترؾ شُ رخ  أنو يُ : مراده  [ ُمْظِلَمةٍ 
ه ، و أو يدِ أف خياؼ االنزالؽ وانكسار رجلِ  مثل :األذى ، سواء يف جسده ، 

صيبو يُ  مثل : أف خياؼ أفيح ثيابو ، أو خاؼ ضرر الرِ  خُ تلط  وىكذا يف الوحل تَ 
اهلل حيحُت عن عبد: ما ثبت يف الص   واألصل في ىذه الرخصةها ، بِ بَ بسَ  مرضٌ 

ُهْما- بن عمرا إذا  فَ ؤذ  المُ  أمرُ يَ  كافَ  -- اللِ  رسوؿَ  : )) أف   -َرِضَي اهلُل َعنػْ
وا في ل  يقوؿ : أال صَ  ، أفْ  رِ فَ في الس   رٍ طَ مَ  اتَ ، أو ذَ  دةً ارِ بَ  يلةً لَ  تْ كانَ 

 م (( .كُ الِ حَ رِ 
ُهْما- اهلل بن عباسٍ ويف الصحيحُت من حديث عبد ، واللفظ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

إال الل  ال إلوَ  أفْ  دُ هَ شْ يٍر: إذا قلت : أَ طِ وـٍ مَ و في يَ نِ ؤذ  لمُ  اؿَ و قَ : )) أن   دلسلمٍ 
ل وا في : صَ  لْ ، وقُ  لى الص الةِ ي  عَ ل : حَ قُ الل ، فال تػَ  مدًا رسوؿُ حَ مُ  أف   دُ هَ شْ أَ 

     ا ؟ وف من ذَ بُ جَ عْ اؾ ، فقاؿ : أتػَ وا ذَ رُ كَ نْ تػَ اسْ  اسَ الن   أف  كم قاؿ : فكَ بُيوتِ 
جكم رِ خْ أف أُ  تُ ىْ رِ ي كَ مٌة ، وإن  زْ عَ  معةَ الجُ  ي ، إف  يٌر من  و خَ ىُ  نْ ا مَ ذَ  لَ عَ فػَ  قدْ 
 والد َحِض (( . وا في الط ينِ شُ مْ فتَ 



 ٙٛٔ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ                                          

  ________________________________________      
 بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ 

 اً دَ اعِ فقَ  عْ طِ تَ سْ يَ  مْ لَ  ماً , فإنْ ائِ قَ  الةُ الص   يضَ رِ المَ  مُ زَ لْ تَـ 
 ________________________________________ 

 معة واعبماعة ناسبَ اعبُ  خصة يف تركِ األعذار اؼبوجبة للر   -َرضِبَُو اللُ -بعد أن بُتن 
أن يذكر يف ىذا الباب كيفية صالة أىل األعذار ، ويكون الًتتيب على ىذا 

فبعد أن بيّنها  صباعةً الة هود الصن بشُ  متعلقةٌ الوجو مناسبًا ألن األعذار السابقة 
درج يف بيان التن مناسبة األعذار اؼبتعلقة بفعل الصالة نفسها ، و  ناسب أن يُبُِت 

 . واضحةٌ ىذه اؼبسائل ، واألحكام على ىذا الوجو 
        ىذا ىو األصل  مًا [ائِ قَ  الةُ الص   يضَ رِ المَ  مُ زَ لْ : ] تَـ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 القيام فيها ركًنا م  أركااها ، ودد تقدم بيان ذل  أن الصالة اؼبفروضة يعترب
 . ( أركان الصالة وواجباهتا باب) يف ودليلو 
     ؛مل يستطع القيام : أي  ًا [دَ اعِ فقَ  عْ طِ تَ سْ يَ  مْ لَ  نْ : ] فإِ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 عليو بسببو القيام مشقةً  شق  و ، أو يَ نعُ ديَْ  كاؼبشلول ، أو كان بو مرضٌ   يةِ لِ إما بالك  
ي داعدًا ؛ ؼبا ثبت يف صحيح البخاري م  حديث صلِ خصة فإنو يُ للر   بةً وجِ مُ 

 --: )) كانت بي بواسيٌر , فسألت النبي دال  -- عمران ب  حصُتٍ 
عن الصالة فقال : صلِّ قائمًا , فإن لم َتْستِطْع فقاعدًا , فإن لم َتْستِطْع 

 ى داعداً .و إذا عجز ع  القيام صلن على أنن فدّل فعلى َجْنٍب (( ؛ 
  

 



 بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ     ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٔٛٚ 

 

 ________________________________________
 ح  صَ  ةِ لَ بْـ إلى القِ  الهُ جْ ياً ورِ قِ لْ تَـ سْ ى مُ لّ صَ  و , فإنْ بِ نْ ى جَ لَ فعَ  زَ جَ عَ  فإنْ 

________________________________________ 
      : إنو إذا كان خيشى زيادة اؼبرض ،  -َرضِبَُهُم اللُ - وقال بعض أىل العلم

 دصَتٍ  ، أو بيتٍ  لو كذل  ، وىكذا إذا كان يف سفينةٍ  صُ رخن فإنو يُ  ءِ طء الربُ أو بُ 
ى دائمًا فخاف إن صلن  سقفو ، وال ديكنو اػبروج منو ، أو كان خيشى رؤية عدوٍ 

 . إذا استنفذ ذل  العذر ودت الصالة ي داعداً صلِ على نفسو ؛ جاز لو أن يُ 
؛ وذل  ؼبا تقدم يف حديث  [ وبِ نْ ى جَ لَ فعَ  زَ جَ عَ  : ] فإنْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ع طِ تَ سْ تَ  قائمًا فإن لمْ  لِّ )) صَ وفيو دولو عليو الصالة والسالم :  --عمران 

  تقباًل القبلةَ سْ مُ  و األدي ِ نبِ فإنو يكون على جَ  بٍ نْ ى على جَ ، وإذا صلن ًا (( دَ اعِ فقَ 
 .  هِ دِ ع يف غبَْ ضِ ت إذا وُ كاؼبيِ 

و حىت ولو كان دادراً على أن التُ ت صَ صحن  ى مستلقيًا ورجاله إىل القبلةِ وإذا صلن 
، وىو ما أشار إليو  -َرضِبَُو اللُ -ع  اإلمام أضبد  ي على جنبو يف روايةٍ صلِ يُ 

[  ح  صَ  اله إلى القبلةِ جْ يًا ورِ قِ لْ ستَـ ى مُ ] فإن صل  بقولو :  -َرضِبَُو اللُ -اؼبصنف 
 وعليو فإنو تكون صالتو على جنٍب أفضل . ، ستقبال م  اإل ألنو نوعٌ 

دال :  --النيب  ؛ فإنن  إىل أاها ال تصح   -َرضِبَُهُم اللُ - وذىب بعض العلماء
 .  ٍب ((نْ ى جَ لَ ع فعَ طِ تَ سْ يَ  لمْ  )) فإنْ 

بُت األدي  نْ اعبَ  ي على أيِ صلِ و جيوز أن يُ أنن  )) فعلى جنب ((وظاىر دولو : 
، واألصل يف اؼبطلق أن يبقى على إطالدو ، لك  األفضل  واأليسر ؛ ألنو مطلقٌ 

،  وىذا ىو مذىب جمهور العلماء هِ دِ يف غبَْ  تِ اؼبيِ أن يكون على جنبو األدي  كَ 



 ٛٛٔ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ                                          

   ،  -يعرضبة الل على اعبم-وداود ، وأضبد ، والشافعي ، وىم األئمة مال   
ُهَما-وروي ع  عمر وابنو   . -َرِضَي اللُ َعن ْ

 َصح  [ ةِ لَ بْـ اله إلى القِ جْ يًا ورِ قِ لْ تَـ ى ُمسْ ل  صَ  :] فإنْ  -رَِحَمُو اللُ -وظاىر قولو 
ى مستلقياً أنو جيوز للمريض أن ُيصلي على جنٍب ، ومستلقيًا ، حبيث لو صلن 

ها بعضهم وصفو ، لك  تُ الت صَ و صحن بِ نْ على الصالة على جَ  وىو دادرٌ 
 . بالكراىة

 وأما إذا عجز ع  الصالة على جنبو فإنو يصلي مستلقياً بال كراىة . 
 )) فإنْ دال :  -- النيبن  أنن  --: حبديث علي ب  أيب طالب  واستدلوا

 لمْ  , فإنْ  القبلةِ  قبلَ تَ سْ و األيمن مُ بِ نْ لى جَ ل ى عَ ًا صَ دَ اعِ ي قَ صلِّ يُ  ع أنْ طِ تَ سْ يَ  لمْ 
َلة ((يًا رِ قِ لْ تَـ سْ ل ى مُ لى َجْنِبو األيمن صَ ي عَ صلِّ يُ  ع أنْ طِ يستَ   ْجاله مما يَِلي الِقبـْ

و م  رواية حس  ب  حسُت ؛ ألنن  ضعيفٌ  رواه البيهقي والداردطٍت ، وىو حديثٌ 
اغبديث ، وعدن اغبافظ الذىيب رضبو الل م  منكراتو ىذا  العرين وىو منكرُ 

 اغبديث . 
     وحديث عمران ، والطرباين ، والبيهقي ، إن لو شواىَد عند البزار  وقيل :

ُهَما-ب  حصُت ا ع طِ تَ سْ تَ  لمْ  )) وإنْ يف زيادة النسائي :  -َرِضَي الُل َعن ْ
 . ياً ((قِ لْ تَـ سْ فمُ 

 .  اله إىل القبلةِ جْ إىل ديد أن تكون رِ  ويف ىذا اغبديث إشارةٌ 
: إنو يرفع رأسو دلياًل ؛ حىت يكون مستقبالً  -َرضِبَُهُم اللُ - وقال بعض العلماء

 للقبلة بو .
 
 



 بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ     ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٜٔٛ 

 

 ________________________________________
 وِ يْ نَـ يْـ عَ بِ  أَ مَ وْ أَ  زَ جَ عَ  , فإنْ  وعِ كُ و عن الر  ضُ اً ويخفِ دَ اجِ اً وسَ عَ اكِ ئ رَ ومِ ويُ 

________________________________________ 
: مراده  [ وعِ كُ و عن الر  ضُ فِ ًا ويخْ دَ اجِ ًا وسَ عَ اكِ ئ رَ ومِ ويُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ومئ بالركوع تلقياً فإنو يُ سْ أن اؼبريض يف حال صالتو داعداً ، أو على جنبو ، أو مُ 
كوع ؛ حىت حيصل الفرق و بالر  ه بالسجود أخفض م  إديائِ والسجود ، ويكون إدياؤُ 

َرِضَي اللُ -يكون بالرأس ، ودد صحن ع  اب  عمر  واإلدياءُ    ،يْ اءَ بُت اإلديَ 
ُهَما  اًء ((و إيمَ سِ أْ رَ بِ  أَ مَ وْ ود أَ جُ يض الس  رِ تطع المَ سْ يَ  : )) إذا لمْ أنو دال  -َعن ْ

 رواه مال  .
والعينان ، ؛ ألن اإلدياء بالرأس  و [يْ نَـ يْـ عَ أ بِ مَ وْ أَ  زَ جَ عَ  : ] فإنْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

: أن اإلدياء ال يكون بغَت ذل  كاليد ، فإذا عجز ع   ومفهوموم  الرأس ، 
 ه . دِ يَ بِ  ومئْ اإلدياء برأسو مل يُ 

   بالعُت ،  اإلدياءُ  لزمُ إىل أنو ال يَ  -َرضِبَُهُم اللُ - وذىب طائفة من أىل العلم
 .  -َرضِبَُو اللُ -أضبد  اإلمام ع  وىو روايةٌ 

 ى  .( ا : ) إنو ظاىر كالم أضبد -َرضِبَُو اللُ -دال القاضي 
يف حديث  -- النيب   ، ومل يذكرهُ  رفِ باعتبار اإلدياء بالطن  دليلٌ  حيث مل يصحن 

ُهَما-عمران ب  اغبصُت   . -َرِضَي اللُ َعن ْ
 
 
 
 



 ٜٓٔ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ                                          

  ________________________________________
 ودٍ عُ وقُـ  امٍ يَ لى قِ عَ  درَ قَ  , فإنْ  إلى اآلخرِ  قلَ تَ ها انْـ ائِ نَ ثْـ ي أَ فِ  زَ جَ أو عَ  درَ فإن قَ 

 داً اعِ وٍد قَ جُ ماً وسُ ائِ قَ  وعٍ كُ أ بُر مَ وْ أَ  ودٍ جُ وسُ  وعٍ كُ َر  نْ عَ  زَ جَ وعَ 
________________________________________ 

مراده  [ إلى اآلخرِ  قلَ تَ ها انْـ ائِ نَ ثْـ ي أَ فِ  زَ جَ أو عَ  درَ قَ  : ] فإنْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
أنو إذا زال العذر أثناء فعل اؼبريض للصالة رجع لألصل ، فلو صلى  -َرضِبَُو اللُ -

جالسًا ، مث َخفن لزمو القيام ، ولو صلى على جنبو ، مث َخفن لزمو أن جيلس 
فإن ددر على القيام لزمو ، والعكس كذل  ، فلو صلى دائمًا ، مث طرأ العذر 

على جنبو ، وانتقل إىل ما يستطيعو ؛ ألن الل  عليو جلس ، فإن مل يستطع صلى
 چہ  ہ  ہ  ھ چ : يقول  -تَ َعاىَل -

(ٔ)
 . 

 ودٍ جُ وسُ  كوعٍ عن ُر  زَ جَ وعَ  ودٍ عُ وقُـ  امٍ يَ لى قِ ر عَ دَ : ] فإن قَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
الً أن الراكع كالقائم م  جهة أن كُ : مراده  ًا [دَ اعِ وٍد قَ جُ مًا وسُ ائِ قَ  كوعٍ أ بُر أومَ 

 .  لو وىو دائمٌ  ومئُ يو ، فإذا أراد الركوع فإنو يُ لَ جْ رِ  منهما ينصبُ 
،  اجدِ للسن  ىيئةٍ  وأما بالنسبة إلديائو بالسجود فإنو ينبغي أن يكون على أدربَ 

قِرُب ومئ ، ويُ مث يُ  فال يومئ دائمًا بالسجود وإمنا جيلس،  دِ اعِ القَ  وىي ىيئةُ 
اعبلوس أدرب إىل السجود وىو دادر ؛ ألن ىيئة و وجهو م  األرض ما أمكن

 . فيلزمو اإلتيان هبا حال السجود باإلدياء عليها
 
 

                              
. 1ٔ ، آية : التغاب ( / ٔ)



 بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ     ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٜٔٔ 

 

 ________________________________________
, مٍ لِ سْ مُ  يبٍ بِ طَ  ولِ قَ بِ  اواةٍ دَ لمُ  يامِ ى القِ لَ رة عَ دْ القُ  يًا معَ قِ لْ تَـ سْ مُ  الةُ ريٍض الص  ولمَ 

 يامِ ى القِ لَ عَ  رٌ ادِ وىو قَ  فينةِ اً في الس  دَ اعِ و قَ التُ صَ  صح  وال تَ 
________________________________________ 

 يامِ ى القِ لَ رة عَ دْ القُ  يًا معَ قِ لْ تَـ سْ الة مُ ريٍض الص  ولمَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ذر اؼبداواة ، انتقل رضبو الل هبذه اعبملة إىل عُ  [ مٍ لِ سْ مُ  يبٍ بِ طَ  ولِ قَ بِ  اواةٍ دَ لمُ 

يف جسده إن  خُيشى عليو الضرر إمناىنا ليس عاجزًا ع  فعل الرك  ، و فاؼبريض 
لقيًا مع كونو دادرًا على ستي مُ صلِ أن يُ  وبُّت رضبو الل أنو جيوز لف فعل الرك 

يكون ذل  أن  بشرط :ومرض العُت وكبوه ،  مدِ ، كما يف حال عالج الرن القيام
، لعبادةي  وابالدِ  األمر متعلقٌ  نن طبيب مسلم ، واُشًتط كونو مسلماً ؛ أل بشهادة
بشهادة  -َرضِبَُو اللُ - ، واكتفى اؼبصنف مةِ هْ قبل فيو دول الكافر ؼبكان الت   فال يُ 

 وىو أحد القولين في المسألة . على عدم اشًتاط التعدد ، الواحد فبا يدل  
على  وىو قادرٌ  فينةِ دًا في الس  اعِ و قَ التُ صَ  : ] وال تصح   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

؛ ألن القيام ركٌ  فيها ، فوجب عليو فعلو ،  ىنا الفريضةمراده بالصالة  [ يامِ القِ 
 وال رخصة لو لعدم وجود موجبها . 

 : غَتىا ، كالطائرة ، فمىت ما أمكنو أن يقوم فيها مل تصحن  وفي حكم السفينة
ر اؼبوجب ى دائمًا الضر و جالسًا ، لك  إن خاف على نفسو إذا صلن صالتُ 
على  : ] وىـو قادرٌ ي ج السًا ، وى و مفه وم د ولو صلِ خص ة جاز ل و أن يُ للر  

 ي جالساً .فيصلِ  [ القيامِ 
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   ________________________________________
 رضِ ال للمَ  حلِ الوَ ي بِ أذِّ ية الت  شْ خَ  احلةِ ى الر  لَ عَ  ضُ رْ الفَ  صح  ويَ 

________________________________________ 
 [ حلِ الوَ ي بِ أذِّ ية الت  شْ خَ  احلةِ ى الر  لَ عَ  ضُ رْ الفَ  صح  ويَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
لو نزل  لَ حْ جيوز ؼبصلي الفرض أن يصليو على راحلتو إذا خاف أذى الوَ : أي 

ى دائمًا ، وىكذا لو خاف م  عدٍو أو سبٍع وكبوه كما يف صالة عنها وصلن 
 اؼبطلوب ظلماً . 

 -- هم كانوا مع النبيِّ )) أن  :  --ة رن ى ب  مُ لَ عْ : حديث ي َ  ودليل ذلك
 ماءُ وا الس  رُ طِ , فمُ  الصالةُ  رتِ ضَ يٍق , وحَ ضِ هى إلى مَ تَ يٍر , قال : فانْـ سِ في مَ 

 وىو على  --ن رسول الل نهم , فأذ  مِ  لَ فَ سْ من أَ  ةُ ل  هم , والبِ من فوقِ 
جود الس   لُ عَ جْ ئ إيماًء , يَ ومِ ى بهم يُ لّ تو , فصَ لَ احِ لى رَ م عَ ام , فتقد  و وأقَ تِ لَ راحِ 

 . ضعيفٍ  بسندٍ  والبيهقي  ،  والًتمذي  ، رواه أضبد  (( أخفض من الركوعِ 
 . -اللُ َرضِبَُو -ذكره اإلمام أضبد  --ب  مال   وفعلو أنسُ 

 .  ليس بعذرٍ  لَ : إن الوحْ  -َرضِبَُهُم اللُ - وقال بعض العلماء
 ثبت يف الصحيحُت ، واللفظ للبخاري ، م  حديث أيب سعيدٍ  دبااستدلوا و 

)) وقد أُريُت ىذه الليلة دال يف ليلة القدر :  -- النيبن  أنن  --اػبدري 
تُني أسجد في ماٍء وطي  ٍن من َصِبيَحتها (( .ثم أُْنسيُتها , وقد رَأيـْ

يٍش رِ على عَ  سجدُ المَ  يلة وكانَ الل   ماء تلكَ الس   : )) فمطرتِ  --دال 
 اءِ المَ  و أثرُ تِ هَ بْـ على جَ  --, فبُصرْت عيناي رسول الل  جدُ سْ فوََكَف المَ 

 وجبُ جود ، وال يُ مانع م  الس   ليس بعذرٍ  على أن وجود الوحلِ  فدلن ((  ينِ والطِّ 
 زول .وترك الن   لِ حْ بالصالة على الرن خصة الر  
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الصنالة على الرناحلة إذا   ال تصح  : أي  [ ضِ رَ : ] ال للمَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 . وحده اؼبرضِ  ذرِ لعُ  كانت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٜٗٔ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ                                          

  ________________________________________
 بُرٍد  عةَ بَ رْ اً أَ احَ بَ راً مُ فَ سَ  رَ افَـ سَ  نْ فصل : مَ 

________________________________________ 
       شرع  بُرٍد [ ًا أربعةَ احَ بَ رًا مُ فَ سَ  رَ افَـ سَ  : ] فصل : منْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

      -َرضِبَُو اللُ -يف ىذا الفصل يف بيان أحكام دصر الصالة فبُت  -َرضِبَُو اللُ -
 ومناسبة ىذا،  وو وأحكامَ شروطَ  بعُد فر ، وبُتن السن ذر لعُ  أن القصر مشروعٌ 

 الة ، فبعد أن بُتن : أن القصر عذر مؤثر يف أعداد الصن  لباب األعذار الفصل
رة يف أركان الصالة ، شرع يف بيان ىذا النوع م  العذر اؼبتعلق األعذار اؼبؤثِ 

 . ىا ، واؼبناسبة يف ذل  واضحةٌ ادِ دَ بأعْ 
دليل الكتاب ، والسنة ،  عليو : فر فقد دل  فأما مشروعية القصر في الس  

 واإلصباع . 
ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -: فقولو  أما دليل الكتاب

ىت    يت  جث       مث   ىث    متيئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  خت

چيث
(ٔ) . 

        اب : مر ب  اػبطن لعُ  دال : دلتُ  ةَ ى ب  أُمين لَ عْ ويف صحيح مسلم م  حديث ي َ 

  َ مِ فقد أَ  چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب      ىب   يب  جت   حت  خت چ
ع  ذل   -- الل رسولَ  منو ، فسألتُ  تَ بْ جِ فبا عَ  تُ بْ جِ اس ؟ دال : عَ النن 

ت ىذه اآلية فدلن  تو ((قَ دَ وا صَ لُ بَـ كم , فاقْـ يْ لَ ا عَ هَ اللُ بِ  د قَ صَ قٌة تَ دَ )) صَ فقال : 

                              
. ٔٓٔ ، آية : النساء( / ٔ)
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السفر ، وأن الرخصة بذل  ليست مقيدًة الكردية على مشروعية دصر الصالة يف 
 باػبوف اؼبنصوص عليو فيها .

 اؼبراد بو السفر . چی  ی   ی  جئچ  فقولو :
الصحيحُت م  حديث وأما دليل السنة : فأحاديث كثَتة منها ما ثبت يف 

ُهَما-الل ب  عمر عبد     وكان  -- بي  النّ  بتُ حِ )) صَ دال :  -َرِضَي الُل َعن ْ
 فدلن  (( كَ كذلِ   وعثمانَ ,  وعمرَ ,  لى ركعتين , وأبابكرٍ عَ  فرِ في الس   يدُ زِ ال يَ 

؛ ؿبكمةٌ  ية إىل ركعتُت ، وأاها سنةٌ باعالر   الةِ الصن  صرِ دَ  ىذا اغبديث على مشروعيةِ 
ُهمْ -: عمل الصحابة  بدليل  ، وخاصةً  --هبا بعد وفاة النيب  -َرِضَي الُل َعن ْ

 تهم .نن سُ  باعِ اؼبأمور باتِ  -َرِضَي اللُ َعن ُْهمْ - أن م  عمل هبا ىم اػبلفاء الراشدون
     نا مع يْ ل  : )) صَ دال  -- ويف الصحيحُت م  حديث أنس ب  مال ٍ 

 يفـةِ لَ ي الحُ بـذِ  رَ ـصْ يت معـو العَ ل  ربعًا , وصَ أَ  بالمدينـةِ  ـهرَ الـظ   -- اللِ  رسولِ 
 . ـتيـن ((عَ ركْ 

: حىت ديل ، يف السفر كثَتةٌ  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -واألحاديث يف إثبات دصره 
 واتر . إاها بلغت مبلغ التن 

على مشروعية  -َرضِبَُهُم اللُ - أجمع العلماءوؽبذه النصوص م  الكتاب والسنة 
 باعية يف السفر .دصر الصالة الر  

    خصة ، لشروط الر   بيانٌ  ًا [احَ بَ رًا مُ فَ سَ  رَ افَـ : ] من سَ  -رَِحَمُو اللُ -وقولو 
   أنو إذا كان السفر ؿبرماً  ومفهومو :فر فبا أذن بو الشرع ، وىو أن يكون السن 
    وكبوه ؛ ألن الشرع  رب اػبمرِ نا وشُ قوق والزن و ، كسفر العُ بِ بَ مل جيز القصر بسَ 

د  سفرًا يف حكم عَ فر احملرم ال ي ُ إمنا تتعلق أحكامو باؼبشروع ال باؼبمنوع ، فالسن 
شرعًا بًتكو فيكون وجوده وعدمو على حٍد سواء ،  رع ألن صاحبو مطالبٌ الشن 
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وىذا ىو مذىب ال ُتسَتباُح باحملظور ،  خصَ الر  ألنن خصة ؛ فلم يوجب الر   
 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -وأضبد ، والشافعي ، : مال  الجمهور

سفره للعمرة كسفر اغبج إذا كان ع  فرٍض ، وىكذا   الواجب : الس فر فمثال
 .الواجبة

: السفر للعمرة إذا كانت غَت واجبة ، وسفر طلب العلم  ومثال غير الواجب
 . م  األسفار اؼبستحبة وكبوه، اؼبندوب ، والسفر لزيارة األخ يف الل 

 .وه يد اؼبباح والتجارة وكبالسفر للصن  ومثال المباح :
 باعية ركعتُت .شرع فيها دصر الصالة الر  فجميع ىذه األسفار يُ 

أن خيرج إىل : رط الثاين وىو بيان للشن  : ] أربعة بُرٍد [ -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ىذا اغبدن ىو أدل ما ظباه الشرع سفراً  مسافة القصر ، وَحدنىا بأربعة بُرٍد ؛ ألنن 

 --وىو مسَتة اليوم والليلة ؛ ؼبا ثبت يف الصحيحُت م  حديث أيب ىريرة 
 رَ افِ سَ تُ  اآلخر أنْ  ومِ واليَ  باللِ  ؤمنُ تُ  المرأةٍ  ل  حِ )) ال يَ دال :  --أن النيب 

 . ها حرمة ((عَ مَ  سَ يْ يلٍة لَ يوٍم ولَ  يرةَ سِ مَ 
رع تسميتو سفرًا ؛ حيث ثبت يف الصحيحُت ما ورد يف الشن  فهذا القدر أدل  

ُهمْ -الل ب  عمر يف حديث أيب سعيد اػبدري ، وعبد وغَتمها كما  -َرِضَي اللُ َعن ْ
     تسمية ما فوق اليوم والليلة م  الثالثة األيام واليومُت سفرًا ، لك  حديث 

قصر على أن ما دواها ال تُ  فدلن اعترب مسَتة اليوم والليلة سفراً ؛  --أيب ىريرة 
   ريظة ، ، وبٍت دُ  قِ دَ نْ ، واػبَ  خرج إىل ُأحدٍ  --النيب  أنن  بدليل :فيو الصالة ؛ 

َعَلْيِو الصنالُة -ى ومل يقصر الصالة ، وىي دون مسَتة اليوم والليلة ، فلما ظبن 
عليو وصف  مسَتة اليوم والليلة سفرًا ، علمنا أاها أدل ما يصدق -َوالسنالمُ 

حابة رضي الل عنهم وعملوا بو  الصن  ، ودد أفىت بذل  بعضُ  السفر فاعتربناىا
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يف صحيحو تعليقًا بصيغة اعبزم ووصلو  رضبو الل البخاري اإلمام كما ذكر ذل 
اإلمام مال  رضبو الل يف اؼبوطأ بسند صحيح ع  عبدالل ب  عمر رضي الل 

 مي يبعدُ " فقصر الصالة يف مسَته ذل  ( ووادي رِ مٍي إىل " رِ  بَ كِ و َر عنهما ) أنن 
   . ع  اؼبدينة أربعة بُ ُردٍ 

فقصر الصالة  الن صبِ  اتِ إىل ذَ  بَ كِ أنو َر ) وروى عنو أيضًا م  طريق ابنو سامل 
 أربعةُ  واؼبدينةِ  الن صبِ  اتِ يف مسَته ذل  ( دال اإلمام مال  رضبو الل : ) وبُت ذَ 

 .  بُ ُرٍد (
 وعبدالل ب  عباسٍ ، ع  عطاء أن عبدالل ب  عمر  صحيحٍ  بسندٍ  البيهقي  وروى 

 . فطران يف أربعة بُ ُرٍد فما فوق ذل  (رضي الل عنهما ) كانا ُيَصِليان ركعتُت ويُ 
عبدالل ب  عباس رضي الل عنهما ُسِئل : أتُ ْقَصُر  أنن : )  وروى أيضًا ع  عطاءٍ 

 ائف ( .وإىل ُجّدة وإىل الطن  سفانَ ىل عُ إىل عرفة ؟ فقال : ال ، ولك  إ
    ، إذا مشى يف الزمان اؼبعتدل  دٍ رُ ب ُ  وىذه اؼبسَتة يبلغ هبا اؼبسافر ددر أربعةَ 

 توسطاً .تو مُ دابن  لُ وكان ضِبْ 
؛ فيكون ؾبموع اؼبسافة  أميالٍ  ثالثةُ  : خُ سَ رْ والفَ ،  خَ فراسِ  أربعةُ  والبريد :
 اً .خَ سَ رْ ف َ  رَ شَ عَ  ميالً ، أو ستةَ  وأربعُتَ  ة شبانيةً ين اؽباِش  باألميالِ 
 فر ، وىي اليوم والليلة .بع مسافة السن بسَت اإلبل ، وىو رُ  يومٍ  نصفُ  : والبريدُ 

 .يف اؼبسافة  ( فاعبميع واحدٌ ُتليلت وأ  ، اهاري وأ،  وليلةٍ  يومٍ  مسَتةُ  وإذا ديل : )
، كما يف سفر الطائرات يف زماننا  ،جواً  وأحبراً  وأويستوي يف ذل  أن يسافر براً 

 فالعربة باؼبسافة اؼبقطوعة وإن ضاق الزم  ؛ ألنو يصدق عليو أنو دطعها .
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  ________________________________________
 وومِ ام قَ يَ و أو خِ تِ يَ رْ قَـ  رَ امِ عَ  قَ ارَ إذا فَ ,  نِ يْ تَـ عَ كْ ُسن  لو َقْصُر رباعيٍة َر 

________________________________________ 
 يدل   تين [ قولو : ] ُسن  [عَ كْ : ] ُسن  لو َقْصُر رباعيٍة َر  -رَِحَمُو اللُ -وقولو 

وىذا ىو مذىب جمهور ،  ، وإمنا ىو مسنونٌ  على أن القصر ليس بواجبٍ 
الصالة مل يأمث ، وإمنا ترك األفضل ، وال حُيكم  ، فلو أتن  -َرضِبَُهُم اللُ - العلماء

مل يُلزم بالقصر ، وال أبطل صالة  -تَ َعاىَل -ببطالن صالتو ، وىذا كلو ؛ ألن الل 
.  { َفال ُجَناَح َعَلْيُكمْ : }  -ُسْبَحانَوُ -: دولو  عليو كما يدل  اؼبسافر إذا أتن ، 

، فلم حُيكم ببطالن صالتو أت الصالة ، وىو خليفة راشد  --وألن عثمان 
 فدل على أن اإلسبام ال يوجب اغبكم ببطالن الصالة ، وأن القصر رخصٌة ،

فهم ذل  أيضًا م  ظاىر حديث عمر فم  مل يأخذ هبا فال حرج عليو ، كما يُ 
--  يف صحيح مسلم أن النيب--  ا هَ بِ  اللُ  قَ صد  تَ  قةٌ دَ : )) صَ دال لو
 و (( .تَ قَـ دَ وا صَ لُ بَـ , فاقْـ  مْ كُ يْ لَ عَ 

قصر ، فتُ  باعيةِ الر   بالصالةِ  و متعلقٌ ، وأنن  رِ صْ القَ  حمللِ  بيانٌ  [ ةٍ اعيّ بَ وقولو : ] رُ 
إصباعاً  قصرالثية وىي اؼبغرب فإاها ال تُ نائية وىي الفجر والث  ركعتُت ، وأما الث  
 . لثبوت الس نة بو

 ئؼببتد بيانٌ  و [ومِ قَ  يامَ و أو خَ تِ يَ رْ قَـ  رَ امِ عَ  قَ ارَ : ] إذا فَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
إن كان ساكنًا يف  ريِتودَ  د مفاردتو لعامرِ ئ دبجرن دِ تَ بْ ، وأنو ي َ  باعيةِ الة الر  دصره للصن 

و إن كان ، أو يفارق خيام دومِ  دريٍة ، أو عامر مدينتو إن كان ساكنًا يف مدينةٍ 
 . يف البادية ساكناً يف خيامٍ 
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 ________________________________________
أقَام , أو ذََكَر َصالَة َحَضٍر في  رًا , ثمفَ أو سَ  رَ افَـ رًا ثم سَ ضَ حَ  رمَ وإن أحْ 

و لزمُ يَ  الةٍ صَ م بِ رَ حْ فيو أو أَ  كّ شُ يَ  نْ , أو بمَ  يمٍ قِ بمُ  كسها , أو ائتم  , أو عَ َسَفرٍ 
  ك  ها , أو شَ امِ رَ ر عند إحْ صْ و القَ نْ يَـ  ىا , أو لمْ ادَ دت , وأعَ سَ ها , ففَ امُ مَ إتْ 

 ام أيّ  بعةِ رْ أَ  منْ  أكثرَ  امةً ى إقَ وَ و , أو نَـ تِ ي  في نِ 
________________________________________ 
فإذا جاوز ذل  ، ودخل عليو ودت الرباعية بعد اجملاوزة ، حلن لو دصر الصالة ؛ 

اؼبقصورة ، وىو على سفر ، ألنو حينئٍذ يكون دد دخل عليو ودت الصالة 
فيو الشرط اؼبنصوص عليو عبواز  قُ حقّ تَ ويصدق عليو أنو ضرب يف األرض ؛ فيَ 

ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -القصر يف السفر يف دولو 

 . چجب  حب  خب
[ لخ إ...أقَام راً , ثمفَ أو سَ  رَ افَـ راً ثم سَ ضَ حَ  رمَ وإن أحْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

السفر ، فيجب فيها إسبام  يف حالىذه الصور صبيعها تعترب م  الصور اؼبستثناة 
إحدى عشرة  -َرضِبَُو اللُ -الصالة ، وسبتنع فيها رخصة القصر ، وذكر اؼبصنف 

 . إىل أربع وعشري  صورةً  -َرضِبَُهُم اللُ -، وأوصلها بعض الشراح  صورةً 
اتان ى [ أقَام رًا , ثمفَ أو سَ  رَ افَـ رًا ثم سَ ضَ حَ  رمَ وإن أحْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 . ، واالنتهاءُ  ن : االبتداءُ اؼبسألتان فيها للمسافر حاال
رام ، ودعت تكبَتة اإلح ابتداء أمره أنو حاضر ، وفيو ففي المسألة األولى :

وجب اغبكم ودعت بقية الصالة ، فحال االبتداء يُ  وانتهاء أمره السفر ، وفيو
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ام ؛ ألنو ال زال مقيمًا ، وحال االنتهاء يوجب اغبكم وجواز القصر ؛ بلزوم االسب 
 و صار مسافراً ، ويف الصورة الثانية عكسها .ألنن 

خيص يف كلتا الصورتُت بالقصر ، وجب علينا وؼبا ودع الًتد د والشنُ  يف الًتن 
الرجوع إىل األصل ، وىو وجوب إسبام الصالة ؛ ألن تأثَت وصف السفر 

يف إسقاط الركعتُت عنو ، فوجب علينا أن نأخذ باليقُت  فيو ، فنش    مشكوكٌ 
 كُ " الش   نن وىو األصل الذي يوجب إسبام الصالة عليو حىت نستيق  خالفو ؛ أل

 . " لِ صْ إلى األَ  وعَ جُ الر   بُ وجِ يُ  صِ خَ في الر  
أن يكون يف  -َرضِبَُهُم اللُ -: فقد ذكر بعض العلماء  وأما مثال ىذه المسألة

هبا ، فيحرم يف سفينة أو مركب دبل ؾباوزتو لعامر  َيُشق ها ، أو دير   اؼبدينة اهرٌ 
 مدينتو ، مث جياوزه وىو يف صالتو .

ويف زماننا لو سافر بالطائرة ، وكان اؼبطار داخل العمران ، مث أحرم دبل إدالعها 
، إذا كان جيوز لو يف  أو أثناء االدالع ، مث جاوزت عامر اؼبدينة وىو يف صالتو

 يف الطائرة . ي الفرضَ صلِ سفره ذل  أن يُ 
فإنو يلزمو إسبامها ؛  ٍر [فَ ٍر في سَ ضَ حَ  الةَ صَ  رَ كَ : ] أو ذَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 ألن القضاء معترٌب باألداء ، ويف األداء وجبت عليو تامة .
    أي أن يذكر صالة سفٍر يف حضٍر  سها [كْ : ] أو عَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

نتهت اخصة القصر بالسفر زالت عنو باإلدامة ، فرُ  فإنو يلزمو إسبامها ؛ ألنن 
، ومنهم اغبس   لفوىذا ىو مذىب بعض الس  ووجب عليو إسبام الصالة ، 

 كما روى عبد الرزاق عنو ذل  يف مصنفو . -َرضِبَُو اللُ -البصري 
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الصالة وراءه ،     تمن فإنو يلزمو أن يُ  يٍم [قِ بمُ  م  تَ ئْـ ] أو اِ  : -رَِحَمُو اللُ -قولو 
النيب  أنن  -- حيحُت م  حديث أنس ب  مال ٍ ؛ ؼبا ثبت يف الصن  ىاوال يقصر 

--  و ((يْ لَ وا عَ فُ لِ تَ خْ ال تَ , فَ  وِ بِ  ؤتم  ليُ  امُ اإلمَ  لَ عِ ا جُ مَ ن  : )) إِ دال . 
و ، أو ينتظره جالسًا حىت م دبلَ لِ سَ يُ سَ  يتمن ومعلوم أن إذا صلى خلف اإلمام ومل 

 م معو ، ويف كلتا اغبالتُت خالف اإلمام ومل يأت بو .سلِ يُ 
ُهَما- وروى أضبد وأبو عوانة ع  عبدالل ب  عباسٍ  أنو دال يف إسبام  -َرِضَي اللُ َعن ْ

، فهذا  (( --)) تلك سنة أبي القاسم :  اؼبقيمِ  ى خلفَ اؼبسافر إذا صلن 
 بالقصر . صُ صالتو خلف اإلمام اؼبقيم ، وال يًتخن  يف أن اؼبسافر يتم   صريحٌ 

ُهَما-الل ب  عمر ويف صحيح مسلم ع  عبد )) أنو كان إذا  -َرِضَي الُل َعن ْ
 ،  ين ((تَ عَ كْ ى َر ل  ه صَ دَ حْ الىا وَ عاً , وإذا صَ بَ ى أرْ ل  , صَ  ى مع اإلمامِ ل  وصَ  رَ افَـ سَ 

ين من تَ عَ كْ َر  كُ رِ دْ يُ  رُ افِ سَ فقال : المُ  زٍ لَ جْ و أبو مِ ألَ و سَ أن  : ))  --وصح عنو 
 كَ حِ هم ؟ فضَ التِ ي بصَ صلِّ عتان أو يُ كْ يو الر  زِ جْ تُ ين , أَ يمِ قِ يعني المُ  ومِ القَ  الةِ صَ 

 رواه البيهقي . هم ((التِ ي بصَ لِّ صَ وقال : يُ 
ُهَما- الل ب  عباسٍ الل ب  عمر ، وعبدوكان عبد  انِ من تِ يُ  إذا سافرا -َرِضَي الُل َعن ْ

عرف ؽبما ـبالف ، حىت حكى بعض العلماء إصباعهم خلف اإلمام اؼبقيم ، وال يُ 
الصالة دبًٌت ، وكان خلفو اؼبسافرون  ؼبا أتن  -- عثمانَ  أنن  يو :قوِّ ويُ ذل  على 

ُهمْ -م  الصحابة         موا سلِ موا معو ، ومل يُ وا وسلن أسب   وغَتىم -َرِضَي الُل َعن ْ
          ىو مذىب جمهور العلماء، وىذا القول  ي مسافر  مم  اثنتُت مع كواه

 . -َرضِبَُهُم اللُ -
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    يف إدامتو وسفره ،  يش   : أي  يو [فِ  ك  شُ يَ  نْ : ] أو بمَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو  
؛ فينوي  ، أو ىو مقيمٌ  إذا صلنى معو ؛ فينوي القصر فال يدري : ىل ىو مسافرٌ 

 اإلسبام ؟
َ فإنو يلزمو اإلسبام حىت ولو تَ   .  أن اإلمام مسافرٌ  بُتن

يف ىذه اغبالة ،            رَ صْ ينوي القَ  وأن -َرضِبَُهُم اللُ - ومذىب بعض العلماء
         ة اإلسبامِ ين نِ  ريانَ طَ  ألنن   ؛بُت  نوى إسبام الصالة بعد التن  أنو مقيمٌ  مثن إذا ظهر

شًتط لو تُ  على دول م  ال يرى أن القصرَ  كس ، وخاصةً ، خبالف العَ  ضر  ال يَ 
 . -َرضِبَُهُم اللُ - لماءالعَ  ماىيرِ جَ  وىو مذىبُ النّية ، 
 ىا [ادَ عَ وأَ  دتْ سَ ها ففَ امُ مَ و إتْ مُ زَ لْ يَـ  الةٍ بصَ  مَ رَ حْ : ] أو أَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

: أن يكون مسافرًا ويلزمو إسبام الصالة  وصورة المسألة،  عيدىا تامةً فيلزمو أن يُ 
دم ، مث بعد كما تق  لسبب م  األسباب اؼبوجبة لإلسبام ، كأن يصليها وراء مقيمٍ 

في  ىل نقول لو : إن األصل  لو فساد صالتو ، فحينئذٍ  انتهائو م  فعلها تبُتن 
ألن  ادتديت  تامةً  الصالة لزمت أن  مسافٌر فتعيدىا مقصورًة ، أم نقول : إن 

ة إن عليو إسبامها للعلّ  -َرضِبَُو اللُ -، فبُّت  قوالن؟  دبقيٍم فيلزم  أن تقضيها تامةً 
 اليت سبقت يف اؼبسائل اؼبتقدمة .

 و [تِ ي  في نِ  ك  ها أو شَ امِ رَ إحْ  عندَ  رَ صْ و القَ نْ يَـ  : ] أو لمْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 . يف اؼبذىب القصر بدواها ، فال يصحن  فيلزمو إسبام الصالة ؛ ألن نية القصر شرطٌ 

كما ددمنا أنو ال تلزمو نية القصر عند   -َرضِبَُهُم اللُ - ومذىب جماىير العلماء
ع   حيث يقول : ) مل ينقل أحدٌ  -َرضِبَُو اللُ -اإلحرام ، واختاره شيخ اإلسالم 

، وإمنا ىو دول اػبردي وم  اتبعو ، ونصوص  ةٍ نيّ ال بِ أضبد أنو دال : ال يقصر إ
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يف ذل  ، كما دالو صباىَت أىل العلم ، وىو اختيار  ها مطلقةٌ أضبد وأجوبتو كل  
 لقدماء األصحاب ، وما علمت أحداً م  الصحابة والتابعُت ؽبم  أيب بكر موافقةً 

 --ع  النيب  أحدٌ  ط  نقل دَ ، ومل يُ  وال يف صبعٍ  تو ال يف دصرٍ يّ بإحسان اشًتط نِ 
 ى  .( ا صبعٍ  ةِ نيّ بِ ، وال  دصرٍ  ةِ نيّ بِ أنو أمر أصحابو ال 

 -َرضِبَُو اللُ -مراده  [ أيامٍ  ربعةِ من أَ  أكثرَ  : ] أو نوى إقامةً  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 ة اإلدامة تقطع السفر إذا كانت أكثر م  أربعة أيام . يّ أن نِ 

 غَت يوميْ  امٍ أين  بأربعةِ  العربةَ  أنن  -ُهُم اللُ َرضِبَ - ومذىب طائفة من العلماء
حيحُت م  كما يف الصن   داعِ الوَ  ةِ يف حجن  --النيب  ؛ ألنن  روجِ واػبُ  خولِ الد  

م  حديث جابر  رضي الل عنهما ، ويف صحيح مسلمٍ  حديث عبدالل ب  عباسٍ 
ادس ، وأدام اػبامس والسن  ابعةٍ رَ  بحَ صُ  ب  عبدالل رضي الل عنهما : ددم مكةَ ا

فتمنت إدامتو ثالثة أياٍم غَت يومي الد خول  ابع ، مث خرج إىل مٌت يف الثام والسن 
واػبُروج ، ومع ذل  مل يُتمن صالتو ، وكان عازمًا على اإلدامة دبكة تل  األيام 

على أنن نينة  التو ومل يُتمنها فدلن صَ  رَ صَ الثالث ألنو كان مريداً للحِج ، ومع ىذا دَ 
 . اإلدامة لثالثة أياٍم فما دواها ال تؤثِر يف وصِف السنفر

     دال :  --م  حديث العالء ب  اغبضرمي  وؼبا ثبت يف صحيح مسلمٍ 
   ًا (( ؛ الثَ و ثَ كِ سُ نُ  اءِ ضَ قَ  بعدَ  رُ اجِ هَ المُ  ثُ كُ مْ )) يَ :  --دال رسول الل 

ؼبخالفة وصف اؽبجرة اليت سبنع اإلدامة ،  موجبةٌ  فدلن على أن جلوس الرابع إدامةٌ 
     ٌق يف وصف اإلدامة ، ارِ األربع فَ  ا أنن نَ مْ هِ فيما دون األربع ، فَ  صَ خن فلما رَ 

 شرعاً . فم  نواىا فهو مقيٌم ، وم  نوى ما دواها فليس دبقيمٍ 
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  ________________________________________
 تمو أن يُ مَ زِ , لَ  دٍ لَ بَـ بِ  امةَ ي اإلقَ وِ نْ و ال يَـ لُ أىْ  عوُ اً مَ الحَ أو كان مَ 

________________________________________ 
و مَ زِ , لَ  دٍ لَ بَـ بِ  امةَ ي اإلقَ وِ نْ و ال يَـ لُ أىْ  عوُ ًا مَ الحَ أو كان مَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 .  وُ تَ ىَ وْ صلح ف َ د النهر ليُ : ىو صاحب السفينة ، وم  يتعهن  اؼبالحُ  [ تمأن يُ 

كثَت التنقل وغَت مستقٍر يف ومراده : أن يكون مسافرًا غَت منقطع السفر ،  
كم بكونو مقيمًا ، ويلزمو إسبام الصالة ؛ بسبب ، فإنو يف ىذه اغبالة حيُ موضعٍ 

      -َرضِبَُهُم اللُ - العلماء قوليوىذا ىو أحد استدامتو لالنتقال واالرربال ، 
 .  يف ىذه اؼبسألة

كمو ص فيقصر وحُ أنو يًتخن  وىو مذىب اعبمهور رضبهم اللوالقول الثاني : 
، واختارىا اإلمام  -َرضِبَُو اللُ -واية الثانية ع  اإلمام أضبد وىو الرِ  كم اؼبسافرِ حُ 

      َواْلِعْلُم -في نظري  قولينأرجح ال وىو،  -َرضِبَُهُم اللُ -اب  ددامة وغَته 
ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  چ :  --لعموم النص يف دولو ؛  -ِعْنَد اللِ 

 .  چىئ  يئ  جب  حب  خب
 وُ جُ رِ خيُْ  يف األرض ، وليس ىناك دليلٌ  ق عليو أنو ضاربٌ صدُ أنو يَ  ووجو الداللة :

 فر. والل أعلم .خصة السن برُ  صَ م  ىذا األصل العام ؛ فجاز أن يًتخن 
      [ تمو أن يُ مَ زِ , لَ  دٍ لَ بَـ بِ  امةَ ي اإلقَ وِ نْ و ال يَـ لُ أىْ  عوُ مَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو

رطُت الذي  البد م  توفرمها للحكم بوجوب اإلسبام على اؼبالح اؼبسافر  بيان للشن 
 و .أوؽبما : أن يكون معو أىلُ 

 . ببلدٍ  وي اإلدامةَ نْ وثانيهما : أن ال ي َ 
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 ________________________________________
 رَ صَ في آخر قَ  فرٍ سَ  الةَ صَ  رَ كَ أحدىما , أو ذَ  كَ لَ ان , فسَ يقَ رِ لو طَ  كانَ   وإنْ 

________________________________________ 
    ومفهوم ىذي  الشرطُت : أنو إذا مل يك  معو أىلو فإنو يكون مسافرًا ، 

ر عنو فإنو يلزمو توجب زوال وصف السف مدةً  وىكذا إذا نوى اإلدامة ببلدٍ 
 . اإلسبام
 رَ كَ أحدىما , أو ذَ  كَ لَ ان , فسَ يقَ رِ لو طَ  كانَ   وإنْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 أن م  كان لو طريقان إىل موضعٍ  -َرضِبَُو اللُ - بُتن [  رَ صَ في آخر قَ  فرٍ سَ  الةَ صَ 
منو حبيث ال يبلغ  مسافة القصر ، والثاين : أدربُ  يصل إىل حدِ  أحدمها : بعيدٌ 

  عليو أنو مسافرٌ  قُ دُ صْ ار البعيد فلو القصر ؛ ألنو يَ مسافة القصر ، فإنو إذا اخت
 كما لو مل يك  ىناك غَته .

ذكرىا يف : أي  [ رَ صَ في آخر قَ  رٍ فَ سَ  الةَ صَ  رَ كَ : ] أو ذَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
سفر آخر فإنو يقصر ؛ ألن وجوب الصالة وفعلها منو ودعا يف حاٍل موجٍب 

 على ذل  ، ومثال ذل  : إذا سافر اإلصباعُ  يَ كِ للقصر ، وىو حال السفر ، وحُ 
يف حال سفره ، مث ؼبا رجع سافر سفراً ثانياً  يتذكنرىا باعية وملؼبكة فنسي صالًة رُ 

 يها مقصورًة .وتذكنر فيو تل  الصالة فإنو يصلّ 
أو بعده ، ي سفره الذي نسي فيو الصالة لِ فر الذي يَ رىا يف السن ويستوي أن يتذكن 

   ؛ ألن اغبال مل خيتلف ، ودد أشار اؼبصنف  فاغبكم واحدٌ  متعددةٍ  بأسفارٍ 
فعربن بالنكرة  [ رَ ] في آخَ بقولو :  فرٍ سَ  أليِ  رضبو الل إىل أن ىذا اغبكم شاملٌ 

 اؼبفيدة للعموم .
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  ________________________________________
 َحاَجٍة بال نِّية إقامٍة , َقَصَر أبداً وإْن ُحِبَس ولْم يـَْنِو إقَامًة , أو أقَام لَقَضاِء 

________________________________________ 
 -َرضِبَُو اللُ -مراده  لخ [إو إقامًة ...نْ يَـ  ولمْ  سَ بِ : ] وإن حُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

على بلٍد  اإلدامة فيو ، كأن يقدمَ  وِ نْ مل ي َ  نع م  اػبروج م  موضعٍ أن اؼبسافر إذا مُ 
       فيها ،  سَ بِ حُ  لزوال وصف السفر عنو مثن  أن يقيم فيها مدًة موجبةً  وِ نْ ومل ي َ 

م  اػبروج منها ، فإنو يف حكم اؼبسافر  عَ نِ أو جلس يف البلد لقضاء حاجتو ومُ 
بدون أن ينوي  غباجةٍ  فيقصر مدة حبسو ولو طالت ، وىكذا إذا أدام يف موضعٍ 

   تونوي اإلدامة فيو ، مث ينتظر انتهاء حاجإىل بلد ال ي اإلدامة ، مثل : أن يقدمَ 
 أو غداً ( اليومَ  : ) يقول : أخرجُ وال يدري مىت تنتهي وكما يعرّب بعضهم بقولو 

          بدًا [أَ  رَ صَ : ] قَ فإنو يقصر ولو طالت اؼبدة ، وىو ما عربن عنو بقولو 
 ت .الَ فيها ولو طَ  سَ بِ تو اليت حُ دن ال يلتفت إىل مُ :  أي

وىذا النوع اؼبراد بو اؼبسافر الذي يقدم على موضع ال يدري مىت خيرج منو ، 
 وليس يف نيتو أن يقيم اؼبدة اليت ينقطع هبا السفر ، وىي األربعة األيام . 
        ،  بعدىا أما لو جزم أنو سيبقى أربعة أيام فما فودها ، وال يدري مىت سيخرج

 فهذا حكمو حكم اؼبقيم كما تقدم .
، ونقل  إصباعيةً  وىي : َدْصُر اعبَاِىِل دبدنة إدامتو تُعترب مسألةً  وىذه اؼبسألة

       ، دال اإلمام الًتمذي   -َرضِبَُهُم اللُ -م  أىل العلم  اإلصباع عليو غَت واحدٍ 
  ًة ، ما مل جُيِمْع إدام : ) أصبع أىل العلم على أن اؼبسافر يقصرُ  -َرضِبَُو اللُ -

 ى  . يو ُسنوَن ( اوإن أتى عل
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يقصر ، ما مل جُيِْمْع : ) أصبعوا أن اؼبسافر  -َرضِبَُو اللُ -ودال اإلمام اب  اؼبنذر 
 ى  . إدامة ( ا

أنو مكث  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -: ما ثبت يف السنة عنو  واألصل في ىذا
ِضَي اللُ رَ -بتبوك عشري  يومًا يقصر الصالة ، كما يف حديث جابر ب  عبدالل

ُهَما حزم ،    حو اب ُ الذي أخرجو أضبد ، وأبو داود ، والبيهقي ، وصحن  -َعن ْ
 وغَتىم . ،  وويُ واب  حبان ، والنن 
ُهَما- الل ب  عباسٍ ويف حديث عبد  أقامَ  --النبي  )) أن  :  -َرِضَي الُل َعن ْ

رواه البخاري ، وىذا اؼبقام منو عليو الصالة  ر ((صُ قْ يَـ  عشرةَ  سعَ تِ  بمكةَ 
لغزو الطائف ، وال يعلم مدة مقامو  ةَ دن والسالم بعد فتحو ؼبكة كان يُِعد  فيو العُ 

 فيها م  أجل ذل  .
ُهمْ َرِضَي الُل عَ -ىذا م  عمل الصحابة  وصحن  الل وفتاويهم ، فقد أدام عبد -ن ْ

ُهَما-ب  عمر ا  يقصر الصالة .  هرٍ أشْ  ةَ ستن  انَ بيجَ رِ ذْ بأَ  -َرِضَي اللُ َعن ْ
ي نِ سَ بَ ًا , وإن حَ ثَ كْ مُ  عْ مِ ما لم ُأجْ  رٍ افِ سَ مُ  الةَ ي صَ صلّ )) أُ عنو أنو دال :  وصحن 

 رواه مال  .  (( لةً يْ ة لَ رَ شْ عَ  يْ تنَ ذلك اثْـ 
ُهمْ -وثبت ع  الصحابة   زمُ رْ هُ امَ رَ  حِ تْ وا في فَـ امُ هم أقَ أن   )):  -َرِضَي الُل َعن ْ

 . حس ٍ  بسندٍ  رواه البيهقي   الة ((الص   ونَ رُ صُ قْ , يَـ  أشهرٍ  سعةَ تِ 
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  ________________________________________
 اىمادَ إحْ  تِ قْ ين في وَ اءَ شَ العِ  رين وبينَ هْ الظ   بينَ  معُ الجَ  وزُ جُ فصل : يَ 

________________________________________ 
لخ [ إ.. يناءَ شَ العِ  رين وبينَ هْ الظ   بينَ  معُ الجَ  وزُ جُ يَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
يف ىذا الفصل يف بيان أحكام اعبمع بُت الصالتُت ، ومناسبتو  -َرضِبَُو اللُ -شرع 

 للقصر واعبمع . مبيحٌ  م  جهة أن السفر عذرٌ  ؼبا تقدم واضحةٌ 
السنة  واعبمع بُت الصالتُت يعترب رخصًة م  ُرخص الشنرع اليت ثبتت هبا

 حيحُت م  حديث أنس ب  مال ٍ كما يف الصن   --حيحة ع  رسول الل الصن 
--  الل  رسولُ  انَ : )) كَ دال--  ْأّخر  مسُ الش   زيغَ تَ  أنْ  قبلَ  لَ حَ تَ إذا ار

 . هما ((نَ يْـ بَـ  عَ مَ فجَ  لَ زَ , ثم نَـ  رِ صْ العَ  إلى وقتِ  هرَ الظ  
 هرَ الظ   أّخرَ  رِ فَ ين في الس  التَ الص   بينَ  عَ مَ جْ يَ  أنْ  )) إذا أرادَ  ويف رواية ؼبسلم :

 . هما ((نَ يْـ ع بَـ مَ جْ يَ  , ثمّ  رِ صْ العَ  ل وقتِ خل أوّ دْ ى يَ حتّ 
 وقتِ  لِ إلى أو   هرَ ر الظ  ؤخِّ ر يُ فَ جل عليو الس  )) إذا عَ ويف رواية لو أيضًا : 

حين  العشاءِ مع بينها وبين جْ ى يَ حتّ  ر المغربَ ع بينهما , ويؤخِّ مَ جْ , فيَ  صرْ العَ 
 ق (( .فَ يب الش  غِ يَ 

ُهَما-مر الل ب  عحيحُت ع  عبدويف الصن  )) كان رسول الل :دال -َرِضَي اللُ َعن ْ
--  َوالعشاءِ  بين المغربِ  عَ مَ ير جَ جل بو الس  إذا ع ))  . 

مع جْ ى يَ حتّ  المغربِ  الةَ ر صَ يؤخِّ  رِ فَ ير في الس  لو الس  جَ )) إذا أعْ :  ويف روايةٍ 
 .  (( شاءِ العِ  الةِ بينها وبين صَ 
 هرِ بين الظ   عَ مَ وك جَ بُ تَـ  زوةِ في غَ  -- النبي   أن   )):  -- وع  معاذٍ 

 .  رواه مسلمٌ ((  والعشاءِ  وبين المغربِ  والعصرِ 
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 حلَ تَ تبوك إذا ارْ  زوةِ في غَ  --الل  رسولُ  )) كانَ  ويف رواية يف السن  دال :
يهما لِّ صَ , فيُ  رِ صْ معها إلى العَ جْ ى يَ حتّ  هرَ الظ   رَ أخ   مسُ الش   تزيغَ  أنْ  قبلَ 

,  شاءِ صليهما مع العِ ى يُ حتّ  المغربَ  رَ المغرب أخ   قبلَ  حلَ تَ جميعًا , وإذا ارْ 
، رواه أضبد ((  , فصالىا مع المغربِ  شاءَ ل العِ ج  المغرب عَ  بعدَ  وإذا ارتحلَ 
 نو .وحسن  والًتمذي  ، وأبو داود 

حيحة على مشروعية اعبمع بُت الصالتُت بعذر األحاديث الصن فدّلت ىذه 
    -َرضِبَُو اللُ -السفر ، وؼبا كانت ىذه الرخصة تفيد اإلباحة ، عربن اؼبصنف 

، وال تتقيد الرخصة بوجود عذر الودت ، بأن يكون اؼبسافر  ] يجوز [بقولو : 
             العلماء في أرجح قوليعجاًل فيجّد بو السَت ، بل تشرع لو مطلقًا 

الة يف نظري والعلم عند الل ، وذل  إلطالق أكثر األحاديث الدن  -َرضِبَُهُم اللُ -
 على مشروعية اعبمع وجوازه .

حابة والتابعُت م  الصن  : ) دال باإلطالق كثَتٌ  -َرضِبَُو اللُ -دال اغبافظ اب  حجر 
يف  سحاق ، وفيو حديث أنسٍ وإ، وأضبد ، افعي والشن ، وري وم  الفقهاء الثن 

 ى  .الصنحيح وغَته ( ا
وجيوز اعبمع تقدديًا وتأخَتًا ، فإن شاء صبع تقدديًا ، فصلى الظهر والعصر يف 
ودت الظهر ، واؼبغرب والعشاء يف ودت اؼبغرب ، وإن شاء صبع تأخَتاً ، فصلى 

وت السنة الظهر والعصر يف ودت العصر ، واؼبغرب والعشاء يف ودت العشاء ؛ لثب
     ما [اىُ دَ إحْ  تِ قْ : ] في وَ بقولو  -َرضِبَُو اللُ -هبما ، وىذا ما عناه اؼبصنف 

        يها يف ودت األوىل ، صلِ م الثانية فيُ قدِ و بُت أن يُ عِ و ال فرق يف صبَْ أنن : أي 
      :  -َرضِبَُو اللُ -، ولك  سيأيت بيان ما ىو األفضل منهما عند دولو أو العكس

 [ . يرٍ خِ أْ وتَ  يمٍ دِ قْ تَـ  نْ و مِ بِ  قِ فَ رْ األَ  لُ عْ فِ  لُ ضَ فْ ] واألَ 
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  ________________________________________
 قةٌ شَ و مَ ركِ تْ قو بِ حَ لْ يَـ  ريضٍ ولمَ ,  رٍ صْ قَ  رِ فَ في سَ 

________________________________________ 
الصالتُت تقدديًا وتأخَتًا إذا  جيوز اعبمع بُت : أي  [ رٍ صْ قَ  رِ فَ وقولو : ] في سَ 

نة ، فمراده ىنا اعبمع كان ذل  يف سفٍر تقصر فيو الصالة ، كما جاءت بو الس  
 فر .بُت الصالتُت يف حال السن 

جيوز اعبمع بُت : أي  [ ةٌ ق  شَ و مَ كِ ْر و بتَـ قُ حَ لْ يَـ  : ] ولمريضٍ  -رَِحَمُو اللُ -وقولو 
     كون اؼبريض تلحقو اؼبشقة إذا أن ي لكن بشرط :الصالتُت بعذر اؼبرض ، 

 صةُ خْ الر   ، وإمنا زبتص   لو اعبمعُ  باحُ يُ  مريضٍ  مل جيمع بُت الصالتُت ، فليس كل  
ق بُت اعبمع لعذر السفر ، واعبمع ، ففرن  ةِ بوجود اؼبشقّ  يف حال اؼبرضِ  باعبمعِ 

 لعذر اؼبرض باشًتاط وجود اؼبشقة بًتك اعبمع يف حال وجود اؼبرض . 
     والقول باعتبار اؼبرض عذرًا جييز اعبمع ىو دول اإلمام مال  ، وأضبد ، 

 .  -َرضِبَُهُم اللُ -وبعض أصحاب الشافعي 
 نَ ذِ حيث أَ  -َرِضَي الُل َعن َْها-: دبا تقدم يف حديث ضبنة بنت جحش  واحتجوا
ى ويت علقَ  )) وإنْ أن تؤخر الظهر إىل ودت العصر فقال ؽبا :  --ؽبا النيب 
ين التَ ين بين الص  عِ مَ جْ لين , وتَ سِ تَ غْ , فتَـ  لي العصرَ عجِّ , وتُ  ري الظهرَ أن تؤخِّ 

لين , سِ تَ غْ اء , ثم تَـ شَ لين العِ جِّ عَ , وتُـ  رين المغربَ هر والعصر , وتؤخِّ الظ  
     ، والًتمذي ، وأبو داود ، رواه أضبد  ي ((لِ عَ ين فافْـ التَ ين بين الص  عِ مَ جْ وتَ 

  .واغباكم ، والبيهقي ، واب  ماجو 
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، وسألت ؿبمداً  صحيحٌ  حس ٌ  : ) ىذا حديثٌ  -َرضِبَُو اللُ -دال اإلمام الًتمذي 
       ، وىكذا دال أضبد  صحيحٌ  حس ٌ  ع  ىذا اغبديث فقال : ىو حديثٌ 

 .ى حسٌ  صحيٌح ( ا حنبل : ىو حديثٌ  ب ا
 خاري رضبو الل . ودولو رضبو الل : ) وسألت ؿبمداً ( اؼبراد بو اإلمام الب

ري ؤخِّ )) تُ دولو :  وري ؛ ألنن : بأن اؼبراد باعبمع ىنا اعبمع الص   وقد ُأجيب
ي الظهر يف آخر ودتو ، صلِ تُ  يدل  على أن مراده أنر (( صْ لي العَ عجِّ ر , وتُ هْ الظ  

، واغبقيقة  صبعٍ  يو ، فالصورة صورةُ حىت إذا فرغت منو دخل ودت العصر ، فتصلِ 
 يف ودتها ، وىكذا دولو يف اؼبغرب والعشاء . يتْ صالة أُدِ  أن كلن 

ُهَما- الل ب  عباسٍ : حبديث عبد كما استدلوا     : )) أن النبي -َرِضَي الُل َعن ْ
--  َرواه مسلمٌ ((  رٍ طَ وال مَ  فٍ وْ خَ  من غيرِ  عَ مَ ج . 

 (( . وال سفرٍ  )) من غير خوفٍ ويف رواية لو : 
 دالوا : وال عذر بعد ذل  إال اؼبرض . 

عبدالل   م  استدالل  اؼبراد بو اعبمع الصوري ، كما ىو ظاىرٌ  : بأنن  وُأجيب
ُهَما- ب  عباسٍ ا بو على الرجل الذي دام وىو خيطب بالكوفة  -َرِضَي الُل َعن ْ

إحراج أمتو باػبروج مرتُت  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ - دْ رِ ليأمره بالصالة ولذل  مل يُ 
انية ؛ فرفع اغبرج عنهم بتكرار م  ودت الثن  ر األوىل إىل دريبٍ فأخن  للصالة ،

روى اغبديث عنو كما يف  الصحايب الذياػبروج لشهود الصالة ، وبو فسره 
 صحيح مسلم .

    :  رضالمَ  رِ ذْ التين لعُ الص   بينَ  معِ وعية الجَ شرُ مَ  بعدمِ  ولَ القَ  حُ رجِّ ومما يُ 
عليو ، ودد كان ىذا يف آخر  وِ تِ دن مل يفعلو يف مرض موتو مع شِ  -- النيبن  أنن 

 . -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -حياتو 
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  ________________________________________
 دةٍ ارِ بَ  يدةٍ دَ شَ  يحٍ , ورِ  حلٍ وَ ياب ولِ الثّ  لّ بُ يَـ  رٍ طَ ين لمَ اءَ شَ العِ  وبينَ 

________________________________________ 
يكون اؼبرض العذر الثاين م  أعذار  -َرضِبَُو اللُ -وعلى ما مشى عليو اؼبصنف 
 اعبمع بُت الصالتُت بشرطو .

 يحٍ , ورِ  حلٍ وَ ياب ولِ الثّ  لّ بُ يَـ  رٍ طَ ين لمَ اءَ شَ العِ  وبينَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
   ىذا ىو السبب الثالث م  أسباب اعبمع بُت الصالتُت ،  [ دةٍ ارِ بَ  يدةٍ دَ شَ 

 بصاليت العشي مع وجود اؼبشقة فيو .  وىو عذر اؼبطر ، لك  اعبمع فيو خاصٌ 
: أن يبلن الثياب ، ويلتحق بعذر اؼبطر الثلج ، والبَ َرد ، واعبليد ،  وشرط المطر

 والريح الشديدة الباردة . 
ما ثبت يف صحيح مسلم م  :  ذا النوع من الجمعواألصل في مشروعية ى

ُهَما- الل ب  عباسٍ حديث عبد  --الل ى رسولُ ل  )) صَ دال :  -َرِضَي الُل َعن ْ
((  رٍ فَ ٍف وال سَ وْ خَ  ًا في غيرِ يعَ مِ جَ  اءَ شَ والعِ  غربَ يعًا , والمَ مِ جَ  صرَ والعَ  هرَ الظ  

مطٍر ( وروى بسنده ع  : ) أرى ذل  كان يف  -رضبو الل-دال اإلمام مال  
ُهَما-عبدالل ب  عمر  أنو كان يفعل ذل  مع األمراء يف اؼبطر ( . -َرِضَي اللُ َعن ْ

    رضي الل عنهما اؼبتقدم يف صحيح مسلٍم  ويف روايٍة غبديث عبدالل ب  عباسٍ 
( فقولو ) وال َمطٍر ( يدل  على أنن اعبمع يكون (طٍر وال مَ  في غير خوفٍ  ))

 ؼبطر .بسبب ا
:   -- ع  النيبِ  رح دبا روى الننجادُ شائُت ؛ إستدل لو يف الشن وزبصيصو بالعِ 

فو الشيخ األلباين وضعن  (( يرةٍ طِ مَ  لةٍ يْ في لَ  اءِ شَ والعِ  المغربِ  بينَ  عَ مَ )) أنو جَ 
 جداً ( . رضبو الل يف اإلرواء بقولو : ) ضعيفٌ 



 بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ     ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٖٔ 

 

 ________________________________________
 اطابَ سَ  حتَ و تَ يقِ رِ طَ د جِ سْ و , أو في مَ تِ يْ ى في بَـ ل  ولو صَ 

________________________________________ 
ُهَما-الل ب  عمر ع  عبد وصحن  م  رواية مال  ع  نافع عنو :  -َرِضَي الُل َعن ْ
،  هم ((عَ مَ  عَ مَ جَ  رِ طَ في المَ  اءِ شَ والعِ  ربِ غْ المَ  بينَ  مراءُ األُ  عَ مَ ان إذا جَ و كَ )) أن  

ب بن المسيّ  عيدَ , وسَ  بيرِ بن الز   روةَ اه عُ أبَ  أن   ))وروى ع  ىشام ب  عروة : 
المخزومي كانوا  شام بن المغيرةِ بن ىِ  ارثِ بن عبدالرحمن بن الحَ  وأبابكرِ 

ين التَ الص   وا بينَ عُ مَ إذا جَ  يرةِ طِ المَ  يلةِ اء في الل  شَ والعِ  غربِ المَ  ون بينَ عُ مَ جْ يَ 
 . ون ذلك ((رُ كِ نْ يُـ وال 

 بين المغربِ  عُ مَ جْ بن عبدالعزيز كان يَ  أن عمرَ  ))وروى موسى ب  عقبة : 
,  بيرِ بن الز   روةَ وعُ , ب بن المسيّ  ن سعيدَ أ, و  إذا كان المطرُ  اآلخرةِ  والعشاءِ 

        هم , عَ ون مَ ل  صَ وا يُ مان كانُ يخة ذلك الز  شْ ومَ , وأبابكر بن عبدالرحمن 
 .     ون ذلك ((رُ كِ نْ وال يُـ 

بعة ، كما تقدم ع  بعضهم والقول وجواز اعبمع لعذر اؼبطر ىو دول الفقهاء السن 
م  حيث اعبملة  -َرضِبَُهُم اللُ - وىو قول الجمهوريف الرواية الصحيحة عنهم ، 

 وأما م  حيث التفصيل فبينهم خالف . 
و تحت ريقِ طَ  مسجدِ و , أو في لى في بيتِ : ] ولو صَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

      -َرضِبَُو اللُ -، ومراده    ربتهما طريقٌ يْ ارَ قيفة بُت دَ اباط : السن السن  اط [ابَ سَ 
ر بأن  ، وم  مل يتضرن  هودِ ر بالش  باعبمع باؼبطر عامة تشمل م  تضرن  خصةَ الر   أنن 

     ثوبو ،  اؼبطرُ  كان يف بيتو ، أو كان طريقو إىل اؼبسجد مسقوفاً حبيث ال يبل  
 



 ٕٗٔ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ                                          

  ________________________________________
 يرٍ أخِ أو تَ  ديمٍ قْ تَـ  منْ  وِ بِ  األرفقِ  لُ عْ فِ  لُ ضَ فْ واألَ 

________________________________________ 
إىل وجود اػبالف يف ذل  ، واختياره عبواز  ) لو (، وأشار ب  لِ وال يتعرض للوحْ 

 اعبمع يف ىذه اغبالة .
 [ يرٍ أخِ أو تَ  ديمٍ قْ تَـ  منْ  وِ بِ  األرفقِ  لُ عْ فِ  لُ ضَ فْ واألَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

األصل يف اعبمع بُت الصالتُت أنو يكون تقدديًا وتأخَتًا ، كما تقدمت اإلشارة 
، فاؼبكلف يف  اىما [دَ إحْ  تِ قْ ] في وَ :  -َرضِبَُو اللُ -عند دول اؼبصنف  إليو

 ،دت األوىل ، فجمع بينهما تقددياً األصل ـبٌَت بينهما : فإن شاء دّدم الثانية يف و 
يرد نا ر األوىل إىل ودت الثانية فجمع بينهما تأخَتًا ، وم  ىُ وإن شاء أخن 

 أيهما أفضل ؟ السؤال :
بو منهما ، وىذا خيتلف حبسب  قَ أن األفضل أن يفعل األرفَ  -َرضِبَُو اللُ - فبُتن 

 اختالف أحوال اؼبسافر . 
   اؼبؤمنُت عائشة حيحُت م  حديث أمِ : ما ثبت يف الصن  ودليل تفضيل األرفق

َها-  ذَ خَ رين إال أَ أمْ  نَ يْ بَـ  -- )) ما ُخيِّر النبي  دالت :  -َرِضَي الُل َعن ْ
 منو (( . اسِ الن   دَ عَ بْـ أَ  انَ اً كَ مَ إثْ  انَ كَ   اً , فإنْ مَ ثْ إِ  نْ كُ ا لم يَ رىما , مَ سَ يْ أَ 

 النيبن  أنن  --كما تقدم ، وحديث أنس   --لك  ثبت يف حديث معاذ 
--   ، كان جيمع تقدديًا يف الظهر والعصر إذا ارربل بعد أن تزول الشمس

وىكذا يف اؼبغرب والعشاء إذا ارربل بعد أن تغرب الشمس ، وكان يؤخر األوىل 
 الظهر والعصر إذا ارربل دبل زوال الشمس ، ويؤخر اؼبغرب إىل ودت الثانية يف

 إىل العشاء إذا ارربل دبل غروب الشمس .



 بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ     ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٔ٘ 

 

 ________________________________________
 هاامِ رَ حْ إِ  عندَ  معِ الجَ  ةُ يّ نِ  طَ رِ تُ شْ ى اُ ولَ األُ  تِ قْ في وَ  عَ مَ جَ  وإنْ 

________________________________________ 
و أرفق باؼبسافر ، م  حيث تركو للنزول ، وكسبو للودت جهة اؼبعٌت أنن  وىذا م 
 يف سفره .

           من أىل العلم في قول طائفةٍ أخَت أفضل التن  فإن استويا عنده : فإنن 
على اعتباره عند صبيع  و خيرج بو م  اػبالف ، فجمعو متفقٌ ؛ ألنن  -َرضِبَُهُم اللُ -

ألن ودَت الصالتُت دد حلن خبالف صبع  القائلُت دبشروعية اعبمع بُت الصالتُت
 . التنقدمي حيث أنن الصالة الثانية وىي العصر والعشاء مل يدخل ودتها بعدُ 

 بعد أن بُتن  لخ [إى ... ولَ األُ  تِ قْ في وَ  عَ مَ جَ  : ] وإنْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ة صبع شًتط يف صحن هما أفضل ، شرع يف بيان ما يُ ، وأي   وِ يْ وعَ نَ اعبمع بِ مشروعية 
  : روطٍ شُ  وىي ثالثةُ التقدمي ، 
      النيبن  أن ينوي اعبمع عند إحرامو بالصالة األوىل دون الثانية ؛ ألنن  األول :

--  حيحُت م  حديث عمر ب  اػبطاب ثبت عنو يف الصن--  و دال : أنن
          فيدخل يف ىذا العموم ،  ، واعبمع عملٌ  (( ياتِ بالنِّ  الُ مَ األعْ  ما)) إن  

وىو مذىب الشافعية رضبهم الل     تو ،ين م  نِ  فال بدن  ع  األصلِ  و خارجٌ إنن  مثن 
 . رضبهم الل يف ىذه اؼبسألةأىل العلم  وأحد قولي

        شًتط ، وىو دول أيب حنيفة ومال  وأضبد يف رواية ال يُ أننو  والقول الثاني :
 -- النيبن  ؛ ألنن  -َرضِبَُو اللُ -، واختاره شيخ اإلسالم  -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -

ُهمْ -مل يأمر هبا الصحابة  حينما صبع تقدديًا بعرفة ، وىكذا يف  -َرِضَي الُل َعن ْ
 الذمة .صبعو بأسفاره ، واألصل براءة 



 ٕٙٔ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ                                          

  ________________________________________
 يفٍ فِ خَ  وءٍ ضُ ووُ  امةٍ إقَ  رِ دْ قَ هما إال بِ نَ يْـ بَـ  قُ فر  وال يُ 

________________________________________ 
   [ يفٍ فِ خَ  وءٍ ضُ ووُ  امةٍ إقَ  رِ دْ قَ هما إال بِ نَ يْـ بَـ  قُ فر  وال يُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

الثاين ، وىو اؼبواالة بُت فعل الصالتُت فال يفصل بينهما بفاصٍل ىذا ىو الشرط 
 تُت ، ومل يفصلْ وعَ التُت اجملمُ  بُت الصن اىَل ؛ حيث وَ  --مؤثٍر ألنو ىدي النيب 

ُهَما-الل ، كما ثبت يف حديث جابر ب  عبد مؤثرٍ  اصلٍ بينهما بفَ   -َرِضَي الُل َعن ْ
 غربَ ها المَ ى بِ ل  فصَ  لفةَ دَ زْ ى مُ أتَ  --النبي  : )) أن   يف صحيح مسلمٍ 

 . يئاً ((ينهما شَ بَ  سّبحْ يُ  ين , ولمْ تَ امَ وإقَ  دٍ احِ وَ  انٍ بأذَ  اءَ شَ والعِ 
ُهَما-الل ب  عمر ويف حديث عبد     اللِ  رسولُ  عَ مَ )) جَ دال :  -َرِضَي الُل َعن ْ

--  َحْ سبِّ يُ  بإقامٍة , ولمْ هما نْ مِ  دةٍ احِ وَ  ل  ٍع كُ مْ بجَ  اءِ شَ والعِ  غربِ المَ  بين 
 رواه البخاري .  نهما ((واحدٍة مِ  لِّ كُ   رِ ثْ لى إِ بينهما , وال عَ 

 رِ دْ الذي ذكره بقَ  سيرِ اليَ  اصلِ في الفَ  حُ تسامَ يَ  -َرضِبَُو اللُ -وكون المصنف 
ت السنة على اعتباره م  : ما دلن  دهؤيِّ يُ  يفِ فِ الخَ  وءِ ضُ الة والوُ الص   إقامةِ 

، كما يف الصحيحُت م   وُ تَ اب ن دَ  يخَ نِ ، ويُ  وُ لَ حْ رَ  الرجلُ  ط  اليسَت بقدر ما حيَ الفاصل 
:  --دبزدلفة ؛ حيث دال  -- يف صبع النيبِ  --حديث زيد ب  أردم 

 ,  الةُ الص   تِ أُقيمَ  , ثم   وءَ ضُ الوُ  غَ بَ سْ , فأَ  أَ وض  فتَ  لَ زَ نَـ  لفةَ دَ زْ مُ  اءَ ا جَ )) فلمّ 
اء , شَ ت العِ أُقيمَ  و , ثم  لِ زِ نْ ه في مَ يرَ عِ إنساٍن بَ  ل  كُ   اخَ أنَ  , ثم   غربَ ى المَ ل  فصَ 
، فدّل على أن الفصل يف اعبمع بُت األوىل والثانية  هما ((نَ يْـ لِّ بَـ صَ يُ  ى ولمْ ل  فصَ 

 مؤثٍر . غَتُ  لِ حْ الرن  طِ بقدر حَ 



 بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ     ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٔٚ 

 

 ________________________________________
 المِ ا وسَ مَ هِ افتتاحِ  ندَ ودًا عِ وجُ مَ  ذرُ العُ  كونَ يَ  وأنْ ,  همانَ يْـ ل براتبٍة بَـ طُ بْ ويَـ 
 ىولَ األُ 

________________________________________ 
   أي أن الفصل بالراتبة القبلية  هما [نَ يْـ اتبٍة بَـ ل برَ طُ بْ : ] ويَـ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

  .وىو إحدى الروايتين أو البعدية يف اعبمع موجب لبطالنو ، 
وودتها يسَت بقدر  ريضةِ لحقٌة بالفَ اتبة مُ : أنو ال يبطل ؛ ألن الرن  والرواية الثانية

 ل فيها . طوِ الرحل ما دام أنو مل يُ  حطِ 
مل يصِل الراتبة بُت اجملموعتُت يف السفر كما يف  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -وكونو 

فيو ، فإذا صبع يف  سفر ال راتبةَ على أن ال األحاديث الصحيحة اؼبتقدمة ؿبمولٌ 
 التُت يف صبعو . ي راتبة اؼبغرب بُت الصن صلِ اغبضر كجمع اؼبطر فإنو جيوز لو أن يُ 

ر ؤثِ أنو لو أّخر راتبة األوىل فصالىا بعد الثانية مل يُ  هما [نَ يْـ ومفهوم قولو :] بَـ 
 لعدم الفصل .

 المِ هما وسَ تاحِ تِ افْ  ودًا عندَ وجُ مَ  ذرُ العُ  يكونَ  : ] وأنْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
العذر عند افتتاحها وسالم ىذا ىو الشرط الثالث وىو استمرار  ولى [األُ 

؛ ألنو إذا افتتح األوىل يشًتط أن يستحضر النية للجمع ، فال بد م  أن األوىل
، و نوى السفر ، وصلى الظهر حاضراً يكون عذر اعبمع موجوداً ، وعليو ، فلو أن

، ولو كان عازمًا على السفر  مع إليها العصر دبل خروجو مل يصحن مث أراد أن جي
فيو ؛ إذ ال بد م  وجود العذر اؼببيح للجمع عند افتتاحو للصالة  ال يش   

 خصة باعبمع . األوىل ، وىو غَت موجود يف ىذه اغبالة ؛ فلم جيز لو استباحة الر  
 



 ٕٛٔ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ                                          

  ________________________________________
 قْ ضِ يَ  لمْ  ى إنْ ولَ األُ  تِ قْ في وَ  معِ الجَ  ةُ يّ : نِ  طَ رِ تُ شْ اُ  انيةِ الث   تِ قْ في وَ  عَ مَ وإن جَ 
 هالِ عْ عن فِ 

________________________________________ 
        و مل جيمع الثانية يف ودت األوىل ؛ حيث إنن  --وىذا ىو ىدي النيب 

 السفر .  حالوىو على  إال
:       -- ماثبت يف الصحيحُت م  حديث أنس ب  مال ٍ على ذل   ويدل  
بذي  ربعًا والعصرَ أَ  بالمدينةِ  هرَ ى الظ  ل  صَ  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -و )) أن  

صلى الل عليو وسلم ناويًا للسفر بعد صالة  فقد كان النيب   (( نِ يْ تَـ عَ كْ َر  ليفةِ الحُ 
خصة و مل يتلبس بالعذر اؼبوجب للر  الظهر ومع ذل  مل جيمع إليها العصر ألنن 

 . وىو السفر
بعد أن  لخ [إ...  طَ ترِ شْ اُ  انيةِ الث   تِ قْ في وَ  عَ مَ جَ  : ] وإنْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
صبع التقدمي ، شرع يف بيان  ةِ للحكم بصحن الشروط اؼبعتربة  -َرضِبَُو اللُ - بُتن 

الشروط اؼبعتربة للحكم بصحة صبع التأخَت ، فبُتن أنو ُتشًتط نية اعبمع يف ودت 
على اعتبار ىذا األوىل ، ودد تقدم بيان ذل  يف شروط صبع التقدمي ، وينبٍت 

حىت خرج اعبمع  وِ نْ األوىل إىل ودت الثانية ومل ي َ  يف سفره لو أخنر والشرط أنن 
نو أخرجها ع  ي األوىل يف ودت الثانية دضاًء ؛ ألصلِ الودت وىو ناٍس لو ، فإنو يُ 

، وأما إذا كان متعِمداً  اعبمع فصار حكمو حكم الناسي ودتها نسيانًا ال بنّية
 [هالِ عْ فِ  نْ عَ  قْ ضِ يَ  لمْ  :] إنْ فإنو حيرُم عليو ذل  وىو ما أشار إليو بقولو رضبو الل 

 الودُت البادي يضيق يؤِخرىا حىت ترٌك لفعِل الصالة يف ودتها ، وحد  اؼبنِع أنألننو 
  ع  فعِلها كما نصن عليو رضبو الل .



 بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ     ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٜٔ 

 

 ________________________________________
 انيةِ الث   تِ قْ وَ  ولِ خُ إلى دُ  رِ ذْ العُ  ارُ رَ مْ تِ واسْ 

________________________________________ 
           [ انيةِ الث   تِ قْ وَ  ولِ خُ إلى دُ  رِ ذْ العُ  ارُ رَ مْ تِ واسْ  : ] -ِحَمُو اللُ رَ -قولو 

ذر عُ  أخَت ، وىو أن يستمرن التن  ة صبعِ روط صحن اين م  شُ الثن  رطُ ىذا ىو الشن 
خول ودت الثانية ، فإن زال طرًا  إىل دُ رضًا ، أو مَ فرًا ، أو مَ كان سَ   سواءً  اعبمعِ 

 مَ دِ دَ وجبو ، فإذا و حينئٍذ زال مُ اعبمع ؛ ألنن  زِ انية مل جيَُ الثن  ودتِ  دبل دخولِ 
أخَت تَ  زْ انية ، مل جيَُ الثن  ودتِ  ولِ خُ دُ  دبلَ  اؼبطرُ  ، وانقطعَ  اؼبريضُ  أَ رَ ، وب َ اؼبسافرُ 

 ها معها .عُ األوىل وصبَْ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٕٕٓ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ                                          

  ________________________________________
 زةٌ ائِ ها جَ لّ فاٍت كُ بصِ  --بي ح ت عن الن  صَ  وفِ الخَ  الةُ فصل : وصَ 

________________________________________ 
بصفاٍت   --: ] وصالة الخوف صح ت عن النبي  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

لبيان مشروعية صالة  -َرضِبَُو اللُ -اؼبصنف  دهُ قَ ىذا الفصل عَ  [ ها جائزةٌ كلِّ 
 لثبوهتا؛  مشروعةٌ  اػبوف وبعض اؼبسائل واألحكام اؼبتعلقة هبا ، فبُّت أاها صالةٌ 

     -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -عنو  صحن صبيع الصفات اليت  وأنن  --ع  النيب 
دّرره أئمة اإلسالم ،  ى صالة اػبوف هبا ، وىذا ماصلن أنو فعلها ، جيوز أن تُ 

 وفقهاؤه األعالم .
    وجٍو ، أَ  م  طبسةِ  --: ) صّحت ع  النيب  -َرضِبَُو اللُ -دال اإلمام أضبد 

 ى  .زٌة ( اائِ ها جَ عٍة كل  بْ وجٍو ، أو سَ أَ  ةِ تن : ) م  سِ  ( ، ويف روايةٍ  ةٍ تن أو سِ 
بعد أن بُّت العذر  -َرضِبَُو اللُ -: أن اؼبصنف  ومناسبة ىذا الفصل لما قبلو

اؼبؤثر يف عدد الصالة ، وودتها ، وىو عذر السفر ، شرع يف بيان العذر اؼبؤثر يف  
 كيفية فعل الصالة ، وىو عذر اػبوف ، والقتال .

إىل  يءِ الشن  افةِ وؼبا كان اػبوف سببًا يف ىذه الصالة أضيفت إليو ، م  باب إضَ 
 و . بِ بَ سَ 

  دبعٌت اػبائف ، أو حبذف مضاف ،  ، وىو مصدرٌ  روهِ اؼبكْ  عُ ود  تَ  : والخوفُ 
القتال ، : الصالة حال اػبوف ، واؼبراد باػبوف ىنا : ، أي  اػبوفِ  وىو حالةُ 

 -ُسْبَحانَوُ - ولذل  فّسر بعض األئمة اػبوف يف دولو ، وىو أحد معاين اػبوف



 بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ     ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٕٔ 

 

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ
: بالقتال ، وكذل  يف دولو ُسْبَحانَُو  (ٔ)

 چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گ چ 
(ٕ) . 

اعبماعة ؛  يف حقِ  يف حال دتال العدو ، وىي مشروعةٌ  فهذه الصالة مشروعةٌ 
أودعها على ىذه الصفة حال أدائها صباعًة ؛ فبا يدل  داللة  --النيب  ألنن 

وأاها ال تُ ًْتُك حىت يف حال مواجهة واضحًة على عظم أمر صالة اعبماعة ، 
 العدو .

     وؼبا كانت حالة القتال ، ومواجهة العدو تستلزم أخذ اغبيطة ، واغبذر حىت 
 هعلى ِغرنٍة ، شرع الل ىذا النوع م  الصالة ؛ دفعاً لكيد لمُتَ اؼبسْ  العدو   ذُ ال يأخُ 

باؼبسلمُت حال ديامهم ألداء الصالة صباعًة ، فبُتن ما ينبغي عليهم فعلو لكي 
 .  تولَ ائِ يأمنوا غَ 

واختلفت صفات ىذه الصالة حبسب اختالف أحوال اػبوف م  العدو وكونو 
، وهبذا كانت  -تَ َعاىَل -يف جهة القبلة ، أو يف غَتىا ، كما سنبينو بإذن الل 

وا صالة اعبماعة ة رضبًة باؼبسلمُت ، حيث إاهم لو أدن شرعية ىذا النوع م  الصال
فعلهم دون أخذ اغبيطة واغبذر لتمّك  األعداء منهم ، ولسهل دتلهم يف حال 

 . للصالة صباعةً 
 الكتاب ، والسنة .  وقد ثبتت مشروعية ىذا الصالة بدليل :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  فقولو سبحانو وتعاىل أما دليل الكتاب :

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  پ  پ  

                              
. 11ٔ ، آية : البقرة( / ٔ)
. 3ٖ ، آية : النساء( / ٕ)
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ    ڤڤ

چ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ    ڃڃ  ڃ

 چک  گ    ڑ  ک  ک  ک  ڑژ  ژ   ڈڎ  ڈ
(ٔ)     

 .َرضِبَُهُم اللُ فهذه اآلية الكردية أصٌل يف مشروعية صالة اػبوف عند أىل العلم 
يف أنو  --: فقد ثبتت األحاديث الصحيحة ع  رسول الل  وأما السنة
  ومن أشهر ىذه األحاديث :ـبتلفٍة ،  م  مرٍة على ىيئاتٍ  صالىا أكثرَ 

َرِضَي اللُ -الل عبديف الصحيحُت ، وحديث جابر ب  حديث صاحل ب  خونات 
ُهَما  يف صحيح مسلم ، وفيو أنو صالىا ، والعدو بينو وبُت القبلة . -َعن ْ

ُهَما-الل ب  عمر وحديث عبد يف الصحيحُت أيضًا ، وفيو أنو  -َرِضَي الُل َعن ْ
الل عنهما يف الصحيحُت ، ابر ب  عبد، ومثلو حديث ج اعِ دَ الرِ  صالىا بذاتِ 
غَت الصفة اليت أخرى  بصفةٍ  اعِ دَ الرِ  بذاتِ  -ِو الصنالُة َوالسنالمُ َعَليْ -وصالتو ؽبا 

ُهَما-الل ب  عمر ورد هبا حديث عبد  . -َرِضَي اللُ َعن ْ
أبو داود ، والنسائي ، وحديث الذي أخرجو أضبد ، و  --وحديث أيب ىريرة 

ُهَما- الل ب  عباسٍ عبد وغَتىا م   عند النسائي ، واب  حبان -َرِضَي الُل َعن ْ
 األحاديث .

 شرةِ صالىا يف عَ  -- النيبن  : ) إنن  -َرضِبَُو اللُ -دال اب  القصنار اؼبالكي 
 ى  .( ا  َ واطِ مَ 

 هاً ( .جْ شر وَ عَ  : ) صحن فيها أربعةَ  -َرضِبَُو اللُ -ودال اإلمام اب  حزم 

                              
. ٕٓٔ، آية :  النساء( / ٔ)
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 ٕٕٖ 

 

 ( . وايةً رِ  رةَ شْ ت عَ ها سِ صح  : ) أَ  -َرضِبَُو اللُ -ودال اإلمام اب  العريب 
يف شرح الًتمذي ، وزاد وجهًا فصارت سبعة  -َرضِبَُو اللُ -وبيننها اغبافظ العرادي 

 عشر وجهاً .
 رَ شَ عَ  ةَ تن : ) يبلغ ؾبموع أنواع صالة اػبوف سِ  -َرضِبَُو اللُ -ودال اإلمام النووي 

 ى  .ها جائزٌة ( اوجهاً ، كل  
          -َرضِبَُهُم اللُ - اإلمام اب  حزم ، واب  العريب ، واب  القيم وغَتىم وبُتن 
 االختالف فيها مبٍت على االختالف يف تصحيح الروايات . أنن 

ذىب جماىير يف صفتها  --ونظرًا لثبوت ىذه األحاديث ع  رسول الل 
الفقو على اختالف  م  الصحابة والتابعُت ، وأئمة -َرضِبَُهُم اللُ -أىل العلم 

 اؼبذاىب إىل القول دبشروعية صالة اػبوف ، وجوازىا .
: ) ومذىب العلماء كافًة أن صالة اػبوف  -َرضِبَُو اللُ -دال اإلمام النووي 

   مشروعٌة اليوم كما كانت ، إال أبا يوسف ، واؼبزين فقاال : ال ُتشرع بعد النيب 
-- للؤلؤي م  أصحاب اإلمام أيب حنيفة ( ، وبقوؽبما دال اغبس  ب  زياد وا

 وإبراىيم ب  ُعلينة .
و ىناك فردًا بُت دول القاضي أيب يوسف ، ودول اإلمام اؼبزين ؛ حيث إنن  نن أإال 

 . -- يرى زبصيصها بالنيبِ 
 . وأما اإلمام اؼبزين فَتى أاها منسوخةٌ 
 -- ها بالنيبِ يصِ صِ خْ إىل القول بتَ  -َرضِبَُو اللُ -ودد ذىب القاضي أبو يوسف 

    ،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ :  -ُسْبَحانَوُ -مستداًل بقولو 
 فهذا شرط . 
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فيهم إمنا ورد لبيان اغبكم ال لوجوده  --: بأن شرط كونو  وأجيب عن ذلك 
 والتقدير : بُّت ؽبم بفعل  لكونو أوضح م  القول ، كما دال اب  العريب وغَته

 . رضبهم الل
: ) الشرط إذا خرج ـبرج التعليم ال يكون لو  رضبو الل اؼبنَتن  ودال اإلمام اب ُ 

، ودد رُدن  چيئ  جب  حب  خب  مب   ىب چ:  --مفهوم كاػبوف يف دولو 
م  اغبنفية ، ومل يعتربوه شيئًا يف مذىبهم ، ولذل   -َرضِبَُو اللُ -أيب يوسف  دول

 ى .(االقول عندنا ليس بشيءٍ وىذا  :) بعد ذكره -َرضِبَُو اللُ -دال اإلمام الطحاوي
ُهمْ -حابة الصن  عملُ  يصِ صِ خْ القول بالتن  د  رُ وفبا ي َ  هبذه الصالة بعد  -َرِضَي الُل َعن ْ
 حابةَ الصن  :) إنن  -َرضِبَُو اللُ -،دال اإلمام القرطيب  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -وفاتو 

ُهْم َأصْبَِعُْتَ - د وه إىل يف ىذه الصالة ، وعَ  صوصِ م اػبُ ا توى  و رحُ طن اِ  -َرِضَي الُل َعن ْ
 :  -تَ َعاىَل -، ودد دال الل  الِ باغبَ  دُ صَ ، وأدْ  باؼبقالِ  ، وىم أعلمُ  --غَت النيب 

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ چ 
(ٔ) 

ڱ  ڱ  چ :  -تَ َعاىَل -ودال  وىذا خطاٌب لو ، وأّمتو داخلٌة فيو ، ومثلو كثٌَت ،

 چڱ  ڱ 
 هُ دَ عْ ، وأن م   ب َ  هُ دَ حْ ، وذل  ال يوجب االدتصار عليو وَ  (ٕ)
، أال ترى أن  چٱ  ٻ  ٻچ : ، فك ذل  د ولو   وُ امَ قَ يق وم يف ذل   مَ 

ُهمْ -بكر الصديق يف صباعة الصحابة أبا داتلوا م  تأّول يف الزكاة  -َرِضَي الُل َعن ْ
 .ى  ثل ما أونلوه يف صالة اػبوف ( ام

                              
. 13 ، آية : األنعام( / ٔ)
. ٖٓٔ ، آية : التوبة( / ٕ)
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 ٕٕ٘ 

 

فقد ذىب إىل أن صالة اػبوف كانت مشروعًة         -َرضِبَُو اللُ -وأما اإلمام اؼبزين 
يوم اػبندق  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -، مث ُنسخت بفعلو  --يف عهد النيب 

 و دضاًء ، ومل يصِل صالة اػبوف .تْ ات َ لوات اليت فَ ى الصن حينما صلن 
   فعلها بعد اػبندق  -- النيبن  دٌة ؛ ألنن بأن دعوى النسخ مردو  وأجيب :

، كما  انَ فَ سْ بعُ  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -يف صالتو  --كما يف حديث جابر 
حيحُت م  ، كما يف الصن  اعِ دَ الرِ  فعلها يف غزوة ذاتِ  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -أنو 

ع  اػبندق  ، وىي متأخرةٌ  --الل ب  عمر ، وجابر ب  عبدالل حديث عبد
 . -رضبهم الل-يف دول طائفة م  أىل السَت 

ُهمْ -الصحابة  مث إنن  ، كما ثبت  --عملوا هبا بعد وفاة النيب  -َرِضَي الُل َعن ْ
  حابةِ م  الصن  ىا عددٌ رَ ضَ ، وحَ  ُتَ فِ صِ روبو بِ و صالىا يف حُ أنن  -- ع  عليٍ 

     كسعد ب  أيب وداص ، وسعيد ب  العاص ، وأيب موسى األشعري وغَتىم 
ُهمْ -         ومل ينكروا عليو ؛ فدلن على أاها سنٌة ؿبكمٌة ،  -َرِضَي الُل َعن ْ

 وليست منسوخًة .
          وإذا ثبت القول دبشروعية صالة اػبوف ، وجوازىا ، فقد بُتن اؼبصنف 

      ،  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -ا ذبوز على أي صفٍة صالىا أاه -َرضِبَُو اللُ -
القائلون دبشروعيتها على اختالف  -َرضِبَُهُم اللُ -وىذا أصٌل درج عليو العلماء 

مذاىبهم ، إال أن اػبالف بينهم يف األفضل ، وترجيح بعض الصفات على 
 بعضها .
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 متعلقةٌ ال زبتص  بالقتال ، بل ىي  الرخصة يف ىذا النوع م  الصلوات مسألة : 
باػبوف مطلقًا ، وإن كان األصل فيها أاها وردت يف حال القتال ؛ إال أنو 

روب م  السنيل ، واغبريق ، يلتحق بو غَته م  أسباب اػبوف ، وموجباتو كاؽبُ 
     ًتس ، وكبو ذل  م  اغباالت اؼبوجبة للرخصة ، بع اؼبفْ ، والسن  انِ كَ ْر الب ُ  مِ وضِبَ 

       ، أو معتٍد ،  واليت خُيشى فيها على النفس ، أو العرض كاؽبروب م  ظاملٍ 
 . الب واؼبطلوب إذا كان غَت ظاملٍ لب ، كما يف حالة الطن أو الطن 
مراده  بصفاٍت كّلها جائزة [ --: ] صّحت عن النبي  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
كما   بأكثر م  صفةٍ  --أن صالة اػبوف ثبتت ع  النيب  -َرضِبَُو اللُ -

حيحة ، وؼبا كانت ىذه الصفات  تقدمت اإلشارة إىل ذل  يف األحاديث الصن 
 كم وجواز فعلها كّلها .فإنو حيُ  ها صحيحةٌ كل  

وىذه الصفات اختلفت حبسب اختالف حاالت العدو ، فإنو تارًة يكون يف 
 يكون يف غَتىا . قبلة ، وتارةً جهة ال

هم مُ سْ ك  دَ : أن يكون يف اؼبسلمُت كثرٌة ؛ حبيث ديُ  شترطوفي كلتا الحالتين يُ 
    سبنع العدو  وشوكةٌ  منهما أن تكون فيها دوةٌ  إىل طائفتُت ، ديك  لكل واحدةٍ 

 . أثناء الصالة لو ىجم على اؼبسلمُت
أن يكون العدو يف جهة القبلة ، وفيها حديث جابر  فأما الحالة األولى فهي :

ُهَما-الل اب  عبد  الةَ صَ  -- اللِ  مع رسولِ  تُ دْ هِ )) شَ دال :  -َرِضَي الُل َعن ْ
   الل  رسولُ  , فكبـ رَ  ةِ لَ بْـ القِ  نا وبينَ و بينَ دُ و , والعَ فَ لْ ين خَ ف  نا صَ فصف   فِ وْ الخَ 
--  َوعِ كُ و من الر  سَ أْ رَ  ًا , ثم رفعَ يعَ مِ ا جَ نَ عْ , وركَ  فكّبرنا جميعًا , ثم ركع  ,

 ف  الص   يو , وقامَ لِ الذي يَ  , والصف   جودِ بالس   رَ دَ حَ ًا , ثم انْ يعَ مِ ا جَ نَ عْ ورفَـ 
 يو , لِ ف الذي يَ الص   , وقامَ  -- ى النبي  ضَ ا قَ الَعدوِّ , فلم   رِ حْ ؤخ ر في نَ المُ 



 بَاُب َصالِة َأْىِل اأَلْعَذارِ     ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٕٚ 

 

,   ؤّخرُ المُ  ف  م الص  د  قَ وا , ثم تَـ , وقامُ  ودِ جُ ر بالس  ؤخ  المُ  ف  الص   رَ دَ حَ انْ 
 ا جميعًا , ثم رفعَ نَ عْ , وركَ  -- الل رسولُ  ف  الُمقد ُم , ثم ركعَ ر الص  أخ  وتَ 

يو لِ الذي يَ  ف  , والص   ودِ جُ بالس   رَ دَ حَ يعًا , ثم انْ مِ ا جَ نَ عْ ورفَـ  من الركوعِ  وُ رأسَ 
,  وِّ دُ العَ  رِ حْ ؤخ ر في نَ المُ  الص ف   ى , وقامَ ولَ األُ  ةِ عَ كْ ؤخ رًا في الر  مُ  الذي كانَ 

ؤخ ر ف  المُ الص   رَ دَ حَ يو انْ لِ ف  الذي يَ , والص   ودِ جُ الس   اللِ  ى رسولُ ضَ ا قَ فلم  
 رواه مسلم .اً (( يعَ مِ منا جَ ل  , وسَ  -- النبي   ل مَ سَ  وا , ثم  دُ جَ , فسَ  ودِ جُ بالس  

،  انَ فَ سْ صالىا مرّتُت ، مرًة بعُ  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -وىذه الصفة ديل : إنو 
 ومرًة بأرض ُسَلْيٍم .

أن يكون العدو يف غَت جهة القبلة ، فقد ثبتت يف  وأما الحالة الثانية وىي :
 الِرداع . اتِ بغزوة ذَ  -َعَلْيِو الصنالُة َوالسنالمُ -بيااها األحاديث يف صالتو ؽبا 

موضٌع ِدبل  -بكسر الراء-:  عِ الِردَا  : ) وذاتُ  -َرضِبَُو اللُ -دال اإلمام النووي 
ما ثبت يف  , فالصحيحان ، اختلف يف سبب تسميتها فَ طَ قبٍد م  أرض غَ 

      أنو دال فيها : --صحيحي البخاري ومسلم ع  أيب موسى األشعري 
 اتِ وة ذَ زْ نا الِخَرَق , فُسّميت غَ امِ دَ قْ ُف على أَ ا نَلن  نا , فكُ )) نُِقَبْت أقدامُ 

 . ى ا (( ا من الِخرقِ نَ لِ جُ رْ ما ُكّنا نـَْعُصُب على أَ الرِّقاع ؛ لِ 
 يف سبب تسميتها غَت ذل  . وقيل

،  فيو أكثر م  صفةٍ  تتْ بَ وىذا اؼبوضع كان فيو العدو يف غَت جهة القبلة ، وث َ 
ما ثبت يف الصحيحُت م  حديث صاحل ب  خونات عمن  صلنى صالة  منها :

عو , ف ت مَ )) أن طائفًة صَ يوم ذات الِرداع :  --اػبوف مع رسول الل 
وا م  مًا فأتَ ائِ عًة , ثم ثـََبَت قَ كْ ل ى بالتي معو َر , فصَ  وِّ دُ ائفٌة ُوَجاَه العَ وطَ 
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م هِ ى بِ ل  ى , فصَ رَ خْ األُ  ةُ فَ ائِ وِّ , وجاءت الط  دُ وا ُوَجاه العَ فُ رَ صَ انْ  هم, ثم  سِ فُ ألنْـ  
 . هم ((م بِ ل  هم فسَ سِ فُ وا ألنْـ م  و فأتَ التِ يت من صَ قِ التي بَ  عةَ كْ الر  

   ةَ مَ ثْ أيب حَ  ب ُ  ىو سهلُ  قيل :ىذا اغبديث ،  الذي روى عنو صاحلٌ  حايب  والصن 
--   ُحيحُت .بيناً يف روايات الصن كما جاء م 

، كما روى ذل  البيهقي  -- األنصاري   بَتٍ جُ  ب ُ  ه وىو خوناتُ والدُ  وقيل :
كما نبنو عليو   ده ، فإذا صحن ، فال يبعد أن يكون رواه عنهمانْ يف اؼبعرفة ، واب  مَ 

 . بعض الش راح رضبهم الل
على  رج حها الجمهوروىذه الصفة اليت وردت يف حديث صاحل ب  خونات 

ُهَما-الل ب  عمر حديث عبد ، وىي الصفة الثانية اليت أخرجها  -َرِضَي الُل َعن ْ
ُهَما-الل ب  عمر الشيخان ، واللفظ للبخاري ع  عبد    دال :  -َرِضَي الُل َعن ْ

ُيصلِّي لنا , فقامت طائفٌة معو ُتصلي , وأقبلت  --)) فقام رسول الل 
 تين , دَ جْ سَ  جدَ بمن معو , وسَ  --الل  رسولُ  , وركعَ  وِّ دُ طائفٌة على العَ 

 -- الل رسولُ  التي لم ُتَصلِّ , فجاءوا فركعَ  ائفةِ الط   رفوا مكانَ صَ ثم انْ 
و سِ فْ نَـ لِ  نهم فركعَ مِ  ل َم فقام كل  واحدٍ تين , ثم سَ دَ جْ سَ  بهم ركعًة , وسجدَ 

 . تين ((دَ جْ سَ  ركعًة , وسجدَ 
الصفة الواردة يف حديث صاحل ب  خونات ؛  -رضبهم الل- وإنما قد م الجمهور

   الل خبالف الصفة الواردة يف حديث عبدألن اؼبأمومُت يتّمون فيها صالهتم ، 
ُهَما-ب  عمر ا يف صالة الطائفتُت ما بُت  لٌ صْ ؛ حيث إنو يقع فَ  -َرِضَي الُل َعن ْ

للحراسة بعد الركعة األوىل منهما  الركعة األوىل ، والثانية حيث تقوم كل واحدةٍ 
 ع  أفعال الصالة . اليت ُتصِليها ، فيقع الفصل دبا ىو خارجٌ 
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َرِضَي اللُ -الل ب  عمر صفة حديث عبد -َرضِبَُو اللُ - ورج ح اإلمام أبو حنيفة
ُهَما ا بعد صالة اإلمام  الهتَ صَ  م  تِ سّلم بعد اإلمام ، وتُ ائفتُت تُ الطن  ؛ ألنن  -َعن ْ
ق ، فرجح م  جهة أصول اؼبتابعة خبالف حديث صاحل ب  خّوات كاؼبسبو 
 األوىل فيو صالهتا دبل اإلمام ، وسلنمت دبل سالمو . الطائفةُ  تِ سبن حيث أَ 

 وكلتا الصفتُت صحيحٌة كما ددمنا ، واػبالف يف األفضل .
وم  الصفات الواردة يف صالة اػبوف يف ىذه اغبالة ، وىي اليت يكون فيها 

ُهَما-العدو يف غَت جهة القبلة ما ورد يف حديث جابر ب  عبدالل   -َرِضَي اللُ َعن ْ
ت يمَ قِ وأُ  اعِ قَ الرِّ  اتِ بذَ  --بي ) كنا مع الن  الذي أخرجو الشيخان عنو دال : 

تين عَ كْ ى َر رَ خْ األُ  ائفةِ ى بالط  ل  وا وصَ رُ تأخ   ين ثمّ عتكْ َر  ى بطائفةٍ الة فصل  الص  
 .تان ( عَ كْ َر  ومِ أربٌع , وللقَ  --ان للنبي فكَ 

   صفٍة ثبتت ع  رسول الل على أن أين  -َرضِبَُهُم اللُ - كثٌَت م  العلماء ودد نصن 
--  ى هبا ، واػبالف كما ددمنا إمنا ىو يف يف صالة اػبوف جيوز أن ُيصلن

 فِ وْ الخَ  الةُ ] وصَ بقولو ىنا :  -َرضِبَُو اللُ -األفضل ، وىذا ىو ما عناه اؼبصنف 
،  فبُتن أاها صالة مشروعةٌ [ ,  زةٌ ائِ ها جَ ل  اٍت كُ فَ بصِ  -- ح ت عن النبيصَ 

 . كّلها جائزةٌ   عديدةٍ  وأن ؽبا صفاتٍ 
وي يف صالة اػبوف إال حديٌث : ) ال أعلم أنو رُ  -اللُ َرضِبَُو -دال اإلمام أضبد 
 فِ وْ اػبَ  ى منها اؼبصلي صالةَ صلن  حديثٍ  ها صحاٌح ثابتٌة ، أين ثابٌت ، وىي كل  

 ى  .( ا اللُ  اءَ شَ  إنْ  أجزأهُ 
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  ________________________________________
    و سِ فْ عن نَـ  وِ بِ  فعُ دْ ما يَ  الحِ السِّ  نَ و مِ التِ في صَ  وُ عَ مَ  ملَ حْ أن يَ  حب  تَ سْ ويُ 

 هوِ حْ ٍف ونَ يْ سَ وال يُثقلو كَ 
________________________________________ 

بعد  لخ [إ...  والتِ في صَ  وُ عَ مَ  ملَ حْ أن يَ  حب  تَ سْ ويُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
      مشروعيتها وجوازىا وجميع الصفات الصحيحة الواردة بُتن  -َرضِبَُو اللُ -أن بُتن 

يف كتابو  -- اللُ  ما جيوز للمصلي فعلو فيها ، وىو ضبل السالح ، ودد نصن 
ڀ   چ:  -ُسْبَحانَوُ -على األمر حبملو يف صالة اػبوف ، وذل  يف دولو 

 . چڀ
ىذه اغبالة  على اؼبصلي ضبل السالح يف صالتو ؛ ألنن  أنن  -ُسْبَحانَوُ -فبُتن 

     ، ولذل  َعلنَل ىذا األمر بقولو  رِ ذَ واغبَ  ةِ يطَ تستوجب م  اؼبسلمُت أخذ اغبِ 
--  :ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ڃ   چ

چڃ  ڃ
 . 

؛ فيكون األمر  على أن ضبل السالح ليس بواجبٍ  يدل   [ حب  ستَ وقولو : ] ويُ 
 خافإىل ضبلو ، بأن  يف اآلية الكردية على غَت ظاىره ، فإن وجدت حاجةٌ 

 . و حينئذٍ لُ ضبَْ  فإنو جيب عليوىجوم العدو ، 
 وُ عَ دَ ويف حال عدم ضبل السالح ينبغي أن يكون دريبًا م  اؼبصلي ؛ حبيث لو خَ 

، واحتاج إىل سالحو أمكنو الوصول إليو ؛ فيدفع ع  نفسو ، كما نبنو  العدو  
 عليو بعض العلماء رضبهم الل .             
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 ________________________________________      
 بَاُب َصالِة الُجُمَعة

 ________________________________________ 
ػَ انِ كَ ادليم ، وإسْ  اجُلُمَعة بضم   عن  الواحدي  غاٌت َحكاىنَّ ها لُ ها ، كل  حِ تْ ا ، َو

الفرَّاء ، وادلشهور الضم  ، وبو قرئ يف السَّبِع ، واإلسكاف زبفيٌف منو ، ووجَّهوا 
 كثرين من ذلك .الفتح : بأنا ذبمع الناس ، كما يُقاؿ : ُهَُزٌة ، وُضَحكة للمُ 

  كاف يـو اجُلُمَعة ُيسمَّى يف اجلاىلية الَعُروبَُة .
ىذا اليـو ََجع اهلل يف خلق  مع الناس ، أو ألفَّ ا ذبومسيت اجُلُمَعة بذلك ؛ ألنَّ 

 --عن رسوؿ اهلل  --آدـ ، كما ثبت يف صحيح مسلٍم عن أيب ىريرة 
ُر يَػْوٍم طََلعْت عليو الشَّْمُس يوُم الُجُمَعة ، فيو ُخلق آدُم ، وفيو قاؿ :  )) َخيػْ

 في يوِم الُجُمَعة (( .ُأدِخَل الجنََّة ، وفيو أخرَج منها ، وال تقوُم السَّاعُة إال 
إىل القوؿ بأنو أَضل  -َرِِحَُهُم اهللُ - طائفة من أىل العلم ذىبوذلذا احلديث 

أياـ األسبوع ، وقد أضلَّ اهلل عن ىذا اليـو من قبلنا ، وىدانا بفضلو إليو ، 
قاؿ :  --حيحُت من حديث أيب ىريرة وجعلهم تبعًا لنا ، كما ثبت يف الصَّ 

اآلخرون السَّابقوَن يوَم القيامِة ، بَػْيَد أنّهم  نُ حْ )) نَ :  --قاؿ رسوؿ اهلل 
هم الذي ُفرض ىم ، فهذا يومُ دِ عْ وتيناه من بػَ نا ، وأُ لِ بْ من قػَ  وا الكتابَ وتُ أُ 
غدًا ،  لنا فيو تبٌع ، اليهودُ  مْ لو ، فهُ  انا اللُ دَ وا فيو فهَ ليهم ، فاختلفُ عَ 

 صارى بعد غٍد (( .والنَّ 
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  ________________________________________
 تلزُم كلَّ ُمْسلمٍ 

________________________________________ 
ببياف حكم صالة  -َرِِحَُو اهللُ -ابتدأ : ] تلزُم كلَّ ُمْسلٍم [  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 .  [ لزمُ ] تَ اجُلُمَعة ، َبُتَّ أنا َرٌض ، وذلك بقولو : 
 دليل الكتاب ، والسنة ، واإلَجاع . دلَّ عليها : وىذا الفرضية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  چ :  --َقولو  أما دليل الكتاب :

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٺپ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
(ٔ) 

     على وجوبو ،  بالذىاب ، وىو يدؿ   أمرٌ  چڀ چ:  -ُسْبَحانَوُ -َقولو 
الذي يسعى إليو  ف لشيٍء إال إذا كاف ذلك الشيءُ وال جيب السعي على ادلكلَّ 

واجبًا ؛ وألنو حرَـّ البيع بعد النداء الثاين لصالة اجلُُمَعة ، وال حيـر الشيء ادلباح 
 آكد منو ، وىو ىنا الفرض . إال لشيءٍ 

ا ثبت يف صحيح مسلٍم َقد دّلت على َرضية صالة اجُلُمَعة ، كم وأما السنة :
ُهمْ -بن عمر ، وأيب ىريرة اهلل من حديث عبد    -- النبَّ  أفَّ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

             : )) لَيْنتِهينَّ أقْواٌم َعن َوْدِعهُم الُجمعات ، ه نبَِ قاؿ على أعواد مِ 
 ليْخِتَمنَّ اللُ على قُلوبهم ، ثم ليُكوُننَّ من الَغاِفليَن (( . أو

من ترؾ اجُلُمَعة ، والوعيد ال يكوف إال على  توعَّد -- النبَّ  أفَّ  وجو الداللة :
 ترؾ واجٍب ، أو َعل زلّرـٍ ؛ َدؿَّ على َرضية صالة اجُلُمَعة ووجوهبا .
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 ________________________________________
  رٍ كَ ذَ 

________________________________________ 
كلِّ واجٌب على   )) َحقٌ قاؿ :  -- النبَّ  ويف حديث طارؽ بن شهاب أفَّ 

 أو امرأٌة ،أو صبٌي ،  أو مريٌض (( : عبٌد مملوٌك ،ماعٍة إال أربعةً لٍم في جَ سْ مُ 
، ومل يسمع منو  -- رواه أبو داود ، وقاؿ : ) طارؽ بن شهاٍب رأى النبَّ 

 ىػ .شيئاً ( ا
 ةِ : ) وىذا الذي قالو أبو داود ال يقدح يف صحَّ -َرِِحَُو اهللُ - قاؿ اإلماـ النووي  
و يكوف مرسُل صحايبٍّ ، ومرسل الصَّحايب  عدـ مساعِ  ثبتَ  و إفْ احلديث ؛ ألنَّ 

 ىػ .ء إال أبا إسحاؽ اإلسفراييٍت ( احّجٌة عند أصحابنا ، وَجيع العلما
ظاىٌر ؛ حيث نّص على ذلك  ووجو الداللة من الحديث على فرضية الُجُمَعة

 سلٍم (( .: )) الُجُمَعة حٌق واجٌب على كلِّ مبقولو 
َها-ويف حديث حفصة  الُجُمَعة  احُ وَ )) رَ قاؿ :  -- النبَّ  أفَّ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

اف ، رواه أبو داود ، والنسائي ، والبيهقي ، وابن حبَّ  ُمحتلٍم (( واجٌب على كلِّ 
 زدية .وابن خُ 

 (( . )) واجبٌ اجلُُمَعة بقولو :  ود صالةِ هُ على وجوب شُ  و نصَّ أنَّ  وجو الداللة :
على َرضية صالة اجُلُمَعة ،  -َرِِحَُهُم اهللُ -: َقد أَجع العلماء  وأما اإلجماع

 . -َرِِحَُهُم اهللُ -ووجوهبا ، كما نقلو اإلماـ ابن ادلنذر وغَته 
؛ ألف وجوهبا خاص بالرجاؿ ، دوف النساء   [ رٍ كَ : ] ذَ  -رَِحَمُو اللُ -وقولو 

 -َرِِحَُو اهللُ -كما صرَّح بو حديث طارؽ بن شهاب ادلتقدـ ، ونقل ابن ادلنذر 
 اإلَجاع على أف ادلرأة ال تلزمها اجُلُمَعة .
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  ________________________________________
 سلمٍ كّلٍف ، مُ ُحرٍّ ، مُ 

________________________________________ 
؛ حلديث طارؽ بن شهاب ادلتقدـ ؛ حيث بُّت  : ] ُحرٍّ [ -رَِحَمُو اللُ -قولو 

اختصاص وجوهبا باألحرار ، دوف ادلماليك ، َال ذبب عليهم صالة اجُلُمَعة ، 
 . -َرِِحَُهُم اهللُ - وىذا ىو مذىب جمهور العلماء

ريفو يف شروط وجوب تقدـ تع: التَّكليف  كّلٍف [: ] مُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
        الصالة عمومًا ، وبيَّنا ادلراد بادلكلَّف وأنو من كاف بالغًا ، عاقاًل ، َمراده 

: أنا ال ذبب على  ومفهوموأف اجُلُمَعة َرٌض على البالغ ، العاقل ،  -َرِِحَُو اهللُ -
   شة الصَّب ، واجملنوف ؛ وذلك دلا ثبت يف احلديث الصحيح عن أـ ادلؤمنُت عائ

َها- الثٍة : عن الصَّبي عن ثَ  مُ لَ القَ  عَ فِ : )) رُ قاؿ  -- النبَّ  أفَّ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 حتى يُِفيَق (( نونِ جْ حتى َيْستَػْيِقَظ ، وعن المَ  ائمِ حتى َيْحتِلَم ، وعن النَّ 

 أخرجو اخلمسة .
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ :  -تَػَعاىَل -؛ لقولو  لٍم [سْ : ] مُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 چٻ  پ  پ  پ  پ
:  ومفهوموها ادلسلمُت ، تِ يَّ ضِ رْ َخاطب بفَ  (ٔ)

: ما تقدـ يف أوؿ كتاب الصالة  وىذا مبنٌي علىهبا ،  اطبٍ الكاَر غَت سلُ  أفَّ 
 الكفار غَت سلاطبُت بفروع الشريعة ، وقد تقدـ بياف ىذه ادلسألة . من أفَّ 
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 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٖ٘ 

 

 ________________________________________
من  أكثرَ  جدِ سْ المَ  و وبينَ نَ يػْ بػَ  ق ، ليسَ و واحٌد ولو تفرَّ ُمسَتوِطٍن ببناٍء اسمُ 

 خٍ سَ رْ فػَ 
________________________________________ 

االستيطاف  ق [رَّ فَ احٌد ولو تػَ و وَ : ] ُمسَتوِطٍن ببناٍء اسمُ  -رَِحَمُو اللُ -وقولو 
البناء يكوف يف ادلدف والقرى ، َخرج هبذا أىل العمود واخلياـ ، وىم البدو ب

 وف يف موضٍع بسبب كثرة اررباذلم لطلب ادلاء والكأل .الر حل الذين ال يستقر  
َجَّع يف ادلدينة ، ومل يأمر َجيع من كاف خارجًا عنها من أىل  --َالنب 

وإمنا ألـز من كاف مستوطنًا بادلدينة ساكناً  البادية أف يأتوا إليها لصالة اجُلُمَعة ،
ستوطنوف يف ادلدينة وضواحيها ، واسم ادلدينة  ، وىم مُ واِل والعَ  باءَ هبا ، كأىل قُ 

، وبُػْعِدِه عن داخل ادلدينة باألمياؿ  باءَ ؽ موضع العالية وقُ ذلم مع تفر   جامعٌ 
يصل إىل احلد الذي َأخذوا حكم ادلوضع الواحد ما داـ أف تفرقهم وتباعدىم مل 

      تسقط بو اجُلُمَعة ، وىو البعد مساًَة أكثر من الفرسخ ، وإىل ذلك أشار 
 سٍخ [ .رْ من فػَ  أكثرَ  سجدِ المَ  و وبينَ بينَ  ] ليسَ بقولو :  -َرِِحَُو اهللُ -

قاـ َيو الذي تُ  ، َمن كاف بينو وبُت ادلسجدِ  أمياٍؿ ىامشيةٍ  ثالثةُ  : خُ سَ رْ والفَ 
ي اجُلُمَعة ، ومن كاف بينو صل  يب النداء ، ويُ َرسٌخ ، َما دونو لزمو أف جيُ اجُلُمَعة 

ذبب عليو اجلمعة ، ألف ىذه ادلساَة ىي  َإنو ال وبُت ادلسجد أكثر من َرسخٍ 
وجوب  -عليو الصالة والسالـ-ل اليت ُيسمع هبا النداء َتلـز اإلجابة ، وقد علَّ 

          : يف ترؾ اجلماعة خصةَ و الر  لألعمى الذي سألحينما قاؿ بو اجلماعة 
رواه مسلم ، َألزمو  (( بْ جِ م ، قال : فأَ عَ ؟ قال : نػَ  اءَ دَ النِّ  عُ مَ سْ تَ  لْ ىَ )) 

 ة يف إجياهبا وبُّت بسؤالو عليو الصالة والسالـ أف العلَّ  اهوَ كْ بشهود اجلماعة مع شَ 



 ٖٕٙ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

  ________________________________________
 ٍر ، وال َعْبٍد ، وال امرأةٍ صْ قَ  رَ فَ افٍر سَ سَ مُ  لىعَ  بُ جِ وال تَ 

________________________________________ 
:) ذبب اجلمعة على  -رِحو اهلل-، قاؿ شيخ اإلسالـ  داءلن  او عليو إمنا ىي مساعُ 

 . ػىا ( خِ سَ رْ ر بسماع النداء ، وبالفَ قدَّ عند أكثر العلماء ، وىو يُ  رِ صْ من حوؿ ادلِ 
 -َرِِحَُو اهللُ -بُتَّ  ٍر [صْ قَ  رَ فَ سافٍر سَ على مُ  : ] وال تجبُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 أف اجُلُمَعة ال ذبب على من كاف مساَراً سفراً تُػْقصر َيو الصالة . 
َعَلْيِو الصَّالُة -: ما ثبت يف األحاديث الصحيحة عنو  وقد دلَّ على ذلك

ُيَصل  دبن معو اجُلُمَعة ، بل كاف يصلي ظهرًا ، و يف َجيع أسفاره مل أنَّ  -َوالسَّالـُ 
 ادلساَر ال تلزمو اجُلُمَعة ، وال ذبب عليو . َدؿَّ على أفَّ 

وال ذبب اجُلُمَعة على عبٍد ، وقد تقدـ : أي  : ] وال َعْبٍد [ -رَِحَمُو اللُ -قولو 
يف قولو العبد ال ذبب عليو اجُلُمَعة  على أفَّ  يف حديث طارؽ بن شهاب ما يدؿ  

، وىذا ىو مفهـو قولو َيما تقدـ  )) عبٌد مملوٌك ((:  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -
 .ذبب على شللوؾٍ  دبفهومو أف اجلمعة ال حيث دؿَّ  : ] ُحرٍّ [يف شروط الوجوب 

     وال ذبب اجُلُمَعة على امرأٍة ، : أي  : ] وال امرأٍة [ -رَِحَمُو اللُ -وقولو 
عليو -عليو ، وذلك يف قولو   حديث طارؽ بن شهاب ما يدؿ  وقد تقدـ يف

     على ذلك اإلماـُ  ، وقد حكى اإلَجاعَ  (( رأةٌ )) أو امْ :  -الصالة والسالـ
   : ، وىذا ىو مفهـو قولو َيما تقدـ يف شروط الوجوب  -َرِِحَُو اهللُ -ابن ادلنذر 
 ] ذََكٍر [ .

 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٖٚ 

 

 ________________________________________
بت جَ ذٍر وَ ت عنو لعُ طَ قَ ن سَ و ، ومَ بِ  نعقدْ تَ  أتو ، ولمْ زَ جْ رىا منهم أَ ضَ حَ  نْ ومَ 
 وت بِ دَ ليو ، وانعقَ عَ 

________________________________________ 
أف : أي  [ وبِ  نعقدْ تَ  أتو ، ولمْ زَ جْ رىا منهم أَ ضَ حَ  نْ ومَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ىؤالء الذين ذكرىم شلن ال ذبب عليهم اجُلُمَعة إذا حضروىا أجزأهتم عن صالة 
الظهر الواجبة عليهم ، ولكنها ال تنعقد هبم ، دبعٌت أنم ال حُيَتسبوف يف العدد 

ة انعقاد شًتط يف صحَّ ادلْشًَتط لصحة اجُلُمَعة ، َلو قلنا : إف العدد الذي يُ 
 وثالثوف رجاًل ، وكاف سباـ األربعُت إمرأًة ،  ةٌ وف ، َحضر تسعاجُلُمَعة ىو األربع

 أو عبداً ، مل تنعقد اجُلُمَعة .
 و [ت بِ قدَ عَ ليو ، وانػْ بت عَ جَ ذٍر وَ ت عنو لعُ قطَ سَ  : ] ومنْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
من سقطت عنو اجُلُمَعة لعذٍر كادلريض ، َإنو لو حضر  أفَّ :  -َرِِحَُو اهللُ -مراده 

هر ، وال جيوز لو ة الظ  يها بنيّ اجُلُمَعة صارت واجبًة عليو ، َال جيوز لو أف يصل  
ا أصبحت واجبًة عليو ، خبالؼ ادلرأة والعبد على قوٍؿ َإف ذلم االنصراؼ ؛ ألنَّ 

 اإلنصراؼ ، وال ذبب عليهما .
 اً .معذور ماماً هبم صحَّت اجُلُمَعة ، كما لو مل يكن إ ى ادلعذورُ ولو صلَّ 

 ومثاؿ ذلك : أف ُيصل ي هبم ادلريض أو ادلساَر ؛ َإف اجلمعة صحيحٌة .
 
 
 
 



 ٖٕٛ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

  ________________________________________
 ، حَّ صِ لم تَ  اإلمامِ  الةِ ور الُجُمَعة قبل صَ ضُ ليو حُ عَ  ممنْ  ومن صلَّى الظّهرَ 

 ي اإلمامُ صلِّ واألفضل حتى يُ وَتِصحُّ ممْن ال َتِجُب َعليو ، 
________________________________________ 

لخ [ إور الُجُمَعة..ضُ ليو حُ عَ  ممنْ  ] ومن صلَّى الّظهرَ :  -َرِِحَُو اهللُ -قولو 
رت َيو شروط وجوهب:  -َرِِحَُو اهللُ -مراده      ا أف من لزمو حضور اجُلُمَعة شلن تَو

 . صالة اإلماـال تصّح صالتو قبل 
 هرٍ ظُ  عن اجُلُمَعة ، وصالتو تكوف صالةَ  فِ ادلتخل   صالةُ  والمراد بصالتو ىنا :

قبل صالة اإلماـ مل تصحَّ ، ي الظهر وإذا صالىا صل  ألنو مل حيضر اجُلُمَعة َإنو يُ 
صالة اإلماـ َوات ؛ ألف َرض اجُلُمَعة ال يسقط عنو إال بعد  وتلزمو إعادهتا

، َإذا صالىا ظهراً ، َاخلطاب الشرعي متوجٌو عليو بشهود صالة اجُلُمَعة عليو
و مل يزؿ سلاطبًا باجُلُمَعة ، وىذا خبالؼ من كاف معذورًا َإنو ال يتوجَّ قبل اإلماـ 

    عليو اخلطاب بشهود اجُلُمَعة ، َجاز أف ُيصل ي الظ هر دبجرد دخوؿ وقتو ، 
يا قبل ، واثناء صالة اإلماـ اجُلُمَعة ، صل  يجوز للمرأة ، والعبد أف يُ وىو الزواؿ ، َ

 ليو [ .عَ  بُ جِ ال تَ  نْ مَّ مِ  حُّ صِ ] وتَ بقولو :  -َرِِحَُو اهللُ -وىذا ما أشار إليو 
      -َرِِحَُو اهللُ -بُّت  [ ي اإلمامُ صلِّ ى يُ حتَّ  : ] واألفضلُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ي الظهر بعد صالة اإلماـ للجمعة صل  ذبب عليو اجُلُمَعة أف يُ أف األَضل دلن ال 
 وانتهائو منها ، وىذه ادلسألة :

 من أطلق َيها احلكم .  -َرِِحَُهُم اهللُ - من العلماء
 من َصَّل وىو األقوى . ومنهم
 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٖٜ 

 

 حيث إف من ال ذبب عليو صالة اجُلُمَعة :
ي يف صل  و أف يُ األَضل يف حق  أف يكوف شلن ال يزوؿ عذره ، كادلرأة ، َهذا  إما

إعمااًل لألصل الذي دلَّت عليو  و أَضلأوؿ الوقت ؛ ألف أوؿ الوقت يف حق  
 . الن صوص

 ي الظهرَ صل  أف ال يُ  لو واؿ ، كادلريض ، َاألَضلأف يكوف عذره زلتمل الزَّ  وإما
ألنو اإلماـ ؛  ق من عجزه عن إدراكها معيتحقَّ يف أوؿ وقتو ، بل ينتظر حىت 

 و أَضلَ ، َيكوف االنتظار والتأخَت يف حق   ذره َتلزمو اجلمعةحيتمل أف يزوؿ عُ 
 . وقِ ابِ إذا رَجى زواؿ الُعذِر ، وإال كاف أّوؿ الوقِت يف حق و أَضل كسَ  خاصةً 

إذا أّخر اإلماـ اجُلُمَعة تأخَتاً  -َرِِحَُهُم اهللُ -قاؿ طائفة من أىل العلم  مسألة :
وا ظهرًا يف أوؿ الوقت ؛ لثبوت األحاديث الصحيحة صل  س أف يُ منكرًا جاز للنا

باألمر بتقدًن الصالة ، وأدائها يف أوؿ الوقت إذا أخَّرىا األئمة ، كما يف صحيح 
 )) كيف أنت :  --قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  -- من حديث أيب ذرٍ  مسلمٍ 

رني ؟ فما تأمُ : قلت : قال ، ها تِ قْ عن وَ  الةَ رون الصَّ ؤخِّ يُ  راءُ مُ ليك أُ عَ  إذا كانَ 
 لة ((افِ نَ  ها لكَ لِّ فإنَّ كتها معهم فصَ َر دْ ها فإن أَ تِ الة لوقْ الصَّ  لِّ قال : صَ 

يف َجيع الصلوات َيشمل اجلمعة ، وادلراد بالتأخَت للجمعة ىنا  واحلديث عاـٌ 
، وجيوز  مؤثرٍ  ها َإنو غَتُ عن وقتِ  رج الصالةَ خيُ  ، أما إذا كاف ال رُ التأخَت ادلؤثػ  

 . لكنو خالؼ األَضل
ؽ صدَّ : من ترؾ اجُلُمَعة بدوف ُعذٍر تَ  -َرِِحَُهُم اهللُ -قاؿ بعض العلماء  مسألة :

قاؿ :  -- النبَّ  أفَّ  -- ندبٍ جُ  بنِ  دبًا ؛ حلديث مسرةَ و نَ فِ صْ بديناٍر أو نِ 
 فِ صْ فبنِ  دْ جِ يَ  يناٍر ، فإن لمبدِ  قْ صدَّ تَ يَ ك الُجُمَعة من غيِر ُعذٍر فلْ رَ تػَ  نْ )) مَ 

 دينار (( .



 ٕٓٗ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

  ________________________________________
 ها بعَد الزوالِ فر يومَ زمو السَّ لْ تػَ  نْ مَ وز لِ جُ وال يَ 

________________________________________ 
: ) ىذا احلديث رواه أِحد ، وأبو داود ،  -َرِِحَُو اهللُ -قاؿ اإلماـ النووي 

ك الُجُمَعة من غيِر ُعذٍر رَ )) من تػَ والنسائي ، وابن ماجو ، واحلاكم ولفظو : 
، وىو حديٌث ضعيٌف ،  (( ينارٍ دِ  فِ صْ فبنِ  دْ جِ يَ  مْ لَ  يناٍر ، فإنْ بدِ  قْ فليتصدَّ 

      فليتصّدق بدرىٍم ، أو نصف درىٍم ، )) منقطٌع ، مضطرٌب ، وروي : 
،  )) مٍد ، أو نصف مٍد ((( ويف روايٍة : أو بصاع حنطٍة ، أو نصف صاٍع (

 ىػ .احلاكم : إنو صحيٌح َمردوٌد ( ا واتفقوا على ضعفو ، وأما قوؿ
     [ والِ ها بعَد الزَّ فر يومَ زمو السَّ لْ تػَ  نْ مَ لِ  وزُ جُ : ] وال يَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
فر بعد زواؿ الشمس نشئ السَّ ال جيوز دلن وجبت عليو صالة اجُلُمَعة أف يُ  :أي 

 ذلا .  من يومها ألنو حينئٍذ يلزمو السعيُ 
أنو إذا زالت الشمس لزمتو اجُلُمَعة ، وتوّجو عليو اخلطاب  واألصل في ذلك :

 ها بالسَّفر . ويتُ فْ بالسعي ذلا ، َلم جيز لو تػَ 
 َقة . رر عليو بفوات الر  حصوؿ الضَّ  -َرِِحَُهُم اهللُ - ءواستثنى بعض العلما
هتا ، َقالوا جبواز سفره يف ىذه فو  يها يف طريقو َال يُ صل  أف يُ  كما استثنى بعضهم
 احلالة بدوف كراىة .
على رواية ادلذىب بأف اجُلُمَعة ذبب بزواؿ الشمس  -َرِِحَُو اهللُ -ومشى ادلصنف 

 واٍز ، ال وقت وجوٍب . وما قبلو وقت رخصٍة ، وج
   روايٌة أف اجُلُمَعة ذبب بدخوؿ وقت اجلواز ،  -َرِِحَُو اهللُ - وعن اإلمام أحمد

 َال جيوز السفر قبلو ، كما ال جيوز بعده .



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٗٔ 

 

    ي اجلمعة يف طريقو ، صل  يُ  اخلالؼ إذا كاف ال زللَّ  : إفَّ  وقال بعض الشراح
أما إذا كاف سيصليها يف طريقو َال خالؼ يف جواز سفره بال كراىة ، ومفهـو 

أف من ال تلزمو اجلمعة لعذٍر   و [زمُ لْ تػَ  نْ مَ لِ  ] وال يجوزُ :  -رِحو اهلل-قولو 
كادلريض أو ال تلزمو أصاًل كالعبد وادلرأة وضلوىم َإنو جيوز لو السفر يـو اجلمعة 

 سواء قبل الزواؿ أو بعده .
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  ________________________________________
 ىا : الوقتُ أحدُ ،  اإلمامِ  نُ ها إذْ نْ مِ  وٌط ، ليسَ رُ ها شُ تِ حَّ لصِ  رطُ تَ شْ يُ  فصل :

________________________________________ 
 نُ ها إذْ نْ مِ  وٌط ، ليسَ رُ ها شُ تِ حَّ لصِ  رطُ تَ شْ يُ  : ] فصل : -رَِحَمُو اللُ -قال 
يف ىذا الفصل يف بياف الشروط ادلعتبة  -َرِِحَُو اهللُ -شرع ادلصنف  [ اإلمامِ 

 للحكم بصحة اجُلُمَعة ، وذلك بعد بيانو َيما تقدـ لشروط وجوهبا .
ة ط لصحَّ ًتَ شْ يُ : عائٌد إىل صالة اجُلُمَعة ، أي  تها [حَّ ] لصِ َالضمَت يف قولو : 
 ىا ، واختالَها . د، وَجعها لتعد   صالة اجُلُمَعة شروطٌ 

        ادلراد بو أف إذف اإلماـ  [ اإلمامِ  نُ ها إذْ ِمنْ  ] ليسَ :  -َرِِحَُو اهللُ -وقولو 
وايتُت الر   وىو احلاكم ليس شرطًا للحكم بصحة صالة اجُلُمَعة ، وىذا على أصح  

من  -َرِِحَُهُم اهللُ - وىو مذىب جمهور العلماء،  -َرِِحَُو اهللُ -عن اإلماـ أِحد 
      ؛ حيث مل يثبت  -َرِْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -ادلالكية ، والشاَعية ، واحلنابلة 

َرِضَي اهللُ -حابة من َعل السلف من الصَّ  على االشًتاط ، وىو زلكيٌ  ما يدؿ  
ُهمْ  لفتنة بالشاـ : ) وقعت ا -َرِِحَُو اهللُ -والتابعُت ، ولذلك قاؿ اإلماـ أِحد  -َعنػْ

 ىػ .سع سنُت ، وكانوا جُيم ُعوف ( ات
    قيمونا بعد موت اخللفاء واألئمة ، كانوا يُ   ائيةِ ادلسلمُت يف األمصار النَّ  وألفَّ 

 ذلك ، ومل يطالبوا باإلعادة َكاف إَجاعاً . ومل ينكر أحدٌ 
يف  دخوؿ الوقت شرطٌ أف : أي  [ ىا : الوقتُ : ] أحدُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

إذا  ، كما أنا ال تصح   وقعت قبل دخولو إذا ؛ َال تصح   صحة صالة اجلمعة
 وقعت بعد خروج وقتها ، َال بد من وقوعها يف الوقت احملدد ذلا شرعاً .
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 ٕٖٗ 

 

 ________________________________________
 يدِ العِ  الةِ صَ  قتِ وَ  و أولُ لُ وأوّ 

________________________________________ 
الصالة عمومًا ،  ةِ حَّ أف الوقت شرط يف صِ  يف باب شروط الصالةوقد تقدـ 

الة على عدـ جواز إيقاع الصالة قبل وقتها ، وكذلك نا األدلة الشرعية الدَّ وبيَّ 
 ، عدـ جواز تأخَتىا عن وقتها ، إال َيما استثناه الشرع ، كاجلمع بُت الصالتُت

يف ىذا األصل ، ويشملها عمـو األدلة من الكتاب  وصالة اجُلُمَعة داخلةٌ 
 ؛ َال جيوز َعلها قبل دخوؿ الوقت ، وال تأخَتىا عن آخر وقتها .ةوالسن

 الةِ صَ  وقتِ  لُ و أوّ لُ ] وأوّ ؿ وقت صالة اجُلُمَعة بقولو : أوَّ  -َرِِحَُو اهللُ -مث بُتَّ 
وىو من ادلفردات ، وعندىم  -َرِِحَُهُم اهللُ - الحنابلةوىذا ىو مذىب  [ يدِ العِ 

ٍح كصالة العيد ، مْ رُ  دَ يْ أنو يبدأ وقت صالة اجُلُمَعة بطلوع الشمس وارتفاعها قػَ 
ُهَما-اهلل : حبديث جابر بن عبد واستدلوا على ذلك          : -َرِضَي اهلُل َعنػْ

     ي ،ُيصلِّ  انَ الُجُمَعة ؟ قال : كَ ي لِّ صَ يُ  -- النبيُّ  انَ كَ   تىمَ  لَ ئِ )) أنو سُ 
      : د الدارمي يف روايتو رواه مسلم ، وزاها (( يحُ رِ نا فنُ الِ مَ إلى جِ   ىبُ ذْ ثم نَ 
 (( . سُ مْ الشَّ  زولُ تَ  ينَ )) حِ 

 يلُ قِ ا نَ نَّ )) ما كُ حيحُت قاؿ : يف الصَّ  -- اعدي  السَّ  وحديث سهل بن سعدٍ 
 . (( -- اللِ  رسولِ  دِ هْ الُجُمَعة في عَ  ى إال بعدَ دَّ غَ تػَ وال نػَ 

  -- اللِ  رسولِ  معَ  عُ مِّ جَ )) كنا نُ قاؿ :  -- وعِ كْ بن األَ  مةَ لَ وحديث سَ 
 رواه مسلم .  يء ((الفَ  عُ تتبَّ نَ  عُ جِ رْ نػَ  ، ثمَّ  مسُ ت الشَّ الَ إذا زَ 

 . (( وِ بِ  لُّ ظِ تَ سْ ئاً نَ يْ فػَ  انِ يطَ للحِ  دُ جِ وما نَ  عُ جِ رْ )) فنػَ ويف رواية لو : 
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         قاؿ :  -َرِِحَُو اهللُ -لمي اف الس  يدَ اهلل بن سِ : دبا رواه عبد كما استدلوا 
 فِ صْ نِ  بتو قبلَ طْ و وخُ التُ صَ  تْ انَ ، فكَ  أبي بكرٍ  معَ  الُجُمَعةِ  ومَ يَ  تُ دْ هِ )) شَ 

 فَ صَ تَ بتو إلى أن أقول انػْ طْ و وخُ التُ انت صَ تها مع عمر ، فكَ دْ هِ ، ثم شَ  هارِ النَّ 
 الَ بتو إلى أن أقول : زَ طْ و وخُ التُ انت صَ ثمان ، فكَ ها مع عُ تُ دْ هِ ، ثم شَ  هارُ النَّ 
اهلل ، وعبد رواه الدارقطٍت   ره ((كَ نْ ذلك ، وال أَ  ابَ دًا عَ حَ ت أَ أيْ ، فما رَ  هارُ النَّ 
اجملهوؿ ( ، وقاؿ اإلماـ  بوُ : ) شِ  -َرِِحَُو اهللُ -بن سيداف قاؿ عنو ابن عدي ا

 ما ىو أقوى منو ( .  و ، بل عارضوُ تابع على حديثِ : ) ال يُ  -َرِِحَُو اهللُ -البخاري 

 معروؼِ  إال أنو غَتُ  بَتٌ ك  ) تابعيٌ :  -َرِِحَُو اهللُ -اَ  ابن حجر وقاؿ احل
 . ىػالعدالة(ا

بارىم من جهة أنو ليس من صغار التابعُت ، بل ىو من ك: ( مراده  وقولو ) كبَتٌ 
ُهمْ -روايتو عن كبار الصحابة          ، َهو وصف تعريف ،  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 وليس بوصف تزكيٍة وثناٍء .

ى الُجُمَعة لَّ )) أنو صَ :  -- اهلل بن مسعودٍ ثر عن عبد: دبا أُ  كما استدلوا
أخرجو ابن أيب شيبة من طريق عبد اهلل بن سلمة ، ((  سُ مْ زل الشَّ تَ  حًى ولمْ ضُ 

    : " عبداهلل بن سلمة كاف  بعد روايتو ) قاؿ أِحدُ  -َرِِحَُو اهللُ -قاؿ البيقهي 
 " ( .  وظٍ فُ زلَْ  شبو أف يكوف غَتَ مره ، ويُ يف آخر عُ  رَ غيػَّ قد تَ 

    رواه ابن أيب شيبة ، ((  حىً ى الُجُمَعة ضُ لَّ و صَ )) أنَّ :  --وعن معاوية 
على  تابعُ : ) ال يُ  -َرِِحَُو اهللُ -ويف سنده سعيد بن سويد قاؿ عنو البخاري 

 (( حىً ى الُجُمَعة ضُ لَّ : )) أنو صَ  --: ما أثر عن معاوية  ومثلوو ( يثِ دِ حَ 
 رواه ابن أيب شيبة .
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 ٕٗ٘ 

 

عد زواؿ إىل أف وقت اجُلُمَعة من ب -َرِِحَُهُم اهللُ - وذىب جمهور العلماء
 الشمس كصالة الظهر . 

الة على ذلك ، كما يف حديث أنس بن : باألحاديث الصحيحة الدَّ  واستدلوا
 يلُ مِ ي الُجُمَعة حين تَ لِّ صَ يُ  -- اللِ  رسولُ  )) كانَ قاؿ :  -- مالكٍ 
 رواه البخاري .  (( سُ مْ الشَّ 

ػا نَّ )) كُ يف الصحيحُت ، واللف  دلسلم قاؿ :  -- وعِ األكْ  بنَ  وحديث سلمةَ 
 . (( يءَ الفَ  عُ تتبَّ نَ  عُ جِ رْ نػَ  س ، ثمَّ مْ إذا زالػت الشَّ  -- اللِ  مػع رسولِ  ُنَجػمِّعُ 
 (( سُ مْ الشَّ  ولُ زُ تػَ  ينَ :)) حِ : بأف ادلراد بقولو  -- عن حديث جابر وأجابوا

   النبيُّ  )) كانَ :  -- إىل قوؿ جابرٍ  للصالة ، َهو راجعٌ  -- ابتداء النبّ 
--  ُكاف يبدأ صالتو للجمعة ، وليس ادلراد أنو كاف : أي ي الُجُمَعة (( لِّ صَ ي

 يفرغ منها . 
: جواباً لسؤاؿ السائل  --ىذا احلديث ذكره جابر  : أفَّ  والدليل على ذلك
وإذا ُسئل  والسؤاؿ معاٌد يف اجلواب ي الُجُمَعة ((صلِّ يُ  --)) متى كان النبي 

ة أوَِّلو كسائر أحاديث ادلواقيت اليت ثبتت يف الصَّحيحُت  عن الوقت َادلراد معَر
ا هبذا اللَّف  يف  وغَتُها عن جابٍر وأيب برزة األسلمي رضي اهلل عنهما أنما عبَّ

حُت من بيانما ألوَِّؿ الوقِت وليس لالنتهاء من َعل الصالة كما يف الصَّحي
 يُيصلِّ  -- )) كان النبيُّ حديث أيب برزة األسلمي  رضي اهلل عنو أنَّو قاؿ : 

َمراده أنَّو كاف يَبتدئ  (( سُ مْ الشَّ  ضُ حَ دْ تَ  ينَ ى حِ ولَ ها األُ ونَ عُ دْ التي تَ  يرَ جِ الهَ 
َصالة الظ هر بعد َزواِؿ الشَّْمِس ال أنَّو كاف يَفرُغ من َِْعِلها عنَد َزواِؿ الشَّمِس 

 .  َكذلك ىنا
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يبتديء َيو  -- وعليو ، َإف ىذا اجلواب ادلراد بو بياف الوقت الذي كاف النبّ  
النب  صالةَ  فَّ أعلى  ل على ىذا الوجو مل يكن َيو دليلٌ صالتو للجمعة ، َإذا ِحُ 

--  ًللجمعة كانت تنتهي عند الزواؿ ، ويكوف ِحلو على اإلبتداء مواَقا 
حيحُت وغَتُها : لسياؽ احلديث ، وأيضًا دلا جاء يف األحاديث األخرى يف الصَّ 

  . (( واؿِ الزَّ  دَ نْ ا عِ الهتَ أ صَ دَ بْ كاف يػَ   --النب  )) أفَّ 
: َليس صرحيًا يف وقوع اجُلُمَعة  -- اعديالسَّ  ل بن سعدْ هْ وأما حديث سَ 
         حبيث  ادلراد بو بياف ضيق الوقت عليهم قبل اجُلُمَعة ؛ ألفَّ  قبل الزواؿ ؛

،  ىادَ عْ وف بػَ يلُ قِ ذلا ، ََتجعوف ويَ  هيؤِ ال يتمكنوف من القيلولة قبلها ؛ الشتغاذلم بالتَّ 
 راح . من الش  وغَته  -َرِِحَُو اهللُ -كما قالو احلاَ  ابن حجر 

يف صحيح البخاري حيث بُتَّ يف  -- : حديث أنس بن مالكٍ  عليو ويدلُّ 
 النب الهتا مع أنو بُتَّ أفَّ حديثو أنم كانوا يُبك روف قبل اجلمعة مث يَِقيلوف بعد صَ 

--   ُكما يف صحيح البخاري عنو  سُ مْ الشَّ  يلُ صل يها حُت سبَِ كاف ي--  ،
ا ىو الضَّحا ولتهم قيلولةلُ يػْ  أف ادلراد بقَ َتبُتَّ  هم ذلا بعد اجلمعة ال َعلهم ذلا لُ عْ َِ  إمنَّ

 بعدَ  يلُ قِ نَ  ثمَّ  رُ كِّ بَ ا نػُ نَّ )) كُ :  --، َقاؿ بعد ذبميعهم يف وقت الضَّحاء
يدؿ على أنم كانوا يـو اجلمعة يذىبوف ذلا  )) نُػَبكِّر ((، َقولو : ((  معةِ الجُ 

ولة َتفوهتم َيفعلونا بعد لُ يػْ ُمبك رين أي قبل زواؿ الشمس وىو وقت الضَّحا والقَ 
 . (( الُجمعةِ  يُل بعدَ قِ )) ثمَّ نَ لقولو  صالة اجلمعة

، ولكنو أراد  ءِ يْ ود الفَ جُ وُ  فِ نْ : َإنو مل يػَ  -- وأما حديث سلمة بن األكوع
َادلنفي الظل  الكثَت الذي َيِصُل  )) َنْسَتِظلُّ بو ((أنو كاف قصَتاً ، ولذلك قاؿ : 

على أف الصالة كانت بعد الزواؿ ال قبلو ؛  إىل َحد  االستظالؿ بو ، وىذا يدؿ  
 (( . ءَ يْ الفَ  عُ بَّ تَ تَ )) نػَ لقولو : 
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َقد تقدـ اجلواب عنو من جهة اإلسناد :  السُّلميِّ  انَ يدَ سِ  الل بنِ عبدِ  وأما أثرُ 
   :  -َرِِحَُو اهللُ -منو ، قاؿ اإلماـ البخاري  دبا ىو أصح   ضٌ وأنو ضعيف ، ومعارَ 

و ( ، ولعلو يشَت إىل ما روى نْ وى مِ ضو ما ىو أقْ ارَ و وقد عَ يثِ دِ على حَ  ابعُ تَ ) ال يػُ 
ى رَ أَ  )) كنتُ عن عمو أيب سهل بن مالك عن أبيو أنو قاؿ :  -َرِِحَُو اهللُ -مالك 

 بيِّ رْ الغَ  جدِ سِ المَ  ارِ دَ الُجُمَعة ُتْطرُح إلى جِ  ومَ يَ  بٍ الِ بن أبي طَ  قيلِ فسًة لعَ طُنْ 
لَّى اب ، وصَ بن الخطَّ  مرُ عُ  رجَ خَ  دارِ ها ِظلُّ الجِ لَّ نفسة كُ ي الطُّ شِ ا غَ فإذَ 

 يلُ قِ الُجُمَعة ، فنَ  الةِ صَ  بعدَ  رجعُ نَ  : ثمَّ  لٍ هْ أبي سَ  والدُ  الكٌ الُجُمَعة ، قال مَ 
 كما قاؿ احلاَ  وغَته .   صحيحٌ  وىو أثرٌ  اء ((الضَّحَ  لةَ ائِ قَ 

إمنا كانت تقع بعد زواؿ الشمس إىل  --صالة عمر  أفَّ  -َرِِحَُو اهللُ - َبُتَّ 
، يكوف لو الظ ُل إال بعد الزواؿ ماـ الظ ل للطُْنفسة ألف اجلدار الغريب التدرجة است

ما يبُّت  (( الضَّحاءِ  قائلةَ  يلُ قِ فنَ  معةِ الجُ  الةِ بعد صَ  رجعُ نَ  )) ثمَّ ويف قولو : 
  ادلراد وىو أنم يفعلونا بعد صالة اجلمعة ال أنم يقيلونا يف وقتها وىو الضَّحا

منو أف مقصود الصَّحابة ذلك ألنو ىنا صريٌح َُيحمل عليو ، ويستفاد  كما تقدـ
 . ما ورد يف األحاديث احملتملة

عل اخلليفة الراشد عمر  على إيقاع الصالة بعد  --َاجتمعت هبذا السنة ، َو
 الزواؿ .

َعَلْيِو الصَّالُة -الة على صالتو : َإننا صلد األحاديث الدَّ  وعند النظر في األدلة
)) كان :--جلمعة بعد الزواؿ أقوى يف داللتها  ؛ َحديث أنس ا -َوالسَّالـُ 

يف داللتو على  ظاىرٌ ((  سُ مْ الشَّ  ي الُجُمَعة حين تميلُ صلِّ يُ  --رسول الل 
كقولو وغَته من الصحابة كأيب برزة وجابر رضي اهلل   و كاف يصليها بعد الزواؿأنَّ 

الظهر ال ُيصّلى قبل  عنهم مثل ذلك يف صالة الظهر ، وقد اتفقنا على أفَّ 
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كاف يصلي حُت تزوؿ ، أو سبيل ، أو تدحض   بقوذلم : الزواؿ، وأف مرادىم 
 . الشمس كّلو دبعٌت ابتداء الصالة َكذلك ىنا

ُهمْ - ابرٍ وجَ  مةَ لَ وسَ  لٍ هْ وأما أحاديث سَ   بأفَّ  : َليس َيها تصريحٌ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
ا مبٌٍت على أنم كانوا ما االستدالؿ هبى اجُلُمَعة قبل الزواؿ ، وإمنَّ صلَّ  -- النبَّ 

 . يفعلوف القيلولة بعد صالة اجُلُمَعة ، والقيلولة ال تكوف إال قبل الزواؿ
أف يكوف مراد الصحابة  ىذا ىو أحد االحتمالين فيها ، واالحتمال الثاني :و 
ُهمْ -  أنس َعل القيلولة بعد اجُلُمَعة والزواؿ كما تقدـ ، َلما بُتَّ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
--  َّالنبَّ  أف --  : َنم  أ وبُتَّ ((  سُ مْ ت الشَّ الَ مَ  حينَ  معةَ ى الجُ لَّ )) ص

بقيلولتهم روف حبيث ال يتمكنوف من القيلولة قبل الزواؿ َهمنا أف ادلراد بكّ كانوا يُ 
بعد  قيلولة الضحاء بعد اجلمعة إمنا ىو َعلهم للقيلولة ال إيقاعهم ذلا يف وقتها

بن اخلطاب احصل يف زماف عمر  د ىذا أيضًا ماكَّ أ، و  هبم --ذبميع النب 
--   عمرَ  دؿَّ صراحًة على أفكما تقدـ يف األثر الذي رواه مالك حيث      
--  ال ديكن أف يغشاىا  ةِ سَ نفُ الط   ظلَّ  ؛ ألفَّ أوقع اجلمعة بعد زواؿ الشمس
 . بعد زواؿ الشمس قطعاً إال

َعَلْيِو الصَّالُة -: َإنو ليس صرحيًا يف وقوع َجعتو  -- وأما حديث سلمة
، بل احتمالو دلا بعد الزواؿ أقوى ، َمن  قبل الزواؿ ، وإمنا ىو زلتملٌ  -َوالسَّالـُ 

إمكاف وقوع اجُلُمَعة بعد الزواؿ واالنصراؼ منها درؾ ذلك ، وىو عاش بادلدينة يُ 
وقوع  يقوي (( ءَ يْ الفَ  عُ بّ تَ تَ )) نػَ ٌل ُيْسَتظل  بو ، بل قولو َيو : وليس للحيطاف ظِ 

الصالة بعد الزواؿ ؛ ألف الفيء ال يبلغ أف يُتتبَّع إذا كانت الصالة وقعت قبل 
 . الزواؿ غالباً 
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 ٕٜٗ 

 

_________________________________ _______
راً ، هْ وا ظُ لّ صَ  يمةِ رِ حْ التَّ  ها قبلَ وقتُ  رجَ خَ  فإنْ  ، هرِ الظُّ  الةِ صَ  تِ قْ وَ  ه آخرُ رُ وآخِ 

 معةً وإال جُ 
________________________________________ 

يبدأ  القوؿ بأف وقت اجلمعة -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - يترجح في نظريوهبذا كلو 
 .  واهلل أعلم -رِحهم اهلل-الشمس وىو مذىب اجلمهور  بزواؿ
جواز َعلها قبل الزواؿ ، إال أف  -َرِِحَُهُم اهللُ -ادلذىب عند احلنابلة  أفومع 

 ها بعده ، كما نصَّ عليو يف اإلنصاؼ وغَته .لُ عْ األَضل عندىم َِ 
أف آخر وقت : أي  [ هرِ الظُّ  الةِ صَ  تِ قْ وَ  ه آخرُ رُ وآخِ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 َرِِحَُهُم اهللُ  اجُلُمَعة ىو آخر وقت صالة الظهر ، وىذا بال خالؼ بُت أىل العلم
 باب وإمنا اخلالؼ بينهم يف ربديد ناية الوقت لصالة الظهر كما تقدـ بيانو يف

 مواقيت الصالة .
        رًا ، هْ وا ظُ لّ صَ  يمةِ رِ حْ التَّ  ها قبلَ وقتُ  رجَ خَ  فإنْ  ] :-رَِحَمُو اللُ -قولو 
آخر وقت صالة اجُلُمَعة ، شرع يف بياف  -َرِِحَُو اهللُ - بعد أف بُتَّ  [ معةً وإال جُ 
 أف العبة بتكبَتة اإلحراـ لصالة اجُلُمَعة ، َإف أوقعها درؾ بو وقتها ، َبُتَّ ما يُ 

و كما تقدـ مثلَ  ل  كل  شيءٍ اإلماـ قبل أف خيرج وقت الظهر ، وىو حُت يصَت ظِ 
 ؛ لكونو مدركاً لوقتها .  ها َجعةً تم  ، َإنو يُ  يانو يف باب شروط الصالةب

هراً ؛ لفواهتا بفوات ها ظُ تم  ، َإنو يُ  وِ لَ ثػْ مِ  يءٍ شَ  ل  كُ   وأما إف أوقعها بعد صَتورة ظل  
كما   حبسبو يف ناية وقت الظهر وقتها وخروجو ، وىذا باإلَجاع يف كل مذىبٍ 

 . تقدـ
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  ________________________________________
 هاوبِ جُ وُ  لِ ىْ أَ  منْ  ينَ عِ بَ رْ أَ  ورُ ضُ الثاني : حُ 

________________________________________ 
يف ىذه  -َرِِحَُهُم اهللُ - العلماء قوليىو أحد واعتبار اإلدراؾ بتكبَتة اإلحراـ 

ادلسألة ، كما تقدـ بيانو يف مسألة إدراؾ وقت الصالة يف باب شروط الصالة ، 
 ؛ دلا ثبت يف  أرجحنا أف القوؿ باعتبار اإلدراؾ بالركوع قبل خروج الوقت وبيَّ 

 كَ رَ دْ أَ  نْ )) مَ قاؿ :  --أف النب  --الصحيحُت من حديث أيب ىريرة 
 أنْ  قبلَ  عةً كْ َر  كَ رَ دْ أَ  ، ومنْ  حَ بْ الصُّ  كَ رَ دْ أَ  فقدْ  سُ مْ الشَّ  طلعَ تَ  أنْ  قبلَ  ةً عَ كْ َر 
 (( . رَ صْ العَ  كَ رَ دْ أَ  فقدْ  سُ مْ الشَّ  غربَ تَ 

وعليو ، َإذا أدرؾ اإلماـ الركوع قبل خروج الوقت َقد أدرؾ اجُلُمَعة ، ويكوف 
 إدراكو بتكبَته للركوع .

   ى ومل جيـز بوقوع تكبَته ىل خرج الوقت أو مل خيرج ، وصلَّ  إذا شكَّ  فائدة :
؛ ألف األصل بقاء وقتها ،  ها َجعةً أو ركوعو قبل أو بعد خروج الوقت ، أسبَّ 

بو ، وعلى  َهو على يقُتٍ  ان "لى ما كَ عَ  ما كانَ  قاءُ بَ  "  األصلُ والقاعدة : 
 واهلل أعلم .،  كُ الشَّ  لغى، ويُ  اليقُتُ  ستصحبُ خبالَو ؛ َيُ  شكٍ 

: أي  [ هاوبِ جُ وُ  لِ ىْ أَ  منْ  ينَ عِ بَ رْ أَ  ورُ ضُ الثاني : حُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
يشًتط لصحة اجُلُمَعة أف حيضرىا أربعوف من أىل وجوهبا ، وىذا ىو شرط العدد 

اإلَجاع عليو ،  -َرِِحَُهُم اهللُ -ادلعتب لصحة اجُلُمَعة ، وقد حكى بعض العلماء 
 يف ربديده .  -َرِِحَُهُم اهللُ -ووقع اخلالؼ بُت أىل العلم 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕ٘ٔ 

 

أنَّو  ى عن احلسن بن صاحلكَلم خيتلفوا َيو ، وحيُ  أما كونو شرطًا لصحتها :
اب بسبق ، لكن قد جيُ  - رِحة اهلل عليهما - وىو قوؿ ابن حزـٍ  خالَف يف ذلك

 اإلَجاع خلالَهما .
 ة اجُلُمَعة مخسةَ يف ربديد العدد ادلشًتط لصحّ  -َرِِحَُو اهللُ -وقد حكى احلاَ  

، وادلذىب على ما ذكره  رواياتٌ  -َرِِحَُو اهللُ -قواًل ، وعن اإلماـ أِحد  عشرَ 
 عليو يف اإلنصاؼ . كما نصَّ   -َرِِحَُو اهللُ -ادلصنف 

 عَ مِ إذا سَ  انَ و كَ : )) أنَّ  -- : حبديث كعب بن مالكٍ  واستدلوا على ذلك
داء النِّ  م ألسعد بن زرارة ، فقلت لو : إذا سمعتَ يوم الُجُمَعة ترحَّ  داءَ النِّ 
من  يتِ بِ النَّ  مِ زْ مع بنا في ىَ ل من جَ ألسعد بن زرارة ؟ قال : ألنو أوَّ  تَ مْ حَّ رَ تػَ 
؟ قال :  ئذٍ ومِ م يَ تُ أنػْ  مْ ، قلت : كَ  اتِ مَ ػضِ الخَ  يػعِ قِ في نَ  ػةَ اضَ يَ بني بػَ  ةِ ػرَّ حَ 

واحلاكم ، والدارقطٍت ، والبيهقي ، وابن ماجو ، رواه أبو داود  (( ونَ أربعُ 
 . ه الذىب  حو ، وأقرَّ وصحَّ 

وشرط ىؤالء األربعُت أف يكونوا من أىل وجوب اجلُُمَعة ، وقد تقدـ بياف من 
أف يكوف سباـ األربعُت  مثل :العدد بغَتىم ،  ذبب عليو صالة اجُلُمَعة ، َلو َتَّ 

، أو رلنونًا ، أو صبيًا ، مل تنعقد ، واشًتط حضورىم ذلا من أوؿ خطبتها  امرأةً 
خلطبة والصالة ، َلو ابتدأ اخلطبة وىم أربعوف حبيث جيمعوف يف حضورىم بُت ا

 عليو وىا ظهرًا ، نصَّ مث نقص العدد أثناءىا ، أو بعد سبامها وقبل الصالة ، أسب  
، وىو مذىب طائفٍة من  َاعتب يف َجيعها ، كالطهارة ؛ ألف العدد شرطٌ  اإلماـ

 . أىل العلم رِحهم اهلل
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  ________________________________________
من  يانَ نْ البػُ  بَ ارَ ا قَ يمَ فِ  حُّ صِ ، وتَ  ينَ نِ وطِ تَ سْ يٍة مُ رْ قَ ا بِ و ونُ كُ يَ  الثالث : أنْ 

 اإلمامِ  معَ  كَ رَ دْ أَ  نْ ومَ ،  راً هْ وا ظُ فُ أنػَ تَ ها ، اسْ امِ مَ إتْ  وا قبلَ صُ قَ نػَ  فإنْ  اءِ رَ حْ الصَّ 
 ، معةً ها جُ مَّ أتَ  عةً كْ ها َر نْ مِ 

________________________________________ 
شًتط يُ : أي  ين [نِ وطِ تَ سْ يٍة مُ رْ قَ ا بِ و ونُ كُ : ] الثالث : أن يَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

، وقد  بقريةٍ  ُتَ نِ وطِ تَ سْ يف ىؤالء األربعُت الذين تنعقد هبم اجُلُمَعة أف يكونوا مُ 
ال تنعقد بأىل اخلياـ  عليو أف اجلمعةوينبٍت ،  افِ طَ يْ تِ تقدـ بياف ادلراد بشرط االسْ 

 وبيوت الشعر .
؛ وذلك  [ اءِ رَ حْ من الصَّ  يانَ نْ البػُ  بَ ارَ ا قَ فيمَ  حُّ صِ : ] وتَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

كما تقدـ   ةَ اضَ يَ بٍت بػَ  ةِ رَّ يف حَ  اتِ مَ ضِ اخلَ  يعِ قِ َجَّع يف نَ  --رارة بن زُ  ألف أسعدَ 
 على ميٍل من ادلدينة من الغرب . ةَ اضَ يَ بٍت بػَ  ةُ رَّ وحَ 

مراده كما  [ راً هْ وا ظُ فُ أنػَ تَ ها ، اسْ امِ مَ إتْ  وا قبلَ صُ قَ نػَ  فإنْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ونا تم  إىل سباـ الصالة ، َإف نقص قبل سبامها َإنم يُ  تقدـ أف شرط العدد معتبٌ 
 . ظهراً ، وال تصح َجعةً 
   إىل سباـ الصالة وانتهائها ،  : إف شرط بقاء العدد معتبٌ  وظاىر ىذه العبارة

، لزمهم  َلو أحدث أحدىم ، أو َارؽ اجلماعة قبل سباـ الصالة ولو بلحظةٍ 
 إسبامها ظهراً .

مراده  [ معةً ها جُ مَّ أتَ  عةً كْ ها َر نْ مِ  اإلمامِ  معَ  كَ رَ دْ أَ  نْ ومَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ى ، َصلَّ  ها َجعةً لها ادلسبوؽ أسبَّ ، َإذا حصَّ  اجُلُمَعة تدرؾ بركعةٍ  أف:  -َرِِحَُو اهللُ -

عو من ركوعها وسلَّ  إليها ركعةً   م ، وإف َاتتو الركعة األخَتة َأدرؾ اإلماـ بعد َر
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 ٕٖ٘ 

 

 ________________________________________
م قدُّ تَ  رطُ تَ شْ ويُ  هرَ ى الظُّ وَ نػَ  قدْ  انَ كَ   رًا ، إنْ هْ ها ظُ لك أتمَّ من ذَ  أقلَّ  أدركَ  وإنْ 
 بتينِ طْ خُ 

________________________________________ 
    النب  أفَّ  --عن أيب ىريرة  ها ظهرًا ؛ وذلك دلا ثبت يف صحيح مسلمٍ أسبَّ 
--  : دبنطوقو  َدؿَّ  (( الةَ الصَّ  كَ رَ دْ أَ  فقدْ  اإلمامِ  معَ  عةً كْ َر  كَ رَ دْ أَ  نْ )) مَ قاؿ

 َجعةً  تعلى أف من أدرؾ الركعة األخَتة مع اإلماـ َقد أدرؾ الصالة ، َإف كان
ـُ صلَّ  و مدرؾٌ َإنَّ   .  ى ركعًة واحدةً ذلا َإذا سّلم اإلما

أنو مل يدرؾ الصالة ، َإف كانت  و إذا مل يدرؾ مع اإلماـ ركعةً : أنَّ  ومفهومو
  بقولو :  -َرِِحَُو اهللُ -عليو  ، وىذا ما نصَّ هراً ظُ  ينويها ويصل يهاأنو : َمعناه  َجعةً 

:        أي  [ هرَ ى الظُّ وَ نػَ  قدْ  انَ كَ   رًا ، إنْ هْ ها ظُ لك أتمَّ من ذَ  أقلَّ  أدركَ  ] وإنْ 
ع اإلماـ من الركعة األخَتة إذاألنو ؛ ها ظهرًا ، ولكن يتم   ال تصح منو َجعةً   َر

         ، َإذا نواىا َجعةً  اجلمعةَ  بعد ذلك ادلسبوؽ ويَ نْ أف يػَ  كن حباؿٍ ال ديُ  َإنو
 ةِ ا ، َالواجب عليو أف يقتصر على نيّ ىَ وِ نْ ألنو مل يػَ  أيضاً  ه ظهراً زِ ، ومل ذبُْ  مل تصحَّ 

 .ىا هر وحدَ الظ  
شًتط لصحة اجُلُمَعة يُ : أي  [ بتينِ طْ م خُ قدُّ تَ  رطُ تَ شْ ويُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ى طبتُت ، َلو صلَّ بتاف ، وىذا الشرط يستلـز أنو خيطب خُ طْ ا خُ أف يتقدـ صالهتَ 
طبتُت ، ولكنو أخرُها عن الصالة ، ولو خطب خُ  مل تصحَّ  اجُلُمَعة بدوف خطبةٍ 

َال بد من  إذاً  ؛ الصالة ، َيعيدىا بعد اخلُطبتُت ، مل تصحَّ  ى ، مث خطبَ َصلَّ 
على  نصَّ  -تَػَعاىَل -قبل صالة اجُلُمَعة ؛ وذلك ألف اهلل  اطبتُت ، وأف تكونخُ 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ :  --أنما مقصودتاف يف صالة اجُلُمَعة يف قولو 



 ٕٗ٘  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

  ________________________________________
،  --و ولِ سُ على رَ  الةُ ، والصَّ  -تَػَعاىَل - اللِ  دُ مْ هما حَ تِ حَّ صِ  طِ رْ شَ  نْ مِ 

 رطِ تَ شْ المُ  دِ دَ العَ  ورُ ضُ ، وحُ  -- وى اللِ قْ بتػَ  ةُ صيّ ، والوَ  آيةٍ  اءةُ رَ وقِ 
________________________________________ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 چٿ    ٹ
طبة والصالة معًا ؛ َأمر بالسعي ، والذكر ىنا ادلراد بو اخلُ  (ٔ)

 ذلما .
و عنو األحاديث الصحيحة يف صفة صالتو للجمعة ، أنَّ ثبتت  -- النبَّ  وألفَّ 
َرِضَي اهللُ -اهلل بن عمر ى ، كما يف حديث عبدصلَّ  بتُت ، مثَّ طْ خُ  بَ طَ خَ 

ُهَما  مٌ ائِ و قَ ين وىُ تَ بَ طْ خُ  بُ طُ خْ يَ  --بي النَّ  انَ )) كَ يف الصحيحُت قاؿ :  -َعنػْ
وثبت يف األحاديث الصحيحة يف صفة صالة وس (( ، لُ جُ ينهما بِ بَ  لُ صِ فْ يػَ 

ذلك لقولو عليو الصالة والسالـ :  الة ، َيجبُ على الصَّ  ـ اخلطبةَ اجلمعة أنو قدَّ 
 رواه البخاري . ي ((لِّ صَ ي أُ ونِ أيتمُ ا رَ مَ وا كَ لُّ )) صَ 
  لخ [ إ...  -تَػَعاىَل - اللِ  دُ مْ هما حَ تِ حَّ صِ  طِ رْ شَ  : ] منْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

طبتُت ، شرع يف بياف الشروط ادلعتبة يف اشًتاط اخلُ  -َرِِحَُو اهللُ - بعد أف بُتَّ 
 : روطٍ شُ  مخسةُ  أنا -َرِِحَُو اهللُ - اخلطبتُت ؛ َبُتَّ 

 بأف يقوؿ : ) احلمد هلل ( . [ -تَػَعاَلى- اللِ  األول : ] حمدُ 
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 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕ٘٘ 

 

       : --يف حديث أيب ىريرة  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -بقولو  واستدلوا :
رواه أبو داود واللف  لو ،  (( ذمٌ جْ و أَ هُ فػَ  للِ  دِ مْ الحَ يو بِ ال يُبدأ فِ  المٍ كَ   لُّ )) كُ 

 . ضعيفٌ  وىو حديثٌ  (( عٌ طَ )) فهو أقْ وابن ماجة ، والنسائي ويف لف  : 
كاف يستفتح   -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -وقد ثبتت األحاديث الصحيحة أنو 

 طبو حبمد اهلل ، وقد تقدـ ذلك يف شرح ادلقدمة ، لكن ليس َيها األمر بذلك خُ 
: بالقياس على األذاف  واستدلوا [ -- وعلى رسولِ  الصالةُ و والثاني : ] 

 األذاف .و َقالوا : إف كل عبارة اَتقرت إىل ذكر اهلل اَتقرت إىل ذكر رسولو أصلُ 
؛ دلا ثبت يف صحيح مسلم من  من القرآف كاملةً  [ آيةٍ  قراءةُ و الثالث : ] 
 سُ لِ جْ ان يَ تَ بَ طْ خُ  --بي للنَّ  )) كانتْ قاؿ :  -- رةَ بن مسَُ  حديث جابرِ 

ُر النَّ  آنَ رْ أ القُ رَ قْ بينهما ، يػَ   .((  اسَ ، ويُذَكِّ
 ( . اءَ ما شَ  قرأُ : ) يَ  -َرِِحَُو اهللُ -قاؿ اإلماـ أِحد 
، َلو مل تكن   مٍ كْ ، أو حُ  دبعٌتً  : أف تكوف اآلية مستقلةً  واشترط بعضهم

 چٺ  ٺ چ :  -تَػَعاىَل -كذلك ، كأف يقرأ قولو 
 چۆئ چ ، أو قولو : (ٔ)

(ٕ) 
 زئ .َإنا ال ذبُ 

    ؛ ألنا ىي ادلقصود من اخلطبة ؛  [ -- وى اللِ قْ بتػَ  الوصيةُ و الرابع : ] 
 بفعل أوامره ، وترؾ نواىيو ُسْبَحانَُو . --الناس على تقوى اهلل إذ ادلراد َِحُْل 

 وقد تقدمت اإلشارة إىل ذلك . [ رطِ تَ شْ المُ  دِ دَ العَ  ورُ ضُ حُ و الخامس : ] 
 .  ةٍ بَ طْ خُ  ل  وىذه األركاف يف كُ 
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 ٕٙ٘  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

  ________________________________________
  ارةُ ما الطَّهَ هُ لَ  وال ُيْشَترطُ 

________________________________________ 
ًتط اشتماؿ اخلطبة على شْ إىل أنو يُ  -َرِِحَُهُم اهللُ - وذىب طائفة من العلماء

ڇ  ڇ  چ :  --سل ، كما قاؿ الر   ، وىي رسالةُ  ذارةِ والن   ارةِ شَ البِ 

 چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 
  مشتملةً  ، َلو قرأ آيةً  (ٔ)

دبا عنده من ادلثوبة دلن أطاعو  مبشرةً  --التذكَت باهلل على الوع  أو 
 والعقوبة دلن عصاه ، أجزأه .

أف  -َرِِحَُو اهللُ -مراده  [ ارةُ هَ ما الطَّ هُ لَ  رطُ تَ : ] وال ُيشْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
اخلطبتُت ال ُيشًتط لصحتهما الطهارة من احلدث األصغر واألكب ، َلو أنو 

 أف ال يطوؿ الفاصل بشرط :ى ، َصحَّْت ؛ خطب وىو زلدٌث ، مث توضأ وصلَّ 
ر وصلَّى ، صحَّت ، وايتُت ، ولو كاف جنبًا َخطب ، مث تطهَّ وىو إحدى الر  

 متطهٍر من النجاسة وخطب ، مث أزاذلا مث صلَّى ،  وىكذا عندىم لو كاف غَت
دث األكب ، وال ُيصح ح يستثٍت احل -َرِِحَُهُم اهللُ - إال أن بعض الحنابلة

وال أف  ، واجلنب ال جيوز لو أف يقرا القرآف ، َيها قراءة اآلية شرطٌ  ؛ ألفَّ اخلطبة
ُؽ بُت احلدث فرَّ وؿ يُ وعلى ىذا القيدخل ادلسجد كما تقّدـ يف كتاب الطَّهارة ، 

  . -َرِْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ - وىو قوٌل عند الشافعيةاألصغر واألكب ، 
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 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕ٘ٚ 

 

 ________________________________________
    بٍر نْ لى مِ عَ  بَ طُ خْ يَ  : أنْ ، ومن ُسنِنهما  تولَّى الصَّالةَ يَ  نْ ا مَ مَ الىُ وال أن يَتوَّ 

 الٍ ٍع عَ وضِ أو مَ 
________________________________________ 

شًتط ال يُ : أي  الَة [تولَّى الصَّ يَ  نْ ا مَ مَ الىُ : ] وال أن يَتوَّ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ى غَت الذي لَّ ة اجُلُمَعة أف يكوف اإلماـ واحدًا يف اخلطبة والصالة ، َلو صَ لصحَّ 

تحٌب على ىذا الوجو ، خطب اختيارًا صحَّت ، وكوف اإلماـ واحدًا َيهما مس
 التُت .هتا الصَّ بَ لتاف ؛ َأشْ صِ فَ نػْ تاف مُ ادَ بَ عِ  الةَ والصَّ  : أف اخلطبةَ  وىذا مبنٌي على

 اٍل [ٍع عَ وضِ نبٍر أو مَ لى مِ عَ  خطبَ هما : أن يَ نِ نَ : ] ومن سُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ة يشًتط لصحَّ من بياف ما  -َرِِحَُو اهللُ -من سنن اخلطبتُت ، َبعد أف َرغ : أي 

 اخلطبتُت ، شرع يف بياف ما ُيَسن  .
نة يف اخلطيب أف أف الس   -َرِِحَُو اهللُ -نة يف الطهارة ، َبُتَّ وتقدـ تعريف الس  
  من حديث سهل  --حيحُت عن النب ؛ دلا ثبت يف الصَّ  خيطب على منبٍ 

 كِ المَ ي غُ رِ ظُ )) انْ من األنصار :  أنو قاؿ المرأةٍ  --اعدي السَّ  بن سعدٍ ا
َعَلْيِو الصَّالُة -، َازبذ  (( اسَ ها النَّ يْ لَ م عَ كلِّ ًا أُ دَ او عْ ي أَ لِ  نعْ صْ يَ فلْ جار النَّ 

 . ََُسنَّ للخطيِب يـو اجلمعة َعل ذلكطب عليو ؛ ادلنب لكي خيُ  -َوالسَّالـُ 
فاعهم تِ وانْ  طبةِ اخلُ  اعِ ومُت من مسَ  سبك ن ادلأمُ اِل العَ  وادلكافِ  لى ادلنبِ عَ  طبةَ اخلُ  وألفَّ 

 طب عليو أو على مكاف عاٍؿ .أكثر شلا لو مل خيَ 
عو ، المنبر الذي يرقاه وىو ادلكاف ادلرتفع يف اجلامع  : من "  نَػَب الشيء " إذا َر

وليس ،  على ُسّنية اخلطبة على ادلنب -َرِِحَُهُم اهللُ -اخلطيب ، وقد أَجع العلماء 
        النبَّ  أفَّ  بدليل :؛  ةِ بَ طْ اخلُ  ةِ حَّ يف صِ  الشَّرطيةِ ذلك على سبيل الوجوب أو 



 ٕٛ٘  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

  ________________________________________
  انِ األذَ  راغِ إلى فَ  سَ لِ جْ يَ  ثمَّ ،  ليهمعَ  ين إذا أقبلَ ومِ أمُ لى المَ عَ  مَ سلِّ ويُ 

________________________________________ 
--  قبل ازباذ ادلنب ، وكاف واقفاً على األرض ،  عِ ذْ مستنداً إىل اجلِ  خيطبُ  كاف

 . طبةَ هم اخلُ عَ مِ سْ وإمنا ازبذ ادلنب بعد كثرة الناس وامتالء ادلسجد هبم ؛ لكي يُ 
اتو األَضل  وعليو ، َلو أف اخلطيب خطب واقفًا على األرض صحَّت ُخطبتو َو

 أو غَته شلا ىو عاٍؿ .، إف كاف بوسعو أف خيطب على ادلنب 
:       أي  [ ليهمعَ  ين إذا أقبلَ ومِ أمُ لى المَ م عَ سلِّ ويُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
م على ادلأمومُت قبل بداءتو باخلطبة ، ويكوف ذلك بعد نة لإلماـ أف يسل  أف الس  

 رقّيو على ادلنب والتفاتو إليهم ، َإذا التفت إليهم وأقبل بوجهو سلَّم . 
 دَ عَ إذا صَ  -- اللِ  )) كان رسولُ و قاؿ : أنَّ  -- وجاء يف حديث جابرٍ 

يو ابن ذليعة .  لَّم ((سَ  رَ بػَ نْ المِ   رواه ابن ماجو ، َو
بَت               اهلل بن الز  وعبد وعبداهلل بن مسعودٍ  وعثمافَ  وعمرَ  وروي عن أيب بكرٍ 

ُهمْ -  . -اهللُ  َرِِحَُهمُ -َعل ذلك ، والعمل عليو عند أىل العلم  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
أنو إذا أقبل : مراده  [ انِ األذَ  راغِ إلى فَ  سَ لِ جْ يَ  ثمَّ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

َإنو جيلس ، وال يبدأ  وتسليمو عليهماإلماـ على الناس بعد صعوده على ادلنب 
     وإمنا جيلس حىت يفرغ ادلؤذف من األذاف الثاين للجمعة ، ،  باخلطبة مباشرةً 
 رِحو اهلل البخارياإلماـ وترجم لو  ، الذي يكوف بُت يدي اخلطيبوىو األذاف 
 بن يزيدَ  ائبِ وذكر حديث السَّ  [ بةِ طْ الخُ  عندَ  ينِ أذِ باب التَّ  ]قولو يف صحيحو ب
 ام اإلمَ  سُ لِ جْ يَ  لو حينَ وّ ان أَ كَ   وم الُجُمَعةِ يَ  انَ األذَ  )) إنَّ وقولو :  رضي اهلل عنو

 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٜ٘ 

 

 ________________________________________
 ماً ائِ قَ  بَ طُ خْ ويَ ،  بتينطْ الخُ  بينَ  سَ لِ جْ ويَ 

________________________________________ 
          وأبي بكر وعمرَ  --الل  رسولِ  دِ هْ ى عَ لَ عَ  رِ بَ نْ وم الُجُمَعة على المِ يَ 
ُهَما-  (( . -َرِضَي اهللُ َعنػْ

لإلماـ أف يفصل  سن  ويُ : أي  تين [بَ طْ الخُ  بينَ  سَ لِ جْ : ] ويَ  -اللُ رَِحَمُو -قولو 
اهلل دلا ثبت يف الصحيحُت من حديث عبدبُت اخلطبة األوىل والثانية باجللوس ؛ 

ُهَما-بن عمر ا َيْخُطُب ُخْطَبَتيِن  -- )) كان النبيُّ أنو قاؿ :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 . وىو قائٌم يفصُل بينهما بُجلوٍس ((

: أنو لو مل جيلس بعد انتهائو من اخلطبة األوىل ،  واعتبار ذلك ُسنًة يَػْنبني عليو
كاف معذورًا أو غَت   ، سواءً  نةُ الس   وُ تْ اتػَ طبتو الثانية ، صحَّت ، وََ مث واصل خُ 

 . معذورٍ 
       ويسن أف خيطب قائمًا ؛ : أي  مًا [ائِ قَ  بَ طُ خْ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

يف اخلطبة ، وقد أشار إىل ذلك  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -ألف  ىذا ىو ىديو 
 چڇ  ڇ  چ:  -تَػَعاىَل -قولو 

(ٔ) . 
يـو اجُلُمَعة أنو كاف  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -وثبتت األحاديث الصحيحة عنو 

        اهلل بن عمر حيحُت عن عبدعلى منبه ويف الصَّ  اجلمعة قائماً خيطب يـو 
ُهَما-    ،  عدُ قْ يػَ  ًا ، ثمَّ مَ ائِ قَ  بُ طُ خْ يَ  --بي النَّ  )) كانَ قاؿ :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 . لون اآلن ((عَ فْ ا تػَ مَ ، كَ  ومُ قُ يػَ  ثمَّ 
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 ٕٓٙ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

 -- اللِ  رسولَ  )) أنَّ :  -- رةَ مسَُ  بنِ  ويف صحيح مسلم من حديث جابرِ  
 : فمنْ  --، قال  بُ طُ خْ فيَ  ومُ قُ ، ثم يػَ  سُ لِ جْ مًا ، ثم يَ ائِ قَ  بُ طُ خْ كان يَ 

من  و أكثرَ عَ يت مَ لَّ صَ  ، فقد واللِ  بْ ذَ كَ   ًا فقدْ سَ الِ جَ  بُ طُ خْ ان يَ و كَ أنَّ  أكَ بَّ نػَ 
 .  (( الةٍ صَ  فيْ ألْ 

ُهَما-ومثلو حديث جابر بن عبداهلل  حيحُت ، واللف  يف الصَّ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 قائماً  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -يف قصة الِعَِت يـو اجُلُمَعة ، وأنو كاف خيطب  دلسلمٍ 

،  المسجدَ  دخلَ  --بن عجرة  )) أن كعبَ ويف صحيح مسلم:
 بيثِ وا إلى ىذا الخَ رُ ظُ ًا ، فقال : انْ دَ اعِ قَ  بُ طُ خْ وعبدالرحمن بن أم الحكم يَ 

 ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ   ڇ  چ  : وقال الل تَػَعاَلىداً اعِ قَ  بُ طُ خْ يَ 

 چڇ 
وعليو عمل أىل العلم من  ) : -َرِِحَُو اهللُ -قاؿ اإلماـ ابن ادلنذر ،  (( (ٔ)

 ( . علماء األمصار
 . -َرِِحَُو اهللُ -من أىل العلم  واحدٍ  وعيتو غَتُ شرُ على مَ  اعَ ى اإلَجْ كَ وحَ 

     وإذا قيل بُسن يتو ، َإنو ليس بشرٍط يف ِصحَِّة اخلطبة ، َلو خطب جالساً 
    ، ولذلك مل حيكم كعب  بتو ، ومل تبطلْ على القياـ ، َصحَّت ُخطْ  وىو قادرٌ 

نة مع الة ، وإمنا أنكر على عبد الرِحن سلالفتو للس  الصَّ  طالفِ ببُ  --ة رَ جْ بن عُ ا
       دلا صالىا معو ،  ت اخلطبة والصالة ال تصح  قدرتو على َعلها ، ولو كان

على عدـ اشًتاط  مل يفعل ذلك ؛ َدؿَّ  وأو ألعادىا بعد صالتو معو ، ولكنّ 
 القياـ يف اخلطبة لصحَّتها .
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 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٙٔ 

 

 ________________________________________
 صاٍس أو عَ وْ أو قػَ  فٍ يْ لى سَ عَ  مدَ تَ عْ ويػَ 

________________________________________ 
 ن  سَ ويُ : أي  صا [ٍس أو عَ وْ أو قػَ  فٍ يْ لى سَ عَ  مدَ تَ عْ : ] ويػَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 ، أو على عصاً  ، أو على قوسٍ  عتمدًا : إما على سيفٍ مُ  للخطيب أف خيطبَ 
     اجِلذِْع ،يف اعتماده على  -- : َقد ثبتت عن النب   فأما ُسّنيُة االعتماد

 ا : حيحُت وغَتُهحيحة يف الصَّ كما يف األحاديث الصَّ 
ُهَما-اهلل حديث جابر بن عبد ومنها :  اللِ  ولُ رسُ  )) كانَ قاؿ :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

--  َرواه البخاري .  (( ةٍ لَ خْ أو نَ  رةٍ جَ إلى شَ  وم الُجُمَعةِ يَ  ومُ قُ يػ 
ُهَما-اهلل بن عمر : حديث عبد ومثلو )) كان رسول الل قاؿ :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
--  َرواه البخاري . ((  وِ ليْ إِ  ّولَ حَ تَ  برَ نْ المِ  ذَ خَ ا اتّ ٍع فلمّ ذْ إلى جِ  بُ طُ خْ ي 

بعد ازباذه  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -ف  عنو :َلم حيُ  يفعلى السَّ  وأما االعتمادُ 
 قوٍس . أو للمنب أنو كاف يرقاه بسيفٍ 

من  ، وكثَتٌ  و توكأ على سيفٍ ف  أنَّ : ) مل حيُ  -َرِِحَُو اهللُ - مَ القي   قاؿ اإلماـ ابنُ 
يف ، ين إمنا قاـ بالسَّ إىل أف الد   يف على ادلنب ؛ إشارةً اجلهلة كاف دُيسك السَّ 

 من وجهين :  قبيحٌ  وىذا جهلٌ 
 القوس .توكأ على العصا ، وعلى  --أف احملفوظ أنو  أحدىما :

،  رؾِ والش   الؿِ أىل الضَّ  قِ حْ مَ يف َلِ ين إمنا قاـ بالوحي ، وأما السَّ أف الد   الثاني :
 حْ تَ فْ بالقرآف ، ومل تػُ  تْ حَ تِ اليت كاف خيطب َيها ، إمنا َُ  -- ومدينة النب  

 ىػ .يف ( ابالسَّ 
 



 ٕٕٙ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

  ________________________________________
 وهِ جْ وَ  اءَ قَ لْ تِ  ويقصدَ 

________________________________________ 
      مِ كَ َقد ورد يف السنة من حديث احلَ  وأما االعتماد على العصا والقوس :

يو :  --الُكَلِفي  بن حزفٍ ا  ا الُجُمَعة معَ يهَ نا فِ دْ هِ امًا شَ يّ ا أَ هَ ا بِ نَ مْ )) فأقَ َو
ى نَ ثػْ ، وأَ  اللَ  دَ مِ ٍس ، فحَ وْ و قػَ صًا أى عَ لَ ئًا عَ وكِّ تَ مُ  امَ ، فقَ  -- اللِ  رسولِ 

 والبيهقي . ، رواه أبو داود  (( يولَ عَ 
يو يف التلخيص : ) وإسناده حسنٌ  -َرِِحَُو اهللُ -قاؿ احلاَ  ابن حجر   : ، َو

صحَّحو ابُن السَّكن ختلف َيو واألكثر وثّقوه ، وقد ، وقد اُ  اشٍ رَ بن خِ  شهابُ 
 ىػ .وابُن ُخزدية ( ا

    نة يف اخلطيب أف أف الس  : أي  و [هِ جْ وَ  اءَ قَ لْ تِ  صدَ قْ : ] ويػَ  -اللُ رَِحَمُو -قولو 
تلقاء وجهو ، ويكوف إقباؿ الناس وانصراَهم  دُ صِ قْ ال يلتفت ديينًا ومشااًل ، وإمنا يػَ 

 إليو .
دلا دخل ادلسجد يـو اجُلُمَعة أقبل من طرؼ  : بأف األعرايبَّ  واستدلوا على ذلك

يلتفت دييناً  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -، ولو كاف  --ادلسجد ، واستقبل النب 
:  -- ومشااًل مل حيتج إىل ذلك ، َفي الصحيحُت من حديث أنس بن مالكٍ 

 اءِ ضَ القَ  ارِ دَ و حْ نَ  انَ اٍب كَ من بَ  الُجُمَعةِ  ومَ يَ  سجدَ المَ  خلَ )) أن رجاًل دَ 
       مًا ، ائِ قَ  -- الل بل رسولَ قْ تػَ ب ، فاسْ طُ خْ يَ  مٌ ائِ قَ  --الل  ورسولُ 

 اللَ  عُ بل ؛ فادْ عت السُّ طَ قَ وال ، وانػْ كت األمْ لَ : يا رسول الل ، ىَ  قال ثمَّ 
 يثنا (( .غِ يُ 

 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٖٙ 

 

 ________________________________________
 مينسلِ و للمُ عُ دْ ، ويَ  بةَ طْ الخُ  رَ صُ قْ ويػَ 

________________________________________ 
خطبتو  تكوفأف السنة أف : أي  [ طبةَ الخُ  رَ صُ قْ : ] ويػَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

َرِضَي اهللُ - ار بن ياسرٍ من حديث عمَّ  قصَتة وال يُِطيُلها ؛ دلا روى مسلمٌ 
ُهَما نٌة ئِ بتو مَ طْ وِقَصَر خُ  جلِ الرَّ  الةِ طُوَل صَ  )) إنَّ قاؿ :  --النب  أفَّ  -َعنػْ

 بة (( .طْ روا الخُ صُ ، واقْ  الةَ وا الصَّ يلُ طِ و ، فأَ هِ قْ فِ  نْ مِ 
نة الدعاء من أف الس  : أي  لمين [سْ و للمُ عُ دْ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 أو دَع شرٍ ، ذلم  جبلب خَتٍ  كاف الدعاء  اخلطيب يـو اجُلُمَعة للمسلمُت سواءً 
ي يـو قِ سْ تَ سْ أف يَ  َعل ذلك ، ولذلك سألو األعرايب   --النب  عنهم ؛ ألفَّ 
ع يديو  -عليو الصالة والسالـ-منو  دَ هِ و عُ اجُلُمَعة ؛ ألنَّ  ذلك يف خطبتو ، وال يَر

   مارة للدعاء يـو اجُلُمَعة ، إال إذا استسقى ؛ دلا روى مسلم يف صحيحو عن عُ 
و يْ دَ عًا يَ افِ رَ  برِ نْ لى المِ وان عَ رْ بن مَ  رَ شْ أى بِ ا رَ و لمَّ )) أنَّ :  -- ةَ بَ يػْ ؤَ بن رُ ا

 ى أنْ لَ عَ  يدُ زِ ما يَ  -- اللِ  رسولَ  يتُ أرَ  ين ؛ لقدْ دَ ىاتين اليَ  اللُ  حَ بَّ : قػَ قال
 . (( َسبِّحةِ المُ  وِ عِ بُ صْ أُ ار به ىكذا ، وأشَ دِ يَ ول بِ قُ يػَ 
 
 
 
 
 
 



 ٕٗٙ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

  ________________________________________
 افقينَ نَ ، بالُجُمَعة والمُ  اءةِ رَ ا بالقِ يهمَ فِ  رُ هَ جْ ان ، يَ تَ عَ كْ والُجُمَعة َر فصل : 

________________________________________ 
صالة اجُلُمَعة  أفَّ : أي  ان [تَ عَ كْ : ] فصل : والُجُمَعة َر  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 وغَته .  -َرِِحَُو اهللُ -عليو ، كما نقلو اإلماـ ابن ادلنذر  رلمعٌ  ركعتاف وىو أمرٌ 
السفر ركعتاف ،  : ) صالةُ  -- عليو ، حىت قاؿ عمرُ  حيحة دالةٌ والسنة الصَّ 
،  رٍ صْ غَت قَ  اجلُُمَعة ركعتاف سباـٌ  الفطر ركعتاف ، وصالةُ  األضحى ، وصالةُ  وصالةُ 

 والنسائي .، ( رواه أِحد  --على لساف زلمد 
كما ثبت يف األحاديث   [ اءةِ رَ ا بالقِ يهمَ فِ  رُ هَ جْ : ] يَ  -رَِحَمُو اللُ -وقولو 

ُهمْ -حابة ح الصَّ الصحيحة يف الصحيحُت وغَتُها ، وصرَّ  َيها دبا  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
جهر بو من السور ، كجهره بقراءة اجُلُمَعة وادلناَقُت ، كما يف صحيح مسلم من 

ُهَما-اهلل بن عباس أيب ىريرة ، وعبد يْ حديث  .  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
جيب جبه بسجود و لو تركو نسيانًا مل أنَّ  : و سنةٌ وينبني على اعتباره للجهر أنَّ 

 نة .للس   ، ولو تركو عمداً مل تبطل صالتو ، ولكنو سلالفٌ  السَّهو
  أيب ىريرة ؛ دلا تقدـ من حديثيْ  قين [افِ نَ : ] بالُجُمَعة والمُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ُهَما- اهلل بن عباسٍ وعبد  -- النبيَّ  )) أنَّ :  يف صحيح مسلمٍ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

      َتٍ شِ بن بَ  عمافِ عن الن   ، ويف صحيح مسلمٍ  بهما في صالة الُجُمَعة (( أقر 
ُهَما-  .(( يةِ اشِ بالغَ  انيةِ )) أنو قرأ بالُجُمَعة في األولى ، وفي الثَّ  :-َرِضَي اهللُ َعنػْ
 
 
 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٙ٘ 

 

 ________________________________________
وا علُ فَ  ، فإنْ  اجةٍ حَ إال لِ  دِ لَ من البػَ  من موضعٍ  امتها في أكثرَ إقَ  ويحرمُ 
 يها فِ  نَ أو أذِ  رىا اإلمامُ اشَ حيحة ما بَ فالصَّ 

________________________________________ 
يو أيضًا عنو  ُهَما-َو  چں  ڻ  ڻ  ڻ چ  أنو قرأ بػ)) :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

(ٔ)  ،
 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ 

(ٕ) . )) 
ظائر اليت قرأ هبا نة قراءة ىذه النَّ الس   على أفَّ  -َرِِحَُهُم اهللُ - وجمهور العلماء

 يف صالة اجُلُمَعة . --اهلل  رسوؿُ 
وُها:  ورتُتادلناسبة يف زبصيصو ذلاتُت الس   -َرِِحَُهُم اهللُ - وذكر بعض أىل العلم

ادلعاين اجلليلة العظيمة َإف يف األوىل ا على م، َمع اشتماذل اجلمعة وادلناَقوف
دـ ىا ، وعَ ودِ هُ بشُ  ق بصالة اجُلُمَعة ، حيث ختمها اهلل باألمرِ ما يتعلَّ  منهما

اؿ وحَ  فاؽِ حذير من الن  لتَّ ا انية منهمانيا ، ويف الثَّ الد   عنها دبشاغلِ  فلةِ لغَ ا
 .ادلناَقُت

 [ةٍ اجَ حَ إال لِ  دِ لَ من البػَ  عٍ وضِ من مَ  ها في أكثرَ امتُ إقَ  رمُ حْ :] ويَ -رَِحَمُو اللُ -وقول
مع ، وأنو حيـر أف تكوف يف البلد الواحد د اجلُ أنو ال جيوز تعد   -َرِِحَُو اهللُ -بُتَّ 
 لذلك . وجد حاجةٌ ، إال أف تُ  من َجعةٍ  أكثرُ 

 
 

                              
. 1 ، آية : األعلى( / 1)
. 1 ، آية : الغاشية( / 1)



 ٕٙٙ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

   عةٍ يف عهده بادلدينة غَت َجُ  مل ُيصلَّ  --النب  : أفَّ  واألصل في ذلك 
، ومل يأذف ألىل قباء وال ألىل  -َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَلْيوِ -دبسجده  واحدةٍ 

خاصًة  هودىم اجُلُمَعةشُ  العوال أف جُيم عوا ؛ مع بُػْعِدىْم عن مسجده ، ومشقةُ 
 . يف الصيف وشّدة احلر  

ُهمْ -الراشدين واستمر احلاؿ على ذلك يف عهد اخللفاء  والقروف  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
و عليو األئمة يف ادلدينة ، كما نبَّ  من َجعةٍ  ادلفضلة ؛ حيث مل تكن ىناؾ أكثرُ 

ق بن قدامة   زلرـٌ  دِ عد  َإف التَّ  ، َإذا مل توجد حاجةٌ  -َرِِحَُو اهللُ -ومنهم اإلماـ ادلَو
وىو احلكم ببطالنا  دوف حاجةٍ  دت منحكم اجلمع إذا تعدَّ  -َرِِحَُو اهللُ - مث بُتَّ 

       : حيث خصَّ الصحة باجلمعة اليت باشرىا اإلماـ أو أذف هبا وذلك بقولو 
 يها [ .فِ  نَ ذِ أو أَ  رىا اإلمامُ اشَ ما بَ  حيحةُ وا فالصَّ لُ عَ فػَ  فإنْ  ]

 من َجعةٍ  عدَُّدوا اجلمعة وصل وا أكثرَ : أي وا [ لُ عَ فػَ  : ] فإنْ  -رحمو الل-قولو 
 لذلك . داعيةٍ  بدوف وجود حاجةٍ 

 ببطالف غَتىا بادلفهـو . على أنو زلكوـٌ  يدؿ  [  حيحةُ وقولو : ] فالصَّ 
صالىا : أي  ] باشرىا [قولو:يها [ فِ  نَ ذِ أو أَ  رىا اإلمامُ اشَ وقولو : ] ما بَ 

ـ   اإلماـُ   . بنفسو العا
منها  وأذف لواحدةٍ دت اجلمع ، : َالعبة بإذنو ، َلو تعدَّ  فإن لم يكن مباشراً 

 َالعبة هبا كاليت باشرىا .
 
 
 
 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٙٚ 

 

 ________________________________________
َوِإْن َوقَػَعَتا َمًعا َأْو ُجِهَلِت  ،فَِإِن اْستَػَويَا ِفي ِإْذٍن َأْو َعَدِمِو فَالثَّانَِيُة بَاِطَلٌة 

ُهَما َبطََلَتا  اأُلْوَلى ِمنػْ
________________________________________ 

استوت : أي [  فَِإِن اْستَػَويَا ِفي ِإْذٍن َأْو َعَدِمِو  : ] -رحمو الل-قولو 
بدوف أف يأذف  معُ دت اجلُ اجلمعتاف أو اجلمع يف إذف اإلماـ أو عدـ إذنو َتعدَّ 

مع اجلُ  أننا ننظر أي  : بتكبَتة اإلحراـ ، أي  تْ قَ بِ أي اليت سُ [  فَالثَّانَِيُة بَاِطَلةٌ ] هبا
      حكم بصحتها وحدىا ، وما بعدىا ، َيُ  وقعت تكبَتة اإلحراـ َيها أوالً 

 كم ببطالنا َتلـز إعادهتا ظهراً . انية حيُ وىو الذي عَّب عنو بالثَّ 
 :مراده[  ُهَما َبطََلَتاَوِإْن َوقَػَعَتا َمًعا َأْو ُجِهَلِت اأُلْوَلى ِمنػْ : ]  -رحمو الل-قولو 
و إذا مل تسبق احداُها االخرى بتكبَتة اإلحراـ َوقعت تكبَتة اإلحراـ َيهما أنَّ 

   بالتحردية َإننا ضلكم ببطالف اجلمعتُت  أيتهما اليت سبق إماُمهامعًا ، أو جهلنا 
رع ، للشَّ  مواَقٍ  غَتُ  عددَ التَّ  ديكن تصحيح اجلميع ألفَّ  و النَّ وذلك أل أو اجلمع ؛ 
ة السابق َنحكم بالصحة ، َاستوت اجلمعتاف واجلمع  وىو زلرـٌ  ، وال ديكننا معَر

  .يف احلكم بالبطالف 
بادلسجد  يف نظري والعلم عند اهلل أف العبة األقوال فيها رجحأوىذه ادلسألة 

 حلقو ؛ َاحلق للقدًن . ما بعده من ادلساجد مضيعٌ  القدًن وىو األوؿ ؛ ألفَّ 
ڦ   چ:  -ُسْبَحانَوُ -: دليل الكتاب على أف العبة بو يف قولو  دلَّ وقد 

َالعبة باجُلُمَعة ادلقامة َيو ،   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 
 . دِ عدُ للتَّ  دوف غَته إذا مل تكن حاجةٌ 



 ٕٛٙ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

  ________________________________________
 تٌ ىا سِ وأكثرُ تان ، عَ كْ الُجُمَعة َر  بعدَ  نةِ السُّ  وأقلُّ 

________________________________________ 
بُت  [ تٌ ىا سِ ، وأكثرُ  الُجُمَعة ركعتانِ  نة بعدَ السُّ  : ] وأقلُّ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
      ،  قبليةٌ  أف اجُلُمَعة تسن ذلا الراتبة البعدية ، إذ ليس ذلا راتبةٌ  -َرِِحَُو اهللُ -

    نفل قبلها ، إال يف وقت النهي ، وىو وقت انتصاؼ النهار ، التَّ  شرعُ وإمنا يُ 
عن الصالة َيها ، َإذا زالت  وقد قدمنا دليل ذلك عند بياف األوقات ادلنهي  

هي عن الصالة يف منتصف النهار بُت يـو نفل ، وال َرؽ يف النَّ الشمس جاز التَّ 
 اجُلُمَعة وغَته ؛ لعمـو النص الوارد بالنهي .

لصالة اجُلُمَعة ركعتاف ؛ دلا ثبت يف  ديةِ عْ اتبة البػَ نة الرَّ الس   أف أقلَّ  -َرِِحَُو اهللُ - َبُتَّ 
ُهَما-الصحيحُت من حديث عبد اهلل بن عمر     النبي )) أنَّ :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

--   ُتين ((عَ كْ َر  الُجُمَعةِ  ي بعدَ لِّ صَ كان ي . 
بعد اجُلُمَعة ، كما يف صحيح  و أمر بأربعٍ أنَّ  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -وثبت عن 

 انَ كَ   نْ )) مَ :  --قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  --مسلم من حديث أيب ىريرة 
 .عاً (( بَ رْ أَ  لِّ صَ يُ الُجُمَعة فلْ  ياً بعدَ لِّ صَ م مُ كُ نْ مِ 

 وقد اختلف في العمل بهما :
 .  -َرِِحَُهُم اهللُ - بعض العلماءمنهما  َقاؿ بكلٍ 

ى يف ادلسجد ى ركعتُت ، وإف صلَّ ى يف البيت صلَّ و إف صلَّ بأنَّ  بعضهموجمع 
 . َرِِحَُهَما اهللُ ـ ابن القيم واإلما شيخ اإلسالـ ابن تيمية ، ىو اختيارو ى أربعاً ،صلَّ 

ق  َرِْحَُة اهلِل َعَلى -وباألربع قاؿ اإلماـ مالك والشاَعي ، واختاره اإلماـ ادلَو
 عتُت ال تعارض األربع . ؛ ألف الرك -اجلَِْمْيعِ 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٜٙ 

 

 ________________________________________
 مقدّ وتَ  لَ سِ تَ غْ أن يػَ  نُّ سَ ويُ 

________________________________________ 
      اهلل ب َيها لألمة ، وىذا ىو مذىب عبد، واخلطا قوليةٌ  األربع سنةٌ  وألفَّ 
ُهَما- صُتٍ حُ  بنِ  وعمرافَ ،  بن مسعودٍ ا  . -َرِضَي اهللُ َعنػْ

؛ َيكوف اجملموع ستًا ، وىو مذىب  اً ي ركعتُت وأربعصل  يُ  وجمع بينهما فقيل :
ُهمْ -بعض الصحابة  ، عن عليٍ  وىو مأثورٌ وف ستاً ، صل  ، َكانوا يُ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ُهمْ -اهلل بن عمر وعبد   -اهللُ  َرِِحَُهمُ -، واعتبه بعض العلماء  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
،  ست   ركعتاف ، واألكثرُ  ، َاألقل   -َرِِحَُو اهللُ -كمااًل ، كما مشى عليو ادلصنف 

يف رواية عنو : ) إف شاء  -َرِِحَُو اهللُ -ى أربعًا ، قاؿ اإلماـ أِحد وإف شاء صلَّ 
 ىػ .ى ستاً ( اصلى أربعاً ، وإف شاء صلَّ 

َرِضَي اهللُ -ن عمر إف حديث اب وأما على مسلك الترجيح بينهما فقيل :
ُهَما  أقوى إسناداً ؛ َيكوف أرجح . -َعنػْ

    مة ، َاخلطاب َيها لألُ  قوليةً  ةً بًتجيح األربع دلا تقدـ من كونا سنّ  وقيل :
 . جيح، وىو أقوى عند الًتَّ  َيها َال تعارضها وألف الركعتُت داخلةٌ 

من  -َرِِحَُو اهللُ -بعد أف َرغ  [ مقدّ وتَ  لَ سِ تَ غْ أن يػَ  نُّ سَ ويُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
نن ادلتعلقة ها ، شرع يف بياف الس  تِ بَ اتِ ها ورَ تِ بَ طْ بياف السنن ادلتعلقة بصالة اجُلُمَعة وخُ 

 ثابُ يُ  أي : أنو على أنو سنةٌ  ونصَّ  ومن ذلك االغتساؿ ، ، وسِ فْ ي نػَ بادلصل  
 .  واركُ تَ  بُ عاقَ وال يُ  وَاعلُ 
 



 ٕٓٚ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

باالغتساؿ لشهود اجُلُمَعة ، ووردت باالغتساؿ لليـو وقد وردت األحاديث  
قاؿ :  -- النبَّ  حيحُت أفَّ يف الصَّ  --نفسو ، ومنها : حديث أيب ىريرة 

 ى ،ولَ األُ  اعةِ في السَّ  احَ رَ  ثمَّ  ، ابةَ نَ غسل الجَ  الُجُمَعةِ  ومَ يَ  لَ سَ تَ اغْ  نِ )) مَ 
 نة (( .دَ بَ  بَ رَّ ا قػَ مَ أنَّ فكَ 

   الذي أخرجو البخاري يف صحيحو ،  -- ارسي  الفَ  ومنها حديث سلمافَ 
 نْ مِ  طاعَ تَ ما اسْ  رُ طهّ تَ ، ويػَ  يوم الُجُمَعةِ  جلٌ رَ  )) ال يغتسلُ قاؿ :  --النب  أفَّ 
،  سجدِ إلى المَ  وحُ رُ يػَ  و ، ثمّ تِ يْ بػَ  يبِ من طِ  سُّ مَ و ، ويَ نِ ىْ من دُ  ىنُ ، ويدّ  رٍ هْ طُ 

 وُ لَ  رَ فِ ، إال غُ  امِ لإلمَ  تُ صِ نْ يػُ  ، ثمَّ  وُ لَ  بَ تِ ا كُ ي مَ لِّ صَ يُ  نين ، ثمَّ اثْ  ق بينَ فرّ وال يُ 
 . األخرى (( ما بين الُجُمَعة إلى الُجُمَعةِ 

  قاؿ :  -- النبَّ  أفَّ  -- اخلدري   حيحُت من حديث أيب سعيدٍ ويف الصَّ 
 لٍم (( .تَ حْ مُ  لِّ ى كُ لَ عَ  بٌ اجِ وَ  الُجُمَعةِ  لُ سْ )) غُ 

حينما  --يف الصحيحُت يف قصة عثماف  --ويف حديث أيب ىريرة 
ون رُ اٍل يتأخَّ جَ رِ  الُ )) ما بَ َقاؿ :  -- ، َعرَّض بو عمرُ  بةِ طْ ر عن اخلُ تأخَّ 
 داءَ النَّ  عتُ مِ سَ  حينَ  تُ دْ ؤمنين ، ما زِ المُ  ، فقال عثمان : يا أميرَ  اءِ دَ النِّ  بعدَ 

وا عُ مَ تسْ  أيضاً ؟! ألمْ  : والوضوءُ  -- ، فقال عمرُ  لتُ بَ ، ثم أقػْ  أتُ أن توضَّ 
 ل (( .سِ تَ غْ يػَ فلْ  كم الُجُمَعةَ أحدُ  اءَ يقول : إذا جَ  -- اللِ  رسولَ 

ُهَما-اهلل بن عمر ويف الصحيحُت من حديث عبد  -- النبَّ  أفَّ  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
 ل (( .سِ تَ غْ يػَ م الُجُمَعة فلْ كُ نْ مِ  اءَ جَ  نْ )) مَ قاؿ : 

، على الوجوب ، وىو قوؿ احلسن  يدؿ  وظاىر األمر يف ىذه األحاديث 
 .  -َرِِحَُهُم اهللُ - عنهما ، ومذىب داود الظاىري   ، وأِحد يف روايةٍ ومالكٍ 

 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٚٔ 

 

 ________________________________________
 فَ نظَّ تَ ويػَ 

________________________________________ 
 -َرِِحَُهُم اهللُ -من احلنفية وادلالكية والشاَعية واحلنابلة  وذىب جمهور الفقهاء
:            --اهلل  قاؿ رسوؿُ : قاؿ  -- بن جندبٍ  رةَ إىل عدـ وجوبو حلديث مسَُ 

        ل (( ضَ فْ و أَ فهُ  لَ سَ تَ غْ ان ت ، ومَ مَ عْ ا ونِ هَ عة فبِ مُ الجُ  ومَ يَ  أَ توضَّ  نْ )) مَ 
مر لأل نو ، وىو صارؼٌ ماجة ، والًتمذي ، وحسَّ بو داود ، وابن أرواه أِحد ، و 

 واالستحباب . دبِ عن ظاىره إىل النَّ 
على الغسل يـو اجلمعة  فهم منو احلث  وقد جاء عنو عليو الصالة والسالـ ما يُ 

ـِ لْ دوف اإل كما يف الصحيحُت من حديث أـ ادلؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها   بو زا
ي والِ هم من العَ لِ ازِ نَ معة من مَ ون الجُ ابُ تَ نْ يػَ  اسُ النَّ  انَ )) كَ واللف  للمسلم قالت : 

    اللِ  ى رسولَ فأتَ  يحُ منهم الرِّ  خرجُ فيَ  بارُ هم الغُ يبُ صِ ويُ  ارِ بَ ون في الغُ أتُ فيَ 
الل صلى الل  دي ، فقال رسولُ نْ هم وىو عِ منْ  انٌ سَ صلى الل عليو وسلم إنْ 

 . ذا ((ىَ  مكُ ومِ يَ م لِ رتُ هّ طَ كم تَ نَّ أعليو وسلم لو 
ظاَة ، وىو يكوف يف من النَّ  لٌ : تفع   نظفُ التَّ  [ فَ نظَّ تَ : ] ويػَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 بِ ارِ الشَّ  َتِ صِ قْ وتػَ  انةِ العَ  قِ لْ وحَ  طِ اإلبِ  فِ تْ ، مثل : نػَ  ثِ فَ والتػَّ  عثِ البدف بإزالة الشَّ 
 .  دفِ عن البَ  رِ ذَ والقَ  خِ سَ الوَ  وإزالةِ 

 --على ذلك يف حديث سلماف الفارسي  -الصَّالُة َوالسَّالـُ َعَلْيِو -وقد نّبو 
بعد ذكره للغسل ؛ َدؿَّ ((  رٍ هْ طُ  نْ ع مِ طَا تَ ر ما اسْ )) ويتطهّ ادلتقدـ يف قولو : 

 عليو ، وادلراد بو ادلبالغة يف تنظيف البدف وإزالة الوسخ عنو . زائدٌ  و أمرٌ على أنَّ 
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  ________________________________________
 وابِ يَ ثِ  نَ سَ حْ أَ  بسَ لْ ويػَ ،  بَ ويتطيَّ 

________________________________________ 
 .  يتطيَّبَ نة أف والس  : أي  [ بَ طيَّ تَ : ] ويػَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 أفَّ  حيحُتيف الصَّ  -- اخلدري   : ما تقدـ يف حديث أيب سعيدٍ  يهاعل ودلَّ 
، وسواك ،  لمٍ تَ حْ مُ  لِّ ى كُ لَ عَ  بٌ اجِ وَ  الُجُمَعةِ  لُ سْ )) غُ قاؿ :  --النب 

 . ليو ((در عَ ما قَ  يبِ من الطِّ  مسّ ويَ 
يو قولو  --وحديث سلماف  : -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -يف صحيح البخاري َو

 . (( من ِطيِب بَػْيِتو )) ويمسُّ 
ليهما ؛ لعمـو عَ  يبِ الط   بوضعِ  ادلالبسِ و ،  دفِ البَ  يبِ طيِ لتَ  ب ىنا شاملٌ والتطي  

، وذلك  بيثةِ اخلَ  ائحةِ الرَّ  ادلقصود وجود الرائحة الطيبة منو ، ودَعُ  احلديث ؛ وألفَّ 
 . ادللبسَ و  يشمل البدفَ 

 عيدٍ  يـو اجُلُمَعة يوـُ  ؛ ألفَّ  و [يابِ ثِ  أحسنَ  : ] ويلبسُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 ياب . الث   أحسنِ  سِ بْ َيو بلُ  لُ مَّ جَ تَ َيَ 

أى و رَ أنَّ  ))يف الصحيحُت :  --: حديث عمر بن اخلطاب  ويشهد لذلك
ريت ىذه تَ ، لو اشْ  اللِ  ، فقال : يا رسولَ  المسجدِ  باع عند بابِ سيراء تُ  لةً حُ 
 -َوالسَّالـُ  َعَلْيِو الصَّالةُ -يك ، فقال لَ وا عَ مُ دِ إذا قَ  دِ فْ الُجُمَعة وللوَ  ومَ ها يَ تَ سْ بِ فلَ 
على قصد  -- ه النب  ، َأقرَّ رة (( ي اآلخِ و فِ لَ  القَ ال خَ  نْ ه مَ ذِ ىَ  سُ بَ لْ ما يػَ إنَّ 

على  ؛ َدؿَّ  ا من حريرٍ رمة لبس احلُلَّة ألنَّ الّتجّمل للجمعة ، ورّد عليو حبُ 
 .  بلبس أحسن الثياب جمل للجمعةمشروعية التَّ 

 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٖٚ 

 

 ________________________________________
 إليها رَ بكِّ ويُ 

________________________________________ 
كم ى أحدِ لَ ا عَ )) مَ قاؿ :  -- النبَّ  أفَّ  -- اهلل بن سالـٍ ويف حديث عبد

، رواه أبو داود  و ((تِ نَ هْ مِ  وبيْ وى ثَ سِ  الُجُمَعةِ  مِ وْ يػَ ين لِ وبَ ثَ  خذَ تّ تم أن يػَ دْ جَ إن وَ 
 وابن ماجو .

ر إىل صالة بك  لو أف يُ  ويسن  : أي  ا [هَ إليػْ  رَ بكِّ : ] ويُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
       كور ؛ دلا ثبت يف حديث أوسِ هار ، وىو البُ النَّ  ؿَ اجُلُمَعة َيذىب إليها أوَّ 

 الُجُمَعةِ  ومَ يَ  سَّلَ غَ  نْ )) مَ قاؿ :  -- النبَّ  أفَّ  --قفي الثَّ  بن أوسٍ ا
 مع ولمْ ، واْستَ  امِ ا من اإلمَ نَ ب ، ودَ كَ ْر يػَ  ى ولمْ شَ واْبتَكر ، ومَ  رَ كَّ ل ، وبَ سَ تَ واغْ 

، رواه أبو داود  ها ((امِ يَ ها وقِ امِ يَ صِ  رُ نٍة أجْ سَ  لُ مَ وٍة عَ خطْ  لِّ كُ بِ  وُ لَ  انَ كَ   يَػْلُغ ، 
ورواه أِحد عن عبداهلل ، حو واحلاكم وصحَّ ، وابن ماجو ،  سائيُ والنّ ،  مذي  والًت  
 بن العاص رضي اهلل عنهما .ابن عمرو ا

 ا، وتفاوت الناس يف أجرى إىل صالة اجلمعة بكَتت السنة على َضل التَّ وقد دلَّ 
     النبَّ  أفَّ  --حبسب تفاوهتم َيو كما يف الصحيحُت من حديث أيب ىريرة 

-- : بَ رَّ ما قػَ أنَّ فكَ  احَ رَ  ، ثمّ  ابةِ نَ سل الجَ غُ  الُجُمَعةِ  ومَ ل يَ سَ تَ )) من اغْ  قاؿ 
في  احَ رَ  نْ رًة ، ومَ قَ بػَ  بَ رَّ ا قػَ مَ أنَّ ، فكَ  انيةِ الثَّ  اعةِ في السَّ  احَ رَ  نْ ومَ  ، نةً دَ بَ 

،  ابعةِ الرَّ  اعةِ في السَّ  احَ رَ  نْ ن ، ومَ رَ قػْ ًا أَ شَ بْ كَ   بَ رَّ ما قػَ أنَّ ، فكَ  الثةِ الثَّ  اعةِ السَّ 
 بَ رَّ ما قػَ أنَّ ، فكَ  الخامسةِ  اعةِ في السَّ  احَ رَ  نْ ، ومَ  اجةً جَ دَ  بَ رَّ ما قػَ أنَّ فكَ 

 . ((ةً ضَ يْ بػَ 
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  ________________________________________
 هاومِ في يَ  هفِ الكَ  ورةَ ، ويقرأ سُ  و من اإلمامِ ياً ، ويدنُ اشِ مَ 

________________________________________ 
كما يف   -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -؛ لقولو  يًا [اشِ : ] مَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

؛ َدؿَّ  ب ((كَ ْر يػَ  ى ولمْ شَ : )) ومَ ادلتقدـ  -- الثقفي   حديث أوس بن أوسٍ 
 َيو .  للجمعة أال يركبَ  واحِ نة يف الرَّ الس   على َضل ادلشي ، وأفَّ 

عة  و سببٌ ، وأنَّ  عظيمٌ  ادلشي إىل الصالة َيو َضلٌ  وألفَّ  حملو الذنوب ، وَر
الدرجات ، وقد تقدـ ذكر األحاديث الصحيحة الواردة يف ذلك يف آداب ادلشي 

 إىل الصالة يف أوؿ باب الصالة .
يف  ادلراد بو القرب ، خاصةً : نو الد   [ و من اإلمامِ : ] ويدنُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ي من ل  ادلصَ  نُ  يتمكَّ للصوت ، َال األزمنة القددية ؛ حيث مل تكن ىناؾ مكباتٌ 
 رب من ادلنب . نو والقُ الوجوه وأكملها إال بالد   طبة على أت  اخلُ  مساعِ 
 ت السنة على َضل الدنو كما تقدـ يف األحاديث الصحيحة .نصَّ  قدو 

لو أف  ويسن  : أي  [ هامِ وْ في يػَ  فِ هْ الكَ  ورةَ أ سُ رَ قْ ويػَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
       نن ادلتعلقة بيـو اجُلُمَعة يقرأ سورة الكهف يف يـو اجُلُمَعة ، وىذه من الس  

 ال بصالة اجُلُمَعة . 
    -- اخلدري   : حديث أيب سعيدٍ  ية قراءتها يوم الُجُمَعةنّ واألصل في سُ 

من  وُ لَ  اءَ ضَ أَ  الُجُمَعةِ  ومِ في يَ  فِ هْ الكَ  ورةَ أ سُ رَ قػَ  نْ )) مَ قاؿ :  --النب  أفَّ 
 واحلاكم وصححو . ، رواه البيهقي معتين (( الجُ  ما بينَ  ورِ النُّ 

ر بنعمة اهلل على ىذه األمة تذك   عظيمةٍ  وقد اشتملت ىذه السورة على آياتٍ 
 عداء من الس   اخللقِ   حاؿَ بُت  بالكتاب والوحي الذي مل جيعل اهلل َيو عوجاً ، وتُ 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٚ٘ 

 

_____________________________ ___________
 اء عَ الدُّ  كثرَ ويُ 

________________________________________ 
ادلؤمنُت واألشقياء الكاَرين وعواقبهم يـو الدين ، مع ما اشتملت عليو من 

ذكَت باآلخرة ومآؿ الناس إىل اجلنة والنار ، وذلذا  القصص وضرب األمثاؿ والتَّ 
يو تقـو الساعة ، الذي َيو خُ كاف من ادلناسب قراءهتا يـو اجُلُمَعة  لق آدـ ، َو

 َيتذكر العبد َجيع ذلك ليكوف سبباً يف صالح دينو ودنياه وآخرتو . 
زلتمل لليـو كاماًل ؛  الُجُمَعة (( )) في يومِ :  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -وقولو

 . راد النهارُ َيشمل ليلتها ونارىا ، وحيتمل أف يُ 
أف يكثر من الدعاء يـو  ويسن  : أي  [ عاءَ الدُّ  : ] ويكثرَ  -اللُ رَِحَمُو -قولو 

 رسولَ  )) إنَّ  : --اجُلُمَعة ؛ دلا ثبت يف الصحيحُت من حديث أيب ىريرة 
و ٌم وىُ لِ سْ مُ  دٌ بْ قها عَ وافِ ال يُ  ةٌ اعَ سَ  يوِ ، فقال : فِ  الُجُمَعةِ  ومَ يَ  رَ كَ ذَ  -- اللِ 
 . لها ((لِّ قَ ه يػُ دِ يَ ار بِ شَ اه ، وأَ اه إيَّ طَ عْ يئاً إال أَ شَ  تعالى اللَ  ألُ سْ ي ، يَ لِّ صَ ٌم يُ ائِ قَ 

، َإذا أكثر     -تَػَعاىَل -وىذه الساعة سلفيٌة يف يـو اجُلُمَعة ال يعلمها إال اهلل 
العبد من الدعاء يـو اجُلُمَعة على الصفة الواردة يف احلديث ُرِجَي لو إصابتها ؛ 

من يـو  حري ذلا يف كل وقتٍ الناس إىل التَّ يف أف إخفاءىا يدعو  وال شكَّ 
نة اإلكثار من على سُ  -َرِِحَُو اهللُ - ؛ َنصَّ  هر ، َيجتهدوا  يف طلبها يف سائِ اجلمعة
 الدعاء .

 
 



 ٕٙٚ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

  ________________________________________
ًا ، امَ إمَ  كونَ يَ  ، إال أنْ  اسِ النَّ  ابَ قَ ى رِ طَّ خَ تَ وال يػَ ،  --بي ى النَّ لَ عَ  الةَ والصَّ 

 ةٍ جَ رْ أو إلى فػُ 
________________________________________ 

أمر  -- النبَّ  ؛ ألفَّ  [ -- على النبيِّ  الةَ : ] والصَّ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
: قاؿ -- النبَّ  أفَّ  -- الثقفي   أمتو بذلك ، كما يف حديث أوس بن أوسٍ 

 يوِ ، وفِ  ضَ بِ قُ  يوِ ، وفِ  آدمُ  قَ لِ خُ  يوِ ، فِ  الُجُمَعةِ  ومَ م يَ كُ امِ أيَّ  لِ ضَ فْ من أَ  )) إنَّ 
ليَّ ، قالوا عَ  وضةٌ رُ عْ كم مَ التَ صَ  يو ؛ فإنَّ فِ  الةِ الصَّ  نَ مِ  يَّ لَ وا عَ رُ ثِ كْ ، فأَ  قةُ عْ الصَّ 

 (تَ يْ لَ يقولوف : )بػَ ت ؟ (( مْ رِ أَ  يك وقدْ لَ نا عَ التُ ض صَ رَ عْ تػُ  يا رسول الل : وكيفَ 
، أخرجو أِحد  بياء ((نْ األَ  ادَ سَ جْ أَ  ى األرضِ لَ عَ  مَ رَّ حَ  -- اللَ  )) فقال : إنَّ 
 حو .وصحَّ  واحلاكمُ ، والبيهقي ، وابن ماجو ، والنسائي ، وأبو داود 

     يـو اجلمعة ؛ لقولو :  -- ية اإلكثار من الصالة على النب  نّ على سُ  َدؿَّ 
 يو (( .فِ  الةِ من الصَّ  ليَّ وا عَ رُ ثِ )) فأكْ 
     ًا ، امَ إمَ  كونَ يَ  ، إال أنْ  اسِ النَّ  ابَ قَ ى رِ طَّ خَ تَ وال يػَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

بو من ن  على ما ينبغي للمسلم ذبَ  هبذه اجلملة -َرِِحَُو اهللُ -نّبو  [ ةٍ جَ رْ أو إلى فػُ 
نى عن  -- النبَّ  ؛ ألفَّ  وذلك بعدـ زبط ي رقاهبميـو اجُلُمَعة ،  ادلصل ُت أذيةِ 
 كانَ  -- النبي )) أنَّ :  --ٍر سْ اهلل بن بُ كما يف حديث عبد  ذلك

َعَلْيِو -، فقال لو  اسِ النَّ  ابَ قَ ى رِ طَّ خَ تَ يػَ  لٌ جُ رَ  اءَ ، فجَ  الُجُمَعةِ  ومَ يَ  بُ طُ خْ يَ 
، والنسائي ، وأبو داود ، رواه أِحد يت (( آذَ  فقدْ  لسْ : إجْ  -الصَّالُة َوالسَّالـُ 
 حو . واحلاكم وصحَّ ، وابن ماجو 

 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٚٚ 

 

 ________________________________________
في  سَ لَ و ، فجَ بًا لَ احِ صَ  قدَّمَ  نْ ، إال مَ  وُ انَ كَ ه فيجلس مَ غيرَ  قيمَ أن يُ  مَ رُ وحَ 
 ظو لوفَ حْ وضٍع يَ مَ 

________________________________________ 
وأمره باجللوس التَّخط ي لرقاب ادلصلُت ، رمة على حُ  ؤذيًا يدؿ  و بكونو مُ َوصفُ 

 .  لَيُكفَّ أذيَّتو عنهم
 أراد ربصيل َضلِ من  على أفَّ  َدؿَّ (( ؛  يتَ وآنَ  يتَ : )) فقد آذَ ويف رواية 

إىل زبطي رقاب  الصفوؼ األوىل َعليو أف ال يتأخر وال يتواىن ؛ حىت ال يضطرّ 
 الناس .
من ذلك ؛ لكونو زلتاجًا للوصوؿ إىل ادلنب  أنو يستثٌت اإلماـُ  -َرِِحَُو اهللُ - مث بُتَّ 

معو  ال حيصلُ  نبِ للمِ  قريبٌ  ،كأف يوجد مدخلٌ  ما مل يكن ىناؾ مندوحةٌ 
 خطي ؛ َيدخل معو .التَّ 

بوا سبّ تَ  ادلصلُت أفَّ  على : وىذا مبنيٌ رجة ، وجود الفُ  -َرِِحَُو اهللُ -كما استثٌت 
 د ىا .هم لسَ يو ذلا ؛ بًتكِ يف زبط  
 قدَّمَ  نْ ، إال مَ  وُ انَ كَ ه فيجلس مَ غيرَ  قيمَ أن يُ  مَ رُ وحَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

أنو  يف ىذه اجلملة -َرِِحَُو اهللُ - بُتَّ [  ظو لوفَ حْ وضٍع يَ في مَ  سَ لَ و ، فجَ باً لَ احِ صَ 
قيم غَته من مكانو الذي جلس َيو يف ادلسجد ؛ لعمـو ي أف يُ ال جيوز للمصل  

أخاه من رللسو ، وجيلس َيو ،  قيم الرجلُ أف يُ  -الصَّالُة َوالسَّالـُ َعَلْيِو - نيو
      اهلل بن عمرحيحُت من حديث عبدا ، كما يف الصَّ كاف يف اجُلُمَعة أو غَتى  سواءً 
ُهَما- ه دِ عَ قْ اه من مَ أخَ  جلُ الرَّ  يمَ قِ ى أن يُ هَ نػَ  -- النبيَّ  )) أنَّ :  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

 . (( يوِ فِ  ويجلسَ 



 ٕٛٚ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

: اجلمعة ؟ قاؿ : اجلمعة وغَتىا ، وترجم لو البخاري  قلت لناَعٍ  جريجٍ  قاؿ ابنُ  
 و [.في مكانِ  الُجُمَعة ويقعدُ  اه يومَ أخَ  الرجلُ  ] باب ال يقيمُ بقولو:-َرِِحَُو اهللُ -

ُهَما-اهلل لم يف صحيحو من حديث جابر بن عبدوروى مس       -َرِضَي اهلُل َعنػْ
فو إلى الِ خَ يُ  ، ثمَّ  الُجُمَعةِ  ومَ اه يَ كم أخَ أحدُ  يمُ قِ )) ال يُ قاؿ :  --النب  أفَّ 
 وا (( .حُ سَ : إفْ  ليقلْ  ه ، ولكنْ دِ عَ قْ مَ 

،  [مَ رُ حَ و ]ىنا بقولو :  لنهي التحرًن كما صرح بو ادلصنف َرِِحَُو اهللُ َظاىر ىذا ا
 . [ظو لوفَ حْ وضٍع يَ في مَ  سَ لَ و ، فجَ باً لَ احِ صَ  قدَّمَ  نْ مَ ]:  -َرِِحَُو اهللُ -مث استثٌت 

 ُت ، وأذيةٌ على ادلصل   وإذا قصد بو أف يسبقو وحيجز لو ، َإنو يكوف َيو تضييقٌ 
بو شلن  ذلم دبنعهم من الصالة يف ادلوضع احملجوز ، مع أنم سبقوا إليو وىم أحق  

لنفسو ، وأما أف حيجز لغَته  ذلك يعطيو احلقَّ  ر َإفّ ر ، وكوف الصاحب يبك  تأخَّ 
ُت ، واألصل عدـ بادلصل   ضر  و يُ مكانًا  وذلك الغَت مل حيضر َال يبعد منعو ؛ ألنَّ 

ع يف وس  ، وقد تُ  و ، وىو ظلمٌ من حق   ذي احلق   ي إىل منعِ ؤد  جواز ذلك ؛ ألنو يُ 
ىذا األمر ، حىت أصبح البعض يستأجر من يفعل لو ذلك ، بل قد حيجز لو 

      أكثر من ُمَصٍل َانتهى األمر إىل مفاسد ، مع  كاف الفسيح الذي يسعُ ادل
يف العصور ادلتأخرة  لم ؛ وقد أصبح ىذا األمر كما ىو مشاىدٌ ما تقدـ من الظ  

بيوت اهلل ، ويف األياـ  داخلَ  متائِ والشَ باب سببًا يف اخلصومات والنزاعات والس  
الباب يف ذلك  ، وقفلُ  تهمُت وأذيّ ادلصل  شويش على والليال الفاضلة ، والتَّ 

؛ َال يظهر  الزـٌ  كةِ تهَ إىل ىذه احلدود واحملرمات ادلنْ  الذرائع ادلفضيةِ  ، وسد  متعُتٌ 
؛ --من الوجوه ، وينبغي أف يستوي الناس يف بيوت اهلل  ل جواز ذلك بوجوٍ 
على ذلك ت ، كما دلَّ  ، ومن سبق َهو أحق   على أحدٍ  َال يعلو َيها أحدٌ 

 نصوص الشرع وأصولو ، واهلل أعلم .



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٜٚ 

 

 ________________________________________
و عِ وضِ من مَ  امَ قَ  نْ ومَ ،  الةُ ضر الصَّ حْ تَ  ا لمْ مَ  وشٍ رُ فْ مَ  صلىً مُ  عُ فْ رَ  رمُ وحَ 
 بو قُّ حَ و أَ يباً : فهُ رِ إليو قَ  ادَ عَ  ، ثمَّ  وُ قَ حِ لَ  ارضٍ لعَ 

________________________________________ 
 الة [حضر الصَّ تَ  روش ما لمْ فْ لى مَ صَ مُ  فعُ رَ  رمُ : ] وحَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

وضلوىا ، َإذا  ادلصلى ادلفروش يكوف غالبًا لصاحبو الذي قاـ منو لقضاء حاجةٍ 
بو ؛ دلا ثبت يف صحيح مسلم من  ، مث رجع إليو َهو أحق   قاـ منو حلاجةٍ 

و سِ لِ جْ كم من مَ أحدُ  امَ )) إذا قَ قاؿ :  -- النبَّ  أفَّ  --حديث أيب ىريرة 
 .بو ((  قُّ حَ و أَ إليو فهُ  جعَ رَ  ثمَّ 

أف : مراده  [ وُ قَ حِ لَ  ارضٍ و لعَ عِ وضِ من مَ  امَ ومن قَ  ] : -رَِحَمُو اللُ -وقولو 
: أنو إذا  ومفهومولإلنساف يف قيامو من مقعده يف ادلسجد ،  يكوف ىناؾ عذرٌ 
لو قلنا إف كل من قاـ من  ، إذْ  ظاىرٌ  و وىذا واضحٌ سقط حق   مل يكن ىناؾ عذرٌ 

ى الصالة مث ذىب إىل بيتو وعاد إىل بو لشمل من صلَّ  رللسو وعاد إليو َهو أحق  
أعلم أحداً من أىِل الِعلِم ال أخرى إىل نفس ادلوضع كاف لو احلق َيو وىذا  صالةٍ 

كأف يقـو لقضاء حاجتو مث يعود   إذا قاـ لعارضٍ  ، وإمنا يكوف لو احلق   يُقوُؿ ِبو
] قريبًا [ ىذا ادلعٌت رِحو اهلل بقولو :  دَ كَّ أذلك ، وقد  ي َيو ادلكتوبة وضلوليصل  

ذا من قاـ بعده إىل مكانو ، وخرج هب أف يرجعَ  ةِ بنيّ  ارضِ ألنو ىو حاؿ من قاـ للعَ 
     ،  لعارضٍ  مْ قُ يػَ و مل ه ؛ َإنَّ و ، أو غَتِ و أو عملِ فارؽ ادلسجد ويرجع إىل بيتِ ليُ 

 . وال يشملو ىذا احلكم
 
 



 ٕٓٛ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

  ________________________________________
 يهمافِ  زُ وجِ عتين ، يُ كْ ي َر لِّ صَ ى يُ س حتّ لِ جْ يَ  ب لمْ طُ خْ يَ  واإلمامُ  لَ خَ ومن دَ 

________________________________________ 
أنو  بو (( قُّ حَ و أَ إليو فهُ  : )) ثم رجعَ  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -وينبٍت على قولو 

إذا رجع ووجد غَته جالسًا َيو ، كاف من حقو أف يطالبو بالقياـ عنو وتركو 
ألخيو يف ذلك  ليجلس َيو ، وعلى القاعد أف يقـو ؛ ألف الشرع أثبت احلقَّ 

 اجمللس .
 بُتَّ  لخ [إ...  لسْ جْ يَ  لمْ  بُ طُ خْ يَ  واإلمامُ  لَ خَ دَ  نْ : ] ومَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ة ادلسجد ، بل عليو أف أف من دخل أثناء اخلطبة مل تسقط عنو ربي   -َرِِحَُو اهللُ -
درؾ مساع اخلطبة ، هما ؛ لكي يُ يفِ فِ خْ ز َيهما ، وذلك بتَ يهما ، ولكن يتجوَّ يصل  

    وىذا ىو أرجح قولي العلماءوىي من العلم الذي ىو أَضل من العبادة ، 
 --نة عن رسوؿ اهلل يف نظري والعلم عند اهلل ؛ لثبوت الس   -َرِِحَُهُم اهللُ -

      باألمر بفعلهما يف حاؿ خطبة اجُلُمَعة كما يف الصحيحُت من حديث جابر 
ُهَماَرِضَي اهللُ -بن عبداهلل ا  --الُجُمَعة والنبي  يومَ  جلٌ رَ  لَ خَ )) دَ قاؿ :  - َعنػْ
 . يت ؟ قال : ال قال : فصلِّ ركعتين ((لَّ صَ ب فقال : أَ طُ خْ يَ 

 --الل  يوم الُجُمَعة ورسولُ  ليك الغطفانيُّ )) جاء سُ :  دلسلمٍ  ويف روايةٍ 
يهما ، ز فِ جوَّ ، وتَ  تينعَ كْ َر  كعْ فاْر  مْ ، فجلس فقال لو : يا ُسليك ، قُ  بُ طُ خْ يَ 

عتين كْ َر  ركعْ يَ ب فلْ طُ خْ يَ  واإلمامُ  الُجُمَعةِ  ومَ كم يَ أحدُ  اءَ ثم قال : إذا جَ 
 َهذا احلديث نٌص يف موضع النزاع .  ز فيهما ((جوَّ تَ يَ ولْ 
 
 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٛٔ 

 

 ________________________________________
 وز قبلَ جُ مو ، ويَ كلّ يُ  نْ مَ و ، أو لِ ب إال لَ طُ خْ يَ  الم واإلمامُ الكَ  وزُ جُ وال يَ 
 ىاوبعدَ  بةِ طْ الخُ 

________________________________________ 
أف  -- بكوف ُسليٍك كاف َقَتاً ، وأراد النب   عن ىذا الحديث وبوما أجيب 

ُهمْ -يقـو ََتى الصحابة   ضعيفٌ قوا عليو ضعفو وحاجتو َيتصدَّ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 من ثالثة وجوه :

ال يُعلُم دليٌل صحيٌح يدؿ  على أنَّو كاَف ََِقَتًا َعلى َوْجٍو جيعُل النبَّ و أنَّ  أحدىا :
-- خُيص و بالتَّنبيِو الذي ذَكُروه دوَف بَقيِة َُقراِء الصَّحابة رضي اهلل عنهم . 

 الُجُمَعة ..(( كم يومَ أحدُ  اءَ )) إذا جَ قاؿ بعد أف أمره :  --النب  أفَّ  ثانيًا :
قصد التشريع العاـ ومل يقصد شيئًا خاصًا كما  -- النبَّ  على أفَّ  دؿ  وىذا ي
 ذكروا .
َـّ  ثالثاً : على َعلهما أثناء  ادلسجد يدؿ   ةِ ادلشتمل على األمر بتحيَّ  أف األصل العا
   لذلك األصل َال حاجة لتأويلو ،  مواَقٌ  -- طبة ، وحديث ُسليكٍ اخلُ 

 صار إليو يف النصوص ادلخالفة لألصوؿ منعاً للتعارض . ألف التأويل يُ 
بأداء الركعتُت بعد جلوسو  --لُسليك  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -وظاىر أمره 

 ما . هُ طْ قِ سْ يدؿ على أف اجللوس ال يُ 
 . صلِ الفَ  ده بعدـ طوؿِ من قيَّ  ومنهم
األصل يف  لخ [إ...  خطبُ يَ  مُ واإلما المُ الكَ  : ] وال يجوزُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 -- النبَّ  أفَّ  --حيحُت من حديث أيب ىريرة ىذا : ما ثبت يف الصَّ 



 ٕٕٛ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى       بَاُب َصالِة الُجُمَعة                                            

     الُجُمَعة ،  ومَ ب يَ طُ خْ يَ  ، واإلمامُ  تْ صِ نْ بك : أَ احِ لصَ  لتَ )) إذا قُ قاؿ:  
 . ت (( وْ غَ لَ  فقدْ 
  : كانت األوىل أو الثانية ؛ لظاىر قولو   ، سواءً  اإلماـِ  طبةِ خُ  ذلك حباؿِ  دُ ويتقيَّ 

 . (( بُ طُ خْ يَ  )) واإلمامُ 
مل حيـر ، وىذا  ُهابتُت ، أو بعدطْ اخلُ  م قبل اخلطبة األوىل أو بُتَ وعليو ، َلو تكلَّ 

   ، َقولو :  ىا [دَ عْ وبػَ  بةِ طْ الخُ  قبلَ  ] ويجوزُ :  -َرِِحَُو اهللُ -ما أشار إليو بقولو 
 بعد األوىل ، أو الثانية .: أي  ىا [دَ عْ ] وبػَ 

ُهمْ -: َعل الصحابة  ويشهد لذلك ،          كما يف ادلوطأ   -َرِضَي اهلُل َعنػْ
ان مَ وا في زَ انُ هم كَ : )) أنَّ  عن ثعلبة بن أيب مالك القرظي يف سننو وعند البيهقي

 رجُ مر ، فإذا خُ خرج عُ ى يَ حتّ  الُجُمَعةِ  ومَ ون يَ صلُّ يُ  --اب طَّ مر بن الخَ عُ 
،  ثُ حدَّ تَ ا نػَ نَ سْ لَ ال ثعلبة : جَ ون ، قَ نُ ؤذِّ ن المُ ، وأذَّ  نبرِ ى المِ لَ عَ  سَ لَ مر ، وجَ عُ 

 ٌد (( .حَ ا أَ نّ م مِ تكلّ يَ  لمْ نا ، فَ تْ صَ نْ ب أَ طُ خْ مر يَ عُ  امَ نون ، وقَ ؤذِّ ت المُ كَ ا سَ فإذَ 
ـَ ؛ دلا ثبت يف الصحيحُتكل  من ادلنع أف يُ  -َرِِحَُو اهللُ -واستثٌت  من  م اإلما

     الذي دخل ادلسجد والنب   األعرايب   ةِ يف قصَّ  --حديث أنس بن مالك 
--  ُهم ، َلم ينكر النب يثَ غِ ب اجُلُمَعة ، َسألو أف يدعو اهلل أف يُ خيط-- 

     على أنو جيوز للمأمـو أف يكّلم اإلماـ أثناء اخلطبة  ؛ َدؿَّ  معو الكالـعليو 
 دبا تدعو احلاجة إليو .

عليو ظاىر النهي الوارد يف حديثو َيشمل   يدؿ   وربرًن الكالـ أثناء اخلطبة عاـٌ 
َعَلْيِو الصَّالُة -، َإف قولو  أو نيًا عن منكرٍ  ، ولو كاف أمرًا دبعروؼٍ  كالـٍ   كلَّ 

،  دبعروؼٍ  ىو يف احلقيقة أمرٌ ت (( صِ نْ بك : أَ احِ لصَ  لتَ : )) إذا قُ  -َوالسَّالـُ 
الكالـ أثناء خطبة اإلماـ ، ومع ذلك حرمو  كرِ نْ وىو اإلنصات ، وني عن مُ 



 بَاُب َصالِة الُجُمَعة       ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٖٛ 

 

     من العلماء َمن باب أوىل سائر الكالـ ومن ىنا أخذ طائفةٌ  ، بوصفو لغواً 
يصلي عليو  ال َإنو --دلياًل على أنو إذا ذكر اإلماـ النب  -َرِِحَُهُم اهللُ -

باحلمد وكذلك   ُ تلفَّ ال يَ َإنو  أثناء اخلطبة ادلأمـو ادلأموموف ، وىكذا إذا عطس
     -َرِِحَُهُم اهللُ - في أرجح قولي العلماءالـ السَّ  يَردّ  ، وال ال ُيشم ُت العاطس

       ي عن الواجب وىو األمر بادلعروؼ ، و إذا نُ يف نظري والعلم عند اهلل ؛ ألنَّ 
،  هااعِ اؿ مسَ حَ  ويشِ شْ أذى التَّ  ذلا ، وكف   صاتِ طبة واإلنْ اخلُ  و دبصلحةِ قِ مع تعل  

كرد  السَّالـ   عن شأف اخلطبة ومصلحتها َمن باب أوىل غَته شلا ىو خارجٌ 
 . وتشميِت العاطس 

،  بثِ هي عن العَ النَّ  : ولِ بالقَ  بةِ طْ أثناء الخُ  يتِ كِ سْ و عن التَّ يِ هْ لى نػَ ي عَ نِ بَ نْ ويػَ 
قبل على يُ  على ادلصلي أثناء اخلطبة أف ، وادلنبغيوالكالـ من باب أوىل وأحرى 

 رع .الشَّ  و ىو مقصودُ وجل ألنَّ عزَّ  اهللِ  رِ كْ بذِ  و حىت ينتفعَ و ومسعِ اخلطيب بقلبِ 



 ٕٗٛ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ                                              

  ________________________________________      
 بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ 

 ________________________________________ 
ِِ ثٌَت مُ  : افِ يدَ العِ  ر ويرجع و يتكرَ ؛ ألنَ  وعِ جُ والر   ودِ يدًا من العَ ِِ  يدُ ي العِ ، وسُم  يدٍ  

 ِاماً بعد ِاـٍ . 
 ِلى الناس بالفرح والسرور .  و يعودُ ألنَ  وقيل :
ها وقُفوذلا . دِ وْ تفاؤالً بعَ  وقيل :  ه ، كما ُسّيت القافلُة قافلًة ؛ تفاؤالً برجِو

كالِقيِل اسٌم للقْوؿ ، وصار ِلمًا ِلى اليـو ادلخصوص لعوده يف    اسمٌ  : يدُ والعِ 
الل شرع  ؛ ألفَ [  نِ يْ يدَ ] العِ العيد بقولو :  -َرِِحَُو اللُ -، وثٌت ادلصنف  سنةٍ  كلَ 

يد األضحى .   ذلذه األمة ِيدين ال ثالث ذلما ، ومها ِيد الفطر ، ِو
الل ِلى ِباده ادلؤمنُت الصائمُت بتماـ  و يكوف بعد أف َمنَ فإنَ  ا عيد الفطر :فأم  

 ِِ شرين ؛  وِ تِ دَ شهر رمضاف : إما بكماؿ  ثالثُت ، أو بثبوت رؤية ىاللو تسعًا ِو
 ُفشرع ذلم بعد ذلك أف يفرحوا بنعمتو وفضلو ِليهم بإمتاـ ركن الصياـ .

و يكوف بعد فراغ احلجاج من وقوفهم بعرفة وأدائهم فإنَ  وأما عيد األضحى :
 يفاً وزلُِلمُت اجَ جَ لركنو العظيم ؛ فشرع لألمة أف تفرح برِحة الل هبا مبا شرع ذلم حُ 

 ونسك األضاحي .، نسك احلج 
  --قرب إىل الل بذبح األضاحي وحنرىا قربًة لل فيشارؾ احملل وف احلجاج يف التَ 
 . بيحِ سْ والتَ  حميدِ والتَ  هليلِ والتَ  كبَتِ كما يشاركوهنم يف ذكره بالتَ 

ية صالة العيدين ؛ لثبوت السنة  وقد أجمع المسلموف سلفًا وخلفًا ِلى مشرِو
يف األحاديث الصحيحة يف الصحيحُت وغَتمها بصالتو   --ِن رسوؿ الل 

ُهمْ -ذلا ، وىكذا خلفاؤه الراشدوف  َِنػْ  من بعده .  -َرِضَي اللُ 



 بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ         ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٛ٘ 

 

 ________________________________________
 وىي فرُض كفايٍة , إذا َترَكها أىُل بَػَلٍد ُقوتُِلوا 

________________________________________ 
يتها أنَ  و دلا قدـ ادلدينة وجد لألنصار يومُت يلعبوف فيهما يف وكاف أوؿ شِر

رأى  -- النبي   )) أف  :  -- اجلاىلية ، كما يف حديث أنس بن مالكٍ 
ذاف تين , فقاؿ : ما ىَ ر  مَ  نةِ في الس   حراءِ وف إلى الص  رجُ خْ يَ  المدينةِ  أىلَ 

   اهلل  , فقاؿ رسوؿُ  ليةِ اىِ ا في الجَ يهمَ عب فِ لْ ا نػَ نّ اف كُ ومَ اف ؟ فقالوا : يَ ومَ اليَ 
--   ى (( حَ ـو األضْ , ويَ  رِ طْ ـو الفِ هما يَ نْ رًا مِ يْ ا خَ همَ لكم بِ دَ بْ أَ  قدْ  اهللَ  : إف

 حو .واحلاكم وصحَ ، والبيهقي ، والنسائي ، وأبو داود ، رواه أِحد 
 ِائدٌ  ] ىي [الضمَت يف قولو :  [ ايةٍ فَ كِ   : ] وىي فرضُ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

 . ايةٍ فَ كِ   فرضُ  بأنو حكمها -َرِِحَُو اللُ - إىل صالة العيدين ، فبَُت 
چژ  ژ  ڑچ :--قولو ب فرضيتها على الكفاية وُاستدؿ  على

(ٔ) ،
     ضحيتو بعدىا ، ي صالة ِيد األضحى ، وينحر أُ صلم : ادلراد بو أف يُ  قيل

 وىو قوؿ زلكٌي ِن ِطاء وقتادة .
ِلى  -ََِلْيِو الَصالُة َوالَسالـُ - داومتومب: فقد ثبتت األحاديث الكثَتة  أما السنة

دـ تركو ذلا حىت توفاه الل  ، وكاف يأمر باخلروج ذلا  --صالة العيدين ِو
ـم  َرِضَي اللُ - ةِ األنصاريَ  ةَ يَ طِ َِ  وشهودىا ، كما يف الصحيحُت من حديث أ

َها  قَ واتِ ين العَ يدَ في العِ  أف ُنخرجَ  -- اهللِ  رنا رسوؿُ مَ )) أَ قالت :  -َِنػْ
  لمين ((سْ ى المُ ل  صَ ن مُ زلْ تَ عْ يػَ  أفْ  ضَ ي  الحُ  رَ مَ وأَ ,  ورِ دُ الخُ  واتِ وذَ 
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 ٕٙٛ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ                                              

  ________________________________________
 واؿُ ه الز  رُ حى , وآخِ الض   الةِ كصَ : ها تُ قػْ ووَ 

________________________________________ 
بإخراج النساء لشهود صالة العيدين ، فإذا كاف  -ََِلْيِو الَصالُة َوالَسالـُ -فأمر 

فمن باب أوىل  وال مجاِةٌ  النساء الاليت ال جتب ِليهن مجعةٌ  ىذا يف حقم 
أنو  -َرِِحَُو اللُ -اىرة ، ولذلك بَُت ، وىي من شعائر اإلسالـ وأِالمو الظَ الرجاؿ

من شعائر  ةٌ فهي شعَت  إذا تركها أىل بلد قوتلوا ، كما تقدـ معنا يف األذاف ،
 اىرة .اإلسالـ الظَ 

 -َرِِحَُو اللُ - بعد أف بَُت  حى [الض   الةِ كصَ : ها تُ قػْ : ] ووَ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
حكم صالة العيدين ، شرع يف بياف وقتها ، وذلك يستلـز بياف أولو وآخره ، 

  وقت صالة الضحى ،  ؿِ أف أوؿ وقت صالة العيدين كأوَ  -َرِِحَُو اللُ -فبُّت 
و يَبدُأ من طلوع ، وبَينا فيو أنَ  طوع () باب صالة الت  وقد قدمنا بياف ذلك يف 

الشمس وارتفاِها قَػْيَد ُرْمٍح ؛ لثبوت السنة كما يف صحيح مسلم وغَته من 
 َِ صالة الفطر ُيشرع تأخَتُىا إىل  ، إال أفَ  -- لميم الس   ةَ سَ بَ حديث ِمرو بن 

ن الناس من إدراؾ وقت إخراج ؛ حىت يتمكَ  ُْتِ زلَْ رُ  دَ يْ تفاع الشمس قػَ ما بعد ار 
 بعُد . -َرِِحَُو اللُ - بّينويُ زكاة الفطر ، كما سَ 

آخر وقت صالة العيدين  أفَ : أي  [ واؿُ ه الز  : ] وآخرُ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
زواؿ الشمس ، وقد تقدـ بياف ادلراد بزواؿ الشمس ، وكيفية معرفتو يف شرط 

يها ؛ صلم شرع بعده أف يُ الوقت من باب شروط الصالة ، فإذا زالت الشمس مل يُ 
 . خلروج وقتها

 



 بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ         ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٛٚ 

 

 ________________________________________
 اءَ رَ حْ ي صَ فِ  ن  سَ وتُ ,  دِ وا من الغَ ل  صَ  دهعْ إال بػَ  يدِ العِ م بِ لَ يُػعْ  فإْف لمْ 

________________________________________ 
حكم الصالة إذا مل يعلموا بالعيد إال بعد زواؿ الشمس ،  -َرِِحَُو اللُ - مث بَُت 

] فإْف لم يُعلم بالعيد :  -َرِِحَُو اللُ -وأكثر ما يقع ذلك يف ِيد الفطر ، فقاؿ 
ُِ  مَت بن أنسٍ ُِ  و؛ دلا روى أب [ دِ وا من الغَ ل  ه صَ إال بعدَ  لو من  مومةٍ ِن 

في  بٌ كْ َر  اءَ امًا , فجَ يَ نا صِ حْ بَ واؿ , فأصْ شَ  الؿُ لينا ىِ عَ  م  )) غُ األنصار قالوا : 
 أفْ  اسَ الن   -- النبي   , فأمرَ  باألمسِ  الؿَ أوا الهِ هم رَ وا أن  دُ هِ فشَ  هارِ الن   آخرِ 

، وأبو داود ،  ِحدُ أرواه  ىم ((يدِ دًا لعِ وا غَ رجُ خْ هم , وأف يَ ومِ وا من يَ رُ طِ فْ يػُ 
 و . حَ وصحَ  والبيهقي  ، ماجو  وابنُ ،  والنسائي  

، كن السَ  وابنُ ،  ادلنذرِ  و ابنُ حَ : ) وصحَ  -َرِِحَُو اللُ -وقاؿ احلافظ ابن حجر 
 ىػ .ـ ( ازْ حَ  وابنُ 
رِحة الل ِلى -وغَتىم  جرٍ حَ  ابنُ  ، واحلافظُ  وويُ ، والنَ  ابُ اخلطَ  و اإلماـُ حَ حَ وصَ 

 . -اجلميع
نن يف بياف الس   -َرِِحَُو اللُ -شرع  [ راءَ حْ في صَ  سن  : ] وتُ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

    قت مبكاهنا ، أو زماف فعلها ، أو بادلأمومُت ، تعلَ  يف صالة العيدين ، سواءً 
وهنا صالة العيدين أف خيرج ذلا الناس فيصل  نة يف الس   : أفَ  ومن ذلكأو بإمامهم 

حيحُت فعل ذلك ، كما يف الصَ  -- النبَ  يف الصحراء ال يف ادلسجد ؛ ألفَ 
في  رجُ خْ يَ  -- )) كاف النبي  قاؿ :  -- اخلدريم  من حديث أب سعيدٍ 

ََِلْيِو -أنو  صحيحٍ  ، ومل يثبت يف حديثٍ  ى ((ل  صَ ى إلى المُ حَ واألضْ  رِ طْ الفِ 
 صالىا يف مسجده اختياراً ، مع فضلو ومضاِفة الصالة فيو .  -الَصالُة َوالَسالـُ 



 ٕٛٛ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ                                              

  ________________________________________
 رُ طْ سو الفِ كْ ى , وعَ حَ األضْ  الةِ صَ  يمُ دِ قْ وتػَ 

________________________________________ 
ُهمْ  َرِضيَ -وكذلك فعل اخللفاء الراشدوف  َِنػْ من بعده ، وجرى ِليو العمل  -الُل 

إىل صالهتا يف  جدت حاجةٌ سلفًا وخلفًا ، فإف وُ  -َرِِحَُهُم اللُ -ِند أىل العلم 
ادلسجد مثل ادلطر والريح ، وحنو ذلك من األِذار ، صالىا يف ادلسجد دفعاً 

د بعض الشراح ، وقيَ  ى ليست واجبةً صالهتا يف ادلصلَ  ُت ؛ ألفَ ة ِن ادلصلم للمشقَ 
كاف   -ِليو الصالة والسالـ-ألف ُمصاله  ، وىذا صحيحٌ  الصحراء بكوهنا قريبةً 

، ُت يف شهود الصالةة ِن ادلصلم دلشقَ القرب يدفع ا ؛ وألفَ  من ِمراف ادلدينة قريباً 
  ب  نة ِن النَ وأهنم خيرجوف مجيعًا رجااًل ونساًء وصغارًا كما ثبتت بو الس   خاصةً 

--  ـم  ادلتقدـ . -رضي الل ِنها- ةَ يَ طِ َِ  يف حديث أ
أف : أي  [ رُ طْ سو الفِ كْ ى , وعَ حَ األضْ  الةِ صَ  يمُ دِ قْ : ] وتػَ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

يها يف أوؿ صلم ـ صالة األضحى ، فيُ قدم أنو كاف يُ  --نة ِن رسوؿ الل الس  
 الة . ر الصَ ؤخم وقت اجلواز ، وأما يف الفطر فكاف يُ 

نوا من عجيل ليتمكَ األضحى حيتاج الناس فيو إىل التَ  : أفَ  والحكمة في ذلك
 .ت ِليهم الفضلذبح األضاحي يف وقت الفضيلة وىو الضحى ، فإذا أَخرىا فوَ 

فإف تأخَته نسبياً دُيكمن الناَس من إخراج الصدقة يف وقتها ادلتفق : وأما يف الفطر 
 ِليو وىو قبل الصالة . 
إلى  بَ تَ كَ   --بي الن   )) أف  يف مسنده :  –رِحو الل-وروى اإلماـ الشافعي 

 .((اسَ الن   كِّرِ وذَ  رَ طْ خِّر الفِ وأَ  ى ,حَ بن حزـٍ وىو بنجراف أف عجِّل األضْ  ومر عَ 



 بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ         ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٜٛ 

 

، قلت :  معلقًا ِلى إسناده : ) وىذا مرسلٌ  -َرِِحَُو اللُ -قاؿ احلافظ ابن حجر 
َِ صْ لو أَ  رَ جدًا ، وقاؿ البيهقي : مل أَ  وضعيفٌ      ،  ـٍ زْ بن حَ  مروِ اًل يف حديث 

 ا من طريق وكيع ِن ادلعَلى بن ىالؿٍ ويف كتاب األضاحي للحسن بن أِحد البنَ 
ا ي بنَ صلِّ يُ  -- النبي   )) كافَ قاؿ :  -- بٍ دُ نْ ِن جُ  بن قيسٍ  ِن األسودِ 

 ىػ . ا ٍح ((مْ رُ  دِ يْ ى قػَ لَ ى عَ حَ ين , واألضْ حَ مْ رُ  دِ يْ ى قػَ لَ عَ  سُ مْ والش   رِ طْ الفِ  يوـَ 
 قريب .و كما يف التَ يبِ ذِ كْ اتفق ِلى تَ  ى بن ىالؿٍ ادلعلَ و 

 أفَ  قةُ أنو قاؿ : ) أخربنا الثم  -َرِِحَُو اللُ -افعي ِن اإلماـ الشَ  وروى البيهقي  
 حينَ  رِ طْ ى والفِ حَ و إلى األضْ دُ غْ يػَ  كافَ   -- النبي   )) إف  احلسن كاف يقوؿ : 

ـُ تَ , فتَ  سُ مْ الش   عُ لُ طْ تَ  : ) وىذا  -َرِِحَُو اللُ -، قاؿ احلافظ البيهقي  ها ((وعُ لُ طُ  ا
 ىػ .أو مبا يقرب منو مؤخراً ِنو ( ا وشاىده ِمل ادلسلمُت بذلك ، أيضاً مرسلٌ 

       ارًا ، دَ ها يف أوؿ النهار بِ عُ وقِ كاف يُ   -- النبَ  وال ينبغي تأخَتىا ؛ ألفَ 
 ومل يًتاخى .

: سٍر : ما رواه البخاري تعليقًا بصيغة اجلـز ِن ِبدالل بن بُ  ويشهد لذلك
َمَع الن اِس يَػْوـَ ِعيِد ِفْطٍر َأْو َأْضًحى فَأَْنَكَر ِإْبطَاَء اإلَماـِ َوقَاَؿ : )) أنو خرج 
َنا َساَعتَػَنا َىِذِه َوَذِلَك ِحيَن َقْد فَػَرغْ  -صلى اهلل عليو وسلم- يِإن ا ُكن ا َمَع الن بِ 

حو ، وصحَ  واحلاكمُ ،  والبيهقي  ، وابن ماجو ، رواه أبو داود  (( الت ْسِبيحِ 
 حو النووي .وصحَ 

 
 
 



 ٜٕٓ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ                                              

  ________________________________________
 ح  ضَ مُ ى لِ حَ و في األضْ سُ كْ ها , وعَ لَ بػْ و قػَ لُ وأكْ 

________________________________________ 
: أي  [ ح  ضَ مُ ى لِ حَ و في األضْ سُ كْ ها , وعَ لَ بػْ و قػَ لُ وأكْ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

] فػي فالػضمَت: نػة إذا خػرج إىل صػالة الفػطر أف يفػطر قبػل الصػالة ،الس   أفَ 
إىل صالة الفطر ؛ وذلك دلا ثبت يف صحيح البخاري من حديث  ِائدٌ  ػها [لَ بػْ قػَ 

 رِ طْ الفِ  وـَ و يَ دُ غْ ال يػَ  -- اهللِ  رسوؿُ  )) كافَ قاؿ :  -- أنس بن مالكٍ 
 . راً ((تْ هن وِ لُ )) ويأكُ :  ، ويف روايةٍ  راٍت ((مَ تَ  أكلَ ى يَ حتّ 

قبل  ؤمروف باألكلِ الناس كانوا يُ  : ) إفَ  -َرِِحَُو اللُ -ب وقاؿ سعيد بن ادلسيّ 
 ( .  رِ طْ الفِ  دو يوـَ الغُ 

ضحيتو ؛ دلا ثبت يف فطر من أُ نة أف يُ الس   أفَ : وأما يف األضحى فعكسو ، أي 
ى حتّ  رِ طْ الفِ  وـَ يَ  جُ رُ خْ ال يَ  -- النبي   )) كافَ قاؿ :  -- دةَ يْ رَ حديث بػُ 

،  والبيهقي  ،  والًتمذي  ، رواه أِحد  ع ((جِ رْ ى يػَ حتّ  رِ حْ ـو الن  م يَ عَ طْ م , وال يَ عَ طْ يَ 
يف بالد  ِزيزٌة من طريق الرواية مستفيضةٌ  حو ، وقاؿ : ) ىذه سنةٌ وصحَ  واحلاكمُ 

 ىػ .ادلسلمُت ( ا
من  تأخَت األكلِ  ةَ نّ أف سُ : الالـ لالختصاص ، أي  ٍح [ضَ مُ وقولو : ] لِ 

حر يًا يـو النَ حّ ضَ أنو إذا مل يكن مُ  ومفهومو :ي ، ضحم مبن يُ  ضحية خاصةٌ األُ 
  ضحية إىل يـو آخر غَت النحر ، فإنو لعدـ استطاِتو ، أو كاف يريد تأخَت األُ 

 و ؛ فيكوف سلَتاً يف ذلك  .يف حقم  ال سنةَ 
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______________ __________________________
 حِ بْ الص   دَ عْ ياً بػَ اشِ إليها مَ  وـٍ أمُ مَ  رُ يكِ بْ تػَ  ن  سَ ويُ ,  رٍ ذْ ال عُ بِ  عِ امِ في الجَ  وُتْكَره

________________________________________ 
أف صالة العيد يف : أي  [ رٍ ذْ ال عُ بِ  عِ امِ في الجَ  وُتْكَره : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

    كما تقدـ ، وأنو   -ََِلْيِو الَصالُة َوالَسالـُ -نتو ؛ دلخالفتها لسُ  اجلامع مكروىةٌ 
ى العيد يف و صلَ أنَ  صحيحٍ  مل يثبت ِنو يف حديثٍ  -ََِلْيِو الَصالُة َوالَسالـُ -

:  --مسجده بدوف ِذٍر ، مع فضل الصالة فيو ، كما يف حديث أب ىريرة 
يد في العِ  -- بي  هم الن  ى بِ ل  يٍد , فصَ عِ  وـِ طٌر في يَ هم مَ ابَ )) أنهم أصَ 

 حو ، وأقره الذىب .واحلاكم وصحَ رواه أبو داود ، ((  سجدِ المَ 
ُِ ادلسجد احلراـ ؛ لفضلو ، فُيصَلى العيداف فيو ولو مل يُ  ثٍتتُ سْ واُ  دوف  رٌ ذْ وجد 

لى ذلك جرى ِمل السلف غَته من بقية ادلساجد ولو كانت ادلفضَ  لة ، ِو
 . -َرِِحَُهُم اللُ -واخللف 

    شرع [ حِ بْ الص   دَ عْ يًا بػَ اشِ إليها مَ  وـٍ أمُ مَ  رُ يكِ بْ تػَ  ن  سَ ويُ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
       -َرِِحَُو اللُ - نن اليت تتعلق بادلأمومُت وإمامهم ، فبَُت بياف الس  يف  -َرِِحَُو اللُ -
 بعد صالة الصبح .  ُتَ اشِ بكَت ادلأمومُت إليها مَ نة تَ الس   أفَ 

 نو من اإلماـ .ليحصل الد  بكر إليها ؛ ا كصالة اجلمعة يُ فألهنَ  فأما التبكير :
التكبَت إىل الصلوات ِمومًا سنٌة مفضلٌة فاندرجت صالة العيدين حتت  مث إفَ 

 ىذا األصل العاـ .
 
 
 



 ٕٜٕ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ                                              

  ________________________________________
ـٍ  رُ أخ  وتَ   ئةٍ يْ ىَ  نِ سَ حْ ى أَ لَ , عَ  الةِ الص   تِ قْ إلى وَ  إما

________________________________________ 
نة يف الصلوات يو نصوص الس  ت ِلفقد دلَ  وأما فضيلة المشي وُسنّيتو :

الة ِليو ، وقد تقدـ بياف فضيلة ادلشي إىل الصالة ِموماً ، واألحاديث الدَ ِموماً 
لى ِظم األجر فيو يف   آداب ادلشي إىل الصالة ، أوؿ كتاب الصالة ِند بيافِو

 .  -َرِِحَُهُم اللُ - وىذا ىو مذىب جمهور العلماء
 : ) والعمل ِلى ىذا ِند أكثر أىل العلم ( . -َرِِحَُو اللُ -قاؿ اإلماـ الًتمذي 

بكَت فيكوف بعد فراغ اإلماـ من صالة ىو بداية التَ  [ حِ بْ الص   وقولو ] بعدَ 
 العيد بعدىا .َت لشهود صالة كِ بْ والتَ  هيؤِ ل بالتَ الصبح ، فيعجم 

ـٍ  رُ أخ  وتَ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو  لإلماـ أف  سن  ويُ : أي  [ الةِ الص   تِ قْ إلى وَ  إما
ََِلْيِو الَصالُة -ر خروجو إىل قرب وقت صالة العيد ، كما كاف يفعلو يػتأخَ 

، وإمنا كاف حضوره للمصلى ِلى بداية وقت  رُ كم بَ ؛ حيث مل يكن يػُ  -َوالَسالـُ 
 -- اخلدريم  ، كما يف حديث أب سعيدٍ  العيد ، فكاف يبدأ هبا مباشرةً صالة 

ى ل  صَ ى إلى المُ حَ واألضْ  رِ طْ الفِ  وـَ يَ  جُ رُ خْ يَ  -- اهللِ  رسوؿُ  )) كافَ قاؿ : 
 رواه مسلم .  رؼ ((صَ نْ يػَ  الة , ثم  الص   وِ أ بِ دَ بْ يػَ  يءٍ شَ  ؿُ فأوّ 

نة ِندنا يف وقت األضحى والفطر الس  ت ضَ : ) مَ  -َرِِحَُو اللُ -قاؿ اإلماـ مالك 
 ( . الةُ الصَ  ، وقد حّلتِ  الهُ صَ أف خيرج اإلماـ من منزلو قدر ما يبلغ مُ 

ويكوف ذلك بلبس أفضل ثيابو ؛  [ ئةٍ يْ ىَ  نِ سَ حْ ى أَ لَ : ] عَ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
في  مره األحْ دَ رْ بػُ  سُ بَ لْ يػَ  -- اهللِ  رسوؿُ  )) كافَ قاؿ :  --دلا روى جابر 

 رواه البيهقي ، وفيو احلجاج بن أرطأة .  (( معةِ يدين والجُ العِ 
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 ________________________________________
 وافِ كَ تِ اعْ  ابِ يَ ي ثِ ففِ  كفَ تَ عْ إال المُ 

________________________________________ 
ُهَما-الل بن ِمر وثبت يف الصحيحُت من حديث ِبد َِنػْ )) أف :  -َرِضَي الُل 

, فقاؿ :  سجدِ المَ  سيراء عند بابِ  ةً ل  رأى حُ  --بن الخطاب  عمرَ 
   (( ,  دِ فْ وللوَ  معةِ ـو الجُ يَ  اسِ ها للن  تَ سْ بِ ه ؛ فلَ ذِ ىَ  تَ ريْ تَ لو اشْ  اهللِ  يارسوؿَ 

نة ادلعٌت ، فإذا كاف من الس   ىذاجمل للجمعة والعيد فيو نكر ِليو قصد التَ فلم يُ 
جمل للعيدين ومها ِيد اإلسالـ وىي ِيد األسبوع بادلعٌت ، فالتَ جمل للجمعة التَ 

 حقيقة من باب أوىل وأحرى .
ُهَما-الل بن ِمر وروى البيهقي بسنٍد جيٍد ِن ِبد َِنػْ  افَ و كَ )) أن  :  -َرِضَي الُل 

 و (( .ابِ يَ ثِ  نَ سَ حْ أَ  ينِ يدَ في العِ  سُ بَ لْ يػَ 
 رِحو الل :  مراده [ وافِ كَ تِ اعْ  ابِ يَ ي ثِ ففِ  كفَ تَ عْ إال المُ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

العشر األواخر من رمضاف فإنو إذا كانت ليلة العيد ال خيرُج من من اِتكف  أفَ 
مسجِده وإمَنا يَػبػَْقى فيو وذلك من أجل إحياِء ليلِة العيِد بالعبادِة حىَت ولو        

روِج إىل ادلصَلى فيخرج ويشهد مل ُيصلم فيها ، فيبَقى يف ادلسجِد إىل وقِت اخل
العيَد بثياِب اِتكاِفو ؛ دوف أف يُغَتم من حالتو بنظافٍة وحنوىا كلبِس اجلديِد من 

ا بقايا طاِة ؛ فلم تشرع إزالتها ،  ؛ ألهنَ  الثمياب ، فيبقى ِلى حالة االِتكاؼِ 
 كخلوؼ الصائم .

ند النظر ، فإنو ليس ىناؾ دليلٌ  ية إحياء  دؿ  ي نةمن الس   صحيحٌ  ِو ِلى مشرِو
لفجر ، وما ورد من األحاديث فإنَو ليلة ِيد الفطر ، واستمرار االِتكاؼ إىل ا

  ذلك غَت ، وىو ادلوضوع ، وقد بَُت  فِ عْ أنواع الضَ  من أشدم  ضعيٌف بل إَف بعضو



 ٜٕٗ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ                                              

  ________________________________________
 معةِ الجُ  دُ دَ , وعَ  افٌ تيطَ ا اسْ هَ طِ رْ شَ  نْ ومِ 

________________________________________ 
ات ( كما يف ) العلل ادلتناىية (  -َرِِحَُهُم اللُ -واحٍد من أىل العلم   و ) ادلوضِو

 . رِحو الل  للحافظ ابن اجلوزي
ي الوارد بالتنظف لالجتماع كما   مث إف ما ذكروه من القياس سلالف لألصل الشِر

وتقَدـ بياف األحاديث معة ، باالغتساؿ للجُ  -ََِلْيِو الَصالُة َوالَسالـُ - يف أمره
الَصحيحة الواردة بو ، والِعيداف فيهما اْجتماع النَاس وسُلالطة بعضهم بعضاً 

 .  بالَسالـ أكثر من اجلمعة فهما َأْوىَل 
ر العبادة فُيقاس من إْبقاء أثمث إنو ال ُيسَلم أف البقاء يف ثياب االِتكاؼ يعترب 

 بعمل البدف من صياـٍ  قٌ ؛ ألف االِتكاؼ متعلّ  ِلى دـ الَشهيد واخللوؼ للَصائم
 أنو ، وهبذا يتبَُت  بتنظيف البدف ولبس أحسن الثمياب، وىذا ال ِالقة لو  وصالةٍ 

ؤ لصالة هيُ نظف والتَ ية التَ نّ ِلى سُ  اؿاألصل العاـ الدَ ال استثناء للمعتكف من 
 ن وشهودىا بأحسن ىيئة يف اجلسد وادللبس .العيدي
يف بياف  -َرِِحَُو اللُ -شرع  [ افٌ تيطَ ا اسْ هَ طِ رْ شَ  نْ ومِ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

تها شًتط لصحَ أنو يُ  -َرِِحَُو اللُ - الشروط ادلعتربة لصحة صالة العيدين ، فبَُت 
صالة اجلمعة ، وأنو ينبٍت االستيطاف ، وقد تقدـ بياف ادلراد بشرط االستيطاف يف 

 ِلى اِتباره ىنا ِدـ صحة صالة العيدين من أىل العمود واخلياـ .
شًتط أف يشهدىا أربعوف  يُ : أي  [ معةِ الجُ  دُ دَ : ] وعَ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

ِلى قياس صالة العيدين ِلى  وىذا الَشرط وما قبلو مبٍتٌ كصالة اجلمعة ، 
 :  ىذا الشرطُ  د  ورُ ذلا خطبٌة راتبٌة ،  صالةً  صالة اجلمعة ؛ لكوف كل منهما



 بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ         ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٜ٘ 

 

 ________________________________________
ـٍ  فَ ال إذْ   آخرَ  يقٍ رِ طَ  منْ  عَ جِ رْ يػَ  أفْ  ن  سَ ويُ ,  إما

________________________________________ 
غَت  بصحة صالة ادلنفرد بال نزاع إذا فاتتو فصالىا ِلى حاذلا ، وىو جوابٌ 

 مسّلم . 
موالىم    بن مالكٍ  أنسُ  مرَ )) وأَ ويف صحيح البخاري تعليقًا بصيغة اجلـز : 

,  رِ صْ المِ  لِ أىْ  الةِ ى كصَ ل  يو , وصَ نِ و وبَ لَ أىْ  عَ مَ , فجَ  اويةِ بالز   ةَ بَ تْ أبي عُ  ابنَ 
اليت كاف  اويةَ فدَؿ ِلى ِدـ اشًتاط االستيطاف والعدد ؛ ألف الزَ يرىم (( ؛ بِ كْ وتَ 

          تبعد ِن البصرة فرسخُت ، كما ذكره البخاري  -- أنسٍ  فيها مقر  
 يف صحيحو . -َرِِحَُو اللُ -

ـٍ  فَ ذْ : ] ال إِ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو      شًتط لصحة صالة العيدين ال يُ : أي  [ إما
          أف يأذف اإلماـ بفعلها ، كما تقدـ يف اجلمعة ، قاؿ احلافظ ابن حجر 

 ىػ .( ا -َرِِحَُهُم اللُ -ىل العلم : ) وىو قوؿ أكثر أ -َرِِحَُو اللُ -
دلن شهد  ن  سَ يُ : أي  آخر [ يقٍ رِ طَ  منْ  عَ جِ رْ يػَ  أفْ  ن  سَ : ] ويُ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

العيدين أف يذىب من طريق ويرجع من طريق آخر ، وقد فعل ذلك رسوؿ الل 
--  َالبخاري يف صحيحو ِن جابر لإلماـ أف يفعلو ؛ دلا روى  حبَ تُ اسْ ؛ ف

ُهَما-الل ابن ِبد َِنػْ يٍد ـو عِ يَ  افَ إذا كَ  -- )) كاف النبي  قاؿ :  -َرِضَي الُل 
 .  يق ((رِ الط   فَ الَ خَ 

ذلك ، ِلى أقواٍؿ  --يف ادلعٌت الذي من أجلو فعل رسوؿ الل  وقد اختلف
 ِديدٍة ، ذكر احلافظ ابن حجر أنو اجتمع لو منها أكثر من ِشرين قوالً . 

 



 ٜٕٙ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ                                              

  ________________________________________
 ةِ بَ طْ الخُ  لَ بْ ن قػَ يْ تػَ عَ كْ يها َر لِّ صَ ويُ 

________________________________________ 
ها كر يف فوائد ذلك بعضُ : ) ُذ  -اللُ َرِِحَُو -وقاؿ القاضي ِبد الوىاب بن نصر 

 ىػ .( ا ، وأكثرىا دِاوى فارغةٌ  قريبٌ 
أنو يشهد لو الطريقاف ؛ فيكوف تكثَتاً لشهادة  ومن ىذه المعاني التي ذكروىا :

 األرض لو باخلَت . 
 ليشهد لو سكاف الطريقُت من اإلنس واجلن .  وقيل :
 إلظهار شعائر اإلسالـ فيهما .  وقيل :
 ليغيظ ادلنافقُت أو اليهود .  :وقيل 

ليكثر النفع يف االستفتاء والتعلم واالقتداء واالسًتشاد ، إىل غَت ذلك شلا  وقيل :
ذكروه من ادلعاين ، وأكثرىا ال دليل ِليو ، كما أشار إليو القاضي ِبد الوىاب 

 . -َرِِحَُهُم اللُ -وغَته 
نة يف ىذه ىي الس   [ ةِ بَ طْ الخُ  لَ بْ ن قػَ يْ تػَ عَ كْ يها َر لِّ صَ ويُ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

 صالة العيدين أهنا ركعتاف ، وذلا خطبة ، وتكوف بعد الصالة .
مها ، حيحُت وغَت حيحة يف الصَ : األحاديث الصَ  ت على جميع ذلكوقد دل  

ُهَما-الل بن ِمر حيحُت من حديث ِبدففي الصَ  َِنػْ  )) كافَ قاؿ :  -َرِضَي الُل 
 (( . بةِ طْ الخُ  لَ بْ يدين قػَ العِ  وفَ ل  صَ وأبو بكر وعمر وعثماف يُ  -- اهللِ  رسوؿُ 

   )) أف رسوؿ اهلل :  -- اخلدريم  ويف صحيح مسلم من حديث أب سعيدٍ 
--  َى ل  , فإذا صَ  الةِ بالص   أُ دَ بْ , فيَ  رِ طْ الفِ  وـَ ى ويَ حَ األضْ  وـَ يَ  رجُ خْ كاف ي
ـَ م قَ ل  و وسَ التَ صَ   .  الىم ((صَ في مُ  وسٌ لُ جُ  مْ وىُ  اسِ لى الن  عَ  بلَ قْ أَ , فَ  ا



 بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ         ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٜٚ 

 

 ________________________________________
ـِ رَ اإلحْ  ى بعدَ ولَ ر في األُ بِّ كَ ويُ  ي تًا وفِ سِ  اءةِ رَ والقِ  ذِ عو  الت   لَ بْ وقػَ  تاحِ فْ تِ واالسْ  ا
 اً سَ مْ خَ  اءةِ رَ ل القِ بْ قػَ  انيةِ الث  

________________________________________ 
: ) والعمل ِليو ِند أىل العلم من أصحاب  -َرِِحَُو اللُ -قاؿ احلافظ الًتمذي 

 ىػ .أف صالة العيدين قبل اخلطبة ( ا وغَتىم --النب 
ـِ رَ اإلحْ  ى بعدَ ولَ ر في األُ بِّ كَ ويُ :] -رَِحَمُو اهللُ -قولو   -َرِِحَُو اللُ -شرع  لخ [إ.. ا

نن ادلتعلقة بصفة صالة العيدين القولية والفعلية ، ومنها هبذه اجلملة يف بياف الس  
   كرب يف األوىل بعد اإلحراـ واالستفتاح ، أنو يُ  -َرِِحَُو اللُ -، فبَُت  كبَتِ ة التَ نَ سُ 

ف ما يتعلق أي بعد تكبَتة اإلحراـ ، وقراءتو لدِاء االستفتاح ، وقد تقدـ بيا
 هبما يف ) باب صفة الصالة ( .

     ؛  مخساً : انية قبل القراءة ويف الثَ  تكبَتاتٍ  ستَ يُكرّب : أي ًا [ ت  قولو : ] سِ 
 يدِ في العِ  بػ رَ كَ   -- النبي   )) أف  ه : ِن أبيو ِن جدم  دلا روى ِمرو بن شعيبٍ 

     أخرجو أِحد ،  (( ي اآلخرةِ ًا فِ سَ مْ ى وخَ ولَ ي األُ ًا فِ عَ بػْ يرة , سَ بِ كْ شرة تَ ي عَ تَ نْ ثِ 
 وفعلو .  -ََِلْيِو الَصالُة َوالَسالـُ -وابن ماجو ، والبيهقي ، ورواه أبو داود من قولو 

ي فِ  بػ رَ كَ   -- اهللِ  رسوؿَ  )) أف  :  --ادلزين  ومثلو حديث ِمرو بن ِوؼٍ 
 (( اءةِ رَ القِ  لَ بْ ًا قػَ سَ مْ خَ  ي اآلخرةِ , وفِ  اءةِ رَ القِ  لَ بْ ًا قػَ عَ بػْ ى سَ ولَ ي األُ فِ  ينِ يدَ العِ 

 نو . والًتمذي وحسَ ، رواه ابن ماجو 
َها-ومثلو حديث ِائشة  َِنػْ  رُ بػِّ كَ يُ  كافَ   -- اهللِ  رسوؿَ  )) أف  :  -َرِضَي الُل 

 .اً (( سَ مْ خَ  انيةِ ي الث  , وفِ  يراتٍ بِ كْ تَ  بعَ ى سَ ولَ ى في األُ حَ واألضْ  رِ طْ في الفِ 



 ٜٕٛ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ                                              

رواه أِحد ، وأبو داود ، وابن ماجو ،  (( وعِ كُ الر   يْ يرتَ بِ كْ وى تَ : )) سِ ويف رواية  
  . واحلاكم

 انية ىي األكثر واألشهر . مس يف الثَ بع يف األوىل ، واخلَ ورواية السَ 
من  -ََِلْيِو الَصالُة َوالَسالـُ -وي ِنو : ) ورُ  -َرِِحَُو اللُ -قاؿ احلافظ ابن ِبدالرب 

 ىػ .ألوىل ومخساً يف الثانية ... ( اكثَتٍة حساٍف أنو كرَب سبعاً يف ا  طرؽٍ 
    ِن أب ىريرة  فرواه مالكٌ  -- وروي ىذا الوجو ِن بعض أصحاب النبم 

--  الل بن ِباس اه البيهقي وابن أب شيبة ِن ِبدبسنٍد صحيٍح ، ورو     
ُهَما- َِنػْ  . وصَحح البيهقي إسناده -َرِضَي اللُ 

ن الصحابة : ) ىو قوؿ أكثر أىل العلم م -َرِِحَُو اللُ -قاؿ احلافظ العراقي 
 ىػ .والتابعُت واألئمة ( ا

من حيث اجلملة ؛ حيث اختلفوا  -َرِِحَُهُم اللُ - وىو مذىب جمهور العلماء
يف ادلذىب ،  يف تكبَتة اإلحراـ : ىل تدخل يف السبع أو ال ؟ ومها روايتاف

يف األوىل قبل القراءة  أربعٌ  أف التكبَتَ  -- الل بن مسعودٍ ن ِبدِ وىناؾ روايةٌ 
   وأخذ بها الحنفيةيف الثانية قبل الركوع ، كما رواه ابن أب شيبة وغَته ،  وأربعٌ 

 . -َرِِحَُهُم اللُ -
ًا إىل النب  أرجح -َرِِحَُهُم اللُ - ومذىب الجمهور وموقوفًا ِن  --مرفِو

ُهمْ -بعض الصحابة  َِنػْ  كما قدمنا .   -َرِضَي اللُ 
َرِضَي اللُ - بن ِباسٍ ِبدالل ؛ وذلذا صَح ِن  عٍ نو  واخلالؼ ىنا خالؼ تَ 

ُهَما ًا , وبإحدى عَ سْ تِ  رَ بػ  كَ   اءَ شَ  نْ عًا , ومَ بْ سَ  رَ بػ  كَ   اءَ شَ  نْ )) مَ أنو قاؿ :  -َِنػْ
 الطحاوي . أخرجو((  عشرةَ  , وثالثَ  عشرةَ 

 



 بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ         ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٕٜٜ 

 

 ________________________________________
يرًا , ثِ كَ   هللِ  دُ مْ يرًا , والحَ بِ كَ   كبرُ أَ  : اهللُ  ويقوؿُ ,  يرةٍ بِ كْ تَ  لِّ كُ   معَ  وِ يْ دَ يَ  عُ فَ رْ يػَ 

اً  يمَ لِ سْ تَ  مَ ل  و وسَ بي وآلِ الن   دٍ م  حَ ى مُ لَ عَ  ى اهللُ ل  ياًل , وصَ صِ وأَ  رةً كْ بُ  اف اهللِ حَ بْ وسُ 
 يراً ثِ كَ 

________________________________________ 
 يرفع يديو كلما كرَب .: أي  [ يرةٍ بِ كْ تَ  لِّ كُ   معَ  وِ يْ دَ يَ  عُ فَ رْ يػَ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

يف رفع اليدين يف الصالة يف ) باب صفة  --وقد تقدـ بياف ىدي النب 
 الصالة ( .

جٍر           بن حُ  : بعمـو حديث وائلِ  على مشروعيتو في صالة العيد ستدؿ  واُ 
--  : اهلل  مع رسوؿِ  يتُ ل  )) صَ وفيو ادلتقدـ يف صفة الصالة--  َفكاف 

في  وِ يْ دَ يَ  لَ خَ دْ و وأَ ينِ مِ و بيَ الَ مَ شِ  ذَ خَ أَ  , ثم   فَ حَ تَ الْ  و قاؿ : ثم  يْ دَ يَ  عَ فَ رَ  رَ إذا كبػ  
 ما .... الحديث ((هُ عَ فػَ رَ  ثم   وِ يْ دَ يَ  جَ رَ خْ أَ  عَ كَ ْر يػَ  أفْ  ادَ رَ و , قاؿ : فإذا أَ بِ وْ ثػَ 

       وسياقو ال يدؿ  ِلى الرَفع ِند كلم تكبٍَت ، وأما رواية أب داود وغَته بلفظ 
فإف ادلراد بالَتكبَتة  (( الت كبيرةِ  معَ  وِ يْ دَ يَ  يرفعُ  --اهلل  أى رسوؿَ )) أن و رَ 

الذمىٍت ، وىذه الرواية  ولذلك ِرَفها بالالـ اليت تدؿ  ِلى العهدِ  بَتة اإلحراـِ كْ تَ 
فيها وائٌل رضي الل ِنو الَصالة اليت  فَ صَ بَينتها الرموايات األخرى ادلفَصلة اليت وَ 

 .يف كلم تكبَت  رفعَ  -- رآىا كاملًة وليس فيها أف النبَ 
 وِ يْ دَ يَ  عُ فَ رْ يػَ  و كافَ )) أن  :  --اب بن اخلطَ  ثر ِن ِمرَ : مبا أُ  كما استدلوا

 ف إسناده . رواه األثـر وضعَ  (( يدِ والعِ  ازةِ نَ في الجَ  يرةٍ بِ كْ تَ  لِّ كُ   معَ 
 الدليل ِليو . واألصل ِدـ الرفع حىت يدؿَ 



 ٖٓٓ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ                                              

 لخ [إيرًا .. ثِ كَ   هللِ  دُ مْ يرًا , والحَ بِ كَ   أكبرُ  : ] ويقوؿ : اهللُ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو  
         لقوؿ ِقبة : سألت ابن مسعود ِما يقولو بعد تكبيػرات العػيد ؟ قػاؿ :

 رواه البيهقي . (( --بي لى الن  ي عَ لِّ صَ ليو , ويُ ي عَ نِ ثْ ويػُ  اهللَ  مدُ حْ )) يَ 
 --واألصل يقتضي ِدـ الذكر فيما بُت التكبَتات إال بالوارد ِن رسوؿ الل 

 (( يالً صِ وأَ  رةً كْ بُ  اف اهللِ حَ بْ يرًا , وسُ ثِ كَ   هللِ  دُ مْ , والحَ  يراً بِ كَ   أكبرُ  اهللُ  ))وقولو : 
دلا قالو بعد  --للصحاب  -ََِلْيِو الَصالُة َوالَسالـُ -قد يستؤنس لو بإقراره 

َرِضَي اللُ -الل بن ِمر من حديث ِبد تكبَتة اإلحراـ ، كما يف صحيح مسلمٍ 
ُهَما  : اهللُ  وـِ من القَ  جلٌ رَ  اؿَ قَ  إذْ  -- النبيِّ  ي معَ لِّ صَ ا نُ ن  )) كُ قاؿ :  -َِنػْ
 اهللِ  رسوؿُ  ياًل , فقاؿَ صِ وأَ  رةً كْ بُ  اف اهللِ حَ بْ يرًا , وسُ ثِ كَ   هللِ  دُ مْ يرًا , والحَ بِ كَ   أكبرُ 

--  َاهللِ  ا يا رسوؿَ : أنَ  وـِ من القَ  ذا ؟ قاؿ رجلٌ ذا وكَ كَ   مةَ لِ ائل كَ ن القَ : م 
شكل ِليو أنو دِاء لكن يُ ((  اءِ مَ الس   وابُ بْ ها أَ لَ  تْ تحَ ها فُ لَ  تُ بْ جِ : عَ  فقاؿَ 

ستفتاح  كر بُت التكبَتات ال ِالقة لو باال، والذّ  مجيدِ ِلى التَ  مشتملٌ  استفتاحٍ 
 كما ال خيفى .

الل بن مسعود فقد ورد فيها أثر ِبد -ُو اللُ َرِِحَ -وأما الصيغة اليت ذكرىا ادلصنف
--  : بن عقبةَ  الوليدَ  )) أف  الذي أخرجو الطرباين يف الكبَت ِن إبراىيم 
فقاؿ  جدِ سْ المَ  ةِ صَ رْ وسى في عَ وأبو مُ  وحذيفةُ  مسعودْ  , وابنُ  جدَ سْ المَ  خلَ دَ 

 اهللُ  : يقوؿُ  مسعودٍ  ؟ فقاؿ ابنُ  عُ نَ صْ فكيف أَ  رَ ضَ حَ  قدْ  يدَ العِ  : إف   الوليدُ 
     و اهللَ عُ دْ , ويَ  --بي لى الن  ي عَ صلِّ ليو , ويُ ي عَ نِ ثْ ويػُ  اهللَ  مدُ حْ , ويَ  أكبرُ 

,  و اهللَ عُ دْ ويَ  --بي لى الن  ي عَ لِّ صَ ليو , ويُ ي عَ نِ ثْ ويػُ  اهللَ  مدُ حْ , ويَ  رُ بػِّ كَ يُ  ثم  
 رْ بػِّ كَ   , ثم   --بي لى النِّ ي عَ لِّ صَ ليو , ويُ ني عَ ثْ , ويػُ  اهللَ  مدُ حْ , ويَ  رُ بػِّ كَ يُ  ثم  

  تابِ الكِ  اتحةِ أ بفَ رَ فاقػْ  مْ قُ  , ثم   دْ جُ واسْ  عْ كَ واْر  رْ بػِّ كَ   , ثم   تابِ الكِ  حةِ اتِ بفَ  أْ رَ واقػْ 
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 ٖٓٔ 

 

 ________________________________________
ح , بِّ بسَ  حةِ اتِ الفَ  ى بعدَ ولَ ي األُ رًا فِ هْ جَ  رأُ قْ يػَ  ثم  ,  لكذَ  غيرَ  قاؿَ  ب  حَ أَ  وإفْ 
 انيةِ في الث   يةِ اشِ والغَ 

________________________________________ 
,  عُ , وادْ  --بي لى الن  لِّ عَ ليو , وصَ ِن عَ واثْ  اهللَ  دِ مَ , واحْ  رْ بػِّ كَ   , ثم   ورةِ وسُ 
,  دْ جُ واسْ  عْ كَ واْر  --بي لى الن  لِّ عَ ليو , وصَ عَ  نِ واثْ  اهللَ  دِ مَ , واحْ  رْ بػِّ كَ   ثم  

 (( . ابَ وسى : أصَ وأبو مُ  ذيفةُ قاؿ فقاؿ : حُ 
ورجالو  قاؿ اذليثمي : ) وابراىيم مل يدرؾ واحدًا من ىؤالء الصحابة وىو مرسلٌ 

 ىػ .( ا ثقاتٌ 
 )) إف  قاؿ :  -- بن مسعودٍ ِبدالل وروى الطرباين ِن ِلقمة واألسود ِن 

اإلسناد  -َرِِحَُو اللُ -، وجّود الشيخ األلباين  لمة ((ر كَ دْ قَ  نِ يْ يرتػَ بِ كْ تَ  لِّ كُ   نَ يْ بػَ 
     قولو يف صالة العيد :  -- بن مسعودٍ ِبدالل الذي روى بو احملاملي ِن 

 على اهلل (( . اءٌ نَ وثػَ  --هلل  دٌ مْ يرتين حَ بِ كْ تَ  لِّ كُ   )) بينَ 
ِلى أف الذكر  ىذا مبٍتٌ  لك [ذَ  غيرَ  قاؿَ  ب  حَ أَ  : ] وإفْ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

بعد التكبَت ليس فيو شيٌء مؤقٌت ، كما اختاره بعض احملققُت ، وىو اختيار 
 . -َرِِحَُهُم اللُ -وطائفة من أىل العلم  -َرِِحَُو اللُ -شيخ اإلسالـ 

ح , بِّ بسَ  حةِ اتِ الفَ  ى بعدَ ولَ رًا في األُ هْ أ جَ رَ قْ يػَ  م  : ] ثُ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
نة فيما يقرؤه اإلماـ يف صالة أف يُبُت الس  : مراده رِحو الل  [ انيةِ لث  في ا يةِ اشِ والغَ 

العيدين ، فبَُت رِحو الل أنو يقرأ هباتُت السورتُت ، واألصل يف ذلك ما ثبت يف 
 كافَ عماف بن بشَت رضي الل ِنهما قاؿ : )) صحيح مسلٍم من حديث الن  
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 چں  ڻ  ڻ  ڻ چ معة بػ والجُ  ينِ يدَ في العِ  أُ رَ قْ يػَ  -- اهللِ  رسوؿُ 
(ٔ)      

 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ و 
 في يوـٍ  معةُ والجُ  يدُ العِ  قاؿ : وإذا اجتمعَ  (ٕ)

 . ((ين التَ هما أيضاً في الص  رأ بِ قْ يػَ  واحدٍ 
 افَ كَ   -- النبي   )) أف  :  -- دبٍ نْ بن جُ  رةَ حديث سَُ  يف العيدين ومثلو

((  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ ,  چں  ڻ  ڻ  ڻ چ  ػ ين بػيدَ في العِ  أُ رَ قْ يػَ 
 رواه أِحد . 

 ِمرَ  رضي الل ِنو أفَ  يثيم اللَ  وثبت ِنو يف صحيح مسلم من حديث أب واقدٍ 
صلى اهلل عليو  اهللِ  رسوؿُ  أُ رَ قْ يػَ  ما كافَ  بن اخلطاب رضي الل ِنو سألو : ))ا

ٱٻ  ٻ  چ  فيهما بػ أُ رَ قْ يػَ  ؟ فقاؿ : كافَ  رِ طْ ى والفِ حَ وسلم في األضْ 

 چٻ
 چھ  ھ  ے  ے چ  و بػ (ٖ)

ِلى  (( ، وفيو دليلٌ  (ٗ)
     أنو لو قرأ  -َرِِحَُهُم اللُ -أفضلية قراءة ىذه السور ، وال خالؼ بُت العلماء 

نة ، للس   ت صالتو ، ولكن اتباع الوارد أِظم أجرًا ، وفيو إحياءٌ ما تيسر صحَ 
 رىا .جْ ِند جهل الناس هبا أو ىَ  خاصةً 

 
 

                              
. 1 ، آية : األِلى( / 1)
. 1 ، آية : الغاشية( / 2)
. 1 ، آية : ؽ( / 3)
. 1 ، آية : القمر( / 4)
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 ٖٖٓ 

 

 ________________________________________
وَلى بِتْسِع األُ  حُ تِ فْ تػَ سْ معة , يَ الجُ  يْ تَ بَ طْ كخُ   نِ يْ تػَ بَ طْ خُ  بَ طَ خَ  مَ ل  فإذا سَ 
 عٍ بْ بسَ  انيةَ , والث  َتْكِبيراتٍ 

________________________________________ 
: أي  [ معةالجُ  يْ تَ بَ طْ كخُ   نِ يْ تػَ بَ طْ خُ  بَ طَ خَ  مَ ل  فإذا سَ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
 ن  سَ فيهما ما يُ  ن  سَ نن واألحكاـ ، فيُ طبيت اجلمعة يف الس   العيدين كخُ يَت بَ طْ أف خُ 
ما ، ومجيع ما يتعلق من اإلنصات هِ تِ حَ صِ شًتط لِ اجلمعة ، وىكذا ما يُ  يَتْ بَ طْ يف خُ 

      وغَته من ادلسائل ، وقد تقدـ بياف مجيع ذلك يف  مع اإلماـ وجواز الكالـ
معو  رُ فيكبػّ   اإلماـُ : التكبَت من ادلأمـو إذا كرَب  واستثنى) باب صالة اجلمعة ( 

، كما ُيستثٌت جواز انصراؼ ادلأمومُت ِن اخلطبة ، وال يلزمهم اجللوس  ادلأموـُ 
اع الذكر ، وشهود دِوة دلا فيو من س وإف جلُسوا فإنو أفضل ذلمحىت هنايتها 

 ، كما أشار جعل خطبة العيدين كاجلمعة القياس ِليها، وادلعتمد يف  ادلسلمُت
 . وغَته رِحة الل ِلى اجلميع نووي  اإلماـ ال إليو

  ؛  [ عٍ بْ بسَ  انيةَ , والث  وَلى بِتْسِع َتْكِبيراتٍ األُ  حُ تِ فْ تػَ سْ يَ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
 نةِ الس   نَ )) مِ الل بن ِتبة بن مسعود قاؿ : دلا روى البيهقي ِن ِبيدالل بن ِبد

ـُ  كبرَ أف يُ   عَ بْ سَ  انيةِ , وفي الث   يراتٍ بِ كْ تَ  عَ سْ تِ  بَ طُ خْ يَ  أفْ  قبلَ  يدِ العِ  وـَ يَ  اإلما
بيد الل الراوي تابعي ، وىو أحد فقهاء ادلدينة السبعة .((  يراتٍ بِ كْ تَ   ، ِو

ة غَته ، وليس كقوؿ نَ وسُ  --ب النَ  نةِ لسُ  زلتملٌ  (( نةِ الس   نَ مِ  ))وقولو : 
أف يستفتح خطبة العيد  -َرِِحَُهُم اللُ -الصحاب ، وذلذا اختار بعض األئمة 

           حبمد الل كسائر اخلطب ، واختاره شيخ اإلسالـ ، واإلماـ ابن القيم 
 خطبة العيد  -َرِِحَُهُم اللُ -، وقد جعل طائفة من العلماء  -َرِِحَُهَما اللُ -
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  ________________________________________
هم في بُ غِّ رَ وف , ويػُ جُ رِ خْ ا يُ مَ  همْ لَ  نُ بيِّ , ويُ  قةِ دَ ى الص  لَ عَ  رِ طْ في الفِ  همْ حث  يَ 

 هامَ كْ هم حُ ن لَ بيِّ , ويُ  يةِ حِ ضْ ى في األُ حَ األضْ 
________________________________________ 

ِليو ، كما يف  كبَت ، وقد ورد يف االستسقاء ما يدؿ  بالتَ  واالستسقاء مفتتحةً 
َِنػَْها-حديث أـ ادلؤمنُت ِائشة  ََِلْيِو الَصالُة -يف صفة استسقائو  -َرِضَي الُل 

 سُ مْ الش   بُ اجِ ا حَ دَ بَ  حينَ  -- اهللِ  رسوؿُ  جَ رَ )) فخَ قالت :  -َوالَسالـُ 
     ، رواه أِحد ((  احلديث...  -- اهللَ  دَ مِ وحَ  بػ رَ فكَ  برِ نْ ى المِ لَ عَ  دَ عَ فقَ 

 حو ابن السكن .وصحَ ، واحلاكم ، وأبو داود 
            همْ لَ  نُ بيِّ , ويُ  قةِ دَ ى الص  لَ عَ  رِ طْ في الفِ  همْ حث  يَ : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

وىذا ِلى ادلذىب من أف وقت صدقة الفطر ال ينتهي بالصالة ،  [ وفجُ رِ خْ ا يُ مَ 
حية يف يـو ضْ أحكاـ األُ  -ََِلْيِو الَصالُة َوالَسالـُ -فيبُّتُ ذلم أحكامها ، كما بَُت 

 األضحى ، فيكوف بياناً دلا حيتاجو الناس إىل معرفة أحكامو يومها .
هم ن لَ بيِّ , ويُ  يةِ حِ ضْ ى في األُ حَ هم في األضْ بُ غِّ رَ ويػُ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

      -ََِلْيِو الَصالُة َوالَسالـُ -؛ دلا ثبت يف الصحيحُت وغَتمها ِنو  [ هامَ كْ حُ 
و يـو ِيد تِ بَ طْ يف خُ  -ََِلْيِو الَصالُة َوالَسالـُ - فيها من األحاديث اليت بَُت 
َِ اء حيحُت من حديث الربَ حية كما يف الصَ األضحى أحكاـ األضْ        ازبٍ بن 

ُهَما- َِنػْ , الةِ الص   بعدَ  رِ حْ الن   يوـَ  -- اهللِ  بنا رسوؿُ طَ )) خَ قاؿ :  -َرِضَي اللُ 
َكَنا فَػَقْد َأَصاَب الن ُسَك , َوَمْن َنَسَك َوَنَسَك ُنسُ َمْن َصل ى َصالَتَػَنا فقاؿ : 

 . (( قَػْبَل الص اَلِة فَِتْلَك َشاُة َلْحمٍ 
 



 بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ         ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٓ٘ 

 

 ________________________________________
 ةٌ ن  : سُ  افِ تَ بَ طْ ها والخُ نَ يػْ بػَ  رُ كْ والذِّ  دُ وائِ الز   يراتُ بِ كْ والت  

________________________________________ 
َشِهْدُت ))قاؿ :  --حيحُت من حديث جندب بن سفياف ويف الصَ 

فَػَلْم يَػْعُد َأْف َصل ى َوفَػَرَغ ِمْن َصالَتِِو َسل َم  --اأَلْضَحى َمَع َرُسوِؿ الل ِو 
َمْن   :َقْد ُذِبَحْت قَػْبَل َأْف يَػْفُرَغ ِمْن َصالَتِِو فَػَقاَؿ  يَذا ُىَو يَػَرى َلْحَم َأَضاحِ فَإِ 

َيْذَبْح  فَػْلَيْذَبْح َمَكانَػَها ُأْخَرى َوَمْن َكاَف َلمْ  يُنَصلِّ َكاَف َذَبَح ُأْضِحي َتُو قَػْبَل َأْف 
 .  (( فَػْلَيْذَبْح بِاْسِم الل وِ 

حيحُت ؛ فدلت يف الصَ  -- الل وأنس بن مالكٍ ومثلو حديث جابر بن ِبد
لإلماـ أف يُػبَػُتم يف خطبتو يـو  سن  و يُ ىذه األحاديث الصحيحة وغَتىا ِلى أنَ 

ويُقاس ِليو الفطر ِلى  الناس إىل معرفتها حلاجةالنحر أحكاـ األضحية 
 .ادلذىب

 [ ةٌ ن  : سُ  افِ تَ بَ طْ ها والخُ نَ يػْ بػَ  رُ كْ والذِّ  دُ وائِ الز   يراتُ بِ كْ والت   : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
كعة األوىل وائد وىي غَت تكبَتة اإلحراـ يف الَر كبَتات الزَ التَ  أفَ  -َرِِحَُو اللُ - بَُت 

   ِلى األصل  ألهنا زائدةٌ  فهي زوائدُ ؛  الثانية سنةٌ وغَت تكبَتة القياـ يف الركعة 
و يًتتب ِلى ذلك وىو تكبَتة اإلحراـ وتكبَتة االنتقاؿ ، وإذا كانت سنًة فإنَ 

دـ وجوب سجود السهو بًتكها سهواً .   ِدـ اإلمث بًتكها ِمداً ِو
الل دُ ِليهم ؛ دلا روى ِب وأما اخلطبتاف فإف انتظارمها من ادلأمومُت ليس بواجبٍ 

ى ضَ ا قَ , فلم   يدَ العِ  -- مع النبيِّ  تُ دْ هِ )) شَ قاؿ :  -- ائبِ بن السَ ا
 أفْ  ب  حَ أَ  نْ س , ومَ لِ جْ يَ فلْ  سَ لِ جْ يَ  أفْ  ب  حَ أَ  نْ , فمَ  بُ طُ خْ ا نَ قاؿ : إن   الةَ الص  

 ؛  ، وفيو ضعفٌ  سائي  والنَ ، وابن ماجو ، رواه أبو داود ب (( ىَ ذْ يَ فلْ  بَ ىَ ذْ يَ 



 ٖٙٓ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ                                              

  ________________________________________
ها ضُ عْ أو بػَ  وُ تْ اتػَ فَ  نْ مَ لِ  ن  سَ ها , ويُ عِ ضِ وْ ىا في مَ وبعدَ  الةِ الص   لَ بْ قػَ  لُ نف  الت   هُ رَ كْ ويُ 
 هاتِ فَ ى صِ لَ ىا عَ اؤُ ضَ قَ 

________________________________________ 
، وُبٍت  ِليهم العيد ليس بواجبٍ  ادلأمومُت خلطبة ماعِ لسَ  ِلى أف اجللوسَ  فدؿَ 

 . ُْتِ تػَ بَ طْ ِليو ِدـ وجوب اخلُ 
 :أي [ هاعِ ضِ وْ ىا في مَ وبعدَ  الةِ الص   لَ بْ قػَ  لُ نف  الت   هُ رَ كْ ويُ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

ى الذي أف السنة دلن شهد العيد أف ال يتنفل قبل الصالة وال بعدىا يف ادلصلَ 
          الل بن ِباس حيحُت من حديث ِبدالصَ دلا ثبت يف شهد فيو العيد ؛ 

ُهَما- َِنػْ  ,ينِ تَ عَ كْ ى َر ل  فصَ  يدٍ عِ  وـَ يَ  -- اهللِ  رسوؿُ  جَ رَ )) خَ قاؿ :  -َرِضَي اللُ 
 ىما (( .دَ عْ هما , وال بػَ لَ بػْ لِّ قػَ صَ يُ  لمْ 

 [ هاتِ فَ ى صِ لَ ىا عَ اؤُ ضَ ها قَ ضُ عْ أو بػَ  وُ تْ اتػَ فَ  نْ مَ لِ  ن  سَ ويُ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
بعد أف بَُت رِحو الل ما يتعلق بصفة صالة العيدين ، شرع يف بياف ما يتعلق 

أف من فاتتو صالة العيد أو بعضها  -َرِِحَُو اللُ -بادلسبوؽ من أحكاـ حيث بَُت 
 .فإنو يقضيو ِلى صفة صالة العيد 

 ادلسبوؽ يتم  إف  فإف قلنا :من فاتتو الركعة األوىل ،  : أفَ  وينبني على ذلك
  مخساً . كربم انية ، ويُ و يقـو للركعة الثَ يها ِلى صالتو مع اإلماـ فإنَ نِ بْ صالتو ويػَ 
عيد ما فاتو مع اإلماـ ِلى صفتو من أوؿ : إف ادلسبوؽ يقضي فيُ  وإف قلنا

     سبعًا ، كربم و يقـو قاضيًا للركعة األوىل اليت فاتتو ِلى صفتها فيُ الصالة فإنَ 
 ي صالة العيد ِلى صفتها . صلم كلتا احلالتُت يُ   وىو يف

 



 بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ         ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 
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 ________________________________________
 دٍر آكَ طْ ي فِ يدين وفِ تي العِ لَ يػْ ي لَ فِ  طلقُ المُ  كبيرُ الت   ن  سَ ويُ 

________________________________________ 
ليو فإنو إذا وأما إذا مل يدرؾ الركوع من الركعة األخَتة فقد فاتتو مجاِتُ  ها ، ِو

 يف األوىل سبعًا ، ى ركعتُت ِلى صفة صالة العيد ، يكربم لَ م اإلماـ قاـ وصَ لَ سَ 
 ساً ، وهجهر يف القراءة .انية مخَ ويف الثَ 

قلنا باإلمتاـ أو القضاء ِلى  سواءً  أما كونو إذا أدرؾ ركعة يقضيها ِلى صفتها
ت ال إشكاؿ فيو ؛ ألنو األصل يف ادلسبوؽ ، كما دلَ  اخلالؼ يف ادلسبوؽ فإنو

قاؿ :  --النب  حيحُت أفَ يف الصَ  --ِليو األحاديث كحديث أب ىريرة 
     وا , ل  صَ م فَ تُ كْ َر دْ ا أَ وف , فمَ عَ سْ م تَ تُ نػْ ا وأَ وىَ تُ أْ فال تَ  الةُ ت الص  يمَ قِ )) فإذا أُ 

 وا (( .م  تِ كم فأَ اتَ ا فَ ومَ 
     وأما قضاؤىا ِند فواهتا بالُكلمية ِلى صفتها فقد تقدـ دليلو من فعل أنس 

اوية وصالتو مع أىلو ومواليو ، ويتقّيد قضاؤىا ِلى صفتها بالزَ  -- بن مالكٍ ا
إذا فاتتو فعاًل ال وقتًا ، مبعٌت أنو مل خيرج وقتها وذلك بانتصاؼ النهار ، أما إذا 

 قضاؤىا ، وحينئٍذ تكوف قد فاتتو فعالً وزماناً .شرع وقتها فإنو ال يُ  خرجَ 
ٍر طْ ي فِ يدين وفِ تي العِ لَ يػْ ي لَ فِ  طلقُ المُ  كبيرُ الت   ن  سَ ويُ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

يف ليلة ِيد الفطر واألضحى ،  كبَتُ التَ  نةَ الس   أفَ  -َرِِحَُو اللُ -بَُت  [ دآكَ 
َِرَِي ِن قَػْيد الصالة ؛ فلم يتقَيد  قِ لَ ادلطْ  بَتِ كْ ويسمى ىذا التكبَت بػ) التَ  ( ؛ ألنو 

في أرجح قولي العلماء في بصالٍة مكتوبٍة ، وىو يف ليلة ِيد الفطر مطلٌق 
 .  -َرِِحَُهُم اللُ - وىو قوؿ الجمهوروالعلم ِند الل  نظري
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  ________________________________________
 ةِ ج  ي الحِ ذِ  رِ شْ عَ  لِّ وفي كُ 

________________________________________ 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ:  --قولو  ودَؿ ِلى رجحانو ظاىر

 چۉ  ې   ې  ې  ې 
(ٔ) . 

ية  -َرِِحَُو اللُ -ت اآلية الكردية أيضًا ِلى ما ذكره ادلصنف وقد دلَ  من شِر
اآلية  رتالقرآف ِليو ، ولذلك فسّ  التكبَت ليلة ِيد الفطر ، وأنو آكد ؛ لنصم 

ثبوت الرؤية ليلة بة رمضاف : إما بتماـ الشهر  أو بأف ادلراد هبا إكماؿ ِدَ  الكردية
 الثالثُت .

 صلواتٍ  بثالثِ  فإنَو يكوف مقَيداً  وأما ِلى القوؿ بأف تكبَت ليلة ِيد الفطر مقيدٌ 
   فيكوف بعدىا وىي صالة ادلغرب والعشاء ليلة الفطر ، والفجر يف صبيحتو ، 

فوجب البقاء ِلى مطلق نّص قييد ، لعدـ ورود الدليل بالتَ  ذىب مرجوحٌ وىو م
 ه "دُ يِّ قَ ا يػُ مَ  دَ رِ ى يَ و حت  القِ لى إطْ ى عَ قَ بػْ يػَ  المطلقَ  " أف  :  القاِدةَ  القرآف ألفَ 

 والل أِلم . 
ِلى ىدايتو لنا وللخلق ، والسنة أف هجهر بو ، وُيسمعو للغَت  -ُسْبَحانَوُ -وتكبَته 

كما ر ، ويَػَتنبو ، ويكوف يف البيوت واألسواؽ والطرقات وادلساجد وغَتىا  ليتذكَ 
 . دَؿ ِليو ِمـو اآلية الكردية

التكبَت ادلطلق  سن  يُ : أي  [ ةِ ج  ي الحِ ذِ  رِ شْ عَ  لِّ : ] وفي كُ  -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
      الل ثبت يف حديث ِبديف مجيع العشر األوىل من شهر ذي احلجة ؛ دلا 
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ُهَما- بن ِباسٍ ا َِنػْ َما ِمْن أَي اـٍ اْلَعَمُل  ))قاؿ :  -- اللِ  رسوؿَ  أفَ  -َرِضَي اللُ 
ـَ اْلَعْشرِ  -الص اِلُح ِفيَها َأَحب  ِإَلى الل ِو ِمْن َىِذِه األَي اـِ   : قَاُلوا -يَػْعِنى أَي ا

, َواَل اْلِجَهاُد ِفى َسِبيِل الل ِو  :قَاَؿ ؟ َسِبيِل الل ِو  َرُسوَؿ الل ِو َواَل اْلِجَهاُد ِفىيَا
 رواه البخاري . (( ِمْن َذِلكَ  بشيءٍ  فَػَلْم يَػْرِجعْ , ِإال  رَُجٌل َخَرَج بِنَػْفِسِو َوَماِلِو 

ُهَما-الل بن ِمر ويف حديث ِبد َِنػْ :  --قاؿ : قاؿ رسوؿ الل  -َرِضَي الُل 
ـٍ ي  أَ  نْ ا مِ )) مَ   هِ ذِ ىَ  نْ مِ  ن  يهَ ل فِ مَ العَ  يوِ لَ ب إِ حَ وال أَ  -ُسْبَحانَوُ - اهللِ  عندَ  مُ ظَ عْ أَ  ا
رواه أِحد ،  (( يدِ مِ حْ والت   يرِ بِ كْ والت   يلِ لِ هْ التػ   نَ مِ  ن  يهَ وا فِ رُ ثِ كْ ر ؛ فأَ شْ اـ العَ األي  

ُهَما-ومثلو حديث ِبدالل بن ِباس  َِنػْ أخرجو الطرباين يف الكبَت  -َرِضَي الُل 
 ىػ .( ا ه جيدٌ وقاؿ احلافظ ادلنذري : ) وإسنادُ 

ية التَ ت ىذه الس  فدلَ  يف العشر األوىل من  بيحِ سْ والتَ  ميدِ حْ والتَ  كبَتِ نة ِلى مشرِو
 شهر ذي احلجة . 

      الفقهاء ولهذا نص  مطلقًا بدوف قيد الصالة ادلكتوبة ، وقد جاء النص هبا 
ية التكبَت يف العشر األوىل من ذي احلجة ، وقد جرى  -َرِِحَُهُم اللُ - ِلى مشرِو

    الل بن ِمر كما جاء ِن ِبد  --ِليو العمل من أصحاب رسوؿ الل 
ُهَما-وأب ىريرة  َِنػْ  وؽِ إلى الس   رِ شْ اـ العَ اف أي  جَ رُ خْ )) أنهما كانا يَ :  -َرِضَي اللُ 

أخرجو البخاري يف صحيحو ِنهما تعليقاً  معهما (( اسُ ر الن  بِّ كَ اف , فيُ رَ بػِّ كَ فيُ 
 يف الفتح . -َرِِحَُو اللُ -كما ذكر احلافظ   ِحيدٍ  بنُ  بصيغة اجلـز ، ووصلو ِبدُ 
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  ________________________________________
  في األْضَحى مْن َصالِة َفْجِر َيوـِ َعَرفةَ  اعةٍ مَ في جَ  يضةٍ رِ فَ  لِّ كُ   بَ قِ عَ  دُ قي  والمُ 

________________________________________ 
في األْضَحى مْن  اعةٍ مَ في جَ  يضةٍ رِ فَ  لِّ كُ   بَ قِ عَ  دُ قي  والمُ : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 

يْ ىذا ىو النوع الثاين من [  َصالِة َفْجِر َيوـِ َعَرفةَ   كبَتُ كبَت ، وىو التَ التَ  نِو
،  مكتوبةٍ  كبَت الذي يكوف ِقب كل صالةٍ و التَ أنَ  -َرِِحَُو اللُ - ، فبَُت  دُ ادلقيَ 

لوات اخلمس بالصَ  صف بكونو مقيدًا ، كما تقدـ ، فهو خاصٌ ولذلك وُ 
 و يكوف يف مجيع األوقات . ومن ىنا فارؽ ادلطلق ؛ ألنَ  ،واجلمعة

     :  رطـ ىذا الش  و ومفه،  أف يكوف يف مجاِةٍ  دِ يف ادلقيَ  -َرِِحَُو اللُ -واشًتط 
ين في قولوىذا ىو أحد ال،  و التكبَتُ شرع يف حقم و ال يُ ى منفردًا فإنَ و لو صلَ أنَ 

 . المسألة
ُهمْ -حابة : أف الوارد ِن الصَ  على وىو مبنيٌ  َِنػْ إمنا ىو تكبَتىم يف  -َرِضَي اللُ 

ُهَما-الل بن ِمر هبا ؛ حيث كاف ِبد صَ ة ، فاختُ اجلماِ َِنػْ ال يكرب  -َرِضَي اللُ 
أيضًا ، رواه ِنو  -- بن مسعودٍ ِبدالل إنو قوؿ  وقيل :ه ، ى وحدَ إذا صلَ 

ما يف : ) وال سلالف ذل -َرِِحَُو اللُ -ق ابن قدامة ابن ادلنذر ، قاؿ اإلماـ ادلوفَ 
 .ىػ الصحابة فكاف إمجاِاً ( ا

و خيتلف احلكم فيو ، وأنَ  وهنايةً  كبَت ادلقيد بدايةً وقت التَ  -َرِِحَُو اللُ - مث بَُت 
 سبة للمحـر باحلج وغَته .بالنم 

فأما بالنسبة لغَت احملـر باحلج : فإنو يبدأ تكبَته ادلقّيد من بعد صالة الفجر يـو 
 ِرفة . 
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ُهَما-الل ابر بن ِبد: حبديث ج واستدلوا َِنػْ        النبي   كافَ )) :  -َرِضَي الُل 
--  ََعَلى : فَػيَػُقوُؿ , َعَلى َأْصَحاِبِو  يُػْقبلُ َغَداِة َعَرَفَة ن مِ  بحَ ى الص  ل  إذا ص

الل ُو , َوالل ُو َأْكبَػُر , اَل ِإَلَو ِإال  الل ُو , الل ُو َأْكبَػُر الل ُو َأْكبَػُر : َويَػُقوُؿ , َمَكاِنُكْم 
فَػُيَكبػُِّر ِمْن َغَداِة َعَرَفَة ِإَلى َصاَلِة اْلَعْصِر ِمْن آِخِر أَي اـِ , َولِل ِو اْلَحْمُد , َأْكبَػُر 

 .  ، وفيو ضعفٌ  رواه الدارقطٍت  ((  الت ْشرِيقِ 
 رفةَ عَ  وـَ يَ  رِ جْ الفَ  الةِ صَ  بعدَ  رُ بػِّ كَ يُ  افَ و كَ )) أن  :  رضي الل ِنو ِن ِليٍ  وصحَ 

ـِ أي   من آخرِ  رِ صْ العَ  الةِ إلى صَ   رواه ابن أب شيبة .  (( يقِ رِ شْ الت   ا
ُهَما- الل بن ِباسٍ ومثلو ِن ِبد َِنػْ  حٍ صحي بسندٍ  كما رواه البيهقي    -َرِضَي الُل 

 . -- الل بن مسعودٍ ورواه احلاكم أيضاً ِن ِبد
    إىل مجهور أىل العلم  بَ سِ ، ونُ  أشهر األقواؿ في المسألةوىذا القوؿ ىو 

ليو العمل يف : ) ىو الرَ  -َرِِحَُو اللُ - ي  و قاؿ اإلماـ النو  -َرِِحَُهُم اللُ - اجح ِو
 ىػ .األمصار ( ا

األقواؿ يف التكبَت الذي ِليو مجهور  : ) أصح   -َرِِحَُو اللُ -وقاؿ شيخ اإلسالـ 
السلف والفقهاء من الصحابة واألئمة أف يكرب من فجر يـو ِرفة إىل آخر أياـ 

َِ التَ  ـُ وأي   رِ حْ الن   وـُ ويَ  فةَ رَ عَ  وـُ )) يَ نن : ؛ دلا يف الس   الةٍ صَ  كلم   بَ قِ شريق  نًى مِ  ا
ـُ أي   يَ , وىِ  الـِ اإلسْ  لُ ىْ نا أَ يدُ عِ   . (( لوِ لِ  رٍ كْ وذِ  بٍ رْ وشُ  لٍ كْ أَ  ا

 ىػ .حابة ( ا؛ وألنو إمجاع أكابر الصَ  ودلا رواه الدارقطٍت ِن جابرٍ 
 ىػ .ذي ِليو العمل ( ا: ) ىو أشهر األقواؿ ال رِحو الل وقاؿ احلافظ ابن كثَت
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  ________________________________________
ـِ أي   رِ آخِ  رِ صْ إلى عَ  رِ حْ الن   وـَ يَ  رِ هْ الظ   الةِ صَ  منْ  ـِ رِ حْ وللمُ  ,        يقِ رِ شْ الت   ا
 دِ جِ سْ المَ  منَ  رجْ خْ أو يَ  ثْ دِ حْ يُ  ما لمْ  اهُ ضَ و قَ يَ سِ نَ  وإفْ 

________________________________________ 
 -َرِِحَُهُم اللُ -بعد أف حكى أقواؿ العلماء  -َرِِحَُو اللُ -وقاؿ احلافظ ابن حجر 
     وأصح  ،  حديثٌ  -- من ذلك ِن النبم  يف شيءٍ  وخالفهم : ) ومل يثبتْ 

بح يـو ِرفة إىل آخر أنو من صُ  وابن مسعودٍ ،  حابة قوؿ ِليٍ ما ورد فيو ِن الصَ 
 ىػ .أخرجهما ابن ادلنذر وغَته ( اأياـ مًٌت 

 رِ آخِ  رِ صْ إلى عَ  رِ حْ الن   وـَ يَ  رِ هْ الظ   الةِ صَ  منْ  ـِ رِ حْ وللمُ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -وقولو 
ـِ أي   كمو ؛ فلم يبدأ تكبَته من بعد فجر يـو ِرفة إمنا اختلف حُ  [ يقِ رِ شْ الت   ا

 مكتوبةٍ  لبية يف حجمو ، وأوؿ صالةٍ بالتَ  حر ؛ ألنو مشغوؿٌ النَ  يوـِ  رِ هْ ر إىل ظُ وتأخَ 
 قطعَ  -- النبَ  حر ؛ ألفَ هر يـو النَ تكوف بعد قطعو للتلبية ىي صالة الظ  

حر حينما رمى مجرة العقبة ، كما سيأيت بإذف الل بيانو يف ) مناسك النَ  و يوـَ يتَ بِ لْ تػَ 
 احلج ( .

، ودفع بعد منتصف  عفةِ ة فإنو لو كاف معذورًا كالضَ وإذا كانت ىذه ىي العلَ 
و رع يف حقم ، شُ  ى الفجر يف مجاِةٍ الليل ورمى مجرة العقبة قبل الفجر ، مث صلَ 

و الفجر يف حقم  ض من يرى جواز الرمي قبل الفجر ؛ ألفَ كبَت ، وىو قوؿ بعالتَ 
 . وِ تِ يَ بِ لْ بعد انقطاع تػَ  يكوف أوؿ صالةٍ 

      مراده [ دِ جِ سْ المَ  منَ  رجْ خْ أو يَ  ثْ دِ حْ يُ  ما لمْ  اهُ ضَ و قَ يَ سِ نَ  وإفْ  وقولو : ]
     ،  ثْ دِ ه ما مل حيُْ و قضاؤ رع يف حقم د ، شُ كبَت ادلقيَ التَ  يَ سِ أنو إذا نَ :  رِحو الل

 تفوت بفوات زلّلها .  ى فيو ؛ ألنو سنةٌ أو خيرج من ادلسجد الذي صلَ 
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 ________________________________________
و إال لَ , ال إِ  رُ بػَ كْ أَ  , اهللُ  رُ بػَ كْ أَ  عًا : اهللُ فْ و شَ تُ فَ يٍد , وصِ عِ  الةِ صَ  بَ قِ عَ  ن  سَ وال يُ 

 دُ مْ الحَ  , وهللِ  رُ بػَ كْ أَ  , اهللُ  رُ بػَ كْ أَ  واهللُ  اهللُ 
________________________________________ 

 ذلا .  بطل الصالة ، والذكر ىنا تابعٌ فألنو يُ  فأما الحدث :
ًتط فيو شْ كر ال تُ ِدـ القطع ؛ ألف الذم  -َرِِحَُو اللُ -وقّوى اإلماـ ابن قدامة 

 هارة . الطَ 
تقدـ بيانو يف باب لتدارؾ السهو كما  فألنو قاطعٌ  وأما الخروج من المسجد :

 كبَت . ، فكذلك التَ  سجود الَسهو
، وظاىر ىذا : أنو إذا  -َرِِحَُو اللُ -ال يقطع ، واختاره اإلماـ ادلوفق  وقيل :

رع لو القضاء ره ، شُ ى فيو ، مث تذكَ نسيو ومل حيدث ، وبقي يف رللسو الذي صلَ 
 بأف ال يطوؿ الفصل . -ِِحَُهُم اللُ رَ -مطلقاً ، لكن قّيده بعض العلماء 

جاء  سلصوصٌ  ألنو ذكرٌ  [ يدٍ عِ  الةِ صَ  بَ قِ عَ  ن  سَ وال يُ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
و ِقب الصلوات ادلكتوبة ،  سلصوصةٍ  ِلى صفةٍ  ين قولوىو أحد ال، وىي وقِو

 .  -َرِِحَُهُم اللُ - عند أىل العلم
َِ و يُ : أنَ  الثاني قوؿوال ا كادلكتوبة من جهة  حر ؛ ألهنَ النَ  الة ِيدِ صَ  بَ قِ شرع 

 . كوهنا مفروضةً 
،  شرع ِقيبها ، وىكذا الفريضة اليت صالىا منفرداً كما قدمنافال يُ  أما النافلة :

 . وأنو مأثوٌر ِن بعض الصحابة رضي الل ِنهم
 و إال اهللُ لَ , ال إِ  رُ بػَ كْ أَ  , اهللُ  رُ بػَ كْ أَ  عًا : اهللُ فْ و شَ تُ فَ وصِ  : ] -رَِحَمُو اهللُ -قولو 
  الل ؛ ِلى ظاىر حديث جابر بن ِبد [ دُ مْ الحَ  , وهللِ  رُ بػَ كْ أَ  , اهللُ  رُ بػَ كْ أَ  واهللُ 



 ٖٗٔ  ىػ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة اْلِعْيَدْينِ                                              

ُهَما-  َِنػْ ُهمْ -وي ِن بعض الصحابة ادلتقدـ ، ورُ  -َرِضَي الُل  َِنػْ   -َرِضَي الُل 
 وغَته . -- كعبدالل بن مسعودٍ 

وؿ :  كبير فيقُ و الت  ابَ حَ م أصْ علِّ يُ  أنو كافَ )) :  -- الفارسيم  وورد ِن سلمافَ 
الل ُهم  أَْنَت َأْعَلى , َتْكِبيًرا : َأْو قَاَؿ , الل ُو َأْكبَػُر َكِبيًرا , َكبػُِّروا الل ُو َأْكبَػُر 

َأْو َيُكوَف َلَك َشرِيٌك , َأْو َيُكوَف َلَك َوَلٌد , َوَأَجل  ِمْن َأْف َتُكوَف َلَك َصاِحَبٌة 
وََكبػِّْرُه َتْكِبيًرا , الل ُهم  اْغِفْر لََنا , , ِمَن الذ ؿِّ  يٌ َأْو َيُكوَف َلَك َولِ , ِفى اْلُمْلِك 

َرُؾ َىاتَاِف َولََتُكوَنن  َشْفًعا  الل ُهم  اْرَحْمَنا ثُم  قَاَؿ : َوالل ِو لََتْكتُُبن  َىِذِه اَل تُػتػْ
 إسناده . -َرِِحَُو اللُ -ح احلافظ ابن حجر حَ وص رواه ِبد الرزاؽ ، (( ِلَهاتَػْينِ 



 بَاُب َصالِة اْلُكُسْوفِ         ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٔ٘ 

 

 ________________________________________      
 بَاُب َصالِة اْلُكُسْوفِ 

 ________________________________________ 
 وبِ بَ إىل سَ  يءِ الش   ، من باب إضافةِ  وفِ سُ الصالة بسبب الكُ  -َرِِحَُو اللُ -مراده 

بعدىا ،  من تكون ةٍ بَ طْ بُ  صالةٌ  اأّن  العيدين يف  شبو صالةَ تُ  الةُ وىذه الص  
 . ىافناسب أن يذكرىا بعد

بفتح - ، وَكَسف القمرُ  مسُ من قوذلم : " َكَسفت الش   : مأخوذٌ  وفُ سُ والكُ 
 سفا ، كَ ، بضم الكاف وكسر السُت ، وانْ  وُخِسَفا ا، وُكِسفَ  -الكاف والسُت

 سفا " ، فهذه ست لغات يف الشمس والقمر . واخنَْ 
 : الكسوف للشمس ، واخلسوف للقمر . وقيل
، واخلسوف آخره فيهما ، مبعٌت أنو يقال : " كسفت  وِ لِ : الكسوف ألو   وقيل

     وء ، فإذا صار يف آخره يقال : ل ذىاب الض  مس وكسف القمر " يف أو  الش  
 " ، فأصبحت مثاِن لغاٍت . مرُ ، وخسف القَ  سُ مْ " خسفت الش  

غات بعد ذكره ذلذه اللغات : ) وقد جاءت الل   -َرِِحَُو اللُ -قال اإلمام النووي 
غة أّنما فيهما ، واألشهر يف كتب الل   ادلشهورُ  حيحُت ، واألصح  يف الص   ت  السِ 

عى ر ، واد  بالقم مس ، واخلسوفِ الكسوف بالش   قهاء ختصيصُ لسنة الفُ يف أَ 
 ىـ .( ا صحُ و أفْ أن   اجلوىري  

 
 
 



 ٖٙٔ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة اْلُكُسْوفِ                                              

  ________________________________________
 النّيرين أحدُ  ا ُكِسفَ ى إذَ ادَ رَ ماعة وفُـ جَ  ن  سَ تُ 

________________________________________ 
     [ النّيرين أحدُ  ا ُكِسفَ ى إذَ ادَ رَ ماعة وفُـ جَ  ن  سَ تُ : ]  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ها، بُ بَ جد سَ للجماعة واألفراد إذا وُ  أن صالة الكسوف مسنونةٌ  -َرِِحَُو اللُ -مراده 
 ، وذنا الشمس والقمر . َتينِ الن   حدِ سوف أَ وىو كُ 
عن النيبِّ  حيحُت وغَتذنايف الص   ث ابتة: األحاديث ال يتها ومشروعيتهان  سُ  ودليلُ 

-- نُت ، ومن أشهرىا : حديث أم ادلؤم أن و صالىا بأصحابو رضي الل عنهم
وجابر بن عبد الل وادلغَتة بن شعبة  الل بن عباسٍ عائشة وعبدالل بن عمر وعبد

ُهْم َأْْجَِعُْتَ -  حيحُت . ، وأكثرىا يف الص   -َرِضَي اللُ َعنـْ
 . سوفِ الكُ  يةِ ؤْ وبعضها اشتمل على أمره بفعل الصالة والصدقة عند رُ 

              سوف الشمس بال خالف بُت أىل العلم عند كُ  سنةٌ  ذه الص الةوى
 .  -َرِِحَُهُم اللُ -

سوف : عند خُ  م رحمهم الل في مشروعيتهالبين أىل الع الخالف وقع وإنما
 يبِّ الن ويةِ سْ على مشروعيتها وسنيّتها ؛ لتَ  -َرِِحَُهُم اللُ - ، وجمهور العلماءالقمر 

-- . بينهما يف احلكم 
َها-ادلؤمنُت عائشة  : حديث أمِّ  ويشهد لذلك  حيحُت أن  يف الص   -َرِضَي اللُ َعنـْ

 منْ  انِ آيتَ  رَ مَ والقَ  سَ مْ الش   )) إن  ى صالة الكسوف قال : دلا صل   -- النيب  
وىما أيتمُ ا رَ ، فإذَ  وِ اتِ يَ حَ ، وال لِ  أحدٍ  وتِ مَ لِ  انِ فَ سِ خَ نْ ال يَـ  -- اللِ  اتِ آيَ 

 . (( الةِ وا إلى الص  عُ زَ فافْـ 
 



 بَاُب َصالِة اْلُكُسْوفِ         ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٔٚ 

 

 ________________________________________
     ياًل ، وِ طَ  عُ كَ ْر يَـ  ثم   ويلةً طَ  ورةً سُ  حةِ اتِ الفَ  رًا بعدَ هْ ى جَ ولَ في األُ  أُ رَ قْ يَـ  ينِ تَ عَ كْ َر 

  ى ، ولَ األُ  ونَ دُ  يلةً وِ طَ  ورةً وسُ  حةَ اتِ أ الفَ رَ قْ يَـ  ، ثم   مدُ حْ ، ويَ  عُ م  سَ ، ويُ  عُ فَ رْ يَـ  ثم  
، م  يـَْرَفُع ، ثم  َيْسُجُد َسْجَدتـَْيِن َطويَلَتين، ث لِ األو   ونَ و دُ وىُ  يلُ طِ ، فيُ  عُ كَ ْر يَـ  ثم  
 مُ ل  ، وُيسَ  دُ شه  تَ يَـ  ، ثم   علُ فْ ا يَـ مَ  ل  ها في كُ ونَ دُ  ى ، لكنْ ولَ انية كاألُ ي الث  ل  صَ يُ  ثم  

________________________________________ 
ُهَما- الل بن عباسٍ ويف حديث عبد َعَلْيِو -حيحُت قولو يف الص   -َرِضَي الُل َعنـْ
 لكَ م ذَ أيتُ ا رَ و ، فإذَ اتِ يَ حَ حٍد ، وال لِ أَ  وتِ ان لمَ فَ سَ خْ )) ال يُ :  -الص الُة َوالس المُ 

 (( . وا اللَ رُ كُ فاْذ 
 رادى ، وذلذا نص  أو فُ  ق بُت كوّنا ْجاعةً فرِّ مل يُ  دلا أمر بفعلها --مث إن  النيب  

وذلك  على أّنا تكون من األفراد كما تكون من اجلماعة -َرِِحَُو اللُ -ادلصنف 
 . ] جماعًة وفرادى [بقولو : 

د الة مبجر  الص   أُ دَ بْ و يَـ أن   رِحو الل : مراده النّيرين [ أحدُ  فَ سِ وقولو : ] إذا كُ 
جعلو سبباً  -- النيب   كان يف الشمس أو القمر ؛ ألن    سوف ، سواءً الكُ  ابتداءِ 

حيحُت ادلؤمنُت عائشة رضي الل عنها يف الص   كما تقدم يف حديث أمِّ  فعلهايف 
 إذا رأيتم الكسوف: أي  (( الةِ وا إلى الص  عُ زَ وىما فافْـ أيتمُ ا رَ فإذَ وفيو قولو : ))

 ياً .ئِ زْ ياً ، أو جُ لِّ فيشمل ما إذا كان كُ  عامٌ  أيضاً  ، وىو واخلسوف
ىذه الصفة اليت لخ [ إ... جهرًا  ىولَ في األُ  أُ رَ قْ يَـ  نِ يْ تَـ عَ كْ ] َر :  -َرِِحَُو اللُ -قولو 

حيحُت كما يف ابتة يف الص  اشتملت عليها األحاديث الث   -رِحو الل-ذكرىا 
 . -َرِضَي اللُ َعِن اجلَِْمْيعِ - الل بن عباسٍ ادلؤمنُت عائشة ، وعبد أمِّ  حديثيْ 



 ٖٛٔ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة اْلُكُسْوفِ                                              

َرِضَي اللُ -: حديث أم ادلؤمنُت عائشة  عليو وأما الجهر بالقراءة فقد دل   
َها  اءةِ رَ بالقِ  رَ هَ فجَ  ، وفِ سُ الكُ  الةَ ى صَ صل   )):ت حيحُت قاليف الص   -َعنـْ

 . -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - في نظري -َرِِحَُهُم اللُ -وىو أرجح قولي العلماء  ((ايهَ فِ 
:  ت عليوويلين في صالة الكسوف ىو الذي دل  جود طَ كوع والس  وكون الر  

كما يف   -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -يف صفة صالتو  حيحةُ األحاديث الص  
      الل ، وعبدالل بن عمرو ، وعبدادلؤمنُت عائشة  حيحُت من حديث أمِّ الص  

      -َرِِحَُهُم اللُ -وىو أرجح قولي العلماء  ، -َرِضَي الُل َعِن اجلَِْمْيعِ - بن عباسٍ ا
   بالقيام ،  دلن قال : إن اإلطالة ختتص   خالفاً ،  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - في نظري

َها-ادلؤمنُت عائشة  وال تشمل الركوع والسجود ، وقد قالت أمِّ    -َرِضَي الُل َعنـْ
 انَ كَ   ط  ًا قَ ودَ جُ سُ  تُ دْ جَ وال سَ  ط  ًا قَ وعَ كُ ُر  تُ عْ كَ ا َر )) مَ حُت : كما يف الصحي

 .و (( نْ مِ   ولَ طْ أَ 
 و بقدر الركوع .التُ طَ تكون إِ  جودَ إىل أن الس   -َرِِحَُهُم اللُ - وذىب بعض العلماء

         طيل ؛ و ال يُ وإذا رفع رأسو من الركوع الثاين يف الركعة األوىل واعتدل فإن  
و أطال ، حىت حكى أن   -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -و مل يرد يف صفة صالتو ألن  

اإلْجاع على ذلك ، وال يقرأ بعده ، وإدنا يقول  -َرِِحَُو اللُ -القاضي عياض 
 لوات . الوارد بعد الرفع من الركوع كما يفعلو يف سائر الص  

األول من الركعة األوىل فقد أدرك الصالة   وإذا أدرك ادلسبوق اإلمام يف الركوع
 .  كاملةً 

      كعة األوىل ، دركًا للر  و ال يكون مُ و منو فإن  و لرأسِ كو بعد رفعِ َر دْ وأما إذا أَ 
 اين .ل والث  كوع األو  ما بُت الر   ذلا واكِ رَ دْ ق يف إِ فر  انية يُ وىكذا احلكم يف الث  

 



 بَاُب َصالِة اْلُكُسْوفِ         ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٜٔ 

 

 ________________________________________
 ةيفَ فِ م ها خَ تَ ا أَ يهَ فِ  وفُ سُ ى الكُ ل  جَ فإذا تَ 

________________________________________ 
أي :  ََتَل ى [ ةيفَ فِ م ها خَ تَ ا أَ يهَ فِ  وفُ سُ ى الكُ ل  جَ فإذا تَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

    أنو إذا اجنلى الكسوف وىم يف أثناء صالهتم  -َرِِحَُو اللُ -مراده انكشف ، و 
اإلمام بتخفيفها  رُ ادِ بَ شرع ذلم اإلطالة وإمتام الصالة على صفتها ، بل يُـ مل تُ 

 فتنتهي بزوالو .  بٍ بَ لسَ  ا مشروعةٌ ؛ ألّن   ّنائهاإو 
من  فظ دلسلمٍ حيحُت واللعلى ىذا احلكم ، كما يف الص   -- وقد نب و النيب  

َها-حديث عائشة  اً وفَ سُ م كُ أيتُ ا رَ : )) فإذَ و قال بعد الصالة أن   -َرِضَي الُل َعنـْ
 (( . يلِ جَ نْ ى يَـ حتّ  وا اللَ رُ كُ فاْذ 

 و اللَ عُ وا ، وادْ ل  )) فصَ :  -- من حديث أيب مسعودٍ  ويف صحيح مسلمٍ 
 . كم ((ا بِ مَ  فَ شَ ى ُيكْ حت  

َعَلْيِو -، قولو  حيحُت ، واللفظ دلسلمٍ يف الص   --ويف حديث ادلغَتة بن شعبة 
 .  ف ((شِ كَ نْ ى يَـ وا حت  ل  )) وصَ :  -الص الُة َوالس المُ 

 . ي ((لِ جَ نْ ى يَـ )) حت  ويف لفظ البخاري : 
ُهَما-الل ويف حديث جابر بن عبد  ي ((لِ جَ نْ ى تَـ وا حت  ل  )) فصَ :  -َرِضَي الُل َعنـْ

 .  رواه مسلمٌ 
يف صالة  طبتوقال يف خُ  -- النيب   أن   --ة رَ كْ حديث أيب بَ ويف 

رواه  (( مْ كُ ا بِ مَ  ى ُيْكَشفَ حت   او عُ وا ، وادْ ل  ما فصَ وىُ مُ تُ أيْـ ا رَ )) فإذَ : الُكسوف
 البخاري . 

 



 ٕٖٓ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة اْلُكُسْوفِ                                              

  ________________________________________
 غيرَ  ةٌ آيَ  تْ انَ ، أو كَ  فٌ اسِ خَ  رُ مَ والقَ  تْ عَ لَ ًة ، أو طَ فَ اسِ كَ   سُ مْ الش   تِ ابَ غَ  وإنْ 
 هال  لَ ُيصَ  ، لمْ  ةِ لَ زَ لْ الز  

________________________________________ 
      و مس والقمر فإن  الش   لتِ حيحة على أنو إذا اجْنَ ت ىذه األحاديث الص  فدل  

 ببها .الة لزوال سَ فيف الص  ي ختَْ ضِ تَ بعد ذلك ، وىذا يقْ  ال صالةَ 
 رُ مَ والقَ  تْ عَ لَ ًة ، أو طَ فَ اسِ كَ   سُ مْ الش   تِ ابَ غَ  وإنْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

         -َرِِحَُو اللُ -بُت  [  هال  لَ ُيصَ  ، لمْ  ةِ لَ زَ لْ الز   غيرَ  ةٌ آيَ  تْ انَ ، أو كَ  فٌ اسِ خَ 
إىل  ى لو ، كما لو وقع بعد العصر ، واستمر  ل  صَ هي ال يُ يف وقت الن   الكسوفَ  أن  

على ذلك  -َرِِحَُو اللُ -الغروب ، فغربت الشمس كاسفًة ، وقد نص  اإلمام أِحد 
قال األثرم : ) مسعت أبا عبدالل ُيسأل عن الكسوف يكون يف غَت وقت الصالة  

ون إال يف وقت صالٍة ، قيل : كيف يصنعون ؟ قال : يذكرون الل ، وال يصل  
 ىـ .( ا ونَ ل  صَ وكذلك بعد الفجر قال : نعم ، ال يُ 

وروى عن قتادة قال : ) انكسفت الشمس بعد الفجر وحنن مبكة ، فقاموا قياماً 
ك ، فسألوا عن ذلك عطاء ، فقال : ىكذا يصنعون ، فسألت عن ذل ونَ عُ دْ يَ 

 ىـ .الز ىري فقال : ىكذا يصنعون ( ا
وي عن احلسن وعطاء وعكرمة   ، ورُ  مذىب جمهور العلماءوىذا القول ىو 

ليكة ، وعمرو بن شعيب ، وأيب بكر بن حممد بن عمرو وابن أيب مُ ، ابن خالد 
 . -َرِْحَُة الِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -ابن حزم ، وىو مذىب احلنفية وادلالكية واحلنابلة 



 بَاُب َصالِة اْلُكُسْوفِ         ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٕٔ 

 

 نة إىل ذلك يفوغَتىا ، كما أشارت الس   دقةِ والص   عاءِ وحينئذ يُقتصر على الد  
يف -َرِضَي الُل َعنـَْها-يف حديث عائشة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -قولو

 . ل وا ((وا ، وصَ قُ د  صَ وا ، وتَ بـ رُ ، وكَ  وا اللَ عُ فادْ  لكَ م ذَ أيتُ ا رَ )) فإذَ : لصحيحُتا
ئاً يْ م شَ أيتُ ا رَ )) فإذَ حيحُت : يف الص   --ويف حديث أيب موسى األشعري 

 . ه (( ارِ فَ تغْ واسْ  وِ ائِ عَ ودُ  اللِ  رِ كْ وا إلى ذِ عُ زَ لك فافْـ من ذَ 
ا )) فإذَ  حيحُت أيضًا وفيو :يف الص   --ويف حديث ادلغَتة بن شعبة 

 ي (( .لِ جَ نْ ى يَـ وا حت  ل  ى ، وصَ عالَ تَ  وا اللَ عُ وىما فادْ أيتمُ رَ 
مشل األمر على الدعاء فقط ، بل إنو  -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -فلم يقتصر أمره 

شرع دقة ، واالستغفار ، وذكر الل ، فإذا كان يف غَت وقت الصالة فإنو يُ بالص  
 --ضرع إىل الل ، وااللتجاء إليو نة من الت  ت عليو ىذه الس  غَتىا مما دل  

 . لِ جَ نْ الة إذا مل يَـ دقة ، وىكذا بعد الص  قرب إليو بالص  والت  
 يةَ نِ وْ أن اآليات الكَ : مراده  ها [ل  لَ صَ يُ  لمْ  ةِ لَ زَ لْ الز   غيرَ  وقولو : ] أو كانت آيةٌ 

 .  لةً زَ لْ ختويفاً لعباده ال ُيصل ى ذلا إال إذا كانت زَ  رسلها اللُ ة اليت يُ ام  العَ 
وفان ، ديدة ، والط  ياح الش  كاألعاصَت ، والرِّ   : ةُ ام  العَ  ةُ ونيّ الكَ  واآلياتُ 

سل ، وكذلك اجلراد لك احلرث والن  مها اليت هتُ ، وِِحَ  ، والرباكُتِ  يضاناتِ والفَ 
ر ، ثُ ا وكَ شَ مل إذا فَ واحف كالن  تلف احملاصيل وادلزروعات ، وغَته من الز  الذي يُ 

، وحنو ذلك من اآليات ، فهذه كلها باليا يبتلي الل هبا عباده  فآذى الناس عامةً 
چٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  چ : --وخيوفهم هبا ، كما قال 

(ٔ). 
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 ٕٕٖ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة اْلُكُسْوفِ                                              

م ، ويأمرىم برهبِّ  العبادُ  رُ ك  ذَ ، ولكن يُ  ى ذلا ْجاعةً شرع أن ُيصل  فإذا وقعت مل يُ  
 إليو ، وإصالح حاذلم ؛ حىت يُغَّت الل ما هبم . ابةِ وبة واالستغفار واإلنَ اإلمام بالت  

  ولو فزع الناس إىل الصالة فأكثروا منها ولكن ليس على صفة صالة الكسوف 
 على دالّ  نةَ والس   تابَ الكِ  من ذلك كما ُيصّلى يف سائر الباليا ؛ ألن   ُُيْنَـُعوامل 

  :-ُسْبَحانَوُ -بالصالة عند الكرب ، كما قال  -تـََعاىَل -الفزع إىل الل  مشروعية
 چۓ  ۓ ﮲  چ

(ٔ) . 
ا وقعت يف : أّن   والدليل على عدم مشروعية صالة الكسوف في ىذه اآليات

حينما  ديدِ الش   ، وحنو من اآليات كادلطرِ  ديدةُ الش   يحُ الرِّ  --زمان النيب 
 ؛ فدل   -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -استسقى يف اجلمعة ، وىكذا اجلراد فلم ُيصلِّ 

قال كما يف  -- النيب   وأن   على عدم مشروعيتها يف غَت االستستقاء ، خاصةً 
َها-وادلغَتة ، وأيب موسى ، حديث عائشة  ا )) فإذَ كما تقدم :   -َرِضَي الُل َعنـْ

صالة  على اختصاصِ  فهذا يدل   ا ((مَ وىُ مُ تُ أيْـ ا رَ )) فإذَ ، وقال :  (( كَ لِ م ذَ تُ أيْـ رَ 
 وحده . سوفِ سوف بالكُ الكُ 

، والشافعية ، مذىب المالكية والقول بعدم مشروعية الكسوف يف اآليات ىو 
      ،  ةِ لَ زَ لْ باستثناء الز   احلنابلة عندىم روايةٌ  ، إال أن   -اللُ َرِِحَُهُم -والحنابلة 

 . -َرِِحَُو اللُ -كما ذكره ادلصنف 
َرِْحَُة الِل َعَلى -، واختارىا شيخ اإلسالم  وذىب الحنفية والحنابلة في روايةٍ 

 سوف .غَت الكُ  ياتِ شرع الصالة يف اآلإىل أنو تُ  -اجلَِْمْيعِ 
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 ٖٕٖ 

 

فتكون كالكسوف من جهة ادلعٌت ، ومبا ورد عن بعض  ّنا آيةٌ : بأ واستدلوا
ُهمْ -الصحابة     الل عنو ، وعبد ، وال يصح   رضي الل عنو لي  كعَ   -َرِضَي الُل َعنـْ

،  ايا ، ورواه عبد الرزاق عنهمل  ما صَ أّن   رضي الل عنهما وحذيفة، بن عباس ا
 ذنا .ح إسنادُ حِّ وصُ 

وأن  ة دليلو ، خاصةً و  ؛ لقُ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - نظريأرجح في والقول األول 
كانشقاق القمر ،   -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -بعض ىذه اآليات وقع يف زمانو 

: حيحة يف صالة الكسوفاألحاديث الص  يح ، واجلراد ، وظاىر قولو كما يف والرِّ 
هبا ، ومل يثبت عن  صالة ْجاعةً على اختصاص ال يدل   ذلك (( مْ تُ أيْـ ا رَ )) فإذَ 

ُهمْ -اخللفاء الراشدين  أحدٍ  صالة الكسوف  ى يف آيةٍ أنو صل   -َرِضَي الُل َعنـْ
فظ عنهم ، ومع ذلك مل يُ  عديدةٌ  أنو قد وقع يف زماّنم آياتٌ  ، وال شك   ْجاعةً 

، فُيقّدم ادلرفوع إىل النيب صلى الل عليو  كصالة الكسوف  أّنم صلوىا ْجاعةً 
 . وسلم على ادلوقوف على الص حابة رضي الل عنهم

    شرع هبذه الصفة اليت فيها زيادة أركان وتكرارىا ال تُ  وصالة الكسوف ْجاعةً 
 والل أعلم . وتعب د ، فالقياس فيها ضعيفٌ  يفٍ قِ وْ إال بتَـ 

 .  يف األرض واستثناؤىا روايةٌ  ةُ فَ جْ الر   : ةُ لَ زَ لْ لز  [ ا لةِ زَ لْ الز   وقولو : ] في غيرِ 
ى صل  و يُ حيح يف ادلذىب أن  الص   قال يف اإلنصاف : عليها أكثر األصحاب ، وأن  

 أخرى وفاقًا للجمهور روايةٌ  -َرِِحَُو اللُ -ذلا صالة الكسوف ، وعن اإلمام أِحد 
 .  -رحم الل اجلميع-
 
 
 



 ٕٖٗ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى    بَاُب َصالِة اْلُكُسْوفِ                                              

  ________________________________________
 ازَ جَ  سٍ مْ ، أو خَ  بعٍ رْ ، أو أَ  اتٍ وعَ كُ ُر  الثِ بثَ  ةٍ عَ كْ َر  ل  ي كُ ى فِ تَ أَ  وإنْ 

________________________________________ 
    ،  بعٍ رْ ، أو أَ  اتٍ وعَ كُ ُر  الثِ بثَ  ةٍ عَ كْ َر  ل  ي كُ ى فِ تَ أَ  وإنْ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قولو 
َعَلْيِو -وايات يف صفة صالتو على اختالف الرِّ  ىذا مبٍتٌ [  ازَ جَ  سٍ مْ أو خَ 

 للكسوف . -الص الُة َوالس المُ 
 دِ من مرٍة ، فال إشكال يف العمل هبا ؛ لتعد   بأن الكسوف وقع أكثرَ  فإن قيل

ول الركوع لطُ  رَ ر  كَ   -- النيب   احلادثة ، ويكون اختالف الروايات مبنيًا على أن  
 .  شرع حالتئذٍ فيُ  الكسوف ، ومن مَث  

ما جاء يف حديث جابر       ت على تكرار الركوع :ومن الروايات التي دل  
ُهَما-الل ابن عبد  سُ مْ ت الش  فَ سِ )) كُ قال :  يف صحيح مسلمٍ  -َرِضَي الُل َعنـْ

 . (( اتٍ دَ جَ سَ  عِ بَ رْ أَ ، بِ  اتٍ عَ كَ َر  تّ ى سِ ل  ، فصَ  -- اللِ  رسولِ  دِ هْ ى عَ لَ عَ 
ُهَما- : حديث عبدالل بن عباسٍ  ومثلو  الذي أخرجو الًتمذي   -َرِضَي الُل َعنـْ

 .  وفيو ضعفٌ 
يف إحدى رواياتو اليت أخرجها  -َرِضَي الُل َعنـَْها-ادلؤمنُت عائشة  وحديث أمِّ 

 . مسلمٌ 
 ذٍ ئِ ينَ  حِ ، فإنو يتعُّت  واحدةً  ، وأنو وقع مرةً  دْ تعد  بأن الكسوف مل يَ  وأما إذا قلنا

ُهمْ -حابة األخذ بروايات األكثر من الص   ؛ حيث إن  واألصحِّ  -َرِضَي الُل َعنـْ
ُت تَ دَ جْ سَ  دَ جَ تُت ، وسَ مر   عَ كَ و َر على ما سبق من أن   حيحُت دالةٌ رواياهتم يف الص  

فات الص   أصح  فة ىي جدات ، فهذه الصِّ ، وأربع سَ  وعاتٍ كُ ا أربع ُر أي أّن  
 والل أعلم . ،ىا مة على غَتِ ؛ فتكون مقد   داً دَ ىا عَ نداً وأكثرُ وأقواىا سَ 



 بَاُب َصالِة االْسِتْسَقاءِ      ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٕ٘ 

 

 ________________________________________      
 بَاُب َصالِة االْسِتْسَقاءِ 

 ________________________________________ 
روٌع شْ مَ  قاءِ سْ تِ واالسْ  وفِ سُ الكُ  كاًل من صالةِ   : أن   ىذا الباب لما قبلو مناسبةُ 
آيٌة  واخلسوفَ  الكسوفَ  والنُّذر ، فكما أن   ما يَ ْعِرُض للَكْوِن من اآلياتِ  بسببِ 

ف الل بو عباده و شلا خيو  ؛ فإن   رِ ادلطَ  اكُ سَ ، وإمْ  طُ حْ ، فكذلك القَ  اللِ  من آياتِ 
 عن ادلظامل وادلآمث . ، والكف   --و حق   رىم بو دبا جيب عليهم من رعايةِ ويذك  

 وثِ الغَ  طلبُ  لب ، أيْ اء للط  ُت والت  قي ، فالس  : استفعال من الس   اءُ قَ سْ تِ واالسْ 
نزل الغيث ؛ ألنو ال يقدر على ذلك غَته  العباد ، ويُ  أن يسقيَ  -تَ َعاَل -من الل 

  ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ :  -ُسْبَحانَوُ -كما قال 

 چې   ى  ى 
(ٔ) . 

 : أنواعٍ  ثالثةُ  اءُ قَ سْ تِ واالسْ 
نة فة الواردة يف السُّ وىو أفضلها ، االستسقاء بصالة الركعتُت على الص   أحدىا :

، ويكون ذلك بالت أىُّب ذلا قبل فعلها ، كما سيبّينو  --عن رسول الل 
 . -َرِِحَُو اللُ -ادلصنف 
حيحُت من حديث االستسقاء يف خطبة اجلمعة ، كما ثبت يف الص   والثاني :

      اجلمعة : طبُ خيَ  -- جل والنبُّ الر   حينما دخلَ  -- أنس بن مالكٍ 
  اللَ  عُ ؛ فادْ  بلُ عت الس  طَ قَ ، وانْـ  والُ كت األمْ لَ ، ىَ  اللِ  )) فقال : يا رسولَ 
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  ________________________________________
 ىادَ رَ وفُـ  اعةً مَ وىا جَ ل  ، صَ  رُ طَ المَ  طَ حَ ، وقَ  ضُ رْ األَ  تِ بَ دَ جْ ا أَ وإذَ 

________________________________________ 
 ا ، اللهم  نَ ثْـ غِ أَ  قال : اللهم   ، ثم   وِ يْ دَ يَ  -- اللِ  رسولُ  عَ فَ يثنا ، قال : فرَ غِ يُ 
 ثنا .... الحديث (( .غِ أَ 

 .  بدون صالةٍ عاء يف غَتمها الدُّ  الثالث :
 -َرِِحَُهُم اللُ -وع األول ، ومراد الفقهاء بيان الن   -َرِِحَُو اللُ -ومراد ادلصنف 

أن يسقي عباده عند جدب األرض بسبب  -تَ َعاَل -باالستسقاء سؤال الل 
 وقت نزولو . عن ادلطر رِ وتأخّ  طِ حْ القَ 

وىا ل  ، صَ  رُ طَ المَ  طَ حَ ، وقَ  ضُ رْ األَ  تِ بَ دَ جْ ا أَ وإذَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
أن يُبُّت فيها الس بب  -َرِِحَُو اللُ -ىذه اجلملة قصد ادلصنف  [ ىادَ رَ وفُـ  اعةً مَ جَ 

ادلطر ،  قاء ، وىو : َجْدُب األرض ، وُقحوطُ سْ تِ الد اعي  إل فعل صالة االسْ 
ُأِخَذ عليهم عدم العناية  -َرِِحَُهُم اللُ -وىذه ميزٌة دلتنو ؛ حيث إن بعض الفقهاء 

 قاء .سْ تِ ببيان سبب صالة االسْ 
، وما زبرجو من النبات ،  يلَ اصِ يكون فيما يكون يف األرض من زلََ :  بُ دْ واجلَ 

  باجَلْدِب ،  فإذا انقطع منها ذلك بسبب إنعدام ادلاء أو قلتو بأمر الل ُوصفت
 . -تَ َعاَل -يكون باحنباسو ، وعدم نزولو بأمر الل فإنو َقْحُط ادلطر أما و 

    قاء ، سْ تِ الضمَت عائٌد إل صالة االسْ  : ] صل وىا [ -رَِحَمُو اللُ -وقولو 
 رادى .وفُ  شرع ذلم صالهتا مجاعةً و يُ وادلراد أن  
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 ٖٕٚ 

 

________________________________________ 
 يدٍ عِ ها كَ امِ كَ حْ ها وأَ عِ ضِ وْ ي مَ ها فِ تُ فَ وصِ 

________________________________________ 
، واشتكى إليو  ادلطرُ  طَ حَ و دلا قَ أن   --نة عن رسول الل وقد ثبتت السُّ 

ُهمْ -حابة الص   زول يف وقت ِإب انِِو ، صل ى هبم ىذه ره عن النُّ تأخُّ  -َرِضَي الُل َعن ْ
، وحديث  بَت األنصاري  الل بن الزُّ حيحُت من حديث عبدكما يف الص    ة ،الصال

َرِضَي اللُ -، وغَتىم  الل بن عباسٍ ؤمنُت عائشة ، وأيب ىريرة ، وعبدادل أم  
ُهمْ   نن .، واليت أخرجها أصحاب السُّ  -َعن ْ

ِضَي اللُ رَ -ه الراشدون خلفاؤُ  -َصَلَواُت الِل َوَسالُمُو َعَلْيوِ -واستسقى من بعده 
ُهْم َوأَْرَضاُىمْ  على مشروعية صالة  -َرِِحَُهُم اللُ - أجمع العلماء، ولذلك  -َعن ْ

قاء من حيث اجلملة ، وإن كان ىناك خالٌف بينهم يف بعض ادلسائل سْ تِ االسْ 
 ادلفص لة ألحكامها .

صفة : أي  [ يدٍ عِ ها كَ امِ كَ حْ ها وأَ عِ ضِ وْ ي مَ ها فِ تُ فَ وصِ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ى فيو وأحكامها كصفة صالة العيد اليت صل  قاء يف ادلوضع الذي تُ سْ تِ صالة االسْ 

 سبق بياهنا .
      النب   ى ، فيخرج ذلا كصالة العيد ؛ ألن  ى يف ادلصل  شرع أن ُتصل  وعليو ، فيُ 

--   ى ىا يف ادلصل  ثبتت عنو األحاديث أنو مل ُيصّلها يف مسجده ، وإمنا صال
 خارج ادلدينة .

 عاء بعدىا ، فهي صالةٌ تكون اخلطبة والدُّ  وكذلك ُيشرع أن ُيصل ي ركعتُت ، مث  
 . -َرِِحَُهُم اللُ - ىو أحد قولي أىل العلمخبطبٍة كالعيد ، وكون اخلطبة بعدىا 
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ىا دِ دَ بعَ  دِ وائِ الز   َتاتِ بِ كْ ا كصالة العيد من حيث اشتماذلا على الت  مث تكون صالهتُ  
 مس . وع الش  لُ راً ، وتفعل هناراً بعد طُ هْ ون القراءة فيها جَ وك

           فة واألحكام وادلسائل ؛ عَّب  ادلصنف شابو الكبَت يف الص  ونظرًا ذلذا الت  
 . يٍد [عِ ] كَ عن ذلك بقولو :  -َرِِحَُو اللُ -

ُهَما-الل بن عباس : حديث عبد ودليل ذلك صالة يف صفة  -َرِضَي الُل َعن ْ
اًل ، بذ  تَ عًا ، مُ واضِ تَ مُ  -- اللِ  رسولُ  جَ رَ )) خَ لالستسقاء وفيو :  --النب 

  بْ طُ خْ يَ  ، لمْ  يدِ ي في العِ ل  صَ ا يُ ل ى ركعتين كمَ عًا ، فصَ ر  ضَ تَ عًا ، مُ ش  خَ تَ مُ 
 . الًتمذيُّ اخلمسة وصح حو رواه  ه ((ذِ م ىَ كُ تِ بَ طْ كخُ 

َواْلِعْلُم - في نظري -َرِِحَُهُم اللُ - قولي العلماءىو أرجح والقول بأن ذلا خطبًة 
  بْ طُ خْ يَ  )) ولمْ ؛ ألن االستدالل على عدم مشروعية اخلطبة بقولو :  -ِعْنَد اللِ 

في متوجٌو إل الَقْيِد ، ال إل ادلقي د ، دبعٌت الن   ٍم ؛ ألن  سل  ليس دبُ  م ((كُ تِ بَ طْ كخُ 
ُهَما-عبدالل بن عباس  أن   قصد نفي أن يكون َخَطَب ُخطبًة  -َرِضَي الُل َعن ْ

بصفة اخلطبة من جهة مضموهنا وما يتعلق هبا من  قٌ مشاهبًة خلطبتهم ، فهو متعلّ 
 --مل خيطب أصاًل ، ولذلك قال  -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -صفات ، ال أنو 

وىي رواية أيب داود ،  (( رَ بَـ نْ ى المِ قَ ى فرَ ل  صَ ى المُ )) حتى أتَ يف نفس احلديث : 
مث  إن و نص  يف ىذه الر واية على  ، فحديثو زلتمٌل للوجهُت بلفظو السابق والنسائي

م كُ تِ بَ طْ خُ  وَ حْ نَ  بْ طُ خْ يَ  )) فلمْ  :ربديد ادلنفي وذلك يف قولو رضي الل عنو 
الث اين وىو نفي ادلشاهبة لصفة فقولو )) حنو (( يدلُّ على ترجيِح الوجِو (( هذِ ىَ 

 . اخلُطبة ال نفي وجود اخلطبة
 
 



 بَاُب َصالِة االْسِتْسَقاءِ      ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٕٜ 

 

 ________________________________________
ي ، اصِ عَ المَ  نَ مِ  ةِ وبَ م بالت  ىُ رَ مَ ، وأَ  اسَ الن   ظَ عَ ا وَ هَ لَ  وجَ رُ الخُ  اإلمامُ  ادَ رَ ا أَ وإذَ 

وماً ىم يَ دُ عِ ، ويَ  قةِ دَ ، والص   يامِ ، والص   نِ احُ شَ الت   كِ رِ ، وتَ  مِ الِ ظَ المَ  نَ مِ  وجِ رُ والخُ 
 يوون فِ جُ رُ خْ يَ 

________________________________________ 
 -َرِِحَُو اللُ -شرع [  لخإا...هَ لَ  وجَ رُ الخُ  اإلمامُ  ادَ رَ ا أَ : ] وإذَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

لوات الص   ةِ زبتلف عن بقي  قاء ؛حيث إهنا سْ تِ االسْ  لصالةِ  هيؤِ يف بيان ما يتعلق بالت  
ر الذي أصاهبم ، ، وىي كشف الضُّ  سلصوصةً  على سؤال الل حاجةً  بأهنا مبنيةٌ 

:  --وىذا يفتقر إل أن يغَّت الناس من حاذلم حىت يغَّت الل ما هبم كما قال 
﮵   چ ﮴   ﮳   ﮲    چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     

اس الن   أَ ي  هَ ت َ من أن ي َ  فال بد   (ٔ)
وبة وصالح احلال حىت يكونوا يف صالهتم ودعائهم واستسقائهم أقرب إل لت  با اذل

ت األدلة الشرعية دل   -َرِِحَُو اللُ -اإلجابة . وىذه األمور اليت أشار إليها ادلصنف 
 من رهبم .  دعائهميف إصالح حال العباد وقرهبم من استجابة  على أهنا مؤثرةٌ 
و عن نبي   حكايةً  --ُسنُة األنبياء ، كما قال قبل االستسقاء  فاألمر بالتوبة

ٱ    ٻ  ٻ  ی  ی   ی  ی       جئ   حئ  مئ   چ :  -- نوحٍ 

 چٻ 
سبٌب من أسباب الرِحة ونزول الغيث من  االستغفارَ  على أن   ، فدل   (ٕ)

                              
. ٔٔ ، آية : الرعد( / ٔ)
. ٔٔ-ٓٔ ، آية : نوح( / ٕ)
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ې  ې  ې   چ :  -ُسْبَحانَوُ -، فقال  ى الل ادلطر رِحةً السماء ، وقد س  

 چې  ى  ى  ائ  ائ 
(ٔ)  . 

    ، فقال  ِحةِ يف الر   االستغفار سببٌ  أن   --صاحل  وِ بي  مث بُت  على لسان نَ 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     چ عنو سلاطبًا لقومو : حكايةً  -ُسْبَحانَوُ -

 چڤ 
،  ولِ ، والقَ  بِ لْ ون ذلك بالقَ جوع إل الل ويكوبة والرُّ والت   (ٕ)

 : ملِ والعَ 
لم ، اليت من آثارىا الظُّ  ضاءِ غْ والب َ  سدِ واحلَ  ل  من الغِ  ِبَسالَمِتوف ب :لْ فأما القَ 

    والشحناء ، وغَتىا من مساوئ القول والعمل ، فيتوب إل الل وخُيَل َص قلَبو 
 .  يُرضيو سبحانوشلا ال 

،   نبِ بالذ   رارِ ألىلو ، واإلقْ  فيكون باالستغفار ، واالعًتاف باحلق   وأما القول :
ٱ  چ :  -َعَلْيِهَما الس المُ - وِ جِ وْ وزَ  و آدمَ بي  حكايًة عن نَ  -ُسْبَحانَوُ -كما قال 

 چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ 
(ٖ) . 

وكما يكون ىذا يف حالو مع ربو ، فكذلك يلزمو يف حال ظلمو للناس أن يعًتف 
 حبقوقهم عليو ، وظلمو ذلم حىت يكون صادقاً يف توبتو . 

فتكون التوبة فيو باالقالع عن الذنوب ، وترك ادلعاصي فيما بينو  وأما العمل :
 وبُت الل ، وفيما بينو وبُت اخللق .

                              
. ٚ٘ ، آية : األعراف( / ٔ)
. ٙٗ ، آية : النمل( / ٕ)
. ٖٕ ، آية : األعراف( / ٖ)



 بَاُب َصالِة االْسِتْسَقاءِ      ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٖٔ 

 

فُيؤد ي حق  الل الذي منعو كالز كاِة ، والكف ارات ، وحنوىا ، ويُؤد ي حقوق العباد 
  ويرد ىا إليهم .

ي ، اصِ عَ المَ  نَ مِ  ةِ وبَ بالت   ]بقولو :  إل مجيع ذلك -َرِِحَُو اللُ -وأشار ادلصنف 
 . [ نِ احُ شَ الت   كِ رِ ، وتَ  مِ الِ ظَ المَ  نَ مِ  وجِ رُ والخُ 

نة الكثَتة ادلستفيضة ، ومنها : ت عليو نصوص الكتاب والسُّ واألمر بالتوبة دل  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -قولو 

ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  

 چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ 
(ٔ) . 

ىئ  ی ی ی ی جئ حئ   چ:  -ُسْبَحانَوُ -وقولو 

چمئ
واألمر باخلروج من ادلظامل انعقدت عليو النصوص يف الكتاب ،  (ٕ)

يأيت  نْ يوم القيامة مَ  سَ لِ ادلفْ  أن   -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -نة ، حىت بُت  والسُّ 
         ، كما يف حديث ٌَت فْ اس حىت ت َ الن   ؤخذ منها دلظاملِ فال يزال يُ  حبسناٍت ،
      أََتْدُروَن  ))قال :  --رسول الل  أن   يف صحيح مسلمٍ  --أيب ىريرة 

ِإن   :فـََقاَل  ، لَُو َواَل َمَتاعَ اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن اَل ِدْرَىَم : قَاُلوا  ؟َما اْلُمْفِلُس 
َقْد َشَتَم  يَويَْأتِ ، ِبَصاَلٍة َوِصَياٍم َوزََكاٍة  مْن يَأِتي يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  يِمْن أُم تِ  اْلُمْفِلسَ 

، َوَضَرَب َىَذا فـَيـُْعَطى َىَذا ِمْن َحَسَناتِِو ، َوَسَفَك َدَم َىَذا ، َوَقَذَف َىَذا، َىَذا 
ْبَل َأْن يـُْقَضى َما َعَلْيِو ُأِخَذ ِمْن ، َحَسَناتِِو  َوَىَذا ِمنْ  فَِإْن فَِنَيْت َحَسَناتُُو قـَ

 (( . ثُم  طُِرَح ِفى الن ارِ ، َخطَايَاُىْم َفطُرَِحْت َعَلْيِو 
                              

. ٛ ، آية : التحرمي( / ٔ)
. ٖٔ ، آية : النور( / ٕ)
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إل أداء احلقوق إل أىلها ، وحّذر من القصاص  -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -ا عَ ودَ  
 --الل  رسولَ  أن   --كما يف حديث أيب ىريرة رضي   منها يوم القيامة ،

 اءِ حَ لْ الجَ  اةِ للش   ادَ قَ ى يُـ ، حت   يامةِ وم القِ ها يَ لِ ىْ إلى أَ  وقَ قُ )) لتـَُؤُدن  الحُ قال : 
 . رواه مسلمٌ  (( اءِ نَ رْ القَ  اةِ من الش  

، وىو االمتالء ،   نِ حْ من الش   اعلٌ فَ ت َ :  نُ احُ شَ الت   [ نِ احُ شَ الت   كِ رْ وقولو : ] وتَـ 
 چپ  پ  پ  چ --ومنو : قولو 

داوة ، العَ اء : ىي نَ حْ والش   (ٔ)
 . ري  ىَ وْ حاح للجَ وكذلك الش ْحنة كما يف الص  

ا يأو  ِحة واخلَت ، ا من أسباب انقطاع الر  حناء والعداوة ؛ ألهن  الش   كِ مرىم بًتَ إمن 
 -- النب   أن   --ولذلك ثبت يف صحيح مسلٍم من حديث أيب ىريرة 

    عبدٍ  ل  كُ ر لِ فَ غْ يس ، فيُـ مِ ين ويوم الخَ نَ ثْـ يوم اإل ةِ ن  الجَ  وابُ أبْ  حُ تَ فْ )) تُـ  :قال
ن يْ ذَ وا ىَ رُ ظِ نْ قال : أَ ناء ، فيُ حْ يو شَ خِ أَ  و وبينَ جاًل بينَ يئًا ، إال رَ شَ  باللِ  ركُ شْ ال يُ 
 حناء سبنع اخلَت عن العباد . الش   ؛ فدل على أن   ا ((حَ لِ طَ صْ ى يَ حت  

صومة يف احلقوق ،  ي واخلُ الحِ : حديث ليلة القدر حينما رفعت بسبب الت   ومثلو
 رجَ )) خَ :  --كما يف صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت 

رجت : خَ  الَ الن ، فقَ جُ ى رَ الحَ فتَ  رِ دْ القَ  يلةِ ليخبرنا بلَ  -- اللِ  ينا رسولُ لَ عَ 
راً يْ ون خَ كُ يَ  ى أنْ سَ ت ، وعَ عَ فِ فرُ  النٌ وفُ  النٌ ى فُ الحَ فتَ  رِ دْ القَ  يلةِ لَ ركم بِ بِ خْ ألُ 
 . م ((كُ لَ 

 

                              
. ٔٗ ، آية : يس( / ٔ)



 بَاُب َصالِة االْسِتْسَقاءِ      ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٖٖ 

 

الحي  يف احلقوق ألن الت   صومةِ اخلُ  عت بسببِ فِ أهنا رُ  عليو الصالة والسالم فبُت  
           خاري  اإلمام البُ  لو ٍن بينهما فاختصما ، وترجميْ كان بُت رجلُت يف دَ 

اس ( ي الن  الحِ ) باب رفع معرفة ليلة القدر لتَ  يف صحيحو بقولو : -اللرِحو -
رمان الناس من اخلَت يف حِ  بُ حناء تتسبّ اخلصومة والش   على أن   و يدلُّ وىذا كلُّ 

 ها . بِ فعت بسبَ حىت إن معرفة لليلة القدر رُ 
 باغضَ وا ، ويًتكوا الت  صاحلُ تَ ي َ  أنْ  شاحنِ بأمرىم بًتك الت   -َرِِحَُو اللُ -ومراد ادلصنف 

 مع ؛ فيكونون بذلك أقرب إل رِحة الل .تَ وهبم وذبَْ لُ ق ُ  فَ لِ تَ أْ داوة ؛ حىت تَ والعَ 
ما من دقة ؛ ألهن  يام والص  وأمرىم بالص  : أي  [ قةِ دَ والص   يامِ وقولو : ] والص  

 و دعوةٌ ، وُعل ل بأن الصائم ل --ل هبما إل الل توس  القرب والطاعات اليت يُ 
 رد  ال تُ   الثةٌ )) ثَ قال :  -- النب   أن   --كما يف حديث أيب ىريرة   ال تردُّ 

عها رفَ يَ  ومِ لُ ظْ المَ  وةُ عْ ل ، ودَ ادِ العَ  ر ، واإلمامُ طِ فْ ى يُـ حتّ  ائمُ هم ، الص  واتُ عَ دَ 
      كصرنّ نْ ي ألتِ ز  : وعِ  الرب   ويقولُ  ماءِ الس   وابُ ها أبْ فتح لَ وتُ  امِ مَ الغَ  فوقَ 
 نو . أخرجو أِحد ، وابن ماجة ، والًتمذي وحس   (( ينٍ حِ  بعدَ  ولوْ 

ة إل احملرمات ، النفس البشريّ  وازعُ نَ  هوة ، فتضعفُ يام يكسر الش  وألن الص  
كما قال   --يطان فيكون معينًا للعبد على تقوى اللرلرى الش   ويضيقُ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  چ سبحانو : 

 چڦ   ڦ  ڦ 
(ٔ) . 

أهنم يصومون ثالثة أيام ، وخيرجون يف اليوم  -َرِِحَُهُم اللُ - ونقل بعض الفقهاء
 الثالث صياماً . 

                              
 . ٖٛٔ ، آية : البقرة( / ٔ)



 ٖٖٗ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة االْسِتْسَقاءِ                                           

 .  دقةِ والص   يامِ مل يذكر األمر بالص   نْ مَ  -َرِِحَُهُم اللُ - ومن أىل العلم 
 دقة وحدىا .من ذكر األمر بالص   ومنهم
الء ، كما تقدم بيانو يف البَ  الِ دقة يف حَ أمر بالص   -- النب   : أن   ويقّويو

 حيحُت . أحاديث الكسوف الثابتة يف الص  
ؤمر ال يُ  سلصوصةٌ  : إنو عبادةٌ  -َرِِحَُهُم اللُ - فقال طائفة من العلماءوم وأما الص  

أنو دلا أراد االستسقاء أمر  -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -هبا إال بدليل ، ومل يثبت عنو 
 بذلك . -َرِضَي اللُ َعن ُْهمْ -صحابو أ

                صبح واجباً بأمر اإلمام ؟ وعلى القول بأنو يأمرىم بو ، فهل يُ 
 : -َرِِحَُهُم اللُ - عند العلماء قوالن
على إنو وإن كان غَت واجب ، لكنو يصَت بأمر اإلمام  جبو ؛ بناءً من أو  فمنهم

 اعتو . طَ  و تلزمُ واجباً ؛ ألن  
ياسة : ال جيب ، ألن وجوب طاعة اإلمام إمنا ىو يف الس   ومنهم من قال

وحنوىا ، وليس ىو على سبيل  ةِ األم   دبَت واألمور االجتهادية يف مصاحلِ والت  
 روع .عليو يف الفُ  االطالق ، كما نص  

        ؛ حلديث عائشة  [ يوِ فِ  ونَ جُ رُ خْ ومًا يَ يَ  ىمْ دُ عِ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 وطَ حُ قُ  -- اللِ  إلى رسولِ  اسُ ا الن  كَ )) شَ قالت :  -َرِضَي الُل َعن َْها-

ون جُ رُ خْ ومًا يَ يَ  اسَ الن   دَ عَ ى ، ووَ ل  صَ ي المُ و فِ لَ  عَ ضِ نبٍر ، فوُ بمْ  مرَ ، فأَ رِ طَ المَ 
 رفقٌ  فيو ذلم حو ، ويف ربديد يومٍ وصح   ، واحلاكمُ  رواه أبو داود ، والبيهقيُّ  ((يوفِ 

 ضرعِ ئقة بالت  ، واحلالة الال ةِ ونَ ادلسنُ  فةِ وا أنفسهم للخروج على الص  ئُ ي  هَ هبم ؛ لي ُ 
 وادلسألة .
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 ________________________________________
 اً عَ ر  ضَ تَ الً ، مُ ل  ذَ تَ اً ، مُ عَ ش  خَ تَ اً ، مُ عَ واضِ تَ مُ  جُ رُ خْ ، ويَ  بُ ي  طَ تَ ، وال يَـ  فُ ظ  نَ تَـ ويَـ 

________________________________________ 
للصالة بالغسل والسواك وتقليم : أي  [ فُ ظ  نَ تَـ : ] ويَـ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 األظفار وإزالة الرائحة الكريهة ؛ لئال يؤذي غَته .
 ؛ ألنو يوم استكانةٍ  يبَ الط   ال ميسُّ : أي  [ بُ ي  طَ تَ : ] وال يَـ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

،  ينةٍ زِ  ي بو اإلنسان ، وفيو كمالُ شِ تَ نْ فرح القلب ، وي َ يب يُ ، والط   وذلةٍ  وخضوعٍ 
لالستسقاء ،   -مُ َعَلْيِو الص الُة َوالس ال-دلا ورد يف صفة خروجو  ىذا سلالفٌ  وكلُّ 
ُهَما- الل بن عباسٍ يف حديث عبد كما ادلتقدم يف أول الباب ،  -َرِضَي الُل َعن ْ

 . -َرِِحَُهُم اللُ - مذىب الجمهور طيبِ وترك الت  
؛  [ اً عَ ر  ضَ تَ اًل ، مُ ل  ذَ تَ ًا ، مُ عَ ش  خَ تَ ًا ، مُ عَ واضِ تَ مُ  جُ رُ خْ ويَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ُهَما- الل بن عباسٍ دلا يف حديث عبد عن  لَ ئِ و دلا سُ أن   ادلتقدم -َرِضَي الُل َعن ْ
اًل ، بذ  تَ عًا ، مُ واضِ تَ مُ  -- اللِ  رسولُ  رجَ )) خَ قال :  قاءِ سْ تِ الة يف االسْ الص  

 .  عاً ((ضر  تَ عاً ، مُ خش  تَ مُ 
على أنو مل خيرج على  من الض عة ، وىذا يدلُّ  ًا ((عَ واضِ تَ )) مُ :  -- وقولو

 . --راً لل سِ كَ نْ و ، بل كان مُ تِ يَ شْ يف مَ  الِ تَ ادلخْ  الِ صفة ادلتكَّب  ادلتعَ 
؛  ينةِ ، تاركًا لثياب الز   ةِ لَ ذْ البسًا لثياب البَ : أي  اًل ((ذ  بَ تَ : )) مُ  -- وقولو
 . --لل  تذلُّالً 
لو  ؛ ليكون ذلك وسيلةً  وعِ شُ هرًا للخُ ظْ مُ : أي  ًا ((عَ ش  خَ تَ : )) مُ  -- وقولو

 والتعبَت بصيغة الّتفّعل فيو زيادة معًٌت .  --وقرىب إل الل 
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  ________________________________________
 ونَ زُ يـ  مَ المُ  يانِ بْ والص   يوخِ والش   والص الحِ  ينِ الد   لُ ىْ أَ  وُ عَ ومَ 

________________________________________ 
الت ذلل عند طلب : هراً للض راعة ، وىي ظْ مُ : أي  اً ((عَ ر  ضَ تَ : )) مُ  -- وقولو

 احلاجة . 
 ظاىراً وباطناً . --فات االنكسار لل وقد مجعت ىذه الص  

 يانِ بْ والص   يوخِ والش   والص الحِ  ينِ الد   لُ ىْ أَ  وُ عَ ومَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
، وإظهار الفاقة  --اجلميع لل  ادلقام يقتضي تذللُّ  ؛ ألن   [ ونَ زُ يـ  مَ المُ 

 --لل  ربُ قْ الح أَ ين والص  الد   لَ ىْ أَ  يف أن   ، وال شك   -ُسْبَحانَوُ -واحلاجة إليو 
بيان أبعد عن ، والص   رب إل اآلخرةِ م أقْ من غَتىم ، وىكذا الشيوخ ؛ ألهن  

 ى إجابة دعاء ىؤالء بفضل الل ورِحتو . جَ ؛ فًتُ  نبِ الذ  
لة كسار والذ  اإلنْ  هارِ بإظْ  --لل  فيو اسًتحامٌ  بيانِ والص   يوخِ الشُّ  وإخراجُ 

باستحباب إخراج  وقيلبعباده ،  من خلقو ، والل رحيمٌ  عفاءِ بالضُّ  روجِ باخلُ 
 عفاء . اجلميع من الضُّ  كور ؛ ألن  يوخ من الذُّ ساء ، كما خيرج الشُّ جائز من الن  العَ 

حيحة على رِحة الل للخلق هبم ، كما يف صحيح البخاري نة الص  ت السُّ وقد دل  
لو فضاًل على من دونو  أنو دلا رأى أن   -- من حديث سعد بن أيب وقاصٍ 

 .؟ ((  كمْ ائِ فَ عَ ضُ ون إال بِ قُ زَ رْ ون وتُـ رُ صَ نْ تُـ  )) ىلْ :  -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -قال 
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 ________________________________________
ي ل  صَ ، فيُ  واعُ نَـ مْ يُ  لمْ  ومٍ يَ ال بِ  مينَ لِ سْ عن المُ  ينَ ردِ فَ نْـ مُ  ةِ م  الذ   لُ ىْ أَ  جَ رَ خَ  وإنْ 

يها فِ  رُ ثِ كْ ، ويُ  يدِ العِ  ةِ بَ طْ كخُ   يرِ بِ كْ ها بالت  حُ تِ تَ فْ ، يَـ  دةً احِ وَ  بُ طُ خْ يَ  ، ثم   همبِ 
 وِ بِ  رُ مْ يها األَ التي فِ  اتِ اآليَ  اءةَ رَ ، وقِ  ارَ فَ غْ تِ االسْ 

________________________________________ 
 ومٍ يَ ال بِ  مينَ لِ سْ عن المُ  ينَ ردِ فَ نْـ مُ  ةِ م  الذ   لُ ىْ أَ  جَ رَ خَ  وإنْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

من اليهود  مةِ يف البلدان اليت يكون فيها أىل الذ   ىذه ادلسألة واقعةٌ  [ واعُ نَـ مْ يُ  لمْ 
والنصارى ، فإذا أرادوا اخلروج منفردين عن ادلسلمُت يف نفس اليوم الذي خرج 

نعوا ، وإمنا يتمّيزون ويُفردون عن ادلسلمُت ؛ ألهنم بكفرىم فيو ادلسلمون مل ميُ 
 ذاب ، كما وقع لعاٍد .هم العَ صيبُ وا ؛ فيُ قُ سْ تَ سْ ؤمن أن يَ وعداوهتم لل مل يُ 
هم من مرافقة ادلسلمُت عَ ن ْ مَ  -َرِِحَُهُم اللُ -عل ل بعض األئمة وهبذا التعليل 

  نفردين عن ادلسلمُت ، ومنهم اإلمام ادلوفق وخروجهم معهم ، فألزم خبروجهم مُ 
           ىو مذىب الجمهورمن اخلروج مع ادلسلمُت  همْ عُ ن ْ ، ومَ  -َرِِحَُو اللُ -
 . -َرِِحَُهُم اللُ -

          قيا أن السُّ  ظن  ؛ حىت ال يُ  ون بيومٍ دُ رِ فَ ن ْ ال ي َ : أي  [ وقولو : ] ال بيومٍ 
 فنت بذلك ضعاف اإلميان .صلت يف ذلك اليوم أهنا بسبب دعائهم ؛ فيُ لو حَ 
حلديث   لخ [ إ... دةً احِ وَ  بُ طُ خْ يَ  هم ، ثم  ي بِ ل  صَ : ] فيُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

َها-أم ادلؤمنُت عائشة   -- اللِ  رسولُ  رجَ )) فخَ ادلتقدم وفيو :  -َرِضَي الُل َعن ْ
،   -- اللَ  دَ مِ وحَ  ، رب  ، فكَ  رِ بَ نْ لى المِ عَ  عدَ ، فقَ  مسُ الش   اجبُ ا حَ دَ بَ  حينَ 

و انِ مَ زَ  عن إب انِ  طرِ المَ  ارِ خَ تئْ كم ، واسْ اِر يَ دِ  بَ دْ م جَ وتُ كَ كم شَ ثم قال : إن  
 كم ثمّ لَ  يبَ جِ تَ سْ يَ  كم أنْ وه ، ووعدَ عُ دْ أن تَ  --مركم الل أَ  نكم ، وقدْ عَ 
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، ال إلو  ينِ الد   يومِ  الكِ ، مَ  حيمِ الر   حمنِ المين ، الر  العَ  رب   للِ  قال : الحمدُ  
 حنُ ، ونَ  ني  الغَ  إال أنت ، أنتَ  ، ال إلوَ  اللُ  تَ أنْ  ريد ، اللهم  ا يُ مَ  علُ فْ يَـ  إال اللُ 

ًا إلى حيٍن ثم الغَ وًة وبَ نا قُ لَ  تَ زلْ نْ ا أَ مَ  علْ ، واجْ  يثَ ينا الغَ لَ ل عَ زِ نْ راء ، أَ قَ الفُ 
اس إلى الن   و لَ إبطيو ، ثم حَ  اضُ يَ ا بَـ دَ ى بَ ، حت   عِ فْ في الر   زلْ يَ  ، فلمْ  ديوِ يَ  رفعَ 

 .(( لَ زَ ونَـ  اسِ الن   لىعَ  أقبلَ  ،ثمّ  ديوِ يَ  ه وىو رافعٌ اءَ دَ ب أو حو ل رِ لَ ه ، وقَـ رَ هْ ظَ 
؛   َتِ كبِ على مشروعية استفتاح خطبة االستسقاء بالت   ويف ىذا احلديث دليلٌ 

على أن  فدل   ؛ (( اللَ  دَ مِ ، وحَ  رَ بـ  ، فكَ  رِ بَ نْ ى المِ لَ عَ  دَ عَ )) فقَ لقوذلا : 
، وىو يف خطبة االستسقاء أقوى منو يف خطبة  كبَت مشروعٌ استفتاحها بالت  

      العيدين ؛ ذلذا احلديث ، وإمنا أحلق العيدان باالستسقاء ؛ حلديث عبدالل 
ُهَما- بن عباسٍ ا وىو حديٌث للعيدين باالستسقاء ،  وِ يهِ بِ شْ يف تَ  -َرِضَي الُل َعن ْ

 . ضعيفٌ 
ُهَما- الل بن عباسٍ ويف حديث عبد    ادلتقدم يف صفة استسقائو  -َرِضَي الُل َعن ْ

، هذِ كم ىَ تِ بَ طْ كخُ   بْ طُ خْ يَ  ، ولمْ  نبرَ ى المِ قَ )) فرَ قولو :  -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -
 (( . يرِ كبِ والت   ضرعِ والت   اءِ عَ في الد   زلْ يَ  لمْ  ولكنْ 

        -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -و مل يُنقل عنو ؛ ألن   [ دةً احِ وَ  ةً بَ طْ وقولو : ] خُ 
 أكثر منها . بَ طَ و خَ أن  

نة أن ُيكثر اإلمام يف خطبة االستسقاء السُّ  وتبُت دبا سبق من ىذين احلديثُت أن  
 ، ورِحة العباد .  يثِ الغَ  ؤالِ ، وسُ  --ع لل ضرُّ ، والت   كبَتِ من الت  

فقد تقدم بيان داللة الكتاب على مشروعيتو ،  :وأما اإلكثار من االستغفار 
 وأنو سبب من أسباب الرِحة ، ونزول الغيث .
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 ________________________________________
 ((اً ..إلى آخرهيثَ غِ اً مُ ثَ يْ ا غَ نَ قِ اسْ  اللهم  )):--النبي   اءِ عَ و بدُ عُ دْ فيَ  وِ يْ دَ يَ  عُ فَ رْ ويَـ 

________________________________________ 
ا نَ قِ اسْ  اللهم  )):--النبي   اءِ عَ و بدُ عُ دْ فيَ  وِ يْ دَ يَ  عُ فَ رْ ويَـ  ]:  -َرِِحَُو اللُ -قولو 

: فقد ثبتت بو  اءقَ سْ تِ ين في االسْ دَ اليَ  عُ فْ [ أما رَ  ((ًا ..إلى آخرهيثَ غِ ًا مُ ثَ يْ غَ 
   وغَتمها ، ومنها : حديث أنس بن مالكٍ حيحُت حيحة يف الص  األحاديث الص  

--   طبة اجلمعة . يف خُ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -و ائِ قَ سْ تِ حيحُت يف اسْ يف الص
    الل وعبد ادلؤمنُت عائشة وعبدالل بن عباسٍ  من حديث أم   : ما تقدم ومنها

ُهْم َأمْجَِعُْتَ - األنصاري   بن زيدٍ ا يف صفة استسقائو يف صالة  -َرِضَي الُل َعن ْ
 نة .األئمة يف كتب السُّ  بذلك بعضاالستسقاء ، وترجم 

حيحُت من حديث نة أن يُبالغ يف َرْفِعهما يف استسقائو ؛ دلا ثبت يف الص  والسُّ 
 يٍء منَ في شَ  ديوِ يَ  ال يرفعُ  -- النبي   )) كانَ قال :  -- أنس بن مالكٍ 

 .  ى يُرى بَياُض ِإِبطَْيِو ((حتّ  ديوِ يَ  رفعُ يَ  و كانَ ، فإن   اءِ قَ تسْ ي االسْ و إال فِ ائِ عَ دُ 
ما ورد يف األحاديث  ادلراد بوف -َرِِحَُو اللُ -الذي أشار إليو ادلصنف  وأما الدعاء

    رضي الل عنو يف استسقائو  ةَ ر  بن مُ  بِ عْ حديث كَ : عية ومنها دْ األَ  اظِ فَ لْ أمن 
 يقول : اللهم   ديوِ يَ  -- اللِ  رسولُ  فرفعَ  ))قال :  -عليو الصالة والسالم-
رواه  نا َغْيثًَا ُمِغيثًَا َمريئًا طََبقًا َغَدقًا َعاِجاًل َغيَر رَاِئٍث نَاِفَعًا َغير َضاٍر ((قِ اسْ 

، وحديث  ىبُّ حو ، ووافقو الذ  وصح   ، واحلاكمُ  أِحد ، وابن ماجة ، والبيهقيُّ 
ُهَما- الل بن عباسٍ عبد ،  المنبرَ  -- النبي   دَ عَ )) فصَ قال :  -َرِضَي الُل َعن ْ
بَقًا ، يعًا ، طَ ًا ، ُمِغيثًا ، َمرِيئًا ، َمرِ يثَ نا غَ قِ اسْ  ، ثم قال : اللهم   اللَ  دَ مِ فحَ 

         رواه ابن ماجو ، وحديث جابر بن عبدالل  (( ثٍ ائِ اًل غير رَ ، َعاجِ َغَدقاً 
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    : يف استسقائو :  -عليو الصالة والسالم-وفيو أنو قال  -ُهَماَرِضَي الُل َعن ْ - 
     رواه  (( لٍ آجِ  اًل غيرَ اجِ عَ  ارٍ ضَ  عًا غيرَ افِ يئًا نَ رِ ًا مَ يثَ غِ ًا مُ يثَ نا غَ قِ اسْ  )) اللهم  

 حو .وصح   ، واحلاكمُ  أبو داود ، والبيهقيُّ 
بات ؛ من باب تسمية على الن  ق طلَ ، ويُ  ادلطرُ :  ثُ يْ الغَ  ًا ((ثَ يْ وقولو : )) غَ 

 و .بِ بسبَ  يءِ الش  
       من الش دة بإذن الل  ذُ بضم ادليم وكسر الغُت ىو ادلنقِ  وقولو : )) ُمِغيثًا ((

 . -تَ َعاَل -
 ي للحيوان بإذن الل .مِ ىو احملمود العاقبة ادلنْ  وقولو : )) ُمريئاً ((

وكسر الر اء ىو الذي يأيت بالر يع بإذن بضم ادليم وفتحها  وقولو : )) ُمـَرِيعًا ((
 .  بُ صْ اخلَ : ، وىي  ةِ اعَ من ادلرَ  ىو الزيادة ، مأخوذٌ  والريع :،  -تَ َعاَل -الل 

،  وبٍ يُ هْ دبعٌت : مَ  ، كمهيب وعٌ يُ رْ مَ : ومن فتح ادليم جعلو اسم مفعول ، أصلو 
     ، من قوذلم :  ادليم وسكون الراء بعدىا باءٌ  وى بضم  رْ ، وي ُ  صبٌ ومعناه : سلُْ 

 الر بيع .  " إذا أكل   عُ بِ رْ ي ُ  عَ بَ رْ " أَ 
    " إذا أنبت  ادلطرُ  عَ تَ رْ ويروى بضم ادليم وبعدىا تاء مكسورة ، من قوذلم : " أَ 

    ،  بِ صْ فيو ادلاشية ، والر تْ َعُة بسكون التاء وحركتها االتساع يف اخلَ  عُ تَ رْ ما ت َ 
 چې  ې  چلُّ سُلصٍب ُمرِتٍع ومنو قولو تعال : وكُ 

(ٔ) . 
ادلطر العام ، كما يف القاموس ، قال اإلمام اخلطايب          : ىو  قًا ((بَ وقولو : )) طَ 

   .ىا(  الواسعُ  امُّ ىو العَ  بقُ : ) طبقاً : أي مالئاً األرض ، والغيث الط   -رِحو الل-
 ه .رُ طْ قَ  رَ ب ُ " كَ  قَ ودَ دَ واغْ  ادلطرُ  قَ دَ غْ ىو ادلاء الكثَت ، و" أَ  قاً ((دَ وقولو : )) غَ 

                              
. ٕٔ ، آية : يوسف( / ٔ)



 بَاُب َصالِة االْسِتْسَقاءِ      ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٗٔ 

 

 ________________________________________
ى ادَ نَ و ، ويُـ لِ ضْ فَ  نْ مِ  يدَ زِ وه المَ لُ أَ ، وسَ  وا اللَ رُ كَ هم شَ وجِ رُ خُ  لَ بْ وا قَـ قُ سُ  وإنْ 
  جامعةٌ  الةُ الص  

________________________________________ 
 الر ْيُث : اإلْبطَاء ، والر ائُث : ادلْبِطي . وقولو : )) غير رَاِئٍث ((

شكره    لخ [ إ...  وا اللَ رُ كَ هم شَ وجِ رُ خُ  لَ بْ وا قَـ قُ سُ  وإنْ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ڦ   چ كما قال تعال :  شكرعم أن تُ نة يف الن  ؛ ألهنا نعمة ، والسُّ  -ُسْبَحانَوُ -

 چڦ  ڄ 
 :--و ادلزيد منها ، كما قال رب   ، ويسأل العبدُ  (ٔ)

 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ
(ٕ) . 

 الة ُشرعت لسبٍب ، وقد زال .الص   ون ؛ ألن  صلُّ وظاىره أهنم ال يُ 
 -َرِِحَُهُم اللُ -اتفق العلماء  : ] وينادى الصالة جامعة [ -رَِحَمُو اللُ -قولو 

و مل يثبت عن ؛ ونظرًا إل أن   وال إقامةٌ  ذانٌ أعلى أن صالة االستسقاء ليس ذلا 
األصل يقتضي أنو ال ُيشرع ذلا  يف النداء ذلا شيٌء صحيٌح ، فإن   --النب 

بغَتىا من امعة ( ، وال الة جَ النداء ال باألذان ال باإلقامة ، وال بقوذلم : ) الص  
بنصِب األو ل على اإلغراء ، والث اين على  ] الص الُة َجامعٌة [وقولو : األلفاظ

احلال ، وُجو ز رفعهما وصبهما ، فأما الر فع فعلى أن  ) الص الة ( مبتدأٌ            
و ) جامعٌة ( خٌَّب ، ومعناه : ذاُت مجاعٍة ، وقيل : ) جامعٌة ( صفٌة واخلَّب 

 . قديره فاحضروىا والل أعلمزلذوٌف ت

                              
. ٚ ، آية : إبراىيم( / ٔ)
. ٕٖ ، آية : النساء( / ٕ)



 ٕٖٗ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة االْسِتْسَقاءِ                                           

  ________________________________________
 اجُ رَ ، وإخِ  رِ طَ المَ  لِ و  ي أَ فِ  فَ قِ يَ  أنْ  ن  سَ ويُ ،  اإلمامِ  نُ ا إذْ هَ طِ رْ شَ  ـنْ مِ  ولـيسَ 

ول : قُ يَـ  ن  أنْ ها ، سُ نْ مِ  يفَ ، وخِ  اهُ يَ ت المِ ادَ ا زَ وإذَ ،  هايبَ صِ يُ و لِ ابِ يَ و وثِ لِ حْ رَ 
 يةِ دِ وْ األَ  ونِ طُ ، وبُ  امِ ، واآلكَ  ابِ رَ ى الظ  لَ عَ  نا ، اللهم  يْ لَ نا ، وال عَ يْ الَ وَ حَ  اللهم  

 چىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  چ ، رِ جَ الش   تَ ابِ نَ ومَ 
(ٔ) 

________________________________________ 
تقدم يف ) باب  [ اإلمامِ  نُ ها إذْ طِ رْ ن شَ ْـ مِ  : ] ولـيسَ  -رَِحَمُو اللُ -قولـو 

        أن صالة االستسقاء  -َرِِحَُو اللُ -اجلمعة ( بيان ادلراد بإذن اإلمام ، فبُت  
 طُ حْ وىو القَ  بسببٍ  قةٌ تها أن يأذن اإلمام بفعلها ؛ ألهنا متعلّ ح  شًتط لصِ ال يُ 

 ووجود احلاجة إل ادلطر ؛ فيستوي فيها أن يأذن اإلمام بفعلها أوالً .
و ابِ يَ و وثِ لِ حْ رَ  اجُ رَ ، وإخِ  رِ طَ المَ  لِ و  ي أَ فِ  فَ قِ يَ  أنْ  ن  سَ ويُ  : ] -ُو اللُ رَِحمَ -قولو 

قال :  -- من حديث أنس بن مالكٍ  ؛ دلا ثبت يف صحيح مسلمٍ  [ هايبَ صِ يُ لِ 
و من ابَ ى أصَ و ، حتّ وبَ ثَ  رَ سَ فحَ  رٌ طَ مَ  -- اللِ  رسولِ  معَ  نا ونحنُ ابَ )) أصَ 

 و (( .ب  رَ بِ  دِ هْ العَ  يثُ دِ و حَ ىذا ؟ قال : ألن   عتَ نَ صَ  ، فقلنا : لمَ  رِ طَ المَ 
 اشتملتلخ [ إها... نْ مِ  يفَ ، وخِ  ياهُ ت المِ ادَ ا زَ : ] وإذَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 .  وآيةٍ  اءٍ عَ على دُ  ىذه اجلملة
حيحُت من حديث يف الص   -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ -عنو  : فثابتٌ  عاءفأما الد  

ي قِ سْ تَ سْ أن يَ  -- الذي سأل النب   ة األعرايب  يف قص   -- بن مالكٍ  أنس
         عليو يف اجلمعة الثانية فقال :  لَ خَ بوعًا دَ سْ أُ  ادلطرُ  لَ زَ ا ون َ عَ ذلم ، فلما دَ 

                              
. ٕٙٛ، آية :  البقرة( / ٔ)



 بَاُب َصالِة االْسِتْسَقاءِ      ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٖٗ 

 

كها سِ مْ يُ  اللَ  عُ ؛ فادْ  بلُ عت الس  طَ قَ ، وانْـ  والُ كت األمْ لَ ، ىَ  اللِ  )) يا رسولَ 
نا ، يْ لَ ا ، وال عَ نَ يْـ والَ حَ  ، ثم قال : اللهم   ديوِ يَ  --الل  رسولُ  عنا ، فرفعَ 

 ؛ فدل   (( رِ جَ الش   تِ ابِ نَ ، ومَ  ديةِ األوْ  ونِ طُ ، وبُ  رابِ ، والظ   امِ على اآلكَ  اللهم  
 شي من زيادة ادلياه .عاء هبذه الكلمات إذا خُ على مشروعية الدُّ 

حول ادلدينة ، حيث : أي  ا ((نَ يْـ الَ وَ : )) حَ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس المُ - وقولو
 ى . عَ بات وادلرْ مواضع الن  
 ا .هَ نِ اكِ سَ يها ومَ انِ ادلدينة دببَ : يعٍت  ا ((نَ يْـ لَ )) وال عَ وقولو : 

  ؛ وذلك ألنو  لطيفٌ  قال اإلمام الط يُب رِحو الل : ) يف إدخال الواو ىنا معٌتً 
 خول الواو يقتضي أن  ها فقط ، ودُ عَ وما مَ  يًا لآلكامِ قِ سْ تَ سْ ها لكان مُ طَ قَ سْ لو أَ 

ى من أذَ  ايةً قَ و ، ولكن ليكون وِ نِ يْ ودًا لعَ صُ قْ على ادلذكورات ليس مَ  ادلطرِ  طلبَ 
عليل كقوذلم : ) ذَبُوُع احلرُّة وال لًة للعطف ، ولكنها للت  صّ ، فليست الواو زلُ  ادلطرِ 

 ضاعِ و ، ولكن ليكون مانعًا من الر  نِ يْ بَثْدِيها ( فإن اجلوع ليس مقصودًا لعَ تأكُل 
 إذ كانوا يكرىون ذلك أنفًة ( اى  . جرةٍ بأُ 

 ن .ك  سَ مجع ِظِرب بكسر الظاء والراء ، وقد تُ  ى الظ راب ((لَ وقولو : )) عَ 
 : ىو اجلبل ادلنبسط الذي ليس بالعايل .  قيل

 . َتةُ غِ الص   ىو الر ابيةُ  : وقال الجوىري  
على مشروعية ذكرىا يف ىذا ادلوضع  فال أحفظ شيئًا يدلُّ  وأما اآلية الكريمة :

ىئ    چ:  -ُسْبَحانَوُ -ادلخصوص ، ولكنهم استأنسوا بعموم ادلناسبة فيها يف قولو 

 والل أعلم . واالقتصار على الوارد كافٍ   چىئ  ی  ی    ی  ی  جئ 



 ٖٗٗ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى      بَاُب َصالِة االْسِتْسَقاءِ                                           

    ،  و ((تِ مَ حْ ورَ  اللِ  لِ ضْ فَ نا بِ رْ طِ )) مُ أن يقول :  إذا نزل ادلطرُ نة السُّ  فائدة : 
      قال :  -- حيحُت من حديث زيد بن خالد اجلهٍت  كما ثبت يف الص  

انت من اٍء كَ مَ سَ  رِ ثْ على إِ  ديبيةِ بالحُ  بحَ الص   -- اللِ  ا رسولُ نَ ى  بِ ل  )) صَ 
كم ؟ رب   ون ماذا قالَ رُ دْ فقال : ىل تَ  اسِ الن  لى عَ  أقبلَ  ا انصرفَ فلم   يلِ الل  

     ر ، افِ ي وكَ ؤمٌن بِ ي مُ ادِ بَ من عِ  حَ بَ صْ و أعلم ، قال : أَ ورسولُ  قالوا : اللُ 
،  بِ وكَ بالكَ  رٌ افِ ي ، وكَ بِ  نٌ ؤمِ و ، فذلك مُ تِ مَ حْ ورَ  اللِ  لِ ضْ نا بفَ رْ طِ مُ  قالَ  نْ ا مَ فأم  
 .(( بِ وكَ بالكَ  نٌ ؤمِ ي ، ومُ بِ  رٌ افِ ذا ، فذلك كَ ذا وكَ كَ   ءِ وْ نا بنَـ رْ طِ قال : مَ  نْ ا مَ وأم  

عاء ؛ إقرارًا واعًتافًا بفضل الل وحده           نة أن يقول ىذا الدُّ السُّ  فدل  على أن  
 ال شريك لو .

َها-ويف صحيح البخاري من حديث عائشة               قالت :  -َرِضَي الُل َعن ْ
 عاً (( .افِ َصي باً نَ  قال : اللهم   طرَ أى المَ إذا رَ  -- )) كان النبي  

ُهَما- الل بن عباسٍ ادلطر ، وىو قول عبد يب :والص   ، وبو قال  -َرِضَي الُل َعن ْ
 .  -َرِِحَُهُم اللُ -مجهور العلماء 
 حاب .الس   وقال بعضهم :

 " إذا نزل .  وبُ صُ يَ  ادلطرُ  ابَ من " صَ  وعلى األول مأخوذٌ 
 اً . بَ ي  و صَ لْ عَ اجْ : منصوب بفعل مقّدر ، أي  )) َصي باً ((وقولو : 

 . )) َصي باً ((ل  صفةٌ  (( عاً افِ )) نَ و
 
 



 ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ          ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٗ٘ 

 

 ________________________________________      
 ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ 

 ________________________________________ 
لغتاف ، نازة بكسر اعبيم وفتحها ػِ صبع جَ :  -بفتح اعبيم ال غَت- زُ ائِ نَ الجَ 

  .مشهورتاف 
 تٌ ي  عليو مَ  ، فإذا مل يكنْ  تُ عش وعليو اؼبي  ت ، وبالكسر للن  بالفتح للمي   وقيل :
  . قالو اعبوىري  ، ريٌر بل سَ ،  وال جنازةٌ  نعش  : مل يقل 
 مطالع األنوار . عكسو حكاه صاحبُ  وقيل :

 . فارسٍ  قالو ابنُ ،  هُ ًتَ بكسر النوف إذا سَ "  زُ نِ هبَْ  زَ نػَ جَ " من :  ةٌ شتق  مُ  يوى
     ؛ ألف  أىم ( كتاب الصبلة ) يف  -َرضِبَُهُم اللُ -وىذا الباب يذكره العلماء 

ب مسائلو وكثرة أحكامو فإهنم ى عليو ، ونظرًا لتشع  صلّ ما يفعل باؼبيت أف يُ 
،  -َرضِبَُو اللُ -كما فعل اؼبصنف ،  على حسب الوقوع غالبًا  يعتنوف ببياهنا مرتبةً 

 . والقياـ على أمره ، اؼبريض مرض اؼبوت من عيادتو  فابتدأ دبا يشرع يف حق  
و باؼبيت بعد  ما ينبغي فعلُ مث بُت  ، مث أتبع ذلك ببياف ما ينبغي فعلو مع احملتضر 

وما يتعلق بو من ،  حكم تغسيل اؼبيت وصفتومث بُت  ، روج الروح من جسده خُ 
بلة عليو ، وصفة مث الص  ، كفُت اف صفة الت  مث أتبع ذلك ببي، مسائل وأحكاـ 

 . ق بذلك من مسائل وأحكاـ وما يتعل  ، و نِ فْ و ودَ لِ ضبَْ 
  .رب على اؼبصيبة عزية والص  شرع يف زيارة القبور والت  مث ختم ببياف ما يُ 

   حكاـ حبسب الوقوع ترتيب ىذه اؼبسائل واأل -َرضِبَُو اللُ - فُ ى اؼبصن  اعَ وقد رَ 
 . ىا عند اغباجةِ ارِ كَ ذْ تِ ها واسْ مِ هْ وفػَ  هاطِ بْ على ضَ  ُتُ عِ فبا يُ 



 ٖٙٗ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى           ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ                                              

 ________________________________________
 يضِ رِ المَ  ادةُ يَ عِ  ن  سَ تُ 

________________________________________ 
ت عليها نية دل  ىذه الس   [ يضِ رِ المَ  ادةُ يَ عِ  ن  سَ : ] تُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 اؼبشتملة على --حيحُت وغَتنبا عن رسوؿ الل حيحة يف الص  الص   األحاديث
 . منها ىديو القويل والفعلي األمر هبا وبياف

     قاؿ :  --أف رسوؿ الل  --يب ىريرة أحيحُت من حديث في الص  ف
 ، واتباعُ  ريضِ المَ  يادةُ ، وعِ  المِ الس   د  : رَ  مسٌ خَ  لمِ سْ لى المُ عَ  مِ لِ سْ المُ  ق  )) حَ 
 . (( اطسِ العَ  شميتُ ، وتَ  عوةِ الد   ابةُ ، وإجَ  نائزِ الجَ 

ُهَما- بٍ ازِ بن عَ  اءِ ويف صحيح البخاري من حديث الربَ  قال :  : -َرِضَي الُل َعنػْ
،  نائزِ الجَ  باعِ : أمرنا باتّ  بعٍ هانا عن سَ ونَ ،  بسبعٍ  --أمرنا رسول الل )) 
 ورد  ،  مِ سَ القَ  ارِ رَ وإبْـ ،  ومِ لُ ظْ المَ  رِ صْ ونَ ، ي اعِ الد   ابةِ وإجَ ،  ريضِ المَ  يادةِ وعِ 

 . (( اطسِ العَ  ميتِ شْ وتَ ،  المِ الس  
   :  -- اللِ  قاؿ رسوؿُ  قاؿ : --اف بَ وْ ويف صحيح مسلم من حديث ثػَ 

 . رجع ((ى يَ حتّ  نةِ الجَ  في ُخْرفةِ  يزلْ  اً لمْ ريضَ مَ  ادَ عَ  نْ )) مَ 
حيحُت يف الص   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -عنو فقد ثبتت األحاديث :  وأما فعلو

حيحُت من كما يف الص    -َرِضَي الُل َعنػُْهمْ -وغَتنبا أنو عاد اؼبرضى من أصحابو 
ي نِ ودُ عُ يَـ  -- اللِ  ني رسولُ اءَ )) جَ قاؿ :  -- حديث سعد بن أيب وقاصٍ 

 . (( ... ةَ ك  ا بمَ وأنَ 
ُهَما-مر عُ  حيحُت من حديث عبدالل بنويف الص          قاؿ :  -َرِضَي الُل َعنػْ

 . ه ((ودُ عُ يَـ  -- اه النبي  كوى لو فأتَ شَ  بادةَ بن عُ  ى سعدُ تكَ )) اشْ 



 ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ          ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٗٚ 

 

ُهَما-حيحُت من حديث جابر بن عبدالل ويف الص   واللفظ ،  -َرِضَي الُل َعنػْ
 .ل (( قِ عْ ريٌض ال أَ ودني وأنا مَ يعُ  -- اللِ  )) جاءني رسولُ للبخاري : 

 . (( نِ يْ يَـ اشِ وداني مَ اني وأبو بكر يعُ فأتَ ))  ويف رواية ؼبسلم :
         -َرضِبَُهُم اللُ - أجمع العلماءوؽبذا ،  واألحاديث يف ىذا اؼبعٌت كثَتةٌ 

    ؼبا فيها من عظيم األجر ، ؛ على مشروعية عيادة اؼبريض وفضلها واستحباهبا 
 ة بُت اؼبسلمُت الذين وصفهم الل ورسولوواحملب  خوة وؼبا ربقق من زيادة أواصر األُ 

--  ُوغَته من األئمة  ضباء بينهم ، وقد حكى إصباعهم اإلماـ النووي  بأهنم ر
 . -َرضِبَُهُم اللُ -

  ، كالوالدين والقرابة وكبوىم فبن لو حقٌ  د عيادة اؼبريض إذا كانت لذي حقٍ وتتأك  
 .ديق كالعامل ، واعبار ، والص  

 . ةر ياواؼبراد هبا الز  ،  دِ وْ من العَ  مأخوذةٌ  [ ادةُ يَ : ] عِ وقولو 
ومن مل يعرفو من عمـو ، فيشمل من عرفو اإلنساف  عاـٌ  [ يضِ رِ وقولو : ] المَ 

 صوص الواردة بفضل العيادة كما تقدـ .لعمـو الن  ؛ اؼبسلمُت 
كدعوتو لئلسبلـ ،   شرعيٍ  بل يشرع للمسلم أف يعود الكافر إذا كاف ذلك لغرضٍ 

 -- على ذلك ما ثبت يف صحيح البخاري من حديث أنس بن مالكٍ  ويدؿ  
 -- اه النبي  فأتَ  رضَ فمَ  -- خدم النبي  ودي يَ هُ يَـ  المٌ غُ  )) كانَ قاؿ : 

، ه دَ نْ وىو عِ  بيوِ إلى أَ  ظرَ م ، فنَ لِ سْ فقال لو : أَ ، و أسِ عند رَ  عدَ فقَ ، ه ودُ يعُ 
وىو يقول :  -- النبي   رجَ ، فخَ  مَ لَ فأسْ ،  --اسم أبا القَ  عْ طِ فقال : أَ 

  ار (( .الن   ي منَ ذه بِ قَ نْـ الذي أَ  للِ  الحمدُ 
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تعود باػبَت على من يعود ،  جليلةٌ  وفوائدُ ،  عظيمةٌ  وعيادة المريض فيها حكمٌ  
إذا حرص من يقـو هبا على رعاية األمور الشرعية  خاصةً ، وعلى اؼبريض وأىلو 

 اليت ربقق مقاصد الشريعة .
؛ ويعرؼ نعمة الل عليو بالعافية ،  عظُ ت  أنو يعترب ويػَ :  فمن منافعها لمن يقوم بها

ر نعمة الل عليو فإذا عاد اؼبريض تذك  ، ا هَ نِ تَ فقد يكوف مشغواًل بالدنيا وفِ 
وسألو ، وشكره ، فحمد الل على عافيتو ؛ بالسبلمة من ببليا الدنيا يف جسده 

 تو ومرضاتو .ى هبا على طاعتو وؿبب  يتقو  لِ ؛ و وعافيتو تَ ح  أف وبفظ عليو صِ 
   ، حة والعافية ردبا زالت عن اإلنساف ف الصّ أفيعلم ، فبل يغفل ؛ ذكره هنا تُ إمث 

و ما فاتو من طاعة رب   ويستدرؾُ ،  ةِ لَ فْ ه من الغَ رَ ذْ فيأخذ حِ ؛  عنو فجأةً لت أو ربو  
 : أبو العتاىية رضبو اللكما قاؿ ،  مسى ميتاً أأصبح ساؼباً و  ن صحيحٍ م  فك

 ياً ال تُبصر منو شَ  تَ رْ بينما امرٌؤ بين يديك حي اً    إذ صِ 
 

ؼبن  --ومن فضائل العيادة على اإلنساف عظم األجر واؼبثوبة فيها من الل 
قاؿ : قاؿ  --اف بَ وْ من حديث ثػَ  أخلص فيها كما ثبت يف صحيح مسلمٍ 

قيل : ،  ةِ ن  الجَ  فةِ رْ في خُ  زلْ يَ  اه لمْ أخَ  لمُ سْ المُ  ادَ )) إذا عَ :  -- اللِ  رسوؿُ 
 . ا ((اىَ نَ ؟ قال : جَ  ةِ ن  الجَ  فةُ رْ وما خُ ، الل  يا رسولَ 

وتعليمو أمور دينو وكبو ذلك ، ووعظو  بتذكَتهوقاـ حبق الل ، مث إذا عاد اؼبريض 
فإنو يناؿ بذلك األجر العظيم والثواب الكرمي ، صح لو وألىلو فبا يكوف من الن  

  . --من الل 
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 ٖٜٗ 

 

 ________________________________________
 ةَ ي  صِ والوَ  وبةَ ه الت  يرُ كِ ذْ وتَ 

________________________________________ 
 فيحب  ؛ و نفسُ  تْ يَ وِ وقَ ، ر شَ بْ تَ فإف إذا زاره الناس اسْ :  وأما المريض نفسو

صحهم و يستفيد من نُ ين ، كما أن  ة يف الد  خو  وتقوى بذلك أواصر األُ ، إخوانو 
َعَلْيِو -حيحة من ىديو الص  ونو كما ثبت يف األحاديث قُ رْ وتوجيههم لو ، وقد يػَ 

 مِ بلسِ والط   اويذِ عَ رع عن التػ  الش   يةِ قْ ، فيستغٍت برُ يف عيادة اؼبريض  -الص بلُة َوالس بلـُ 
ابُت ، فيزداد إيبانًا بالل ويقيناً الكذ   حرةِ ين والس  وذِ عْ اؼبشَ  وغَتىا من أدويةِ  حريةِ الس  

 رعيةِ الش   قيةِ ابو وأحاديث الر  بدينو وشرعو ، وما جعل سبحانو يف آيات كت
من النفع واػبَت فيزداد سبسكاً  -عليو الصبلة والسبلـ-و عن نبي   ةحيحة الثابتالص  
   ، ويستغٍت  ينَ وذِ عْ واؼبشَ  حرةِ ين ، وإعراضًا وصدودًا عن أعدائو من الس  بالد  

حببلؿ الل عن حرامو ، ويناؿ من خَته وبره سبحانو ما ينتفع بو عظيم النفع يف 
 .عاجل أمره وآجلو 

اؼبريض  ؼبن عادَ  ن  سَ ويُ : أي  ة [ي  صِ وبة والوَ ه الت  يرُ كِ ذْ : ] وتَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 كل  األحواؿمشروعٌة يف  ؛ ألف  التوبة  --جوع إىل الل والر  ، وبة ره الت  أف يذكّ 

ا تنتهي بالغَ       نفسو بالرجوع  ارؾُ دَ تَ فيَ ؛  ةِ رَ غَ رْ وقبل فراؽ الدنيا ىي آكد ؛ ألهن 
 إىل الل قبل فوات األواف .

ىئ    چ:  --كما يف قولو ،  صوص وردت باألمر هبا ؛ ألف  الن   وىي واجبةٌ 

 چی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ 
(ٔ) . 

                              
. ٖٔ ، آية : النور( / ٔ)
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ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  چ  : -ُسْبَحانَوُ -وقولو 

 چ ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ
فورود ،  (ٔ)

على وجوهبا ؛ ألن و ال صارؼ لو عن ظاىره  صوص يدؿ  يف ىذه الن  هبا األمر 
  كانت بُت العبد وربو ،   ، فتشمل صبيع اغبقوؽ واغبدود سواءً  والتوبة ىنا عامةٌ 

 . أو كانت بينو وبُت خلقو
بلت وقُ ، و ط يف جنب رب  وما فر  ، نصوحًا من صبيع ذنوبو  العبد توبةً  وإذا تابَ 

استغفر العبُد رب و ، وتكوف التوبة نصوحاً إذا ، راً ه  طَ فإنو يلقى الل طاىراً مُ ؛ و توبتُ 
فهذه ، إليو  دِ وْ وعقد العـز على عدـ العَ ، وندـ على فعلو ، عن الذنب  وأقلع
 وبةُ إذا كانت الت  :  رابعٌ  زاد عليها شرطٌ ويُ ،  توبةٍ  يف كل   معتربةٌ  الثةُ الث   روطُ الش  
 . اغبق   يساؿبو صاحبُ  ، إال أفه إليو كامبلً فعليو أف يرد  ،  آدميٍ  حبق   قةً متعلّ 

ة وأحكامها يف باهبا ، سيأيت تعريف الوصي   [ ةَ ي  صِ : ] والوَ  -رَِحَمُو اللُ -وقولو 
دبا بعد  ، وىي متعلقةٌ  ىنا أف يُبُت  أنو ُيشرع تذكَت اؼبريض هبا -رضبو الل-ومراده 

   -- كما ثبت عن النب  ،   إذا كانت على العبد حقوؽٌ  اؼبوت وتكوف واجبةً 
ُهَما-حيحُت من حديث عبدالل بن عمر يف الص         و قاؿ : أن   -َرِضَي الُل َعنػْ

و تُ تين إال ووصيّ لَ يْـ يت لَ بِ و يَ ي بِ وصِ ن يُ أ ريدُ يُ  يءٌ شَ  لوُ  سلمٍ مُ  رئٍ امْ  )) ما حقّ 
 . و ((أسِ رَ  عندَ  كتوبةٌ مُ 

ىذا  ف أداءُ وتوق  ، ا ىا إىل أصحاهبِ رد   وؼبا كاف األصل يف اغبقوؽ أنو هببُ 
و إال بِ  الواجبُ  ما ال يتم  " ؛ ألف   واجبةً  صارت الوصيةُ ،  ةِ الواجب على الوصيّ 

 ."  بٌ اجِ و وَ فهُ 

                              
. 8 ، آية : التحرمي( / ٔ)
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 ٖ٘ٔ 

 

 ________________________________________
،  ةٍ نَ طْ قُ بِ  وِ يْ تَـ فَ شَ  يُ دْ ونَ ، راٍب و شَ أ اءٍ و بمَ قِ لْ حَ  ل  د بَ اىُ عَ تَـ  و ُسن  بِ  لَ زَ ا نَـ وإذَ 
؛ ه دَ عْ كل م بَـ تَ يَـ  إال أنْ  الثٍ لى ثَ عَ  دْ زِ يَ  رًة ، ولمْ مَ ( ال إلو إال الل ) : نوق  ولَ 
 قٍ فْ و برِ ينَ قِ لْ تَـ  يدُ عِ فيُ 

________________________________________
، راٍب و شَ أ اءٍ و بمَ قِ لْ حَ  ل  د بَ اىُ عَ تَـ  و ُسن  بِ  لَ زَ ا نَـ وإذَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

يف ىذه اعبملة يف بياف ما ينبغي مراعاتو  -َرضِبَُو اللُ -شرع  [ ةٍ نَ طْ قُ بِ  وِ يْ تَـ فَ شَ  يُ دْ ونَ 
 ومنها ما يتعلق باألقواؿ .، منها ما يتعلق باألفعاؿ  وىي أمورٌ ، احملتضر  يف حق  

و إىل يهُ وجِ ، وتَ  الش فتُتِ  ةُ يَ دِ نْ فتعاىد بّل حلقو ، وتػَ :  فأما ما يتعلق باألفعال
 . ةِ لَ بػْ القِ 

  .س يَ  سورةِ  ، وقراءةُ (  إال اللُ  ال إلوَ ) و ينُ قِ لْ فتػَ  وأما ما يتعلق باألقوال :
منهما معٌُت على  فتُت كلٌ الش   ديةُ نْ باؼباء أو الشراب ، وكذلك تػَ  قِ لْ اغبَ  بل   وتعاىدُ 

      و فيصعب لسانُ  سُ بَ يْ زع ؛ ألن و قد يػَ حبالو عند الن   هادة ، وفيو رفقٌ نطقو بالش  
 ليو .عَ  افِ ينَ عِ ومُ ،  وفِ نُ سْ للمَ  قافِ ق  فهما ؿبُ ، طق ر عليو الن  أو يتعذ  
 وىو اؼبوت .، الل  نزؿ بو أمرُ : أي  و [بِ  لَ زَ ا نَـ وإذَ : ]  -رَِحَمُو اللُ -وقولو 
 يكوف حالو حاؿ احملتضر . وحينئذٍ 
  اؼبيت تلقُتُ  [ لخإ... مرةً (  إال اللُ  ال إلوَ ) نو : ق  : ] ولَ  -رَِحَمُو اللُ -وقولو 

من  كما يف صحيح مسلمٍ   --نة عن رسوؿ الل ثبتت بو الس  ( ال إلو إال الل ) 
ُهَما-وأيب ىريرة  اػبدري   حديث أيب سعيدٍ  قاؿ :  -- النب   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ

، لقُت سنٌة مأثورة عمل هبا اؼبسلموف والت  ((  إال اللُ  م : ال إلوَ اكُ وتَ وا مَ نُ ق  )) لَ 
 وأصبعوا عليها .
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  ________________________________________
 سه يَ دَ نْ عِ  أُ رَ قْ ويَـ 

________________________________________ 
     ضجر احملتضر بتكرارىا ، اؼبراد أف ال يُ  [ الثٍ على ثَ  دْ زِ يَ  مْ وقولو : ] ولَ 

واؼبراد الرفق باحملتضر ،  زع شديدةٌ لكن حالة الن  ،  رْ جِ ضْ وإف كاف ذكر الل ال يُ 
 وترغيبو يف اػبَت .

؛ ألف  السنة ثبتت بفضل  ٍق [فْ و برِ ينَ قِ لْ تَـ  يدُ عِ فيُ ؛ ه عدَ بَ  مَ ل  كَ تَ يَـ  نْ وقولو : ] إال أَ 
كما يف حديث معاذ ( ال إلو إال الل ) أف يكوف آخر كبلـ اإلنساف من الدنيا 

     نيا الد   و منَ المِ كَ   آخرُ  انَ كَ   نْ )) مَ قاؿ :  -- النب   أف   --بن جبٍل ا
  .حو وصح   واغباكمُ ، وأبو داود ، رواه أضبد ة (( ن  الجَ  لَ خَ دَ  إال اللُ  ال إلوَ 

م ، فإذا تكل  ( ال إلو إال الل : ) فالعربة بأف يكوف آخر كبلمو من الدنيا قوؿ 
 كوف آخر كبلمو .تحىت ؛ و ينِ قِ لْ رع إعادة تػَ غَتىا شُ  بكبلـٍ 
 -- غبديث معقل بن يسارٍ ؛  س [ه يَ دَ نْ عِ  أُ رَ قْ : ] ويَـ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

   ،  رواه أضبد  م ((اكُ وتَ ى مَ لَ س عَ وا يَ ؤُ رَ )) اقْـ :  --الل  قاؿ : قاؿ رسوؿُ 
حو ، والقوؿ اف وصح  حب   وابنُ ،  واغباكمُ ،  والبيهقي  ، وابن ماجة ، وأبو داود 

وقوعو من  -رضبو الل-، ولكن صح ح الشيخ ناصر األلباين  أقوىبضعفو 
       ، تو ؼبا اُحتضر يف قصّ  -- ارثِ بن اغبَ  يفِ ظِ غَ  التابعُت مع الصحايب  

      عداء وىم أىل اإليباف ، وقد اشتملت ىذه السورة العظيمة على ذكر حاؿ الس  
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 ٖٖ٘ 

 

 ________________________________________
 ةِ لَ بْـ و إلى القِ هَ وج  ويُ 

________________________________________ 
ۇئ  ۇئ   چ :  -ُسْبَحانَوُ -وما بلغوه بفضل الل من اؼبغفرة كما يف قولو 

ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ    ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 چحئ  مئ  ىئ  يئ 
(ٔ) . 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ :  --كما يف قولو ،  ومآؽبم يف جناف النعيم 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  

           وؽبذا قاؿ بعض العلماء ،  (2)  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 
ل عليو ما ىو سه  ظباع اؼبيت ؽبذه البشائر يف حاؿ االحتضار يُ  إف -َرضِبَُهُم اللُ -

يف ىذه  مطلوبٌ  وىو أمرٌ ، و برب   الظن   سنِ عينو على حُ فيو ، إضافة إىل كونو يُ 
َرِضَي اللُ -الل من حديث جابر بن عبد كما ثبت يف صحيح مسلمٍ اغبالة  
ُهَما       )) ال َيُموتن  أحدُكم يقوؿ :  -- اللِ  أنو قاؿ : ظبعت رسوؿَ  -َعنػْ

 (( . --إال وىو ُيْحسُن الّظن  بالل 

كما   ةِ بَ عْ الكَ  اؼبراد بالقبلة جهةُ [  ةِ لَ بْـ القِ  و إلىهَ : ] ويوج   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 بيانو يف شرط استقباؿ القبلة يف الصبلة . ـتقد

و إىل جهة وج  أف يُ  ن  سَ حتضر فإنو يُ اؼبيت إذا اُ  أف   -َرضِبَُو اللُ -ومراد اؼبصنف 
ب ؼبا نكره سعيد بن اؼبسيّ أ، و  -َرضِبَُهُم اللُ - وىو قول جمهور العلماء، القبلة 

                              
. 2ٕ-ٕ٘ ، آية : يس( / ٔ)
. 8٘-٘٘ ، آية : يس( / ٕ)
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على أنو كاف  عل بو بأمر أيب سلمة بن عبدالرضبن بن عوؼ ، وىذا يدؿ  فُ  
          وإىل ذلك أشار اإلماـ ابن قدامة ،  -َرضِبَُهُم اللُ -مشهورًا عند السلف 

على أنو كاف  ب دليلٌ وألف  فعلهم ذلك بسعيد بن اؼبسيّ ) بقولو :  -َرضِبَُو اللُ -
 . (م اىُ وتَ سلموف كّلهم دبَ يفعلو اؼب، مشهوراً بينهم 

     ورٍ رُ عْ بن مَ  راءَ البَ  أن  )) :  --حديث أيب قتادة :  ويتِ ن  على سُ  ومما يدل  
--  َاللِ  رسولُ  فقالَ ،  ضرَ تُ حْ إذا اُ  وّجو للقبلةِ ى أن يُ صَ وْ أ --  َابَ صَ : أ 
  .حو وصح   واغباكم  ،  رواه البيهقي  ((  رةَ طْ الفِ 

َها-وروى أضبد يف مسنده عن فاطمة   بلةَ لت القِ بَ قْ تأنها اسْ )) :  -َرِضَي الُل َعنػْ
  .مثلو  --وعن حذيفة ها (( ينَ مِ دت يَ وس  وتَ ، ها وتِ مَ  عندَ 

حّبوف أف تَ سْ كانوا يَ   )قاؿ :  -َرضِبَُو اللُ -براىيم النخعي إوروى ابن أيب شيبة عن 
 . (و وج  يُ 

،  -رضبهم الل- الصاحل بو عند السلف معموؿٌ ،  على أنو مشروعٌ  وكل ىذا يدؿ  
 عليو اإلصباع . -َرضِبَُو اللُ -حىت حكى اإلماـ النووي 

 وفي كيفية توجيهو للقبلة قوالن :
ضع يف كحالو إذا وُ ،  و األيبن مستقببًل القبلة على شق   علَ أف هبُْ  القول األول :

     والشافعي ، ، ومالك ، أيب حنيفة مذىب جمهور األئمة حد ، وىذا ىو الل  
، ، فإف مل يبكن ذلك لضيق اؼبكاف -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -وىو مذىب اغبنابلة 

 وكبو ذلك فعلى جنبو األيسر .، على اؼبريض  أو حصوؿ ضررٍ 
ويرفع رأسو ، إىل القبلة  اهُ صَ طبُْ وأُ ، أف هُبعل اؼبريض على قفاه  القول الثاني :

 . -َرضِبَُهُم اللُ - وىو قول بعض الفقهاء، ليصَت وجهو إىل القبلة ؛ قليبلً 
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 ________________________________________
و ، ابِ يَ ثِ  عُ لْ و ، وخَ لِ اصِ فَ مَ  ينُ يِ لْ و ، وتَـ يْ يَـ حْ و ، وَشد  لَ يضُ مِ غْ ُسن  تَـ  اتَ ا مَ فإذَ 
، هاً وج  تَ مُ  ،و لِ سْ غُ  يرِ رِ ى سَ لَ و عَ عُ ضْ ووَ  ،و نِ طْ ى بَ لَ عَ  يدةٍ دِ حَ  وٍب ووضعُ بثَ  هُ رُ تْـ وسَ 

 ةِ لَ بْـ القِ  وَ حْ راً نَ دِ حَ نْ مُ 
________________________________________

يف  -َرضِبَُو اللُ -شرع  [لخ إ...ويضُ مِ غْ ُسن  تَـ  اتَ ا مَ : ] فإذَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 وىي صبلة أمورٍ ، ىذه العبارة يف بياف ما ينبغي فعلو باؼبيت بعد قبض روحو 

ت عليها آثار السلف أو دل  ،  --الل  حيحة عن رسوؿِ نة الص  ثبتت هبا الس  
ُهمْ -حابة من الص    أو اقتضتها األصوؿ الشرعية .،  -َرِضَي اللُ َعنػْ

وح إذا ت ؛ ألف  الر  اؼبي   ٍَتْ يػْ عَ  تغميضُ : أي  و [يضُ مِ غْ ُسن  تَـ  اتَ ا مَ فقولو : ] فإذَ 
 . ها البصرُ عَ بِ ضت تَ بِ قُ 

ـ  :  واألصل في ذلك َها-سلمة  حديث أ الذي أخرجو مسلم  -َرِضَي الُل َعنػْ
و ضَ مَ فأغْ ، ه صرُ بَ  ق  شَ  دْ مة وقَ لَ ى أبي سَ لَ عَ  -- اللِ  رسولُ  لَ خَ )) دَ قالت : 

 (( . رُ صَ عو البَ بِ تَ  بضَ إذا قُ  وحَ الر   قال : إن   ثم  
 ما مفتوحتُت .هِ قِ بْ وال يػُ ،  نِ فْ على اعبِ  نَ فْ اعبِ  قَ بِ طْ واؼبراد بتغميضو أف يُ 
ك الذي عليو نَ اغبَ  وىو عظمُ ،  يٍ  غبَْ ثٌت  مُ : اف يَ حْ الل   [ وِ يْ يَـ حْ وقولو : ] وشد  لَ 

     ، هما قُ بِ طْ يُ  تكوف عريضةً  ابةٍ صَ أف هبمعهما بعِ  يِ حْ األسناف ، واؼبراد بشد  الل  
ذلك بو ربط فوؽ الرأس ؛ ألن و إذا مل يفعل وتُ ،  كِ نَ نبا من ربت اغبَ شد  مث يَ 

 . وِ مِ يف فَ  منظره ، وردبا دخلت اؽبواـُ  حَ بُ وقػَ ، ح فمو وانفتَ ، و يُ اسًتخى غبَْ 
، ساعده إىل عضده  يَبُد  ها أف ينُ يِ لْ وتػَ ،  لٍ صَ فْ صبع مِ  و [لِ اصِ فَ مَ  ينُ يِ لْ وقولو : ] وتَـ 

و إىل بطنو ، ويلُت أصابع يديو وقدميو يساقيو إىل فخذيو ، وفخذ ه ، ويرد  مث يرد  
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، ها سِ بْ فيصعب صبعها بعد يػُ ؛  ألن و إذا مل تلن اؼبفاصل ردبا بقيت فبدودةً  
ذر غسل فيتع؛ بالبدف  وىي ملتصقةً  ستْ بِ ويصعب بذلك تكفينو ، وىكذا إذا يَ 

 ما ربتها .
اليت مات فيها ؛ ألن و ردبا خرجت قباستو فلوثتها : أي  و [ابِ يَ ثِ  عُ لْ وقولو : ] وخَ 

 ر  ة اغبَ خاصة يف شد  ، فيسرع الفساد إليو ؛ ه جسدُ  يَ ولوثت البدف ، ولردبا ضبَِ 
 . نَ ف  تعَ فيَ 

حيحُت من حديث أـ اؼبؤمنُت ؼبا ثبت يف الص  ؛  [ ه بثوبٍ رُ تْـ وقولو : ] وسَ 
َها-عائشة   ردٍ ـبـُ ي بِ ـج  ـسُ  يَ ـوف  ُـ ت نَ ـحي -- اللِ  ولَ ـرس أن  ))  -َرِضَي الُل َعنػْ

 (( . ِحْبرة
َها-وقوؽبا   )) ِحْبرٍة ((ُغط ي ، وقوؽبا : : معناه  ((ُسج ي )) :  -َرِضَي الُل َعنػْ

 رود اليمن .من بُ  وىي ضربٌ ،  وىي ثوب فيو أعبلـٌ ، بكسر اغباء وسكوف الباء 
اإلصباع  -َرضِبَُو اللُ - ووي  الن   ى اإلماـُ كَ ، وحَ  ستحبةٌ وتغطية اؼبيت بعد وفاتو مُ 

؛ يو لَ و وعند رجْ ت عند رأسِ سّجى بو اؼبي  وب الذي يُ ، ويعطف الزائد من الث   اعليه
 يح .نكشف ويرتفع بالر  لئبل يَ 

ؼبا روى البيهقي وغَته : ؛ لئبل ينتفخ ؛  و [نِ طْ بَ  ىلَ عَ  يدةٍ دِ حَ  عُ ضْ وقولو : ] ووَ 
 فقال أنسٌ ،  مسِ الش   يبِ غِ مَ  عندَ  رضي الل عنو ألنسٍ  ولىً مَ  اتَ )) أنو مَ 

، وضع اؼبصحف وكتب العلم وال يُ ًا (( يدَ دِ و حَ نِ طْ ى بَ لَ وا عَ عُ : ضَ  رضي الل عنو
 صاف عن ذلك .وتُ 

يكوف : أي  [ِة لَ بْـ و القِ حْ رًا نَ دِ حَ نْ هًا مُ وج  تَ و مُ لِ يِر ُغسْ رِ ى سَ لَ و عَ عُ ضْ قولو : ] ووَ 
؛ بله عْ أَ  ثْ لو  اكبدر عنو ومل يُ  حىت إذا خرج منو شيءٌ ؛ رأسو أعلى من رجليو 
 ليو .عَ  اؼباءِ  وليسهل تغسيلو بصب  
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 ________________________________________
 ونِ يْ دَ  اءِ ضَ في قَ  بُ جِ ويَ ، و تِ ي  صِ وَ  اذِ فَ نْـ وإِ ،  ةٍ أَ جْ فَ  يرَ غَ  اتَ ا مَ ه إذَ يزِ هِ جْ تَ  اعُ رَ وإسْ 

________________________________________ 
يف سرعة  بُ وإمبا يوضع على سرير ؛ ألف  وضعو على األرض مباشرة قد يتسب  

إذا  -َرضِبَُهُم اللُ -و ، ولذلك استثٌت بعض العلماء اشُ رَ فِ  يَ إذا ضبَِ  خاصةً ، تغَّته 
ـ   نو على السرير أبعدُ وأل ؛غيَت ة الت  األرض صلبًة لزواؿ عل  كانت   عن اؽبوا

 . لو منها واغبشرات وأسلمُ 
      [لخ إ...  ةٍ أَ جْ فَ  يرَ غَ  اتَ ا مَ ه إذَ يزِ هِ جْ تَ  اعُ رَ وإسْ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

و من أجل ينُ فِ كْ و وتَ تغسيلُ ه اؼبراد بو يزُ هِ ، وذبَْ  تِ اؼبي   يزِ هِ يف ذبَْ  اإلسراعُ  ن  سَ ويُ : أي 
 الصبلة عليو .

 لحةَ طَ  أف   َوْحَوحٍ بن  صُتِ كما يف حديث اغبُ ،  نة الس   بو ت ثبتتباؼبي   واإلسراعُ 
 لحةَ ى طَ رَ ي ال أَ )) إنّ فقاؿ : ، ه يعودُ  -- اه النب  فأتَ ،  ضَ رِ مَ  -- بن الرباءِ ا

 ةِ يفَ جِ ي لِ غِ بَ نْ و ال يَـ فإن  ؛ و ج لوا بِ و ، وعَ ي بِ ونِ نُ فآذِ ، وت يو المَ فِ  دثَ حَ  إال قدَ 
 والبيهقي .، رواه أبو داود  (( وِ لِ ىْ أَ  رانيْ هْ ظَ  بينَ  أن ُتحبسَ  سلمٍ مُ 

على أنو ينبغي  يدؿ   أمرٌ  (( وِ وا بِ ج لُ )) عَ :  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -فقولو 
 .اؼببادرة واإلسراع باؼبيت وعدـ تأخَته 

 نَ بيْ  لٍم أن ُتحبسَ سْ مُ  ةِ يفِ جِ ي لِ غِ بَ نْ و ال يَـ )) فإن  قولو بعد ذلك : :  د ذلكويؤك  
 و (( .لِ أىْ  انيْ رَ هْ ظَ 

و ، نِ عليو ودفْ  بلةِ اؼبيت والص   فهذا ىو األصل الشرعي أنو ينبغي اؼببادرة بتجهيزِ 
عوىا وضي   نةِ يف ىذه الس   اسُ ، وقد تساىل الن   ه عن ذلك إال لعذرٍ وال ينبغي تأخَتُ 
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فأصبح تأخَت اعبنائز وترؾ اؼببادرة هبا أمرًا مألوفًا دوف أف ، إال من رحم الل  
 نة .و ـبالف للس  وىذا كل  ، للتأخَت  شرعي موجبٌ  يكوف ىناؾ عذرٌ 

مراده أف اإلسراع واؼببادرة  [ أةٍ جْ فَ  يرَ غَ  اتَ ا مَ إذَ ] :  -رَِحَمُو اللُ -وقولو 
الة على الوفاة ، قنا موتو ، وذلك بالعبلمات الد  ق  و إذا ربَ بتجهيز اؼبيت ؿبل  

 ه .يزِ هِ سرع يف ذبَْ بادر ويُ فعندىا يُ 
 قنُ يْ ستػَ من أحوالو ال يُ  يف كثَتٍ  ةِ أَ جْ الفَ  ، وموتُ  ما إذا كاف موتو فجأةً :  واستثنى

يث وعدـ االستعجاؿ يف وؽبذا ينبغي الًت  ،  وال يغلب على الظن  ، فيها اؼبوت 
        ، أو غرقًا ، ةٍ قَ اعِ صَ ي أو بِ ائِ بَ رَ هْ عق الكَ أف يبوت بالص   :مثل ، اغبكم دبوتو 

ى من ، أو تردّ  ، أو فجعةٍ  من حرٍب ، أو سبعٍ  أو بسبب خوؼٍ ، و حرقًا أ
، ستعجل يف أمره فإنو ال يُ ، ور واغباالت أو يف بئٍر وكبو ذلك من الص  ،  شاىقٍ 

  .لو ه وربل  ش فسادُ ما مل ىبُ ،  الظن   أو غلبةُ ،  ـُ زْ ث حىت وبصل اعبَ ًتيّ بل يُ 
نتظر اليـو واليومُت والثبلثة ، ويف ىذه أنو يُ  -َرضِبَُهُم اللُ -وقد ذكر بعض الفقهاء 

 كشفُ   ، واألجهزة اغبديثة ىل اػبربة من األطباءأالعصور أمكن عن طريق 
وىذا ال يبنع من العناية  ؟أو ال  حقيقيٌ  ىل ىي موتٌ : حقيقة ىذه اغباالت 
الة على الوفاة ؛ من العبلمات واألمارات الد   -َرضِبَُهُم اللُ -دبا ذكره أىل العلم 

كن من اليت يبُ  قيقةِ الد   زةِ هِ ألن و ال يتيسر يف صبيع األحواؿ وجود األطباء واألجْ 
 .بالوفاة  ـُ زْ خبلؽبا اعبَ 

 ظِ ما بُت غبَْ : الّصدغُت ، والص دغ  البساؼُ : الة على الوفاة ومن العبلمات الد  
إىل  ورُ غُ ويػَ ، ىذا اؼبوضع  فُ سِ خَ نْ فيػَ ، ذف األُ  لِ صْ ا إىل أَ هَ افِ رَ طْ وىو آخر أَ  ُْتِ العَ 

راع ها من الذ  بلعُ ، واؼبراد بو البِْ  فِ تِ الكَ  فصاؿُ ، وانْ  فِ نْ األَ  داخل الرأس ، وميلُ 
الز ند ،  مِ ظْ يف جلدهتا عن عَ  منفصلةٌ فتبقى كأهنا  ، بةُ صَ ي العَ خِ رْ تػَ سْ بأف تَ 
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عدـ صبلبتها وحصوؿ الل ُت فيها بعد القو ة وذلك ، واؼبراد بو  ُْتِ لَ جْ الر   ًتخاءُ واسْ 
، وكذلك امتداد جلدة الوجو ، وإذا  ح ونزعها من اعبسدو بسبب خروج الر  

 تغَتت رائحتو فإف ذلك من أوضح العبلمات على اؼبوت .
نو وبتمل أف تكوف أ : أةً جْ فَ  اتَ مَ  نْ بمَ  راعِ واإلسْ  المبادرةِ  بب في عدموالس  
 أو يومُت . أو بيوـٍ  فيق بعدىا بساعاتٍ يُ  عارضةً  سكتةً 
فُتقرأ ،  اهُ ايَ صَ وَ  اذِ فَ سرع يف إنػْ أي : يُ  و [تِ ي  صَ وَ  اذُ فَ : ] وإنْـ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

،  --وينّفذ ما فيها فبا وافق شرع الل  ،و ينِ فِ كْ الوصية قبل تغسيلو وتَ 
سرع يف بادر بو ويُ فإنو يُ  صاحلٌ  وعملٌ  وبرٌ  إذا كانت فيها صلةٌ  فاإلسراع هبا خاصةً 

 صح لو .، وىذا من الن   عاجبلً  األجر للميت ليحصل؛ إنفاذه 
وهبب اإلسراع يف قضاء : أي  و [نِ يْ دَ  اءِ ضَ في قَ  بُ جِ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 ؤمنِ المُ  سُ فْ نَـ  و قاؿ : ))أن   -- عن النب   --ؼبا روى أبو ىريرة ؛ دينو 

، نو وحس   والًتمذي  ، وابن ماجو ، (( رواه أضبد  وُ نْ ى عَ ضَ قْ ى يُـ حت   وِ نِ يْ دَ بِ  عل قةٌ مُ 
على  فدؿ   ؛ ىب  ووافقو الذ  ، يخُت حو على شرط الش  وصح   واغباكمُ ،  والبيهقي  

    تو من ذم   ين عنو ، وإبراءِ بادروا بسداد الد  أنو ينبغي على ورثة اؼبيت أف يُ 
بإخراج  يفِ ما يَ وترؾ  نٌ يْ دَ  كف ارٌة أو  فإف كاف عليو، اس الن  و  الل تعاىل حقوؽ

ْينِ   أخَت واؼبماطلة كما لو كاف حياً .للورثة الت   زْ مل هبَُ  الكف ارة وسداد الد 
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  ________________________________________
 ايةٍ فَ كِ   و فرضُ نُ فْـ ودَ ،  ليوِ عَ  الةُ والص  ، و ينُ فِ كْ وتَ ،  تِ ي  المَ  لُ سْ غُ :  فصل

________________________________________  

،  ليوِ عَ  الةُ والص  ، و ينُ فِ كْ وتَ ،  تِ ي  المَ  لُ سْ غُ :  فصل : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 يزَ هِ يف ىذا الفصل يف بياف ما يلي ذبَْ  -َرضِبَُو اللُ -شرع  [ ايةٍ فَ كِ   و فرضُ نُ فْـ ودَ 
  .بلة عليووآخر يف الص  ، و ينِ فِ كْ يف تَ  وسيلحق ذلك بفصلٍ  ،وىو تغسيلو ، ت اؼبي  
عليو ،  بلةِ والص   كفُتِ والت   غسيلِ يف بداية ىذا الفصل حكم الت   رضبو الل بُت  ؽبذا و 

  .إذا قاـ بو البعض سقط اإلمث عن الباقُت  ايةٍ فَ كِ   وىو أنو فرضُ 
حيحُت من كما يف الص    -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -فلقولو ؛ أما كوف الغسل فرضًا 

ُهَما- حديث عبدالل بن عباسٍ  و تُ ابػ  دَ  توُ صَ قَ الذي وَ  جلِ يف قصة الر   -َرِضَي الُل َعنػْ
        (( وهُ لُ سِ غْ )) اِ ، فقولو : ((  رٍ دْ وسِ  بماءٍ  وهُ لُ سِ )) اغْ :  فةَ رَ بعَ  وىو واقفٌ 

على  فدؿ   ؛وعٌت بو من يكفي للقياـ بذلك ، وخاطب بو اغباضرين صبيعًا  أمرٌ 
  .وجوب تغسيل اؼبيت 

ـ  وؼبا ثبت يف الص   َها- ةَ ي  طِ عَ  حيحُت من حديث أ  -- النب   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ
،  ًا ... ((سَ مْ ًا أو خَ الثَ ها ثَ نَ لْ سِ غْ )) اِ و فقاؿ : يت ابنتُ وف  ليهن حُت تُ عَ  دخلَ 

 واألمر للوجوب .،  أمرٌ ها (( نَ لْ سِ غْ )) اِ فقولو : 
  سيأيت بياف صفتو ، ومراده ىنا أف تكفُت اؼبيت فرضٌ  و [ينُ فِ كْ وقولو : ] وتَ 
َرِضَي اللُ - بن عباسٍ  حيحُت من حديث عبداللؼبا ثبت يف الص  ؛ على الكفاية 

ُهَما  أمرٌ  ((وه نُ ف  كَ )) فقولو :  و ((يْ وبَـ ي ثَ وه فِ ف نُ )) وكَ وفيو : ، اؼبتقدـ  -َعنػْ
 واألمر للوجوب .



 ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ          ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٙٔ 

 

 ________________________________________
 وصي  وَ  وِ لِ سْ بغُ  اسِ ى الن  لَ وْ وأَ 

________________________________________ 
حيحُت من كما يف الص  ،  أمر هبا  --؛ ألف  النب  و [يْ لَ عَ  الةُ والص  وقولو : ] 

 ويف  يف اؼبيت الذي تُ  --يف حديث أيب قتادة  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -قولو 
وا (( ل  )) صَ فقولو : ،  م ((كُ بِ احِ ى صَ لَ وا عَ ل  )) صَ ومل يًتؾ وفاًء : ، وعليو ديٌن 

 للوجوب .واألمر ،  أمرٌ 
ة الل يف ن  وىي سُ ، رى و يف الث  اتُ وارَ مُ : أي  و [نُ فْـ : ] ودَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ڻ  ۀ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -كما أشار إىل ذلك بقولو ،  األموات من بٍت آدـ 

 . (1) چۀ
كما حكاه بعض ،  اية فَ ا على الكِ هن  أو ، ت ن اؼبي  فْ دَ  ةِ ي  ضِ رْ على فػَ  منعقدٌ  واإلجماع

 نة فيو .و والس  تِ فَ ، وسيأيت بياف صِ  -َرضِبَُهُم اللُ -أىل العلم 
من أوصى اؼبيت أف : أي  و [ي  صِ و وَ لِ سْ بغُ  اسِ ى الن  لَ وْ : ] وأَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 الناس بذلك .  تغسيلو فهو أحق  يتوىل  
بتقدمي  أحق   يوصِ ـ اؼبوصى إليو ؛ ألف  اؼبويقد  ،  مشروعةٌ  بالمشروعِ  ةُ صيّ والوَ 

، وقد ثبت ذلك بفعل الصحابة رضي الل عنهم ، ومن بعدىم  من شاء لتغسيلو
 . دوف نكَتٍ 

فيكوف مسلماً ؛ أف يكوف أىبًل للقياـ حبق الل يف الغسل :  وشرط العمل بذلك
 عاؼباً دبا هبب يف غسل اؼبيت .، عاقبلً 

                              
. ٕٔ ، آية : عبس( / ٔ)



 ٕٖٙ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى           ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ                                              

  ________________________________________
 واتِ بَ صَ من عَ  بُ رَ فاألقْـ  بُ رَ األقْـ  ثم  ،  هد  جَ  ثم  ، وه أبُ  ثم  

________________________________________ 
؛  ن  وأحَ  هِ على ولدِ  صبةِ العَ  ؛ ألن و أشفقُ  وه [أبُ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 ـ عليهم صبيعاً .فيقدّ 

كور ؛ ض بالذ  وإف عبل اؼبتمح   األبِ  وىو أبُ  ه [د  جَ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ڭ  ڭ   چ:  -ُسْبَحانَوُ -كما يف قولو ،  كاألب ، وظبّاه الل أبًا   ألف  اعبد  

 . (1) چڭ 
ٱ  چ :  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -و يوسف عن نبي   حكايةً  -ُسْبَحانَوُ -وقولو 

 . (2) چٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ 
 يُػق دموفم أهن  : أي  و [اتِ بَ صَ من عَ  بُ رَ قْـ فاألَ  بُ رَ األقْـ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

  .كاؼبَتاث   ابةِ رَ ة القَ مث بقو  ،  ربِ مث بالقُ ، باعبهات 
 على أبِ  مقدـٌ  األبِ  فأبُ ،  خوة ، مث بالقربِ على جهة األُ  مةٌ ة مقد  بو  فجهة األُ 

  .، وىكذا يف األبناء  بِ األَ  أبِ 
  .م هِ ينِ على األب يف اإلخواف واألعماـ وبَ  قيقُ فيقدـ الش  ، مث بالقوة 

 وإف نزؿ ،  بنِ اإلِ  مث ابنُ ،  ـ االبنُ قد  فيُ ؛ من القرب  أفعلُ  [ األقربُ : ] وقولو 
       ،  قيقِ الش   ابن األخِ  مث  ،  ألبٍ  األخُ  مث  ،  قيق على األخ ألبٍ الش   األخُ  مث  
 

                              
. 28، آية :  اغبج( / ٔ)
. 8ٖ ، آية : يوسف( / ٕ)



 ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ          ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٖٙ 

 

 ________________________________________
 ولكل  ،  هاائِ سَ ى من نِ ربَ القُ فى ربَ القُ  ثم  ، تها ي  صِ ى وَ ثَ نْـ وبأُ ، و امِ حَ رْ أَ  واو ذُ  ثم  
 وبِ احِ صَ  لُ سْ غَ  نِ يْ جَ وْ الز   نَ مِ  احدٍ وَ 

________________________________________ 
       ،  قيقِ الش   ، مث ابن العم   ألبٍ  العم   مث   قيقُ الش   العم   ، مث   ألبٍ  األخِ  ابنُ  مث  
 . بةِ صَ من العَ  فاألقربُ  مث األقربُ ،  ألبٍ  العم   ابنُ  مث  

ضى منهم على وا وتنافسوا ، وأما إذا حصل الر  إذا تشاح  :  ووىذا الترتيب محل  
تغسيل رعي وىو اؼبأمور الش   ألف  اؼبقصود حصوؿ ؛ منهم فبل إشكاؿ أحدٍ 

 .اؼبيت
 . ـ  ، واألخ ألُ  ألـ   كاعبد    و [امِ حَ رْ أَ  واذو  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

،  ارِ وَ داقة ، واعبِ كالص  ،  فات فيهم الص   ىراعوتُ ،  ـ األجانبُ قد  وبعدىم يُ 
 ديق .ـ على غَته بعد الص  مقد   على غَته ، واعبارُ  فالصديق مقدـٌ 

، ها تُ  بتغسيل األنثى وصي  ىَل وْ األَ : أي  تها [ي  صِ ى وَ ثَ نْـ ] وبأُ  : -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 كر .كما تقدـ يف الذ  ،  لها بأف تغس   ةُ اؼبيتَ  تصَ وْ أَ  نْ مَ  وىي

كور كما تقدـ يف الذ  ها [ ائِ سَ نِ  نْ ى مِ بَ رْ القُ فى بَ رْ القُ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ها بنتُ مث  مث البنتُ ،  تْ لَ ها وإف عَ مث أم  ،  األـ  ـ فتقد  ؛ ـ حبسبو يف اإلناث فيقد  

  .َب رْ القُ ف َب رْ مث القُ ،  تْ لَ زَ وإف نػَ 
هبوز : أي  و [بِ احِ صَ  لُ سْ ين غَ جَ وْ من الز   واحدٍ  : ] ولكل   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

  .زوجها  لَ سْ ي غَ لِ ف تَ أو ، وهبوز للزوجة تِ وجَ زَ  لَ سْ غَ  يَ لِ للزوج أف يَ 
 
 



 ٖٗٙ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى           ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ                                              

  ________________________________________
 وُسّريتِ  معَ  ّيدٌ ا سَ ذَ وكَ 

________________________________________ 
، وقد حكى  إصباعيةٌ  إذا غسلت زوجها فإهنا مسألةٌ :  وجةِ أما بالنسبة للز  

( ، اإلصباع واإلشراؼ : ) يف كتابيو  -َرضِبَُو اللُ -اؼبنذر  اإلماـ ابنُ عليها اإلصباع 
  أبا بكرٍ  أن  )) : يف سننو  ، وروى البيهقي   -َرضِبَُهُم اللُ -وحكاه غَته من األئمة 

--   َرِضَي اللُ َعنػَْها- يسٍ مَ عُ  بنتُ  و أسماءُ لتو امرأتُ غس-  )). 
ـ   َها-اؼبؤمنُت عائشة  ويف األثر عن أ من  قبلتُ تَ )) لو اسْ قالت :  -َرِضَي الُل َعنػْ

،    رواه أضبد  ه ((اؤُ سَ إال نِ  --رسول الل  ما غس لَ  برتُ تدْ ا اسْ ري مَ مْ أَ 
 وابن ماجو .، وأبو داود 

وا أف تغسلهم أهنم وص   -َرضِبَُهُم اللُ -لف من أئمة الس   وقد جاء عن غَت واحدٍ 
َعَلى  َرضْبَُة اللِ -نساؤىم ، وروى ذلك عنهم اإلماـ البيهقي وابن اؼبنذر وغَتنبا 

 . -اعبَِْمْيعِ 
على جوازه  -َرضِبَُهُم اللُ -فمذىب صبهور العلماء :  وأما غسل الزوج المرأتو

  تادةُ بن عبدالرضبن وقَ  لمةَ بو سَ أو  بن يسارٍ  ليمافُ بن زيد وسُ  وجابرُ  وبو قاؿ علقمةُ 
، وداودَ ،  وأضبدَ ،  افعي  والش  ،  مالكٍ  وىو مذىبُ ، بن أيب سليماف  وضبادٌ  وعطاءٌ 

 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ - اؼبنذرِ  وابنِ ،  واألوزاعي  
ـ  :  ودليلهم  ي  إل )) رجعَ قالت :  -َرِضَي الُل َعنػَْها- اؼبؤمنُت عائشةَ  حديث أ

وأقول : ، ي أسِ اعًا في رَ دَ صُ  وأنا أجدُ ،  يعِ قِ بالبَ  نازةٍ من جَ  --الل  رسولُ 
  كِ نتُ ف  ، وكَ  كِ ي فغّسلتُ لِ بْ قَـ  ك لو ُمت  ر  وما ضَ ،  اهُ نا ورأسَ أفقال : بل ، اه أسَ ورَ 
 



 ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ          ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٙ٘ 

 

 ________________________________________
 طْ قَ فَـ  ينَ نِ سِ  عُ بْ سَ  وُ لَ  منْ  لُ سْ غَ  رأةٍ وامْ  لٍ جُ ولرَ 

________________________________________ 
، والدارمي  ، اف وابن حب  ، وابن ماجو ، رواه أضبد  (( كِ تُ نْ فَـ ودَ  يكِ لَ عَ  يتُ ل  صَ  ثم  

 على الرجل . هاقياسكذلك و ،  والدارقطٍت  ،  والبيهقي  
و غسل أمتَ يد أف يُ هبوز للس  : أي  مع ُسّريتو [ : ] وكذا سّيدٌ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
، وىذا ىو مذىب  بةٍ أو مكاتَ  دبّرةٍ أو مُ  باح لو وطؤىا ، ولو كانت أـ ولدٍ اليت يُ 

 . -َرضِبَُهُم اللُ -صبهور العلماء 
    ر ، واؼبراد هبا األمة اليت يطؤىا زوجها ؛ مأخوذ من الس   ّريتو [وقولو : ] سُ 

يف  رضبو الل ، قاؿ اعبوىري   وال تعلمو زوجتُ حىت ، ذلك  ر  سِ ألف  الغالب أف يُ 
        وىو اعبماع ، ر إىل الس   تًا منسوبةٌ يْ ا بػَ هتْ أو  ىي األمة اليت بػَ ] : معٌت الس رية

  [ .ويسًتىا عن امرأتو ، ىا ر  سِ أو اإلخفاء ؛ ألف  اإلنساف كثَتاً ما يُ 
 : أي [ طْ قَ نين فَـ سِ  عُ بْ و سَ لَ  نْ مَ  لُ سْ غَ  رأةٍ وامْ  : ] ولرجلٍ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

كاف ذكرًا أو أنثى ؛ ألن و   سواءً  نُتَ سِ  عِ بْ منهما غسل من كاف دوف سَ  هبوز لكل  
  .كم لعورتو ال حُ 

 --ب بن الن   براىيمَ إعليو بغسل  -َرضِبَُهُم اللُ -:  لماءِ العُ  بعضُ  واستدل  
 -َرضِبَُو اللُ -ابن اؼبنذر  عليو اإلماـُ  ى اإلصباعَ كَ حَ إال أن و ،  ووبتاج إىل إثباتٍ 

فيجوز ؽبا ، غَت ( الص   من كبفظ عنو أف اؼبرأة تغسل الصب   بقولو : ) أصبع كل  
عورتو وتنظر إليها ؛ ألن و ال حكم  ، وأف سبس   ًتةٍ أف تغسلو ؾبردًا من غَت سُ 

  . يف شروط الصبلة لعورتو كما قدمنا
  .هبوز لو أف يلي تغسيل اعبارية دوف سبع سنُت  :وىكذا بالنسبة للرجل 



 ٖٙٙ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى           ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ                                              

  ________________________________________
 كلٍ شْ ى مُ ثَ نْ كخُ ،   مَ م  سو يُ كْ أو عَ ، وة سْ نِ  بينَ  لٌ جُ رَ  اتَ وإن مَ 

________________________________________ 
  .ت السابعة غبل ل جاريةً غس  أنو ال هبوز للرجل أف يُ :  ومفهوم العبارة

 ، وىي سن   سنُتَ  ب الذي بلغ سبعَ الص  ل غس  وىكذا اؼبرأة ال هبوز ؽبا أف تُ 
 الثابتة فيها . وبيّنا الس نةمييز كما قدمنا يف مسألة األمر بالصبلة لسبع ، الت  

ى ثَ نْ كخُ ،   مَ م  سو يُ كْ أو عَ ، وة سْ نِ  بينَ  لٌ جُ رَ  اتَ وإن مَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
غسيل عند غسيل ، وحكم الت  الت   من لو حق   -َرضِبَُو اللُ - بعد أف بُت   كٍل [شْ مُ 

، شرع يف بياف ما يًتتب على تقرير تلك األحكاـ واؼبسائل ، اختبلؼ اعبنس 
و ينبٍت ، فإن   والعكس إال الزوجُت ل اؼبرأةغس  جل ال يُ إف الر  : وىو أننا إذا قلنا 

      ت رجبًل كاف يمم بداًل من الغسل ، فَػيُػَيم ُم اؼبي  و يُعدؿ إىل الت  على ذلك أن  
:  -رضبو الل-أو امرأة إذا مل يكن ىناؾ أحٌد من جنسو ، وأشار إىل ذلك بقولو 

 . [ مَ ] يُم  
      اػبنثى اؼبشكل يُػَيم ُم وال يُغس ل ألنو  أف  : أي  [ لٍ كِ شْ ى مُ ثَ نْ وقولو : ] كخُ 

رجبًل وال أف لو النساء الحتماؿ أف يكوف غسّ ال يُْدَرى ما حقيقتو فلم هبز أف يُ 
يمم كما لو جزمنا دبخالفة ت  عدؿ إىل الفيُ  يغسلو الرجاؿ الحتماؿ أف يكوف امرأةً 

 لكِ نثى اؼبشْ وقد تقدـ يف الطهارة بياف اؼبراد باػبُ  ،ومل هُبد أحٌد من جنسو  اعبنس
 . يف باب نواقض الوضوء

     ،  لٌ وجد رجيف ىذه اؼبسألة وىي إذا مل يُ  -رضبهم الل-وقاؿ بعض العلماء 
بع يعرؼ دوف الس   صغَتٌ جد إنو لو وُ نثى مشكبًل كاف اؼبيت خُ أو   وجد إمراةٌ ومل تُ 

 .، أو خنثى مشكبلً ل اؼبيت ذكراً كاف أو أنثى ويبكنو فعلو غس  ، سل الغُ 



 ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ          ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٙٚ 

 

 ________________________________________
في  خذَ وإذا أَ ،  مدَ ى لعَ وارَ يُ  لْ بَ ، و نَ فِ دْ أو يَ ، رًا افِ كَ   لمٌ سْ مُ  لَ س  غَ يُـ  أنْ  رمُ حْ ويَ 
 وتَ رَ وْ عَ  رَ تَـ سَ  وِ لِ سْ غَ 

________________________________________
ى وارَ يُ  لْ بَ ، و نَ فِ دْ أو يَ ، رًا افِ كَ   لمٌ سْ مُ  لَ س  غَ يُـ  أنْ  رمُ حْ ويَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

وال أف يدفنو ، ل اؼبسلم الكافر ولو كاف قريبًا لو غس  ال هبوز أف يُ : أي  [ مدَ لعَ 
لعدـ من ؛ اب عليو الًت   يلَ هِ ويُ ،  رةٍ فْ يو يف حُ مِ رْ بل يػَ ، كاؼبسلم   قٍ أو شَ  يف غبدٍ 

 و .تِ ل  مِ  من أىلِ  يوِ وارِ يُ 
 رٍ دْ ى بَ لَ تْـ قَ بِ  أمرَ : ))  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -ؼبا ثبت يف صحيح البخاري عنو 

 .((  يبِ لِ وا في القَ رمَ يُ  أنْ  ركينَ شْ المُ  نَ مِ 
شرع يف ىذه العبارة  و [تَ ورَ عَ  رَ تَـ سَ  وِ لِ سْ في غَ  ذَ خَ : ] وإذا أَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 يف بياف صفة غسل اؼبيت بعد بيانو ؼبا يتعلق بالتجهيز .
 ت .اؼبي   لِ سْ شرع يف غَ : أي  [ وِ لِ سْ في غَ  ذَ خَ وقولو : ] وإذا أَ 

فبل هبوز لو ،  وىذا السًت واجبٌ ، عورة اؼبيت : أي  و [تَ ورَ عَ  رَ تَـ ] سَ وقولو : 
رعية صوص الش  الن   ناوقد بيّ ، عورة اؼبيت ال يف الغسل وال يف غَته  فَ شَ كْ تُ أف 

الة على العورة  ، وبينا حد   يف باب شروط الصبلة ةِ ورَ العَ  ًْتِ ذلك يف شرط سَ  الد 
و على يلِ سِ غْ ت عند تػَ ، فيجب سًت عورة اؼبي  ىا من الرجاؿ والنساء رُ تػْ اليت هبب سَ 

     :  ستثنى من ىذاويُ ،  التفصيل الذي بّيناه بالنسبة غبد ىا يف الرجل واؼبرأة
 من كاف دوف سبع سنُت كما قدمنا .

 
 



 ٖٛٙ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى           ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ                                              

  ________________________________________
 ووسِ لُ جُ  بِ رْ إلى قُـ  وُ سَ أْ رَ  عُ فَ رْ يَـ  ثم  ،  ونِ يُ عن العُ  هُ رَ تَـ وسَ ،  دهُ ر  وجَ 

________________________________________ 
فبل يكوف على جسده ، من اؼببلبس : أي  : ] وجّرده [ -رَِحَمُو اللُ -قولو 

       عُت على وصوؿ اؼباء إىل البشرة ، يُ  ذبريدهما عدا العورة ، ؛ ألف   ساترٍ  أي  
من  وخرج شيءٌ ،  والطهارة ، ؛ وألن و إذا كاف عليو ثوبٌ وىو أكمل يف النظافة 

        من أىل العلم  يف قوؿ طائفةٍ  جريد أفضلُ والت  ،  ث اعبسدُ جاسة تلوّ الن  
 ؼبا قدمنا .؛  -عليهم  اللُ  ةُ َرضِبَ -

ينبغي أف يكوف اؼبيت : أي  [ ونِ يُ ره عن العُ تَ : ] وسَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
أف يكوف تغسيلو يف غرفٍة أو خيمة : مثل ، يوف حاؿ الغسل العُ مستورًا عن 

،  أف يراه أحدٌ  ب  عن رؤية الغَت ؛ ألف  اؼبغتسل ال وبُِ  وكبوىا فبا يكوف فيو أبعدَ 
غَت  أحدٌ  ره أف وبضر تغسيلوومن ىنا كُ  ، رمةرعايًة للحُ  إذا ماتفكذلك 

   : -َرضِبَُو اللُ -ار بقولو تاج إليهم يف غسلو ، وإىل ذلك أشاألشخاص الذين وبُ 
فبل يدخل ، غسيل حضور الت  : أي  وره [ضُ و حُ لِ سْ يٍن في غُ عِ مُ  ره لغيرِ كْ ] ويُ 

؛ غبرمتو غبق اؼبيت ، ورعايةً  صيانةً ؛  يف تغسيلوتاج إليو غسيل إال من وبُ مكاف الت  
 .هرِ شْ نَ فيكوف منع الغَت أبلغ يف سًته وعدـ ؛  غَت ؿبمودٍ  الحتماؿ أف يُرى شيءٌ و 

، رأس اؼبيت : أي  و [وسِ لُ جُ  بِ رْ و إلى قُـ أسَ رَ  عُ فَ رْ يَـ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
     ؛  تشق   ْحَتَضِن يف صدر غَته ، وال يبالغ بصفةٍ مُ وىذه اغبالة أشبو حبالة الْ 

 للميت . ألف  يف ذلك أذيةً 
 



 ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ          ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٜٙ 

 

 ________________________________________
 ةً قَ رْ ه خِ دِ لى يَ عَ  ف  لُ يَـ  ثم  ، ينئٍذ حِ  اءِ المَ  ب  صَ  رُ ثِ كْ ويُ ،  قٍ فْ و برِ نَ طْ بَ  رُ صِ عْ ويَـ 
 يوج  نَ فيُـ 

________________________________________ 
 ألجل أف ىبرج ما ىو مستعدٌ  [ قٍ فْ و برِ نَ طْ بَ  رُ صِ عْ : ] ويَـ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

فقة الش   يده على بطنو برفٍق ؛ ألف  اؼبيت يف ؿبل   ر  بأف يبُ  رُ صْ للخروج ، ويكوف العَ 
 ضبة .والر  

التنوين يف حينئٍذ تنوين  ينئٍذ [حِ  اءِ المَ  ب  صَ  رُ ثِ كْ : ] ويُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
واؼبقصود من عصِر البطن على ىذا ؛  وُ نَ طْ بَ  رُ صُ عْ حُت يػَ : أي ،  لةٍ عن صبُ  عوضٍ 

ا ىو إخراج ؛ رِ صْ اؼباء كثَتاً مصاحباً للعَ  فينبغي أف يكوف صب  ،  ةَ لَ ضْ الفَ  الوجو إمب 
باعبسد وموضع  لقْ عْ ومل تػَ ،  فإذا خرجت أزاؽبا اؼباءُ ، جاسة بو الن   عَ لِ قَ نػْ ألجل أف تػَ 

  .سلو غُ 
 لو رائحةٌ  أف يكوف يف اؼبكاف خبورٌ  -َرضِبَُهُم اللُ - من العلماء واستحب طائفةٌ 

 . يبُ ويغلبها الط  ، برائحتو  تأذ  مل يُ  خرج من اؼبيت شيءٌ  ، حىت إذا بةٌ ي  طَ 
 ف  لُ أف يػَ : مراده  يو [ج  نَ فيُـ  ةً قَ رْ ه خِ دِ لى يَ عَ  ف  لُ يَـ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

حىت إذا قّباه مل يلمس عورتو ومل يباشرىا ، فاػبرقة ؛  الغاسل على يده خرقةً 
الل عن اإلماـ أضبد رضبو الل أف عليًا لف  على ، وذكر اؼبروزي رضبو  مانعٌ  حائلٌ 

صلى الل عليو وسلم ، قاؿ بعض أىل العلم :  النب   جَ رْ رقًة حينما غس ل فػَ يده خِ 
  . العورة بدوف حائلٍ  إنو ال خبلؼ يف منع مس  

 
 



 ٖٓٚ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى           ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ                                              

  ________________________________________
 نينَ سِ  بعُ سَ  لوُ  نْ مَ  ورةِ عَ  س  مَ  حل  وال يَ 

________________________________________ 
نقي حىت تُ ؛  تكوف خشنةً  رقةَ أف اػبِ  -َرضِبَُهُم اللُ - وقال بعض أىل العلم

     الس ًت  ت ، فالعورة كما اف ؽبا حرمةَ عورة اؼبي   ظِ فْ ، وىي أبلغ يف حِ  اؼبوضع
الل مس ، فبل هبوز ؼبسها فبل هبوز الن ظر إليها إال عند الض رورة كذلك ؽبا حرمة 

إال من ضرورة ، فإذا غس لو وضع اغبائل رعايًة لتلك اغبُرمة ، وينبغي أف يكوف 
، أما إذا   ، أو كانت غليظةً  بقةٍ اغبائل مانعاً كاػبرقة إذا كانت ملفوفًة أكثر من طَ 

أو كاف  ، بقةٍ أكثر من طَ  لف  ، وال تُ  رقيقةً  رقةُ كاف اغبائل رقيقاً مثل أف تكوف اػبِ 
ازًا ال يبنع ربديد العورة ، وجس ها فإنو يُبنع منو ، وقد كاف القفاز موجودًا يف ف  قػُ 

األزمنة السابقة ، ومل يعتربه العلماء رضبهم الل ، وإمبا نص وا على اػبرقة ؼبا فيها من 
 . معٌت الت نقية ، واغبفظ غبرمة العورة

 تقدـ أف   [ نينَ سِ  بعُ سَ  لوُ  نْ مَ  ورةِ عَ  س  مَ  حل  وال يَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
كما حكاه ،  لو اؼبرأة غس  الصغَت تُ  الصب   أصبعوا على أف   -َرضِبَُهُم اللُ -العلماء 

     ، نة من الس   حديد بالسبع لو أصلٌ التّ  ، وأف   -َرضِبَُو اللُ -اإلماـ ابن اؼبنذر 
           الفقهاء  بعض جعل، وؽبذا  كما تقدـ يف حديث األمر بالصبلة لسبعٍ 

  .غَت وغَته بُت الص   فَارقاً السابعة  سن   -َرضِبَُهُم اللُ -
عورتو ، فإذا ُغسل  مس   مل وبل   نُتَ سِ  سبعَ  غَتُ غ الص  لَ و إذا بػَ أن   -َرضِبَُو اللُ - فبُت  

يستطيع  أو ؿبتاجاً للغسل ، وال، أو غسل اغبي بأف كاف مشلواًل ، غسل اؼبيت 
  .عورتو  لو أف ال يبس  نو هبب على من غس  إل نفسو فغس  أف يُ 

 



 ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ          ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٚٔ 

 

 ________________________________________
 باً دْ يو نَ وض  ثم يُ ،  رقةٍ سائره إال بخِ  مس  أن ال يَ  ويستحب  

________________________________________ 
عورة من بلغ السابعة إال غباجة ،  فبل هبوز مس  ، وىكذا يف غَتىا من األحكاـ 

وإذا وجدت اغباجة كما يف الغسل ، وأمكن مع اغبائل وجب غسلها باغبائل 
 . كما تقدـ  قةً رْ على يده خِ  لف  فيَ 

كر للذ   شاملةٌ  عامةٌ  [ ينَ نِ سِ  بعُ و سَ لَ  نْ ] مَ بقولو :  -َرضِبَُو اللُ -وعبارة اؼبصنف 
من  ، وحكم عورتو أخف   دوهنا فهو صغَتٌ ف من كاف : أ ومفهومهاثى ، نْ واألُ 

ولؤلب كذلك ، ل صغَتىا غسّ فيجوز لؤلـ أف تُ ، كما قدمنا   ظرُ والن   مسُ حيث الل  
       شًتط فيمن بلغ السابعة .شًتط فيو ما يُ وال يُ 

ويف ىذه  [ رقةٍ سائره إال بخِ  مس  أن ال يَ  ويستحب   : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 :اغبالة تكوف للغاسل خرقتاف 

  .بيلُت كما تقدـ لتنظيف الس   :األولى 
 لتنظيف سائر البدف . والثانية :

ء ىض  و يندب للغاسل أف يُ : أي  ًا [بَ دْ يو نَ وض  يُ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ـ  ؼبا ثبت يف الص  ؛ اؼبيت َهاَرِضَي الُل -ة طي  عَ  حيحُت من حديث أ  النب   أف   -َعنػْ

--  ُاءِ ضَ أعْ وبِ ، نها يامِ بمَ  أنَ دَ بْ اِ )) :  -َرِضَي الُل َعنػَْها-و ابنتُ  لتْ س  قاؿ ؼبا غ 
 . ها ((نْ مِ  وءِ ضُ الوُ 

وعليو فإنو يبدأ بغسل كّفيو أواًل ، مث يغسل وجهو على الصفة اليت سيذكرىا 
 اؼبصنف رضبو الل .

 



 ٕٖٚ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى           ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ                                              

  ________________________________________
 وفِ نْ ي أَ وال فِ ،  يوِ في فِ  اءَ المَ  لُ خِ دْ وال يُ 

________________________________________ 
  ،  إليو وليس بواجبٍ  أف الوضوء يف غسل اؼبيت مندوبٌ : أي  ًا [بَ دْ ] نَ وقولو :

كما تقدـ يف األحاديث ألف الواجب ىو تغسيلو ، وىو الذي ورد بو أمر الشرع  
 حيحة الواردة يف غسل اؼبيت .الص  

مث بعد ، ية و كاف ينبغي أف يبدأ بالن  أن  :  -َرضِبَُو اللُ -درك على المصنف واستُ 
 على الغسل . مةٌ ية مقد  فالن  ؛ ذلك يذكر ىذه العبارة اؼبتعلقة بالغسل 

ليس من  و [لَ سْ وي غُ نْ يَـ  ] ثم  :  -رضبو الل-ماسبق قولو  لكن قد هباب بأف  
 ية الزمٌة يف غسل اؼبيت خاصًة على القوؿ بأنو عبادةٌ الفروض والواجبات ، والن  

سمية والشروع يف ولذلك أّخرىا ونّبو عليها عند أوؿ الواجبات فذكرىا مع الت  
 سل الواجب .الغُ 

     شكاؿ يف وضوحها وظهورىا ، إ ومناسبة تأخَته لذكرىا على ىذا الوجو ال
 .  ، وعند أوؿ الواجبات والفروض فرضٌ  النّية عند أوؿ اؼبستحبات مستحبةٌ  ألف  

ىذا فبا  [ وفِ نْ ي أَ وال فِ ،  يوِ في فِ  اءَ المَ  لُ خِ دْ وال يُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 مِ يف الفَ  اؼباءَ  دخل الغاسلُ ت ال يُ ت ، ففي غسل اؼبي  واؼبي   ىبتلف فيو غسل اغبي  

 و :يلِ لِ عْ ، واختلف يف تػَ  فِ نْ وال يف األَ 
 إنو إذا أدخلو يف فيو أو يف أنفو سرى إىل جوفو ، وحينئذٍ  فقال بعض الشراح :

  .فتخرج بعد الغسل ؛ رؾ مايف اعبوؼ من النجاسة اؼبائية وغَتىا وبُ 
و فإنو ال بد من إخراجو ،وال يبكن فِ نْ وأَ  يوِ : إنو إذا أدخل اؼباء يف فِ  وقال بعضهم

 .عليلين معتبرٌ وكال الت  ، للميت  يو أذيةٌ بكب و على وجهو ، وىذا فِ ذلك إال 



 ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ          ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٖٖٚ 

 

 ________________________________________
،  وِ يْ رَ خَ نْ و وفي مِ انَ نَ أسْ  حُ سَ مْ فيَ ،  وِ يْ تَـ فَ شَ  نَ يْ بَـ  نِ يْ تَـ ولَ لُ بْـ و مَ يْ عَ بُـ صْ أُ  لُ خِ دْ ويُ 
  وُ لَ سْ غَ وي نْ يَـ  ثم  ،  اءَ لهما المَ خِ دْ وال يُ ، هما فُ نظّ ويُ 

________________________________________
    ؛  [لخ إ...  وِ يْ تَـ فَ شَ  نَ يْ بَـ  نِ يْ تَـ ولَ لُ بْـ و مَ يْ عَ بُـ صْ أُ  لُ خِ دْ ويُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

بالبداءة هبا يف  -- ألف  الفم واألنف من أعضاء الوضوء ، وقد أمر النب  
ـ    ، غسل اؼبيت َها- ةَ طي  عَ  كما تقدـ يف حديث أ حيحُت ، يف الص   -َرِضَي اللُ َعنػْ

ي إىل خروج ؤد  وال تُ ، هبذه الطريقة اليت ال يتأذى هبا اؼبيت  واألنفَ  ف الفمَ فينظ  
بداءة بأعضاء من ال؛ ألن و  -َرضِبَُهُم اللُ -النجاسة ، وىذا ىو مذىب اعبمهور 

ؼبا ثبت عنو عليو ؛ ، فنفعل منها ما استطعنا  اليت وردت هبا السنة الوضوء
    :  يف صحيح البخارّي أن و قاؿ -- أيب ىريرةمن حديث  الصبلة والسبلـ

 . طعتم ((تَ ا اسْ وا منو مَ تُ فأْ  رٍ مْ أَ كم بِ تُ رْ مَ )) إذا أَ 
 .ؼبا قدمناه؛ و فِ نْ و وأَ مِ يف فَ  دخل اؼباءَ ال يُ : أي  [ اءَ ما المَ هُ لْ خِ دْ وقولو : ] وال يُ 

ية ـ يف الطهارة بياف معٌت الن  تقد   و [لَ سْ ي غَ وِ نْ يَـ  : ] ثم   -اللُ رَِحَمُو -قولو 
 ودليل اعتبارىا يف الطهارة .

ية ية فبل تصح  بدوهنا ، وؼبا كانت الن  وغسل اؼبيت عبادٌة والعبادة البد فيها من الن  
رع الش   قت دبن يقـو بتغسيلو ألف  ت يتعذ ر حصوؽبا من اؼبيت تعل  يف غسل اؼبي  

يف  كما يف قولو عليو الصبلة والسبلـوج و اػبطاب إىل صباعة اؼبسلمُت  
اؼبراد من يقـو ، و  ها ((نَ لْ سِ )) إغْ ، وقولو :  وه ((لُ )) إغسِ  األحاديث السابقة :

 .   ةبذلك فتلزمو الن ي
 



 ٖٗٚ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى           ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ                                              

  ________________________________________
،  نَ مَ يْ و األَ ق  شِ  لُ سِ غْ يَـ  ثم  ،  طْ قَ و فَـ تَ يَ حْ و ولِ سِ أْ رَ  رِ دْ الس   ةِ وَ غْ برِ  لُ سِ غْ ويَـ ، ي م  سَ ويُ 
 رَ سَ يْ األَ  ثم  

________________________________________ 
 بياف ، وقد تقدـ( بسم الل ) يقوؿ : : أي  ي [م  سَ : ] ويُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

نن الوضوء ، وباب واؾ وسُ الس  باب ) الغسل يف الوضوء و سمية يف حكم الت  
 .( سل الغُ 

      ابتدأ [  طْ قَ و فَـ تَ يَ حْ و ولِ سِ أْ رَ  رِ دْ الس   ةِ وَ غْ برِ  لُ سِ غْ ويَـ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
           ، الوجو و وىو يكوف بعد غسل اليدين ، بغسل الرأس  -َرضِبَُو اللُ -

  . رِ دْ الس   ةِ وَ غْ رِ أف غسل الرأس يكوف بِ  -رضبو الل- وبُت  
، مث يدؽ  ، بق اؼبعروفة ، وىذا الورؽ هُبف ُف ىو ورؽ شجرة الن  : والّسدر 

و ، تِ يَ قِ نْ عُت على تنظيف اعبسد وتػَ تُ  ةٌ ففيو مادة حادّ ، ويستعمل يف تنظيف البدف 
در يف إناء ـبلوطاً باؼباء قبل الغسل من هتيئة اؼباء اؼبغسوؿ بو ، فيوضع الس   وال بدّ 
وة تكوف غْ ، والر   وةٌ غْ رؾ حىت تصَت لو رِ لط يف إنائو باؼباء حُ ، فإذا خُ  ؿُبد دةٍ  بأقدارٍ 

اؼبيت  غسل هبا رأسُ ويُ ، غوة ؤخذ الر  يكوف يف أسفلو ، فتُ  فلُ يف أعلى اؼباء ، والت  
  . ابوف إذا اغتسل بو اغبيكالص  ،  و يتُ وغبِْ 

 . در تنظيفاً وتنقيةً أف يغسل بالس   :فالمقصود ىنا 
كما تقدـ بيانو   [ رَ سَ يْ األَ  ثم  ،  نَ مَ يْ و األَ ق  شِ  لُ سِ غْ يَـ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

حيحُت وغَتنبا ، وغسل ابتة يف الص  الث   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -يف صفة غسلو 
اللُ َرِضَي -و لن ابنتَ س  أمر النساء البليت غَ  --اؼبيت كغسل اغبي ؛ وألف  النب 

َها ـ  كما يف الص  ،  نها يامِ أف يبدأف دبَ  -َعنػْ  ة طي  عَ  حيحُت من حديث أ
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 ٖٚ٘ 

 

 ________________________________________
  الثاً ل و ثَ كُ   ثم  

________________________________________ 
َها- و ق  على شِ ت اؼبيّ  ، وىذا يستلـز أف هبعلَ  األيبنِ  فيبدأ بالشق   -َرِضَي الُل َعنػْ

ويتعاىد ، ويغسلو ، فيصب اؼباء عليو ، مث يلي الغاسل شقو األيبن ،  األيسرِ 
 تَػْنِقيَة بشرتو وتنظيفهاسن ، وما بُت أصابع اليدين والرجلُت ، ووبُ والر فغ طَ اإلبِ 

  .باؼباء والس در 
و فيغسلو كشق  ، ىو األعلى  و األيسرُ ق  ليصَت شِ ؛  وُ بَ لَ و األيبن قػَ إذا انتهى من شق  ف

 األيبن .
يف  --كما فعل رسوؿ الل ،  فيض اؼباء على صبيع البدف فإذا انتهى منهما يُ 

 .( باب الغسل ) يف  ، وقد تقدـ بيانووغَتنبا يف الصحيحُت ثبت كما ،  غسلو
 . ل و ثالثاً [] ثم كُ  إىل ذلك بقولو : -َرضِبَُو اللُ -وأشار اؼبصنف 
 عن  التنوين عوضٌ  وقولو : ] ثالثًا [جسد اؼبيت ،  كل  : أي  قولو : ] كل و [

،  يثُ لِ ثْ الت   وِ لِ سْ شرع يف غُ ت يُ على أف اؼبي   ، وىذا يدؿ   أي ثبلث مراتٍ ،  ةٍ مَ لِ كَ 
     حيث قدمنا يف صفة الغسل أنو ؛ وىو فبا ىبتلف فيو غسل اغبي عن اؼبيت 

   لقولو؛  ما يف غسل اؼبيت فمشروعٌ وأ ،وبي نا دليلو ثليث يف الغسل رع الت  شْ ال يُ 
َرِضَي اللُ -كما يف الصحيحُت من حديث أـ عطية   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -

َها َها-ؼبا دخل عليهن حُت توفيت ابنتو  -َعنػْ الثاً ها ثَ نَ لْ سِ غْ )) اِ :  -َرِضَي الُل َعنػْ
نة يف الس   على أف أقل   فدؿ   (( لكذَ  ن  تُ يْـ أَ رَ  لك إنْ ذَ  نْ مِ  ًا أو أكثرَ سَ مْ أو خَ 

 . ثبلث مراتٍ  أف يكوف غسل اؼبيت
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  ________________________________________
        ى قَ نْـ ى يُـ حت   يدَ زِ  الثْ بثَ  قَ نْ يُـ  لمْ  فإنْ ،  ونِ طْ ى بَ لَ ه عَ دَ يَ  ةٍ ر  مَ  ل  في كُ  ر  مِ يُ 

 بعَ الس   زَ اوَ جَ  ولوْ 
________________________________________ 

ليخرج ما يبكن أف ؛  و [نِ طْ ى بَ لَ ه عَ دَ يَ  ةٍ ر  مَ  ل  في كُ  ر  مِ : ]يُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
فينجس ؛  حىت ال ىبرج بعد انتهاء الغسل شيءٌ ؛ يكوف من النجاسة والفضلة 

 . الكفنَ 
 [ بعَ الس   زَ اوَ جَ  ى ولوْ قَ نْـ ى يُـ حت   يدَ زِ  الثْ بثَ  قَ نْ يُـ  لمْ  فإنْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ـ   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -لقولو  َها-ة عطي   يف حديث أ اؼبتقدـ :  -َرِضَي الُل َعنػْ

 . (( لكذَ  ن  تُ يْـ أَ رَ  لك إنْ ذَ  نْ مِ  اً أو أكثرَ سَ مْ الثاً أو خَ ها ثَ نَ لْ سِ غْ اِ  ))
ف العربة أاػبمس ليست حدًا ، و  على أف   يدؿ   ] أو أكثر من ذلك [فقولو : 

ىبتلف باختبلؼ اؼبوتى وأحواؿ أجسادىم  وىو أمرٌ ، قاء والنظافة حبصوؿ الن  
 وِ ائِ قَ نػْ حتاج يف إِ فيُ ؛ ٍر ذَ أو قَ  ُتٍ خًا بطِ لط  سل ، فقد يبوت مُ ظافة والغُ ها للن  لِ ب  قَ وتػَ 

حبسب اغباجة إىل  ادُ زَ فيػُ ؛ بلث تاف وال الث  وال اؼبر   ةُ وال تكفي اؼبر  ،  إىل غسبلتٍ 
 .  وليس لذلك حد  ، الزيادة 

نة على أف الس   دؿ  ؛  وىي وترٌ ، مث أتبعها باػبمس ، لكنو ؼبا نص  على الثبلث 
  . رُ تػْ ليحصل الوِ ؛  أف يزيد واحدةً  عٍ فْ شَ قاء بِ إذا حصل الن  

حىت قاؿ ، بع من منع الزيادة على الس   ومن العلماء،  واتفقوا على أنو مستحبٌ 
 .(  عِ بْ : ) ال أعلم أحداً قاؿ دبجاوزة الس   -َرضِبَُو اللُ -الرب  اغبافظ ابن عبد

        :  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -لظاىر اغبديث يف قولو ؛ وىذا القوؿ ـبالٌف 
 ، ومل وبد  يف ذلك السبع وال غَتىا ،  لك ((ذَ  ن  تُ يْـ أَ رَ  لك إنْ ذَ  منْ  ثرَ كْ أَ  أوْ )) 
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 ________________________________________
 وراً افُ كَ   يرةِ خِ في األَ  لُ عَ جْ ويَ 

________________________________________ 
قاء على الوجو صوؿ الن  بٍت على حُ بل جعل األمر راجعًا إىل اجتهاد اؼبغّسل اؼب

  .اؼبعترب 
      وىو الراجح يف نظريعلى ىذا القوؿ ،  -َرضِبَُو اللُ - فُ صن  ى المُ شَ وقد مَ 

وقد ، مبلغ العلم  -َرضِبَُو اللُ -الرب  ، وما ذكره اغبافظ ابن عبد -اللِ  دَ نْ عِ  مُ لْ عِ الْ وَ -
واختاره بعض العلماء ،  يادة عند اغباجةجواز الز  راح إىل من الش   أشار غَت واحدٍ 

، حبسب وىو أف يزيد دوف أف رُبد  الزيادة بالسبع أو غَتىا  -َرضِبَُهُم اللُ -
    فقولو : ، [  عَ بْ الس   زَ اوَ ] ولو جَ :  -َرضِبَُو اللُ -ولذلك قاؿ اؼبصنف ، اغباجة

لظاىر ؛ على جواز ما زاد  رضبو الل ، ونص   مذىب   إىل خبلؼٍ  إشارةٌ  ] ولو [
 اغبديث .

هبعل يف الغسلة : أي  [ وراً افُ كَ   يرةِ خِ في األَ  لُ عَ جْ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
جباؿ اؽبند يف و أصلُ  اؼبعروؼ وىو من شجرٍ  يبُ الط  :  ورُ افُ وراً ، والكَ افُ األخَتة كَ 

 . وال ضبلٌ  ُت ليس لو شبرٌ والص  
 ورِ افُ الكَ ػ) وىو الذي يُعرؼ ب، شجرة إىل خارجها المن  متصاعدٌ  إما ور :افُ والكَ 

 .(  الري احي  
وىو الذي ، أف يكوف موجودًا يف داخل الشجرة يتساقط منها إذا ُنشرت  وإما

  ( . ي  ورِ صُ نْ الفَ : ) ، ويقاؿ (  ي  ورِ صُ يْ ور القَ افُ الكَ ػ) يُعرؼ ب
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    ى سم  ويُ ، رقٌة فيو زُ ،  سِ مَ اؼبلْ  نَ شِ خَ ، أف يكوف ـبتلطًا باػبشب غليظًا  وإما 
ى ، صف  مث يُ ، رى بالطبخ عْ ويػُ ، اػبشب  رض  وىو أف يُ ،  ( ارُ ذَ واإلِ ،  ارُ اإلزدَ ) 

 كما ذكر داود األنطاكي يف تذكرتو  (أرغول ) ويسمى ، وىذا ىو كافور اؼبوتى 
     ما ثبت يف الصحيحُت من حديث :  واألصل في جعلو في غسل الميت

ـ   َها-ة عطي   أ  نَ حي -- اللِ  علينا رسولُ  لَ خَ )) دَ قالت :  -َرِضَي الُل َعنػْ
 ن  تُ يْـ أَ رَ  مسًا ، أو أكثر من ذلك إنْ الثًا ، أو خَ نها ثَ لْ سِ و فقال : اغْ ابنتُ  يتْ وف  تُ 

 . ور ((افُ يئاً من كَ أو شَ ، وراً افُ كَ   ن في اآلخرةِ لْ عَ واجْ ، ٍر دْ اٍء وسِ ذلك بمَ 
ية ن  على سُ  يدؿ   ور ((افُ يئًا من كَ أو شَ ، ورًا افُ كَ   رةِ في اآلخِ  نَ لْ عَ فقولو : )) واجْ 

  .اوي من الر   للشك   ) أو (جعل الكافور يف الغسلة األخَتة ، و 
يف  على الثاين ؛ ألن و نكرةٌ  واألوؿ ؿبموؿٌ ) :  -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اغبافظ ابن حجر 

شيٍء منو ، وقد جـز البخاري يف روايٍة باللفظ  ل  فيصدؽ بكُ ؛ سياؽ اإلثبات 
  .اىػ  (األوؿ 

   ، على اللفظ الثاين  ؿبموؿٌ  (ورًا (افُ ) كَ )قولو :  وومراده أف اللفظ األوؿ وى
قل   ورِ افُ من الكَ  شيءٍ  نة بأي  فتحصل الس   (( ورٍ افُ ئًا من كَ يْ شَ  ) أوْ ): وىو قولو 

 . ثرُ أو كَ 
وىذا ىو مذىب  ،ور يف ماء الغسل افُ أنو هبعل الكَ  وظاىر اغبديث يدؿ  على

 . رضبهم الل الجمهور
، سل ال يف ماء الغُ  وطِ نُ و هُبعل يف اغبَ إىل أن  رضبهم الل  وذىب بعض السلف

 .  -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -خعي والكوفيُت سب إىل الن  ونُ 
؛  -رضبهم الل-ما ذىب إليو اعبمهور  -والعلم عند الل- في نظري راجحالو 

  .لظاىر اغبديث 
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َها-سليم  ـ  ولقولو يف حديث أُ  يئاً ي شَ لِ عَ )) فاجْ عند البيهقي :  -َرِضَي الُل َعنػْ
ديها عِ قْ اَ  ثم  ،  يدةٍ دِ ي ذلك في جرٍة جَ لِ عَ ثم اجْ ،  رٍ دْ يئًا من سِ وشَ ، ور افُ من كَ 

غٍت عنو ، ويُ  وفيو ضعفٌ  يها ((لَ جْ غي رِ بل  تَ  ثم  ، ها أسِ ي برَ ئِ دَ وابْ ، ها يْ لَ ي عَ غِ رِ فافْ 
ـ   َها-ة طي  عَ  حديث أ  . -َرِضَي اللُ َعنػْ

كونو :  ت على ىذا الوجوالمي   لِ سْ في غُ  ورِ افُ قيل في الحكمة في جعل الكَ 
  .ُت واؼببلئكة ل  باؼبصَ  قُ رفَ فهو أَ ،  ائحةِ الر   بَ ي  طَ 

منو الفضبلت ، ويبنع إسراع  لُ حلّ تَ فبل تػَ ، ت اؼبيّ  بدفَ  بُ ل  صَ فيُ  ي البدفَ قو  وكونو يُ 
  .الفساد إليو 

ـ   ردُ طْ وكونو يَ   عنو . اؽبوا
 أو بعضها . إذا ُعدـ أُقيم غَته مقامو فبا فيو ىذه اػبواص   قال بعض األئمة :

   ، ا مً رِ أال يكوف اؼبيت ؿبُْ : ل بو اؼبيت يف اؼباء الذي يغس   ورِ افُ وؿبل جعل الكَ 
كما ،  على احملـر  ؿبظورٌ  يبُ ، والط   نع منو ؛ ألن و طيبٌ فإف كاف ؿبرمًا فإنو يبُ 

 . ـِ رِ حْ مُ سيأيت بيانو بإذف الل يف تغسيل الْ 

يف الغسلة األخَتة من : أي  ة [يرِ خِ : ] في األَ  -رَِحَمُو اللُ -وقولو المصنف 
فالسنة أف هُبعل يف ، سواء كانت ثبلثًا أو طبسًا أو سبعًا أو أكثر ، الغسبلت 
     :  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -على ظاىر ىذا اغبديث يف قولو ؛  آخر غسلةٍ 

 (( . ورٍ افُ كَ   ئاً منْ يْ أو شَ ، وراً افُ كَ   رةِ في اآلخِ  نَ لْ عَ )) واجْ 
 ؟يف غسبلتو  رِ دْ الس   اءِ منفردًا مع اؼباء ، أو يكوف مع مَ  وىل يكوف الكافورُ 

ـ   َها-ليم سُ  فظاىر حديث أ يف آخر  رِ دْ الس   اءِ أنو يكوف مع مَ  -َرِضَي الُل َعنػْ
 يئاً من وشَ ،  ورٍ افُ ئاً من كَ يْ ي شَ لِ عَ )) فاجْ حيث قاؿ : ؛ غسل هبا اؼبيت يُ  غسلةٍ 
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  ________________________________________
 وِ ليْ إِ  يجَ تِ حْ إذا اِ  لُ مَ عْ تَـ سْ يُ  اللُ والخِ  انُ نَ شْ واألُ  ار  الحَ  اءُ والمَ 

________________________________________ 
لكن ها (( يْ لَ ي عَ غِ رِ ديها فافْ عِ قْ اَ  ثم  ،  ةٍ يدَ دِ ٍة جَ ر  لك في جَ ي ذَ لِ عَ اجْ  ثم  ، ٍر دْ سِ 

 .كما قدمنا   إسناده ضعيفٌ 
         مراده  [... الخ اللُ والخِ  انُ نَ شْ واألُ  ار  الحَ  اءُ والمَ  ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

      ، ناف شْ واألُ ،  أف األصل يف اؼبيت أف ال يغسل باؼباء اغبار  :  -َرضِبَُو اللُ -
 إليو .و عند وجود اغباجة فعل ذلك كل  وال زُبّلل أسنانو ، وإمبا يُ 

د اعبثّة ، واغبرارة أو ذبم  ، ة الربد د  فاؼباء اغبار قد وُبتاج إليو يف غسل اؼبيت يف شِ 
      راعى فيها ، بل يُ  يوِ وِ شْ وقد تَ ،  البدفَ  ضر  ديدة اليت تَ ىنا ليس اؼبراد هبا الش  

 باعبسد . ققاً للمقصود دوف إضرارٍ ما يكوف ؿبُ 
     هُ ر  ضُ احتيج إليو يف تنظيف البدف دوف أف يَ  لكن إف،  ونةٌ شُ شناف فيو خُ واألُ 

 فبل حرج ، وإف وجد غَته من اؼبنظفات فبا ىو أرفق ببدف اؼبيت ُقّدـ عليو .
اعبسد  نِ عف  رات يف بعض األحواؿ عند تَ واؼبنظفات واؼبطه   افِ نَ شْ تاج إىل األُ وقد وبُ 

جاسات فر الن  كحُ ،   قبسٍ  بالقاذورات ، أو يكوف اؼبيت سقط يف موضعٍ  هِ رِ رُ ضَ وتَ 
 ذىبها .جاسة وتُ الن   قلعُ فات تَ تاج إىل تنظيفو منها دبنظ  وبُ  فحينئذٍ 

نظف باألشناف  اؼبريض فتتغَت رائحتو بعد موتو فإنو يُ ٌَت ضَ  أف يطوؿُ  :ومن ذلك 
ل س  ٌت اؼبريض غُ ) إذا طاؿ ضَ  : فقاؿ -َرضِبَُو اللُ -عليو اإلماـ أضبد  ونص  

 .يف مسألة ولوغ الكلب يف الطهارة  افِ نَ شْ ( وقد تقدـ معٌت األُ  افِ نَ شْ باألُ 
فإف كاف على أسناف اؼبيت فضلة ، ل هبا األسناف ل  : األعواد اليت زبُ  اللُ والخِ 

 .فبل بأس ، أو الس واؾ ، أو الفرشاة، واحتيج إىل تنظيفها باألعواد  وكبوىاطعاـ 
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 ٖٛٔ 

 

 ________________________________________
 هرَ عْ شَ  حُ ر  سَ وال يُ ،  هارَ فَ ظْ أَ  مُ ل  قَ ويُـ ،  وُ بَ ارِ شَ  ص  قُ ويَـ 

________________________________________ 
    : -َرضِبَُو اللُ -مراده  [ هارَ فَ ظْ أَ  مُ ل  قَ ويُـ ،  وُ بَ ارِ شَ  ص  قُ ويَـ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ويل على سبيل الندب واالستحباب الط رهُ فْ م ظُ قلّ شارب اؼبيت ويُ  أنو يقص  
ستحب لكونو من خصاؿ الفطرة وفيو نقطاع التكليف عن اؼبيت دبوتو ، وإمبا اُ ال

 اغبي .يف ت كما للمي   إكراـٌ 
لو  ستدؿ  وإذا ُأِخَذ شيٌء من شعر اؼبيت أو ظفره فإنو هُبعل يف كفنو لُيدفن معو واُ 

ـ   -َرضِبَُو اللُ -حب ، حيث حكاه اإلماـ أضبد بفعل الص ا َرِضَي اللُ - ةَ طي  عَ  عن أ
َها  -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -العلماء من غَت اغبنابلة  ونص  عليو بعضُ  -َعنػْ

ب ، وسعيد واستحباب قص شارب اؼبيت وتقليم أظفاره ىو قوؿ سعيد بن اؼبسيّ 
َرضْبَُة الِل -ابن جبَت ، واغبسن البصري ، وقاؿ بو من الفقهاء األربعة اإلماـ أضبد 

 . -َعَلى اعبَِْمْيعِ 
إىل عدـ استحباب ذلك وأف اػبطاب بتغسيل  -َرضِبَُهُم اللُ -وذىب اعبمهور 

 . من جسده . والل أعلم  يءٌ زاؿ شَ ل على حالو وال يُ عبميعو فيغسّ  اؼبيت متوجوٌ 
  يكره مشط شعر اؼبيت ؛ : أي  [ هرَ عْ شَ  حُ ر  سَ وال يُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

              وىذا ىو مذىب اغبنابلة، ؤمن معو من تقطيع الشعر من غَت حاجة ال يُ   ألن و
ـ  ؛  -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ - َها- ليمٍ سُ  غبديث أ         وفيو : ،  -َرِضَي الُل َعنػْ

يف الكبَت وىو حديث  ، والطرباين   رواه البيهقي   ٍط ((شْ ىا بمِ رَ عْ حي شَ ر  سَ )) وال تُ 
  دبثلو . تج  وبُ  ال ضعيفٌ 
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  ________________________________________
 بٍ وْ بثَـ  فُ نش  يُ  ثم  

________________________________________ 
    غبديث ؛ شط شعر اؼبرأة إىل أنو يبُ  -َرضِبَُهُم اللُ - من العلماء وذىب طائفةٌ 

ـ   َها- ةَ طي  عَ  أ ، ا اىَ نَ طْ شَ )) ومَ وفيو : ، اؼبتقدـ حيحُت يف الص   -َرِضَي الُل َعنػْ
 .وٍن (( رُ قُـ  ةَ الثَ ها ثَ أسَ نا رَ لْ عَ وجَ 

اىا ( نَ رْ فَ ) ضَ  أي، عر الش   رِ فْ ىنا دبعٌت ضَ  طُ اؼبشْ  -َرضِبَُو اللُ -وتأوؿ اإلماـ أضبد 
اؿ على على ظاىره الد   وإال لـز البقاءُ  وانِ حَ جْ رُ فلو ثبت ذلك فبل اشكاؿ يف 

عر فإنو يبكن ع الش  قط  عليل بكونو يُ كر من الت  عر ، وأما ما ُذ ية مشط الش  نّ سُ 
 والل أعلم .،  طِ تبلفيو بطريقة اؼبشْ 

قبل  على القوؿ جبوازه طِ اإلبِ  رِ عَ شَ  فُ تْ ونػَ ،  ص  والقَ ،  قليمُ يكوف الت   تنبيو :
 ، ولذلك ذكره بعض األئمة قبل الغسل .تغسيلو
 من ماء الغسل بثوبٍ  هُبَف فُ : أي  [ بٍ وْ بثَـ  فُ نش  يُ  ثم   : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 وما فيو  نَ فَ فسد الكَ واًل يُ لُ بػْ مَ  نِ فَ واؼبنديل ؛ ألف  وضعو على الكَ  ةِ فَ شَ وكبوه كاؼبنْ 
 يفِ فِ اتفاؽ األئمة على ذبَْ  -رضبهم الل-وحكى بعض أىل العلم  ، وطِ نُ من اغبَ 

  رواه اإلماـ أضبد . -- اؼبيت بعد تغسيلو ، لفعل ذلك بالنب  
   فَ ش  نَ تػَ أال يػَ  ستحب يف اغبي  حيث يُ ؛  ي  اغبَ  لَ سْ غُ  تِ اؼبي   لُ سْ الف غُ وهبذا ىبُ 

َها-حديث ميمونة :  عليو ودل  ، بعد وضوئو وغسلو كما تقدـ   -َرِضَي الُل َعنػْ
وحديث خروج ،  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -يف الصحيحُت يف صفة غسلو 

ناه ي  كما بػَ   وِ ق  يف حَ  حب  تَ سْ ، فلم يُ الذنوب واػبطايا مع آخر قطر اؼباء يف الوضوء 
 .يف كتاب الطهارة 
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 ٖٖٛ 

 

 ________________________________________
 هاائِ ورَ  نْ مِ  لُ دَ سْ ويُ ،  ونٍ رُ قُـ  الثةَ ىا ثَ رُ عْ شَ  ضفرُ ويُ 

________________________________________ 
؛  [ هاائِ ورَ  نْ مِ  لُ دَ سْ ويُ ،  ونٍ رُ قُـ  الثةَ ىا ثَ رُ عْ شَ  ضفرُ ويُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ـ   َها- ةَ طي  عَ  غبديث أ ا نَ فرْ ضَ فَ  ))وفيو: ، حيحُت اؼبتقدـ يف الص   -َرِضَي الُل َعنػْ
 فدؿ  ؛  ها ((فَ لْ اىا خَ )) وألقينَ ويف رواية البخاري : ،  (( قرونٍ  شعرىا ثالثةَ 

      :  -َرضِبَُهُم اللُ -خبلفًا ؼبن قاؿ من اغبنفية ، لشعر اؼبرأة  رِ فْ ية الضَ ن  على سُ 
، وىو قوؿ  يها بُت يديها من اعبانبُترسل مع خد  بل يُ ، شعر اؼبرأة  رُ فَ ضْ ال يُ  وإن  

:   ومن حجتهم  -رضبة الل على اعبميع-األوزاعي ، وابن القاسم من اؼبالكية 
َها-الذي فعلتو أـ عطية  أف   وبتمل أف يكوف مرفوعاً ، ووبتمل أهنا  -َرِضَي اللُ َعنػْ

 فعلت ذلك استحساناً منها واجتهاداً .
    ر بو كما رواه سعيد جيب دبا قالو اغبافظ ابن حجر رضبو الل بأنو ورد األموأُ 
ـ  ا قالت  -َرِضَي الُل َعنػَْها- ةَ طي  عَ  بن منصور من رواية ىشاـ عن حفصة عن أ

،  (( رَ ائِ فَ ىا ضَ رَ عْ شَ  نَ لْ عَ جْ اًا ، و رَ تْـ ها وِ نَ لْ سِ غْ )) إِ :  --الل  قاؿ لنا رسوؿُ 
ـ        النب   ابنةَ  تْ طَ شَ ا مَ إمب   ةَ طي  عَ  وقاؿ ابن حباف يف صحيحو ذكر البياف بأف أ

--  ْنفسها ، مث أخرج من طريق ضباد عن أيوب قاؿ  لقاءِ ه ال من تِ رِ بأم :
ـ   َها-ة طي  عَ  قالت حفصة عن أ    اً سَ مْ ًا أو خَ الثَ ها ثَ نَ لْ سِ غْ )) إِ :  -َرِضَي الُل َعنػْ

 .   ػىا (( ونٍ رُ ة قُـ الثَ ا ثَ هَ لَ  نَ لْ عَ اً واجْ عَ بْـ أو سَ 
لظاىر رواية ؛ سدؿ من خلف اؼبرأة فائر أهنا تُ يف الض  نة ودؿ  على أف الس  

 أي من ورائها ، ، فائر خلفها الض   ُْتَ قَ لْ حت بأهنن أَ حيث صر  ؛ البخاري ىذه 
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  ________________________________________
ٍر ، حُ يٍن طِ فبِ  كْ سِ مْ تَ سْ يَ  لمْ  فإنْ ،  نٍ طْ ي بقُ شِ ٍع حُ بْ سَ  دَ عْ بَـ  يءٌ شَ  وُ نْ مِ  جَ رَ خَ  وإنْ 
 أوض  ويُ  ل  حَ المَ  لُ سَ غْ يُـ  ثم  

________________________________________ 
الوارد يف )  :، وقاؿ  -َرضِبَُو اللُ -وقد استغرب ىذه الزيادة اغبافظ ابن دقيق 

 بَ وتعج   -َرضِبَُو اللُ -ابن حجر  بو اغبافظُ ، وقد تعق   اىػ ( غريبٌ  ذلك حديثٌ 
 وُتوبع ، أف اإلماـ البخاري رضبو الل أخرجها يف صحيحو وبُت  ، منو يف ذلك 

 فبل وجو الستغراهبا .؛ ا عليها رواهتُ 
لخ [ ، قولو :          إ... عٍ بْ سَ  دَ عْ بَـ  يءٌ شَ  وُ نْ مِ  جَ رَ خَ  وإنْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

بعد أف يغسلو : أي ،  وىي غسبلتٍ ،  عن كلمةٍ  نوين عوضٌ الت   [ عٍ بْ ] بعد سَ 
للزيادة كما قدمنا  إذا مل توجد حاجةٌ  ي أقصى عدٍد يف الُغسلى، و  مراتٍ  سبعَ 

       وىو مذىب الجمهورال تلـز إعادة الغسل ،  فإنو فإذا خرج بعدىا شيءٌ 
 . -َرضِبَُهُم اللُ -

كما ،  موضع خروج النجاسة  اؼبراد بقولو ) ُحِشَي ( : ٍن [طْ ي بقُ شِ وقولو : ] حُ 
إذا اسًتسل معها  (باب الحيض ) اؼبستحاضة كما تقدـ يف  -- أمر بو النب  

، وىو القطن ((ف سُ الُكرْ  كِ لَ  تُ عَ نْـ أَ  )):  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -فقاؿ ، الدـ 
وىكذا ىنا  ؼبنع خروج النجاسة من دـ االستحاضة؛ ومراده أهنا تضعو يف الفرج 

 . إذا اْسًتسَل خروج الن جاسة وأفاد القطُن يف منعو
     ؛  خالصٍ : أي  [ ر  يٍن حُ طِ فبِ  كْ سِ مْ تَ سْ يَ  لمْ  فإنْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 .  ألف  فيو قوًة سبنع اػبارج
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 ٖٛ٘ 

 

 ________________________________________
 ي  ٌت كحَ ي  رٌم مَ حْ ومُ 

________________________________________ 
؛ خبروج النجاسة  وىذا باإلصباع ؛ ألن و متنجسٌ  [ ل  حَ المَ  لُ سَ غْ يُـ  ] ثم  :  وقولو

 ه .  َتُ هِ طْ فيجب تَ 
كاعبنب ،   وال يلـز إعادة الغسل وجوباً :  قيل، اؼبيت : أي  أ [وض  وقولو : ] ويُ 

ف خروج النجاسة بعد الغسل ال يلـز منو انتقاض ، ألإذا أحدث بعد الغسل 
  . فاغبكم سواءٌ ، سواء خرج قبل السابعة أو بعدىا ، الغسل 

ولو كاف بعد السابعة ؛  عاد الغسلُ : يُ  من قال -َرضِبَُهُم اللُ - ومن أىل العلم
، ه يعو ، ؛ وألف  الغسل آخر أمر صبَ  وُ لُ سْ ت غَ هر اؼبيّ وطُ ، هر ألن و خرج بعد الط  

رع الش   ، ألف   أقوى، واألوؿ  -َرضِبَُهُم اللُ -واغبنابلة ، ىو قوؿ بعض الشافعية و 
 .                                ال ينقضو  من اؼبيت على ىذا الوجو أمر بالغسل وحده ، واػبارج

يأخذ حكم  تَ اؼبيّ  أف احملرـَ : أي  [ يٌت كحي  رٌم مَ حْ : ] ومُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
منع من فيُ ، يف احملظورات ، وذلك حبسب حالو ذكرًا كاف أو أنثى  اغبي   احملرـِ 
نع منو نع األنثى فبا سبُ أس إذا كاف ذكرًا ، وسبُ الر   غطيةِ ، وتَ  يطِ بس اؼبخِ يب ، ولُ الط  

حيحُت من حديث عبدالل ؼبا ثبت يف الص  ؛  وِ جْ طية الوَ غْ وتػَ ، يب احملرمة من الط  
ُهَما- عباسٍ بن ا  وُ تُ ابػ  دَ  وُ تْ صَ قَ الذي وَ  لِ جُ قاؿ يف الر   -- النب   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ

وه ، طُ حن  ن ، وال تُ يْ وبَـ وه في ثَ نُ ٍر ، وكف  دْ اٍء وسِ وه بمَ لُ سِ غْ )) اِ :  ةَ فَ رَ بعَ  وىو واقفٌ 
 . ((ياً ب  لَ مُ  ةِ يامَ القِ  ومَ يَ  ثُ بعَ و يُ فإن   ؛و أسَ وا رَ رُ م  خَ وال تُ 
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  ________________________________________
 ىثَ نْـ أُ  وَ جْ وال وَ ، و أسُ ى رَ وال يُغط  ، اً يطَ خِ مَ  رٌ كَ ذَ  سُ بَ لْ وال يُـ 

________________________________________ 
وضع ب يف بدنو ، وال يُ طي  ، وال يُ  ورِ افُ كالكَ   فيو طيبٌ  ل دباءٍ فإنو ال يغس  ، وعليو 

   يف حديث عبدالل بن عباسٍ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -لقولو ؛ يف كفنو  وطُ نُ اغبَ 
ُهَما-  .                                        (( وهُ طُ ن  حَ )) وال تُ اؼبتقدـ :  -َرِضَي اللُ َعنػْ

كالقميص ، والسرواؿ ،   مخيطًا [ رٌ كَ ذَ  سُ بَ لْ : ] وال يُـ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
  .وكبوىا من اؼبلبوسات ، ل يف زماننا والثوب اؼبفص  

رع والفستاف أف األنثى هبوز أف تلبس اؼبخيط كالد   [ رٌ كَ ومفهوم قولو : ] ذَ 
 الرجاؿ دوف النساء . احمْلرِـِ من ـ اؼبخيط علىإمبا حر   -- وكبوه ؛ ألف  النب  

     : -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -ؼبا تقدـ من قولو ؛  [ وُ أسُ ى رَ قولو : ] وال يُغط  
  .و (( سَ أْ رَ وا رُ م  خَ )) وال تُ 

ُهَما-يف حديث عبدالل بن عمر  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -لقولو و   -َرِضَي الُل َعنػْ
،  (( مَ ائِ مَ )) وال العَ :  سو على احملرـِ بْ ـ لُ رُ اؼبشتمل على بياف ما وبَ  حيحُتيف الص  

ميتاً  كاف ، أوحـر حيًا  على أنو ال هبوز للمُ  فدؿ   ؛فنهى أف يلبس احملـر العمامة 
 أف يُغّطى رأسو .

نت ف  األنثى إذا كُ  ى وجوُ غطّ وال يُ : أي  ى [ثَ نْـ أُ  وَ جْ : ] وال وَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
َرِضَي اللُ -يف حديث عبدالل بن عمر  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -لقولو ؛  بشيءٍ 
ُهَما  . (( ةُ أَ رْ المَ  بُ قِ تَ نْ وال تَـ  )): يف صحيح البخاري  -َعنػْ
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 ٖٛٚ 

 

 ________________________________________
 باً نُ جُ  ونَ كُ يَ  نْ إال أَ ،  يدٌ هِ شَ  لُ س  غَ وال يُـ 

________________________________________ 
وىو اؼبقتوؿ ، شهيد اؼبعركة : أي  [ يدٌ هِ شَ  لُ س  غَ : ] وال يُـ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

         يف قوؿ صباىَت أىل العلم من السلف واػبلف لُ غس  فبل يُ ،  --يف سبيل الل 
َرِضَي اللُ -حيحُت من حديث جابر بن عبدالل ؼبا ثبت يف الص  ؛  -َرضِبَُهُم اللُ -

ُهَما          ، هم ائِ مَ حٍد في دِ هداء أُ شُ  نِ فْ دَ بِ  مرَ أَ  -- النبي   أن  )) :  -َعنػْ
 لهم (( .غس  يُ  ولمْ 

         ؿ وىو قو ، ل غس  فيُ : أي  بًا [نُ جُ  ونَ كُ يَ  نْ : ] إال أَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 . رضبة الل على اعبميع الشافعية دعن وقوؿٌ ،  أيب حنيفة

ل ولو كاف جنبًا ، س  غَ يػُ  إىل أنو ال يف قوؿٍ  رضبهم الل والشافعية، وذىب اؼبالكية 
  .لعمـو النص  ؛ وىو أقوى

    ابن  لةَ ظَ نْ حَ  استشهاد ةِ ص  بَت رضي الل عنهما يف قِ الز   وأما حديث عبدالل بن
بكم احِ صَ  )) إن   --: فقاؿ رسوؿ الل  اوفيه يـو ُأحدٍ  -- أيب عامرٍ 

 عَ مِ ا سَ ٌب لم  نُ وىو جُ  جَ رَ تو ، فقالت : خَ بَ احِ وا صَ ألُ الئكُة فاسْ تُغس لو المَ 
 الئكة ((س لتو المَ ك غَ لِ الل صلى الل عليو وسلم : لذَ  ، فقال رسولُ  عةَ ائِ الهَ 

وصح حو على شرط مسلٍم ، وأقر ه  ، واغباكمُ  اف ، والبيهقي  أخرجو ابن حب  
   كليف بوجوب غسلو ألمر النب بأنو لو كاف الت  : اب عنو فإنو قد هبُ ، الذىب 

--   ُهمْ -حابة الص يستقيم االستدالؿ بو  ، وحينئذٍ لوه غس  أف يُ  -َرِضَي الُل َعنػْ
بتغسيلو ، وإمبا فُت مكل   فُت من االحياء غَتُ فلما مل يأمرىم دؿ  على أف اؼبكل  

 على ظاىر اغبديث .  لو اؼببلئكةُ غس  تُ 



 ٖٛٛ  ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى           ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ                                              

  ________________________________________
 ىارِ يْ غَ بِ  نَ ف  ها كُ بَ لِ سُ  وإنْ ، و نْ عَ  ودِ لُ والجُ  الحِ الس   عِ زْ نَـ  دَ عْ و بَـ ابِ يَ في ثِ  نُ فَ ويُدْ 

________________________________________ 
كما تقدـ يف ،  هداء ُأحٍد وعدـ تغسيلهم ؼبا أمر بتكفُت شُ  -- وألف  النب  

          ومل يأمر الصحابة ، حيحُت مل يستفصل يف الص   --حديث جابر 
ُهمْ -       ، على عمـو اغبكم  فدؿ   ؛بالسؤاؿ عمن كاف جنبًا  -َرِضَي الُل َعنػْ

 . طاىراً نباً أو كاف جُ   سواءً ، وىو عدـ تغسيل الشهيد 
هيد يلحق بالش   فإنو : -َرضِبَُو اللُ - القول الذي مشى عليو المصنف وعلى

ائض والنفساء إذا طهرتا من كاغب،   واجبٌ  اعبنب كل من كاف عليو غسلٌ 
  .ل اعبنب غسّ بلف كما يُ غسّ فإهنما تُ ، تسبل غْ قبل أف تػَ  تامث استشهد، اغبيض

، غسلوف وغَتىم فإهنم يُ  فساءِ والن  مًا لْ ظُ  وؿِ تُ وف واؼبقْ الشهداء كاؼبطعُ  ةُ وأما بقيّ 
بشهداء اؼبعركة ،  صلى عليهم كسائر اؼبوتى ؛ ألف  اغبكم خاصٌ ويُ ، نوف كف  ويُ 

هداء الذي أخرجو كما يف حديث الش    فساء شهيدةً الن   -- ى النب  ولذلك ظَب  
حيحُت كما يف الص    ى عليها كسائر اؼبوتىوصل  ،  سائيوالن  ، وأبو داود ، أضبد 

    على  صل ى -- النبي   )) أن  :  -رضي الل عنو- ندبٍ بن جُ  رةَ من حديث ظبَُ 
على اختصاص  فدؿ  ؛  ها ((سطَ وَ  امَ اء فقَ سَ فَ وىي نُـ  -رضي الل عنها- بٍ عْ كَ   أم  

 اغبكم بشهيد اؼبعركة دوف غَته .
؛  [ ونْ عَ  ودِ لُ والجُ  الحِ الس   عِ زْ نَـ  دَ عْ و بَـ ابِ يَ في ثِ  نُ فَ ويُدْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ُهَما- غبديث عبدالل بن عباسٍ   -- اللِ  رسولُ  أمرَ )) قاؿ :  -َرِضَي الُل َعنػْ
م فنوىُ وقال : ادْ ،  ودُ لُ والجُ  ديدُ عنهم الحَ  عَ نزَ تُ  أنْ  هداءِ بالش   دٍ حُ أُ  يومَ 
  .وابن ماجو ، وأبو داود ، رواه أضبد هم (( ابِ يَ هم وثِ ائِ مَ بدِ 
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           : قاؿ يـو أحد --الل  رسوؿَ  أف   --وغبديث عبدالل بن ثعلبة 
 سائي .والن  ، رواه أضبد  )) زّملوىم في ثيابهم ((

ودفنها من إضاعة ، فؤلنو ال معٌت لدفنها معو ؛ بلح واعبلد عنو وأما نزع الس  
دفن هيد يُ على أف الش   رع ما يدؿ  شرعًا ، ومل يثبت يف الش   اؼباؿ وىو ؿبرـٌ 

.                                هاعُ زْ ؛ فوجب نػَ لبسها يف اؼبعركة لود اليت يُ و وكبو ذلك من اعبُ تِ قَ طِ نْ و ومَ بسبلحِ 
 عتْ زِ هيد إذا نُ الش   أف  : مراده  ن بغيرىا [ف  بها كُ لِ : ] وإن سُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

سًت فتُ ، كفن بغَتىا فإنو يُ ،  أو غَته بسبب القتاؿأو سبزقت ،  تْ بَ لِ و وسُ ثيابُ  ومن
فاستثٍت ، ت صوص صرحت باألمر بتكفُت اؼبي  كفن ؛ ألف  الن  ويُ ، و بغَتىا عورتُ 

قت فإنو يُرجع إىل األصل اؼبوجب لتكفينو  أو سبز   الشهيد فإذا مل تكن عليو ثيابٌ 
إعمااًل ؽبذا ؛ كفُت راح على وجوب الت  بعض الش   كسائر اؼبوتى ، ولذلك نص  

 حيحة يف حديث عبدالل بن عباسٍ نة الص  األصل الشرعي الذي دّلت عليو الس  
ُهَما-       :  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -حيحُت وفيو قولو يف الص   -َرِضَي الُل َعنػْ

وكبو ذلك من األحاديث اؼبشتملة على األمر ،  (( وِ يْ وبَـ وه في ثَ نُ ف  )) وكَ 
يف ىذه اؼبسألة ما ثبت يف  -رضبو الل-على ما ذكره اؼبصنف  ، ويدؿ  كفُت بالت  

خرجو اإلماـ أضبد أالذي  -َرِضَي الُل َعْنها- بنت عبداؼبطلب ةفي  حديث صَ 
يهما ، زة فِ مْ ين لُيكف ن حَ وبَ ثَ  -- إلى النبي   لتْ سَ رْ ها أَ )) أن  والبيهقي : 

 . الً غيره ((جُ فكف نو وَكف َن باآلخر رَ 
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  ________________________________________
 وبِ  رَ ثَـ أَ وال ، تاً ي  مَ  دَ جِ أو وُ ، و تِ اب  دَ  منْ  طَ قَ سَ  وإنْ ،  ليوى عَ وال ُيصل  

________________________________________ 
وغَته ؼبا ثبت يف صحيح البخاري ؛  ليو [ى عَ : ] وال ُيصل   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ُهَما-الل  من حديث جابر بن عبد  أمرَ  -- النبي   أن  : ))  -َرِضَي الُل َعنػْ
 . يهم ((لَ عَ  ل  صَ يُ  ولمْ ، وا لُ س  غَ يُـ  ولمْ ، هم ائِ مَ في دِ  حدٍ هداء أُ شُ  نِ فْ بدَ 

: ) جاءت األخبار كأهنا عياٌف من وجوٍه متواترٍة  -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اإلماـ الشافعي 
 ٍد ( اىػ .حُ لى أُ تْ على قػَ  ل  صَ مل يُ  --أف النب 

كاف سبب موتو يف اؼبعركة : أي  و [تِ اب  دَ  منِ  طَ قَ سَ  ] وإنْ  : -رَِحَمُو اللُ -قولو 
يف فإنو ليس كشهيد اؼبعركة ، لو  وليس بقتل العدو  ، تو سقوطو من على داب  

ى صل  ويُ ، ن اؼبوتى ويكفّ عامل معاملة بل يُ بلة ، كفُت والص  غسيل والت  أحكاـ الت  
 .قوط عليو ؛ ألف  سبب موتو ىو الس  

ومل يكن بفعل العدو بو ،  بلٍ فسقط من على جَ ؛  قٍ اىِ ى من شَ وىكذا لو ترد  
 ليو .عَ  بلةِ و والص  ينِ فِ كْ يلو وتَ سِ غْ فإنو يبقى على األصل من وجوب تػَ 

على أنو مات بفعل العدو فإنو يبقى  يدؿ   و [بِ  رَ ثَـ وال أَ ، يتاً مَ  دَ جِ قولو : ] أو وُ 
أو كبوه  خبنقٍ  وىل مات بفعل العدو ب:  على األصل ؛ ألن و يف ىذه اغبالة نشك  

  ، أو مات بفجعةٍ  ي عليول  صَ و وال نُ نُ كف  فبل نغسلو وال نُ هيد فنعاملو معاملة الش  
شككنا  ؟ فيجب تغسيلو إعمااًل لؤلصل فلماوال دخل للعدو يف موتو  أو سكتةٍ 

 عليو .   بلةِ ُت والص  فِ كْ والت   سيلِ غْ وىو وجوب التػ  ، علينا أف نرجع إىل اليقُت وجب 
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 ________________________________________
 عةَ بَ رْ أَ  غَ لَ إذا بَـ  طُ قْ والسّ ،  ليوِ ل َي عَ وصُ  لَ س  ه غُ اؤُ قَ بَـ  الَ طَ  ، أوْ  لَ كَ أَ فَ  لَ مِ حُ  أوْ 
 يولَ ي عَ ل  وصُ ،  لَ ُغس   هرٍ شْ أَ 

________________________________________ 
مثبلً  نِ عْ ، أو الط   قِ نْ إننا إذا وجدنا بو أثراً كأثر اػبَ  و [بِ  رَ ثَـ ومفهوم قولو : ] وال أَ 

، وىو ما يُعرؼ بدليل  هيدهادة ، ويعامل معاملة الش  ح جانب الش  فإننا نرجّ 
 .     اىرالظ  

فعاش بعدىا ، ل من أرض اؼبعركة ضبُ : أي  [ لخإ... لَ كَ أَ فَ  لَ مِ قولو : ] أو حُ 
ى صل  ويُ ، ن كف  غسل ويُ فيُ ؛ ومل معاملة اؼبوتى فإنو إذا مات بعد ذلك عُ ، فأكل 

 .عليو كسائر اؼبوتى 
فإنو  -- معاذٍ كما وقع لسعد بن ،  أو طاؿ بقاؤه عرفاً ، ل فناـ وىكذا إذا ضبُ 

الة عليو ، ىو األصل الواجب بالنصوص الد  عامل معاملة اؼبوتى ؛ ألف  ذلك يُ 
فمّرض بعد ، رب بسهم يف غزوة األحزاب قد ضُ  -- معاذٍ وكاف سعد بن 

 نَ ف  وكُ  لَ س  غُ ف --فمات  تْ فَ زَ فنػَ ، و احُ رَ ليو جِ عَ  تْ ضَ قَ تػَ مث انػْ ، الغزوة وعاش 
مي بو هم الذي رُ من الس   مع أف سبب موتو ناشيءٌ ،  -- ى عليو النب  وصل  

ى عليو إمبا ىو الذي صل  ل وال يُ غس  هيد الذي ال يُ فدؿ  على أف الش   ؛يف اؼبعركة 
 .                                               -َرِضَي اللُ َعنػُْهمْ -د حُ كشهداء أُ ،  مات يف أرض اؼبعركة 

    الّسقط : : [ يولَ ي عَ ل  وصُ ،  لَ ُغس   هرٍ شْ أَ  عةَ بَ رْ أَ  غَ لَ إذا بَـ  طُ قْ والسّ  قولو : ]
الولد الذي ىبرج من بطن أمو قبل سباـ : ىو  -ُت وفتحها وضمهابكسر الس  -

ى صل  ل ويُ غسّ فإنو يُ  أشهرٍ  أنو إذا بلغ أربعةَ  -َرضِبَُو اللُ -اغبمل ، فبُّت اؼبصنف 
على ظاىر حديث ؛ وح نفخ فيو الر  ن ؛ ألن و بتماـ األربعة األشهر تُ عليو ، وُيكف  
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 قَ لْ خَ  عُ مِ )) ُيجْ قاؿ :  -- النب   حيحُت أف  يف الص   -- عبدالل بن مسعودٍ  
ثم يكون ، ذلك  مثلَ  قةً لَ ثم يكون عَ ، فة طْ ًا نُ ومَ يَ  و أربعينَ م  أُ  نِ طْ كم في بَ حدِ أَ 
لو ، مَ لماٍت فُيكتب عَ كَ   كًا بأربعِ لَ إليو مَ  اللُ  ثم يبعثُ ، مثل ذلك  غةً ضْ مُ 
 وإذا استتم   ،((... يٌد ، ثم يُنفخ فيو الروحُ عِ ٌي أو سَ قِ و ، وشَ قِ زْ لو ، ورِ جَ وأَ 

ؽ عليو إذا خرج ميتًا صدُ  فحينئذٍ ، فخت فيو الروح هر فمعناه أنو نُ األربعة األشْ 
  .لقبض روحو ؛  تٌ أنو ميّ 

لوصفو فبل وجو ، نفخ فيو الروح أصبًل من ذلك فمعناه أنو مل تُ  وأما إذا كاف أقل  
تًا فبل وجو ؼبعاملتو معاملة اؼبوتى يّ يكن مَ  ، وإذا مل حياةٌ  تباؼبوت ؛ ألن و ليس شب  

 قدعلى ىذه اؼبدة ، و  -َرضِبَُو اللُ - ٍُت وصبلٍة عليو ، وؽبذا نص  فِ كْ من تغسيٍل وتَ 
،   نُ كف  وال يُ ، ل غس  على أنو ال يُ  -رضبهم الل-من أىل العلم  غَت واحدٍ  نص  
 -َرضِبَُهُم اللُ -اتفاؽ العلماء  يكوحُ ،  رهُ شْ مل يبلغ األربعة األَ  ى عليو إذاصل  يُ وال 

  . على ذلك
حديث اؼبغَتة : الة عليو ينو والص  فِ كْ وتَ  طِ قْ السّ  يلِ سِ غْ تَـ  وعيةِ رُ شْ في مَ  واألصلُ 

ى عَ دْ ويُ ، ليو ى عَ صل  يُ  قطُ والس   ))قاؿ :  -- النب   أف   --بن شعبة ا
 واغباكمُ ،  والًتمذي  ، وأبو داود ، رواه أضبد  (( مةِ حْ والر   رةِ فِ غْ و بالمَ يْ دَ الِ لوَ 

؛  أو مل يستهل   صارخاً  استهل   سواءً ، ى عليو صل  أنو يُ : حاه ، وظاىره وصح  
َرِضَي الُل َعِن -لعمـو اللفظ ، وىذا ىو قوؿ عبدالل بن عمر وأيب ىريرة 

  وىو مذىب اغبنابلة ، وؿبمد بن سَتين ، وقاؿ بو سعيد بن اؼبسيب  -اعبَِْمْيعِ 
 .                                            -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -
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 ________________________________________
 اً نَ سَ حَ  نْ كُ يَ  ا لمْ آه إذَ ا رَ مَ  رُ تْـ سَ  لِ اسِ ى الغَ لَ وعَ ،  مَ يُم   وُ لُ سْ غُ  رَ ذ  عَ تَـ  نْ ومَ 

________________________________________ 
ىذه  يف -رضبو الل- بُت   [ مَ يُم   وُ لُ سْ غُ  رَ ذ  عَ تَـ  نْ : ] ومَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

، باؼباء لعدـ وجود اؼباء ، أو يكوف اؼبيت ؿبروقاً  ر غسلواعبملة أف اؼبيت إذا تعذ  
ـٌ أو بو جُ  أنو يُيّمم بدؿ غسلو ؛  :فحكمو ، اعبسد باؼباء  سل استضر  فلو غُ ،  ذا
  .عن الغسل كما تقدـ يف الطهارة  يمم بدالً جعل طهارة الت   -تَػَعاىَل -ألف  الل 

اؼباء عليو  صب  فإنو يُ ، ر اعبسد رؾ تضر  ولكن إذا عُ ، غسلو وإذا كاف يبكن 
 . ؾٍ رْ بدوف عَ 

       [ اً نَ سَ حَ  نْ كُ يَ  ا لمْ آه إذَ ا رَ مَ  رُ تْـ سَ  لِ اسِ ى الغَ لَ وعَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
و حِ ضْ وعدـ جواز فَ ، على مراعاة سًت عورة اؼبسلم  ألف  النصوص الشرعية دالةٌ 

ـ   ، ويف صحيح البخاري   تُ واؼبيّ  اغبي  ويستوي يف ذلك  اؼبؤمنُت  من حديث أ
َها-عائشة  ؛ وا األموات ب  سُ )) ال تَ :  -- قالت : قاؿ النب   -َرِضَي الُل َعنػْ

 .وا (( مُ د  ا قَ وا إلى مَ ضَ فْ أَ  هم قدْ فإن  
ما ينبغي على الغاسل مراعاتو يف حق إخوانو على  -َرضِبَُو اللُ -و اؼبصنف فنب  

وعدـ اإلخبار ، فإذا رأى شيئًا غَت حسن فإنو يلزمو سًته ، اؼبسلمُت إذا وليهم 
خاصة إذا ترتبت على ذلك ، أنو إذا رأى شيئًا حسنًا ذكره :  ومفهوموبو ، 

 ةِ لعام   نصيحةً ؛ و مُ تُ كْ فإنو يَ  وفتنةٌ  ، أما إذا ترتبت عليو مفسدةٌ  شرعيةٌ  مصلحةٌ 
 اؼبسلمُت .
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  ________________________________________
 هرِ يْ ٍن وغَ يْ ى دَ لَ ماً عَ قد  و مُ الِ في مَ  نوُ فَ كَ   بُ جِ ويَ :  فصل

________________________________________ 
        -َرضِبَُو اللُ -شرع  [ لخإ...نوفَ كَ   بُ جِ ويَ :  فصل : ] -رَِحَمُو اللُ -قال 

وذلك بعد فراغو من بياف ، كفُت ومسائلو ىذا الفصل يف بياف أحكاـ الت   يف
  .أحكاـ الغسل ومسائلو 

.  غسيلبعد الت   يقعُ  كفُتَ حيث إف الت  ؛  واضحةٌ :  رتيبفي ىذا الت   والمناسبةُ 
 . كفُت واجبٌ أف الت   -َرضِبَُو اللُ - فبُت  

     حديث عبدالل بن عباسٍ حيحُت من ما ثبت يف الص  :  واألصل في وجوبو
ُهَما-  تو وىو واقفٌ اب  دَ  وُ تْ صَ قَ جل الذي وَ قاؿ يف الر   -- النب   أف   -َرِضَي اللُ َعنػْ
واألمر للوجوب ، ،  أمرٌ  وه ((نُ ف  )) كَ فقولو : ، و (( يْ بَـ وْ وه في ثَـ )) وكّفنُ :  فةَ رَ بعَ 

 .  رعيةفة الش  بالثياب على الص  ًت والس   طيةُ غْ التػ  :  ُتِ فِ كْ واؼبراد بالت  
الذي أخرجو الشيخاف يف  --حديث خباب أيضًا : على وجوبو  ودؿ  

       جدْ نَ  فلمْ )) :  --قاؿ ، د حُ يـو أُ  -- استشهاد مصعب بن عمَتٍ 
 يوِ لَ جْ ينا رِ ط  اله ، وإذا غَ جْ رِ  تْ رجَ و خَ هَ جْ وَ  وِ ينا بِ ط  إذا غَ  ةً دَ رْ إال بُـ  ن بوِ كف  ما نُ 

 يوِ لَ جْ لى رِ عل عَ جْ ونَ ، و أسَ ي رَ ط  غَ أن نُـ  -- اللِ  نا رسولُ مرَ أف، و أسُ رَ  جَ رَ خَ 
على  يدؿ   (( --الل  نا رسولُ ر مَ )) فأَ :  --فقولو ،  (( رٍ خِ يئًا من إذْ شَ 

 كفُت .وجوب الت  
على  قدـٌ ت مُ أف تكفُت اؼبي  : مراده  ٍن [يْ ى دَ لَ مًا عَ د  قَ : ] مُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 .                         ، واؼبَتاثِ  نِ يْ ، والد   ةِ على الوصي   ـ الكفنُ سداد ديونو ولو ضاؽ اؼباؿ ؛ فيقدّ 
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،  وتِ أَ رَ امْ  نُ فَ و كَ مُ زَ لْ ال يَـ  جَ وْ إال الز  ، و تُ قَ فَ و نَـ مُ زَ لْ تَـ  نْ ى مَ لَ فعَ  الٌ و مَ لَ  نْ كُ يَ  لمْ  فإنْ 

 فَ ائِ فَ لَ  الثِ ٍل في ثَ جُ رَ  فينُ كْ تَ  ن  سَ ويُ 
________________________________________ 

يف حاؿ  [ وتُ قَ فَ و نَـ مُ زَ لْ تَـ  نْ ى مَ لَ فعَ  الٌ و مَ لَ  نْ كُ يَ  لمْ  فإنْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
عليو بياف من ذبب ( باب النفقات ) يف  -تَػَعاىَل -حياتو ، وسيأيت بإذف الل 

 النفقة .
؛ ألف  النفقة وجبت  و [تِ أَ رَ امْ  نُ فَ و كَ مُ زَ لْ ال يَـ  جَ وْ : ] إال الز   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

، ويلـز  عنو يف ذلك كاؼبرأة األجنبية  حينئذٍ  انقطع باؼبوت ، فتكوفَ  عليو بسببٍ 
  . من قرابتها هالـز من تلزمو نفقتُ يوإال ف،  من ماؽبا إذا كاف ؽبا ماؿٌ  الكفنُ 

وجية مل تنقطع ألف  الز   ؛ هاإىل أنو يلزمو كفنُ  -َرضِبَُهُم اللُ -وذىب صبهور العلماء 
ها يف حياهتا لزمو  جواز تغسيلو ؽبا ، وكما وجبت عليو نفقتُ  : بدليل؛ باؼبوت 

 ىا .          دِ مع سي   ةِ مَ كاألَ ،  ها بعد موهتا كفنُ 
ن من بيت ماؿ ف  كَ فإنو يُ ، تلزمو نفقتو  وليس لو أحدٌ ،  ت ماؿٌ وإذا مل يكن للمي  

 اؼبسلمُت .  
ؼبا ثبت يف ؛  [ فَ ائِ فَ لَ  الثِ ٍل في ثَ جُ رَ  فينُ كْ تَ  ن  سَ : ] ويُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ـ  الص   َها-اؼبؤمنُت عائشة  حيحُت من حديث أ      أهنا قالت :  -َرِضَي الُل َعنػْ
 (( . ةٍ ي  ولِ حُ يٍض سَ واٍب بِ ثْ الثِة أَ في ثَ  -- اللِ  )) ُكف ن رسولُ 
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  ________________________________________
 هانَ يْـ ا بَـ يمَ فِ  وطَ نُ الحَ  لُ عَ جْ ويُ ،  عضٍ بَ  ها فوقَ ضُ عْ بَـ  طُ سَ بْ يُـ  ثم   ، رُ م  جَ تُ  ، يضٍ بِ 

________________________________________ 
َها-غبديث أـ اؼبؤمنُت عائشة ؛  : ] بيٍض [ -رَِحَمُو اللُ -قولو   -َرِضَي الُل َعنػْ

غبديث ؛  الكفنِ  واألبيض أفضلُ ،  )) بيٍض َسُحولية ((: وفيو قوؽبا ، اؼبتقدـ 
ُهَما- عبدالل بن عباسٍ   وا منْ سُ بَ لْ اِ )) قاؿ :  -- النب   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ

، رواه أضبد  اكم ((وتَ يها مَ ا فِ و نُ ف  وكَ ، كم ابِ يَ ثِ  يرِ ها من خَ فإن  ؛  اضَ يَ كم البَـ ابِ يَ ثِ 
الكفن  على استحباب أف تكوف ثيابُ  ، فدؿ   حووصح   والًتمذي  ، وأبو داود 

 .                 بيضاً 
التجمَت اؼبراد  [ بعضٍ  ها فوقَ بعضُ  طُ سَ بْ يُـ  ، ثم   رُ م  جَ : ] تُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

     ، عن بعض الصحابة  وىو مأثورٌ ، وكبوه  يب من عودٍ تبخَتىا بالط  : بو 
َرِضَي اللُ -وأظباء ،  وعبدالل بن عباسٍ ، وعبدالل بن عمر ،  اػبدري   كأيب سعيدٍ 

ُهمْ   . -َعنػْ
ُهَما-غبديث جابر بن عبدالل ؛ جمَت ثبلثًا ويكوف الت       النب   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ

--  : وا  مرُ جْ )) اُ : ويف رواية ،  اً ((الثَ ثَ  وهُ رُ مِ فاجْ  تَ ي  م المَ تُ رْ مَ جْ ا أَ )) إذَ قاؿ
 : ولكن بلفظ ، حو وصح   واغباكمُ ،  والبيهقي  ، رواه أضبد  الثاً ((ثَ  تِ ي  المَ  نَ فَ كَ 

 .نها ظاىراً ؛ ألن و عادة اغبي  وهبعل أحسَ ،  وا ((رُ تِ )) فأوْ 
 . أقوىواألول ، العكس : وقيل 
من  أخبلطٌ :  وطُ نُ اغبَ  ها [نَ يْـ ا بَـ يمَ فِ  وطَ نُ الحَ  جعلُ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

  . يب يُعد  للميت خاصةً الط  
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 ٖٜٚ 

 

 ________________________________________
 وتِ انَ ثَ ومَ  وِ يْ تَـ يَ لْ أَ  نَ يْ ٍن بَـ طْ في قُ  وُ نْ مِ  لُ عَ جْ ويُ ،  ياً قِ لْ تَـ سْ يها مُ لَ عَ  عُ وضَ ثم يُ 

________________________________________ 
حيحُت من كما يف الص    -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -قولو :  واألصل في مشروعيتو

ُهَما- حديث عبدالل بن عباسٍ      و : تُ ابػ  دَ  وُ تْ صَ قَ يف الرجل الذي وَ  -َرِضَي الُل َعنػْ
 احملـر فبنوعٌ لكن ، ط ن  على أف األصل يف اؼبيت أنو وبُ  فدؿ  ؛  وه ((طُ حن  )) وال تُ 

 .  لكونو طيباً ؛ منو 
     ، لذلك  رضبهم الل لفلكراىية الس  ؛ فافة العليا فوؽ الل   نوطُ عل اغبُ وال هبُ 

 .  -َرضِبَُهُم اللُ - وىو مذىب اعبمهور
الثبلث  فائفِ على الل  : أي  ياً [قِ لْ تَـ سْ عليها مُ  عُ وضَ يُ  : ] ثم   -رَِحَمُو اللُ -قولو 
،  لتكوف ظاىرةً ؛ ، واختيار أحسنها  ووضع بعضها فوؽ بعضٍ  اهَ طِ سْ بعد بَ 

إىل  مكاف تغسيلومل اؼبيت من مث وبُ ، ال يف األخَتة منها ، بينها  وطِ نُ ووضع اغبَ 
درج فيها ، ويُ ،  فائفُ عليو الل   رد  ويوضع يف وسطو حىت تُ ، الكفن بصفتو السابقة 

 كشف .نْ حىت ال تػَ ؛ ل سًت عورتو إذا ضبُ وهبب أف تُ 
     قولو : ،  [ وتِ انَ ثَ ومَ  وِ يْ تَـ يَ لْ أَ  نَ يْ ٍن بَـ طْ في قُ  وُ نْ مِ  لُ عَ جْ ويُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
اؼبيت  يتْ يَ لْ أَ  ُْتَ طنة بػَ يف قُ  عل اغبنوطُ ومراده أف هبُ ،  وطِ نُ من اغبَ : أي  [ وُ نْ ] مِ 
القصَت  رواؿُ وىو الس  ، كالت باف ،  رفُت الط   مشقوقةُ  فوقها خرقةٌ  شدّ مث تُ ، و انتِ ثَ ومَ 

 وِ تِ يَ لْ ا ، وتكوف ىذه اػبرقة جامعًة ألَ ىَ دَ حْ ظة وَ يسًت العورة اؼبغل  ، م  لو الذي ال كُ 
للرائحة الكريهة  يةً فِ ، وـبُْ  وِ لِ قْ حىت سبنع من خروج اػبارج حاؿ ربريكو ونػَ ؛  وِ تِ انَ ثَ ومَ 

 إف ظهرت .                                     
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  ________________________________________
 نٌ سَ ّلو فحَ بو كُ ي  طَ  وإنْ ،  هودِ جُ سُ  عِ واضِ ومَ  وِ هِ جْ وَ  ذِ افِ نَ لى مَ ي عَ اقِ البَ  لُ عَ جْ ويُ 

________________________________________ 
 ه [ودِ جُ سُ  عِ واضِ ومَ  وِ هِ جْ وَ  ذِ افِ نَ لى مَ ي عَ اقِ البَ  لُ عَ جْ ويُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
     ،  مِ والفَ  نِ يْ رَ خَ واؼبنْ  ُتِ نَ يػْ كالعَ ،  الوجو  ذِ افِ نَ على مَ  وطِ نُ هبعل الباقي من اغبَ : أي 
  . يبُ فسدنبا الط  نو يُ أل؛  ُتِ نَ يػْ داخل العَ  بُ طي  وال يُ 

ذنيو ، أُ  :ويلتحق بذلك ، على كراىية تطييب داخلها  -َرضِبَُهُم اللُ -والجمهور 
ـ   منعُ  : وط على منافذ الوجومن وضع اغبنُ والفائدة   من دخوؿ ىذه اؼبنافذ . اؽبوا

 ؛ مُتدَ القَ  وأطراؼِ  ُتِ تَ بَ كْ ُت والر  ف  كاعببهة والكَ   ه [ودِ جُ سُ  وقولو : ] ومواضعِ 
 وكذا الس رة ،  ُْتِ طَ بِ كبة واإلِ وىي باطن الر  ،  نِ ابِ تشريفاً ؽبا ، وكذلك هبعلو يف اؼبغَ 

ُهَما-عن عبدالل بن عمر  كما صح    نَ ابِ غَ مَ  عُ ب  تَ يتَ  انَ و كَ أن  )) :  -َرِضَي الُل َعنػْ
 الرزاؽ يف مصنفو .                                                         أخرجو عبد (( كِ سْ و بالمِ قَ ومرافِ  تِ ي  المَ 

ب صبيع بدف اؼبيت ؛ طي  : أي  ٌن [سَ و فحَ ل  و كُ بَ ي  طَ  : ] وإنْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
َرِضَي اللُ -وأنس بن مالك ، كعبدالل بن عمر ،  عن بعض الصحابة  ألن و مأثورٌ 
 .                  -َعِن اعبَِْمْيعِ 
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    ، و فوقَ  ا اآلخرَ هَ فَـ رَ طَ  د  رُ ، ويَـ  نَ مَ يْ و األَ ق  ى شِ لَ ا عَ يَ لْ العُ  افةِ فَ الل   فَ رَ طَ  د  رُ يَـ  ثم  
، ىا دُ قِ عْ يَـ  ثم  ، و أسِ رَ  عندَ  لِ اضِ الفَ  رَ ثَـ كْ أَ  لُ عَ جْ ويَ ، ذلك كَ   ثةَ الِ والث   انيةَ الث   ثم  
 رِ بْ ي القَ ل  فِ حَ وتُ 

________________________________________ 
 [لخ إ...نَ مَ يْ و األَ ق  ى شِ لَ ا عَ يَ لْ العُ  افةِ فَ الل   فَ رَ طَ  د  رُ يَـ  ثم   : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
، فيبدأ  واحدةً  اعبميع عليو مرةً  وال يلفّ ،  دةٍ حِ  فافة علىلُ  كل    و يلف  أن  : مراده 

، األيسر وِ ق  مث طرفها اآلخر على شِ ، األيبن  وِ ق  فَتّد طرفها على شِ ، ليا فافة العُ بالل  
مراعاًة لؤلصل الش رعي يف الت يم ن ، وقد تقّدـ ًت باليمُت ؛ فتكوف البداءة بالس  

  .هارة الط   بيانو يف كتاب
حيث تدخل أطراؼ ، يف سًت اؼبيت  دٍة أمكنُ على حِ  كل لفافةٍ   رد   ف  مث إِ 

 ت مع بعضها .                                                    ورد  ، خببلؼ ما إذا صبعت ، اللفائف ببعضها 
ل  حَ وتُ ، ىا دُ قِ عْ يَـ  ثم  ، و أسِ رَ  عندَ  لِ اضِ الفَ  رَ ثَـ كْ أَ  لُ عَ جْ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

؛  افِ تَ لَ ضْ منها فَ  لُ ضُ فْ تػَ حبيث  البد من أف تكوف زائدةً فائف الل   [ رِ بْ في القَ 
من :  واألخرى، من جهة الرأس  :إحداىما  : وينِ فِ كْ ربقيقاً لسًت اؼبيت وكماؿ تَ 

أف يكوف الفاضل من جهة الرأس أكثر من الفاضل من  واألفضلجهة الرجلُت ، 
 جهة الرجلُت ؛ ألف  الرأس أشرؼ فيكوف أوىل .

، رَ شِ تَ نْ حىت ال تػَ ؛  فَ فائِ يعقد الل  : أي  [ رِ بْ ل  في القَ وُتحَ ، ىا دُ قِ عْ يَـ  قولو : ] ثم  
، وانكشاؼ اعبسد والعورة عند نقلو  فائفِ خوؼ انتشار الل  :  دِ قْ ة يف العَ ل  والعِ 

 كما ورد ،  العقد  تلك يف القرب ُحل ت عَ ضِ ، وؽبذا إذا وُ  يف القربنزالو إ وأللسرير ، 
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  ________________________________________
: واٍب ثْ أَ  ةِ سَ مْ في خَ  أةُ رْ المَ  نُ ف  كَ وتُ ،  ازَ جَ  افةٍ فَ زٍر ولِ ئْ يٍص ومِ مِ في قَ  نَ ُكف    وإنْ 
 نِ يْ تَـ افَـ ولفَ ،  يصٍ مِ ، وقَ  ارٍ مَ ، وخِ  إزارٍ 

________________________________________ 
وا ل  ر فحُ بْ القَ  يتَ م المَ تُ لْ خَ دْ )) إذا أَ أنو قاؿ :  --عبدالل مسعود عن 

 .رواه األثـر  ((قدالعُ 
 عَ زَ نَـ  رِ بْ في القَ  نعيم بن مسعودٍ  لَ خَ دْ ا أَ لم   -- النبي   أن  ))  : وروى البيهقي  

عليو العلماء ،  غٍت عنو اؼبعٌت الذي نص  ، ويُ  ولكن إسناده ضعيفٌ  خلة ((األَ 
 . -اعً يػْ َرضِبَُهُم اللُ صبَِ -كالشافعي وغَته ،  لف وأئمة الس  

أما القميص  [ ازَ جَ  فافةٍ زٍر ولِ ئْ يٍص ومِ مِ في قَ  نَ ُكف    : ] وإنْ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 ًتُ ق السّ واللفافة عبميعو ، وهبذا يتحق  ، ألعلى البدف ، واؼبئزر ألسفلو  فإنو ساترٌ 

وُحكي عن بعض ؛ نو هبذه الثبلثة األثواب جاز فلو كف  ، اؼبطلوب شرعًا 
     .الص حابة رضي الل عنهم 

،  ارٍ مَ ، وخِ  إزارٍ : واٍب ثْ أَ  ةِ سَ مْ في خَ  أةُ رْ المَ  نُ ف  كَ وتُ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
من كبفظ  : ) أكثرُ  -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اإلماـ ابن اؼبنذر  [ نِ يْ تَـ افَـ ولفَ ،  يصٍ مِ وقَ 

 ( اىػ . أثوابٍ  عنو من أىل العلم يرى أف تكفن اؼبرأة يف طبسةِ 
َها- ةِ في  قَ ى الثػ  لَ يػْ وروى أضبد وأبو داود عن لَ   نتُ ) كُ )قالت :  -َرِضَي الُل َعنػْ

     ، ا انا الِحقَ طَ عْ ا أَ ل مَ أو   فكانَ ،  -- اللِ  بنت رسولِ  لثومكُ   ل أم  س  ن غَ يمَ فِ 
 وبِ ـي الث  ـك فـذل دَ ـبع تْ ـجَ رِ دْ م أُ ـث، فة ـحَ لْ م المِ ـث، ار مَ م الخِ ـث، ع ْر د  ـثم ال
 . ((ر ـاآلخ

 . يصُ مِ : القَ  رعُ ، والد   ا : اإلزارُ قَ : اغبِ  -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اإلماـ أضبد 
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 ٗٓٔ 

 

 ________________________________________
 ويعَ مِ جَ  رُ تُـ سْ يَ  وبٌ ثَ  بُ اجِ والوَ 

________________________________________ 
 . يصَ ارِ خَ دَ و  ُْتِ م  وإذا ُقّمص اؼبيت فإنو يكوف قميصو كقميص اغبّي بكُ 

         ونبا روايتاف يف مذىب اغبنابلة ،  للعلماء قوالنه يرِ زِ أْ ه وعدـ تَ يرِ زِ أْ ويف تَ 
 .-َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -

أف الواجب يف : أي  و [يعَ مِ جَ  رُ تُـ سْ يَ  وبٌ ثَ  بُ اجِ : ] والوَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 واحٍد ساترٍ  ن يف ثوبٍ ف  كَ أف يُ ، رت الكسوة أو تعذ  ، فقة الكفن لو ضاقت الن  

عبميع البدف ، وإف مل يكف لسًت صبيع البدف سًت العورة وما جاورىا ، فلو وجد 
     جلُتي الر  ويغط  ، فإنو يسًت الرأس ، ما يسًت البدف إال بقدر الرأس أو الرجلُت 

  : يف صحيح البخاري  --غبديث خباب ؛  يشِ شِ أو اغبَ ،  رِ خِ يف القرب باإلذْ 
لة مْ شَ  لوُ  تْ وكانَ ،  --صعب بن عمير مُ  تشهدَ سْ لما اُ  --أن النبي )) 

:  --فقال ، و أسُ ا رَ دَ بَ  يوِ مَ دَ وا قَ ط  ، وإذا غَ  اهُ مَ دَ قَ  تْ دَ و بَ أسَ ا رَ هَ وا بِ ط  إذا غَ 
 . خراً ((إذْ  يوِ لَ جْ لى رِ وا عَ لُ عَ واجْ ، و أسَ ا رَ هَ وا بِ ط  غَ 
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  ________________________________________
 هرِ دْ صَ  عندَ  امُ اإلمَ  نة أن يقومَ الس  :  فصل

________________________________________ 
بعد أف  ه [رِ دْ صَ  عندَ  امُ اإلمَ  نة أن يقومَ الس  :  فصل : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
، و ينِ فِ كْ يل اؼبيت وتَ سِ غْ قة بتػَ من بياف األحكاـ واؼبسائل اؼبتعلّ  -َرضِبَُو اللُ -فرغ 

بلة عليو تكوف الص   ألف  شرع يف بياف األحكاـ واؼبسائل اؼبتعلقة بالصبلة عليو ؛ 
  . وينِ فِ كْ و ، وتَ يلِ سِ غْ بعد تػَ 

، وقد تقدـ بياف حكم الصبلة على  ترتيبو على ىذا الوجو واضحةيف المناسبة ف
حيحُت يف الص  كما ،  هبا  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -ألمره  أهنا واجبةٌ  وبيّنا اؼبيت

وقد استدؿ هبا ، وغَتنبا من األحاديث اؼبشتملة على األمر بالصبلة على اؼبيت 
    ،  ى عليو صباعةً صل  نة أف يُ اية ، والس  فَ وض الكِ رُ بلة عليو من فػُ على أف الص  

 . سقط الفرضُ  ى واحدٌ ، وإف صل   --الل  كما كاف يفعل رسوؿُ 
نة يف موقف اإلماـ الس   أف  : أي  ه [رِ دْ عند صَ  اإلمامُ  نة أن يقومَ وقولو : ] الس  

عن  وىو روايةٌ ، أف يقف عند صدره ، وكاف ذكرًا ، إذا أراد الصبلة على اؼبيت 
  . -عِ يْ مِ ى اعبَْ لَ اللُ عَ  ةُ َرضبَْ -لئلماـ أيب حنيفة  اإلماـ أضبد موافقةٌ 

للجمهور وأكثر أىل العلم  وىي موافقةٌ ، : أف يقف عند رأسو  والرواية الثانية
   عن أنس بن مالكٍ  رجالو ثقاتٌ  ؼبا روى الًتمذي وغَته بسندٍ ؛  -َرضِبَُهُم اللُ -
--  (( :  امَ فقَ  رأةٍ ى امْ لَ ى عَ ل  وصَ ، و أسِ رَ  ندَ عِ  امَ فقَ ،  لٍ جُ ى رَ لَ ى عَ أنو صل 
 .          (( -- لك إلى النبي  ذَ  عَ فَ رَ  ثم  ،  ريرِ الس   سطِ وَ  الَ يَ حِ 
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 ٖٗٓ 

 

 ________________________________________
ى لَ ي عَ ل  صَ حة ويُ اتِ الفَ  ذِ عو  الت   ى بعدَ ولَ في األُ  أُ رَ قْ عًا يَـ بَ رْ ر أَ وُيكب  ،  هاسطَ وَ  وعندَ 

 رْ فِ اغْ  اللهم  ))  : ولقُ فيَـ  ثةِ الِ و في الث  عُ دْ ويَ  دِ شه  كالت    انيةِ في الث   -- بي  الن  
 كَ إن  ؛ انا ثَ نْـ نا وأُ رِ كَ نا ، وذَ يرِ بِ نا وكَ يرِ غِ نا ، وصَ بِ ائِ نا وغَ دِ اىِ ، وشَ  تناي  ومَ نا ي  لحَ 

و يِ حْ ا فأَ من   وُ تَ يْ يَـ حْ أَ  نْ مَ  اللهم  ، يرٌ دِ قَ  يءٍ شَ  ل  ى كُ لَ عَ  كَ إن  ؛ انا وَ ثْـ نا ومَ بَ ل  قَ تَـ مَ  مُ لَ عْ تَـ 
 وُ لَ  رْ فِ اغْ  اللهم  ، هما يْ لَ و عَ وف  فتَ ا و من  تَ يْ فـ  وَ تَـ  نْ ومَ ،  ةِ ن  والس   المِ ى اإلسْ لَ عَ 

 اءِ بالمَ  وُ لْ سِ و ، واغْ لَ خَ دْ مُ  عْ سِ وْ ، وأَ  لوُ زُ نُـ  مْ رِ كْ و ، وأَ نْ عَ  فُ و واعْ افِ ، وعَ وُ مْ حَ وارْ 
 منَ  يضُ بْ األَ  وبُ ى الث  ق  نَـ ا يُـ ا كمَ ايَ طَ والخَ  وبِ نُ الذ   منَ  وِ ق  ونَـ  ، دِ رَ والبَـ  جِ لْ والثـ  
 ، ةَ ن  و الجَ لْ خِ دْ و ، وأَ جِ وْ زَ  ا منْ يرً اً خَ جَ وْ ه ، وزَ ارِ دَ  ا منْ يرً ا خَ ارً و دَ لْ دِ بْ ، وأَ  سِ نَ الد  
 يوِ فِ  وُ لَ  رْ و  ونَـ ، ه رِ بْ في قَـ  وُ لَ  حْ سَ وافْ  ،((  ارِ الن   ابِ ذَ وعَ  رِ بْ القَ  ابِ ذَ عَ  منْ  هُ ذْ عِ وأَ 

________________________________________ 
يقـو يف جنازة األنثى حياؿ : أي  ها [سطِ وَ  : ] وعندَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

      رةَ وؼبا روى الشيخاف عن ظبَُ ،  -- وسطها ؼبا تقدـ يف حديث أنس بن مالكٍ 
َرِضَي اللُ - بٍ عْ كَ   ى على أم  ل  ا صَ لم   -- النبي   )) أن  :  -- بن جندبٍ ا

َها  ها (( .طَ سَ وَ  اء قامَ سَ فَ وىي نُـ  -َعنـْ
ىذه الصفة اليت  [لخ إ... : ] ويُكّبر أربعًا يقرأ في األولى -اللُ رَِحَمُو -قولو 

ت عليها األحاديث الواردة يف صفة الصبلة على اؼبيت يف دل   -َرضِبَُو اللُ -ذكرىا 
 ؾبملها .

وثبتت بالزيادة ، واألربع ، أربع تكبَتات  أنو كرب  على اؼبيتنة فقد ثبتت الس  
، وعلى  اشي  جَ يف صبلتو على الن   من حديثٍ  أكثرَ حيحُت يف يف الص   ثابتةٌ 
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على أف صبلة اؼبيت ال استفتاح  -َرضِبَُهُم اللُ -وأكثر أىل العلم ،  اؼبقبور وغَتنبا 
فيها بعد  شرع قراءة سورةٍ ولذلك مل تُ ،  خفيفِ على الت   مبنيةٌ  فهي صبلةٌ ؛ فيها 

 .الفاربة 

فيشمل على عمـو النص الوارد باألمر بو عند ابتداء القراءة ،  مبٍتٌ عوذ والت  
 القراءة يف صبلة اعبنازة ، كما يشمل القراءة يف سائر الصلوات . 

كما يف ،  هبا يف الصبلة  -- لعمـو أمر النب  ف فيها قراءة الفاتحةوأما 
 ال تصح   الصبلةَ  ، وبيانو فيها أفحيحُت وغَتنبا يف الص   ث ابتةِ األحاديث ال

      فدخلت يف العمـو ،  ى الشرع الصبلة على اعبنازة صبلةً ، وقد ظب  بدوهنا
على مشروعية قراءة  نا ىذه االحاديث يف باب )صفة الصبلة( ، وقد دؿ  وقد بي  

    عبدالل عن يف صحيحو  البخاريالفاربة يف صبلة اعبنازة خصوصًا ما أورده 
ُهَماَرِضَي الُل - بن عباسٍ ا  عَ فَ ورَ ،  يتو على المَ التِ أىا في صَ رَ أنو قَـ )) : -َعنػْ

  (( .--إلى النبي  ذلك
 مامة بن سهلٍ والبيهقي عن أيب أُ ،وابن ماجو ، النسائي  عليها أيضاً ما روى ودؿ  

 نازةِ على الجَ  الةِ نة في الص  )) الس  أنو قاؿ : -- من أصحاب النب   عن رجلٍ 
سليم والت  ، الثًا ر ثَ كب  ثم يُ ، تة افَ خَ رآن مُ القُ  ى بأم  ولَ األُ  كبيرةِ رأ في الت  قْ يَـ  أنْ 

 -َرضِبَُو اللُ -ووي الن   واإلماـُ  حو اغباكمُ صح   صحيحٌ  وىو حديثٌ  عند اآلخرة ((
 .أيضاً  -َرضِبَُو اللُ -ابن حجر  اغبافظُ  حوُ يخُت ، وصحّ على شرط الش  

 مامة بن سهلٍ حديث أيب أُ : عليها  فقد دؿ   -- الة على النبي  وأما الص  
    ى النبي  لَ ي عَ ل  صَ يُ  )) ثم  :  وفيها اؼبتقدـ يف بعض رواياتو عند البيهقي وغَته

-- ،  ُاءَ عَ الد   صُ لِ خْ وي                     . ))                                            
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 دِ شه  يف الت   -- تقدـ يف الصبلة على النب  كما : أي  [ دِ شه  وقولو : ] كالت  
فاجتمع ؛  --و عن أيب ىريرة ئِ يف موط   األخَت يف صفة الصبلة ، ورواه مالكٌ 

 نة واألثر .فيها دليل الس  
     غبديث ؛ بعد أف يكرب التكبَتة الثالثة : أي  [ ثةِ الِ و في الث  عُ دْ وقولو : ] ويَ 

 .ت (( ي  للمَ  اءَ عَ الد   صُ لِ خْ )) ويُ وفيو : ، اؼبتقدـ  مامة بن سهلٍ أيب أُ 
       وروى أبو داود وابن ماجو والبيهقي وابن حباف يف صحيحو عن أيب ىريرة 

--  النب   أف --:((عاءالد   وا لوُ صُ لِ خْ فأَ ،  يتِ لى المَ م عَ يتُ ل  )) إذا صَ قاؿ ،
   ، عاء لو إىل الد   أحوجُ  بل إف اؼبسيءَ ،  حسن واؼبسيءِ للمُ  شاملٌ  وىذا عاـٌ 

؛  لل عزوجل وذبريد النية، أي حبضور القلب ، خبلص إادعو ب قيل في معناه :
 ألف  ذلك ىو سبب قبوؿ الدعاء واستجابتو .

و لنفسو ولوالديو وللميت دعُ  أف يَ ىَل وْ : ) واألَ  -َرضِبَُو اللُ -قاؿ اإلماـ اؼبوفق 
    عليو أضبد ،  توقيت فيو ، ونص  وال ،  -- وللمسلمُت دبا روي عن النب  

 .  رؾ (ما وبضُ  بأحسنِ  دعُ وقاؿ : اُ 
نا ، يرِ بِ نا وكَ يرِ غِ نا ، وصَ بِ ائِ نا وغَ دِ اىِ ، وشَ  تناي  نا ومَ ي  لحَ  رْ فِ اغْ  اللهم   وقولو : ]

من حديث أيب ابراىيم األشهلي الذي أخرجو  ىذا اللفظ قطعةٌ  [ اناثَ نْـ نا وأُ رِ كَ وذَ 
 . (وايات يف ىذا الر   و أصح  أن  : ) ونقل عن اإلماـ البخاري ، حو وصح   الًتمذي  

 وِ يِ حْ ا فأَ و من  تَ يْ يَـ حْ أَ  نْ مَ  )) اللهم  : وفيو زيادة  --ومثلو حديث أيب ىريرة 
، ه رَ جْ ا أَ نَ مْ رِ حْ اللهم ال تَ ،  لى اإليمانِ و عَ وف  ا فتَ من   وُ تَ يْ وفـ  تَ  نْ ومَ ،  لى اإلسالمِ عَ 

 واغباكمُ ،  والبيهقي  ،  والًتمذي  ، وابن ماجو ، رواه أبو داود  ه ((نا بعدَ لّ ضِ وال تُ 
 .                ه الذىب  وأقر  ، يخُت حو على شرط الش  وصح  
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 ، وأيضاً  (( ديرٌ قَ  يءٍ شَ  ل  لى كُ ك عَ إن  )) صبلة :  -َرضِبَُو اللُ -وزاد اؼبصنف  
: ، وكذلك لفظة  (( نةِ والس   المِ على اإلسْ )) : يف قولو  ((نة ) والس  ): لفظة 

 ( .                           (هما يْ لَ و عَ ف  وَ ) فتَـ )
ىي من رواية أيب داود  (ه إلى آخرىا (رَ جْ ا أَ نَ مْ رِ حْ ال تَ  ) اللهم  ): وزيادة صبلة 
 ( . (ه دَ عْ ا بَـ ن  تِ فْ ) وال تَـ ): إال أف رواية ابن حباف فيها ، وابن حباف 

إىل  (( وُ نْ عَ  فُ واعْ  وِ افِ وعَ ،  وُ مْ حَ وارْ  وُ لَ  رْ فِ اغْ  عاء : )) اللهم  قولو في الد   وأما
فهذه صيغة الدعاء يف صبلة اؼبيت الواردة يف حديث  (( ارِ الن   ابِ ذَ وعَ )) : قولو 

،  (( يتَ ق  )) نَـ : ويف رواية ،  ى ((ق  نَـ )) يُـ : ، وقولو  -- عوؼ بن مالكٍ 
  :  -- بن مالكٍ  وفيها يقوؿ عوؼُ ،  يف صحيح مسلمٍ وىذه الصيغة ثابتة 

اب ذَ )) وعَ وىو ينتهي عند قولو :  ت ((يّ لك المَ أنا ذَ  ونَ أكُ  أنْ  يتُ )) فتمنّ 
 رِ بْ القَ  ابِ ذَ من عَ  هُ ذْ عِ )) وأَ لٍم بلفظ سْ واية يف صحيح مُ وقد جاءت الر   (( ارِ الن  

 ةُ ، وأما بقي   (( ارِ اب الن  ذَ وعَ  رِ بْ القَ  نةَ تْ فِ  وِ )) وقِ  ويف روايةٍ  (( ارِ الن   ابِ ذَ عَ  أو منِ 
فقد  (( يوِ فِ  وُ لَ  رْ و  ه ، ونَـ رِ بْ في قَـ  وُ لَ  حْ سِ فْ )) وأَ الد عاء وىو قولو رضبو الل : 

 ق  حينما دخل عليو وقد شَ  --مة لَ أليب سَ  -- جاءت يف دعاء النب  
مين الِ العَ  ب  يا رَ  وُ ا ولَ نَ لَ  رْ فِ )) واغْ ا لو وكاف من دعائو عَ دَ  فأغمضو مث   هُ صرُ بَ 

  .رواه مسلم  (( يوِ فِ  وُ لَ  رْ و  ه ونَـ رِ بْ في قَـ  وُ لَ  حْ سِ فْ وأَ 
        ، نةٍ عي  مُ  و ليس يف الدعاء للميت يف الصبلة عليو إلزاـ بصيغةٍ أن  :  والحاصل
مل يأمر بو بصيغٍة معي نٍة ، ومل يلتـز فيو أيضاً بصيغٍة واحدٍة ولذلك  --ألف  النب  

اؼبصلي على اعبنازة يف واألفضل أف يلتـز  ورد عنو الد عاء بأكثر من صيغٍة ،
ونقلو عن اإلماـ أضبد ،  -َرضِبَُو اللُ -كما قّرره اإلماـ اؼبوفق ،   دعائو باللفظ الوارد

 .      -َرضِبَُو اللُ -
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___ _____________________________________
اً يعَ فِ وشَ ، ًا رَ جْ وأَ ، رطًا وفَ ، و يْ دَ الِ ًا لوَ رَ خْ ذُ  وُ لْ عَ اجْ  يرًا قال : اللهم  غِ صَ  انَ كَ   وإنْ 

 فِ لَ سَ  حِ الِ بصَ  وُ قْ حِ لْ وأَ ، ىما ورَ جُ و أُ بِ  مْ ظِ عْ وأَ ، هما ينَ وازِ و مَ بِ  لْ ق  ثَـ  اللهم  ، اً ابَ جَ مُ 
 يمِ حِ الجَ  ابَ ذَ عَ  كَ تِ مَ حْ برَ  وِ وقِ ،  اىيمَ رَ إبْـ  ةِ الَ فَ في كَ  وُ لْ عَ ، واجْ  نينَ ؤمِ المُ 

________________________________________
مل يرد يف [لخ إ... ولْ عَ اجْ  يرًا قال : اللهم  غِ صَ  كانَ   وإنْ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

  يقوؿ : -َرضِبَُو اللُ -، وكاف اغبسن البصري  وصٌ صُ ـبَْ  اءٌ عَ الصبلة على الطفل دُ 
 .راً ( جْ رطاً وأَ فاً وفَ لَ و سَ لْ عَ اجْ  ) اللهم  

كما يف ،  ضبة عاء لو عمومًا ولوالديو باؼبغفرة والر  نة األمر بالد  والوارد يف الس  
سائي وابن ماجو الذي أخرجو أضبد وأبو داود والن   --حديث اؼبغَتة 

، ليو ى عَ ل  صَ فل يُ والط   ))قاؿ :  --حاه أف النب وصح   واغباكمُ  والًتمذي  
 .  (( حمةِ والر   فرةِ غْ بالمَ  الديوِ وَ ى لِ عَ دْ ويُ 

، وىو ما وبفظو اإلنساف لوقت  ورٌ خُ ذْ مَ : أي ، ٌل دبعٌت مفعوٍؿ عْ فػُ  والذ خر :
ألجره يف هو يف تقدمو وما يكوف يف احتسابو فشب  ، فيسة حاجتو من األشياء الن  

 .   مصيبتو بو بذلك
 هيءُ ، فيُ  ينَ دِ ارِ ط : بفتح الفاء والراء ىو الذي يتقدـ الوَ رَ الفَ  طًا [رَ وقولو : ] وفَـ 

 ، واؼبراد ىنا أنو يتقدـ والديو ؛ ليكوف ثواباً ؽبم وأجراً .  إليو ؽبم ما وبتاجوف

أوالد اؼبسلمُت معو كما يف حديث  ألف   [ اىيمَ رَ بْـ إ ةِ الَ فَ و في كَ لْ عَ وقولو : ] واجْ 
 -عليو الصبلة والسبلـ-الذي البخاري يف رؤياه -- دبٍ نْ بن جُ  رةَ حديث ظبَُ 

 لِ صْ يخ في أَ )) والش  سة وفيها قاال لو : لرجلُت أخذا بيده إىل األرض اؼبقد  
 .     (( اسِ الن   ولو فأوالدُ حَ  بيانُ الم والص  براىيم عليو الس  إِ  جرةِ الش  
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  ________________________________________
 وينِ مِ يَ  نْ عَ  ةً دَ احِ م وَ ل  سَ ويُ ، يالً لِ قَ  ةِ عَ ابِ الر   بعدَ  فُ قِ ويَ 

________________________________________
يقف بعد أف يكرب : أي  ياًل [لِ قَ  ةِ عَ ابِ الر   بعدَ  فُ قِ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ابعة كبَتة الر  م بعد الت  فيسلّ ، و ال يستعجل أن  : ومراده ، كبَتة الرابعة قليبًل الت  
  . نيهةً ويسكت ىُ ، ر قليبلً وإمبا يتأخ  ،  مباشرةً 
 رَ بػ  كَ ليُ ؛ ة فَ قػْ : ) أحسب أف ىذه الوَ  ذلك بقولو -َرضِبَُو اللُ - اين  جَ وزَ ل اعبَ وقد عل  

أف يكوف تسلميو قبل أف  تُ فْ م خِ اإلماـ إذا كرّب مث سل   فإف  ،  وؼِ فُ الص   آخرُ 
اؼبوفق لو ، وإف كاف غَت  --فالل ، فإف كاف ىكذا ، فوؼ الص   يكرّب آخرُ 

، ه دْ رِ أمراً مل يُ  -- اللِ  على رسوؿِ  ؿَ و  من أف أتأَ  -- إىل اللِ  ذلك فإين أبرأُ 
 و ( اىػ .بلفَ خِ  أو أرادَ 
بياف ما يتعلق سليم تقدـ الت   و [ينِ مِ عن يَ  دةً احِ م وَ : ] ويسلّ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

أنو يسلم  -َرضِبَُو اللُ -، ومراده  بو من صفتو وأحكامو يف باب صفة الصبلة
        وىذا ىو مذىب اعبمهور  ، رمات الصبلةواحدًة ىبرج هبا من حُ  تسليمةً 

 . -َرضِبَُهُم اللُ -
تُت ، واألصل أف يمَ لِ سْ م تَ سل  إىل أنو يُ  -َرضِبَُو اللُ - وذىب اإلمام أبو حنيفة

  . دليلو يف باب صفة الصبلةبياف كما تقدـ بيانو ، و  سليم واحدةً الت  
ُهمْ -حابة بفعل الص   -َرضِبَُو اللُ -اإلماـ أضبد  وقد احتج   و وأن  ،  -َرِضَي الُل َعنػْ

عرؼ عن تسليمًة واحدًة ، وبُّت أنو ال يُ موف سل  منهم أهنم كانوا يُ  ورد عن ستةٍ 
ُهمْ -الصحابة   موف تسليمتُت يف صبلة اعبنازة .                                                     سل  يُ  كانواأهنم   -َرِضَي اللُ َعنػْ
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 ٜٗٓ 

 

 ________________________________________
 يرةٍ بِ كْ تَ  ل  كُ   عَ مَ  وِ يْ دَ يَ  عُ فَ رْ ويَـ 

________________________________________ 
            أصبع العلماء  [ يرةٍ بِ كْ تَ  ل  كُ   عَ مَ  وِ يْ دَ يَ  عُ فَ رْ ويَـ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

       على رفع اليدين يف تكبَته لئلحراـ يف صبلة اعبنازة ،  -َرضِبَُهُم اللُ -
ا، عً يػْ َرضِبَُهُم الُل صبَِ ذر ، واؼبوفق ابن قدامة وغَتنبا وحكى اإلصباع اإلماـ ابن اؼبن

، ازٍة نَ ى جَ لَ عَ  رَ بـ  كَ   -- النبي   أن  )) :  --وقد جاء يف حديث أيب ىريرة 
 رواه الًتمذي   ى ((رَ سْ لى اليُ ى عَ نَ مْ اليُ  عَ ضَ ووَ ،  يرةٍ بِ كْ تَ  لِ و  في أَ  يوِ دَ يَ  فرفعَ 

 واىد .                            ن بالش  س  وحُ 
عن عبدالل بن عمر  حيث صح  ؛ راف و ففيها قوالف مشه : يراتِ بِ كْ الت   ةُ وأما بقي  

من  تكبَتٍة ، وىو قوؿ طائفةٍ  أنو كاف يرفع يديو يف كل   -َرِضَي الُل َعنػُْهَما-
، وعمر بن عبدالعزيز ، والزىري ، وعطاء ، لف كسامل بن عبدالل بن عمر الس  

  . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -واغبنابلة ، وىو مذىب الشافعية 
ة إىل القوؿ بعدـ رفع اليدين يف بقي   -َرضِبَُهُم اللُ - وذىب اغبنفية واؼبالكية

  ، واألصل السكوف ، مل يثبت عنو رفع اليدين  -- كبَتات ؛ ألف  النب  الت  
م  يكُ دِ عي أيْ افِ م رَ اكُ ي أرَ الِ )) مَ قاؿ :  -- النب   أف    صحيح مسلمٍ كما يف

فاألصل عدـ الرفع واغبركة الة (( وا في الص  نُ كُ اسْ ، ل ُشمٍس بـُْهٍم يْ خَ  ابنَ أذْ كَ 
، بذلك  -- إىل النب   مرفوعٌ  شيءٌ  فلما مل يردْ ، الدليل عليها  حىت يدؿ  

    مث إف مفهـو حديث ، عدـ الرفع  البقاء على ىذا األصل وىو وجب علينا
حيث ذكر الرفع يف تكبَتة اإلحراـ  ي ىذا األصلقو  يُ اؼبتقدـ  --أيب ىريرة 
 رضي الل -حابة من الص   ديو فلو سلفٌ يَ  و إذا رفعَ يف أن   ، وال شك   دوف غَتىا
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  ________________________________________
  يامٌ قِ : ها اتُ بَ اجِ ووَ 

________________________________________ 
 أف يرفعَ  دُ عُ بػْ حيث يػَ  -رضي الل عنهما-كما تقدـ عن عبدالل بن عمر   -عنهم

باع  يديو إال ولو ُسّنٌة يف ذلك ، ؼبا ُعرؼ عنو رضي الل عنو من حرصو على االت  
 . -رضي الل عن اعبميع-حابة كغَته من الص  

                                                                             . والل أعلم . وُ هُ جْ فع ربوطاً ووقوفاً على الوارد اؼبرفوع فلو وَ ترؾ الر  ومن 
، مَت عائٌد إىل صبلة اعبنازة الض   [ يامٌ قِ : ها اتُ بَ اجِ : ] ووَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 فريق بُت أركافٍ للت   ىنا حيث ال حاجة؛ مبا عرّب بالواجبات فلم يذكر أركانًا ، وإ
، سجود للسهو فيها صبلة اعبنازة ال خبلفاً ألصل الصبلة وذلك لكوف وواجباتٍ 
وىو اؼبسنوف .                                             ، وىو الواجب ، وما ال يلـز ، قتصر على ما يلـز يُ ، ومن ىنا 

شرع يف بياف قدر ،  صفة الصبلة على اعبنازة كاملةً  -َرضِبَُو اللُ - فبعد أف بُت  
 . واضحةٌ : واؼبناسبة يف ىذا ، اإلجزاء منها 
ي على اعبنازة صل  أف يُ  درة ، فبل يصح  القياـ مع القُ : أي  [ يامٌ وقولو : ] قِ 

على القياـ ، وقد تقدـ بياف الدليل على فرضية القياـ يف الصبلة  قاعداً وىو قادرٌ 
صوص اليت ، وعمـو الن  عند بياف أركاف الصبلة ( صفة الصبلة )  باب يف

تو يف الصبلة ت على فرضي  نة اليت أمرت بالقياـ ودل  ذكرناىا من الكتاب والس  
 .                                                      كما قدمنا رع ظبّاىا صبلًة  الش   الواجبة تشمل صبلة اعبنازة ألف  
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 ٗٔٔ 

 

 ________________________________________
  اتحةُ والفَ ،  يراتٌ بِ كْ وتَ 

________________________________________
وقد قاؿ  ، كرّب فيها   -- ؛ ألف  النب   [ : ] وتكبيراتٌ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ا وا كمَ )) صل  :  --ويرث كما يف صحيح البخاري من حديث مالك بن اغبُ 
كبَتات من غَت نا يف واجبات الصبلة دليل وجوب الت  وبي  ،  ي ((ل  صِ وني أُ رأيتمُ 

كبَتات ، ويف صبلة اعبنازة تستوي تكبَتة اإلحراـ مع غَتىا من الت  تكبَتة اإلحراـ 
،  وواجبٍ  كنٍ بُت ُر  صبلة اعبنازة ليس فيها فرؽٌ  يف الفرضية والوجوب ؛ ألف  
بقولو :      –رضبو الل-  اؼبصنفُ كبَتات ، وؽبذا عرب  فتكوف الفرضية يف صبيع الت  

 [ . يراتٌ بِ كْ ] وتَ 
يف صبلة  قراءة الفاربة واجبةٌ  أف  : أي  [ حةُ اتِ : ] والفَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

بَت بن الز  عبدالل و ،  بن عباسٍ عبدالل و ،  اعبنازة وىذا ىو قوؿ عبدالل بن مسعودٍ 
، وىو مذىب الشافعية واغبنابلة وداود  -َرِضَي الُل َعِن اعبَِْمْيعِ -حابة من الص  

 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -الظاىري وإسحاؽ 
عمـو األحاديث الواردة باألمر بقراءة الفاربة يف الصبلة ، وقد تقدـ :  ودليلهم

        -- حديث عبادة بن الصامت: ، ومنها  (أركان الصالة ) بياهنا يف 
 حةِ اتِ فَ رأ بِ قْ يَـ  لمْ  نْ مَ لِ  الةَ )) ال صَ  : قاؿ -- النب   حيحُت أف  يف الص  

 -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -اىا كما ظبّ   شرعيةٌ  وصبلة اعبنازة صبلةٌ  ((ابِ تَ الكِ 
 . ىذا العمـوفتدخل يف ؛ حيحة بذلك يف األحاديث الص  
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  ________________________________________
  المُ والس  ،  تِ للمي   عوةٌ ودَ ، -- ى النبي  لَ عَ  الةُ والص  

________________________________________                                                       
الصبلة على  أف  : أي  [ -- ى النبي  لَ عَ  الةُ والص   : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 
يف صبلة اعبنازة ، وقد تقدـ بياف دليل القوؿ بوجوهبا يف  واجبةٌ  -- النب  

 دَ نْ عِ  مُ لْ عِ الْ وَ -يترجح في نظري نت أف الذي وبي  ،  يف باب صفة الصبلة الصبلة
 ىو القوؿ بعدـ وجوهبا يف الصبلة .  -اللِ 

بإخبلص  أمرَ  -- ؛ ألف  النب   [ تِ ي  للمَ  : ] ودعوةٌ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
تقدـ بيانو يف صفة صبلة اعبنازة وذكرنا ما صح  من كما ،  ت الدعاء للمي  

، يت لى المَ م عَ يتُ ل  )) إذا صَ قاؿ :  -- النب   أف   --أيب ىريرة  حديث 
وىو وإف كاف يف إخبلص الدعاء فإنو يف الدعاء ألـز ؛  عاء ((الد   وا لوُ صُ لِ خْ فأَ 

 ت والدعاء لو .فاعة للمي  رعت للش  ا شُ ألف  أصل الصبلة إمب  
        كبلـ األئمة   وبيافكما تقدـ تقريره ،  معٌُت يلـز أف يقولو  وليس ىناؾ دعاءٌ 

، ؼبيتٍ  والعربة عندىم بأقل ما يصدؽ عليو أنو دعاٌء من حي  ،  فيو -َرضِبَُهُم اللُ -
     نكَت ليشمل أقل  ( بصيغة الت   ولذلك عرب  اؼبصنف رضبو الل ىنا بقولو ) دعوةٌ 

 .  تعليو أنو دعاءٌ للمي   ؽُ دُ صْ ما يَ 
؛  سليم يف صبلة اعبنازة واجبٌ الت  أف : أي  [ المُ : ] والس   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

       :الصحيح  -- يف حديث عليٍ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -لعمـو قولو 
األدلة  ىناؾ ناوبي   (أركان الصالة ) يف  زبرهبووقد تقدـ  (()) تحليلها التسليم 

  ةٌ شرعي   صبلةٌ  سليم ركناً من أركاف الصبلة ، وصبلة اعبنازةرعية على اعتبار الت  الش  
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 ٖٗٔ 

 

 ________________________________________
 وتِ فَ لى صِ عَ  اهُ ضَ قَ  بيرِ كْ من الت   يءٌ و شَ اتَ فَ  نْ ومَ 

________________________________________ 
فيها  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -اىا ظب   حيثحيحة ت عليو األحاديث الص  كما دل  

 .  صبلةٌ 
بعد  و [فتِ لى صِ عَ  اهُ ضَ قَ  بيرِ كْ من الت   يءٌ و شَ اتَ فَ  نْ ومَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

أف بُت  صفة صبلة اعبنازة شرع يف بياف أحكاـ اؼبسبوؽ ، واؼبناسبة يف ىذا 
ضى ما فاتو من صبلة قَ  م اإلماـُ اؼبسبوؽ إذا سل   أف  :  واضحة ، ومراده رضبو الل

    كما يف حديث ،   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -قولو عمـو ل؛ اعبنازة على صفتو 
م كُ اتَ ا فَ وا ومَ ل  م فصَ تُ كْ َر دْ ا أَ )) فمَ : يخاف الذي أخرجو الش   --أيب ىريرة 

في  أرجح األقوالوقد قدمنا يف مبحث اؼبسبوؽ يف الصبلة أف  وا ((ضُ فاقْ 
يف ىذه اؼبسألة أف اؼبسبوؽ يعترب صبلتو مع اإلماـ ىي  -والعلم عند الل- نظري

 بُت وايل فإنو يُ  م اإلماـُ نا الدليل على ذلك ، وعليو فإنو إذا سل  وبي  ، األوىل 
 .  وال يَلزمو أْف يَقرأَ ما بينها ما داـ أف  اعبنازَة تُرفع مباشرةً كبَتات الت  

 التكبَتة كرب   أف ينتظره حىت يُ إذا أدرؾ اإلماـ وقد كرب   ال يلـز اؼبسبوؽ فائدة :
   ، ألمره  اهَ كْ ِر دْ كبَتة السابقة ولو مل يُ معو بعد الت   يدخلبل ،  معو كرب  الية ليُ الت  
 --حيحُت من حديث أيب ىريرة بذلك كما يف الص   -عليو الصبلة والسبلـ-
   .وا (( ل  م فصَ تُ كْ َر دْ أَ ا )) فمَ و قاؿ : أن  
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  ________________________________________
 رِ بْ ى القَ لَ ى عَ ل  ليو صَ الة عَ و الص  تْ اتَـ فَ  نْ ومَ 

________________________________________
بعد أف بُّت  [ رِ بْ ى القَ لَ ى عَ ل  ليو صَ الة عَ و الص  تْ اتَـ فَ  نْ ومَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

شرع يف بياف حكم من فاتتو ، حكم اؼبسبوؽ ببعض صبلة اعبنازة  -َرضِبَُو اللُ -
عليها فهو قوؿ  ثانيةٍ  ى مع صباعةٍ دفن وصل  فإف أدركها قبل أف تُ ، صبيع الصبلة 

 .                                                                             -َرضِبَُهُم اللُ -من أىل العلم  طائفةٍ 
   ،  أنو صّلى على القرب -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -عنو  وأما إذا دفنت فقد صح  

،  وداءِ على اؼبرأة الس   أن و صل ى --حيحُت من حديث أيب ىريرة كما يف الص  
ُهَما- ومثلو حديث عبدالل بن عباسٍ   رْبِ يف صبلتو على القَ  -َرِضَي الُل َعنػْ

 . طبالر  
؛ بلُة َوالس بلـُ َعَلْيِو الص   ة ذلك بومن رأى خصوصي -َرضِبَُهُم اللُ - فمن العلماء

ي التِ نّورىا بصَ يُ  اللَ  وإن  ، ها لِ لى أىْ ًة عَ مَ لْ وءة ظُ لُ مْ بور مَ ه القُ ذِ ىَ  إن   )) لقولو :
 . رواه مسلم يهم ((لَ عَ 

 لؤلمة . من رأى أف ىذا تشريعٌ  ومنهم
ُتشرع لؤلمة كل ها : ة ، وعلى الثاين م  ال ُتشرع يف حق  غَته من األُ : فعلى األوؿ 

دبن فاتتو الصبلة كما ورد عنو عليو الصبلة والسبلـ فبل ُيشرع تكرارىا  وزبتص  
 . وىو مذىب اغبنابلة وغَتىم رضبهم الل فبن صلى عليها قبل دفنها

 
 



 ِكَتاُب اْلَجَنائِزِ          ىـ ٖٗٗٔالُمراجعُة األولى 

 

 ٗٔ٘ 

 

 ________________________________________
   ال  ى الغَ لَ عَ  ي اإلمامُ صل  وال يُ ، رٍ هْ ة إلى شَ بالنيّ  دِ لَ ن البَـ عَ  ائبٍ ى غَ لَ وعَ 

________________________________________
ي صل  ويُ : أي  [ رٍ هْ ة إلى شَ بالنيّ  دِ لَ ن البَـ عَ  ائبٍ ى غَ لَ وعَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

حيحُت كما يف الص  ،  جاشي ى على الن  صل   -- على اؼبيت الغائب ؛ ألف  النب  
ـ   َها-اؼبؤمنُت عائشة  من حديث أ  . -َرِضَي اللُ َعنػْ

  صوصو ؛ من رأى عمومو ، ومنهم من رأى خُ  -َرضِبَُهُم اللُ -فمن أىل العلم 
من كاف كذلك ونفع الل بو  فكل  ، ألف  النجاشي كاف لو عظيم ببلٍء على األمة 

ى عليهم .                      صل  رع أف يُ شُ ،  كاإلماـ العادؿ والعامل وكبوىم فبن ؽبم ببلءٌ ،  األمة 
ى على اؼبسلم إذا مات صل  فيُ ؛ ٍر فْ مات بأرض كُ  ومنهم من رأى أف النجاشي  

 على القوؿ بالعمـو .                        -َرضِبَُو اللُ -بدار غَت دار اإلسبلـ ، ومشى اؼبصنف 
الوايل : اإلماـ بمراده [  ال  ى الغَ لَ عَ  ي اإلمامُ ل  صَ : ] وال يُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ىو الذي :  ال  والغَ ،  اؿ  ي على الغَ صل  ومن يقـو مقامو ، وىو إماـ اؼبسجد فبل يُ 
 من كبائر الذنوب .                      كبَتةٌ   لوؿالغُ و ، ها مِ سْ أخذ من الغنيمة قبل قَ 

     هٍت  اعبُ  حديث زيد بن خالدٍ :  واألصل في امتناع اإلمام من الصالة عليو
--  :  أن النبي (( --   يبري بخَ وف  سلمين تُ الً من المُ جُ رَ  لو أن   ا ذُكرَ لم   

أى الذي ا رَ فلم  ، بذلك  ومِ وه القَ جُ فتغّيرت وُ ، بكم احِ وا على صَ ل  قال : صَ 
 وُ اعَ تَ نا مَ شْ : ففت   --قال ، الل  في سبيلِ  ل  بكم غَ احِ صَ  بهم قال : إن  

       رواه اػبمسة  مين ((ىَ رْ اوي دِ سَ ما يُ  ودِ هُ اليَـ  رزِ رزًا من خَ نا فيو خَ جدْ فوَ 
  . إال الًتمذي  
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  ________________________________________
 جدِ سْ ليها في المَ عَ  الةِ الص  بِ  سَ أْ وال بَ ،  وسِ فْ نَـ  لِ اتِ وال على قَ 

________________________________________ 
إىل  -َرضِبَُهُم اللُ - كى عن ربيعةَ لف كعمر بن عبدالعزيز ، ووبُ الس  وذىب بعض 

وأف  اإلماـ ، هم على خبلفِ  رضبهم الل ، واعبمهور اؽِ س  القوؿ بتعميمو يف الفُ 
 صوص .عليو الن   ، وىو الذي تدؿ   اجرِ والفَ  على الرب   ُيصل ي
 --ة رَ غبديث جابر بن ظبَُ  و [سِ فْ نَـ  لِ اتِ ى قَ لَ : ] وال عَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

  . -- ي عليو النب  يصل   فلمْ  صَ اقِ رجبلً قتل نفسو دبشَ  يف صحيح مسلم أف  
 ال حرج : أي  [ جدِ سْ ليها في المَ عَ  الةِ الص  بِ  سَ أْ وال بَ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 العلماء قويلأحد وىذا ىو  ثو ،لو  يف الصبلة على اعبنازة داخل اؼبسجد إذا أُمن تَ 
     وىو مذىب اعبمهور ،  وأرجحهما يف نظري والعلم عند الل -َرضِبَُهُم اللُ -
َها-غبديث أـ اؼبؤمنُت عائشة ؛  -َرضِبَُهُم اللُ - ها قالت أنّ )) :  -َرِضَي الُل َعنػْ
، ليو ي عَ صل  حتى أُ ؛ المسجد  وِ وا بِ لُ خُ أبي وقاص : ادْ  ي سعد بنوف  ا تُ لم  
ي نَ على ابْـ  --الل  ى رسولُ ل  صَ  لقدْ  واللِ  فقالت :، وا ذلك عليها رُ كَ فأنْ 
 يو (( .وأخِ  هيلٍ سُ  جدِ سْ في المَ  اءَ ضَ يْ بَـ 
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 ________________________________________
 ولِ مْ في حَ  ربيعُ الت   ستحب  يُ :  فصل

________________________________________
     بعد أف فرغ  و [لِ مْ في حَ  ربيعُ الت   ستحب  يُ :  فصل : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

بلة على ُت والص  فِ كْ والت   غسيلِ قة بالت  من بياف اؼبسائل واألحكاـ اؼبتعلّ  -َرضِبَُو اللُ -
كي وحُ ،  كفايةٍ   و ، وضبل اعبنازة فرضُ لِ مْ شرع يف بياف ما يتعلق حبَ ، ت اؼبي  

     ، أخذ األجرة عليو  -َرضِبَُهُم اللُ - أىل العلم بعضُ  هَ رِ وكَ ، اإلصباع عليو 
 يبها .بتحرِ  روايةٌ  -َرضِبَُو اللُ -وعن اإلماـ أضبد 

  .اعبنازة  لِ بيع يف ضبَْ الًت   ستحبّ أنو يُ  -َرضِبَُو اللُ - اؼبصنف وبُت  
فيبدأ ، رير األربع ت من صبيع جوانب الس  اؼبيّ  لَ مَ وبُْ  أفْ  :ربيع والمراد بالت  

مث يعود ،  في  لْ وىو اعبانب األيبن اػبَ  يوِ لِ الذي يَ  مث  ، مة باعبانب األيبن يف اؼبقد  
      وهبذا يكوف ؛ رير رة الس  ؤخ  يف مً  يوِ لِ الذي يَ  مث  ، مة للجانب األيسر يف اؼبقد  

يف إف العربة :  ىذا إذا قلنا، ها ل  رير األربع كُ قد صبع يف ضبلو بُت جوانب الس  
  . لِ امِ خص اغبَ بالش   الت يمن

سبة وىو األيسر بالنّ ، ت فيبدأ بيمُت اؼبي  ، ت إف العربة باؼبي  :  أما إذا قلنا
  ابقة .فة الس  رير األربعة على الص  ، ويتنقل حىت هبمع اطراؼ الس  ل امَ للحَ 
والطرباين من ، والبيهقي ، دبا رواه ابن ماجو :  يعِ ربِ ية الت  نّ ستدل على سُ واُ 

 وانبِ مل بجِ حْ يَ فلْ  نازةً جَ  بعَ )) من ات  قاؿ :  -- حديث عبدالل بن مسعودٍ 
 . ع ((دَ يَ اء فلْ شَ  وإنْ ، ع تطو  يَ اء فلْ شَ  ، ثم إنْ  نةِ و من الس  فإن  ؛ ها ل  كُ   ريرِ الس  

أصح ىو و ،   -- يأخذ حكم اؼبرفوع إىل النب   ((نة من الس   : ))وقولو 
 وىو مذىب اعبمهور من علماء األصوؿ . -َرضِبَُهُم اللُ - العلماءقولي 
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  ________________________________________
 نِ يْ ودَ مُ العَ  نَ يْ بَـ  احُ بَ ويُـ 

________________________________________ 
       ولكن إسناد ىذا اغبديث ضعيف ؛ ألف  أبا عبيدة بن عبدالل بن مسعودٍ 

 .رضبهم الل بيع ىو مذىب اغبنفية واغبنابلةالًت   واستحبابُ  ، أبيو مل يسمع من
   عند الشافعية  وىو اؼبستحب   [ نِ يْ ودَ مُ العَ  نَ يْ بَـ  احُ بَ : ] ويُـ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

  . -َرضِبَُهُم اللُ -
 بن معاذ بينَ  سعدَ  لَ مَ حَ  -- أن النبي  )) :  دبا رواه الشافعي  :  واستدلوا

 . وىو ضعيفٌ ، (( ين ودَ مُ العَ 
:  --حابة عن عمر بن اػبطاب وما رواه أبو القاسم البغوي يف معجم الص  

ين من ودَ مُ بن الخطاب بين العَ  و عمرُ لَ مَ حَ ،  ضيرٍ سيد بن حُ ي أُ وف  أنو لما تُ )) 
  وؿبكيٌ  وىو مرويٌ ،  يو ((لَ ى عَ ل  وصَ ،  يعِ قِ عو بالبَ ضَ ى وَ حت  ،  لِ هَ شْ األَ دِ بْ ي عَ نِ بَ 

ُهمْ -حابة من الص   عن طائفةٍ      وسعد بن ، وعثماف ، كعمر ،   -َرِضَي الُل َعنػْ
ُهمْ -بَت وابن الز  ، وابن عمر ، وأيب ىريرة ،  أيب وقاصٍ   . -َرِضَي اللُ َعنػْ

على  ألحدنبا وال فضيلةَ  أهنما سواءٌ  ومذىب اؼبالكية والظاىرية وأضبد يف روايةٍ 
  فبقينا على األصل . --إىل النب  فيو شيٌء مرفوعٌ  اآلخر حيث مل يصح  

ُهمْ -عن الصحابة وما جاء  ؛ ال قصداً ،  اتفاقاً وبتمل أنو كاف منهم -َرِضَي اللُ َعنػْ
 عة .فيبقى األمر على الس  
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 ________________________________________
 هافَ لْ خَ  بانِ كْ والر  ، ها امَ أمَ  اةِ شَ المُ  وكونُ ،  اهَ بِ  اعُ رَ اإلسْ  ن  سَ ويُ 

________________________________________ 
ويكوف ، كي اإلصباع عليو وحُ  ا [هَ بِ  اعُ رَ اإلسْ  ن  سَ : ] ويُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

     النب   أف   --حيحُت من حديث أيب ىريرة ؼبا ثبت يف الص  ؛  بِ بَ دوف اػبَ 
--  :ونها إليو مُ د  قَ ٌر تُـ يْـ فخَ  ةً حَ الِ صَ  كُ فإن تَ ؛  ازةِ نَ وا بالجَ عُ رِ سْ )) أَ قاؿ ،

 كم (( .ابِ قَ ن رِ و عَ ونَ عُ ضَ ٌر تَ لك فشَ وى ذَ سِ  كُ يَ  وإنْ 
غبديث ؛  ها [فَ لْ خَ  بانِ كْ والر  ، ها امَ أمَ  اةِ شَ المُ  ونُ : ] وكَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ُهَما-عبدالل بن عمر   وأبا بكرٍ  -- النبي   رأيتُ )) قاؿ :  -َرِضَي الُل َعنػْ
         واحتج بو اإلماـ أضبد ، ، رواه اػبمسة  (( ازةِ نَ الجَ  ون أمامَ شُ مْ يَ  وعمرَ 

     ،ت للمي   م شفعاءُ هن  : أيو قو  ، والقوؿ بأفضلية اؼبشي أمامها يُ  -َرضِبَُو اللُ -
يو لَ ي عَ ل  صَ يُ  يتٍ مَ  نْ )) ما مِ  : قاؿ -- النب   أف   كما ثبت يف صحيح مسلمٍ 

 يعُ فِ والش   وا ((عُ ف  إال شُ ، و ون لَ عُ فَ شْ هم يَ لّ ائة كُ ون مِ غُ لُ بْـ سلمين يَـ من المُ  أمةٌ 
، ابعُتحابة والت  العلماء من الص   ثرِ لو ، وىذا القوؿ ىو مذىب أك ـ اؼبشفوعَ يتقد  

 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ - ، وأضبدَ  ، والشافعي   وىو مذىب مالكٍ 
غبديث ؛ خلف اعبنازة وبعدىا : أي  ها [فَ لْ خَ  : ] والركبانِ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 (( نازةِ الجَ  فَ لْ خَ  سيرُ يَ  اكبُ ر  ـ))الاؿ:ػق -- النب   أف  --ة ػغَتة بن شعبمُ الْ 
  . دبعٌت اإلنشاء وىو خربٌ ، حو وصح   واغباكمُ ، نن أخرجو أصحاب الس  
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  ________________________________________
 لُ ضَ فْ أَ  دُ حْ والل  ،  طْ قَ فَـ  أةٍ رَ امْ  رُ بْـ ى قَـ ج  سَ ويُ ،  عَ ضَ وْ ى تُـ يها حت  عِ ابِ تَ  وسُ لُ جُ  هُ رَ كْ ويُ 

 الش ق   منَ 
________________________________________

يخاف ؼبا روى الش  ؛  [ عَ ضَ وْ ى تُـ يها حت  عِ ابِ تَ  وسُ لُ جُ  هُ رَ كْ ويُ :]  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 جنازةً  عَ بِ : )) من تَ قاؿ  -- النب   أف   -- اػبدري   من حديث أيب سعيدٍ 

 .((  عَ وضَ ى تُ حت   لسْ جْ فال يَ 
    ، القرب  هيءَ ضعت على األرض ليُ أو وُ ،  رْبِ نزلت يف القَ سواء أُ ، فإذا وضعت 

ُهَما- عازبٍ غبديث الرباء بن ؛ مث توضع فيو جاز اعبلوس          -َرِضَي الُل َعنػْ
والذي حد حابة حولو قبل وضع اعبنازة يف الل  والص   -- يف جلوس النب  

    ؛  حو ، ووافقو الذىب  وصح   ، واغباكمُ  خرجو أضبد ، وأبو دواد ، والبيهقي  أ
 . جاؿِ الر   اكبِ نَ على أف العربة بوضعها عن مَ  فدؿ  

    ،  غطيةُ الت  :  جيةُ سْ الت   [ طْ قَ فَـ  رأةٍ امْ  رُ بْـ ى قَـ ج  سَ : ] ويُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ىا لت من السرير لكي تُوضع يف قربىا ، ويُغطى قربُ ى إذا ضبُ تُغط   اؼبرأةَ  أف  : مراده 

 .سًتاً ؽبا 
:        -َرضِبَُو اللُ -مراده  [ الش ق   منَ  لُ ضَ فْ أَ  دُ حْ : ] والل   -رَِحَمُو اللُ -قولو 

 دَ حْ الل   ، إال أف  (  لَ عَ فػْ أَ ) وىو ما تفيده صيغة ، القرب هبوز فيو األمراف  أف  
 هما .فضلُ أَ 
         ، وضع فيو فيُ ، ت ىو اغبفر يف جهة القبلة من القرب بقدر اؼبي   : دُ حْ الل  و 

  .اب عليو الًت   اؿُ هَ مث يػُ ،  سد  نب ويُ نصب عليو الل  مث يُ 
  . بقدر اؼبيت رْبِ القَ  سطِ فإنو يكوف يف وَ :  قوأما الش  
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 ٕٗٔ 

 

 ________________________________________
ى لَ ه عَ دِ حْ و في لَ عُ ضَ ويَ ،  اللِ  ولِ سُ رَ  ةِ ل  ى مِ لَ وعَ ،  اللِ  مِ سْ بِ : و لُ خِ دْ مُ  ولُ قُ ويَـ 
 ةِ لَ بْـ القِ  لَ بِ قْ تَـ سْ مُ  نَ مَ يْ و األَ ق  شِ 

________________________________________ 
      ، ولذلك قاؿ سعد --عل برسوؿ الل ؛ ألن و ىو الذي فُ  أفضلُ  دُ حْ والل  

صبوا دًا ، وانْ حْ ي لَ وا لِ حدُ لْ )) اِ :  كما يف صحيح مسلمٍ   -- بن أيب وقّاصٍ ا
 (( . -- اللِ  برسولِ  عَ نِ ا صُ كمَ ،  باً صْ بن نَ الل   لي  عَ 

غبديث عبدالل ؛  [لخ إ... الل مِ سْ بِ : و لُ خِ دْ ويقول مُ : ]  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
ُهَما-بن عمر ا في  تَ يّ المَ  عَ ضَ ا وَ إذَ  كانَ )) :  -- النب   أف   -َرِضَي الُل َعنػْ

ة نّ ى سُ لَ وعَ )) : ، ويف لفظ ((  اللِ  رسولِ  ةِ لّ ى مِ لَ وعَ ،  اللِ  مِ سْ قال : بِ  رِ بْ القَ 
ويف بعض رواياتو بصيغة  نو الًتمذي  رواه اػبمسة إال النسائي وحس   (( اللِ  رسولِ 

 . وا ((ولُ فقُ  ورِ بُ م في القُ اكُ وتَ م مَ تُ عْ ضَ )) إذا وَ األمر : 
 [ ةِ لَ بْـ القِ  بلَ قْ تَـ سْ مُ  نَ مَ يْ و األَ ق  ى شِ لَ ه عَ دِ حْ و في لَ عُ ضَ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ُهَما- أمر الرباء بن عازبٍ  --ألف  النب  ف أإذا آوى إىل فراشو  -َرِضَي الُل َعنػْ
)) ثم اضطجع فقاؿ لو : ، حيحُت كما يف الص  ،   و األيبنِ يضطجع على شق  

 :  -ُسْبَحانَوُ -كما قاؿ ،  الصغرى  تةُ ـو ىو اؼبيْ ، والن   األيمن (( كَ قّ على شِ 
ڄ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ 

 . (1) چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ 
 

                              
. ٕٗ ، آية : الزمر( / ٔ)
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  ________________________________________
 رٍ بْ شِ  رَ دْ قَ  ضِ رْ عن األَ  رُ بْـ القَ  عُ فَ رْ ويُـ 

________________________________________ 
و أن   -- النب  عن  --ؼبا روى أبو ىريرة ؛  [ ةِ لَ بْـ القِ  بلَ قْ تَـ سْ وقولو : ] مُ 

 . تِ اؼبي   يلِ بِ قْ وقد تقدـ يف تػَ  واتاً ((ياًء وأمْ كم أحْ تُ لَ بْـ )) قِ :  بةِ عْ الكَ  قاؿ عن
 حىت ينكب  على وجهو؛ حد فينبغي أف يكوف قريباً من اغبائط وإذا وضعو يف الل  

حىت ؛اب من الًت   ويسنده من ورائو بشيءٍ ،  فيبقى على االستقباؿ إذا أكلو الد ود
 . فيفوت االستقباؿ؛ ال ينقلب مستلقياً 

ُر عن اأَلْرِض َقْدَر ِشْبرٍ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو  وىو القدر الذي  [ ويـُْرَفُع الَقبـْ
كما يف ،   -- النب   قربِ  ، وىي صفةُ  ال تكوف بو القبور مشرفًة وال الطئةً 

ؼبا سأؿ أـ اؼبؤمنُت  -َرضِبَُو اللُ -ديق حديث القاسم بن ؿبمد بن أيب بكر الص  
َها-عائشة    وصاحبيو قاؿ :  -- النب   أف تكشف لو عن قربِ  -َرِضَي الُل َعنػْ

 ةِ صَ رْ العَ  اءَ حَ طْ ببَ  ةٍ وحَ طُ بْ مَ  ئةٍ وال الطِ  فةٍ رِ شْ وٍر ال مُ بُ قُـ  الثةِ ن ثَ ي عَ لِ  تْ فَ شَ كَ )) ف
 رواه أبو داود . (( اءِ رَ مْ الحَ 

ثبت يف صحيح مسلم من ؼبا ؛ رفع زائدًا على ىذا القدر فيمنع يف القرب أف يُ 
    يتو ، وّ رفًا إال سَ شْ رًا مُ بْ ع قَـ دَ )) ال تَ قاؿ لو :  -- النب   حديث علي أف  

رفع عن األرض بقدر وإمبا يُ  تها ((سْ مَ إال طَ  ورةً سرتو ، وال صُ ااًل إال كَ ثَ مْ وال تِ 
، وأما إذا   ويُبَتهنُ  وطئُ يًا باألرض مل يُعرؼ أنو قرب فيُ ؛ ألن و إذا كاف مسو   شربٍ 

دعى لصاحبو ، فيُ ؛ عرؼ كونو قربًا كاف مرتفعًا بقدر اغباجة وىي شرب فإنو يُ 
 فبل يُوطأ وال هُبَْلس عليو .؛ وربفظ حرمتو 
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 ٕٖٗ 

 

 ________________________________________
، ليو عَ  ءُ طْ والوَ ،  وسُ لُ والجُ ،  ابةُ تَ والكِ ،  والبناءُ ، و يصُ صِ جْ ويكره تَ ،  ماً ن  سَ مُ 

 إليو اءُ كَ واالت  
________________________________________

    حاً ط  سَ وليس مُ ،  َتِ عِ البَ  اـِ نَ كسَ   مرفوعٌ  لو حرؼٌ : أي  مًا [ن  سَ وقولو : ] مُ 
      ؛ دًا دّ فيكوف ؿبُ ، رب لًتاب القرب بعد رفعو بقدر الش   سنيم صفةٌ فالت  ، ع وىو اؼبرب  

 . ماً ((ن  سَ مُ  -- النبي   رَ بْـ ى قَـ أَ و رَ أن  )) : مار الت   ؼبا روى البخاري عن سفياف
 وحكاه بعض أىل العلم ،  ( مةً سن  ُأحٍد مُ  هداءِ شُ  بورَ قُ  عب : ) رأيتُ وقاؿ الش  

 . -َرضِبَُهُم اللُ -لماء عن أكثر العُ  -َرضِبَُهُم اللُ -
يف صحيحو  ؼبا روى مسلمٌ ؛ [ لخ إ... ويصُ صِ جْ تَ  هُ رَ كْ :] ويُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ُهَما-عن جابر بن عبدالل      -- الل ى رسولُ هَ )) نَـ قاؿ :  -َرِضَي الُل َعنػْ
 و (( .يْ لَ عَ  دَ يُقعَ  وأنْ ، و يْ لَ ى عَ نَ يـُبْـ  وأنْ ،  رُ بْـ القَ  صَ ص  جَ يُ  أنْ 

عند  ومل تكن معروفةً ، احملدثة  من البدعِ  عليها والكتابةُ  القبور والبناءُ  وذبصيصُ 
أهنا تُفضي إىل تعظيم  :ومن مفاسدىا وشرورىا ة ، م  لف الصاحل ؽبذه األُ الس  

؛  مع الل أو من دوف الل فيتذرع الشيطاف بذلك إىل عبادهتا ؛القبور وأىلها 
 ة .رؾ األكرب اؼبخرج من اؼبل  إىل الش   -َواْلِعَياُذ بِاللِ -فينتهي هبم 

  حيحُت من حديث رار اػبلق كما يف الص  من فعل شِ  -- ه النب  د  ولذلك عَ 
ـ   َها- يبةَ بِ حَ  أ نوا بَ  الحُ الص   بدُ فيهم العَ  اتَ )) إذا مَ :  و قاؿأن   -َرِضَي الُل َعنػْ
 . (( اللِ  عندَ  قِ لْ الخَ  ارُ رَ أولئك شِ ، ور الص   فيو تلكَ  وارُ و  وصَ ، ه برِ لى قَ عَ 
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لياً درؾ جَ مُت للقبور يف ببلد اؼبسلمُت اليـو يُ من اؼبعظ   ما يفعلو كثَتٌ  دَ اىَ شَ  نْ ومَ  
على أف الوسائل  -َرضِبَُهُم اللُ -، وقد أصبع العلماء  كبَتةٌ   فسدةٌ ومَ  عظيمٌ  أنو ببلءٌ 

،  الوسائل وأعظمها مفسدةً  الشرؾ بالل ىي أشد   واؼبفضية إىل أعظم اؼبفاسد وى
ألعظم اغبقوؽ من الضياع  صيانةً ؛  وأف العناية دبنعها وحظرىا آكد الواجبات

القرب  ويةِ سْ بتَ  -- الل يف توحيده وإفراده بالعبادة ، ولذلك أمر النب   وىو حق  
عليو ، فإنو أجدر باؼبنع منو فكيف بالبناء ، اؼبشرؼ اؼبرتفع عن األرض بالًتاب 

 حرمي .والت  
ُهَماَرِضَي -غبديث جابر بن عبدالل ؛  [ وقولو : ] والكتابةُ  اؼبتقدـ يف  -الُل َعنػْ

: )) وأن عن ذبصيص القبور ، وفيو عند الًتمذي -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -هنيو 
 . ةِ ثَ احملدَ  وىو من البدعِ  ليها ((عَ  كتبَ يُ 

 --يف صحيحو عن أيب ىريرة  ؼبا روى مسلمٌ ؛  و [يْ لَ عَ  ءُ طْ وقولو : ] والوَ 
و ابَ يَ ق ثِ رِ خْ فتَ ؛ رٍة مْ لى جَ كم عَ أحدُ  لسَ جْ يَ  )) ألنْ قاؿ :  -- النب   أف  
على حرمة  فدؿ   (( رٍ بْ على قَـ  خيٌر لو من أن يجلسَ ،  هِ لدِ ص إلى جِ لُ خْ فتَ 

 . اعبلوس فوؽ القرب
ى أَ رَ  -- النبي   أن  )) : ؼبا روى أضبد يف مسنده ؛  و [يْ لَ إِ  اءُ كَ وقولو : ] واالت  

 دبعٌتً  واالستنادُ  كاءُ ، واالت   ه ((ذِ ؤْ فقال : ال تُـ ، ٍر بْ تكئاً على قَـ مُ  حزمٍ  بنَ  عمروَ 
 ت .رمة اؼبي  غبُ  فمنع منهما صيانةً 
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 ٕٗ٘ 

 

 ________________________________________
ًا من زَ اجِ حَ  نِ يْ نَـ اثْـ  ل  كُ   بينَ  لُ عَ جْ ويَ ، ورٍة رُ ضَ إال لِ  ثرَ كْ أَ فَ  نِ يْ نَـ اثْـ  نُ فْ يو دَ فِ  مُ رُ حْ ويَ 
 ابٍ رَ تُـ 

________________________________________ 
نَـْيِن فََأْكثَر إال ِلَضُرورةٍ  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو   ؛ ألف  النب   [ وَيْحُرُم ِفيو َدْفُن اثـْ

--   َرِضَي اللُ -حابة ، وجرى عليو عمل الص   القرب منفرداً كاف يدفن اؼبيت يف
ُهمْ   وىو مذىب جمهور العلماء، بقربه  تٍ ميّ  كلّ   فردَ فهذا ىو األصل أف يُ  -َعنػْ

    ،  يف قرٍب واحدٍ  تٍ يّ ، فإف وجدت حاجٌة إىل دفن أكثر من مَ  -َرضِبَُهُم اللُ -
              السيوؿ  وأأو األوبئة ، يف اؼبعارؾ  كما إذا َكثُر اؼبوتى بسبب القتل

، الكوارث اليت يكثر فيها اؼبوتى أو غَتىا من اغبرائق  وأ،  الفيضانات وأ
دفنهم ، ب عدد الناس الذين يقوموف واحٍد ، أو يقل   لكلّ  ويصعب حفر قربٍ 

، وكبو ذلك من  ىا إف طاؿ وقت اغبفر للقبور اؼبفردةشى فساد جثثهم وتغَت  وىبُ 
 . اغباالت

مث يوضع  ، ووبفر كالنهريف القرب الواحد ،  من واحدٍ  دفن أكثرُ فإنو هبوز فيها أف يُ 
فبل يكوف ؛  من ترابٍ  ويوضع بينهما حاجزٌ ، ت رأسو عند رجل اآلخر مي   كل  

             ليصَت كل واحٍد منهم كأنو يف قربه ، وإىل ذلك أشار اؼبصنف؛ ملتصقًا بو 
 . [ ابٍ رَ اً من تُـ زَ اجِ حَ  ينِ نَ اثْـ  ل  كُ   نَ بيْ  لُ عَ جْ ] ويَ بقولو :  -َرضِبَُو اللُ -

        -- النب   أف  :  رٍ بْ في قَـ  تٍ ي  ز الجمع بين أكثر من مَ واألصل في جوا
ُهمْ - حابةُ ؼبا اشتكى لو الص   ىم أف يدفنوا االثنُت رَ يـو أحٍد أمَ  -َرِضَي الُل َعنػْ

 على جواز  فدؿ   ؛حو وصح   سائي والًتمذي  رواه الن   ،والثبلثة يف القرب الواحد 
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  ________________________________________
 رِ بْ ى القَ لَ عَ  اءةُ رَ ه القِ رَ كْ وال تُ 

________________________________________ 
 -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -اعبمع بُت أكثر من اثنُت يف قرٍب واحٍد ، وؼبا كاف إذنو 

 بذلك إمبا وقع عند اغباجة قُػي د هبا .
 قراءةُ : اؼبراد بالقراءة  [ رِ بْ ى القَ لَ عَ  اءةُ رَ القِ  هُ رَ كْ : ] وال تُ  -ُو اللُ رَِحمَ -قولو 

  كراىية ذلك ،   رضبهم الل القرآف ومذىب صبهور السلف واػبلف من األئمة
،  -َرضِبَُهُم اللُ -لف وغَته من أئمة الس   -َرضِبَُو اللُ -وىو اؼبنقوؿ عن اإلماـ أضبد 

لف : ) نقل اعبماعة كراىتو وىو قوؿ صبهور الس   -َرضِبَُو اللُ -قاؿ شيخ اإلسبلـ 
، بقولو  -- نو النب  لبي   ولو كاف ىذا الفعل سنةً ، وعليو قدماء األصحاب ( 

 تا وردإمبو ،  قلِ صحيح الن  يف من ذلك  أو تقريره ، ومل يرد شيءٌ ، أو فعلو
  .دبثلها  تج  ال وبُ  أحاديث ضعيفةٌ 

فبل فضل يف قراءهتا عند ؛ ، واألصل يف مثلها اؼبنع  بدنيةٌ  القراءة عبادةٌ  إف   مث  
 من العلماء اؼبعتربين  أحدٌ  لْ قُ : ) ومل يػَ  -َرضِبَُو اللُ -القبور ، قاؿ شيخ اإلسبلـ 
كاعتياد ،  يف ازباذىا عنده أحٌد منهم  صَ وال رخ  ، أف القراءة عند القبور أفضل 

قاؿ : وازباذ اؼبصاحف ، ياـ كر أو الص  ، أو الذ   وـٍ معل القراءة عنده يف وقتٍ 
ت لف ، وال أجر للمي  ولو نفع اؼبيت لفعلو الس  ،  عنده ولو للقراءة فيها بدعةٌ 

القارئ  دَ عُ و ينتفع بسماعها دوف ما إذا بػَ ن  إتمٍع ، ومن قاؿ : سْ بالقراءة عنده كمُ 
 لئلصباع ( اىػ . ـبالفٌ  فقولو : باطلٌ 
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 ٕٗٚ 

 

 ________________________________________
 لكو ذَ عَ فَ ٍي نَـ ٍم أو حَ لِ سْ مُ  تٍ ي  مَ ها لِ وابَ ثَ  لَ عَ ها وجَ لَ عَ ٍة فَـ بَ رْ قُـ  وأي  

________________________________________
صوص يف ت الن  دل   [لخ إ...هاوابَ ثَ  لَ عَ ها وجَ لَ عَ ٍة فَـ بَ رْ قُـ  ] وأي  :  -َرضِبَُو اللُ -قولو 

 --كما يف قولو ،  نة على انتفاع اؼبيت اؼبسلم بدعاء األحياء لو الكتاب والس  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  چ : 

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ 
(ٔ) . 

آدم  ابنُ  اتَ )) إذا مَ أنو قاؿ :  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -حيحُت عنو ويف الص  
دقٍة و ، وصَ بِ  تفعُ نْ يُـ  مٍ لْ و لو ، وعِ عُ دْ يَ  الحِ صَ  لدٍ : وَ  الثٍ ثَ  و إال منْ لُ مَ عَ  انقطعَ 

 . (( يةٍ ارِ جَ 
            نة عنو لثبوت الس  ؛ اؼباء  يِ قْ دقة عنو كإطعاـ الطعاـ ، وسَ وينتفع اؼبيت بالص  

ـ  كما يف الص   -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -         اؼبؤمنُت عائشةَ  حيحُت من حديث أ
َها- ها سُ فْ تلتت نَـ ي افْ م  أُ  )) إن  :  -- أف رجبًل قاؿ للنب   -َرِضَي الُل َعنػْ

،  َتَصد قت ، َأفأتصد ُق عنها ؟ قال : نعم َتَصد ْق عنها (( كل متْ وُأراىا لو تَ 
:   -- أف رجبًل قاؿ للنب   --من حديث أيب ىريرة  ويف صحيح مسلمٍ 

: د َق عنو ؟ قالصَ تَ أَ  كف ر عنو أنْ يُ  فهلْ  يُوصِ  ااًل ولمْ مَ  ركَ وتَ  اتَ ي مَ أبِ  إن  )) 
   .   (( مْ عَ نَـ 
 

                              
. ٓٔ ، آية : اغبشر( / ٔ)
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: على ذلك فقاؿ -َرضِبَُهُم اللُ - فاؽ العلماءِ ات   -َرضِبَُو اللُ -اإلسبلـ  ى شيخُ كَ وحَ  
عمل عنو من ودبا يُ  عاء اػبلق لو ،ت بدُ اؼبي   وف على انتفاعِ قُ فِ ت  اإلسبلـ مُ  ) أئمةُ 

عليو دليل الكتاب  علم باالضطرار من دين اإلسبلـ ، وقد دؿ  ، وىذا فبا يُ  الرب  
  . ( اىػ نة واإلصباع فمن خالف يف ذلك كاف من أىل البدعِ والس  

 دقة عن اؼبيت .والص  ، عاء نة من الد  وىذا ىو الوارد يف الكتاب والس  
إال ما كاف ، فاألصل عدـ فعلها ،  راءةِ والقِ  ياـِ والص   بلةِ كالص    ةُ رب البدنيّ وأما القُ 

ـ  ؼبا ثبت يف الص  ، ـو الواجب من الص      اؼبؤمنُت عائشةَ  حيحُت من حديث أ
 ونْ عَ  امَ صَ  ومٌ و صَ يْ لَ وعَ  اتَ مَ  نْ )) مَ قاؿ :  --رضي الل عنها أف رسوؿ الل 

    ،  ذرِ الن   رمضاف ، وصوـِ  كصوـِ   واجبٍ  وـٍ صَ  لكل   شاملٌ  وىذا عاـٌ  (( وي  لِ وَ 
حيحُت من حديث عبدالل بن عباٍس رضي الل عنهما قاؿ : جاء رجٌل ويف الص  
 رٍ هْ شَ  اتت وعليها صومُ ي مَ م  ي أُ يارسول الل إن  )) فقاؿ :  -- إىل النبٍ 

فدؿ  على  ( وم نذرٍ ) وعليها صَ  ، ويف روايةٍ  ((يو عنها ؟ قال : نعم ضِ أفأقْ 
ة على ، وبقي ما عداه من العبادات البدنيّ  ـو الواجبِ بالص   اءِ ضَ القَ  زبصيصِ 

 . ، فبل تُفعل عن الغَت حياً كاف أو ميتاً  عِ نْ للمَ  األصل اؼبوجبِ 
  اغبي   بُت البدف واؼباؿ ، وقد أذف الشرع حبج   جامعةٌ  وأما اغبج والعمرة فعبادةٌ 

يف الص حيحُت من حديث  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -عنو  ثبتكما ،  ت عن اؼبي  
 --عبدالل بن عباٍس رضي الل عنهما أف  اْمرأًة من ُجَهينَة جاءت إىل النب  

عنها ؟  ج  أحُ فَ ت أَ اتَ ى مَ حت   ج  حُ تَ  مْ لف ج  حُ تَ  أنْ  تْ رَ ذَ ي نَ م  أُ  )) إن  فقالت : 
 ؟ يشمل النفل  ذلك بالواجب أـْ  ، وىل ىبتص   (( مْ عَ : نَـ قال

 . عدـ اختصاصو -َرضِبَُهُم اللُ -مذىب اعبمهور و ألىل العلم  قوالف
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 ٕٜٗ 

 

 ________________________________________
 اسِ و للن  لُ عْ م فِ هُ لَ  هُ رَ كْ هم ويُ يْ لَ و إِ بِ  ثُ عَ بْـ يُـ  امٌ عَ طَ  تِ ي  المَ  لِ ألىْ  حَ صلَ يُ  ن  أنْ سَ ويُ 

________________________________________ 
     ؛  لخ [إ... امٌ عَ طَ  تِ ي  المَ  لِ ألىْ  حَ لَ صْ يُ  ن  أنْ سَ : ] ويُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

ُهَما-وحس نو عن عبدالل بن جعفر  ؼبا روى أبو داود والًتمذي      -َرِضَي الُل َعنػْ
 عفرَ جَ  وا آللِ عُ نَـ صْ )) اِ :  -- النب  قاؿ ، جعفر حُت قُتل  يُ عْ و ؼبا جاء نػَ أن  
 (( . همْ لُ غَ شْ ا يَ م مَ اىُ أتَ  فقدْ ؛ اماً عَ طَ 

إىل شعٍَت فطحنتو  --لرسوؿ الل  ى موالةٌ مَ لْ وعمدت سَ  --قاؿ الزبَت 
 و إليهم .بِ  تْ ثَ عَ وبػَ ، ُجعل عليو  تٍ يْ و بزَ تُ مَ دْ وأَ 

حىت تركها من  فينانة الس   فما زالتْ  )أنو قاؿ :  ويروى عن عبدالل بن أيب بكرٍ 
 . (تركها 

 ؛ ألف  ذلك من أفعاؿ اعباىلية ، وقاؿ جرير [ اسِ و للن  لُ عْ م فِ هُ لَ  هُ رَ كْ وقولو :] ويُ 
 ةِ عَ نْـ وصَ  تِ ي  المَ  لِ إلى أىْ  ماعَ تِ االجْ  د  عُ )) كنا نَـ :  -- لي  جَ ابن عبدالل البَ 

رواه ابن ماجة ، ومراده إذا صنعو أىل اؼبيت ((  ةِ احَ يَ النـ   و منَ نِ فْ دَ  بعدَ  امِ عَ الط  
  افعي وغَته .عليو اإلماـ الش   للناس كما نص  

      وىو موافق لقوؿ اإلماـ  ، على ربريبو من نص   -َرضِبَُهُم اللُ -ومن العلماء
اؼبصيبة  أىلِ  : ) صبعُ  -َرضِبَُو اللُ -، قاؿ شيخ اإلسبلـ  -َرضِبَُو اللُ -أيب حنيفة 

لف ، وقد كرىو هدوا لو ليس معروفًا عند الس  على طعامهم ليقرؤوا ويُ  الناسَ 
لف من عنو عد ه الس   لماء من غَت وجٍو ، وقرب دفنو منهيٌ من العُ  طوائفُ 

 ( اىػ . ةِ احَ يَ النػ  
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  ________________________________________
 اءسَ نِ إال لِ  ورِ بُ القُ  ارةُ يَ زِ  ن  سَ تُ فصل : 

________________________________________
    بعد أف بُت   [اء سَ نِ إال لِ  ورِ بُ القُ  ارةُ يَ زِ  ن  سَ تُ فصل :  : ] -رَِحَمُو اللُ -قولو 

أحكاـ ومسائل دفن اؼبيت شرع يف بياف ما يشرع للمسلم بعد دفن  -َرضِبَُو اللُ -
 ؽبم . بلـ على أىلها والدعاءت من زيارة القبور بالس  اؼبي  

ؼبا ثبت يف صحيح مسلم من ؛  أف زيارة القبور مسنونةٌ : أي  ن  [سَ وقولو : ] تُ 
كم عن يتُ هَ نَـ  )) كنتُ قاؿ :  -- النب   أف   -- بن اغبصيبِ  بريدةَ حديث 

 . رة ((ذك ر اآلخِ تُ  اهفإنّ ؛ وىا ورُ فزُ ،  ورِ بُ القُ  ارةِ يَ زِ 
        وغَته  كما حكاه اإلماـ النووي  ،  ية زيارة القبور نّ على سُ  واإلصباع منعقدٌ 

 . -اعً يػْ َرضِبَُهُم اللُ صبَِ -
واالستغفار للموتى ، عاء رعية اؼبشتملة على الد  الش   يارةُ الز  :  يارة ىناوالمراد بالز  

 وتذّكر اآلخرة .
عند اغبنابلة  وىي روايةٌ ، زيارة القبور  ؽبن   سن  فبل يُ : أي  [ اءٍ سَ وقولو : ] إال لنِ 

مذىب ىي اؼبشهورة ، وىي من اؼبفردات ، والرواية الثانية  -َرضِبَُهُم اللُ -
 وال كراىية .، أنو هبوز ؽبن ذلك  -َرضِبَُهُم اللُ - الجمهور

الذي  -َرِضَي الُل َعنػَْها-ة طي  عَ  ـ  حديث أُ :  على والقول بكراىية زيارتهن مبنيٌ 
 . نا ((يْ لَ يُعزم عَ  ولمْ  ورِ بُ القُ  هينا عن زيارةِ )) نُ يخاف قالت : أخرجو الش  

      (( ورِ بُ القُ  اتِ و ارَ زَ  نَ عَ لَ  -- اللِ  رسولَ  أن  : ))  --وعن أيب ىريرة 
 حو .وصح   رواه أضبد وابن ماجو والًتمذي  
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  اػبدري   من حديث أيب سعيدٍ  دبا ثبت يف صحيح مسلمٍ :  الجمهور واستدل  
--   النب   أف -- : وىا ((ورُ فزُ  ورِ بُ القُ  ارةِ يَ زِ  نْ كم عَ تُ يْ هَ نَـ  دْ قَ  تُ نْ )) كُ قاؿ 

  .واإلباحة  هي لئلذفِ الن   قِ بْ على سَ  فدؿ  
ـ   أف  :  يوقو  على ذلك ويُ  ومما يدل    زارتْ  -َرِضَي الُل َعنػَْها-اؼبؤمنُت عائشة  أ

:             فأقبلت من اؼبقابر فقيل ؽبا بعد موتو  --يها عبدالرضبن أخِ  قربَ 
عبدالرضبن بن أيب بكر ، فقاؿ ؽبا  من قربِ : ؟ قالت  تِ لْ بػَ أقػْ  اؼبؤمنُت من أينَ  ـ  يا أُ 

ى عن هَ نَـ  --رسول الل  كانَ   )) أليسَ بن أيب ُمليكة راوي اغبديث :  عبدالل
،  خرجو ابن ماجة ، واغباكمُ أ ها ((تِ ارَ يَ بزِ  رَ مَ أَ  ، ثم   مْ عَ نَـ :  ؟ قالتْ  ورِ بُ القُ  ةِ يارَ زِ 

َها- نتحو غَت واحد ، فبي  ، وصح   والبيهقي   بزيارة القبور  األمرَ  أف   -َرِضَي اللُ َعنػْ
 ساء عن زيارهتا .و للن  يِ هْ جاؿ متأخٌر عن نػَ ساء والر  عموماً للن  

على  ؿبمولةٌ ( فّعاؿ ) واية بصيغة الر   فإف   (( اتِ ارَ و  زَ  اللُ  نَ عَ )) لَ : وأما حديث 
 راتِ ثِ الختصاصو باؼبكْ هي يف عمـو األحواؿ على الن   فبل تدؿ  ؛ ثرة واؼبداومة الكَ 
 .يارة للز  

 تنعوإال مُ  ، وال مفسدةٌ  وؿبل  اػببلؼ : إذا كانت زيارة اؼبرأة ليس فيها فتنةٌ 
 منها عند اعبميع .
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  ________________________________________
 اءَ شَ  ا إنْ ، وإن   نينَ مِ ؤْ مُ  مٍ وْ قَـ  ارَ م دَ كُ يْ لَ عَ  المُ ا : الس  هَ بِ  ر  ىا أو مَ ارَ ا زَ إذَ  ولُ قُ ويَـ 
 اللَ  لُ أَ سْ نَ ،  رينَ خِ أْ تَ سْ كم والمُ نْ مِ  مينَ دِ قْ تَـ سْ المُ  اللُ  مُ حَ رْ يَـ ، ون قُ الحِ  كمْ بِ  اللُ 

 م (هُ ا ولَ نَ لَ  رْ فِ ىم واغْ دَ عْ ا بَـ ن  تِ فْ ىم وال تَـ رَ جْ ا أَ نَ مْ رِ حْ تَ  ال ) اللهم   يةَ افِ م العَ كُ ا ولَ نَ لَ 
 تِ ي  بالمَ  ابِ صَ المُ  يةُ زِ عْ تَـ  ن  سَ وتُ 

________________________________________ 
يغتاف ىاتاف الص   [لخ إ...اهَ بِ  ر  ىا أو مَ ارَ ا زَ إذَ  ولُ قُ : ] ويَـ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 . -- اللِ  نة عن رسوؿِ الس   هبماثبتت 

، من حديث أيب ىريرة  فقد ثبتت يف صحيح مسلمٍ  :يغة األولى فأما الص  
ُهَما- يبِ صِ وبريدة بن اغبَ   ، وزيادة  (( ونَ قُ )) الحِ : إىل قولو  -َرِضَي الُل َعنػْ

 (( . يةَ افِ م العَ كُ ا ولَ نَ لَ  اللَ  )) نسألُ إىل قولو :  --بريدة 
فهي  ىم .... إلخ ((رَ جْ ا أَ نَ مْ رِ حْ ال تَ  )) اللهم  وىي قولو : :  انيةيغة الث  وأما الص  

ـ   َها-اؼبؤمنُت عائشة  يف حديث أ : ولي )) قُ بلفظ :  عند مسلمٍ  -َرِضَي الُل َعنػْ
 قدمينتَ سْ المُ  اللُ  مُ رحَ ويَ ، سلمين ؤمنين والمُ من المُ  يارِ الد   على أىلِ  المُ الس  

 ون (( .قُ الحِ  مْ كُ ا إن شاء الل بِ وإن  ، رين أخِ ـتَ سْ ا ومنكم والمُ من  
  : مصدر  عزيةُ الت  [  تِ ي  بالمَ  ابِ صَ المُ  يةُ زِ عْ تَـ  ن  سَ : ] وتُ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 

         قاؿ يف القاموس : ، رب اإلسم ، وىو الص   ، والعزاءُ  الرجل يُػَعز يو تَػْعزِيَةً  ىعز  
: والثاين ،  عاـٌ : رب ، فاألوؿ الص   نُ سَ حْ أَ : نو ( أي أو أحسَ  رُ بػْ الص   اءُ زَ العَ ) 

  وأصبلو .رْب الص   بأحسنِ  خاصٌ 
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 ________________________________________
 تَ ي  ى المَ لَ عَ  اءُ كَ البُ  وزُ جُ ويَ 

________________________________________ 
لو وؽبم  عاءُ ت والد  اؼبي   أىلِ  : تصبَتُ  -َرضِبَُهُم اللُ - عند الفقهاءِ  عزيةِ والمراد بالت  

رب بوعد ت على الص  اؼبي   أىلِ  لُ غوي ، واؼبراد هبا ضبَْ من اؼبعٌت الل   فهي مأخوذةٌ 
، وذِْكُر ما ُيسّلي  صبَتُ الت  :  عزيةُ : ) الت   -َرضِبَُو اللُ - األجر ، قاؿ اإلماـ النووي  

 هّوف مصيبتو ( .ويُ ، زنو ف حُ وىبف  ، ت صاحب اؼبي  
     قاؿ يف اإلفصاح : ، يف استحباهبا  -َرضِبَُهُم اللُ -وال خبلؼ بُت أىل العلم 

 ( . تِ اؼبي   لِ أىْ  زيةِ عْ تػَ  فقوا على استحبابِ ) وات  
     تف اؼبصيبة على أىل اؼبي  و  ا هتُ أهن  :  تهاعي  رْ من شَ  تفادةِ سْ المُ  مِ كَ ومن الحِ 

    ،  -تَػَعاىَل -رب واحتساب األجر عند الل الص   إىل موترشدى،  بإذف الل تعاىل
 مدائد ، وفيها الدعاء ؽبوىذا فبا وبتاجو اؼبسلم من أخيو يف حاؿ اؼبصائب والش  

 حمُ والًت   تِ ي  عاء للمَ وفيها الد  ،  -ُسْبَحانَوُ -سن اػبلف من الل وحُ ، بالعوض 
 . تسباً ، وفيها األجر ؼبن يقـو بذلك ؿبُ  لو عليو واالستغفارُ 

لغتاف  رُ صَ قْ ويػُ  د  البكاء يبُ  [ تِ ي  ى المَ لَ عَ  اءُ كَ البُ  وزُ جُ : ] ويَ  -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 .(  أفصحُ  : ) اؼبد   -َرضِبَُو اللُ - قاؿ اإلماـ النووي  

         حيحُت كما يف الص  ،  حيحة نة الص  عليو الس  ت ت دل  وجواز البكاء على اؼبي  
ُهَما-من حديث عبدالل بن عمر    يف قصة موت سعد بن معاذ  -َرِضَي الُل َعنػْ

--   النب   أف --  : نِ زْ وال بحُ ،  ينِ العَ  عِ مْ دَ بِ  بُ ذ  عَ ال يُـ  اللَ  )) إن  قاؿ 
 م (( .حَ رْ أو يَـ  -و انِ سَ إلى لِ  ارَ وأشَ  -ذا هَ بِ  بُ عذ  ، ولكن يُ  بِ لْ القَ 
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  ________________________________________
 هوُ حْ ونَ ، د  الخَ  مُ طْ ولَ ،  وبِ الث   ق  وشَ ،  ةُ احَ يَ والنـ   بُ الن دْ  مُ رُ حْ ويَ 

________________________________________ 
ُهَماَرِضَي الُل -حيحُت من حديث جابر بن عبدالل ويف الص           قاؿ : -َعنػْ

 -- الل ي ورسولُ نِ ونَ هُ نْـ لوا يَـ عَ ي فجَ كِ أبْ  علتُ فجَ ، ٍد حُ أُ  أبي يومَ  يبَ صِ )) أُ 
       نيكِ بْ : تَـ  -- فقال النبي  ، ي كِ بْ اطمة تَـ ي فَ تِ م  لت عَ عَ فجَ ، ي انِ هَ ال ينْـ 

 وه (( .مُ تُ عْ فَـ ى رَ ها حتّ نحتَ ُتظّلو بأجْ  كةُ الئِ الت المَ ا زَ ين مَ كِ بْ أو ال تَـ 
ُهَما- حيحُت من حديث أسامة بن زيدٍ ويف الص     النبي   أن  )) :  -َرِضَي الُل َعنػْ

--  ُاه ينَ ت عَ اضَ ففَ ، ها في َمشن ٍة كأن  ،  ع قَ عْ قَ و تَـ سُ فْ بي ونَـ إليو الص   عَ فِ ر ،
 وبِ لُ في قُـ  لها اللُ عَ مٌة جَ حْ ه رَ فقال سعٌد : ما ىذا يا رسول الل ؟ قال : ىذِ 

 . (( حماءَ ه الر  ادِ بَ من عِ  اللُ  رحمُ ما يَ ه ، وإن  عبادِ 
    فيو  و ال حرجَ وأن  ، على جواز البكاء على اؼبيت  ففي ىذه األحاديث دليلٌ 

رع عنها ، وكبو ذلك من احملظورات اليت هنى الش  ، ما داـ أنو بدوف نياحٍة وندٍب 
على أنو  يدؿ   (( ةٌ مَ حْ و رَ ن  )) إ:  دمع العُتعن  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -بل قولو 
جعلها الل يف قلوب عباده ، وؼبا كاف البكاء  وأنو رضبةٌ ، ٍب يْ ٍة وال عَ صَ قَ ليس دبنػْ 

 اػبدودِ  مِ طْ ولَ ،  يوبِ اعبُ  ق  وشَ ،  بِ دْ والن  ،  ياحةِ قد يتجاوز صاحبو فيو اغبدود بالن  
 بُ الن دْ  مُ رُ حْ ] ويَ :  -َرضِبَُو اللُ -رمة ذلك بقولو على حُ  -َرضِبَُو اللُ -نّبو اؼبصنف 

 ه [ .وُ حْ ونَ ، د  الخَ  مُ طْ ولَ ،  وبْ الث   ق  وشَ ،  ةُ ياحَ والن  
 ت ومزاياه مع البكاء .اؼبيّ  ؿباسنِ  اؼبراد بو تعدادُ  : بُ دْ الن  
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   كقوؽبم يف اعباىلية : ،   دبِ بالن   وتِ واؼبراد هبا رفع الص  ،  وحِ من الن   ياحة :والن  
، وفيها "  اـِ مَ اغبَ  حِ وْ نػَ : " وكبو ذلك ، مأخوذ من ( بله بَ جَ او ، اه دَ نَ واسَ ) 

 على قضاء الل وقدره . طٌ تسخ  
  .أو من األسفل ، كاف من األعلى   سواءٌ ، و يقُ زِ سبَْ  : وبِ الث   ق  وشَ 

  ، وكاف من عادة اعباىلية الوصية هبذه األمور ، ضربو بالكف  :  ولطم الخد  
 : دِ بْ العَ  ة بنُ رفَ ومنو قوؿ طَ 

 بدِ عْ مَ  ب يا ابنةَ يْ الجَ  ي علي  قّ و     وشُ لُ ىْ يني بما أنا أَ عِ فانْ  إذا مت  
حيحُت من كما يف الص  ،  حيحة بتحرمي صبيع ذلك وقد ثبتت األحاديث الص  

 نْ ا مَ من   سَ يْ )) لَ قاؿ :  -- النب   أف   -- حديث عبدالل بن مسعودٍ 
 (( . اىليةِ الجَ  وةِ عْ ا بدَ عَ ودَ ،  يوبَ الجُ  ق  ، وشَ  ودَ دُ الخُ  بَ رَ ضَ 

موسى  وأب عَ جِ )) وَ ويف الصحيحُت أيضًا من حديث أيب بردة األشعري قاؿ : 
من  رأةُ ت المَ احَ فصَ ، و من أىلِ  إمرأةٍ و في حجر ورأسُ ، وجعًا فُغشي عليو 

 ئَ رِ ممن بَ  قال : أنا بريءٌ  اقَ فَ ا أَ فلم  ، يستطع أن يرد  عليها شيئاً  فلمْ ، و أىلِ 
 قةِ الِ والحَ  قةِ الِ من الص   ئَ رِ بَ  --الل  رسولَ  فإن  ؛  -- اللِ  منو رسولُ 

، ياحة والن  ، دب حيحة على ربرمي الن  فدّلت ىذه األحاديث الص  ؛  (( ةِ والش اق  
عر ، الش   رِ شْ ، ونَ  وهِ جُ الوُ  شِ مْ وما يف معناىا كخَ ،  دودِ اػبُ  ولطمِ ،  يوبِ اعبُ  وشق  
  .بور والث   يلِ عاء بالوَ والد  

نوب ؛ ألف  ضابط ىذه األمور من كبائر الذ   -َرضِبَُهُم اللُ -بعض العلماء  د  وقد عَ 
  .حيث ورد عليها الوعيد ؛ نطبق عليها يالكبَتة 
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،  مْ هُ هَ نػْ ت ومل يػَ كَ فسَ ، م سيفعلوف بو هن  أوإذا أوصى اؼبيت بذلك ، أو علم  
َرِضَي اللُ -حيحُت من حديث عبدالل بن عمر ؼبا يف الص  ؛ ُعّذب بذلك 

ُهَما  .ليو (( و عَ لِ أىْ  اءِ كَ ببُ  بُ عذ  يت ليُ المَ  )) إن  قاؿ :  -- النب   أف   -َعنػْ
ُهَماَرِضَي الُل -عماف بن بشَت وؼبا يف البخاري من حديث الن          قاؿ : -َعنػْ

اله واكذا وكذا بَ ي : واجَ بكِ و تَ ختُ أُ  علتْ الل بن رواحة فجَ لى عبدِ عَ  يَ مِ غْ )) أُ 
ا كذا ، فلم    تَ ي : أنْ لِ  يئًا إال قيلَ شَ  : ما قلتِ  اقَ فَ أَ  ينَ فقال حِ ، عليو  دُ عد  تُ 
 . ليو ((عَ  كِ بْ لم تَـ  اتَ مَ 

 وتُ يٍت يمُ مَ  نْ ا مِ )) مَ قاؿ :  -- النب   أف   --وعن أيب موسى األشعري 
كان لَ إال وّكل بو مَ ، اه أو نحو ذلك دَ نَ اله واسَ بَ فيقول : واجَ ، يهم اكِ بَ  فيقومُ 

 نو .وحس   رواه الًتمذي   ((؟ ت نْ ذا أَ كَ أىَ : و انِ زَ هَ لْ يَـ 
؛ ألن و يكوف حينئٍذ  ةِ ىذا القيد بالوصي   -َرضِبَُهُم اللُ -وقد اعترب صبهور العلماء 

ۋ  ۅ  چ :  -تَػَعاىَل -لقولو ؛ فبل يُعّذب  وصِ تسّبب يف الفعل ، وأما إذا مل يُ 

  .اغبديث على ظاىره  ضُبلوىذا ُكّلو إذا ،  (1) چۅ    ۉ  ۉ 
فجعلو يف ، من ضبل اغبديث على اػبصوص  -َرضِبَُهُم اللُ - ومن أىل العلم

ـ  ، الكافر  َها-اؼبؤمنُت عائشة  وىو مذىب أ ا -َرِضَي الُل َعنػْ قالت : ؼبا ذكر  فإهن 
ُهَما- ؽبا عبدالل بن عباسٍ           عمر واللِ  اللُ  مَ حِ )) رَ اغبديث :  -َرِضَي الُل َعنػْ

   ليو ، و عَ لِ أىْ  اءِ كَ ب المؤمن ببُ عذ  ليُ  اللَ  أن  :  --الل  رسولُ  ثَ ما حد  
،  وِ لِ أىِ  اءِ كَ ابًا ببُ ذَ عَ  رَ افِ الكَ  يدُ زِ ليَ  اللَ  قال : إن   -- اللِ  رسولَ  ولكن  

 .((  چۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ چ آن : رْ كم القُ بُ سْ حَ : وقالت 

                              
. 8ٔ ، آية : فاطر( / ٔ)
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 ٖٗٚ 

 

َها-حيحُت عن عائشة ويف الص   مر عُ  إن ابنَ : ها قيل لها أن  : ))  -َرِضَي اللُ َعنػْ
، فر الل ألبي عبدالرحمن غْ فقالت : يَـ ، ي  الحَ  اءِ كَ ببُ  بُ يعذ   يتُ يقول : المَ 

وديٍة هُ على يَـ  -- ما مر  النبي  إن  ، أ طَ خْ أو أَ  يَ سِ ولكن نَ ، ذب كْ يَ  و لمْ أما إن  
 ىا (( .رِ بْ في قَـ  بُ ذ  عَ ها لتُـ وإن  ، يها لَ ون عَ كُ يبْ هم لَ فقال : إن  ، ها يْ لَ ى عَ كَ يـُبْ 

اؼبراد بو أف  على أف   يف اؼبسلم من ضبل العذاب -َرضِبَُهُم اللُ - ومن أىل العلم
 وليس اؼبراد بو حقيقة العذاب ، فهو نوعٌ ، فيتأمل اؼبيت ؛ و الل بكاءىم عَ مِ سْ يُ 

 النب   حيحُت أف  يف الص   --حديث أيب ىريرةكما ثبت يف ،  من األمل اؼبعنوي 
--  : وعلى ىذا الوجو ال تكوف فيو ((  ابِ ذَ العَ  نَ مِ  ةٌ عَ طْ قِ  فرُ )) الس  قاؿ ،

 والل أعلم .،  لآلية الكريبة معارضةٌ 
  

 
 



 

 
 
 



 
 سر  ه  الف  
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رَْقُم  اْلَموُضوعُ 
 الصَّْفَحةِ 

 ٔ باب ) صالة التَّطوع (
 ٔ تعريف التَّطوع

 ٔ دلا قبلو ة باب التطوعمناسب
 ٔ مشروعية صالة التَّطوع : دليل الكتاب

 ٕ دليل السنة                         
 ٗ آكد صالة التَّطوع : صالة الكسوف

 ٗ الدليل على كذلك                     
 ٜ صالة الوتر :  تعريف الوتر

 ٜ مشروعيتو               
 ٓٔ حكم صالة الوتر : الدليل

 ٔٔ وقت صالة الوتر
 ٕٔ هالوتر وأكثرُ  أقل  

 ٘ٔ القنوت يف الوتر
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 ٘ٔ موضع القنوت يف الوتر

 ٚٔ دعاء القنوت
 ٚٔ دعاء الوترشرح ألفاظ 

 ٕ٘ ضعف زيادة الصالة على النيب صلى اهلل عليو وسلم يف آخر القنوت
 ٕٙ ُسنية رفع اليدين يف دعاء القنوت ، دليلها

 ٕٚ كراىية القنوت يف غري الوتر ، دليلها
 ٕٛ مشروعية القنوت يف النازلة ، دليلو

 ٖٓ القنوت يف الفرائض يف النازلة مجاعة ، دليلو
 ٕٖ اوي  : مشروعيتها يف رماان ، الدليلصالة الًتَّ 

 ٖٗ صالة الًتاوي  عدد ركعات
 ٖٗ األدلة على عدم حتديدىا بعدد معّّي على سبيل اللزوم

 ٓٗ نفل بّي تسليمات الًتاوي كراىية التَّ 
 ٔٗ فالها ، الدليلاتبة : تعريفها ، نن الرَّ الس  
 ٕٗ هر القبلية والبعديةة الظ  نّ سُ 
 ٖٗ ادلغرب البعدية ةنّ سُ 
 ٗٗ العشاء البعدية ةنّ سُ 
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 ٗٗ الفجر القبلية ةنّ سُ 
 ٗٗ الفجر ةنّ سُ فال 

 ٘ٗ قااء السنن الرواتب
 ٜٗ أجر صالة القاعد يف النافلة على نصف القائم

 ٓ٘ صالة الا حى : سبب تسميتها
 ٔ٘ مشروعيتهادليل 

 ٔ٘ أقلها ، وأكثرىا
 ٖ٘ وقت صالة الا حى

 ٗ٘ سجود التالوة
 ٗ٘ مشروعيتو : دليل الكتاب والسنة

 ٙ٘ حكمو ، الدليل
 ٓٙ ، الدليل عدد سجدات القرآن
 ٖٙ صفة سجود التالوة

 ٚٙ سجود الشكر ، حكمو ، الدليل
 ٛٙ مىت ُيشرع ؟
 ٓٚ الدليلمسة ، بيااها ، اخلأوقات النهي 
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 ٙٚ قااء الفوائت من الفرائض فيها ، الدليل
 ٚٚ حكم صالة ركعيت الطَّواف فيها ، الًتجي 

 ٓٛ حكم إعادة اجلماعة يف ادلسجد فيها
 ٓٛ حترمي صالة النافلة يف أوقات النهي

 ٕٛ باب ) صالة الجماعة (
 ٕٛ تعريف اجلماعة ، دليل مشروعيتها

 ٗٛ دلا قبلومناسبة باب صالة اجلماعة 
 ٘ٛ حكم صالة اجلماعة
 ٘ٛ الدليل على وجوهبا

 ٜٛ فايل بّي ادلساجد ، دليلوالتَّ 
 ٜٗ قيمت وىو يف ادلسجدإعادة الفرياة إذا أُ 

 ٜٙ حكم اجلماعة الثانية يف ادلسجد
 ٓٓٔ منع النافلة يف ادلسجد بعد إقامة الصالة ، الدليل

 ٔٓٔ فما احلكم ؟قيمت الصالة وىو يصلي النافلة إذا أُ 
 ٕٓٔ كم بددرا  اجلماعةمىت يُ 

 ٗٓٔ ؟ ىل جتب الفاحتة على ادلأموم
 ٘ٓٔ ، دليل الرجحان جي الًتَّ 
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 ٕٔٔ حكم من سبق اإلمام بالركوع أو السجود
 ٗٔٔ حكم من ركع ورفع قبل ركوع إمامو عادلاً عامداً 

 ٗٔٔ حكمو إذا كان جاىالً ، أو ناسياً 
 ٘ٔٔ ركوعو مث سجد قبل رفع اإلمامإذا ركع ورفع قبل 

 ٙٔٔ خفيف على ادلأمومّي ، الدليلية التَّ سنّ 
 ٜٔٔ حكم انتظار الداخل ليدر  الركوع

 ٕٓٔ كراىية منع ادلرأة إذا استأذنت لشهود اجلماعة
 ٖٕٔ رأفصل : األولى باإلمامة األقْ 

 ٕٗٔ قو ، الدليلفْ رأ على األَ قْ تقدمي األَ 
 ٕٗٔ من ىو األقرأ ؟

 ٕٙٔ جي الًتَّ 
 ٕٚٔ قو ، الدليلفْ تقدمي األَ 
 ٕٛٔ سنِّ ، الدليلتقدمي األَ 
 ٕٛٔ رفشْ تقدمي األَ 
 ٜٕٔ اذلجرة ، معٌت اذلجرة ، أنواعها قِ بْ التقدمي بسَ 

 ٖٔٔ فاتالقرعة إذا تساوى األئمة يف الصِّ 
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 ٖ٘ٔ الة : تعريف الفسقلصمة الفاسق يف اإما
 ٖٙٔ األقوال الصالة :حكم إمامة الفاسق يف 
 ٖٙٔ ، دليل الرجحان الًتجي                               

 ٖٚٔ إمامة الكافر
 ٖٛٔ إمامة ادلرأة واخلنثى للرجال
 ٜٖٔ إمامة ادلرأة للنساء ، الدليل

 ٓٗٔ إمامة الصَّيب للبالغّي
 ٕٗٔ إمامة األخرس

 ٕٗٔ والقيامإمامة العاجز عن الركوع والسجود والقعود 
 ٖٗٔ إمامة إمام احليِّ ادلرجو زوال علَّتو

 ٖٗٔ ىل يصلون وراءه قياماً أو قعوداً ، الدليل
 ٗٗٔ س البوللَ إمامة من بو سَ 

 ٘ٗٔ إمامة احملدث وادلتنجس
ن حبدث اإلمام إال بعد الصالة فهل تلزمهم و إذا مل يعلم ادلأموم

 جي  ، الدليلاإلعادة ، الًتَّ 
ٔٗ٘ 

 ٙٗٔ يمِّ ي : من ىو األُ مِّ األُ  إمامة
 ٛٗٔ متامإمامة اللحان ، والفأفاء ، والتَّ 
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 ٓ٘ٔ حكم إمامة الرجل ألجنبّيٍة فأكثر ال رجل َمَعُهنَّ 
 ٔ٘ٔ حكم إمامة من يكرىو أكثر ادلأمومّي حبقٍ 

 ٕ٘ٔ دينهما مَ لِ نا ، واجلندي إذا سَ إمامة ولد الزِّ 
 ٖ٘ٔ إمامة ادلتنفل بادلفًتض

 ٗ٘ٔ االئتمام مع اختالف صورة الصالتّي وحكم التسليم فيها قبل اإلمام
 ٜ٘ٔ فصل : يقف المأمومون خلف اإلمام

 ٕٙٔ حكم صالة ادلنفرد خلف الصف
 ٖٙٔ هنَّ إمامة النساء يف صفِّ وقوف 

 ٜٙٔ فصل : يصح اقتداء المأموم باإلمام في المسجد وإن لم يره
 ٕٚٔ اإلمام على ادلأمومّي ، الدليل حكم علوِّ 

 ٘ٚٔ كراىية تطو ع اإلمام موضع ادلكتوبة ، الدليل
 ٙٚٔ كراىية الصالة بّي السَّواري يف الفرياة

 ٛٚٔ فصل : ويعذر بترك جمعٍة وجماعٍة مريض  
 ٛٚٔ ، الدليل العذر بسبب ادلرض

 ٜٚٔ ، الدليل ّْيِ ث َ بَ العذر بسبب مدافعة األخْ 
 ٜٚٔ إليو حمتاجٍ  بسبب حاور طعامٍ العذر 
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 ٕٛٔ العذر بسبب اخلوف على ادلال من الاياع والفوات والارر فيو
 ٖٛٔ العذر بسبب موت القريب ، الدليل

 ٖٛٔ العذر بسبب اخلوف من الارر
 ٘ٛٔ العذر بسبب أذى ادلطر والري  ، الدليل

 ٙٛٔ باب ) صالة أىل األعذار (
 ٙٛٔ القيام يف الصالةإذا مل يستطع ادلريض 
 ٚٛٔ صفة صالة ادلستلقي

 ٜٓٔ إذا زال العذر أثناء الصالة وتفصيل ادلسألة
 ٜٗٔ ركعتين لو قصر رباعيةٍ  نَّ سُ  دٍ رُ فصل : من سافر سفراً مباحاً أربعة ب ُ 

 ٜٗٔ مشروعية قصر الصالة للمسافر : دليل الكتاب ، دليل السنة
 ٜ٘ٔ شروط جواز القصر يف السفر

 ٜ٘ٔ الشرط األول : أن يكون السفر مباحاً 
 ٜٙٔ ، الدليل دٍ رُ الشرط الثاين : أن يكون أربعة ب ُ 

 ٜٛٔ حمل القصر إمنا ىو يف الصالة الرباعية
 ٜٛٔ مىت ُيشرع القصر للمسافر

 ٜٜٔ الصور ادلستثناة من القصر يف السفر
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 ٕ٘ٓ وكان مسافة القصر فهل يقصر ؟ إذا كان لو طريقان فسلك أحدمها
 ٕ٘ٓ إذا ذكر صالة سفٍر يف سفر آخر ىل يقصرىا

أو أقام لقااء حاجة بال نّية إقامة قصر إذا ُحبس ومل ينو إقامة 
 ، الدليلالصالة 

ٕٓٙ 

 ٕٛٓ فصل : يجوز الجمع بين الظهرين ...
 ٕٛٓ مشروعية اجلمع بّي الصالتّي يف السفر : الدليل

 ٕٓٔ دليلو ومناقشتواجلمع بّي الصالتّي لعذر ادلرض ، 
 ٕٔٔ ترجي  عدم اجلمع بعذر ادلرض ، الدليل
 ٕٕٔ اجلمع بّي العشاءين لعذر ادلطر ، الدليل

 ٕٗٔ أيهما أفال اجلمع أو عدمو إذا ُوجد السبب ادلبي  للجمع ؟
 شروط جواز اجلمع بّي الصالتّي تقدمياً : 

 الشرط األول : النية
ٕٔ٘ 

 ٕٙٔ الشرط الثاين : أال يفصل بينهما بفاصٍل مؤثٍر ، الدليل
 ٕٚٔ الشرط الثالث : وجود العذر عن افتتاحهما والسالم من األوىل

 شروط اجلمع بّي الصالتّي تأخرياً : 
 الشرط األول : النية

ٕٔٛ 

 ٜٕٔ الشرط الثاين : استمرار العذر إىل دخول وقت الثانية
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الخوف صحَّت عن النبي صلى اهلل عليو وسلم فصل : وصالة 
 كلها جائزة  بصفاتٍ 

ٕٕٓ 

 ٕٕٓ مناسبتو دلا قبلو
 ٕٕٔ مشروعية صالة اخلوف : دليل الكتاب 

 ٕٕٕ دليل السنة                         
 صفات صالة اخلوف : 

 احلالة األوىل : أن يكون العدو يف جهة القبلة
ٕٕٙ 

 ٕٕٚ يكون العدو يف غري جهة القبلةاحلالة الثانية : أن 
 ٖٕٓ استحباب محل السالح أثناء صالة اخلوف ، الدليل

 ٖٕٔ باب ) صالة الجمعة (
 ٖٕٔ تعريف اجلمعة

 ٕٖٕ وجوب اجلمعة ، الدليل
 ٖٖٕ شروط وجوهبا : الشرط األول : الذ كورة

 ٖٕٗ الشرط الثاين : احلرية                
 ٖٕٗ كليفالشرط الثالث : التَّ                 
 ٖٕٗ الشرط الرابع : اإلسالم                
 ٖٕ٘ الشرط اخلامس : االستيطان                
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 ٖٕٙ عدم وجوهبا على ادلسافر ، الدليل
 ٖٕٙ عدم وجوهبا على العبد ، الدليل
 ٖٕٙ عدم وجوهبا على ادلرأة ، الدليل

 ٜٖٕ اجلمعة بدون عذرضعف حديث الصدقة على من تر  
 ٕٓٗ حكم السفر يومها دلن تلزمو إذا كان بعد الزوال

 ٕٕٗ فصل : يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن اإلمام
 ٕٕٗ الشرط األول لصحة اجلمعة : الوقت
 ٖٕٗ أول وقت صالة اجلمعة : األقوال

 ٖٕٗ األدلة                          
 ٜٕٗ ، دليل الرجحان جي الًتَّ                           

 ٜٕٗ آخر وقت اجلمعة ىو آخر وقت صالة الظهر
 ٕٓ٘ ىل وجوهبا ، الدليلأالشرط الثاين : حاور أربعّي من 

 ٕٕ٘ ا مستوطنّي بقريةو الشرط الثالث : أن يكون
 ٕٕ٘ مب تدر  صالة اجلمعة مع اإلمام

 ٖٕ٘ الشرط الرابع : تقدم خطبتّي على صالهتا ، الدليل
 ٕٗ٘ شروط صحة اخلطبتّي
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 ٕٛ٘ صفة اخلطبة
 

 ٕٗٙ فصل : الجمعة ركعتان
 ٕ٘ٙ حترمي تعدد اجلمعة يف البلد الواحد إال حلاجة ، الدليل

 ٕٙٙ إذا تعددت فالصحيحة ما باشرىا اإلمام
 ٕٚٙ إذا استويا يف إذٍن أو عدمو فالثانية باطلة
 ٕٚٙ بطلتاإن وقعتا معاً أو ُجهلت األوىل منهما 

 ٕٛٙ راتبة اجلمعة البعدية : أقلها ركعتان ، الدليل
 ٕٛٙ للجمعة اختالف األحاديث يف عدد ركعات الراتبة البعدية

 ٜٕٙ سنن اجلمعة : االغتسال ، الدليل
 ٕٔٚ التَّنظف
 ٕٕٚ التَّطي ب

 ٕٕٚ لبس أحسن الثياب ، الدليل
 ٖٕٚ التبكري : الدليل

 ٕٗٚ الدليلادلشي إىل الصالة ، 
 ٕٗٚ قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة ، الدليل

 ٕ٘ٚ اإلكثار من الدعاء ، الدليل
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 ٕٙٚ الصالة على النيب صلى اهلل عليو وسلم ، الدليلاإلكثار من 
 ٕٙٚ ، الدليل حرمة ختطِّي الرِّقاب

 ٕٚٚ حرمة إقامة الغري من مكانو ليجلس فيو ، الدليل
حَلَِقو مث عاد إليو قريبًا فهو أحق  بو ، من قام من موضعو لعارٍض 

 الدليل
ٕٜٚ 

 ٕٓٛ من دخل واإلمام خيطب مل جيلس حىت ُيصلِّي ركعتّي ، الدليل
 ٕٓٛ ، دليل الرجحان جي الًتَّ 

 ٕٔٛ حترمي الكالم أثناء اخلطبة ، الدليل
 ٕٗٛ باب ) صالة العيدين (

 ٕٗٛ تعريف العيدين ، مشروعية صالة العيدين
 ٕ٘ٛ صالة العيدين ، الدليل حكم

 ٕٙٛ وقت صالة العيدين
 ٕٚٛ وا من الغدإن مل يعلموا بالعيد إال بعد الزوال صل  
 ٕٚٛ سنن صالة العيدين : تسن  يف الصحراء

 ٕٛٛ تقدمي األضحى وعكسو الفطر
 ٜٕٓ سنية األكل قبل الفطر وعكسو األضحى ، الدليل
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الصب  ، وتأخر اإلمام إىل وقت فايلة مشي ادلأمومّي إليها بعد 
 الصالة

ٕٜٕ 

 ٕٜٕ الّتجمل يف اذليئة لصالة العيد
 ٖٜٕ استثناء ادلعتكف ، وترجي  فايلة جتّملو مع الدليل

 ٜٕٗ شروط صحة صالة العيدين : الشرط األول : االستيطان
 ٜٕٗ الشرط الثاين : العدد كصالة اجلمعة                              

 ٜٕ٘ الذىاب من طريق والرجوع من طريق آخر ، الدليلُسنّية 
 ٜٕٙ صفة صالة العيدين

 ٜٕٚ عدد تكبريات صالة العيدين ، الدليل
 ٜٜٕ رفع اليدين يف التكبريات

 ٖٖٓ صفة خطبة العيدين
 ٖٖٓ استفتاح خطبة العيدين بالتكبري ، دليلو
 ٖ٘ٓ حكم التكبريات الزوائد والذكر بينها

 ٖٙٓ كراىية التَّنفل قبل الصالة وبعدىا يف موضعها
 ٖٙٓ حكم من فاتتو صالة العيدين أو بعاها

 ٖٚٓ ية التكبري ادلطلق ليلة عيد الفطر ، الدليلنّ سُ 
 ٖٛٓ ية التكبري ادلطلق يف عشر ذي احلجة ، الدليلنّ سُ 
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 ٖٓٔ التكبري ادلقيَّد ، دليلو ، صفتو
 ٖٓٔ مىت يبدأ بو احملرم

 ٕٖٔ قااه ما مل ُيدث أو خيرج من ادلسجد نسيو إذا
 ٖٖٔ صفة التكبري

 ٖ٘ٔ باب ) صالة الكسوف (
 ٖ٘ٔ تعريف الكسوف

 ٖٙٔ حكم صالة الكسوف ، الدليل
 ٖٚٔ صفة صالة الكسوف ، الدليل

 ٜٖٔ إذا اجنلت الشمس أثناء الصالة أدتَّها خفيفة ، الدليل
 ٕٖٓ ىل تشرع صالة الكسوف يف اآليات

 ٕٖ٘ باب ) صالة االستسقاء (
 ٕٖ٘ اء ، أنواعوسقتعريف االست

 ٕٖٙ مىت تشرع ، الدليل
 ٕٖٚ صفة صالة االستسقاء ، الدليل

 ٜٕٖ أمر اإلمام الناس بالتهيؤ ذلا ، ومواعدهتم يوماً للخروج لصالهتا
 ٖٖٖ ىل يشرع األمر بالصيام قبل اخلروج لصالهتا



 الثاني قسمال –الفهرس              ِكَتاُب الصَّالة                                              

 

 456 

 

 ٖٖ٘ ، الدليلصفة اخلروج لصالة االستسقاء 
 ٖٖٚ صفة خروج أىل الذِّمة لصالهتا
 ٖٖٚ صفة صالة االستسقاء ، الدليل

 ٜٖٖ ما ُيسن  عند نزول ادلطر
 ٕٖٗ ما يقال إذا خيف من زيادة ادلطر

 ٖ٘ٗ كتاب الجنائز

 ٖ٘ٗ تعريف اجلنائز
 ٖٙٗ مشروعية عيادة ادلريض ، الدليل

 ٖٛٗ احلكم ادلستفادة من شرعية العيادةبعض 
 ٜٖٗ ادلريض : تذكريه بالتوبة ، والوصية شرع يف حقِّ ما يُ 
 ٖٔ٘ لقّي صفتو ، دليلوشرع فعلو يف احملتار : التَّ ما يُ 

 ٕٖ٘ قراءة سورة يس عند احملتار ، دليلو
 ٖٖ٘ وجيو للقبلة ، دليلوالتَّ 
 ٖ٘٘ غميض ، دليلوادليت عند وفاتو : التَّ  شرع فعلو يف حقِّ ما يُ 

 ٖٚ٘ يف التجهيزاإلسراع 
 ٖٚ٘ وجوب قااء دين ادليت ، دليلو



 الفهرس    قسم الثانيال –ِكَتاُب الصَّالة 
 

 

 457 

 

 ٖٓٙ فصل : غسل الميت وتكفينو والصالة عليو ودفنو فرض كفاية
 ٖٔٙ أوىل الناس بتغسيل ادليت : وصي و
 ٕٖٙ ترتيب العصبة يف غسل ادليت

 ٖ٘ٙ جواز غسل الصيب دون السابعة من الرجال والنساء
 ٖٙٙ منهما كل    مُ مِّ يَ والعكس وي ُ ال جيوز للنساء تغسيل الرجل 

 ٖٙٙ ال جيوز تغسيل اخلنثى ادلشكل من الرجال والنساء
 ٖٚٙ ال جيوز للمسلم أن يغسل الكافر أو يدفنو ، الدليل

 ٖٚٙ صفة تغسيل ادليت : سًت عورة ادليت
 ٖٛٙ جتريد ادليت لتغسيلو أفال

 ٖٗٚ درالسِّ  ةِ وَ غْ صفة غسلو برِ 
 ٖٗٚ األمين مث األيسر ، الدليلالبداءة بشقِّو 

 ٖ٘ٚ التثليث يف غسلو ، الدليل
 ٖٙٚ زيادة عدد الغسالت لوجود احلاجة ، الدليل
 ٖٚٚ جعل الكافور يف الغسلة األخرية ، الدليل

 ٖٚٚ أنواع الكافور ، دليل مشروعيتو يف غسل ادليت
 ٖٓٛ احلاّر واألشنان ءمىت يغسل ادليت بادلا
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 ٖٔٛ وتقليم أظفارهقص شارب ادليت 
 ٖٔٛ تسري  شعره ، تنشيفو بثوب

 ٖٖٛ ضفر شعر ادلرأة ثالثة قرون ، دليلو
 ٖٗٛ بعد سبٍع ُحشي بقطن إن خرج منو شيءٌ 

 ٖ٘ٛ تغسيل ادليت احملرم وصفتو ، الدليل
 ٖٙٛ ، الدليل وُ هُ جْ ى وَ غطّ ال يُ ْلَبس احملرُم الذكر ادلخيط ، وال يُ 

 ٖٙٛ احملرمة ، الدليلال يُغّطى وجو األنثى 
 ٖٚٛ ال يُغّسل الشهيد ، الدليل

 ٖٚٛ نباً ، الًتجي  ، الدليلغّسل إذا مات جُ ىل يُ 
 ٖٛٛ هيد يف ثيابو بعد نزع السالح واجللود ، الدليليكّفن الشَّ 

 ٜٖٓ ال ُيصلى على الشهيد ، الدليل
 ٜٖٔ قط : تعريفو ، مىت يصّلى عليو ، الدليلالسِّ 

 ٖٜٖ غسلو ميِّممن تعّذر 
ما ينبغي على الغاسل مراعاتو إذا رأى حسنًا أو غريه من أمر ادليت ، 

 الدليل
ٖٜٖ 

 ٜٖٗ ويجب كفنو في مالوفصل : 
 ٜٖٗ كفّيدليل وجوب التَّ 
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 ٜٖ٘ استحباب تكفّي الرجل يف ثالثة أثواٍب بيٍض ، الدليل
 ٜٜٖ كفّي ، الدليلصفة التَّ 

 ٓٓٗ مخسة أثواٍب ، الدليلاستحباب تكفّي ادلرأة يف 
 ٔٓٗ ز  يف الكفن ، الدليلما جيُ  أقل  

 ٕٓٗ فصل : السنة أن يقوم اإلمام عند صدره وعند وسطها ، الدليل
 ٖٓٗ صفة الصالة على ادليت ، الدليل

 ٚٓٗ ما يقال يف الدعاء للميت إذا كان صغرياً 
 ٛٓٗ سليم يف صالة اجلنازة واحدة ، الدليلالتَّ 

 ٜٓٗ رفع اليدين يف تكبريات اجلنازة غري التَّحرمية
 ٓٔٗ واجبات صالة اجلنازة

 ٖٔٗ من فاتو شيٌء من تكبرياهتا قااه على صفتو
 ٗٔٗ الصالة على ادليت بعد دفنو

 ٘ٔٗ الصالة على ادليت الغائب ، الدليل
 ٘ٔٗ ال يصلِّي اإلمام على الغالِّ ، الدليل

 ٙٔٗ على قاتل نفسو ، الدليل مال يصلِّي اإلما
 ٙٔٗ الصالة على اجلنازة يف ادلسجد ، الدليل
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 ٚٔٗ فصل : يستحبُّ التَّربيع في َحْمِلو ، الدليل
 ٛٔٗ احلمل بّي العمودين ، الدليل

 ٜٔٗ يف محل ادليت ن  سَ ما يُ 
 ٕٓٗ اللَّحد أفال من الشقِّ ، الدليل

 ٕٔٗ الدليل إدخال ادليت القرب ، وما ُيسن  فيو ،
 ٕٔٗ صفة وضع ادليت يف القرب ، الدليل

 ٕٕٗ رفع القرب شرباً عن األرض
 ٖٕٗ القرب ، دليلو يمُ نِ سْ تَ 

كراىية جتصيص القرب والبناء والكتابة واجللوس والوطء واالتكاء ، 
 الدليل

ٕٖٗ 

 ٕ٘ٗ حترمي دفن االثنّي يف قرٍب واحٍد من دون حاجةٍ 
 ٕٙٗ القربكراىية القراءة على 

 ٕٚٗ للموتى ما ُيشرع منو وما مُينع ربِ إىداء ثواب القُ 
 ٜٕٗ يسن إطعام أىل ادليت
 ٜٕٗ لناس ، الدليللكراىية فعلهم ذلك 

 ٖٓٗ فصل : ُتسنُّ زيارة القبور إال لنساء ، الدليل
 ٕٖٗ ما ُيسن  قولو عند زيارة القبور



 الفهرس    قسم الثانيال –ِكَتاُب الصَّالة 
 

 

 461 

 

 ٕٖٗ التَّعزية : تعريفها
 ٖٖٗ ادلستفادة من شرعيتهااحلكم بعض 

 ٖٖٗ جواز البكاء على ادليت ، الدليل
 ٖٗٗ حترمي النَّدب والنِّياحة وشقِّ اجليوب ، ولطِم اخلدِّ وحنوه ، الدليل

 ٜٖٗ الفهرس

 
 


