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ِ Jك َت ُاب الصالة L
.1

1مس��ألة :الصالة لغة :الدعاء ،قال تعالى في س��ورة التوبة( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

.2

2مس��ألة :الصالة ش��رعا :ه��ي التع ّبد لله بأق��وال وأفع��ال مخصوصة تفتتح

.3

3مس��ألة :الصالة واجبة على ّ
كل مسلم مك ّلف ـ بالغ ،عاقل ـ وهذا بالكتاب،

إن دعاءك طمأنينة لهم.
ﮥ ﮦ ﮧ) [التوبة :آية  ،]103أي ادع لهمّ ،
بالتكبير وتختتم بالتسليم.

والس��نّة ،واإلجم��اع .ق��ال الل��ه( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
«أع ِل ْم ُه ْم أنَّ الله
ﮩ ﮪ) [النساء :آية ]103؛ وقال  لمعاذْ :
()1
خمس صلوات في ِّ
َ
القلم عن
افترض عليهم
كل يوم وليلة»  ،وقالُ :
«رفع ُ
َ

الصبي حتى يبل��غ ،وعن النائم حتى
ثالث��ة :عن المجن��ون حتى ُيفيق ،وعن
ِّ

.4

()2
نكر
وأما اإلجماع فهو معلو ٌم َّ
بالضرورة من الدِّ ين؛ ولهذا لم ُي ْ
يس��تيقظ» ّ ،
ِ
ممن ينتس��بون إلى اإلس�لام ـ َف ْر َض َها ،حتى أهل البدع
أحدٌ من أهل القبلة ـ َّ
ِ
بفرض َها.
يقرون
ُّ

4مس��ألة :الصالة ال َت ْل َز ُم الكافر حال كفره ،وال َيلز َُمه قضاؤها بعد إس�لامه.
والدَّ لي��ل على أنَّه��ا ال تَلز َُمه ح��ال كفره :قول الل��ه تعالى( :ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [التوب��ة ،]54:فه��ذا ٌ
أن
دليل على َّ
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
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تصح لم تجب؛
تصح ،وإذا لم
الصالة ال تُقبل منه ،وإذا لم تُقبل منه فإِنَّها ال
َّ
ُّ
َّ
لصحت .وال يلزمه قضاؤها إذا أس��لم؛
ألنَّه��ا لو وجبت وأتى بما يلزم فيها
َّ

لقول��ه تعال��ى( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)
«اإلس�لام َي ْه ِد ُم ما كان َ
قبله»( ،)1ولم ُي ِ
لز ِم
[األنفال ،]38:وقال :
ُ

«أس��لمت على ما
النب��ي الذين أس��لموا بقض��اء صلواته��م الماضية وقال:
َ
ُّ
ِ
()2
بقضائها بعد إسالمه؛ لكان في ذلك
َ
أس��لفت من خير» ؛ وألنّنا لو ألزمناه َ
مش َّقة وتنفير عن اإلسالم.

.5

تصح الصالة من حائض ونفس��اء؛ لحديث« :أليس إذا حاضت
5مس��ألة :ال
ّ
لم ُت ِّ
ِ
كالحائض في ذلك باإلجماع ،والعلما ُء
صل ولم َت ُص ْم»( ،)3والنُّفس��ا ُء
َ
الصالة ،وال يلزمهما قضاء
أن
مجمعون على َّ
الحائض والنُّفسا َء ال تلزمهما َّ

.6

الصالة.
َّ

6مس��ألة :ال تس��قط الصالة م��ا دام العقل ثابت��ا؛ ألن القاعدة تق��ول( :العقل
َمنَ��اط التكليف) ،فيصلي المريض ،والمحبوس ،والموثوق ونحوهمّ ،
كل

حس��ب حاله ،ولو لم يستطع إزالة النجاسة ،أو الطهارة ،أو ستر العورة ،أو
استقبال القبلة.

.7

7مس��ألة :ال تس��قط الصالة بنس��يان أو نوم ،فمن نس��ي صالة فريض��ة أو نام
عنه��ا وجب علي��ه قضاؤها ف��ور تذكرها ،وه��ذا ثابت بالس��نّة واإلجماع؛
نس��ي ص�لاة أو نام عنه��ا ،فك َّفارته��ا أن يص ّليها إذا
قال « :من
َ

((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
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النبي قضى صالة الفجر حين نام عنها في السفر()2؛ وألنَّنا
َذ َك َرها»()1؛ َّ
وألن َّ

ل��و قلنا :بعدم قضائها مع كثرة النوم لس��قط منها كثير؛ ول��كان ذلك َمدْ عاة
.8

وأما اإلجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم.
للتساهل بها في النوم عنهاَّ .

8مس��ألةَ :م ْن زال عقله بإغم��اء لوقت صالة أو صالتين وجب عليه القضاء؛
قياس��ًا عل��ى النوم؛ ولورود ذلك ع��ن بعض الصحابة كعمار بن ياس��ر.

()3

ولكن الصحيح :أنه ال يجب عليه القضاء
هذا هو المش��هور من المذهب.
ّ

صح عن��ه ـ فإنَّه ُيحمل على االس��تحباب ،أو
عمار ـ ْ
إن َّ
مطلق��ا؛ ألن قض��اء َّ

وألن قي��اس المغمى عليه عل��ى النائم قياس مع الف��ارق ،فالنائم
الت��ورع؛ َّ
ُّ
ِ
المغمى عليه فإنَّه ال يشعر؛ وألن النائم نام باختياره،
وأما ُ
يستيقظ إذا ُأوق َظَّ ،
.9

وأما المغمى عليه فبدون اختياره.
ّ

بسكْره
بسكْر وجب عليه قضاء الصالة ،فإن كان آثمًا ُ
9مسألة :من زال عقله ُ
َّ
ش��ك في وجوب القضاء عليه؛ ألنَّه حصل باختي��اره ،وألنَّه غير مأذون
فال

الصالة وهو من أهل ُش��رب الخمر،
له بذلك ،وألنَّنا لو أس��قطنا عنه قضاء َّ

فإنَّه ك َّلما أراد أالَّ ُيص ِّلي ش��رب مسكر ًا ،فحصل على جنايتين :على شرب
بس��كْره كما لو ش��رب
المس��كر ،وعل��ى ترك َّ
وأما إن كان غير آثم ُ
الصالةّ ،
ُ
ألن هذا حصل باختياره ،لكن
شرابًا جاهالً أنَّه مس��كر ،فإنَّه يقضي أيضًا؛ َّ

((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
السدِّ ي ،عن
((( روى عبد الرزاق ،وابن أبي شيبة ،والدارقطني ،والبيهقي ،ويف «المعرفة واآلثار» من طريق ُّ
يزيد مولى عمارّ :
«أن عمار بن ياس��ر ُأغمي عليه يف ال ُّظهر والعصر ،والمغرب والعش��اء ،فأفاق نصف
ٍ
اللي��ل ،فص ّلى الظهر والعصر ،والمغرب والعش��اء» .قال َّ
بثابت ع��ن عمار» .وض َّعفه
الش��افعي« :ليس
البيهقي أيضًا ،وقال ابن الرتكماين« :سنده ضعيف».
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ال إثم عليه؛ ألنَّه جاهل بكونه ُم ْسكر ًا.

1010مس��ألةَ :م ْن َ
زال عق ُل ُه بش��يء مب��اح فال قضاء عليه؛ ألنَّ��ه معذور .هذا على
إن زال عقله بشيء مباح باختياره ،فعليه القضاء
المذهب.
ولكن الصحيحْ :
ّ
وإن كان بغير اختياره فال قضاء عليه.
مطلقًاْ ،

وم ْن ال قصد
1111مسألة :ال
تصح الصالة من مجنون؛ َّ
ُّ
ألن المجنون ال قصد لهَ ،
ُ
بالنيات»(.)1
وم ْن ال ن َّية له ال عمل له؛ لحديث« :إ َّنما
له ال ن َّية لهَ ،
األعمال َّ

تصح الصالة ممن زال عقله ببِ ْر َس��امٍ .والبِ ْر َس��ام :مرض يسبب
1212مس��ألة :ال
ُّ
الهذيان.
َ

الهرِم ال��ذي ال يعقل؛ ألن��ه ال قصد له؛ وألن
1313مس��ألة :ال
تص��ح الص�لاة من َ
ُّ
القاعدة تقول( :العقل مناط التكليف).

تصح الصالة من كافر ،سواء أكان أصل ًّيا أم مرتدًّ ا؛ لقول الله تعالى:
1414مسألة :ال ّ
(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)

أن النَّفقات نف ُعها ُم َت َعدٍّ  ،ف��إذا كانت ال تُقبل منه ،فالتي نف ُعها
[التوب��ة ،]54:مع َّ

غير ُم َت َعدٍّ كالصالة ال ت ُ
ُقبل من باب أولى.
ُ

1515مس��ألة :إذا ص َّلى الكافر َفمس ِ
وإن لم َين ِْو اإلس�لا َم بما
��ل ٌم ُحك َْمًا ال حقيقة ْ
ُ ْ
فعل��ه ،وفائدة ذل��ك :أنَّه إذا ُحكِ َم بإس�لامه طولب بلوازم اإلس�لام ،ف َي ُ
رث
أقار َبه المس��لمين ويرثونَه ،فإن قال :فعلتُه اس��تهزا ًء اعتبر مرتدًّ ا ،فإن أسلم
وإال ُقتل.

((( رواه البخاري ومسلم.
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أتم س��بع س��نين ال إذا ما زال
��ر
الصغي��ر بالصالة ولوازمها إذا ّ
ٌ
1616مس��ألةُ :ي ْؤ َم ُ
«مروا أوالدكم بالصالة وهم
فيه��ا ،فال ُي ْؤ َم ُر إال إذا دخل الثامن��ةَ؛ لحديثُ :
وفرق��وا بينهم في
أبن��اء س��بع س��نين ،واضربوهم عليه��ا وهم أبناء عش��رّ ،
المضاجع»(.)1

1717مسألة :آمر الصغير هو ُّ
والعم ،واأل ِّم.
كل من له عليه ْإم َر ٌة كاألب ،واألخ،
ِّ

أتم عش��ر س��نين ال إذا ما زال
��ر ُب
الصبي على ترك الصالة إذا ّ
1818مس��ألةُ :ي ْض َ
ّ
فيها ،فيضرب حتى يص ِّلي في ِّ
والضرب باليد
كل وقت؛ للحديث الس��ابقَّ ،

وي ْشت ُ
ألن
َرط فيه أالَّ يكون ضربًا ُم ِّبرحًا؛ َّ
أو الثوب أو العصا ،أو غير ذلكُ ،
المقصود تأدي ُبه ال تعذي ُبه.

1919مسألة :إذا َب َلغَ الصغير وهو يص ِّلي أعا َد الصالة؛ ألنَّه َش َر َع فيها وهي في َح ِّقه
ولكن الصحيح :أنه
َن ْف ٌل ،والفرض ال َينْ َبنِي على النَّفل .هذا على المذهب.
ّ
الصالة على الوجه الذي ُأ ِم َر به ،فس��قط عنه
ال إع��ادة عليه؛ ألنَّه قام بفع��ل َّ
ويؤيد هذا :أنَّ��ه يقع كثير ًا ،ولم ُي ْح َف ْظ ع��ن الصحابة أنَّهم يأمرون
الطل��بِّ ،
من بلغ في أثناء الوقت باإلعادة.

الصبي بعد أدائه للصالة في وقته��ا لزمه إعادتها؛ ألنَّه صار
2020مس��ألة :إذا بل��غ
ّ
م��ن أهل الوجوب َ
فلزمه فع ُلها ،وصالتُه قبل بلوغه نافلة
قبل خروج وقته��ا َ
ولك��ن الصحيح :أنه ال إعادة
فال تس��قط به��ا الفريضة .هذا على المذهب.
ّ
ِ
لب،
الص�لاة على الوجه الذي ُأم َر به ،فس��قط عنه ال َّط ُ
علي��ه؛ ألنَّه قام بفعل َّ

((( رواه أحم��د ،وأبو داود ،والرتم��ذي ،والحاكم ،وصححه :الرتمذي ،وابن خزيمة ،والحاكم ،واأللباين.
وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده حسن».
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ويؤيد هذا :أنَّه يقع كثير ًا ،ولم ُي ْح َف ْظ عن الصحابة أنَّهم يأمرون من بلغ بعد
ِّ
أدائها في وقتها باإلعادة.

2121مس��ألةَ :ي ْح ُر ُم تأخير الصالة عن وقتها؛ لقول الله تعالى( :ﮣ ﮤ ﮥ

النبي 
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [النساء]103:؛ وألن ُّ

وجوب فعلها في وقتها.
أوقات الصالة ،وهذا يقتضي
ت
َ
و َّق َ
َ

تأخير
يش��م ُل تأخيره��ا بالك ِّل َّية ،أو
2222مس��ألة :تحريم تأخير الصالة عن وقتها
َ
َ
ٍ
يؤخر الص�لاة حتَّى إذا لم َ
ركعة ص َّلى ،فإنَّه
مق��دار
يبق إال
بعضه��ا ،بحيث ِّ
ُ
الواجب أن تقع جمي ُعها في الوقت.
ألن
حرا ٌم عليه؛ َّ
َ

يشم ُل وقت الضرورة ووقت الجواز؛
2323مسألة :تحريم تأخير الصالة عن وقتها َ
فوقت
ووقت ج��واز،
وق��ت ض��رورة،
ألن ص�لاة العص��ر مث�لاً له��ا وقتان:
ُ
ُ
ُ
َّ
ووقت الجواز :من دخول وقتها
الضرورة :من اصفرار الشمس إلى غروبها،
َّ
ُ

يؤخرها عن وقت الجواز إال لعذر.
إلى اصفرار الشمس ،فيحرم أن ِّ

2424مس��ألة :يج��وز تأخي��ر الصالة ِ
ّ
يح��ل له ذلك،
لناوي الجم��ع ،إذا كان ممن
كالمريض ،والمس��افر ،ونحو ذلك ،ويأتي بيانه إن ش��اء الله في صالة أهل

األعذار.

بش��ر ِ
ٍ
ط من ش��روطها ُي َح ِّص ُل ُه قريبًا.
2525مس��ألة :يجوز تأخير الصالة
لمش��تغل َ ْ
يؤخر الصالة عن وقتها
ه��ذا على المذهب.
أن ِّ
ولكن الصحيح :أنَّه ال يجوز ْ
ّ
خروج الوقت َص َّلى على َح َس ِ
ب حاله؛
مطلقًا؛ لألد ّلة السابقة ،وأنَّه إذا خاف
َ
التيمم؛ وألنَّه بإمكان ِّ
كل إنسان
صح ْ
وألنَّه لو جاز انتظار الشروط ما َّ
أن ُي ْش َر َع ُّ

ؤخ��ر الصال َة حتى يجد الماء .وانفكاكهم عن هذا اإليراد بقولهم :قريبًا
أن ُي ِّ
ْ
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يؤخرها إلى
أن ِّ
ألن الذي َّ
أخر الصالة عن وقتها ال فرق بين ْ
انف��كاك ال يؤ ِّث��ر؛ َّ
وقت طويل أو إلى وقت قصير؛ ألن في كليهما إخراجًا عن وقتها.

اإلنس��ان من
2626مس��ألة :يج��وز تأخير الصالة لش��دَّ ة الخوف بحيث ال يتمكَّن
ُ
الص�لاة بوجه م��ن الوجوه ،ال بقلب��ه وال بجوارح��ه؛ ألنَّه لو َص َّل��ى فإنَّه ال
َّ

ي��دري ما يقول وال م��ا يفعل؛ وألنَّه يدافع الموت ،وقد ورد ذلك عن بعض
أخ��روا صال َة ال َفجر
الصحاب��ة ،كما في حديث أنس في فتح ت ُْس��تَر ،فإنَّهم َّ

()1
َّبي
عن وقتها إل��ى ُّ
الضحى حتى َفتَح ال َّل ُه عليهم  ،وعلي��ه ُيحمل تأخير الن ِّ
 يوم الخندق الصال َة عن وقتها ،فإنَّه قالَ :
الصالة
«ش��غلونا عن َّ
أن يص ِّل َيها في وقتها.
الوسطى»( ،)2أي بحيث لم يستطع ْ

2727مس��ألة :يج��وز تأخير الصالة ع��ن وقتها لض��رورة كإطفاء حري��ق ،وإنقاذ
غريق ،ال لحاجة؛ ألن الضرورات فقط هي التي تبيح المحذورات.

2828مس��ألة :من جحد وجوب الصلوات المجمع على وجوبها فهو كافر؛ ألنَّه
ِّ
القطعي،
مك��ذ ٌب لل��ه تعالى ،ورس��وله  ،وإجماع المس��لمين
ِّ
وجوب بعضها.
وحتى لو َج َحدَ وجوبها وص َّلى ،وكذا لو َج َحدَ
َ

أن
2929مس��ألة :ال ف��رق بين األم��ور القطع َّية في الدِّ ي��ن وبين األم��ور الظنِّ َّية في َّ
اإلنس��ان ُي ْع َ
مهم ٌة
��ذر بالجهل فيها ،وهذه المس��ألة ـ أعني الع��ذر بالجهل ـ َّ
تحتاج إلى تثب ٍ
ت حتى ال نُك ِّفر من لم َيدُ َّل الدليل على كفره.
ُّ
((( رواه البخ��اري تعليق��ًا بصيغ��ة الج��زم ،ووصله خليفة بن خي��اط يف «تاريخه» ص( )146ق��ال :ثنا ابن
ُزريع ،عن س��عيد ،عن قتادة ،عن أنس به ،وإس��ناده صحيح .ووصله أيضًا ابن سعد ،وابن أبي شيبة من
وجه آخر عن قتادة .انظر «الفتح» شرح حديث (.)945
((( رواه مسلم.
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ٍ
َ
وج َحدَ وجوب الصالة ،فإنَّه ال
3030مس��ألة :إذا كان المس��لم
حديث عهد بكفر َ
ٍ
الح��ق ،فإذا ُعرض له ّ
ّ
ثم جحد فإنه
يكف��ر ،لكن ُيب َّي ُن له
الحق على َو ْجه َب ِّي ٍن ّ
يكفر.

3131مس��ألة :إذا ترك الصالة المفروضة تهاونًا أو كس�لاً مع إق��راره بفرضيتها،
فإنَّ��ه كافر كفر ًا أكبر مخرجًا من ِ
الم َّلة .هذا على المذهب ،وهو الصحيح؛
َ
ٌ
لق��ول الل��ه تعال��ى( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ) [التوب��ة ،]11:فاآلية ُّ
ت��دل على أنَّه ال يكون أخًا لنا ف��ي الدِّ ين إذا لم
الش��رك والكفر ُ
الر ُجل وبين ِّ
الصالة»( ،)1وقوله
ترك َّ
ُي َص ِّل؛ ولحديث« :بين َّ

حقيقي
وأن هذا كفر
ف��ي الحديث« :الكفر» ،أتَى بأل الدا ّلة عل��ى الحقيقةَّ ،
ّ
الصالة ،فمن
ولي��س كفر ًا دون كُف��ر؛ ولحديث« :العهدُ الذي بينن��ا وبينهم َّ
تركها فقد كفر»( ،)2وال َب ْين َّي ُة تقتضي التمييز بين الشيئين ،فهذا في َحدٍّ  ،وهذا
نصوص التكفير على َم ْن تركها جاحد ًا ،فإن
أن نحمل
في َحدٍّ  ،وال يمك��ن ْ
َ

اإلنس��ان لو َص ّلى الصالة كاملة وهو جاحدٌ لوجوبها فإنَّه كافر؛ ولقول عبد
َ
الله بن شقيق« :كان
ون شيئًا من األعمال
النبي  ال َي َر َ
ُ
أصحاب ِّ
اإلجماع إِ
ُ
سحاق بن راهويه ،فقال:
تركه كفر غير الصالة»()3؛ ولهذا َحكى
َ

إن َ
تارك الصالة كافر»(.)4
«ما زال الناس من عهد الصحابة يقولونّ :

((( رواه مسلم.
وصححه الرتمذي ،وابن حبان ،والحاك��م ،والنووي ،والذهبي ،واأللباين،
((( رواه الخمس��ة إال أب��ا داود،
ّ
وقال هبة اهلل الطربي« :هو صحيح على شرط مسلم» ،وقال شعيب األرنؤوط" :إسناده قوي".
((( رواه الرتم��ذي ،وابن نصر يف تعظي��م قدر الصالة ،والحاكم .وقال الن��ووي« :رواه الرتمذي يف اإليمان
بإسناد صحيح» ،وصححه األلباين.
الصالة» رقم (« ،)990المح َّلى» (.)243 ،242/2
((( انظر« :تعظيم قدر َّ
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3232مس��ألة :ال نحكم بكفر تارك الصالة المفروضة تهاونا وكس�لا حتى يدعوه
إل��ى فعلها إمام أو نائبه؛ ليتح َّقق أنه تركها كس�لاً؛ إذ ق��د يكون معذور ًا بما
يعتقده عذر ًا وليس ٍ
وأصر علمنا أنه ليس معذور ًا
بعذر ،لكن إذا دعاه اإلمام
َّ
ولكن الصحيح :أنه ال تُشترط دعو ُة
فيكفر .هذا هو المشهور من المذهب.
ّ

اإلمام؛ لظاهر األد َّلة ،وعدم الدَّ ليل على اشتراطها.

3333مس��ألة :ال نحك��م بكفر تارك الصالة المفروضة تهاونا وكس�لا حتى ِض ْي ِق
يظن جوا َز الجم��ع من غير ٍ
عذر؛ فالحتمال هذا
وق��ت الثانية عنها؛ ألنَّه قد ُّ
الظن ال نحكم بكفره.
ِّ

3434مس��ألة :م��ن ت��رك فرضا من الص�لاة عمدا فإنه يأث��م ولكنّ��ه ال يكفر ـ على
الصحي��ح ـ ،وإنما الذي يكف��ر هو من ترك الصالة دائم��ًا؛ بمعنى أنَّه و َّط َن
ألن هذا ال َي ْصدُ ُق عليه أن��ه ترك الصالة؛ وقد قال
نفس��ه على ت��رك الصالة؛ َّ
َ
الش ِ
الر ُجلِ وبين ِّ
الصالة»( ،)1ولم
��رك والكف ِر َت ْر ُك َّ
النبي « :بين َّ
ُّ

«م ْن ت َ
متعمد ًا فقد َبرئت
َرك صال ًة مكتوب ًة ِّ
وأما حديثَ :
يق��ل« :ت ََر َك صالةً»ّ .
من��ه ِّ
َ
األصل بقا ُء اإلس�لام فال نخرجه منه
وألن
صحته نظر؛ َّ
الذ َّمةُ»( ،)2ففي َّ
ألن القاعدة تقول( :ما ثبت بيقين ال يرتفع إال بيقين).
إال بيقين؛ َّ

المعارض
3535مس��ألة :إذا تَب َّين كفر من ترك الصالة بالدَّ ليل القائ ِم الس��ال ِم عن ُ
والر َّدة علي��ه؛ ألن القاعدة تقول:
ب أن تترت َ
وج َ
المق��اومَ ،
َّب أح��كام ال ُك ْفر ِّ

((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري يف األدب المفرد ،وابن ماجه ،والبيهقي يف ُّ
الش��عب .قال ابن حجر« :يف إسناده ضعف»،
وقال يف موضع آخر« :إس��ناده حس��ن موصول» ،وقال البوصيري« :إس��ناده حس��ن» ،وله شواهد ،وقد
قواه ابن حجر بشواهده.

12

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

(الحكم يدور مع ِع َّلته وجود ًا وعدمًا).

الص�لاة أو تركها تهاونًا وكس�لاً حتى
3636مس��ألة :ال يقت��ل من َج َحد وجوب َّ
ُب إلى
ُيس��تتاب ثالث��ا ،أي يس��تتيبه اإلم��ام أو نائبه ثالثة أي��ام ،فيقول ل��ه :ت ْ
لما ُذكر له ٌ
وص ِّ
رجل ارت��دَّ ف ُقتِ َل،
الل��ه َ
��ل وإال قتلناك؛ لقول عم��ر ّ 
فقال لهم« :هالّ حبس��تموه ثالثًا ،وأطعمتموه َّ
كل يو ٍم رغيفًا ،واس��تتبتُموه
أحضر ،ول��م ُآم ْر ،ولم َأ ْر َض إ ْذ
اللهم إنِّي لم
ويراجع أمر الله،
ْ
ّ
َل َع َّل��ه يت��وب ُ
أن هذا يرجع إلى اجتهاد
بلغن��ي»( .)1هذا على المذهب.
ولك��ن الصحيحَّ :
ّ

الحاكم ،وهذا ال ُينافي ما قاله عمر ،وال ُيخالف األد َّلة.

***

ُ
باب األَ َذان واإلِقامة

3737مس��ألة :األذان في ال ُّلغ��ة :اإلعال ُم ،ومنه قول��ه تعالى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ) [البقرة ،]279:وقوله( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ) [التوبة.]3:
ِ
الصالة بذكر مخصوص
3838مس��ألة :األذان ش��رعا :هو اإلعال ُم بدخول وق��ت َّ
الصالة؛ لإلعالم به.
بعد دخول وقت َّ
مصدر أقام ،من أقام الشي َء إذا جعله مستقيمًا.
3939مسألة :اإلقامة في ال ُّلغ َِة:
ُ

4040مس��ألة :اإلقامة ش��رعا :هي إع�لا ٌم بذكر مخصوص للدُّ خ��ول في الصالة
تع ّبدا لله.
((( رواه مالك ،وعبد الرزاق ،والبيهقي ،عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل بن َع ْبد القاري ،عن أبيه به.
ومحمد بن عبد اهلل بن َع ْبد القاري ،ذكره ابن حبان يف الثقات ،ولم يو ِّثقه غيره.
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أن األذان إعالم بالصالة للته ُّيؤ لها،
4141مس��ألة :الفرق بين األذان وبين اإلقامةّ :
الصفة يختلفان.
واإلقامة إعال ٌم للدُّ خول فيها واإلحرام بها ،وكذلك في ِّ

ولكن األذان أفضل من اإلمامة ـ
4242مس��ألة  :اإلمامة والية ش��رع َّية ذات فضل،
ّ
عل��ى الصحيح ـ؛ لحديث« :لو يعلم الن��اس ما في النداء والصف األول ثم
لم يجدوا إال أن يس��تهموا عليه الس��تهموا عليه»()1؛ ولحديث« :المؤ ّذنون
ط��و ُل الن��اس َأعناقا يوم القيام��ة»()2؛ ولِ َما في��ه من إعالن ذك��رِ الله وتنبيه
َأ َ
الناس على سبيل العموم ،فالمؤ ِّذن إمام ِّ
لكل من سمعه ،حيث ُيقتدى به في

وألن األذان ُّ
أشق من اإلمامة
الصائم وإفطاره؛ َّ
الصالة وإمساك َّ
دخول وقت َّ
ُ
باألهم عن
الراشدون؛ ألنَّهم اشتغلوا
غالبًا ،وإنَّما لم يؤ ِّذن
ِّ
رسول وخلفاؤه َّ

تفرغ لمراقبة الوقت النش��غل
المهم؛ َّ
ألن اإلمام يتع َّلق به جميع النَّاس ،فلو َّ
ّ

مهمات المسلمين.
عن َّ

4343مسألة :شروط وجوب األذان واإلقامة خمسة:
1 .1أن يكونا للصلوات الخمس.
2 .2أن يكون المص ّلون رجاالً.

3 .3أن يكون المص ّلون مقيمين .ويأتي الخالف قريبا إن شاء اهلل.

4 .4أن يكون المص ّلون جماعة ال منفردين.

5 .5أن تكون الصلوات مؤ َّداة ال مقضية ،ويأتي الخالف قريبا إن شاء اهلل.

4444مسألة :األذان واإلقامة فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس المكتوبة
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه مسلم.
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الج ُمعة؛ ألنها َح َّلت َّ
النبي  أمر
محل ال ُّظهر ،والدليلّ :
ومنها ُ
أن ِّ
بهم��ا في ِعدَّ ة أحاديث ،منها« :إذا حضرت الصال ُة فل ُيؤ ِّذنْ لكم أحدُ كم»()1؛

يتم العل��م بالوقت إال بهما
والس��فر؛ وألن��ه ال ُّ
ولمالزمت��ه لهما في الحضر َّ

غالبًا؛ ولتع ُّين المصلحة بهما؛ ألنَّهما من شعائر اإلسالم الظاهرة.

4545مسألة :ال يجب األذان على الصغار؛ ألنهم ليسوا من أهل التَّكليف ،ولكن
يستحب لهم.
ّ

الرجال أو ك َُّن
4646مس��ألة :ال يجب األذان على النساء ،سواء ك َُّن منفردات عن ِّ
عليهن أذان؛ س��واء ك َُّن
معه��م .هذا على المذهب .على المذهب ال يجب
َّ
الرجال أو ك َُّن معهم.
منفردات عن ِّ

4747مس��ألة :إذا لم نقل بوجوب األذان واإلقامة على النساء فما الحكم حينئذ؟
في��ه روايات عن اإلمام أحمد :رواية :أنَّهما ُيكرهان ،ورواية :أنَّهما ُي َباحان،

أن اإلقامة مس��تح َّبة دون األذان .ولو قال
ورواية أنَّهماُ :يس��تح َّبان ،وروايةَّ :
الصالة ،لكان له وجه.
قائل بهذه الرواية؛ ألجل
اجتماعهن على َّ
ّ

ٌ
4848مس��ألةُّ :
مش��روط
كل الرواي��ات الس��ابقة في حكم األذان واإلقامة للنس��اء
ٍ
فإما أن
بما إذا لم
س��م ْع َنّ ،أما إذا رفعن َّ
يرفعن َّ
َ
الصوت ّ
الصوت على وجه ُي َ
نقول :بالتَّحريم أو الكراهة.

��ن له��م .هذا على
4949مس��ألة :ال أذان وال إقام��ة عل��ى المس��افرين ،ولكن ُي َس ُّ
ألن
المذهب.
ولكن الصحيح :أن َُّه َما واجبان على المقيمين والمس��افرين؛ َّ
ّ
النب��ي  ق��ال لمالك بن الحويرث وصحبِ��ه ،وهم وافدون على
َّ

((( رواه البخاري ومسلم.
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الصال ُة فليؤ ِّذن لكم
الرس��ول مسافرون إلى أهليهم ،قال لهم« :إذا حضرت َّ
َّ
النبي لم َيدَ ِع األذان وال اإلقامة َح َضر ًا وال َس َفر ًا.
أحدُ ُكم»()1؛ َّ
وألن َّ

5050مس��ألة :الص�لاة المقض َّية ال يجب لها أذان وال إقام��ة .هذا على المذهب.
ولك��ن الصحيح :وجوبهما للصلوات الخمس الم��ؤ َّداة والمقض َّية؛ لعموم
ّ

«لما نام عن صالة الفجر في س��فره
النبي َّ :
األم��ر بهم��ا؛ وألن َّ
ولم يستيقظ إال بعد ُطلوع َّ
قيم»(.)2
الشمس أمر بال ًال أن ُيؤ ِّذنَ وأن ُي َ

للصالة ،فال يجب عليهم األذان
5151مس��ألة :إذا كان جماعة في بلد قد ُأ ِّذ َن فيه َّ
ألن األذان العا ّم في البلد حصل
اكتفا ًء باألذان العا ّم في البلد بل
يس��تحب؛ َّ
ّ
به الكفاية وسقطت به الفريضةُ ،لكن عليهم اإلقامة.

5252مس��ألة :األذان واإلقامة ُس��نَّة ف��ي َح ِّق المنفرد؛ ألنَّ��ه ورد فيمن يرعى غنمه
ويثيبه على ذلك»()3؛ وألن المقصود منهما
للصالة َّ
ويؤ ِّذن َّ
“أن الله َيغفر له ُ
ُ

إعالم الناس ،وال جماعة هنا.

5353مسألة :إذا تواطأ أهل بلد على ترك األذان واإلقامة ،أو على ترك األذان فقط
أن ُيؤ ِّذنُوا ،وهذا من باب التعزير إلقامة هذا
وجب على السلطان قتالهم إلى ْ
الفرض ،وليس من باب استباحة دمائهم؛ ولهذا ال ُي ْت َبع ُمدْ بِ ُرهم ،وال ُي ْج َه ُز

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه أحم��د ،وأب��و داود ،والنس��ائي ،ع��ن أب��ي ُع َّش��انة ،عن ُعقب��ة بن عامر قال« :س��معت رس��ول اهلل
يعجب ر ُّبك من راعي ٍ
ُ
فيقول
بالصالة و ُيص ّلي،
 يقول:
غنم يف رأس ش��ظ َّية الجب��ل ،يؤ ِّذن َّ
ُ
ويخ��اف منِّي ،قد غفرت لعب��دي ،وأدخلته
الصالة،
ُ
اهلل  :انظ��روا إل��ى عبدي ه��ذا ،يؤ ِّذ ُن ويقي��م َّ
صححه اب ُن حبان ،واأللباين ،وش��عيب األرنؤوط ،وقال المنذري« :رجال إس��ناده
الجنَّ��ة» .والحديث َّ
ثقات».
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عل��ى ج ِ
ريحهم ،وال ُي ْغن َُم لهم ٌ
مال ،وال ت ُْس�� َبى لهم ُذ ِّر َّية؛ ألنَّهم مس��لمون،
َ
ألن األذان واإلقامة هما عالمة بالد اإلسالم ،وهما من
وإنما ُقوتلوا تعزير ًا؛ َّ

النبي  إذا غزا قومًا أمسك
ش��عائر اإلس�لام ال َّظاهرة ،فقد كان ُّ
سمع أذانًا ك َّ
َف ،وإال قاتلهم(.)1
يأتي
ُ
الوقت ،فإن َ
حتى َ

5454مسألة :إذا ترك أهل بلد اإلقامة فقط فيحتمل أن يقاتلوا؛ ألنَّها عالمة ظاهرة،
لكنَّها ليس��ت كاألذان .قال « :إذا س��معتم اإلقامة فامش��وا إلى
الصالة»(َّ ،)2
فدل على أنها عالمة ظاهرة ت ُْس َم ُع .ويحتمل أالَّ ُيقاتَلوا.
َّ

��ر ُم أخ��ذ أج��رة عل��ى األذان واإلقامة ،ب��أن يعق��دَ عليهما عقد
5555مس��ألةَ :ي ْح ُ
��رب وعباد ٌة من العب��ادات ،والعبادات ال يجوز
إج��ارة؛ ألنهما ُقربة من ال ُق َ

أخذ األجرة عليه��ا؛ لقول الله تعالى( :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) [ه��ود]16-15:؛ وألنه إذا

أراد بأذان��ه أو إقامت��ه الدُّ نيا بطل عم ُله ،فلم يكن أذان��ه وال إقامته صحيحة.
ِ
أمرنا فهو َر ٌّد»(.)3
قال « :من َعمل َع َمالً ليس عليه ُ

الج َعالة لمن يتو ّلى األذان واإلقامة ،بأن يقال :من أ َّذن في هذا
5656مسألة :تجوز ُ
ون ٍ
عقد وإلزام فهذه جائزة؛ ألنَّه ال إلزام فيها ،فهي
المسجد فله كذا وكذاُ ،د َ
كالمكافأة.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.

مسلم.
وو َص َل ُه
((( رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزمَ ،
ٌ
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والمقيم عطا ًء من بيت المال َر ْز َقًا ،وهو ما
5757مسألة :يجوز أن ُي ْع َطى المؤ ِّذن ُ
ع��رف في وقتنا بالمكافأة؛ ألن بيت المال إنما ُو ِض َع لمصالح المس��لمين،
ُي
َ
واألذان واإلقامة من مصالح المسلمين.
متطو ٌع َأ ْه ٌل يتو ّل��ى األذان واإلقامة فإنه ال يجوز أن ُيع َطى
5858مس��ألة :إذا ُو ِجدَ
ّ

ون حاجة إلى صرفه.
آخر من بيت المال؛ حماي ًة لبيت المال من أن ُي
َ
صرف ُد َ

ق��وي الصوت ،ويحتمل أن
يس��تحب أن يكون المؤذن َص ِّيتًا ،أي
5959مس��ألة:
ّ
ّ
حسن الصوت.
يكون المعنى
َ

قوة
الصوت م��ن نعمة الله؛ ألنَّه��ا تزيد صوت الم��ؤ ِّذن َّ
6060مس��ألة :مك ِّب��رات َّ
وحس��نًا ،وال مح��ذور فيها ش��رعًا ،ف��إذا كان كذلك وكانت وس��يلة ألمر
ُ

مطلوب
النبي 
شرعي ،فللوسائل أحكام المقاصد؛ ولهذا َ
أمر ُّ
ّ

��م َرة»()1؛
الع َّب��اس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين« :أين
ُ
الس ُ
أصحاب َّ
لقو ِة َصوته.
َّ

يستحب أن يكون المؤ ّذن أمينًا على الوقت ،وعلى عورات الناس
6161مس��ألة:
ّ
خصوص��ًا فيما س��بق ،حي��ث كان النَّاس يؤ ِّذن��ون فوق المن��ارة .هذا على
ألن األمانة
المذه��ب.
الصحيح :أنه يج��ب أن يكون المؤ ّذن أمين��ا؛ َّ
ولكن َّ
ّ

الركني��ن المقصودين في ِّ
القوة كما ق��ال تعالى:
كل ش��يء ،والثان��ي َّ
أح��د ُّ
(ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ) [القصص.]26:

وقوي غير أمين ،فيكون التقديم حس��ب ما
6262مس��ألة :إذا ُو ِجدَ ضعيف أمين،
ّ
((( رواه مسلم.
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يقتضي��ه العم��ل ،فبعض األعمال تك��ون مراعاة األمانة في��ه َأولى ،وبعضها

القوة في اإلمارة قد تكون أولى بالمراعاة،
القوة أولى ،فمث�لاً َّ
تكون مراعاة َّ
واألمانة في القضاء قد تكون أولى بالمراعاة.

ابن
6363مسألة :يجب أن يكون المؤ ّذن عالمًا بالوقت بنفسه أو بتقليد ثقة؛ ألن َ
أصبحت»(،)1
«أصبحت
أ ِّم مكت��وم كان رجالً أعمى ال يؤ ِّذن حتى ُيقال له:
َ
َ
واألفض��ل أن يك��ون عالمًا بالوقت بنفس��ه؛ ألنه قد َّ
يتعذر علي��ه من ُيخبره
بالوقت.

6464مسألة :العلم بالوقت يكون بالعالمات التي جعلها الشارع عالمة ،فالظهر:
ٍ
الش��مس .والعصر :بصيرورة ِّ
بزوال َّ
ش��يء مثله بع��د فيء الزَّوال.
ظل ك ُِّل
الش��مسِ .
والعشاء :بمغيب َّ
والمغرب :بغروب َّ
الش��فق األحمر .والفجر:

بطل��وع الفجر ال َّثاني .وه��ذه العالمات أصبحت في وقتن��ا عالمات خف َّية؛

لع��دم االعتن��اء بها عن��د كثير من النَّ��اس ،وأصب��ح الناس يعتم��دون على
والساعات.
التقاويم َّ

��ت
6565مس��ألة :التقاوي��م تختل��ف ،فأحيانًا يكون بي��ن الواحد واآلخر إلى ِس ّ
دقائق ،وهذه ليس��ت ه ِّينة وال س�� َّيما في أذان الفجر وأذان المغرب؛ ألنَّهما

أن َّ
كل األوقات يجب فيها التحري.
يتع َّلق بهما الصيام ،مع ّ

6666مسألة :إذا اختلف تقويمان ٌّ
صادر عن عارف بعالمات الوقت،
وكل منهما
ٌ
المتأخر في ِّ
أن
فإننا ُنقدِّ م
ّ
ألن األصل عدم دخول الوقت ،مع ّ
كل األوقات؛ َّ
كلاًّ من التَّقويمين صادر عن ٍ
نص الفقهاء على مثل هذا.
أهل ،وقد َّ

((( رواه البخاري ،ومسلم.
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6767مسألة :إذا كان أحد التقويمين صادر ًا عن أعلم أو أوثق فإنَّه يقدَّ م.

الفجر ،وقال
6868مس��ألة :لو قي��ل َلر ُجلينْ :ار ُق َبا الفج��ر ،فقال أحدهما :طل��ع
ُ
ألن األصل عدم دخ��ول الوقت،
الثان��ي :ل��م يطلع ،فيؤخذ بق��ول ال َّثان��ي؛ َّ
كذل��ك إذا اختلف تقويمان ٌّ
صادر عن عارف بعالمات الوقت،
وكل منهما
ٌ
المتأخر في ِّ
كل األوقات.
فإنه ُيقدَّ ُم
ّ

��اح ف��ي األذان اثنانُ ،ق��دِّ َم (أفضلهما فيه) من حيث ُح ِ
س��ن
6969مس��ألة :إِذا ت ََش َّ
(ث��م أفضلهما في ِدينه) ،أي
َّ
الص��وت ،واألداء ،واألمان��ة ،والعلم بالوقتّ ،
ِّب نفس��ه،
(ث��م أفضلهما في عقله) ،بحيث يس��تطيع أن يرت َ
أطوعهم��ا للهّ ،
ِ
(ثم من يختاره الجي��ران) ،أي أهل
ويج��اري الن��اس
بتحملهم في أذاه��مّ ،
ُّ
رجح الجيران؛
الصف��ات ،ولم ُي ِّ
(ث��م ُق ْرعة) .هذا إذا تعادلت جميع ِّ
الحيّ ،
ِّ
يحصل بها تَمييز المشتبه و َت ْبيين المجمل عند تساوي الحقوق؛
َّ
ألن القرعة ُ

يحصل بها َف ُّ
ك الخصومة والنِّزاع ،فهي طريقة معتبرة ش��رعا.
وألن ال ُق ْر َعة ُ
تهن
النبي  إذا أراد سفر ًا أ ْق َ
رع بين نسائه فأ ّي ّ
قالت عائش��ة« :كان ُّ
خرج سهمها خرج بها معه»(.)1

ُ
ولي األمر ف�لا يتقدّ م عليه أحد إال بإذنه؛
7070مس��ألة  :إذا ُع ِّي��ن
الرجل ُم َؤ ِّذنَا من ّ
الر َ
الر ُ
جل في ُس��لطانه»( ،)2فيقال :وكذلك أيضًا ال
جل َّ
لحديث« :ال َيؤُ َّم َّن َّ
الر ُ
جل في سلطان مؤ ِّذن آخر.
يؤ ِّذن َّ

لصحة األذان أال ينقص عن خمس عشرة جملة ،فـ(التَّكبير
7171مس��ألة :يشترط
ّ
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.
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في َّأوله أربعَّ ،
مرتان،
والشهادتان أربع ،والحيعلتان أربع ،والتَّكبير في آخره َّ
أن ُّ
كل
والتَّوحيد واحدة) .هذا هو المشهور من المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ

السنَّة من صفات األذان فإنه جائز.
ما جاءت به ُّ

7272مسألة :صفات األذان:

جلَ��ة( :التكبير يف ّأوله أربع��ا بال ترجيع ،ثم
1 .1الصف��ة األوىل :مخس عش��ر مُ ْ
«لما َأ َم َر رس��ول
بق ّي��ة ُ
مرتين) .فعن عبد اهلل بن زيد قالّ :
الج َمل على ّ
اهلل  بالناق��وس ُيعم��ل ل ُيضرب به للن��اس لجمع الصالة
طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا يف يده ،فقلت :يا عبد اهلل أتبيع

الناق��وس؟ قال :وما تصنع به؟ فقلت :ندعو به إلى الصالة ،قال :أفال
أد ّل��ك على ما هو خير من ذل��ك؟ فقلت له :بلى ،ق��ال :فقال :تقول:
(اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،أش��هد أن ال إله إال اهلل ،أش��هد

محمدا رسول
محمدا رسول اهلل ،أشهد أنّ
أن ال إله إال اهلل ،أش��هد أنّ
َّ
َّ
حي على
حي على الفالحّ ،
حي على الصالةّ ،
حي عل��ى الصالةّ ،
اهللّ ،

ثم اس��تأخر ع ّني غير
الف�لاح ،اهلل أكب��ر ،اهلل أكبر ،ال إله إال اهلل) .قالّ :
بعي��د ،ثم قال :وتق��ول إذا أقمت الصالة( :اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،أش��هد

حي
أن ال إله إال اهلل ،أش��هد أنّ
َّ
حي على الصالةّ ،
محمدا رس��ول اهللّ ،
على الف�لاح ،قد قامت الصالة ،قد قامت الصالة ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر،
أتيت رس��ول اهلل  فأخبرته
أص َب ْح ُت ُ
فلما َ
ال إل��ه إال اهلل)ّ ،

بما رأيت فقال« :إنها لرؤيا حقّ إن شاء اهلل ،فقم مع بالل فألق عليه ما
رأيت فليؤ ّذن به فإنه أندى صوتا منك» ،فقمت مع بالل فجعلت ألقيه

عليه ويؤ ّذن به .قال :فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو يف بيته ،فخرج
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يجر رداءه ويقول :والذي بعثك بالحقّ يا رسول اهلل لقد رأيت مثل ما
ّ
رأى ،فقال رسول اهلل « :فلله الحمد»(.)1

مرتين يف ّأوله مع الترجيع ـ
2 .2الصفة الثانية :س��بع عشرة ُج ْم َلة( :التكبير ّ
س��ر ًا ثم يقولها جهر ًا ـ ،ثم بق ّية الجمل على
وهو أن يقول الش��هادتين ّ
نبي اهلل  ع َّلمه
ّ
مرتي��ن) .فعن أبي مح��ذورة « :أنّ ّ
ه��ذا األذان( :اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،أش��هد أن ال إله إال اهلل ،أش��هد أن ال

محمدا رسول اهلل،
محمدا رس��ول اهلل ،أشهد أنّ
إله إال اهلل ،أش��هد أنّ
َّ
َّ
ثم يعود فيقول :أش��هد أن ال إله إال اهلل ،أش��هد أن ال إله إال اهلل ،أشهد

حي على الصالة
محمدا رس��ول اهلل ،أش��هد أنّ
أنّ
َّ
َّ
محمدا رسول اهللّ ،

مرتين ،اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،ال إله إال اهلل)»(.)2
حي على الفالح ّ
ّ
مرتينّ ،

3 .3الصفة الثالثة :تس��ع عش��رة ُج ْم َلة( :التكبير يف ّأوله أربعا مع الترجيع،
نبي اهلل
ثم بق ّي��ة الجمل على ّ
مرتين) .فعن أبي محذورة « :أنّ ّ
 ع َّلم��ه ه��ذا األذان( :اهلل أكبر ،اهلل أكب��ر ،أكبر ،اهلل أكبر،
محمدا رسول
أشهد أن ال إله إال اهلل ،أشهد أن ال إله إال اهلل ،أشهد أنّ
َّ

محمدا رس��ول اهلل ،ثم يعود فيقول :أشهد أن ال إله إال
اهلل ،أش��هد أنّ
َّ
محمدا رس��ول اهلل ،أش��هد أنّ
اهلل ،أش��هد أن ال إله إال اهلل ،أش��هد أنّ
َّ

مرتين،
َّ
حي على الفالح ّ
حي على الصالة ّ
مرتينّ ،
محمدا رس��ول اهللّ ،
اهلل أكبر ،اهلل أكبر ،ال إله إال اهلل)»(.)3

((( رواه أبو داود ،وصححه األلباين.
((( رواه مسلم.

((( رواه أبو داود ،والنسائي ،وابن ماجه ،وابن حبان ،وصححه األلباين.
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ين��وع فيؤ ّذن به��ذه الصفة ت��ارة وباألخرى تارة
7373مس��ألة :ينبغي للم��ؤ ّذن ْ
أن ّ
وهك��ذا؛ ألن فيه حفظا للس��نَّة ،ونش��را ألنواعها بين الن��اس؛ وألنه أحضر
يحصل تش��ويش وفتن��ة ،والقاعدة تق��ول( :العبادات
للقل��ب .هذا ْ
إن ل��م ُ

متنوعة ،ينبغي لإلنسان أن يفعلها على هذه الوجوه).
الواردة على وجوه ِّ

الن��اس بتعليمهم بوج��وه العبادة ال��واردة ،فإذا
��روض
ُ
7474مس��ألة :ينبغ��ي أن ُي َّ
ليحصل المقصود
نفوسهم قام بتطبيقها عمل ّيًا؛
ُ
اطمأنت قلو ُبهم وارتاحت ُ
السنَّة من غير تشويش وفتنة.
بعمل ُّ

7575مسألة :يزيد المؤ ّذن في َأ َذ ِ
مرتين ،ومح ّلها
ان ُّ
الصبحِ ( :الصالة خير من النوم) ّ
الص ْب ِح فق��ل :الصالة
األول لص�لاة ُّ
بع��د الحيلعتي��ن؛ لحدي��ث« :إذا أ ّذنت ّ
()1
س��مى التثويب ،من ث��اب يثوب إذا رجع؛
ٌ
خي��ر م��ن ال َّنوم»  ،وهذا القول ُي َّ
ألن الم��ؤ ّذن ثاب إل��ى الدعوة إلى الص�لاة بذكر فضله��ا ،واخت ُّص الصبح

متلهفا للنوم.
بالتثويب؛ ألن كثير ًا من النَّاس يكون في ذلك الوقت نائما ،أو ّ

7676مس��ألة :ال يلتف��ت أثناء التثويب بل يبقى مس��تقبل القبل��ة؛ ألن إذا لم ُيذكر
االلتفات ،فاألصل أن يبقى على التوجه إلى ِ
القبلة.
ّ
الم َراد باألذان الذي ُيقال فيه
توه َم بعض الناس في ه��ذا العصر ّ
7777مس��ألةَّ :
أن ُ
التثوي��ب ه��و األذان الذي قبل الفجرُ ،
وش�� ْب َهتُهم في ذلك :أن��ه قد ورد في
خير
بع��ض ألفاظ الحدي��ث« :إذا أ ّذنت ّ
األول لصالة الصب��ح فقل :الصالة ٌ
توهم غير صحيح؛ ألنه قال« :لصالة الصبح» ،ومعلوم
من النوم»( ،)2وهذا ّ

((( رواه عب��د ال��رزاق ،وأحمد ،وأبو داود ،والنس��ائي .ق��ال النووي« :حديث حس��ن» ،وصححه األلباين،
وشعيب األرنؤوط.
((( انظر الحاشية السابقة.
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النبي
ّ
أن األذان ال��ذي في آخر الليل لي��س لصالة الصبح ،وإنما هو كما قال ُّ
« :ليوق��ظ النائ��م ،ويرج��ع القائم»(ّ ،)1أما ص�لاة الصبح فال
األول بالنس��بة
«األول» فهو ّ
وأما قول��هّ :
ُي��ؤ ّذن له��ا إال بعد طلوع الصب��حّ ،
لإلقامة .ق��ال « :بين ّ
كل أذانين ص�لاة»( ،)2والمراد باألذانين:
األذان واإلقامة.

7878مسألة :صفات اإلقامة:

مرة إال
1 .1الصف��ة األوىل :تس��ع مُ َ
ج ٍل( :ب��أن تكون جمل اإلقامة ك ّله��ا على ّ
ق��د قامت الصالة تك��ون على مرتين)؛ لحديث أنس ق��الُ :
«أمر بالل
ّ
أن يش��فع األذان ويوت��ر اإلقام��ة ،إال اإلقامة»()3؛ ولحدي��ث ابن عمر
مرتي��ن
ق��ال« :إ ّنم��ا كان األذان عل��ى عه��د رس��ول اهلل ّ 

مرة ،غير أنه يق��ول :قد قامت الصالة ،قد قامت
مرة ّ
مرتي��ن ،واإلقامة ّ
ّ
الصالة.)4(»..

والتش��هد
مرتان،
ّ
2 .2الصف��ة الثانية :إحدى عش��رة مُ ْ
جلَة( :التكبير يف ّأوالها ّ
مرة ،وقد قامت الصالة
م��رة ّ
مرة ،والحيعلتان ّ
مرة ّ
للتوحيد والرس��الة ّ
مرة) .هذا هو المشهور من المذهب؛
مرتان ،والتوحيد َّ
مرتان ،والتكبير ّ
ّ
مرتين،
لحدي��ث« :إنما كان األذان على عهد رس��ول اهلل ّ 

مرة»(.)5
مرة ّ
واإلقامة ّ
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.

((( رواه أبو داود ،وحسنه األلباين.
((( انظر الحاشية السابقة.
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جلَ��ة( :التكبير أربعًا ،والتش��هدان أربعًا،
3 .3الصف��ة الثالثة :س��بع عش��رة مُ ْ
مرتين،
والحيعلت��ان أربع��ًا ،وق��د قام��ت الص�لاة اثنت��ان ،والتكبي��ر َّ

أن النبي - -
مرة)؛ لحدي��ث أبي مح��ذورة:» ّ
والتوحي��د َّ
ع ّلمه اإلقامة سبع عشرة كلمة»(.)1

س��ن ترتيل جمل األذان ،أي يقولها ُج ْم َل ًة ُج ْم َلةً .هذا هو األفضل
7979مس��ألةُ :ي ُّ
يق��ر ُن بين
عل��ى المش��هور م��ن المذه��ب .وهناك صف��ة أخرى :وه��ي ْ
أن ُ

التكبيرتي��ن ف��ي جميع التكبيرات فيق��ول( :ال ّله أكبر الله أكب��ر) ،ثم يقول:

(ال ّله أكبر الله أكبر) ،ويقول في التَّكبير األخير( :ال ّله أكبر الله أكبر).

الحدْ ُر في اإلقامة :أي ُيسرع فيها فال يرتّلها.
8080مسألةُ :ي َس ّن َ

أن يكون األذان على ش��يء ٍ
ألن ذل��ك أبعد للصوت،
عال؛ َّ
8181مس��ألة :ينبغ��ي ْ
أن األذان بالمك ِّب��ر مطلوب؛ ألنَّه أبعد
وأوص��ل إلى الناس ،وم��ن هنا نأخذ ّ
للصوت وأوصل إلى الناس.
َّ

الحدَ ث األكبر واألصغر ،ف ُيكره
8282مس��ألةُ :ي َس ُّن للمؤ ّذن أن يكون ِّ
متطهرا من َ
أذان الجن��ب دون أذان المح ِ
��دث حدثا أصغر ،هذا إذا ل��م تكن المنار ُة في
ُ ْ
ُ
المسجد ،فإن كانت في المسجد فإنَّه ال يجوز للجنب إال ُبو ُضوء.

8383مس��ألة :يس��ن أن يكون المؤ ّذن مس��تقبل ِ
القبلة ح��ال األذان؛ لحديث« :أنّ
َُ ّ

كب��ر باألذان اس��تقبل القبل��ة»()2؛ ولإلجماع كم��ا حكاه ابن
ب�لاال كان إذا ّ
وألن األذان عب��ادة ،واألفض��ل ف��ي العبادة أن يكون اإلنس��ان فيها
المن��ذر؛ َّ

((( رواه مسلم.

((( رواه الطرباين يف الكبير ،وقال الهيثمي« :فيه عبد الرحمن بن عمار بن سعد ض ّعفه ابن معين».
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مستقبل ِ
الق ْب َلة ما لم َيرِ ْد خالفه.

س��ن للم��ؤ ّذن أن يجع��ل إصبعيه الس�� َّبابتين في أذني��ه؛ ألنه أقوى
8484مس��ألةُ :ي ُّ
للصوت؛ وليراه من كان بعيد ًا أو َم ْن ال يسمع فيعرف أنه يؤ ّذن.

يس��ن للمؤ ّذن إذا كان يؤ ّذن على منارة لها طوق أن يستدير .هذا
8585مس��ألة :ال
ّ
على قول .ولكن هناك رواية في المذهب :أنه يسن له أن يستدير لكي ي ِ
سم َع
ّ
ُ
الناس من ِّ
كل جهة.

المرتين جميعا،
8686مسألة :السنَّة ّ
لحي على الصالة في ّ
أن المؤ ّذن يلتفت يمينًا َّ
المرتين جميعا.
لحي على الفالح في ّ
وشماال ّ

أن المؤ ّذن يلتف��ت في ّ
الج ْم َلة ال ف��ي بعضها ،وما يفعله
8787مس��ألة :الس��نَّة ّ
كل ُ

«حي على» مستقبل القبلة ثم يلتفت ،ال أصل له.
بعض المؤ ّذنين أنَّه يقولَّ :

8888مس��ألة :الحكمة م��ن االلتفات يمينًا وش��ماالً :إب�لاغ المدعوين من على
اليمين وعلى الشمال.

ألن اإلس��ماع يكون من
8989مس��ألة :م��ن أ َّذن بمك ّبر الص��وت فإنه ال يلتف��ت؛ َّ
الس��ماعات التي في المنارة ،ولو التفت َل َض ُعف الصوت؛ ألنه ينحرف عن
َّ
الالقط.

س��ن أن يقيم من أ َّذن؛ ألن بالالً كان هو ال��ذي يتو َّلى اإلقامة وهو
9090مس��ألةُ :ي ّ
يحصل التباس بين الناس في هذا األمر؛ وحتى يعلم
ال��ذي يؤ ِّذن؛ وحتى ال ُ

المؤ ِّذن أنَّه مسؤول عن اإلعالمين جميعًا.

9191مس��ألة :ال يقي��م الم��ؤ ّذن إال ب��إذن اإلمام أو ُع ْ
��ذره؛ ألن ب�لاالً كان ال يقيم
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حت��ى يخرج
تأخ َر يقولون:
النب��ي  ،وحتى كانوا ُيراجعون��ه إذا َّ
ُّ
َ
رسول الله»(.)1
«الصالةَ ،يا
َّ

الراتب ،ثم حضر المؤ ّذن الراتب
9292مسألة :إذا كان الذي أ ّذن نائبا عن المؤ ّذن َّ
قبل اإلقامة ،فإنه يتو َّلى اإلقامة المؤ ِّذن الوكيل دون الراتب .هذا على قول؛
يصح فيحتمل أن
فإن َص َّح فهو هو ،وإن لم
لحديث« :من أ َّذن فهو ُيقيم»(ْ )2
َّ
الراتب؛ ألنَّه ٌ
أصل والوكيل فرع ناب عنه لغيبته ،فإذا
يتو َّل��ى اإلقامة المؤ ِّذن َّ
َح َض َر زال مقتضى الوكالة.

ٍ
للنبي :
9393مسألة :يقيم المؤ ّذن في مكان أذانه إن َس ُه َل؛ لقول بالل ِّ
()3
ويؤيده ظاهر قوله « :إذا سمعتم اإلقامة
«ال تسبقني بآمين» ِّ ،

الصالة»(.)4
فامشوا إلى َّ

يص��ح األذان إال مرتَّب��ًا ،وكذا اإلقام��ة ،والترتيب ه��و :أن يبدأ
9494مس��ألة :ال
ُّ
َّس لم
ثم
ُّ
ثم التوحي��د ،فلو َنك َ
ث��م التكبيرّ ،
ثم الحيعلةّ ،
التش��هدّ ،
بالتكبي��رّ ،

أن تُف َع َل كما
الصف��ة فيج��ب ْ
يج��زئ؛ َّ
ألن األذان عب��ادة وردت عل��ى هذه ِّ
وردت؛ لحديث« :من َع ِم َل عم ً
أمرنا فهو َر ٌّد»(.)5
ال ليس عليه ُ
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه الخمس��ة إال النس��ائي ،م��ن حدي��ث عبد الرحم��ن بن زي��اد اإلفريق��ي ،واإلفريقي ه��ذا ضعيف.
والحديث ض ّعف إسناده البغوي ،وابن الرتكماين ،والنووي ،وشعيب األرنؤوط ،واأللباين.
((( رواه عبد الرزاق ،وأحمد ،وأبو داود ،والبزار ،والطحاوي «ش��رح مش��كل اآلثار» ،والحاكم ،والبيهقي
يلق بال ً
ال،
بأسانيدهم عن أبي عثمان النهدي .قال ابن حجر« :رجاله ثقات ،لكن قيل :إن أبا عثمان لم َ
روي عنه بلفظ« :إن بال ً
ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول».
ال قال» وهو ظاهر اإلرس��الَّ ،
وقد َ
وقال شعيب األرنؤوط« :مرسل صحيح» ،وضعفه األلباين.
((( رواه البخاري ،ومسلم.

مسلم.
وو َص َل ُه
((( رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزمَ ،
ٌ
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يصح األذان إال متوالي��ًا ،وكذا اإلقامة ،بحيث ال َي ْف ِص ُل الجمل
9595مس��ألة :ال
ّ
بعضها عن بعض بزمن طويل لم يجزئ ،فال
بعضها عن بعض ،ف��إن َف َص َل َ
َ

تتفرق أجزاؤها.
ُبدَّ أن يكون متواليًا؛ ألنَّه عبادة واحدة ،فال
ُّ
يصح أن َّ

9696مس��ألة :إذا َح َصل للمؤ ّذن ُعذر ،مثل إن أصابه ُعطاس أو ُس�� َعال ،فإنه يبني
على ما سبق؛ ألنه انفصل بدون اختياره.

9797مس��ألة :ال ي ِ
كم ُ
لألول ُعذر بل يس��تأنف ،أي يبدأ
حصل ّ
��ل األذان آخ��ر إذا َ
ُ
األذان من ّأوله.

يصح من كافر؛ ألن األذان عبادة
يصح األذان إال من مس��لم ،فال
9898مس��ألة :ال
ّ
ّ
فاشت َ
ُرط فيه اإلسالم.

9999مس��ألة :ال يصح األذان من مس��لم ُم ْع ِلن فِ ْس�� َقه ،كحالق اللحية ،وش��ارب
الدُّ خان ،ومس��بل ثوبه؛ ألن العدالة ش��رط في المؤ ّذن .هذا على المذهب.
ْ��رِّ ،
والذك ُْر مقبول من الفاس��ق،
ّ
ولك��ن الصحي��ح :الج��واز؛ ألن األذان ِذك ٌ
ولكن ال ينبغي أن يتو َّلى األذان واإلقامة إال من كان عدالً.

يصح األذان من مجنون؛ ألن العدالة تس��تلزم العقل ،والمجنون
10100مس��ألة :ال
ّ
ُ
وصف بعدالة وال فسق؛ وألنه ال قصد له.
ُرفِ َع عنه القلم ،فال ُي
ألن األذان ِذكْر،
أتم س��بع س��نين؛ َّ
10101مس��ألة :يجزئ األذان من مم ّيز ،وهو من َّ
ِّ
َب عليه ،فإذا َذك ََر
والذكْر ال ُيشترط فيه البلوغ ،فإن
َب له وال ُي ْكت ُ
الصبي ُي ْكت ُ
َّ
وصح منه ِّ
المم ِّيز فإنه ُيكتفى بأذانه.
األجر
كتب ال َّل ُه له
َّ
ال َّل َهَ ،
الذك ُْر ،فإذا أ َّذن ُ
َ
المم ِّي��ز؛ ألنه ال ُيوثق
ه��ذا عل��ى قول .وقال بعض العلم��اء :ال يجزئ أذان ُ
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بقول��ه وال ُيعتم��د عليه ،فقد ال يعرف متى تزول الش��مس ،ومتى يكون ُّ
ظل
ِّ
إن أ َّذ َن معه غير ُه فال
كل شيء مثله وغير ذلك .و َف َّص َل بعض العلماء ،فقالْ :
غيره فإِنَّه ال ُيعتمد عليه ،إال إذا كان عنده بالغ عاقل
ب��أس ،وإن لم يكن معه ُ
عارف بالوقت ين ِّبهه عليه .وهذا هو الصواب.

يصح األذان من امرأة؛ ألنها ليست أهال للوالية.
10102مسألة :ال
ّ

10103مس��ألة :يكره تلحين األذان ،أي يؤ ِّذ ُن على س��بيل التطري��ب به ،كأنما َي ُج ُّر
ألن األذان
ألف��اظ أغنية .ه��ذا على قول .ولكن عل��ى المذهب :ال
يص��ح؛ َّ
ّ
عبادة ،والتَّلحين يخرجه عن ذلك ،ويميل به إلى ال َّطرب واألغاني.

يصح األذان الملح��ون لحنا َج ِل ّيا :وهو ال��ذي يتغ َّير به المعنى،
10104مس��ألة :ال
ُّ
يصح؛ ألنه ُيحيل المعنى ،فإن أكبار :جمع َك َبر
كقوله« :الله أكبار» فهذا ال
ُّ
كأسباب جمع سبب ،وهو ال َّطبل.

يصح األذان الملح��ون لحنا َخ ِف ّيأ :وهو ال��ذي ال يتغ ّير به المعنى،
10105مس��ألة:
ّ
ولك��ن مع الكراه��ة ،كقوله« :الل��ه وكبر» فإنَّه يج��وز في اللغ��ة العربية إذا
محمد ًا
وقعت الهمزة مفتوحة بعد َض ٍّم أن تَقلب (واو) ،ولو قال« :أشهد ّ
أن ّ

َ
رس��ول الله» بنصب «رسول» فهو ال َّ
شك أنَّه َل ْح ٌن ُيحيل المعنى على اللغة
المشهورة؛ ألنه لم ِ
«أن» يكون منصوبًا
أن خبر ّ
يأت بالخبر ،لكن هناك لغة ّ
أن
الصالة» فعلى ال ُّلغة المش��هورة ـ وهي َّ
ف ُيقب��ل هذا ،وكقوله« :ح َّيا عل��ى َّ
اسم الفعل ال تلحقه العالمات ـ فهذا ال يتغ َّير به المعنى فيما يظهر ،وحينئذ
ألن غايته أنّه أشبع الفتحة حتى جعلها ألفًا.
يكون األذان صحيحًا؛ َّ
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وألن األذان
10106مس��ألة :ال
س��جل؛ ألنَّه حكاية ألذان س��ابق؛ َّ
بالم ِّ
ّ
يص��ح األذان ُ
ائتموا بهذا
يصح أن
ِّ
عب��ادة ،فكما أنَّه ال ُّ
نس��جل صالة إمام ثم نق��ول للناس ُّ
المسجل في األذان ،فمن اقتصر
يصح االعتماد على
المس��جل ،فكذلك ال
ِّ
ّ
ِّ

عليه لم يكن قائمًا بفرض الكفاية.

10107مس��ألة :يبط��ل األذان بفصل طوي��ل عرفا بي��ن ألفاظه ،وك��ذا اإلقامة؛ ألن
المواالة ش��رط؛ حي��ث إن َّ
كل واحد منهما عبادة ،فاش��ترطت المواالة بين
َّ
ثم أتى
ثم انصرف
أجزائها ُ
وتوضأ ّ
كالو ُضوء ،فلو ك َّبر أربع تكبيرات لألذان ّ
يصح ،بل يجب أن َي ْبت َِد َئ ُه من جديد.
فأتم األذان ،فإن هذا األذان ال
ُّ
َّ

المحرم ُينافي
يس��ير ُم َح َّر ٌم ال يس��ير مباح؛ ألن
10108مس��ألة :يبطل األذان بفصل
َّ
ٌ
العب��ادة ،مثل لو كان ٌ
رجل يؤ ِّذن وعن��ده جماعة يتحدَّ ثون؛ وفي أثناء األذان
التفت إليهم وقال :فالن فيه كذا يغتابه.

10109مسألة :ال يجزئ إن أ ّذن قبل الوقت؛ لحديث« :إذا حضرت الصالة فليؤ ِّذن
والصالة ال تحضر إال
لكم أحدُ ك��م .)1(»...فقال« :إذا حضرت َّ
الص�لا ُة»َّ ،
الصالة ،واإلعالم بدخول
بدخول الوقت؛ وألن األذان إعالم بدخول وقت َّ

الشيء ال يكون إال بعد دخوله.

الصالة ،فلو كان جماعة
11110مس��ألة :ينبغي في األذان أن يكون عن��د إرادة فعل َّ
يؤخروها إلى الوقت
في َسفر أو في نُزهة وأرادوا صالة العشاء ،وأح ُّبوا أن ِّ
الصالة ال عند
األفض��ل ـ وهو آخر الوق��ت ـ ،فيؤ ِّذنون عندما يريدون فع��ل َّ

النبي 
دخول وقت العشاء؛ ألنه َّ
لما أراد بالل أن يؤ ِّذن ،وكان مع ِّ
((( رواه البخاري ،ومسلم.
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الح ِّر ،فزالت الشمس ،فقام ليؤ ِّذن قالَ :
«أ ْبرِ ْد» ،ثم انتظر،
في س��فر في شدَّ ة َ
()1
فقام ليؤ ِّذن فقالَ :
«أ ْبرِ ْد» حتى َساوى الت َُّل َف ْي َئ ُه.

11111مس��ألة :إذا أ َّذن المؤ ّذن قبل الوقت جاه�لاً لزمه إعادته بعد دخول الوقت؛
الس��ابق للوقت ثواب
ألن األذان وقع في غير َم َح ّله ،ولكنّه ُي َثاب على أذانه َّ
ِّ
الذ ْكرِ المطلق.

يصح أذان الفجر بعد نصف الليل؛ لحديث« :إنّ بالال يؤ ّذن بليل،
11112مس��ألة:
ّ
فكلوا واشربوا حتى يؤ ّذن ابن ُأ ّم مكتوم ،فإنه ال يؤ ّذن حتى يطلع الفجر»(.)2
يصح
هذا على المذهب.
يصح؛ ألن هذا الحديث ال ُّ
ولكن الصحيح :أنه ال ّ
ّ
بأن هناك من
الرسول َ ص َّرح في الحديث َّ
االس��تدالل به؛ َّ
ألن َّ
ابن ُأ ِّم مكت��وم ،ومعلوم أنه
ي��ؤ ِّذ ُن إذا طلع الفجر،
فتحصل ب��ه الكفاية وهو ُ
ُ
إذا كان يوج��د م��ن ي��ؤ ِّذن لصالة الفجر حصل��ت به الكفاية؛ وألن��ه قد ب َّين
«إن بالالً يؤ ِّذن ٍ
القائم ،ف ُك ُلوا
النائ��م ويرجع
بليل؛ ليوقظ
في حديث آخ��رّ :
َ
َ

واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أ ّم مكتوم»( ،)3فليس أذانه لصالة الصبح ،بل
��حور؛ ولهذا قالُ :
«فك ُلوا واشربوا
الس ُ
ليوقظ النائم ويرجع القائم من أجل ُّ
حتى تسمعوا أذان ابن أ ّم مكتوم»(.)4

11113مسألة :لألذان شروط تتع َّلق باألذان نفسه ،وهي كما يلي:
1 .1أن يكون مرتَّبًا.

((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
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2 .2أن يكون متواليًا.

3 .3أال يكون فيه َل ْح ٌن ُيحيل المعنى.

السنَّة.
4 .4أن يكون على العدد الذي جاءت به ُّ

11114مسألة :لألذان ستّة شروط تتع َّل ُق بالمؤ ِّذن ،وهي كما يلي:
1 .1أن يكون َذك ََر ًا.

2 .2أن يكون مسلما.
3 .3أن يكون عاقالً.

4 .4أن يكون مم ِّيز ًا.

5 .5أن يكون واحد ًا.
6 .6أن يكون عدالً.

ُ
ش��ترط أن يكون بعد دخول الوقت،
11115مس��ألة :لألذان شروط تتع َّل ُق بوقته ،ف ُي
فال ُيجزئ قبله مطلقًا على الصحيح.

��ن جلوس المؤ ّذن بعد أذان المغرب يسيرا؛ للفصل بين األذان
11116مس��ألةُ :ي َس ّ
«ص ُّلوا قبل المغرب،
واإلقامة .هذا على المذهب ،وهو الصحيح؛ لحديثَ :
َص ُّلوا قبل المغربَ ،ص ُّلوا قبل المغرب ،وقال في الثالثة :لمن شاء؛ كراهية
اس ُس َّنة راتبة»( ،)1وهذا ّ
يدل على الفصل بين األذان واإلقامة
أن ي َّتخذها ال َّن ُ

والنبي
أن الصحابة كانوا إذا أ َّذن المغرب قاموا ُيص ُّلون
في المغرب .وثبت ّ
ُّ
()2
 يراهم فلم َين َْه ُه ْم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
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الحر ،وإال
11117مس��ألةُ :ي َس ّ
��ن تعجيل جمي ِع الصل��وات إال الظهر عند اش��تداد ِّ
العش��اء ،فاألفضل أن ال يطيل المؤ ّذن الفصل بين األذان واإلقامة ،لكن مع
ذلك ينبغي أن يراعي حديث« :بين ّ
كل أذانين صالة»(.)1

11118مس��ألة :الصلوات الت��ي لها نوافل قبلها كالفجر والظه��ر ينبغي للمؤ ّذن أن
الو ُضوء بعد األذان ومن صالة
ُيراعي حال الناس فيها ،بحيث يتمكَّنون من ُ
الراتبة.
َّ

ثم أقام ّ
لكل فريضة؛ لحديث:
11119مس��ألةَ :م ْن َج َم َع بي��ن الصالتين أ ّذن لألُولى ّ
النب��ي  أ َّذن في َع َر َفة ،ث��م أقام فص َّلى الظهر ،ثم أقام فص َّلى
«أنّ
َّ
العصر ،وكذلك في مزدلفة حيث أ َّذن وأقام فص َّلى المغرب ،ثم أقام فص َّلى
العشاء»()2؛ وألن وقت المجموعتين صار وقتًا واحد ًا ،فاكت ُِفي بأذان واحد
ٍ
بإقامة واحدة؛ ألن ِّ
ولم ُيكت َ
لكل صالة إقامة.
َف

ويقيم ّ
ل��كل فريضة ،فإنه
12120مس��ألة :من قض��ى فوائت فإنه يؤ ّذن ّ
م��رة واحدةُ ،
النبي  أ َّذن وأقام في غزوة األحزاب»( ،)3وذلك عندما
ثبت “أنّ
َّ
شغله الكفار عن صالة العصر حتى دخل المغرب.

الصالة ثالثة:
12121مسألة :أوصاف َّ

مرة.
1 .1أداء :وهو ما ُفعل يف وقته ّ
ألول ّ
ِ
مرة ثانية ،كقوله « :إذا َص َّليتُما يف
2 .2إعادة :وهو ما ُفع َل يف وقته ّ

((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه مسلم.
الس��كن .قال ابن س��يد
((( رواه أحمد ،والنس��ائي ،والدارقطني،
ّ
وصححه :ابن خزيمة ،وابن حبان ،وابن َّ
الناس« :إسناده صحيح جليل» ،وقال شعيب األرنؤوط« :حسن لغيره» ،وضعفه األلباين.
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مسجد جماعة ِّ
َ
فصليا معهم ،فإ َّنها لكما نافلة»(.)1
ِرحالِ ُكما ،ثم أتيتما
3 .3قضاء :وهو ما ُف ِع َل بعد خروج وقته.

12122مسألة :ما ُف ِع َل من الصلوات بعد خروج الوقت ،فإن كان لغير ُع ْذ ٍر لم يقبل
إطالق��ًا ـ على الصحي��ح ـ ،وإِن كان ل ُع ْذ ٍر فهو أداء وليس بقضاء؛ لحديث:
ِّ
فليصلها إذا ذكره��ا»( ،)2فجع��ل وقتها عند
��ن ن��ام عن ص�لاة أو نس��يها
« َم ْ
ذكرها ،وكذلك في النوم عند االستيقاظ.

12123مس��ألةُ :ي َس ّن ـ على الصحيح ـ لس��امع األذان متابعة المؤذن ِس َّرا؛ لحديث:
«إذا سمعتم المؤ ِّذن فقولوا مثل ما يقول»()3؛ وألن األذان ِذك ٌْر ُيثاب اإلنسان
النبي  س��مع مؤ ّذنا يؤ ّذن فق��ال« :على الفطرة»(،)4
عليه؛ َّ
وألن َّ

الرس��ول
المتابعة واجبة لفعلها َّ
ول��م ُينقل أن��ه أجابه أو تابع��ه ،ولو كان��ت ُ
��ت إلين��ا؛ ولحديث« :إذا حض��رت الصالة فليؤ ّذن لك��م أحدكم ،ثم
ولن ُِق َل ْ
لِ َيؤ َّم ُك��م أكبرك��م»( ،)5فهذا ُّ
أن المتابع��ة ال تجب ،ووجه الداللة:
يدل على َّ

أن المق��ام مقام تعلي��م وتدعو الحاج ُة إلى بيان ّ
كل م��ا ُيحتاج إليه ،وهؤالء
ّ
النبي
النبي في متابعة األذانَّ ،
فلما ترك ُّ
َو ْفدٌ قد ال يكون عندهم علم بما قاله ُّ
التنبيه على ذلك مع د ِ
عاء الحاجة إليه ،وكون هؤالء وفد ًا َلبِ ُثوا عنده عشرين
ُ
يومًا ثم غادروا ُّ
أن اإلجابة ليست بواجبة.
يدل على َّ

((( رواه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي ،وقال« :حديث حس��ن صحيح» ،وقال ش��عيب األرنؤوط« :إس��ناده
صحيح» ،وصححه األلباين.

((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ،ومسلم.
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12124مس��ألة :س��ن ّية متابعة األذان تش��مل َّ
األول
الذكر واألُنثى ،وتش��مل المؤ ِّذن ّ
األول ويجيب الثاني؛ لعموم حديث:
والثاني إذا اختلف المؤ ِّذنُون ،فيجيب ّ
«إذا سمعتم المؤ ِّذن فقولوا مثل ما يقول»(.)1
الصالة فظاه��ر الحديث
12125مس��ألة :ل��و َص َّلى اإلنس��ان ثم س��مع مؤ ِّذنًا بع��د َّ
السابق :أنَّه يجيب؛ لعمومه.

12126مس��ألة :س��امع األذان يتابع على ِّ
كل حال ،إال َم ْن كان على قضاء حاجته؛
ألن المقام ليس مقام ِذكْر.
َّ
12127مس��ألة :س��امع األذن يتابع عل��ى ِّ
كل حال ،إال المص ِّل��ي ـ على الصحيح ـ؛
لحديث« :إنّ في الصالة ُشغْ ً
الصالة.
ال»( ،)2فهو مشغول بأذكار َّ
12128مس��ألةَ :م ْن كان على حال تمنعه من متابعة المؤ ّذن فإنه يقضي؛ ألن الس��بب
ُو ِج��دَ ح��ال وجود المان��ع ،ف��إذا زال المانع ارتف��ع وقضى ما فات��ه .هذا هو

المشهور من المذهب .وفي النَّفس من هذا شيء ،خصوصًا إذا طال الفصل.

(ح َّي على الفالح) ،فالسنّة أن
الصالة)َ ،
(ح َّي على َّ
12129مسألة :إذا قال المؤ ِّذنَ :
يقول الس��امع( :ال َ
الصالة)،
(ح َّي على َّ
قوة إال بالل��ه) دون قولهَ :
حول وال َّ
(ح َّي على الفالح).
َ

13130مسألة( :ال َ
قوة إال بالله) كلمة استعانة ،وليست كلمة استرجاع.
حول وال َّ
13131مس��ألة :االسترجاع هو قول( :إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون) ،وهذا مشروع عند
المصيبة.

((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ،ومسلم.
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13132مسألة( :ال َ
التحمل ،فالمؤ ِّذ َن لما قال:
قوة إال بالله) مشروعة عند
حول وال َّ
ُّ
(حي على الصالة) ،فإنما دعاك إلى حضورها فاستعنت بالله ،وذلك ُ
حيث
َّ

والقوة  فاستعنت به.
الحول
َّ
وقوتك إلى ذي َ
تبرأت من حولك َّ
َّ

التحول ،أي ال
الحول :بمعنى
ُّ
13133مس��ألة :معنى( :ال حول وال ق��وة إال بالله)َ ،
أخص من القدرة ،فكأنَّك قلت:
تحول من حال إلى حال إال بالله.
والقوةُّ :
َّ
ّ
إن «الباء»
َّح��ول إال بمعونة الله؛ ولهذا نقولّ :
ال أس��تطيع وال أقوى على الت ُّ
في قوله« :إال بالله» لالس��تعانةُّ ،
يتحول من حال
فكل إنس��ان ال يستطيع أن َّ

إلى حال ،سواء من معصية إلى طاعة ،أو من طاعة إلى أفضل منها إال بالله.

الصالة)
(حي على الف�لاح) بعد قوله:
(ح��ي على ّ
َّ
13134مس��ألة :قول الم��ؤ ّذنَّ :
تعمي��م بعد تخصي��ص ،وهو دع��اء إلى النتيج��ة وال َّثواب بع��د الدُّ عاء إلى
ٌ
ت الفالح.
الصالة ،فإذا صليت نِ ْل َ
الصالة ،كأنه قال :أقبل إلى َّ
َّ
دليل على رحمة الله ِ
13135مس��ألة :في متابعة المؤ ِّذ ِن ٌ
وسعة فضله؛ ألن المؤ ِّذنين
لما نالوا ما نالوه من أجر األذان ُشرع لغير المؤ ِّذن أن يتابعه؛ لينال أجر ًا كما
نال المؤ ِّذن أجر ًا.

ولكن الصحيح:
13136مس��ألة :الس��نّة أن يتابع المؤ ّذن نفسه .هذا على المذهب.
ّ
نفسه؛ ألنه مخالف لظاهر قوله« :إذا سمعتم المؤ ِّذن فقولوا مثل
أنه ال ُ
يتابع َ
()1
السامع للمؤ ِّذن في أصل الثواب.
ما يقول» ؛ وألن المقصود مشاركة َّ

أن يقول من يتابع األذان( :رضيت بالله َر ًّبا ،وبمحمد رسوالً،
13137مسألة :السنّة ْ
وباإلس�لام ِدينًا) ،وذل��ك بعد الش��هادتين؛ لحديث« :من قال حين س��مع
((( رواه مسلم.
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أن محمد ًا رسول الله ،رضيت بالله
أن ال إله إال الله ،وأشهد َّ
النداء :أش��هد ْ
َر ًّبا وبمحمد رسوالً ،وباإلسالم دينًاُ ،غ ِف َر له َذ ْن ُبه»(.)1

أن يقول الس��امع ف��ي المتابعة في (الصالة خي��ر من النوم):
13138مس��ألة :الس��نّة ْ
أن
(صدَ ْق َ
��ت و َب��رِ ْر َت) .ه��ذا على المذه��ب ،وال دليل علي��ه .فالصحيحْ :
َ
النبي
يق��ول الس��امع مثل ما يقول الم��ؤذنَّ :
(الص�لا ُة خير من الن��وم)؛ ألن َّ
 قال« :إذا س��معتم المؤ ِّذن فقولوا مث��ل ما يقول»( ،)2وهذا عا ٌّم
في ِّ
خاص به ،كقوله في
كل ما يقول ،إال ما قام الدليل على تخصيصه بذكر ّ
قوة إال بالله).
الحيلعتين( :ال ّ

النبي محمد
13139مس��ألة :الس��نّة لمن تابع األذان ْ
أن يبدأ بالصالة والس�لام على ّ
؛ لحديث« :إذا س��معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ،ثم ص ّلوا
رب هذه الدعوة
علي ،ثم َس�� ُلو الله لِ َي الوس��يلة ،)3(»...ثم يقول:
«الله��م ّ
ّ
محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
التا ّمة ،والصالة القائمة آت ّ
اللهم رب هذه الدعوة
الذي وعدته»؛ لحديثَ « :م ْن قال حين يس��مع النداء
ّ
التا ّمة والصالة والقائمة آت محمد ًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمود ًا

الذي وعدّ ته ح ّلت له شفاعتي يوم القيامة»(.)4

ألن المحدّ ثين
14140مس��ألة :ل��م يذكر المؤ ِّل��ف قوله( :إنك ال تخل��ف الميع��اد)؛ ّ
اختلف��وا فيه��ا ،هل هي ثابتة أو ليس��ت بثابتة؟ فمنهم من ق��ال :إنها غير ثابتة؛

((( رواه مسلم.

((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري.
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لشذوذها؛ ألن أكثر الذين َر َووا الحديث لم يرووا هذه الكلمة ،قالوا :والمقام
يقتض��ي أال تُح��ذف؛ ألنه مقام ُدع��اء وثناء ،وما كان على هذا الس��بيل فإنه ال
إن
يج��وز حذف��ه إال لكونه غي��ر ثابت؛ ألنه ُم َت َع ّب��د به .ومن العلماء م��ن قالَّ :

غيرها ،وممن ذهب إلى تصحيحها:
سندها صحيح ،وإنها تُقال؛ ألنها ال ُتنَافي َ

الشيخ عبد العزيز بن باز ،وقال :إن سندَ ها صحيح ،وقد أخرجها البيهقي بسند

إن هذا مما ُيختم ب��ه الدُّ عاء كما قال تعالى( :ﯯ ﯰ
صحي��ح( .)1وقالواَّ :

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) [آل عم��ران.]194:
فمن رأى :أنَّها صحيحة فهي مش��روعة في ح ِّقه ،ومن رأى :أنَّها شا ّذة فليست

مشروعة في ح ِّقه .والمؤ ِّلف وأصحا ُبنَا يرون :أنها شا َّذة وال ُيعمل بها.

وو َص َفها بالتَّامة؛ الش��تمالها
التامة :هي األذان؛ ألنه دعوةَ ،
14141مس��ألة :الدعوة ّ
على تعظيم الله وتوحيده ،والشهادة بالرسالة ،والدعوة إلى الخير.

الصالة القائمة :أي التي ستقام ،فهي قائمة باعتبار ما سيكون.
14142مسألةَّ :

14143مس��ألة :الوس��يلة :هي درجة عالية في الجنّة؛ لحديث« :الوسيلة درجة في

الج ّنة ،ال ينبغي أن تكون إال لعبد من عباد الله ،وأرجو أن أكون أنا هو»(.)2

محمدا
المنْق َبة العالية التي ال يش��ارك فيه��ا أحد نب ّينا ّ
14144مس��ألة :الفضيلة :هي َ
.

14145مس��ألة :معنى (ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته)( ،ابعثه) :أي يوم القيامة.
(مقام��ًا) :أي ف��ي مق��ام محمود ال��ذي وعدته ،وه��ذا المقام هو الش��فاعة

((( انظر« :س��نن البيهقي» ( ،)410/1وانظر« :إرواء الغليل» (« ،)260/1فتاوى إسالمية» جمع :محمد
المسند (.)254/1
((( رواه مسلم.
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ال ُعظمى ،وذلك حينما يلحق الناس من الكرب والغ َِّم في ذلك اليوم العظيم

ما ال ُيطيقون ،فيطلبون الشفاعة من آدم ،ثم نوح ،ثم إبراهيم ،ثم موسى ،ثم
والس�لام ـ ولكنّهم يعتذرون ،فيأتون في النهاية إلى
عيس��ى ـ عليهم َّ
الصالة َّ
والس�لام ـ فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع لهم،
محمد ـ عليه َّ
الصالة َّ
نب ِّينا َّ

فيحمدون��ه( ،)1وهو الذي قال الله فيه( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [اإلسراء.]79:

محم��د ؛ ليتح َّقق
14146مس��ألة :المس��لم يدع��و الله الوس��يلة لنب ّي��ه ّ
رجاه.
لرسول الله ما َ

محمد  سبب في حصول شفاعته؛
14147مسألة :سؤال الوسيلة لنب ّينا ّ
رب هذه الدعوة التا ّمة والصالة
لحديث« :من قال حين يسمع النداء:
اللهم ّ
ّ
محم��د ًا الوس��يلة والفضيلة ،وابعث��ه مقامًا محم��ود ًا الذي
والقائم��ة ،آت ّ

وعدته ،ح ّلت له شفاعتي يوم القيامة»(.)2

14148مس��ألة :ت َُس ّن متابعة المؤ ّذن في إقامته للصالة؛ لحديث« :إذا سمعتم النداء
فقولوا مثل م��ا يقول المؤ ّذن»( ،)3واإلقامة ُت َعدُّ ن��داء ،و ُت َعدُّ أذانا؛ لحديث:
«بي��ن ّ
كل أذانين صالة»( ،)4ولحديث أبي أمامة« :أنّ بالال أخذ في اإلقامة،

النبي  :أقامها الله وأدامها»(.)5
ّ
فلما قال :قد قامت الصالة ،قال ّ

(((
(((
(((
(((
(((

رواه البخاري ،ومسلم.
رواه مسلم.
رواه مسلم.
رواه البخاري ،ومسلم.
رواه أبو داود ،وابن الس��ني يف «عمل اليوم والليلة» ،والحديث ض ّعفه :النَّووي ،وابن حجر ،واأللباين،
ٍ
بثابت».
وقال ابن كثير« :ليس هذا الحديث
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أن متابع��ة المقيم ال تش��رع؛ ألن
ه��ذا عل��ى المذه��ب.
ولك��ن الصحي��حّ :
ّ

خاص باألذان فقط ،ومن يرى أنه عا ّم يش��مل
الحدي��ث الوارد في التردي��د ّ
النبي
األذان واإلقام��ة يق��ال له :يلزم��ك من ذلك أن تقولّ :
إن الص�لاة على ّ
وطلب الوس��يلة له مستح ّبة كذلك بعد اإلقامة؛ ألن الحديث الوارد واحد،
وهذا لم يقل به أحد؛ وألن حديث أبي داود السابق في الترديد وراء المقيم

حجة ،فقد ض ّعفه النووي ،واب��ن حجر وغيرهما،
ضعي��ف جدا ال تقوم ب��ه ّ
وقال ابن كثير« :هذا الحديث ليس بثابت».

14149مس��ألة :ال ُيش��رع قول( :أقامها الله وأدامها) عند ق��ول المؤ ّذن( :قد قامت
الصالة)؛ لضعف حديث أبي داود السابق.

***

باب ُشرُوط َّ
ُ
الصالة
15150مس��ألةَّ :
الش��رط ُلغةً :العالمة ،ومنه قوله تعال��ى( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) [محمد ]18:أي عالماتها.

الش ُ
15151مس��ألةَّ :
��رط عن��د األصوليين :م��ا يلزم م��ن َعدَ ِم ِه الع��د ُم ،وال يلزم من
صحة الصالة؛
للص�لاة؛ يلز َم من عدمه عدم َّ
الو ُضوء َّ
وج��وده الوجو ُد .مثل ُ
الص�لاة ،وال يلزم من وجوده وج��ود الصالة ،فلو َّ
توضأ
ألنه ش��رط
لصحة َّ
َّ
إنسان فال يلزمه أن ُيص ِّلي ،لكن لو لم َّ
تصح.
يتوضأ وص َّلى لم
َّ

صحة الصالة تسعة ،وهي كما يلي:
15152مسألة :شروط ّ

1 .1اإلسالم؛ لقول اهلل تعالى( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [المائدة]27:؛
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ولقول��ه يف الكافري��ن( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ) [الفرقان.]23:

2 .2العقل؛ ألن المجنون ال قصد له صحيح.

َّ 3 .3
التمييز؛ ألن غير المم ّيز ال قصد له صحيح.

4 .4دخ��ول الوق��ت؛ لق��ول اهلل تعال��ى( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪ) [النس��اء ]103:أي مؤ َّقت��ًا بوقت��ه؛ ولقول��ه تعالى( :ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ) [اإلس��راء]78:؛ ولحديث« :وق��ت ُّ
الظهر إذا زالت
الشمس ،وكان ُّ
الر ُجلِ َك ُطولِه ما لم يحض ِر العصر ،ووقت العصر
ظل َّ
الشمس)1(»..؛ وإلجماع المسلمين.
تصفر
ما لم
ُ
َّ

5 .5الطه��ارة م��ن احل��دث؛ لقوله تعال��ى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

أن اهلل أمرنا إذا
ﮏ ﮐ ﮑ) [المائدة ]6:ووجه الداللةّ :

بالو ُضوء من الحدث األصغر ،والغ ُُس��ل من الجنابة،
الصالة ُ
قمنا إلى َّ
أن الحكم َة يف ذلك التطهير .إذ ًا اإلنسان قبل
والتيمم عند العدم ،و َب َّين ّ
ُّ
غير الئ��ق أن يكون قائمًا
غي��ر طاهر فإنه ُ
غي��ر طاهر ،ومن كان َ
ذل��ك ُ

((( رواه مسلم.
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يقبل اهلل ص�لا َة ِ
بي��ن يدي اهلل؛ ولحديث« :ال ُ
َ
أحدث حتى
أحد ُكم إذا
َّ
يتوضأ»()1؛ ولحديث« :ال صالة بغير ُط ُهور»(.)2

َّ 6 .6
الطهار ُة من َّ
النجس يف الثوب ،والبدن ،واملكان ،والدليل على اشتراط الطهارة
الرسول ُ سئل عن دم الحيض
من النَّجاسة يف ال َّثوب« :أنّ َّ
ثم َت ْق ُر َص��ه بالماء ،ثم َت ْن ِض َح ُه ،ثم ِّ
تصلي
يصي��ب الثوب فأمر أنْ َت ُح َّته ّ

في��ه»( ،)3والدَّ ليل على اش��تراط ال َّطه��ارة من النَّجاس��ة يف البدن« :أ ْم ُر
النبي  بغس��ل المذي»( ،)4والدليل على اش��تراط ال َّطهارة
ِّ

من النَّجاس��ة يف المكان :قول اهلل تعالى( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [البق��رة،]125:
النبي 
وحدي��ث« :أنه َل َّما بال
األعرابي يف المس��جد َ
أم��ر ُّ
ُّ
()5
َ
بذ ُن ٍ
وب من ماء ُفأهريق عليه».

َ 7 .7س رْ
�ْت� ال َعورة؛ لقوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

فأخ ُذ الزينة يلزم
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ) [األعرافْ ،]31:

النبي 
منه َستْر العورة؛ ولحديث جابر قال« :خرجت مع ّ

وع َل َّي ثوب
يف بعض أسفاره ،فجئت ليلة لبعض أمري ،فوجدته يص ّلي َ
الس َرى
واحد ،فاشتملت به وص ّليت إلى جانبهّ ،
فلما انصرف قال :ما ُّ
ي��ا جابر؟ فأخبرته بحاجتي ،فلما فرغت قال :ما هذا االش��تمال الذي

(((
(((
(((
(((
(((

رواه البخاري ،ومسلم.
رواه أحم��د ،وأب��و داود .ق��ال الحاف��ظ ابن حجر ،وش��عيب األرنؤوط« :إِس��ناده صحي��ح» .وصححه
األلباين.
رواه البخاري ومسلم
ـ متفق عليه.
رواه البخاري ومسلم.
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رأي��ت؟ قل��ت كان ثوبا ـ يعني ض��اق ـ قال :فإن كان واس��عا فالتحف
ب��ه وإن كان ّضيقا فاتزر به»(ّ ،)1
فدل ه��ذا الحديث :على أنه ال ُبدَّ من
االتِّزار ،وإذا كان واجبًا يف العبادة ،فإن القاعدة تقولُّ :
(كل واجب يف
أن من َص َّلى ُعريانًا
لصحتها)؛
العبادة ش��رط
وإلجماع ال ُعلم��اء على َّ
َ
َّ

مع ُقدْ َرته على اللباس فصالتُه باطلة.

8 .8استقبال القبلة؛ لقوله تعالى( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ)[البقرة]150:؛ ولحديث:
الوضوء ،ثم اس��تقبل ِ
الق ْبل��ة فك ِّبر»(،)2
«إذا قم��ت إلى الصالة فأس��بغ ُ
وأجمع المسلمون على وجوب استقبال ِ
الق ْب َلة يف صالة الفريضة.
بالنيات ،وإ َّنما ُ
ٍ
امرئ ما نوى»(.)3
لك ِّل
9 .9الن ّية؛ لحديث« :إ َّنما األعمال َّ

15153مسألة :وقت ال ُّظهر :من زَّوال ميل الشمس عن كبد ـ منتصف ـ السماء إلى
ظل ّ
أن يصي��ر ّ
كل ش��يء مثله بعد َف��يء الزَوال؛ لحدي��ث« :وقت الظهر إذا
زالت الشمس وكان ّ
الر ُجل َك ُطولِه ما لم يحضر العصر.)4(»..
ظل َّ

الصالة
15154مس��ألة :بدأ المؤلف بوقت الظه��ر؛ ألن الله بدأ به حين ذكر أوقات َّ
فق��ال( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  )...اآلي��ة [اإلس��راء]78:؛ وألن جبري��ل
َ
النبي  ،)5(وبعض العلماء يبدأ بالفجر؛
 بدأ بها حين أ َّم َّ

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.

((( رواه مسلم.
ٍ
شيء
«أصح
البخاري:
((( رواه أحمد ،والنَّس��ائي ،والرتمذي ،وابن حبان ،والحاكم من حديث جابر .قال
ُّ
ُّ
يف المواقيت حديث جابر» .والحديث صححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح».
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ألنه��ا َّأول صالة النَّهار؛ وألنَّها ه��ي التي يتح َّقق بال َبدَ اءة بها أن تكون صالة

العصر الوسطى من ُ
ب في هذا َس ْهل.
حيث العدد .والخَ ْط ُ
15155مس��ألة :معنى (بعد َف ِ
أن الظِ َّل الذي زالت عليه الش��مس ال
يء الزَّوال) :أي َّ
ُيحس��ب ،فحين تميل ِّ
الش��مس إلى الجنوب ال ُبدَّ أن يكون هناك ظِ ٌّل دائم
ِّ
لكل شاخص من الناحية الشمالية له ،وكذلك حين تميل إلى الشمال ال ُبدَّ
أن يكون هناك ظِ ّل دائم ّ
لكل شاخص من النَّاحية الجنوبية له ،وهذا الظِ ّل ال
ُيعتبر ،فإذا بدأ يزيد َف َض ْع عالم ًة على ابتداء زيادته ،ثم إذا امتدَّ الظِ ُّل من هذه
العالمة بقدر طول الشاخص ،فقد خرج وقت الظهر ،ودخل وقت العصر،
وال فرق بين كون َّ
الشاخص قصير ًا أو طويالً ،لكن َت َب ُّين الزِّيادة والنقص في
الظِ ِّل فيما إذا كان طويالً أظهر.

أن نعرف عالمة الزوال بالس��اعة فإنّنا نقس��م ما بين ُطلوع
15156مس��ألة :إذا أردنا ْ
َّ
أن الش��مس تطلع في الس��اعة
الش��مس إل��ى غروبها نصفي��ن ،ف��إذا قدَّ رنا ّ

السادس��ة صباحا ،وتغيب في الس��اعة السادس��ة مس��اء ،فالزوال في الثانية
عشرة ظهرا ،وهكذا.

15157مس��ألة :تعجيل الصلوات ف��ي ّأول وقتها أفضل إال العش��اء؛ لقوله تعالى:
َّ
الص�لاة من
(ﭯ ﭰ) [البق��رة ،]148:أي س��ارعوا ،وال
ش��ك ّ
أن َّ

النبي 
الخيرات ،فاالس��تباق إليه��ا معناه المبادرة إليه��ا؛ وألن َّ

َح َّ
«أي العمل
بالصالة من حين دخول وقتها ،ففي الحديثُّ :
ث على ال َبدَ اءة َّ
الصال ُة عل��ى وقتها»( ،)1أي من حي��ن دخول وقتها؛
أح��ب إل��ى الله؟ قالَّ :
ُّ

الذ ّمة ،وما كان أسرع في إبراء ِّ
وألنه أسرع في إبراء ِّ
الذ ّمة فهو أولى.
((( رواه البخاري ومسلم.
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الح ُّر؛ لحديث:
الح ِّر حتى ينكسر َ
15158مسألة :السنّة تأخير صالة الظهر في شدَّ ة َ
الح ِّر م��ن َف ْي ِح جه َّنم»()1؛ وألن
بالصالة ،فإنَّ َّ
ش��دة َ
«إذا اش��تدَّ َ
الح ُّر فأبردوا َّ
َ
ثم أراد
النبي  كان في سفر فأراد المؤ ّذن أن يؤ ّذن فقال« :أ ْب ِر ْدّ ،
َّ
َ
َ
لما س��اوى ّ
الظل
ثم أ ّذن ّ
ثم أراد أن يؤ ّذن فقال :أ ْب ِر ْدّ ،
أن ي��ؤ ّذن فقال :أ ْب�� ِر ْدّ ،
ال ُّت ُلول»( ،)2يعني ُقرب وقت صالة العصر؛ ألنه إذا س��اوى الش��ي ُء ظِ َّله؛ لم
يب��ق ما يس��قط من هذا ِّ
َ
الظل إال َفيء الزوال ،وف��ي ُء الزوال في أيام الصيف
الح ِّر قصير جد ًا.
وشدَّ ة َ

15159مس��ألة :ما كان الناس يفعلون��ه من َق ْب ُل ،حيث يص ُّلون بعد زوال َّ
الش��مس
بنحو نصف س��اعة أو س��اعة ،ثم يقولون :هذا إبراد ،فليس هذا إبراد ًا ،هذا

الحر يكون أش��دَّ ما يكون بعد الزوال بنحو س��اعة.
إحرار؛ ألنه معروف ّ
أن َّ
أن َّ
الش��مس في أيام الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة،
فإذا َقدَّ رنا مثالً ّ

وأن العصر على الس��اعة الرابع��ة تقريبًا ،فيكون اإلبراد إلى الس��اعة الثالثة
ّ
والنصف تقريبًا.

الح ِّر س��نّة ولو ص َّلى اإلنس��ان وحده
16160مس��ألة :تأخير صالة الظهر في ش��دَّ ة َ
الرس��ول  لم ُيع ِّل ِل ذلك بأنه لمش�� َّقة َّ
الذهاب
أو في بيته؛ ألن َّ
يحصل لمن
إلى الصالة ،بل قال« :إنَّ َّ
ش��د َة َ
الح ِّر من َف ْي ِح جه َّنم»( ،)3وهذا ُ

لهن
ُيص ِّلي جماعة ،ولمن يص ِّلي وحده ،ويدخل في ذلك النساء ،فإنه ُي َس ُّن َّ
الح ِّر.
اإلبراد في صالة الظهر في شدَّ ة َ
((( رواه البخاري ومسلم.

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
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والمراد
16161مس��ألةُ :ي ُّ
س��ن تأخير ص�لاة الظهر مع الغيم لم��ن ُيص ِّلي جماع��ةًُ ،
الجماعة في المس��جد؛ ألنه أرفق بالنَّاس؛ حت��ى يخرجوا إلى صالة الظهر

والعصر خروج��ًا واحد ًا؛ ألن الغالب مع الغي��م أن يحصل مطر ،وإذا كان
َّ
ونؤخر الظهر ،فإذا قارب
نش��ق على الناس ،بل ننتظ��ر
كذلك فال ينبغي أن
ّ

العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجا واحدا لصالة
َ
ولكن الصحيح :عدم استثناء
الظهر والعصر ،صلينا الظهر .هذا على قول.
ّ

الح ِّر فقط ،وما
ه��ذه الصورةّ ،
س��ن تقديمها إال في ش��دَّ ة َ
وأن صالة الظهر ُي ّ
ع��دا ذل��ك فاألفضل أن تكون ف��ي َّأول الوق��ت؛ ألن ه��ذا التعليل مخالف

تحصل غيوم عظيمة،
لعموم األد َّلة الدا َّلة على فضيلة ّأول الوقت؛ وألنه قد ُ

الجو بالغمام ،ومع ذلك ال تُمطر.
ويتل َّبد ُّ

وقت
16162مس��ألةَ :ي ِلي
وقت الظهر دخل ُ
وقت العصرِ ،فإذا خ��رج ُ
وق��ت الظهر ُ
َ
العصر ،فال اشتراك ،وال انفصال بين الوقتين ـ على الصحيح ـ.

اضطراري.
اختياري ،ووقت
16163مسألة :لصالة العصر وقتان ،وقت
ّ
ّ

ظل ّ
االختياري :من مصير ّ
كل شيء مثله إلى أن يصير
16164مسألة :وقت العصر
ّ
ظ��ل ّ
ّ
كل ش��يء مثليه؛ لقول
النب��ي « :أ َّمني جبري��ل عند البيت
ّ
مرتين ،فص َّلى بِ َي الظهر في األولى منهما حين كان ال َفيء مثل الش��راك ،ثم
ّ

ظل ّ
ص َّلى العصر حين صار ّ
كل ش��يء مثله ،ثم ص َّلى المغرب حين وجبت
الشمس وأفطر الصائم ،ثم ص َّلى العشاء حين غاب الشفق ،ثم ص َّلى الفجر
المرة الثانية الظهر
حين برق الفجر وحرم الطع��ام على الصائم ،وص ّلى في ّ
ظل ّ
حين صار ّ
كل ش��يء مثله لوقت العصر باألمس ،ثم ص َّلى العصر حين
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ظل ّ
صار ّ
األول ،ثم ص َّلى العش��اء
كل ش��يء مثليه ،ثم ص َّلى المغرب لوقته ّ
اآلخرة حين ذهب ثلث الليل ،ثم الصبح حين أس��فرت األرض ،ثم التفت

محمد هذا وقت األنبياء م��ن قبلك ،والوقت فيما بين
إل��ي جبريل فقال :يا ّ
ّ

أن وقت العصر َيمتدُّ إلى
هذي��ن»( .)1هذا على المذهب.
ولك��ن الصحيحّ :
ّ
قبي��ل اصفرار الش��مس ،وهذا في الغال��ب يزيد على مصير ظِ ِّل ِّ
كل ش��يء

الشمس»( ،)2وهذه الزيادة تكون
تصفر
مثليه؛ لحديث« :وقت العصر ما لم
ُ
َّ

الرسول .
مقبولة؛ ألن الحديث في «صحيح مسلم» ،ومن قول َّ
بالنبي حين صار ظِ ُّل
الصالة
ويمكن أن ُيجاب عن حديث جبريل :بأنه ابتدأ َّ
ِّ
ِّ
اصفرت،
ُهي منها تكون الش��مس قد
َّ
كل ش��يء مثليه ،وأنها إذا ُص ِّليت وانت َ
وال سيما في أيام الشتاء ِ
وق َصر وقت العصر .وسوا ٌء َص َّح هذا الجمع أم لم
َّ
ألن األخذ بالزَّائ��د ٌ
أخذ بالزَّائد والناقص،
يصح ف��إن األخذ بالزَّائد متع ِّين؛ َّ
َّ

واألخذ بالناقص إلغاء للزائد.

االضط��راري :مالم تغ��رب الش��مس؛ لحديث « َم ْن
16165مس��ألة :وق��ت العصر
ّ
أدرك ركع ًة من العصر ،قبل أن تَغْ ُر َب َّ
العصر»( ،)3وهذا
��مس فقد أدرك
الش ُ
َ
أن وقت العصر يمتدُّ إلى الغروب ،لكنّه ُيحمل على وقت
َ��ص
صريح في ّ
ٌ
ن ٌّ

أن وقتها إل��ى اصفرار
َّ
الض��رورة جمعًا بين��ه وبين النص��وص الدا َّلة عل��ى ّ

الشمس.

ٍ
شيء
«أصح
البخاري:
((( رواه أحمد ،والنَّس��ائي ،والرتمذي ،وابن حبان ،والحاكم من حديث جابر .قال
ُّ
ُّ
يف المواقيت حديث جابر» .والحديث صححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح».

((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ،ومسلم.
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يضطر اإلنسان إلى تأخير الصالة عن وقت
16166مسألة :معنى وقت الضرورة :أن
ّ
االختيار .مثاله :أن يش��تغل إنس��ان عن العصر بش��غل ال ُب��دَّ منه ،ولنفرض
أنه ُأصيب بجرح ،فاش��تغل به ُيل ِّبده ويِ َض ّمدُ ه ،وهو يس��تطيع أن يص ِّل َي قبل

االصفرار ،لكن فيه مش َّقة.

��ن تعجيل صالة العصر؛ لعموم األدلة الدا ّل��ة على المبادرة إلى
16167مس��ألةُ :ي َس ُّ
فعل الخير كما في قوله تعالى( :ﭯﭰ) [البقرة]148:؛ ولحديث:
الصال ُة على وقتها»( ،)1أي من حين دخول
أحب إلى الله؟ قالَّ :
ُّ
«أي العمل ُّ
النبي ُ ي ِّ
والشمس مرتفعة،
العصر
صلي
ُ
َ
وقتها؛ ولحديث« :كان ّ
والشمس َح َّية»(.)2
حتى إنهم يذهبون إلى ِر َحالِهم في أقصى المدينة
ُ

وقت العصر وقت المغرب ،بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما
16168مسألةَ :ي ِلي َ
في الوقت.

16169مس��ألة :وقت المغرب :من مغيب الش��مس إلى مغيب الش��فق األحمر ،ال
ب َما َل ْم َي ِغ ْب َّ
«و َو ْق ُت َصلاَ ِة ا ْل َمغْ ِر ِ
الش َف ُق.)3(»..
األبيض؛ لحديثَ :
17170مسألة :وقت المغرب يتراوح ما بين ساعة وربع ،إلى ساعة وثالث وثالثين
دقيقة بعد الغروب.

17171مس��ألة :المقدار الزمني للش��فق األحمر يختلف باخت�لاف ال ُفصول ،فتارة
يطول وتارة يقصر ،لكنّه ُيعرف بالمشاهدة.

((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه مسلم.
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المغْرب؛ لعموم األدلة الدَّ الة على المبادرة إلى فعل
17172مسألةُ :ي َس ُّن تعجيل صالة َ
«أي
الخي��ر كما في قول��ه تعالى( :ﭯﭰ) [البق��رة]148:؛ ولحديثُّ :
الصال ُة على وقتها»( ،)1أي من حين دخول وقتها؛
أحب إلى الله؟ قالَّ :
العم��ل ُّ
وألن
النب��ي  كان يص ِّليه��ا إذا وجبت( ،)2أي إذا س��قطت الش��مس
َّ
َّ

بمعنى غربت ،لكن المبادرة ليس معناها أنه حين ما يؤ ِّذن يقيم؛ ألنَّه 

«ص ُّلوا قبل المغرب ،قالها ثالثًا ،ثم قال في الثالثة :لمن ش��اء»( ،)3وكان
ق��الَ :

المغرب يقومون ف ُيص ّلون نفال ،وكان  يراهم وال
الصحاب��ة إذا أ َّذن
ُ
َّ
ينهاهم( ،)4وهذا ُّ
أن معنى التعجيل أن يبادر اإلنس��ان من حين األذان،
يدل على ّ

الو ُضوء والركعتين وما أشبه ذلك.
ولكن يتأخَّ ر بمقدار ُ

المغْرب إال ليلة َج ْم ٍع للحاج ،فإنه ال ُيص ِّلي في
17173مسألةُ :ي َس ُّن تعجيل صالة َ
النبي َ ل ّما نزل
َع َرفة وال في الطريق ،بل ُيص ّلي في مزدلفة؛ َّ
ألن َّ
الش ْع ِ
و َب َال في ِّ
الصال ُة
«الصال َة يا رسول الله ،فقالَّ :
ب قال له أسامة بن زيدَّ :

أمامك»(.)5

وس��ميت َج ْمع��ًا؛ الجتماع الن��اس فيها ليلة
17174مس��ألةَ :ج ْمع :اس��م مزدلفةُ ،
العي��د ،م��ن قريش وغيرهم ،و َع َرف��ة ال يجتمع فيها الناس؛ ألن قريش��ًا في
الجاهلية كانوا ال يقفون في عرفة ،ويقفون في مزدلفة.

((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.

((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
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المغْرب ما لم َي ْ
الحاج عرفة وقت الغروب،
صل
ّ
17175مسألةُ :ي َس ُّن تعجيل صالة َ
فإن وافاها في ذلك الوقت صلاّ ها في وقتها وبادر بها.

17176مسألةَ :ي ِلي وقت المغرب وقت العشاء ،وهو من مغيب الشفق األحمر إلى
الفجر الثاني؛ لحديث« :ثم ص ّلى العش��اء حين غاب الش��فق»( .)1هذا على
ولكن الصحيح :خالفه كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
المذهب.
ّ

اضطراري .هذا على
اختياري ،ووقت
17177مس��ألة :لصالة العشاء وقتان ،وقت
ّ
ّ
المذهب.

االختياري :من مغيب الش��فق األحمر إلى آخر ثلث
17178مس��ألة :وقت العشاء
ّ
األول.
الليل ّ

االضطراري :من مغيب الش��فق األحم��ر إلى الفجر
17179مس��ألة :وقت العش��اء
ّ
ال َّثان��ي؛ لحديث« :ليس في ال َّنوم تفريط ،إ َّنم��ا التفريط على من َّ
الصالة
أخ َر َّ
الص�لاة ُ
أن أوقات
حت��ى يدخل ُ
األخرى»( ،)2قال��وا :فهذا دليل عل��ى ّ
وقت َّ

فآخر ِ
ِ
ِ
وقت طلوع
وقت العش��اء اآلخ��رة ُ
َّ
الص�لاة ُمتَّصل��ة ،وإذا كان كذلك ُ

أن وقت العش��اء ينتهي عند
الفج��ر .هذا عل��ى المذهب.
ولك��ن الصحيحّ :
ّ

منتصف الليل؛ لقوله تعالى( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ) [اإلسراء ،]78:ويكون َغ َس ُق الليل عند
منتصفه؛ ألن أش��دَّ م��ا يكون ُ
الليل ُظلمة في النصف ،حينما تكون الش��مس

منتصف��ة في األُفق من الجانب اآلخر م��ن األرض؛ ولحديث« :وقت صالة
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
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العشاء إلى نصف الليل»()1؛ وألن قوله« :إ ّنما التفريط على من َّ
الصالة
أخ َر َّ
الصالة ُ
األخرى»( ،)2يعني فيما وقتاهما متَّصل؛ ولهذا ال
حت��ى يدخل ُ
وقت َّ
يدخل فيه صالة الفجر مع صالة الظهر باإلجماع.

18180مس��ألة :اللي��ل الذي ُين ََّص ُ
ف م��ن أجل معرفة صالة العش��اء :هو من مغيب
الش��مس إلى ُطلوع الفجر ،فن ِ ْص ُ
ف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ،وما بعد
وتهجد ـ
للصالة المفروض��ة ،إنما هو وقت نافلة
ُّ
منتص��ف الليل ليس وقتًا َّ
على الصحيح ،خالفا للمذهب ـ.

18181مسألة :األفضل ْتأخير صالة العشاء إِلى ثلث الليل األول إن َس ُهل؛ لحديث:

يستحب أن ّ
يؤخر العشاء»()3؛ ولحديث« :إذا رآهم
النبي 
ُ
«كان ّ
اجتمعوا َع َّج َ
��ل ،وإذا رآهم أبطؤوا َّ
أخ��ر»()4؛ ولحديث« :أنه 
َّ
تأخ��ر ذات ليلة حتى ذهب عا ّمة الليل ،فقام إليه عمر فقال :يا رس��ول الله،

ماء ،وقال :إ ّنه لوقتها لوال أن أشقَّ
نا َم
يقطر ً
ُ
النساء والصبيانُ  ،فخرج ُ
ورأسه ُ
على أ ّمتي»(.)5

يؤخر
يعج��ل ،أو ِّ
يهمهم أن ِّ
18182مس��ألة :إذا كان هن��اك جماعة محصوري��ن ال ّ
األول.
فاألفضل تأخير صالة العشاء إلى ثلث الليل ّ

بيوتهن تأخير صالة العش��اء إل��ى ثلث الليل
18183مس��ألة :األفضل للنس��اء ف��ي
ّ
((( رواه مسلم.

((( رواه مسلم.

((( متفق عليه ،وهذا لفظ البخاري.
((( رواه البخاري ،ومسلم

((( رواه البخاري ،ومسلم.
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األول؛ لعموم الحديث(.)1
ّ

18184مسألة :مراعاة الصالة مع جماعة أولى من تأخير الصالة إلى وقتها الفاضل؛
مستحب ،وال
ألن صالة الجماعة واجبة ،وتأخير الصالة إلى وقتها الفاضل
ٌّ

مستحب وواجب.
مقارنة بين
ٍّ

س��مى الفجر ال��كاذب .وفجر ًا ثان:
وي ّ
18185مس��ألة :الفج��ر فجران :فج��ر ّأولُ :

األول يخرج قبل ال َّثاني بنحو ساعة تقريبا.
سمى الفجر الصادق ،والفجر َّ
وي ّ
ُ

األول والفجر الثاني ثالثة ُفروق هي:
18186مسألة :بين الفجر ّ

ممت��د ال مع�ترض ،أي ممت��دٌّ طوالً من الش��رق إل��ى الغرب،
األول ٌّ
1 .1الفج��ر َّ
والثاين معترض من الشمال إلى الجنوب.
األول ُيظلم ،أي يكون هذا النور لم��دَّ ة قصيرة ثم ُيظلم ،والفجر
2 .2الفج��ر َّ
الثاين :ال ُيظلم بل يزداد نور ًا وإضاءة.
3 .3الفج��ر الثاني َّ
األول
متصل با ُألفق ،ليس بينه وبي��ن األُفق ُظلمة ،والفجر َّ
منقطع عن األُفق ،بينه وبين األُفق ُظلمة.

األول ال يترتَّب عليه شيء من األمور الشرع َّية ،ال إمساك في
18187مسألة :الفجر َّ
صوم ،وال ِح ُّل صالة فجر ،فاألحكام مرتَّبة على الفجر الثاني فقط.
18188مس��ألة :وقت ص�لاة الفجر :من طل��وع الفجر الثاني إلى طلوع الش��مس؛
لحديث« :ووقت صالة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس»(.)2

18189مس��ألة :مق��دار ما بين طل��وع الفجر إلى طلوع الش��مس يختلف باختالف
((( متفق عليه ،وهذا لفظ البخاري.
((( رواه مسلم.
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الش��تاء والصيف ،فقد يكون س��اعة ونصفًا ،وقد يكون ساعة وربعًا ،وهو
في الشتاء أطول.

19190مس��ألة :الس��نّة تعجيل صالة الفجر في ّأول وقتها؛ لعموم األدلة الدا ّلة على
المبادرة إلى فعل الخير كما في قوله تعالى( :ﭯﭰ) [البقرة]148:؛
الصال ُة على وقتها»( ،)1أي من
«أي العمل
أح��ب إلى الله؟ قالَّ :
ولحديثُّ :
ُّ
حي��ن دخ��ول وقته��ا؛ ولحدي��ثَ :
«كانَ النبِ ُّي  يص ّل��ي الصبح
()2
وأما حديث« :أس��فروا بالفجر
بِ َغ َل��س»  ،والغلس :هو ظ�لا ُم آخرِ الليلّ .

تتعجلوا
فإن��ه أعظم ألجوركم»( ،)3فه��ذا الحديث ـ إن َص َّح ـ فالمراد به :أال َّ

«الس ْف ُر» ،أي اإلسفار وتتح َّق ُقوا منه.
بها حتى يتب َّين لكم َّ

19191مس��ألةِ :من نِص ِ
ف الليل إلى ُطلوع الفجر ليس وقتًا لصالة مفروضة ـ على
ْ ْ
أن من بعد ُطلوع الش��مس إلى زوال الش��مس ليس وقتًا
الصحي��ح ـ ،كم��ا ّ
لصالة مفروضة.

19192مس��ألة :تدرك الصالة فرضا كانت أ ْم نفال بتكبيرة اإلحرام في وقتها ،سواء
كان ه��ذا اإلدراك م��ن َّأول الوقت أ ْم من آخر الوق��ت؛ ألن من أدرك تكبيرة
فالصالة ال
الج��زء كإدراك الك ُِّلَّ ،
اإلح��رام أدرك ُجزء ًا من الوقت ،وإدراك ُ
تتب َّع ُ
أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة اإلحرام من صالة المغرب ،ثم
��ض .فلو َّ
ُ
الصالة ،فيجب عليه��ا إذا َط ُهرت أن تُص ِّل َي
أتاها
الحي��ض فنقول :أدركت َّ

أن امرأة كانت
المغرب؛ ألنها أدركت مقدار تكبيرة اإلحرام من الوقت ،ولو ّ
َ
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( متفق عليه.

((( أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن رافع بن خديج ،وصححه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
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حائضًا ،ثم َط ُهرت قبل غروب َّ
فإن صالة
الش��مس ب َقدْ ِر تكبي��رة اإلحرامَّ ،
العصر تلزمها؛ ألنها أدركت م��ن الوقت مقدار تكبيرة اإلحرام ،كذلك من

الصالة،
أدرك تكبي��رة اإلحرام في الوقت فإنه يثاب ث��واب من أدرك جميع َّ
بعضها عن
الصالة ،أو َ
الصال ُة في ح ِّقه أداء ،لكنّه ال يجوز أن ِّ
يؤخر َّ
وتكون َّ

ولكن الصحيح :أنه ال
وقتها ،ويأثم بذلك .هذا هو المشهور من المذهب.
ّ
الصالة فقد
��ن أدرك ركع ًة من َّ
الصالة إال بإدراك ركعة؛ لحديثَ « :م ْ
تُ��درك َّ
َ
الص�لا َة»()1؛ ولحديث« :من أدرك ركعة قبل أن تغرب الش��مس فقد
أدرك َّ
أن من أدرك دون ركعة فإنه لم ُيدرك،
أدرك العصر»( ،)2ومفه��وم المخالفة ّ
فعل��ى هذا ل��و حاضت المرأة بعد دخ��ول الوقت َّ
بأقل من مق��دار ركعة لم
يلزمها القضاء ،ولو َط ُهرت قبل خروج الوقت َّ
بأقل من َركعة فإنّه ال يلزمها

الصالة؛ ألنها لم تدرك ركعة ،وكذلك الحال بالنسبة للثواب.
قضاء َّ

19193مسألة :ال يجوز لإلنسان أن يص ّلي الصالة قبل َغ َل َب ِة ظنّه بدخول وقتها؛ ألن
الظن معتبر ش��رعا في كثير من العبادات ،مثال ذلك حديث
البناء على غلبة ّ

النبي  في يوم
أس��ماء بنت أبي بك��ر قالت« :أفطرنا على عه��د ِّ
الظن قطعًا ال باليقين ،فإذا
غيم ،ثم طلعت
الشمس»( ،)3وهنا أفطروا بغلبة ِّ
ُ

الصوم جاز العمل
الظن في خروج الوقت ،وهو هنا وقت َّ
جاز العمل بغلبة ِّ
الظن في دخول الوقت.
بغلبة ِّ

الظن ما يلي:
يحصل بها غلبة ِّ
19194مسألة :ال ُّطرق التي ُ
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري.
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1 .1االجتهاد ،لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة االجتهاد ،بأن يكون
عالمًا بأد َّل ِة الوقت ،فإن لم يكن عالمًا فإنه ال يعمل باجتهاده.

ولكن الصحيح:
2 .2خرب ثقة متي ّقن عن يقني ال عن غلبة ظ ّنه .هذا على قول.
ّ
أنه إذا َأخبرك ثق ٌة جاز لك أن تُص ِّلي على خبره ،سواء كان إخباره عن
ظن؛ ألنك إذا ل��م تكن تعرف الوقت ،ث��م قيل لك :ال
يقي��ن أ ْم غلب��ة ٍّ
تعمل بخبر غيرك وهو مجتهد ،كان فيه مش َّقة عليك.

19195مسألة :ال ِّثقة :هو من يوثق بقوله؛ لكونه ُم َك َّلفًا صدوقًا ،أي بالغًا عاقالً لم
والتسرع.
ُيعرف بالكذب ،أو بالعجلة
ّ

19196مس��ألة :خبر الثقة يش��مل الم��رأة ،فلو أخبرت��ك امرأة ثقة بدخ��ول الوقت
ِ
يني ،وليس بشهادة.
عملت بقولها؛ ألن هذا خبر د ٌّ
ان قبل الوقت َفنَ ْف ٌل وإال َف َف ْر ٌض ،أي إذا اجتهد
19197مس��ألة :إذا أحرم باجتهاد َف َب َ
ان أن��ه ك َّبر لإلحرام قبل دخول الوقت ،فصالته تكون
تحري الوقتَ ،ف َب َ
في ِّ

حر ُم ثوابه.
نفال ال ُي َ

19198مس��ألة :إذا ص ّل��ى بن��اء على غلبة ظنّه ث��م تي ّقن أنه ص ّلى قب��ل الوقت لزمته
تتضمن ن َّيتين ،ن َّي َة
إع��ادة الصالة ،وتك��ون األُولى َن ْفالً؛ ألن صالة الفريض��ة
َّ
ص�لاة ،ون َّي َة كونها فريضة ،فن َّي ُة كونها فريضة َب َط َلت لتب ُّين أنها قبل الوقت،
فيبقى ن َّي ُة كونها صالة فتكون نافلة.

أن عليه صالة فائتة ،ثم تب ّين أنَّ��ه قد صلاّ ها من قبل،
19199مس��ألة :إذا ص ّلى ظنّ��ا ّ
فتكون هذه الصالة نافلة.
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20200مسألة :لصالة المجتهد في الوقت خمس صور:

1 .1الصورة األوىل :أن يتب َّين له أنها يف الوقت ،فتكون فرضًا.

2 .2الصورة َّ
الثانية :أن يتب َّين له أنها قبل الوقت ،فتكون َن ْفالً.

3 .3الصورة َّ
الثالثة :أن يغلب على ظنّه أنها يف الوقت ،فتكون فرضًا.
4 .4الصورة الرابعة :أن يغلب على ظنِّه أنها قبل الوقت ،فال ِ
يح ُّل له الدُّ خول
َ
َّ
فيها بن َّية الفريضة.
يش��ك يف دخول الوقت ،فال ِ
َّ
يح ُّل له الدُّ خول فيها
5 .5الصورة اخلامس��ة :أن

بن َّية الفريضة.

ِّ
ألن األصل عدم دخوله ،فال
20201مسألة :ال يص ِّلي مع
الشك في دخول الوقت؛ َّ
شرعي.
بمسوغ
ُي ْعدَ ُل عن األصل إال
ِّ
ّ

متعمدا قبل دخول وقت الص�لاة فصالته باطلة
20202مس��ألة :إذا ص َّلى المس��لم ّ
ويأثم؛ لوقوع الصالة في غير وقتها؛ ولمخالفته األمر.

أن الوق��ت قد دخل ،فال
20203مس��ألة :إذا ص َّل��ى قبل دخول وقت الص�لاة لظنِّه َّ
الصالة
يأث��م ،وصالته َن ْف��ل ،ولكن علي��ه إعادة الف��رض؛ َّ
ألن من ش��روط َّ

دخول الوقت.

20204مسألة :إذا ص ّلى بعد خروج وقت الصالة لعذر ،فصالته صحيحة ،وال إثم
ٍ
ِّ
فليصلها إذا ذكرها»(.)1
صالة أو نسيها
عليه؛ لحديثَ « :م ْن نا َم عن
20205مس��ألة :إذا ص ّل��ى بع��د الوقت لغير ع��ذر أجزأت��ه ،ولكنّه يأث��م؛ لمخالفته
((( رواه البخاري ،ومسلم.
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ٍ
صالة أو نس��يها َف ْل ُي َص ِّله��ا إذا ذكرها»( ،)1فإذا
األم��ر؛ لحديث« :من نا َم عن
كان المع��ذور بنوم أو نس��يان يلزمه القضاء ،فغير المع��ذور من باب َأولى؛
الصالة حتى خرج وقتها كانت َد ْين��ًا عليه ،والدَّ ين ال وقت
لما ت��رك َّ
وألن��ه ّ

له ،ويجب على اإلنسان أن يؤ ِّديه فور ًا ،ولو خرج وقتُه .هذا على المذهب.
الصالة بع��د خروج الوقت ف��إن صالته ال
ولك��ن الصحي��حَّ :
تعمد َّ
ّ
أن م��ن َّ

تعمد أن تكون صالتُه خارج الوقت لم
ُّ
تصح؛ ألن الدليل حدَّ د الوقت ،فإذا َّ
ِ
يأت بأمر الله ،وقد قال النبي « :من َع ِم َل عم ً
أمرنا
ال ليس عليه ُ
ُّ
وأقرب
الصال ُة مردودة؛ وألن هذا أبلغ ف��ي َر ْد ِع ِه،
ُ
فه��و َر ٌّد»( ،)2إذ ًا فتك��ون َّ
متعم��د ًا فصالته ال تجزئه باالتفاق،
الس��تقامته؛ وألنه لو ص َّلى قبل الوقت ِّ
ف��أي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعله��ا بعده؟ فإن ك َُّل واحد منهما
ُّ

وأما قولهم :إنَّه وجب على
قد تعدَّ ى ُحدو َد الله ،وأخرج العبادة عن وقتهاّ .
المع��ذور القضاء بعد الوق��ت فغير المعذور من ب��اب َأولى ،فممنوع؛ ألن

المع��ذور معذور غير آثم ،وال يتمكَّن من الفعل في الوقت ،فلما لم يتمكَّن
لم ُيك َّلف إال بما يستطيعّ ،أما هذا فغير معذور فهو قادر على الفعل ُمك َّلف
به ،فخالف واستكبر ولم يفعل ،فقياس هذا على هذا من أبعد القياس.

ثم زال
20206مس��ألة :إذا أدرك مك ّل��ف من وق��ت صالة الفريضة َق��دْ َر التحريمةّ ،
ولكن
تكليف��ه بجنون ونح��وه لزمه قضاؤها إذا ك ّلف .هذا عل��ى المذهب.
ّ
الص�لاة بمقدار فعل
الصحي��ح :أن��ه ال يلزمه القض��اء إال إذا بقي من وقت َّ
الصالة حتى يتضاي��ق وقتها ،فإذا طرأ المانع
الص�لاة؛ ألن ل��ه أن ِّ
يؤخ َر هذه َّ
َّ

((( رواه البخاري ،ومسلم.

مسلم.
وو َص َل ُه
((( رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزمَ ،
ٌ
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فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه ،وهو غير مفرط وال ٍ
معتد ،بل
ِّ

فاعل ما يجب عليه.

20207مسألة :إذا أدركت المرأة من وقت صالة الفريضة َقدْ َر التحريمة ثم حاضت
ولكن الصحيح :أنه ال يلزمها
لزمها قضاؤها إذا طهرت .هذا على المذهب.
ّ

الصالة حتى يتضايق وقتها ،فإذا طرأ المانع
القضاء؛ ألن لإلنس��ان أن ِّ
يؤخ َر َّ
فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه ،وهو غير مفرط وال ٍ
معتد ،بل
ِّ
فاعل ما يجب عليه؛ وألن هذا األمر يقع كثير ًا في حيض النس��اء ،ولم ُينقل
الصالة التي حاضت
ّ
أن الم��رأة إذا حاضت في أثناء الوقت ُأ ِلز َم��ت بقضاء َّ
في أثناء وقتها ،واألصل براءة ِّ
الذ ّمة.

20208مس��ألة :من صار أه�لا لوجوب الصالة قب��ل خروج وقتها بمق��دار تكبيرة
ولكن
وط��ب بها في الوق��ت .هذا على المذه��ب.
اإلح��رام لزمت��ه؛ ألنه ُخ
ّ
َ
الصحي��ح :أنه��ا ال تلزم��ه إال إذا أدرك من وقتها َقدْ َر َركع��ة؛ لحديث« :من
الصالة»(.)1
الصالة فقد أدرك َّ
أدرك ركع ًة من َّ

20209مسألة :أهل َّية الوجوب تكون بالتكليف أو بزوال المانع.

21210مس��ألة :من صار أه�لا لوجوب الصالة قب��ل خروج وقتها بمق��دار تكبيرة
الص�لاة الثانية وقت
اإلح��رام َل ِز َمتْ��ه ولزمه ما ُيجم��ع إليها قبلها؛ ألن وقت َّ
لألول��ى عند ال ُعذر ال��ذي ُيبيح الجمع ،فلما كان وقتًا له��ا عند ال ُعذر صار
إدراك ُج��زء من��ه كإدراك جزء من الوقتي��ن جميعًا .هذا هو المش��هور من
الص�لاة التي أدرك وقتها فقط،
المذه��ب.
ولكن الصحيح :أنه ال يلزمه إال َّ
ّ

((( رواه البخاري ،ومسلم.
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الص�لاة فقد أدرك
فأم��ا ما قبلها ف�لا يلزمه؛ لحديث« :م��ن أدرك ركع ًة من َّ
ّ
الصالة التي أدرك
َّ
«الصالة» للعهد ،أي أدرك َّ
الصالة»( ،)1و«أل» ف��ي قولهَّ :

الصالة التي قبلها فلم يدرك ش��يئًا من وقتها ،وقد َم َّر
وأما َّ
من وقتها ركعةّ ،
به وقتها كامالً ،وهو ليس أهالً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها؟!

الصالة عمد ًا ـ على القول بأنه ال يكفر ـ كما لو كان يص ِّلي
21211مس��ألة :من ترك َّ
ويخ ِّل��ي ،فإن��ه ال يقضيها ،ولكن يجب عليه أن تكون ه��ذه المخالفة دائمًا
��ب عينيه ،وأن ُيكث��ر من ال َّطاعات واألعم��ال الصالحة لع َّله��ا تُك ِّفر ما
ن ُْص َ

حصل منه من إضاعة الوقت.

21212مس��ألة :يجب ف��ورا قضاء الفوائت؛ لحديث« :من نام عن صالة أو نس��يها
فليص ّله��ا إذا ذكره��ا»( ،)2فقول��ه« :فليص ِّلها» الالم لألمر وق��د َع َّلقه بقوله:

«إذا ذكرها» ،وهذا ُّ
فور ِّ
وفور االس��تيقاظ؛ ألن
الذكر،
َ
يدل على أنها تُقضى َ
ِ
ذمتُه
األص��ل في األمر الوجوب
والفورية؛ َّ
وألن الذي فاتته العبادة ُش��غلت َّ
ّ
فوجب عليه قضاؤها؛ ألنها كانت َد ْينًا كما قال الرسول 
بها،
َ
تحج عن ِّأمه��ا قال« :أرأي��ت إن كان على أ ّمك
ف��ي المرأة التي س��ألته هل ُّ

()3
النبي
َدين؛ أكنت قاضية؟ اقضوا الله ،فالل��ه أحقّ بالوفاء» ّ .
وأما ارتحال ّ
وص ْحبِ��ه م��ن مكانهم الذي فاتتهم الص�لاة فيه فقد ع َّلل ذل��ك بأنه« :مكانٌ
َ

َح َض َر فيه الشيطانُ »(.)4

((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري.
((( رواه مسلم.
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21213مسألة :الصالة الفائتة تُقضى على صفتها؛ لحديث أبي قتادة في نومهم عن
النبي  ق��ال« :فص َّلى الغ��داة َف َصنَع كما كان
ص�لاة ُّ
الصبح مع ِّ
يصن��ع ُك َّل يوم»()1؛ وألن القاعدة تقول( :القضاء يحكي األداء) ،فعلى هذا
إذا قض��ى صالة ليل في النه��ار جهر فيها بالقراءة ،وإذا قضى صالة نهار في

أسر فيها بالقراءة.
ليل َّ

21214مسألة :تُش��رع الجماعة في قضاء الصالة الفائتة؛ لحديث أبي هريرة« :فإن
الرس��ول َ أ َم َر بال ًال فأ َّذن ثم ص َّلى ركعتي الفجر ،ثم َص َّلى بهم
َّ
الفجر جماعة»(.)2
َ

21215مس��ألة :يجب الترتيب ف��ي قضاء الصلوات ،فإذا كان عليه خمس صلوات
تبتدئ بال ُّظهرَ ،ص َّلى ال ُّظهر ،ثم العصر ،ثم المغرب ،ثم العش��اء ،ثم الفجر

ف��ي وقت واحد حين تذكره واس��تطاعته؛ لحديثَ « :م ْن ن��ام عن صالة ،أو
نس��يها َف ْل ُي ِّ
الصالة ،ومكان
عين الصالة ،وكيف َّية َّ
صلها ،)3(»...وهذا يش��مل َ

النبي  أنه
الص�لاة في موضعها من ّ
الصلوات؛ وألنه ثبت عن ِّ
ٍ
صلوات في الخندق فقضاها مرتِّب��ًا()4؛ وألنه  كان
أرب��ع
فاته
ُ
الصالتين ،فيبدأ باألُولى(.)5
يجمع بين َّ
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ،ومسلم.

الس��كن .قال ابن س��يد
((( رواه أحم��د ،والنس��ائي ،والدارقطن��ي،
ّ
وصححه ابن خزيمة ،وابن حبان ،وابن َّ
الناس« :إسناده صحيح جليل» ،وقال شعيب األرنؤوط« :حسن لغيره» ،وضعفه األلباين.

((( رواه مسلم.
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21216مس��ألة :يس��قط الترتيب في قضاء الفوائت بنس��يانه ،فل��و كان عليه خمس
فرائض تبتدئ من الظهر ،فنس��ي فبدأ بالفجر مع أنها هي األخيرة ،فقضاؤه
صحي��ح؛ ألن��ه نس��ي .ق��ال تعال��ى( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)

فعلت»( ،)1وجاء في الحديث« :إنّ الله
[البق��رة ،]286:فقال الله تعالى« :قد
ُ

تجاوز عن أ ّمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(.)2

االختياري
الوقت
يخرج
21217مسألةَ :يسقط ترتيب الصلوات الفائتة إذا خشي أن
ُ
ّ
َ
للص�لاة الحاضرة؛ ألن الله أمر أن تُص َّلى الحاض��رة في وقتها ،فإذا ص ّليت
تضرر؛
غيرها أخرجتها عن الوقت؛ وألنه إذا قدَّ م الفائتة لم يستفدْ شيئًا ،بل َّ

الصالتين قضاء ،وإذا بدأ بالحاضرة صارت
ألنَّه إذا قدّ م الفائتة صارت كلتا َّ
الحاضرة أداء والثانية قضاء ،وهذا أولى بال َش ّ
ك.

21218مس��ألةَ :يس��قط الترتيب بم��ا ال يمكن قض��اؤه على وجه االنف��راد كصالة
الج ُمعة ،وال يتمكَّن
الجمعة ،فإنه لو ذكر ّ
أن عليه فائتة َب ْعد أن ُأقيمت صالة ُ
ُ
الج ُمعة
بالج ُمعة؛ ألن فوات جماعة ُ
الج ُمعة ،فإنه يبدأ ُ
م��ن قضائها وإدراك ُ
كفوات الوقت.

21219مس��ألةَ :يس��قط التَّرتيب بالجه��ل؛ قوله تعال��ى( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

فعل��ت»( ،)3والخطأ في اآلية هو
ﯪ ﯫ) [البق��رة ،]286:فقال الل��ه« :قد
ُ

((( رواه مسلم.
((( رواه اب��ن ماج��ه ،والطرباين يف «الصغي��ر» ،والدارقطني ،والبيهقي ،واس��تنكره اإلما ُم أحم��د .وقال أبو
حتج بمثله».
يصح هذا الحديث وال يثبت إس��ناده» .وقال محمد بن نصر« :ليس له إس��ناد ُي ّ
حاتم« :ال ُّ
يظهر َّ
أن للحديث أصالً» .والحديث صححه
وللحديث شواهد ،قال ابن حجر« :بمجموع هذه ال ُطرق ُ
ابن حبان ،واأللباين.
((( رواه مسلم.
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َ
الخطأ والنسيانَ وما است ُْك ِر ُهوا
الجهل؛ ولحديث« :إنَّ الله تجاوز عن ُأ َّمتِي

عليه»(.)1

22220مس��ألة :ال يس��قط الترتي��ب بخ��وف َف��و ِ
ت الجماعة؛ الختالف ني��ة اإلمام
ْ
أن الترتيب يس��قط بخوف
والمأم��وم .هذا على المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ
يضر.
َف ْوت الجماعة؛ ألن اختالف الن َّية ـ على الصحيح ـ ال ُّ

22221مس��ألة :العورة :هي ما يسوء اإلنسان إخراجه ،والنظر إليه؛ ألنها من ال َع َور
وكل شيء َي ُس َ
وهو العيبّ ،
وؤك النظر إليه ،فإن النظر إليه ُيعتبر من العيب.

الصالة وعورة النظر فرق ،ال تتَّفقان طرد ًا وال عكسًا.
22222مسألة :بين عورة َّ

الصالة ،ق��ال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
22223مس��ألةَ :أم َر الله بأخ��ذ الزِّينة عند َّ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [األع��رافُّ .]31:
الس��وأة،
وأقل ما يمكن لباس ُيواري َّ

وما زاد على ذلك فهو َف ْضل.

22224مس��ألة :إذا كان اإلنسان يستحي أن يقابل َم ِلكًا من الملوك بثياب ال تستر،
يق��ف بين يدي َم ِل َ
َ
��ك الملوك
أو نص��ف بدن��ه ظاهر ،فكيف ال يس��تحي أن
 بثي��اب غي��ر مطلوب منه أن يلبس��ها؟!؛ ولهذا قال عب��د الله بن عمر
ال��رأسَ :
«غ ِّط رأس��ك ،هل تخرج إلى
لم��واله نافع وقد رآه يص ِّلي
حاس��ر َّ
َ
ُّ
تتجم َل له»(.)2
الرأس؟ قال :ال .ق��ال :فال َّل ُه
أح��ق أن َّ
ال َّن��اس وأنت حاس��ر َّ

((( رواه اب��ن ماج��ه ،والطرباين يف «الصغي��ر» ،والدارقطني ،والبيهقي ،واس��تنكره اإلما ُم أحم��د .وقال أبو
حتج بمثله».
يصح هذا الحديث؛ وال يثبت إس��ناده» .وقال محمد بن نصر« :ليس له إس��ناد ُي ّ
حاتم« :ال ُّ
يظهر َّ
أن للحديث أصالً» .والحديث صححه
وللحديث شواهد .قال ابن حجر« :بمجموع هذه ال ُطرق ُ

ابن حبان ،واأللباين.

((( ذكره ش��يخ اإلس�لام ابن تيمية يف “مجموع الفتاوى ( »)117/22دون عزوه لمصدر ،ولم أقف عليه=
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وهذا صحيح لمن عادتهم أنّهم ال يحس��رون عن رؤوس��هم ،وال يمكن أن

يخرج حاسر الرأس أمام الناس.

ين أحدكم في الثوب
22225مسألة :اتّخاذ الزينة غير ستر العورة؛ لحديث« :ال يص ّل ّ
()1
الر ُج ِل ليس بعورة باالتفاق.
الواحد ليس على عاتقه منه شيء»  ،وعاتق َّ

22226مسألةُ :يشترط في الثوب الساتر أربعة شروط:

فإن
1 .1ألاّ يصف البشرة ،فإذا كان الثوب الذي على البدن يب ِّين تماما لون الجلد ّ
هذا ليس بساتر .فلو لبس ثوبًا من البالستيك يمنع وصول الماء والهواء،
الصالة به؛ ألن ذلك ال يستر ،بل هو يصفُ البشرة.
تصح َّ
فإنها ال ُّ

2 .2أن يك��ون طاهراً؛ َّ
الصالة؛ لقوله تعالى( :ﯖ
ألنه ال جيوز محل النج��س يف َّ
ﯗ ﯘ) [المدث��ر]4:؛ وألن
النب��ي  كان ُيص ِّلي ذات يوم
َّ

الناس نعا َلهم ،فلما َس�� َّل َم سألهم :لماذا
بأصحابه ،فخلع نعليه ،فخلع ُ
خلعوا نِ َعالهم؟ قالوا :رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ،فقال« :إنَّ
جبريل أتاين فأخبرين أنَّ فيهما أذى»(.)2

= ـ هب��ذا اللفظ ـ س��وى عن��ده .بينما روى عبد ال��رزاق يف «المصنف» ،وأحمد ،والطحاوي يف «ش��رح معاين

اآلثار» عن نافع َّ
أن ابن عمر كس��اه ثوبين وهو غالم ،فدخل اب ُن عمر المس��جد ،فوجده يص ِّلي ِّ
متوش��حًا يف
ثوب ،فقال :أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت :بلى ،فقال :أرأيت لو أرسلتك إلى وراء الدار ،أكنت البسهما؟

أحق أن تز ِّين له .»...قال ابن كثير« :إسناده جيد»« .مسند الفاروق».
قال :نعم ،قال ابن عمر ... :فاهلل ُّ

((( رواه ـ هب��ذا اللفظ ـ عبد الرزاق يف «المصنف» ،والنس��ائي ،م��ن حديث أبي الزناد ،عن األعرج ،عن أبي
هريرة به .قال ش��عيب األرنؤوط :إس��ناده صحيح على ش��رط الش��يخين ،والحديث صححه األلباين.
ورواه البخاري ،ومسلم ،بلفظ« :ال ُيص ِّلي أحدُ كم يف الثوب الواحد ،ليس على عاتقيه منه شيء».

((( رواه أحمد ،وأبو داود ،والحاكم ،والبيهقي .قال الحاكم« :صحيح على شرط مسلم» ،ووافقه الذهبي،
وق��ال النووي« :إس��ناده صحي��ح» ،وقال ابن حجر« :ه��ذا حديث صحيح» ،وقال ش��عيب األرنؤوط:
«إسناده صحيح» .والحديث صححه األلباين.
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بمحرمٍ.
3 .3أن يكون مباح ًا ،أي ليس
َّ

يضره؛ ألن اهلل َل ْم يوجب على عباده ما َي ُش ُّ
��ق عليهم ،ثم هو يف أثناء
4 .4أال ُّ
أن إنس��انًا يف جلده حساس�� ّية ال
صالت��ه ال يمكن أن
يطمئن أبد ًا .فلو َّ
َّ
أي ثوب ،ولو َلبِس ثوبًا لكان مش��غوالً جد ًا ف ُيقال له:
يمكن أن تقبل َّ

ا ْلبِ ْس ثوبًا من حرير إذا تمكَّنت ،وإذا لم تتمك َّْن ِّ
ب الحال.
فصل َح َس َ

المحر ُم ثالثة أقسام:
22227مسألة :الثوب
َّ

للر ُجل.
َّ 1 .1
حمرم ِل َع ْي ِنه ،كالحرير َّ

حمرم ِل َو ْص ِفه ،كالثوب الذي فيه إسبال.
َّ 2 .2

حمرم ِل َك ْس ِبه ،كالثوب المسروق أو المغصوب.
َّ 3 .3
ِ ِ
للر ُجل ،وال في
22228مس��ألة :ال
ّ
تص��ح الصالة في ث��وب ُم َح َّرم ل َع ْينه ،كالحري��ر َّ
ثوب ُم َح َّرم لِك َْس��بِه ،كالمغصوب والمسروق ،وال في ثوب ُم َح َّرم لِ َو ْص ِفه،
كالث��وب ال��ذي فيه إس��بال؛ لحديث« :من عم��ل عم ً
ال ليس علي��ه أ ْم ُر الله
ورس��وله فهو َر ٌّد»()1؛ ولحديث« :ال يقبل الله صالة رجلٍ مسبل إِزاره»(،)2
وهذا ُّ
يدل على أنه من ش��رط ال َّثوب الذي تُس��تر به العورة أن يكون ُمباحًا.

المحرم؛
تص��ح في الث��وب
أن الصالة
ه��ذا عل��ى قول.
ولك��ن الصحي��حّ :
ّ
ّ
ّ

الس َتر حصل به ،والجهة منفكَّة؛ ألن تحريم
لضعف حديث المس��بل؛ وألن َّ
تحري��م مطلق ،والقاعدة تقول:
الصالة ،ولكنّه
ُل ْبس ال َّثوب لي��س من أجل َّ
ٌ
عاما في العبادة وفي غيرها فإنه ال يبطلها).
(إذا كان النهي ّ

مسلم.
وو َص َل ُه
((( رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزمَ ،
ٌ

((( رواه النس��ائي يف السنن الكربى .قال النووي« :على شرط مسلم» .وقال ابن حجر« :فيه راو مجهول»،
والحديث ضعفه األلباين.
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الصالة تنقسم إلى ثالثة أقسام:
22229مسألة :العورة في َّ

خمففة :وهي عورة َّ
َّ 1 .1
الذكر من س��بع إلى عش��ر سنوات ،وهي الفرجان
فق��ط ،أي إذا س��تر ُق ُب َل�� ُه و ُد ُب َره فقد أجزأه الس��تر ،ولو كان��ت أفخاذ ُه
ولكن الصحيح :أنّه ال بدّ من
بادية .هذا على المش��هور من المذهب.
ّ
س��تر ال َف ِ
ألن هذا أدنى ما ُيقال :إنه زينة ،واهلل يقول:
خ َذين يف الصالة؛ ّ
( ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [األعراف.]31:

��طة :وهي عورة َّ
متوس َ
والح ّرة دون
الذكَر من عش��ر س��نوات فصاعد ًاُ ،
ِّ 2 .2
البل��وغ ،واألَ َم��ة ،وأ ّم ولدَ ،و ُم ْعت ٍ
كن بالغ��اتَ .و َحدُّ َها
َ��ق بعضها ولو ّ
والركبة .هذا على المش��هور م��ن المذهب؛ ولهذا كان
��رة ُّ
الس َّ
ما بين ُّ
الصحابة  إذا كانت عليهم ُأز ٌُر قصيرة يعقدونها على مناكبهم
َّ

حت��ى ال تنزل( ،)1وهذا ُّ
أن الصالة ال بدّ فيها من
يدل على أنهم ي��رون ّ
السرة والركبة.
ستر ما بين ّ

الح ّرة البالغ��ة ،فك ّلها عورة يف الصالة إال وجهها.
3 .3مغلَّظ��ة :وهي عورة ُ
الح َّرة عورة
هذا على المش��هور من المذه��ب.
ولكن الصحي��حّ :
أن ُ
ّ

إال ما يب��دو منها يف بيتها وه��و الوجه وال َك َّفان والقدمان؛ ألن النس��اء

الرس��ول  ك َُّن يف البيوت يلبسن ال ُق ُمص ،وليس
يف عهد َّ

ّ
لكل امرأة ثوبان؛ ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غس��لته وص َّلت
الصالة.
فيه( ،)2فتكون القدمان وال َك َّفان غير عورة يف َّ

((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
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23230مس��ألةُ :أ ّم الول��د :ه��ي األَ َمة التي أتت من س�� ِّيدها بولد ،وه��ي رقيقة حتى
يموت س ّيدها ،فإذا مات س ّيدها ُعتقت بموته.

بعضها :أي بعضها ُح ّر وبعضها رقيق.
23231مسألةُ :م ْعت ٍَق ُ

الس��رة والركبة .ه��ذا على المذهب.
األمة ف��ي النظر ما بين
ّ
23232مس��ألة :عورة َ
كالح ّرة؛ ألن الطبيعة واحدة والخلقة
ولك��ن الصحيحّ :
أن عورتها في النظر ُ
ّ

والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماه ّيتها ،وال دليل على
واح��دةّ ،
التفريق بينهما.

السرة والركبة ال تدخالن في العورة ،فال يجب سترهما .هذا على
23233مس��ألةّ :
المشهور من المذهب.

يستحب أن يصلي الرجل في ثوبين؛ ألنهما أبلغ في الستر وأحوط،
23234مسألة:
ّ
ومن الثوبين :اإلزار والرداء.

تصح الصالة في الثوب الواحد إذا كان س��اترا لما يجب س��تره في
23235مس��ألةّ :
الصالة ،وال َّثوب الواحد ّإما أن يكون ردا ًء س��ابغًا يلتحف به ،وقد ثبت عن

()1
وإما أن يكون إزار ًا ،وقد ثبت
النب��ي  أنه َص َّلى ملتحفًا به ّ ،
ِّ

َّزر به»( ،)2وس��ئل
النبي أنه ق��ال لجابر بن عبد الل��ه« :إنْ كان ض ِّيقا فات ْ
ع��ن ّ
النبي« :أ ُي ِّ
أولِ ُك ِّل ُكم َثوبان؟»(.)3
صلي أحدُ نا في الثوب الواحد؟ فقالَ :
َّ

استحب بعض السلف تغطية الرأس في الصالة ،فقد قال ابن عمر
23236مس��ألة:
ّ
((( رواه البخاري ،ومسلم.
((( متفق عليه.
((( رواه البخاري ،ومسلم.
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الرأس؟ قال :ال ،قال :فالله ُّ
أحق أن
«أتخرج إلى الناس
لمواله نافع:
ُ
َ
حاسر َّ
يستحى منه»( ،)1والنبي  كان يص ِّلي بعمامته بدليل مس ِ
ح ِه عليها
ُ
َ ْ
في الوضوء( .)2ولكن إذا ط َّبقت هذه المسألة على قوله تعالى ( :ﭒ ﭓ
أن ستر الرأس أفضل في قوم
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [األعراف ]31:تب َّين ّ

يعتبر س��تر الرأس عندهم من أخذ الزِّينةّ ،أم��ا إذا كان في قوم ال ُيعتبر ذلك

إن كشفه أفضل.
إن ستره أفضل ،وال َّ
من أخذ الزينة ،فإنَّه ال يقالَّ :

23237مسألة :يكفي المص ّلي َست ُْر عورته في النفل دون عاتقه.

23238مسألة :يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في الفرض؛ لحديث« :ال ُي ِّ
ين
صل َّ
أحدُ ُكم في ال َّثوب الواحد ليس على عاتِ ِقه منه ش��يء»( ،)3وفي لفظ« :ليس
عل��ى عاتِ َق ْي ِه منه ش��يء»( )4بالتثنية ،والتثنية ال تُع��ارض المفرد؛ ألن المفرد
ولكن الصحيح:
يعم .هذا هو المش��هور من المذهب.
ّ
والمضاف ُّ
ُمضافُ ،
ِ
الفرض
أن َس��ت َْر العاتقي��ن ُس��نَّة وليس بواج��ب ،وال فرق في س��ترهما بين
َّ

((( ذكره ش��يخ اإلس�لام ابن تيمية يف “مجموع الفتاوى ( »)117/22دون ع��زوه لمصدر ،ولم أقف عليه
ـ هبذا اللفظ ـ س��وى عنده .بينما روى عبد الرزاق يف «المصنف» ،وأحمد ،والطحاوي يف «ش��رح معاين
اآلثار» عن نافع َّ
أن ابن عمر كس��اه ثوبين وهو غالم ،فدخل اب ُن عمر المس��جد ،فوجده يص ِّلي ِّ
متوشحًا

يف ثوب ،فقال :أليس لك ثوبان تلبس��هما؟ فقلت :بلى ،فقال :أرأيت لو أرسلتك إلى وراء الدار ،أكنت

أحق أن تز ِّين له .»...قال ابن كثير« :إس��ناده جيد»« .مسند
البس��هما؟ قال :نعم ،قال ابن عمر ... :فاهلل ُّ
الفاروق».

((( رواه البخاري.

((( رواه ـ هب��ذا اللفظ ـ عبد الرزاق يف «المصنف» ،والنس��ائي ،م��ن حديث أبي الزناد ،عن األعرج ،عن أبي
هريرة به .قال ش��عيب األرنؤوط« :إسناده صحيح على شرط الش��يخين» ،والحديث صححه األلباين.
ورواه البخاري ،ومسلم ،بلفظ« :ال ُيص ِّلي أحدُ كم يف الثوب الواحد ،ليس على عاتقيه منه شيء».

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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والن ِ
َّف��ل؛ لحديث« :إنْ كان ض ِّيقًا فا َّت ِز ْر ب��ه»()1؛ وألن األمر بأن يكون على
أن العاتقين عورة ،بل من أجل تمام
العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل ّ

اللباس وش��دِّ اإلزار؛ ألنه إذا لم تش��دَّ ه على عاتقيك ربما ينس��لخ ويسقط،
فيكون ستر العاتقين هنا مراد ًا لغيره ال مراد ًا لذاته.

23239مسألة :العاتق :هو موضع الرداء من الرقبة.

وخمارِ ،
24240مسألة :تسن صالة المرأة في ِدرعِ ،
وم ْل َح َفة ،ويجزئ ستر عورتها؛
ّ
ْ
ألن هذا هو ما روي عن عمر وعائشة وأ ّم سلمة .)2(

24241مس��ألة :ال��درع :هو القميص الس��ابغ الذي يصل إلى القدمي��نِ .
والخ َمار:
ِ
لح َفة :هي ما ُي َل ُّ
هو ما ّ
ف على الجس��م ك ِّله كالعباءة
يلف على الرأس .والم َ
والجلباب وما أشبههما.

ٍ
ٍ
واحد.
بثوب
24242مسألة :يجزئ المرأة في الصالة ستر عورتها ،ولو

الصالة ،قلي�لاً كان أو كثير ًا ،طال
24243مس��الة :إذا كُش��فت العورة َع ْمد ًا بطلت َّ
الزمن أو َق ُص َر.
ُ

ٍ
فالصالة ال
24244مس��ألة :إذا انكش��فت العورة عن غير َع ْم��د وكان زمنه يس��ير ًاَّ ،
تبطل.

((( أخرجه البخاري ومسلم..

((( روى البيهقي عن عمر قال« :تص ّلي المرأة يف ثالثة أثواب :درع ،وخمار ،وإزار» .قال ابن كثير« :إسناده
ِ
فأقرته
صحيح» ،وروى عبد الرزاق ،وابن أبي شيبة عن علي قال« :تصلي المرأة يف درع ساب ٍغ وخ َمار»َّ ،
عائش��ة وقالت« :صدق» ،وروى عبد الرزاق ،وابن أبي ش��يبة ،وأبو داود ،والبيهقي عن أم سلمة قالت:
ِ
هور قدميها» ،وروي نحو ذلك عن ابن عباس ،وابن
الس��ابغ الذي ُيغ ِّي ُ
ب ُظ َ
«تص ِّلي يف الخمار ،والدرع َّ
عمر ،وأم حبيبة ،وميمونة.
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24245مس��ألة :إذا انكش��فت العورة عن غير َع ْمد ،وكان فاحشًا عرفا لكن الزمن
قليل ،فالصالة ال تبطل ـ على الصحيح ـ.

24246مس��ألة :إذا انكش��فت العورة عن غير َع ْمد انكش��افًا فاحش��ًا عرفاَ ،
وطال
تصح؛ ألنَّه فاحش والزمن طويل.
الزَّمن ،فالصالة ال
ُّ

متنجس أعاد؛ الشتراط الطهارة فيه ،إال إن
24247مسألة :إذا ص َّلى بثوب نجس أو ّ
كانت نجاسة ُيعفى عنها فال حرج عليه أن ُيص ِّلي فيه.

24248مس��ألة :من النجاس��ات ما ُي ْع َفى عنه ،كيس��ير دم إذا كان م��ن حيوان طاهر
ويعفى عن يسير جميع
كدم اآلدمي مثالً ،ودم الشاة والبعير وما أشبهها ،بل ُ

التحرز منها.
النجاسات ـ على الصحيح ـ ،وال س َّيما إذا َش َّق
َ
ُّ

24249مسألةُ :يعفى عن يسير الحوائل كالبويات إذا أصابت البدن مما يحول بينها
تحصل غالبًا لإلنس��ان،
وبين الماء؛ َّ
ألن الدِّ ين ُيس��ر ،ومثل هذه المس��ائل ُ
وهو ال يشعر بها أحيانًا أو يشعر بها ،ولكن ُّ
التحرز منها.
يشق عليه
ُّ

25250مسألة :ما سقط من إنسان مسلم من ُعض ٍو أو ِس ٍّن فطاهر؛ لحديث« :إنَّ المؤمن
ال ينجس»( ،)1أي ال ح ًّيا وال م ّيتًا؛ ولحديث« :ما ُقطع من البهيمة وهي َح َّية فهو
ِ
وحرمة ،وطهارة،
م ِّي ٌ
ين من َح ٍّي فهو كميتته حلاًّ ُ ،
��ت»( ،)2والقاعدة تقول( :ما ُأبِ َ
((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( رواه الحاكم من طريق المس��ور بين الصلت ،عن زيد بن أس��لم ،عن عطاء ،عن أبي س��عيد الخدري به
مرفوعًا .قال البزار« :ال نعلم أحد ًا أس��نده إال المس��ور ،وليس هو بالحافظ» .قال الهيثمي« :فيه مسور
ب��ن الصل��ت وهو م�تروك» .ورواه ابن ماجه عن هش��ام بن س��عد ،عن زيد بن أس��لم ،عن اب��ن عمر به

ونص أبو زرعة الرازي
ورمي بالتش��يع»ّ .
مرفوعًا .وهش��ام بن س��عد ،قال ابن حجر« :صدوق له أوهام ُ
َ
المرسل.
ورجح أبو زرعة الرازي والدارقطني من ذلك ك ِّله
على أن هذه الرواية َو ْه ٌم أيضًاَّ .
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اآلدمي طاهرة ،إذا فالعضو المنفصل منه طاهر.
ونجاسة) ،وميتة
ّ

ثم
25251مس��ألة :مناسبة إيراد المسألة السابقة هنا :أنه لو سقط من اإلنسان عضو ّ
أعاده في الحال فالتحم يكون طاهرا ال يلزمه أن يزيله إذا أراد الصالة.

ولكن
اآلدمي نجس ،لكن ُيعفى عن يسيره .هذا على المذهب.
25252مس��ألة :دم
ّ
ّ
اآلدم��ي طاهر؛ ألن��ه إذا كان العضو ال ينج��س بالبينونة،
أن دم
الصحي��حّ :
ّ
اآلدمي ،إال ما خرج
فالدم من باب َأولى ،وليس هناك دليل على نجاس��ة دم
ّ
من السبيلين كالحيض.
ت صور:
25253مسألة :للصالة في الثوب النجس أو
المتنجس ِس ّ
ّ

1 .1الص��ورة األوىلَ :ص َّل��ى يف ث��وب نج��س يعلم نجاس��ته مع ال ُق��درة على
تصح صالته؛ ألنه خالف أمر اهلل ورس��وله ،فوجب عليه
تطهي��ره ،فال ّ
إعادة الصالة.

ٍ
نجس وعنده ث��وب طاهر ولم ِّ
يصل به
2 .2الص��ورة الثانية :ص ّل��ى يف ثوب
فيعيد؛ ألنه ال عذر له.

3 .3الصورة الثالثة :ص ّلى يف ثوب نجس وهو يذكر النجاسة فيعيد؛ ألنه ال
عذر له.

ٍ
الص��ورة الرابع��ة :ص ّل��ى يف ث��وب
نج��س جاه�لا النجاس��ة ،أو جاه�لاً
الص�لاة ،فيعي��د؛ ألنه
بوج��وب تطهي��ره ،ول��م يعل��م إال بعد انته��اء َّ
َّ
الص�لاة ،واإلخالل بالش��رط ال ُيغتفر ،قال الرس��ول
أخ��ل بش��رط يف َّ
للرج��ل الذي ال يطمئ��ن« :إنك لم ُت َص ِّ
��ل»( ،)1وقال:
َّ 

((( رواه البخاري ،ومسلم.
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يقب��ل ُ
ُ
ولكن
اهَّلل ص�لا ًة بغي��ر ُطه��ور»( .)1ه��ذا عل��ى المذه��ب.
«ال
ّ
أن صالت��ه صحيحة ،وأن��ه ال يعيد؛ لقول��ه تعالى( :ﯥ
الصحي��حّ :

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [البق��رة ،]286:فق��ال اهلل تعال��ى« :ق��د
َ
الخطأ والنس��يانَ وما
فعلت»()2؛ ولحدي��ث« :إنَّ اهلل تجاوز عن ُأ َّمتِي
ُ
()3
ُ
بأن
لما أخبره
جبريل َّ
الرسول ّ 
است ُْك ِر ُهوا عليه» ؛ وألن َّ
واستمر يف صالته(.)4
يف نعليه أذى أو َق َذ ٌر خلعهما
َّ

4 .4الصورة اخلامسةَ :ص َّلى يف ثوب نجس ،وليس عنده ما يغسلها به ،وليس
عنده غير هذا ال َّثوب؛ فيعيد؛ ألنه حامل للنَّجاسة الواقعة بهذا ال َّثوب.
ولكن الصحيح:
مع أنه يجب علي��ه أن ُيص ِّلي به .هذا على المذهب.
ّ
أنه ُيص ِّلي به بال إعادة؛ ألنه ليس عنده ما ُي ُ
زيل به هذه النجاسة ،وليس
عنده ما يكون بدالً عن هذا الثوب ،فيكون مضطر ًا إلى ُل ْب ِس ِه ،وقد قال
اهلل تعالى( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [الحج.]78:

فنس��ي أنه نجس ،أو نس��ي
5 .5الص��ورة السادس��ةَ :ص َّل��ى يف ث��وب نجس،
َ
أن صالته
أن يغس��لها فيعي��د .هذا على المذه��ب.
ولكن الصحي��حّ :
ّ

((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

((( رواه اب��ن ماج��ه ،والطرباين يف «الصغي��ر» ،والدارقطني ،والبيهقي ،واس��تنكره اإلما ُم أحم��د .وقال أبو
حتج بمثله».
يصح هذا الحديث؛ وال يثبت إس��ناده» .وقال محمد بن نصر« :ليس له إس��ناد ُي ّ
حاتم« :ال ُّ
يظهر َّ
أن للحديث أصالً» .والحديث صححه
وللحديث شواهد .قال ابن حجر« :بمجموع هذه ال ُطرق ُ

ابن حبان ،واأللباين.

((( رواه أحمد ،وأبو داود ،والحاكم ،والبيهقي .قال الحاكم« :صحيح على شرط مسلم» ،ووافقه الذهبي،
وق��ال النووي« :إس��ناده صحي��ح» ،وقال ابن حجر« :ه��ذا حديث صحيح» ،وقال ش��عيب األرنؤوط:
«إسناده صحيح» .والحديث صححه األلباين.
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صحيح��ة وأنه ال يعي��د؛ لقول��ه تعال��ى( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

فعلت»(.)1
ﯫ) [البقرة ،]286:فقال اهلل« :قد
ُ

أن النجاسة أصابته ،ولم يذكر إال بعد سالمه فعليه اإلعادة؛
َسي َّ
25254مسألة :إذا ن َ
ولكن
الصالة؛ وهو اجتناب النجاس��ة .هذا على المذهب.
ّ
إلخالله بش��رط َّ
أن يغسلها ،ألن النسيان
الصحيح :أنه ال إعادة عليه س��واء نس��يها ،أ ْم نس��ي ْ

األمة كما سبق بيانه.
والجهل مرفوع عن هذه ّ

الصالة في ٍ
ثوب نجس ،فإنه ُيص ِّلي فيه وال إعادة عليه؛
25255مسألة :إذا ُأكره على َّ
لحديث« :إنّ الله تجاوز عن ُأ َّمتي الخطأ والنسيانَ وما استُك ِر ُهوا عليه»(.)2

25256مسألة :من َ
رأى عليه نجاسة بعد صالتهَ ،و َج ِه َل ك َْونَها في الصالة أو بعدها
ُ
دمه؛ وألنَّه
ألن صالتَه قد انقضت من غير تي ُّقن المفسد،
َل ْم ُي ِعدْ ؛ َّ
واألصل َع ُ
ال يدري أحصلت تلك النَّجاس��ة قبل س�لامه أو بعد سالمه ،واألصل عدم

الحصول فال إعادة.
ُ

أن النجاسة كانت َ
الصالة فال إعادة
ظن المص ّلي َّ
قبل َّ
25257مسألة :إذا غلب على ِّ

ّ
ِّ
لما سئل الرسول
كالشك،
الظن هنا
عليه؛ َّ
ألن غلبة ِّ
والشك كالعدم؛ ولهذا ّ
الرجل ُيش��كِل عليه ـ وهو في صالته ـ َأ َخ َر َج منه ش��يء؟
 ع��ن َّ
وألن القاعدة تقول:
قال« :ال يخرج حتى يس��مع صوتا أو يجد ريح��ا»()3؛ َّ

((( أخرجه مسلم.
((( رواه اب��ن ماج��ه ،والطرباين يف «الصغي��ر» ،والدارقطني ،والبيهقي ،واس��تنكره اإلما ُم أحم��د .وقال أبو
حتج بمثله».
يصح هذا الحديث؛ وال يثبت إس��ناده» .وقال محمد بن نصر« :ليس له إس��ناد ُي ّ
حاتم« :ال ُّ
يظهر َّ
أن للحديث أصالً» .والحديث صححه
وللحديث شواهد .قال ابن حجر« :بمجموع هذه ال ُطرق ُ
ابن حبان ،واأللباين.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ٍ
ٍ
(ال َيقين ال ُ
مشكوك فيه.
بشيء مظنون أو
يزول إال بيقين) ،فال يزول

اضطر إلى
25258مس��ألة :من حمل نجاس��ة ال ُي ْع َفى عنها لم تصح صالته ،إال إذا
ّ
أن يتل ّطخ ثوبه بنجاس��ة ،فهذا حام��ل لها في الواقع؛
َح ْم ِله��ا ،ومثال ذلكْ :
ألنَّه يحمل ثوبا نجس��ا ،وإذا جعل النجاس��ة في قارورة في جيبه ،فقد حمل
نجاس��ة ال ُيعفى عنها ،وهذا يقع أحيانا في عصرنا فيما إذا أراد اإلنس��ان أن
تصح؛
يح ّلل البراز أو البول؛ فحمله في قارورة وهو يص ّلي ،فهذا صالته ال
ُّ

ألنَّه َح َمل نجاسة ال ُيعفى عنها.

25259مسألة :النَّجاسة في معدنها ال حكم لها ،فال تنجس إال باالنفصال ،وما في
بطن اإلنسان لم ينفصل بعد ،فال ُحكم له.

تصح صالته .مثاله:
26260مس��ألة :إذا القى المص ّلي النجاس��ة بثوبه ،أو بدنه ل��م
ّ
استند ٌ
التشهد أو بين السجدتين،
رجل إلى جدار نجس ،أو كان جالسًا في
ّ
تصح صالتُه.
وح ْو َله شيء نجس قد وضع يده عليه ،فإنه قد القاها ،فال
ّ
َ

ثوب المصلي ش��يئًا نجس��ًا لكن بدون اعتم��اد عليه ،فال
مس ُ
26261مس��ألة :إذا َّ
مس ثوبه
يضر؛ ألن هذا ليس بثابت .فإذا ُقدِّ ر ّ
لما ركع ّ
أن اإلنسان المص ّلي ّ
ُّ
الجدار النجس ،ولم يس��تندْ عليه ،فإن هذا ال يؤ ّثر؛ ألنَّه لم يعتمد عليه ،فال
ُيعدُّ ذلك مالقاة.

26262مسألة :إذا ص ّلى رجل على بساط فيه بقعة نجسة ،فإذا سجد صارت البقعة
فتصح صالته؛ ألنه لم يالقها ،ولم يحملها.
بين ركبتيه ويديه،
ّ

26263مس��ألة :إذا َط ّين أرضا نجس��ة أي كس��اها بالطين ،أو إن فرشها طاهرا ُكرِه
وصح��ت صالته؛ ألنه
تص��ح الص�لا ُة عليه،
فعل��ه؛ ألنه اعتم��د على ما ال
ّ
ّ
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لم ي ْح ِمل النجاس��ة ،ولم ي ِ
الق النجاس��ة؛ فأتى بالش��رط ،وإذا أتى بالشرط
ُ
َ
أن صالته صحيحة
فصالته صحيحة .هذا على المذهب.
ولكن الصحيحَّ :
ّ
ٍ
ش��يء
ب�لا كراه��ة؛ ألنَّه ليس عل��ى الكراهة دلي��ل صحيح؛ ألنه َص َّلى على
طاهر يحول بينه وبين النجاس��ة ،ومثل ذلك الصالة على س��طح المجاري
كالبيارات ونحوها.

صحت .مثاله :رجل يص ّلي
26264مسألة :إذا كانت النجاسة بطرف مص َّلى متّصل ّ
سجادة وطرفها نجس ،وهذا الطرف متَّصل بالذي يص ّلي عليه ،ولكنَّه
على ّ
إن صالته صحيحة.
ال يباشر النجاسة ،وال يالقيها ،فنقولّ :

تنجر
26265مس��ألة :إذا كانت النجاسة متَّصلة بشيء متع ّلق بالمص ِّلي ،فإن كانت ّ
صحت صالتُه .مثال ذلكَ :ر ُجل
تنجر ّ
بمشيه لم ّ
تصح صالته ،وإن كانت ال ّ
معه حبل ،وربطه على رقبة حمار ،وقد أمسكه بيده أو ربطه على بطنه ،فهنا
صالتُ��ه تص��ح؛ َّ ِ
فالصالة
ينجر إذا مش��ىَّ ،
ُّ
ألن الح َمار لو اس��تعصى عليه لم َّ
الر ُجل غير حامل للنجاس��ة ،وال النجاس��ة تتبعه ،وليس
هنا صحيحة؛ َّ
ألن َّ
بأن ِ
الح َمار نجس .مثال ٍ
ثانَ :ر ُجل آخر ربط
مباش��ر ًا لها ،وهذا على القول َّ
َ
الر ُجل
حب�لا بي��ده أو ببطنه،
طر َف ُه اآلخر في رقبة كل��ب صغير ،فهذا َّ
وربط َ
انجر الكلب فهو مس��تتبع للنجاس��ة اآلن.
صالت��ه ال
ُّ
تص��ح؛ ألنَّه إذا مش��ى َّ
أن الصالة ال تبطل ف��ي كلتا الصورتين؛
ه��ذا عل��ى قول.
ولكن الصحي��حَّ :
ّ
ألن النجاس��ة هنا لم يب ِ
اش��رها ثوبه الذي هو ُست َْر ُة صالته ،وال ُبقعة صالته،
َّ
َُ
وال بدنه ،والحاجة تدعو إلى ذلك ،وال س�� َّيما في الزمن السابق ،فقد يكون

يهرب وال يجيء،
اإلنس��ان في ال َب ِّر ومعه كلب صغير؛ َيخش��ى إن أطلقه أن
َ
وص َّلى ،فما الذي ُيبطِ ُل صالتَه؟!
وليس حوله شجرة يربطه بها فأمسكه بيده َ
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وأما قولهم :إنه مس��تتبع للنجاس��ة ،فنقول :لكنَّها منفصل��ة عنه في الواقع،
ّ
وبينه وبينها فاصل ،وهو هذا الحبل.

عظمه بنجس لم يجب َق ْل ُعه مع الضرر؛ ألن الله أباح ترك
26266مس��ألة :من ُجبِ َر ُ
الوض��وء عن��د خوف الضرر ،فت��رك اجتناب النجاس��ة من ب��اب أولى عند

خوف الضرر.

يجب َق ْل ُعه مع الضرر ،فإن كان قد غ ّطاه
عظمه بنج��س لم ْ
26267مس��ألة :من ُجبِ َر ُ
التيمم؛
التيمم؛ ألن��ه غير ظاهر ،وإن كان لم يغ ّط��ه وجب ّ
اللح��م لم يجب ّ
أن النجاسات ال
ألن النجاسة ظاهرة .هذا على المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ
وأن من كان على بدنه نجاسة َّ
وتعذر عليه غسلها فل ُي ِّ
صل بدون
يتيمم عنهاّ ،
ّ

التيمم إنما ورد في طهارة الحدث ،ال في طهارة الخَ َبث.
تيمم؛ ّ
ألن ّ
ّ

ّ
مح��ل نجس ،ولم يتمكَّن م��ن الخروج إلى
26268مس��ألة :ال يعي��د من ُحبِ َس في
ّ
مح��ل طاهرٍ؛ ألنَّ��ه ُمكره عل��ى المكث في ه��ذا المكان ،واإلك��راه حكمه
مرف��وع عن هذه األمة؛ لحديث« :إنّ الله تجاوز عن ُأ َّمتي الخطأ والنس��يانَ
وما استُك ِر ُهوا عليه»(.)1

26269مس��ألة :إذا ُحبِ َس في ّ
محل نجس فإن كانت النجاس��ة يابسة ص ّلى كالعادة،
وإن كانت رطبة ص ّلى قائما ويركع ويرفع من الركوع ،ويجلس على قدميه

عند السجود ،ويومئ بالس��جود ،وال يضع على األرض شيئًا من أعضائه؛
((( رواه اب��ن ماج��ه ،والطرباين يف «الصغي��ر» ،والدارقطني ،والبيهقي ،واس��تنكره اإلما ُم أحم��د .وقال أبو
حتج بمثله».
يصح هذا الحديث؛ وال يثبت إس��ناده» .وقال محمد بن نصر« :ليس له إس��ناد ُي ّ
حاتم« :ال ُّ
يظهر َّ
أن للحديث أصالً» .والحديث صححه
وللحديث شواهد .قال ابن حجر« :بمجموع هذه ال ُطرق ُ
ابن حبان ،واأللباين.
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لقوله تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن]16:؛ ألنَّه إذا كانت َر ْط َبة يجب
أن يتو َّقاها ب َقدْ ِر اإلمكانّ ،
وأقل ما يمكن أن يباش��ر النجاسة أن يجلس على

لتلوث س��اقه وثوبه
القدمي��ن ،وال يقعد مفترش��ا وال
مت��وركا؛ ألنه لو قعد ّ
ّ
وركبته ،والواجب أن ُيق ِّلل من مباشرة النجاسة.

27270مس��ألة :م��ن وجد كفاي��ة عورته س��ترها ،وإن لم يجد س��تر الفرجين ال ُق ُبل
والدُّ ُب��ر ،فإن لم يكفهما َف َس��ت ُْر الدُّ ُب��ر أولى؛ ألن ال ُق ُب��ل إذا َض ّم فخذيه عليه

ستره ،والدُّ ُبر إذا سجد انفرج وبان .هذا على رواية .وعن اإلمام أحمد رواية
ثانية :أنَّه يستر ال ُق ُبل ،وهو أولى؛ ألنه أفحش من الدُّ ُبر؛ ولهذا جاز استدبار

الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان دون استقبالها ـ على الصحيح ـ.

27271مس��ألة :يل��زم المص ّلي تحصيل ما يس��تر به عورته في الصالة ّ
بكل وس��يلة
ليس عليه فيها ضرر وال ِمنَّة ،س��واء ببيع أ ْم باس��تعارة ،أم ب َقبول ِه َبة ،ونحو
ذل��ك؛ لقوله تعال��ى( :ﮧﮨ ﮩﮪ) [التغاب��ن ،]16:والمص ِّلي مأمور
بستر عورته ،فيجب عليه ب َقدْ ِر االستطاعة أن يأتي بهذا الواجب.

27272مس��ألة :إن ُأ ِع ْي َر المص ّلي س��ترة من مسلم أو من كافر لزمه قبولها؛ ألنه َق ِد َر
على س��تر عورته بال ض��رر وال ِمنَّة؛ ألن ِ
المنَّة في مثل هذا األمر ِمنَّة يس��يرة
يتحملها ،فالناس ك ّلهم يس��تعير بعضهم م��ن بعضّ ،
ّ
وكل الناس
كل أح��د
ّ
يعير بعضهم بعضا.

27273مس��ألة :إذا أراد المعير من عاريته أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل ،فهنا
ال يلزم فاقد الس��ترة القبول؛ ألنه يخشى إذا لم يفعل ما يريد أن يجعل ذلك
س َّلمًا ِ
للمن َِّة عليه وإيذائه أمام الناس.
ُ
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27274مسألةُ :يص ِّلي العاري قاعد ًا باإليماء؛ ألن القعود أستر لعورته؛ ألن القاعد
ينض��م ،فيكون ما ينكش��ف من عورته َّ
أقل .ه��ذا على المذهب.
يمك��ن أن
َّ
ولك��ن الصحيح :التفصيل :فإن كان حو َله أح��دٌ َص َّلى قاعد ًا باإليماء ،وإن
ّ
لم يكن حوله أحد ،أو كان في ُظ ْل َمة ،أو حوله شخص ال ُي ْب ِص ُر ،أو شخص
ال يس��تحي من انكش��اف عورته عنده كالزوج��ة فإنه ُيص ِّل��ي قائمًا ويركع
وح ِّق النَّ ْف ِ
س.
ويسجد؛ ألنه ال ُع ْذ َر له؛ ألنه بهذا يجمع بين َح ِّق الله َ

27275مس��ألةُ :يص ِّلي العاري قاعد ًا باإليماء اس��تحبابا في القع��ود واإليماء .هذا
وس َجد َص َّحت صالتُه.
على المذهب ،وبناء عليه لو َص َّلى قائمًا وركع َ

27276مسألة :يص ِّلي العراة في صف واحد ولو طال.

27277مس��ألة :يس��تحب للعراة أن يص ّل��وا قع��وداِ ،
والس��جود
ّ
بالركوع ُّ
ويومئُون ُّ
ُ
استحبابًا أيضًا .هذا على المذهب.

27278مس��ألة :إذا كان المكان ض ّيقا ولم يتَّس��ع لكونهم َص ّفًا واح��د ًا ،فإنه ينتظر
ُّ
الصف .هذا على المذهب.
بعضهم حتى ُيص ِّلي من يتَّسع له

27279مس��ألة :إذا اجتم��ع رجال ونس��اء ُعراة ،ص ّل��ى الرجال وحدهم ،والنس��اء
ِ
ّ
صف
��ن في
وحده��ن ،ف�لا يص ّلون جميع��ا؛ ألن النس��اء ال يمك��ن أن َيق ْف َ
ّ
لهن من ّ
الرجال ِص ْر َن َي َر ْين
صف َّ
الرج��ال ،فال بدّ ّ
مؤخ��ر ،فإذا صففن وراء ِّ
عورات الرجال ،فال تص ّلي النساء مع الرجال ،بل يص ّلي الرجال في مكان،
والنساء في مكان ،وال ُيصلون جماعة.

28280مس��ألة :إذا ّ
تع��ذر ص�لاة ّ
كل نوع وح��ده بحيث ال يوجد م��كان آخر ص ّلى
ثم عكسوا.
الرجال واستدبرهم النساء ّ
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28281مس��ألة :يك��ون إمام العراة وس��طهم ،فال يتقدَّ م عنهم؛ ألنه أس��تر لهّ ،أما إذا
كان��وا ف��ي ُظلمة ،أو ال يبص��رون ،فإن إمامه��م يتقدَّ م عليه��م كالعادة؛ ألن

ولكن الصحيح :أن يتق��دَّ م إمام العراة؛
المح��ذور معدوم .هذا على ق��ول.
ّ
وتأخره ال يفيد شيئًا ُيذكر ،واإلنسان إذا
أمامهمُّ ،
السنَّة أن يكون اإلمام َ
ألن ُّ
غيره في عيبه َخ َّ
ف عليه ،فهو إذا تقدَّ م ال يرى في نفسه َغ َضاضة ،أو
شاركه ُ

حي��اء ،أو خج�لاً؛ ألن جميع َم ْن معه على هذ الوج��ه ،وال ينبغي أن ُن َف ِّوت
موقف اإلمام وانفراده في المكان المش��روع؛ ألن اإلم��ام َم ْت ُبوع ،فينبغي أن
يتم َّيز عن أتباعه الذين هم المأمومون.

28282مس��ألة :إذا وجد من يص ّلي ُعريانا في أثناء الصالة س��ترة ،فإن كانت قريبة،
أي ل��م يطل الفصل أخذها وس��تر و َبنَى على صالت��ه ،وإن كانت بعيدة فإنَّه
الصالة من جديد.
يقطع صالته ويستأنف ،أي يبتدئ َّ

***

فصل يف مكروهات الصالة
المحرم.
28283مس��ألة :الكراه��ة في ُلغة القرآن والس��نَّة وغالب كالم الس��لف :هو
ّ
ق��ال تعال��ى( :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ) [اإلس��راء ،]38:ومعلوم

أن المش��ار إليه ما س��بق من المنهيات وفيها ِّ
وس��ماها الله:
الش��رك والكبائر
ّ
َّ

«مكروه��ًا»؛ ألن��ه ُم ْبغ ٌَض عن��ده .وقال « :إنّ الل��ه كره لكم قيل

محرم.
وقال ،وكثرة السؤال ،وإضاعة المال»( ،)1ومعلوم ّ
أن إضاعة المال أمر ّ

((( رواه البخاري ومسلم.
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28284مس��ألة :الكراهة عند الفقهاء :هي النهي عن الش��يء م��ن غير إلزام بالترك،
والمكروه :هو ما نهي عنه من غير إلزام بالترك.

28285مس��ألة :حكم الكراه��ة عند الفقهاء :أن��ه ُيثاب تارك المك��روه امتثاالً ،وال
المحرم فال
ُيعاق��ب فاعله ،ويجوز فعله عند الحاجة وإن لم يضطر إليهّ ،أما
َّ
الضرورة.
يجوز إال عند ّ

28286مس��ألة :يكره في الصالة الس��دل ،والسدل :هو أن يطرح الرداء على كتفيه،
وال ي��ر ّد طرفه على اآلخر؛ ألن فيه عرضة أن يس��قط ف�لا يكون على عاتقيه
شيء؛ وألنه إذا سقط منع من كمال الزينة في الصالة.

مما يلبس عادة كالس��دل ،فال بأس ب��ه؛ ولهذا قال
28287مس��ألة :إذا كان الث��وب ّ
الكمين ال يدخل في
اب��ن تيميةَّ :
إن َط ْرح ال َق َباء على الكتفين من غير إدخال ّ
«الج َّبةَ».
سمى عندنا «الكوت» أو ُ
السدل .وال َق َباء ُيشبه ما ُي َّ

الصماء ـ على المذهب ـ :هو
الصماء ،واشتمال
28288مسألةُ :يكره اشتمال ُل ْبسة
َّ
ّ
أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ،أي أن يكون عليه ثوب واس��ع ثم يضطبع
َ
أن فيه ُع َ
فإن
رض ًة أن
يس��قط فتنكش��ف الع��ورةْ ،
في��ه ،ووج��ه الكراهة هناّ :
ِخ ْي َ
��ف من انكش��اف العورة حقيقة كان حرامًاّ .أم��ا إذا كان عليه ثوب آخر
النبي  ،)1(وقيل اشتمال
فال كراهة؛ ألنه ُل ْبس��ة ُ
الم ْحرِم ،و َف َع َلها ُّ
الصم��اء :هو أن يلتح��ف بالثوب وال يجعل ليديه مخرجا؛ ألن االش��تمال
َّ
الصماء :هو أن
الصالة .وقيل اش��تمال
يمنع من كمال اإلتيان بمش��روعات َّ
َّ
ثم يس��دل طرفيه إلى رجلي��ه .فهذه ثالث صفات
الرداء على رأس��ه ّ
يجعل ِّ
((( رواه مسلم.
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الصماءُّ ،
تأملتها وجدت أنها تُخَ الف قول
الش��تمال
وكل هذه ِّ
الصفات إذا َّ
َّ

الل��ه ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [األع��راف ،]31:فإن أخذ الزينة
على هذا الوجه فيه شيء من التقصير؛ ألن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على
ما يعتاد الناس ُل ْبس��ها بحيث تكون س��اترة ،وتكون معهودة مألوفة بخالف
الشيء الذي ال يكون معهود ًا وال مألوفًا.

الرداء على
28289مس��ألة :االضطباع :هو أن ُيخرج كتفه األيم��ن ،ويجعل طرفي ِّ
الكتف األيسر.

29290مس��ألة :تُك��ره تغطية الوجه في الص�لاة؛ ألنه ينافي كم��ال الزينة؛ وألنه إذا
سجد سيجعل حائالً بينه وبين سجوده.

29291مسألةُ :يستثنى من كراهة تغطية الوجه في الصالة :تغطية المرأة وجهها إذا
كان حولها رجال ليسوا من محارمها ،فإن َتغْطِ َية وجهها حينئذ واجب ،وال
يجوز لها كشفه ولو كانت ُم ْحرِ َمة.

النبي  ن ََهى أن
29292مس��ألةُ :يكره ال ِّلثام على َف ِم المص ّلي وأنفه؛ ألن َّ
الر ُ
الغ��م وإلى عدم بيان
الص�لاة()1؛ وألنه قد يؤ ِّدي إلى
ج��ل َفاه في َّ
ِّ
��ي َّ
ُيغ ِّط َ
الحروف عند ِ
القراءة ِّ
والذكْر.

29293مس��ألةُ :يس��تثنى من كراهة اللثام ما إذا تثاءب و َغ َّطى فمه ليكظم التثاؤب،

الص�لاة ،أو كان به زُكام ،ونحو ذلك
أو كان حول��ه رائح��ة كريهة تؤذيه في َّ

((( رواه أب��و داود ،واب��ن ماجه ،وابن خزيمة ،وابن حبان ،والحاكم ،عن الحس��ن بن ذكوان ،عن س��ليمان
األحول ،عن عطاء بن أبي رباح ،عن أبي هريرة به مرفوعًا .قال الحاكم :صحيح على شرط الشيخين،
ضعيف لم ُيخرج له
مس��لم بالحس��ن بن َذك��وان ،وهو
يحتج
ولم يخرجا ،وتعقبه ابن حجر بقوله« :لم
ٌ
َّ
ٌ
حسنه األلباين.
ُّ
البخاري سوى شيء يسير يف غير االحتجاج ،فيما أظ ُّن» ،والحديث ّ
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فال كراهة أن يغطي لحاجة.

29294مس��ألةُ :يك��ره أن َّ
يكف المص ِّلي أو يلف ش��عره ،وثوب��ه أو جزء منه كالكم
مث�لا؛ لحديثُ :
«أمرت أن أس��جد على س��بعة أعظم ،وال ّ
أكف ش��عرا وال
كف الثوب ك ِّله ،كما لو ك َّفه من أسفل ،أو َّ
ثوبا»( ،)1ونهيه يشمل ّ
كف بعضه

كاألكمام؛ وألن ّ
كف الثوب والشعر ولفهما ليس من تمام أخذ الزينة.

ُّ
ك��ف الك ُّم :ه��و أن يجذبه حتى يرتف��ع .ول ّفه :ه��و أن يطويه حتى
29295مس��ألة:
الصالة ،أو أن يفعل
الصالة من أجل َّ
يرتفع .وال فرق بين أن يفعل ذلك عند َّ
الصالة ،كما لو كان يش��تغل ،وقد َّ
كف ك َُّمه أو َل َّفه ثم جاء
ذل��ك لعمل قبل َّ
ُيص ِّلي ،نقول له :أطلق الك َُّم و ُف َّ
ك اللفة.

ّ
29296مسألة :ليس من ِّ
يكف المص ّلي «ال ُغت َْرة» بأن ير َّد طرفها على
كف الثوب أن
أن «ال ُغتْرة» تُلبس على هذه
كتف��ه حول عنقه؛ ألن هذا ن��وع من اللباس ،أي ّ
الكيف َّي��ةَ ،فت ُّ
الرأس ،وتُجعل وراءه؛ ولذلك جاز لإلنس��ان أن
ُكف مثالً على َّ
ِ
ِ
الرأس غير مرس��لة ،فإذا كان من
ُيص ِّل��ي في الع َمامة ،والع َمامة َّ
مكورة على َّ
ِّ
متنوعة فال بأس.
عادة الناس أن يستعملوا «ال ُغتْرة»
و«الش َماغ» على وجوه ِّ

أن ذلك
الس��جود ،فال َّظاهرّ :
29297مس��ألة :إذا كانت ال ُغتْرة مرس��لة ثم ك َّفها عند ُّ
داخل في ك ِّ
َف ال َّثوب.

29298مسألةُ :يكره للمصلي أن يشدّ وسطه بما يشبه الزنّار ،أي أن يربط على بطنه
حبال ،أو س��يرا ،أو ما أش��به ذلك ،والزنّار :هو س��ير معروف عند النصارى
يشدّ ون به أوساطهم ،وإنما ُكرِه ما يشبه شدّ الزنّار؛ ألنه تش ّبه بغير المسلمين،

((( رواه البخاري ومسلم.
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تش��به بقو ٍم فهو منهم»( .)1هذا على قول.
النبي « :من ّ
وقد قال ُّ
ولكن الصحيح :أنه يحرم أن يشدّ المص ِّلي وسطه بزنار؛ للحديث السابق؛
ّ
يجر إلى التش ّبه بهم في الباطن.
وألن التش ّبه بالكفار في الظاهر ّ

29299مس��ألة :ينهى عن التش ُّب َه بالكفار على كل حال؛ ألن التش ّبه بهم ال يفتقر إلى
الش ِ
محرما؛ ألن التش�� ُّب َه :هو المش��ابهة في َّ
والصورة ،فإذا
كل ُّ
ن َّية حتى يكون ّ

حصلت ،فهو تش�� ُّبه سواء نوى أم لم ِ
ينو ،لكن إن نوى التش ّبه بهم صار َ
أشدَّ
وأعظم؛ ألنه إذا نوى ،فإنما فعل ذلك مح َّب ًة وتكريمًا وتعظيمًا لِ َما هم عليه.

30300مس��ألة :تح��رم الخيالء في ثوب وغي��ره؛ لقوله تعال��ى( :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ) [لقم��ان]18:؛ ولحدي��ث« :بينما رجل يمش��ي قد أعجبته

ُج َّمتُ��ه و ُب ْر َداه إذ خس��ف ب��ه األرض ،فهو يتجلجل ف��ي األرض حتى تقوم

()2
جر ثوبه خي�لاء»( ،)3وإنما
الس��اعة» ؛ ولحدي��ث« :ال ينظر الله إل��ى من ّ
ِ
��رت الخي�لاء في الحديث ب��اإلزار أو ال َّث��وب من باب ض��رب المثال.
ُذك َ
فالث��وب كالقمي��ص والس��راويل واإلزار ،وغي��ر الث��وب كالخَ اتم ،فبعض

الناس يلبس الخاتم ،ويضع عليه َف ًّصا كبير ًا جد ًا ،وأحيانًا تشعر بأنه يتخايل
يحرك أصبعه بالخَ اتم ُخيالء.
به ،كأن ِّ

ٍ
((( رواه أحمد ،وأبو داود عن ابن عمر ،بإِ
س��ناد قال فيه اب ُن تيمية« :وهذا إِس��ناد جيد ،فإِن ابن أبي ش��يبة،
وأبا النضر ،وحس��ان بن عطية ثقات مش��اهير أجالء من رجال الصحيحين ،وهم ُّ
أجل من أن ُيحتاج أن

ُيقال :هم من رجال الصحيحين» .وقال ش��عيب األرنؤوط« :إس��ناده ضعيف» ،وقال األلباين« :حس��ن
صحيح».

((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ومسلم..
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30301مس��ألة :الخُ َيالء :مأخوذة في األصل من الخَ يل؛ ألن الخَ يل تجلب التباهي
اإلنسان في نفسه شيئًا من التعا ُظم
والتر ُّفع والتعالي .فالخُ َيالء :هو أن يجدَ
ُ

على الغير.

30302مس��ألةُ :يكره ف��ي الصالة
النبي ُ س��ئل
ُ
التف��ات المص ّلي؛ ألن ّ
الصالة فقال« :هو اختالس يختلس��ه الش��يطان ِمن صالة
ع��ن االلتفات في َّ
العبد»( ،)1أي س��رقة ونهب ،يختلسه الشيطان ِمن صالة العبد ،وقال ألنس
ب��ن مالك« :يا ُبن ََّي ،إ َّي��اك وااللتفات في الصالة ،فإنه هَ َل َك��ة ،فإنْ كان ال ُبدَّ

()2
مبرر لها ،واألصل
ففي
ّ
التطوع ال في الفريضة» ؛ وألن االلتفات حركة ال ّ

كراهة الح��ركات في الصالة؛ وألن في االلتفات إعراضًا عن الله ،فإذا قام
ِ
أن
المص ِّلي ْ
اإلنس��ان يص ّل��ي َّ
فإن الل��ه تعالى ق َب َل وجه��ه؛ ولهذا ُح ِّر َم عل��ى ُ
يتنخَّ ع ِقب َل وجهه؛ ألنه ِمن ِ
سوء األدب مع الله.
َ َ

30303مسألة :االلتفات نوعان:

1 .1التفات ِح ِّس ّي بالبدن ،وهو التفات الرأس.

معنوي بالقلب ،وهو الوساوس والهواجيس التي َترِ ُد على القلب.
2 .2التفات ّ
وهو منقص للصالة ،وهو اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد،
الر ُجل هذه الحال قال
بدليل ّ
أن الرس��ول  لما َشكَى إليه َّ
له« :ذاك ش��يطان ُيقال لهِ :خنْزَ ب ،فإن أحسس��ت به فاتفل عن يسارك
وتعوذ باهلل منه»(.)3
مراتَّ ،
ثالث ّ

((( رواه البخاري
((( رواه الرتمذي ،وض ّعفه ابن القيم ،واأللباين.
((( رواه مسلم.
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30304مس��ألة :إذا كان االلتف��ات لحاج��ة ف�لا بأس س��واء كان في لف��رض أو في
َ
أرس��ل
للنبي  يوم ُحنين حيث
النف��ل ،فمن الحاج��ة :ما َج َرى ِّ
الش�� ْع ِ
النبي ُيص ِّلي ويلتفت نحو ِّ
ب الذي يأتي منه
ب
َ
َع ْينًَا تتر َّق ُ
العدو ،فكان ُّ
()1
النبي أمر اإلنس��ان إذا أصابه الوس��واس في صالته أن
ه��ذا ال َع ْين ؛ وألن َّ

مرات ،ويس��تعيذ بالله من الشيطان الرجيم( ،)2وهذا
َي ْت ُف َل عن يس��اره ثالث ّ
التف��ات لحاجةِ ،
ومن ذلك أيض��ا :لو كانت المرأة عندها صب ّيها وتخش��ى
عليه فصارت تلتفت إليه ،فإن هذا ِمن الحاجة وال بأس به؛ ألنه عمل يس��ير
يحتاج إليه اإلنسان.

30305مس��ألةُ :يكره للمص ّلي رفع بصره إلى السماء ،سواء في حال القراءة أو في
ح��ال الركوع ،أو في حال الرفع من الرك��وع ،أو في أي حال من األحوال؛

«لينتهي��ن أقوام ع��ن رفع أبصا ِرهم إلى الس��ماء ف��ي الصالة؛ أو
لحدي��ث:
َّ
أبصاره��م»()3؛ وألن ف��ي رف��ع البص��ر س��وء أدب م��ع الله؛ ألن
��ن
لت ُْخ َط َف َّ
ُ
رأس��ه ،بل يكون
المص ِّلي بين يدي الله ،فينبغي أن يتأ َّدب معه ،وأن ال َ
يرفع َ
ولكن الصحيح :التحريم ال الكراهة؛ لش��دّ ة
خاضع��ًا .هذا على المذهب.
ّ

النّهي والتحذير الوارد في الحديث السابق.

30306مس��ألة :ال تبطل الصالة برفع البصر إلى الس��ماء ـ على الصحيح ـ وإن كان
آثما؛ ألنه التفات يسير ،وااللتفات اليسير بالرأس ال يبطل الصالة.

((( أخرجه أبو داود ،والحاكم ،والبيهقي .قال الحاكم« :صحيح على ش��رط الش��يخين» ،ووافقه الذهبي،
وصححه األلباين.
ّ

((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
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30307مس��ألةُ :يك��ره للمص ّلي تغمي��ض عينيه؛ ألنه من فِ ْع ُل اليه��ود في صالتهم،
ونحن منه ُّيون عن التش�� ُّبه بالك َّفار من اليهود وغيرهم ،ال س ّيما في الشعائر

محمد
الدين ّي��ة؛ ألن دياناته��م ديانات منس��وخة نس��خها الله تعالى بش��رع ّ

 ،فال يجوز أن نتش َّبه بهم في العبادات وال غيرها.

30308مسألة :إذا كان بين يدي المص ّلي شيء ال يستطيع أن يفتح َع ْينَ ْيه أمامه؛ ألنه
ٍ
فحينئذ ال حرج أن يغمض عينيه ب َقدْ ِر الحاجة.
يشغله،

30309مس��ألةُ :يكره للمص ِّلي إقعاؤه في جلوس��ه
النبي 
ّ
للتشهد؛ ألن َّ
يستقر في حال اإلقعاء؛
وألن اإلنس��ان ال
نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب()1؛ ّ
ّ

ألنه يتعب.

31310مسألةُ :ص َور اإلقعاء أربع:

1 .1الص��ورة األوىل :أن َي ْف ُر َش قدميه ،أي يجعل ظهورهما نحو األرض ،ثم
يجلس على عقبيه.
ويجلس على عقبيه.
ينصب قدميه
2 .2الصورة الثانية :أن
َ
َ

ويجلس عل��ى َأ ْل َي َت ْي ِه ،وال
3 .3الص��ورة الثالث��ة :أن ينص��ب فخذيه وس��اقيه
َ
س�� ّيما ِ
إن اعتمد بيديه على األرض ،وهذا هو المعروف من اإلقعاء يف
اللغة العرب ّية ،وهي أقربها مطابقة إلقعاء الكلب.

4 .4الصورة الرابعة :أن ينصب قدميه ويجلس على األرض بينهما.

31311مس��ألة :ال يك��ره التر ّبع في الصالة إال أنه خالف الس��نّة ،وهو مش��روع في
وأما في موضع السجود
موضع القيام والركوع إذا َص َّلى اإلنس��ان جالسًاّ ،

وحسنه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده ضعيف».
((( رواه أحمد ،وابن ماجه،
ّ
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التورك.
والجلوس فإنه يفترش إال في حال ُّ

31312مس��ألةُ :يكره للمصلي أن يفترش ذراعيه حال السجود؛ لحديث« :اعتدلوا
في السجود؛ وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»()1؛ وألن اإلنسان ال

ذكر تش��بيه اإلنسان بالحيوان إال في
ينبغي أن يتش�� َّبه بالحيوان ،فإن الله لم َي ْ

مقام الذ ِّم ،وإذا كان التش ُّبه بالحيوان في غير الصالة مذموما ففي الصالة من
باب َأولى.

31313مس��ألة :إذا طال الس��جود َ
وش َّ
��ق على المص ّلي فله أن يعتم��د بمرفقيه على
مما فيه تيسير على المص ّلي.
ركبتيه؛ ألن هذا ّ

31314مس��ألةُ :يك��ره عب��ث المص ِّل��ي ،وهو تش��اغله بم��ا ال تدعو الحاج��ة إليه؛
ف��إن حركة الب��دن تكون بحرك��ة القلب؛
ألن العب��ث في��ه انش��غال القلبَّ ،
ِ
الص�لاة؛ وألنه حركة
وألن��ه ينافي
الجدي��ة المطلوبة من اإلنس��ان في حال َّ
َّ
النبي  رأى
وأما حدي��ث ّ
بالج��وارح ،دخيلة على َّ
الصالةّ .
أن ّ
رجال يعبث في صالته فقال« :لو خش��ع قلب هذا لخش��عت جوارحه» فهو

حديث ضعيف(.)2

النبي
31315مس��ألةُ :يكره للمص ّلي َو ْض ُع يده على خاصرته ،أي على وسطه؛ ألن َّ
الر ُ
جل متخصر ًا()3؛ وألنه من فِ ْع ُل اليهود(.)4
 نَهى أن ُيص ِّلي َّ
((( رواه البخاري ومسلم.

((( ذكره السيوطي يف «الجامع الكبير »666/1.وحكم عليه األلباين يف «السلسلة الضعيفة »110.بالوضع.
((( رواه البخاري.

((( رواه البخاري من حديث عائشة موقوفا عليها.
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رو َح على نفس��ه بالمروحة؛ ألنه نوع من العبث
31316مس��ألةُ :يكره للمص ّلي أن ُي ِّ
إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن
وم ْش ِغ ٌل لإلنسان عن صالته ،لكن ْ
والحركةُ ،
كان قد أصابه َغم وحر شديد وروح عن ِ
َّ
تخف
نفسه بالمروحة من أجل أن
َ َّ َ
ّ َّ
والح ِّر في الصالة فإن ذل��ك ال بأس به؛ ألن القاعدة تقول:
علي��ه وطأة الغ َِّم َ
(المكروه يباح للحاجة).

بالتروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على
31317مسألة :ال بأس
ُّ
ِر ْجل أحيانًا ،وعلى ِر ْجل ُأ ْخرى أحيانًا ،وال س ّيما إذا طال وقوف اإلنسان،
الر ْجالن
الرجلين عل��ى الثاني��ة ،بل تك��ون ِّ
ولك��ن ب��دون أن يق��دِّ َم إح��دى ِّ
متساويتين ،وبدون كثرة.

31318مس��ألةُ :يكره للمصلي فرقعة أصابعه؛ ألنه ِمن العبث ،وفيه تش��ويش على
َم ْن كان حوله إذا كان ُيص ِّلي في جماعة.

31319مس��ألةُ :يكره للمص ّلي التش��بيك بي��ن األصابع؛ لحدي��ث ورد فيمن قصد
المس��جد أن ال ُي َش�� ِّبك ََّن بين أصابع��ه( ،)1فإذا كان قاصدَ المس��جد للصالة
منه ّي��ا عن التش��بيك بي��ن األصابع ،فمن كان ف��ي َن ْف ِ
س الص�لاة ،فهو َأولى

النب��ي  رأى رجال قد َش�� َّب َ
ك بين أصابعه
أن
ويذك��ر َّ
بالنّه��يُ ،
َّ
ففرج بينهما(.)2
َّ

32320مسألة :ال تكره بعد الصالة فرقعة األصابع وتشبيكها؛ ألن التشبيك َث َب َ
ث عن
النبي  أن��ه َف َع َله ،وذلك حين َص َّل��ى بأصحابه إحدى صالتي
ِّ

وصححه األلباين.
((( رواه الدارمي ،والحاكم،
ّ

((( رواه ابن ماجه ،وقال ابن حجر« :يف إسناده اختالف ضعفه بعضهم بسببه» ،وضعفه األلباين.
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ال َع ِش ِّي ،فس�� ّلم من ركعتين ،ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد ،فاتَّكأ
عليهاَ ،
وش َّب َ
ك بين أصابعه(.)1

خشي من في المسجد أن يشوش على َمن حوله بفرقعة أصابعه
32321مسألة :إذا
َ
فال يفعل.

32322مس��ألةُ :يكره للمس��لم ـ على الصحي��ح ـ أن ُيص ِّلي وه��و حاقن أو حاقب؛
ألن
الصالة في حض��رة طعام ،وال وهو ُيدافعه
النب��ي  نهى عن َّ
َّ
أن ُيحضر قلبه لِ َما
األخبثان()2؛ وألن اإلنسان الذي ُيدافع األخبثين يصعب ْ
الصالة؛ ألنه منشغل بمدافعة هذا الخَ َبث.
هو فيه من َّ

32323مسألة :الحاقن :هو المحتاج إلى البول.

32324مسألة :الحاقب :هو الذي َح َب َس الغائط.

32325مس��ألة :إذا كان المس��لم على ُو ُضوء ،وهو يدافع الب��ول أو الريح ،لكن لو
يتوضأ ب��ه ،فيقال له :ا ْق ِ
قض��ى حاجته لم يكن عنده ماء َّ
وتيمم،
ض حاجتك َّ
وال ت َُص ِّ
بالتيم��م ال تُكره باإلجماع،
��ل وأنت تُدافع األخبثي��ن؛ ألن الصالة
ُّ
محرمة.
والصالة مع مدافعة األخبثين
منهي عنها مكروهة أو ّ
ٌّ

إن قضى حاجته أن تفوته الجماعة،
32326مس��ألة :إذا كان المسلم حاقنا وخش��ى ْ
َّ
ويتوضأ ولو فاتته صالة الجماعة؛ ألن هذا ُعذر.
فإنه يقضي حاجته

32327مسألة :إذا طرأ البول أو الغائط على المص ّلي ،فله أن ُيفارق اإلمام.
((( رواه البخاري.
((( رواه مسلم.
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32328مس��ألة :إذا كان المسلم ُيدافع أحد األخبثين وضاق عليه الوقت فإن قضى
َّ
الوقت ،وإن َص َّلى قبل خروج الوقت َص َّلى وهو يدافع
وتوضأ خرج
حاجته
ُ
ِ
فليقض
فإن كانت الصالة تُجمع مع ما بعدَ ها
األخبثين ،ففي ه��ذا تفصيلْ :
حاجته وينوي الجمع؛ ألن الجمع في هذه الحال جائز ،وإن لم تكن تُجمع

م��ع ما بعدَ ها كم��ا لو كان ذلك في ص�لاة الفجر ،أو في ص�لاة العصر ،أو
ويص ِّلي ولو خرج الوقت .وهذا القول
في صالة العش��اء فإنه يقضي حاجته ُ

أقرب إلى قواعد الش��ريعة؛ ألن هذا بال َش ٍّ
��ك من ال ُيس��ر ،واإلنسان إذا كان
يدافع األخبثين يخش��ى على ِ
نفس��ه الضرر مع انش��غاله ع��ن الصالة .وهذا
َ
ُ
ف��ي المدافعة القريبةّ .أما في المدافعة الش��ديدة التي ال يدري ما يقول فيها،
الحدَ ث فيخرج منه بال
ويكاد يتق َّطع من ش��دّ ة الحصر ،أو يخش��ى أن يغلبه َ

اختيار ،فهذا ال َش َّ
ك أنه يقضي حاجته ثم ُيص ّلي.

أن ُيص ِّلي بحض��رة طعام َتت ُ
نفس��ه إليه وهو قادر
32329مس��ألةُ :يكره للمس��لم ْ
ُوق ُ
عل��ى تناوله ِح ًّس��ا وش��رعًا؛ لحديث« :ال ص�لا َة بحضرة طع��ا ٍم ،وال وهو
ُيدافعه األخبثان»()1؛ ولتفكيره فيه ،وهذا ينافي الخش��وع في الصالة ،وقيل
صحتها ،وهذا قول الجمهور،
بالكراه��ة؛ ألن
المنفي كمال الص�لاة ال نفي ّ
ّ

قوي.
وهو قول ّ

ِّ
فليصل وال كراهة في َح ِّق ِه.
33330مسألة :إذا كان اإلنسان جائعا ولم يحضر الطعام،
ِّ
فليصل
يهتم به،
33331مس��ألة :إذا كان الطعام حاضر ًا ولكن الناظر إليه ش��بعان ال ُّ
وال كراهة في َح ِّق ِه.

((( رواه مسلم.
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33332مسألة :إذا حضر الطعام والناظر إليه جائع لكنّه ممنوع منه شرعًا أو ِح ًّسا،
ِّ
فليصل وال كراهة في ح ّقه.

الشرعي :كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صالة العصر،
33333مسألة :المانع
ّ
والرج��ل جائع ج��دّ ا ،فال نق��ول :ال ت َُص ِّ
��ل العصر حتى تأكل��ه بعد غروب

الش��مس؛ ألنه ممنوع من تناوله ش��رعًا ،فال فائدة في االنتظار .وكذلك لو
ٍ
حينئذ؛ ألنه
نفس��ه إليه ،فإن��ه ال ُيكره أن ُيص ِّلي
ُأحضر إليه طعام للغير تتوق ُ
ممنوع منه شرعًا.

ِ
حار ال يستطيع أن يتناوله فإنه
33334مس��ألة:
ُ
��ي :كما لو ُقدِّ َم له طعام ّ
المانع الح ِّس ّ
ُيص ِّلي وال تُكره صالتُه؛ ألن انتظاره ال فائدة منه .كذلك لو ُأحضر إليه طعام
هو ِم ْلكه ،لكن عنده ظالم يمنعه من أكله ،فهنا ال ُيكره له أن ُيص ِّلي؛ ألنه ال
ِ
ِ
ِ
حسا.
يستفيد من عدم الصالة؛ لمنعه من طعامه ًّ
33335مس��ألةُ :يك��ره للمصلي تكرار الفاتحة على س��بيل التع ّبد؛ ألنه لم ُينقل عن
النبي  ولو كان هذا ِمن الخير ل َف َع َل ُه.
ِّ

كرر المص ّلي الفاتحة ال على سبيل التع ّبد ولكن لفوات وصف
33336مس��ألة :إذا َّ
ِ
��را في حال ُيشرع
يكررها ألنه
مس��تحب فال بأس .مثلْ :
ّ
نس��ي فقرأها س ًّ
أن ِّ
َ
األول؛ اس��تدراكًا لِ َم��ا فات من
فيه��ا
الجه��ر فهنا ال ب��أس أن ُيعيدها م��ن ّ
ُ
يكررها
مش��روعية الجهر ،وكذلك ل��و قرأها في غير اس��تحضار ،وأراد أن ِّ
ليحضر قلبه في القراءة التالية ،فإن هذا تكرار لش��يء مقصود ش��رعًا ،وهو

خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فال يفعل.
حضور القلب ،لكن إن
َ

***
90

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

فصل
الس��ور في الفرض .كما ال ُيك��ره في النفل ،يعني أن
33337مس��ألة :ال ُيكره َج ْم ُع ُّ
يقرأ س��ورتين فأكث��ر بعد الفاتح��ة؛ لحديث ُحذيفة ب��ن اليمان  أنه
ٍ
النبي س��ورة «البقرة» و«النساء»،
َص َّلى مع ِّ
النبي  ذات ليلة فقرأ ُّ
الس َور في النفل ،والقاعدة تقول( :ما جاز
و«آل عمران»( ،)1وهذا ٌ
جمع بين ُّ
مخصص ،وما جاز في الفرض جاز في
في النفل جاز في الفرض إال بدليل
ّ
الحكم.
النفل إال بدليل
مخصص) ،فاألصل تساويهما في ُ
ّ

ألن رسول الله 
الس��ورة في الركعتين؛ َّ
33338مس��ألة :ال ُيكره تفريق ُّ

قرأ في صالة المغرب باألعراف َف َّرقها في الركعتين(.)2

الس��ورة ف��ي الركعتي��ن إال إذا كان لِ َما بق��ي تع ُّلق
33339مس��ألة :ال ُيك��ره تفري��ق ُّ
بم��ا مضى ،فهنا ينبغ��ي أال يفعل ،مثل لو ق��ال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ) [اإلخ�لاص 1:ـ  ]3فهن��ا ال ينبغ��ي أن َ
يقف على هذا
الموقف؛ النقطاع الكالم بعضه عن بعض.

ِ
وإن كان األفضل
السورة ـ ْ
34340مسألة :ال ُيكره ْ
أن يقرأ آية أو آيتين أو أكثر من أثناء ُّ
أن رس��ول الله  كان يقرأ في ُسن َِّة الفجر في
عدمه ـ؛ ألنه قد َث َب َ
ت ّ
الر ِ
كعة األولى( :ﭣ ﭤ ﭥ [ )...البقرة ،]136:وفي الركعة الثانية( :ﭪ
َّ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ[ )...آل عم��ران،)3(]64:

((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري.
((( رواه مسلم.
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ُ
ت في الفرض إال بدليل.
ت في النَّفل َث َب َ
أن ما َث َب َ
واألصل ّ

آدمي،
34341مس��ألة:
ّ
يس��ن للمصلي َر ُّد َ
الم ِّار بين يديه ،س��واء كان آدم ّي��ا أو غير ّ
وس��واء كان ممن تبطل الصالة بم��روره كالمرأة والكلب والحمار ،أو كان
الصال ُة بمروره؛ لحديث« :إذا َص َّلى أحدُ كم إلى ش��يء يستره
ممن ال تبطل َّ
ِم��ن الناس ،فأرا َد أحدٌ أن يجتاز بين يديه َفليدفعه ،فإن أبى فليقتله فإ ّنما هو
()1
يمر بين يديه،
شيطان» ؛ ولحديث« :إذا كان أحدكم يص ّلي فال يدع أحدا ّ
ف��إن أ َبى فليقاتله ،فإنّ مع��ه القرين»( ،)2فأمر بدفع��ه ومقاتلتهّ ،
وأقل أحوال
األمر االستحباب .هذا على المذهب .وهناك رواية ثالثة عن اإلمام أحمد:

أن��ه يجب؛ ألن قول��ه« :فليدفعه» أم��ر ،والقاعدة تق��ول( :األصل في األمر
ويقوي الوجوب قوله« :فإن أبى َف ْل ُي َقاتِ ْل ُه» وأصل مقاتلة المسلم
الوجوب)ِّ .
الم َّار بين يديك
حرام ،وال يؤمر بما أصله الحرام إال لتحصيل واجب؛ وألن َ
ٍ
ور ْد ُع المعت��دي ْأم ٌر واجب؛ وألن فيه تعزير للمعتدي .ولكن
معتد عليكَ ،
والم ِّار الذي
المار الذي
ُ
يقطع الص�لاة مرورهَ ،
فرق بين ِّ
يحتمل أن ُيق��الُ :ي َّ
ال يقط��ع الصالة م��روره ،فالذي يقطع الصالة مروره يج��ب َر ُّده ،والذي ال
الصالة مروره ال يجب َر ُّده؛ ألن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصالة
يقطع ّ

وال تبطل .وهذا قول وسط بين قول َمن يقول بالوجوب مطلقًا ،ومن يقول

قوي.
باالستحباب مطلقًا ،وهو قول ّ

الم ِّار :الدَّ ْفع بشدّ ة ،ال قتله بسالح ،أي ليس
34342مس��ألة :المراد بالمقاتلة في َر ِّد َ
قتال ،ولكن مقاتلة أي مدافعة ،ومقاتلة ّ
كل شيء بحسبه.

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.
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34343مس��ألة :المراد بما بين يدي المص ّلي :هو ما بين رجليه وموضع س��جوده ـ
ُّ
يس��تحق أكثر مم��ا يحتاج إليه في صالته،
على الصحيح ـ؛ ألن المص ِّلي ال

فليس له ُّ
يمنع النَّاس مما ال يحتاجه.
الحق أن َ

34344مس��ألة :إذا كان للمص ّلي ُسترة فال يجوز المرور بينه وبينها ،لكن ينبغي أن
يتحجر أكثر مما يحتاج،
يقرب منها ،بحيث يكون س��جو ُده إلى جنبها؛ لئال
َّ
النبي  وبين الجدار ال��ذي َص َّلى إليه َقدْ َر
وق��د كان بين مص َّلى ِّ
ممر شاة.
ِّ

��ار محتاج��ًا للم��رور أو غي��ر محتاج،
الم ُّ
��ر َق بي��ن أن يك��ون َ
34345مس��ألة :ال َف ْ
المص ِّلي أو
فالمحت��اج للم��رور مث��ل :أن يكون باب المس��جد على يمي��ن ُ
عل��ى يس��اره ،وهو يري��د أن َي ْع ُب َر إلى باب المس��جد ،وذل��ك لعموم األمر:

أن اإلنس��ان ال َي ُم ّر بين
«...ف��أراد أحدٌ أن يجت��از بين يديه ،)1(»...والغالب ّ
يدي المص ِّلي إال وهو محتاج إلى المرور ،فكيف نُخرِج ما كان هو الغالب
ِ
النبي « :لو
م��ن داللة الحديث إلى ما ليس بغالب ،وق��د قال ُّ
ِّ
المصلي ماذا عليه؛ ل��كان أنْ َ
أربعين خير ًا له من
يقف
يدي
المار بين ِ
َ
ُ
يعل��م ُّ
أن َي ُم َّر بين يديه»( ،)2أي أربعين خريفًا كما في رواية البزَّار« :لكان أنْ يقو َم
أربعين خريفًا.)3(»...

الم ُّار ممن ال يقطع الصالة فدافعه المص ّلي فلم يندفع ،فال
34346مس��ألة :إذا كان َ
الم ِّار فقط.
تنقص صالته ،واإلثم على َ

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.

((( رواه البزار ،وقال الهيثمي« :رجاله رجال الصحيح».
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34347مس��ألة :إذا كان الم��ار مم��ن يقط��ع الص�لاة فدافع��ه المص ّلي فل��م يندفع،
أن صالت��ه تبطل ،وأنه يلزم اس��تئنافها ،ولكن في نفس��ي ِمن هذا
فال َّظاه��رّ :
ِ
يحصل
األمر بغير اختياره ولم ُ
المص ِّلي إذا َف َع َل ما ُأم َر به ،وجاء ُ
شيء؛ ألن ُ
ذل��ك عن تفريط من��ه أو تهاون ،فكيف نبطِ ُل عبادت��ه بفعل غيره؟ ألن اآلثم

الم ُّار.
هنا هو َ

34348مسألة :ال َف ْر َق بين سائر المساجد والمسجد الحرام في تحريم المرور بين
النبي
يدي المصل��ي ـ على الصحيح ـ؛ لعموم النصوصّ ،
وأما ما ُيروى عن ِّ
« :أنه كان ُي ِّ
يمرون بين يديه ،وليس بين الكعبة
صلي
ُ
والناس ُّ
ُسترة»( )1فإنه حديث ضعيف ،فيه ٍ
راو مجهول.

34349مس��ألة :ال بأس بالمرور بين يدي المأمومين؛ لحديث ابن عباس 

قال« :أقبلت راكبا على حمار أتان ـ أي أنثى ـ وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم،
ورسول الله  -  -يص ّلي بِ ِمنَى إلى غير جدار فمررت بين يدي

ّ
ّ
الصف ،فلم ُينكر ذلك
الصف ،وأرس��لت األتان ترتعَ ،ف َد َخ ْل ُت ف��ي
بعض

()2
المار بين يدي
عل��ي»  ،وه��ذا اإلقرار يخصص عموم حديث« :لو يعل��م ّ
ّ
ِّ
المصلي ماذا عليه»(.)3

35350مس��ألة :يجوز للمص ّل��ي َعدُّ اآليات إذا كان لحاجة .وم��ن الحاجة إذا كان
ٍ
حينئذ
اإلنس��ان ال يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بع��دد آياتها ِمن القرآن ،فهو
يحتاج إلى ال َعدِّ  ،فله ذلك.

((( رواه الخمسة إال الرتمذي ،وضعفه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده ضعيف».
((( رواه البخاري.

((( رواه البزار ،وقال الهيثمي« :رجاله رجال الصحيح».

94

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

35351مس��ألة :إذا أحت��اج المص ّلي لعدّ اآليات ف�لا يعدُّ ها باللفظ؛ ألن��ه لو َعدَّ ها
للصالة ،لكن يعدُّ ها بأصابعه ،أو يعدُّ ها
باللفظ لكان كالمًا ،والكالم مبطل َّ

الصالة بعمل القلب ،وال تبطل بعمل الجوارح إال إذا كثر
بقلب��ه ،وال تبطل َّ
وتوالى لغير ضرورة.

35352مس��ألة :يجوز للمص ّلي َعدُّ التس��بيح إذا كان لحاجة ،وه��ذا قد يحتاج إليه
التس��بيح له بعش��ر
اإلنس��ان ،خصوص��ًا اإلم��ام؛ ألن اإلمام َح��دَّ َد الفقهاء
َ
تسبيحات ،قالوا :أكثر التسبيح لإلمام عشر ،وأدنى الكمال ثالث.

35353مسألة :يجوز للمص ّلي َعدُّ الركعات ،وهذه قد تكون أحوج مما َس َب َق؛ ألن
كثير ًا من الناس ينسى ويعدُّ ها باألصابع ،فهنا مشكل؛ ألنه إذا ركع ال بدَّ أن
يفر َج أصابعه ،وإذا سجد ال بدَّ أن تكون أصابعه مبسوطة ،وعلى هذا فيعدُّ ها
ِّ
الركعة األُولى َرمى
بأحج��ار أو نَوى ،فيجعل في جيبه أربع نَوى فإذا َص َّلى َّ
وخاصة
بواح��دة ،وهكذا حتى تنتهي ،فهذا ال ب��أس به؛ ألن في هذا حاجة،
ّ

لكثير النسيان.

الفتح على إمامه؛ لحديث« :إنما أنا بش��ر مثلكم،
35354مس��ألةُ :يش��رع للمص ِّلي
ُ
أنسى كما تنسون ،فإذا نسيت ِّ
فذكروني»(.)1
35355مسألة :الفتح على اإلمام ينقسم إلى قسمين:

تعم��ده ،فلو زاد ركع ًة
1 .1فت��ح واج��ب :وهو الفتح علي��ه فيما ُيبطل َّ
الصالة ُّ
للصالة ،ولو
تعمد زيادة الركعة مبط��ل َّ
كان الفت��ح عليه واجب��ًا؛ ألن ُّ

الفت��ح عليه؛ ألن ال ّلحن
َل َح َن َل ْحن��ًا ُيحيل المعنى يف الفاتحة لوجب
ُ
((( رواه البخاري ومسلم.
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المحي��ل للمعنى يف الفاتحة مبطل للصالة .مثل لو قال اإلمام( :أهدنا
اط المس��ت َِقيم * ِصر َ ِ
��م) فيجب الفتح
��ن َأ ْن َع ْم ُ
اط ال َّلذ ْي َ
ِّ
ت َع َل ْي ِه ْ
َ
��ر َ ُ ْ
الص َ
اط ا ْلمس��ت َِقيم * ِصر َ ِ
فيقولِ :
��ت َع َل ْي ِه ْم}
ين َأ ْن َع ْم َ
اط ا َّلذ َ
{اهدنَ��ا ِّ
ْ
َ
َ
الص َر َ ُ ْ
اك نَس��ت َِعين * ِص��ر َ ِ
ولو قال{ :إِ َّي َ
ت َع َل ْي ِه ْم}
ين َأ ْن َع ْم َ
اط ا َّلذ َ
ُ
َ
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ ْ

لوجب الفتح عليه؛ ألنه أس��قط آية ،وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت

تعمده واجبًا.
صالته ،فصار الفتح على اإلمام فيما يبطل الصالة ُّ
ِ
��ي اإلما ُم أن يقرأ س��ورة
2 .2فتح
ّ
مس��تحب :وهو فيما ّ
يفوت كماالً ،فلو نَس َ
أس��ر فيما يجهر فيه أو جهر
مع الفاتحة ،فالتنبيه هنا ُس��نَّة ،وكذلك لو َّ
بش��ر مثلكم ،أنسى كما تنسون ،فإذا
فيما ُيس��ر فيه؛ لحديث« :إنما أنا ٌ
()1
نس��يت ِّ
النبي صالة فقرأ فيه��ا َف ُلبِ َس عليه،
فذك��روين» ؛ وألنه َص َّلى ُّ
انصرف ،قال ألُبي بن كعب َ :
يت معنا؟ قال :نعم،
فلما
«أص َّل َ
َ
ٍّ
َ
منعك؟»(.)2
قال :فما

35356مسألة :ال تفتح على إنسان يقرأ حولك إذا أخطأ؛ ألنه ال ارتباط بينك وبينه
بخالف اإلمام؛ وألنه يوجب انش��غال اإلنسان باالستماع إلى غير َم ْن ُي َس ُّن
االستماع إليه ،فيوجب أن تتابعه ،وأنت غير مأمور بهذا.
35357مس��ألة :يباح للمص ِّلي ُلبس ث��وب لحاجةِ ،
أن َي ْب ُر َد اإلنس��ان
ومن الحاجةْ :
ْ ُ
ُ
في صالته بعد أن ش��رع فيها ،والثوب حوله فله أن يأخذه ويلبسه؛ ألن هذه
حاج��ة ،بل قد يكون مش��روعا له أن يلبس��ه إذا كان ُل ْبس الث��وب يؤ ّدي إلى
االطمئن��ان في صالت��ه والراحة فيه��ا ،ودليل ذلك :حديث وائ��ل بن ُح ْجر

((( رواه البخاري ومسلم.

وصححه األلباين.
((( رواه أبو داود بسند صحيح كما قال النووي،
ّ
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النب��ي َ ص َّلى فرفع يديه عن��د تكبيرة ا ِ
إلحرام ،ثم
« :أنّ
َّ
َ
فلما أراد أن يركع أخرج
التحف بثوبه ،ثم وضع يده اليمنى على ال ُيس��رىّ ،
كبر فركع»(.)1
يديه من الثوب ،ثم َر َف َعهما ،ثم َّ

35358مس��ألة :إذا كان يترتَّب على ُل ْب ِ
صحة الصالة ف ُل ْب ُس ُه حينئذ
س الثوب ونحوه ّ
واجب ،مثل أن يكون ُعريانا ليس معه ثياب؛ ألن ال ُعريان يص ِّلي على حسب
حاله ،وفي أثناء الصالة ِجيء إليه بثوبَ ،ف ُل ْب ُس الثوب هنا واجب .وال يقال
لهْ :
أبطل صالتك ،والبس الثوب؛ ألن ما سبق من الصالة مأذون فيه شرعًا

ُ
أخبر
النبي 
ال يمك��ن إبطاله ،بل يبني عليه؛ ولهذا َل ّم��ا َ
جبريل َّ
بأن في نعليه َق َذر ًا خلعهما
واستمر(.)2
َّ

��ف على ُل ْب ِ
35359مس��ألة :إذا كان ال يتو َّق ُ
صح��ة الصالة ،والمص ّلي غير
س الثوب َّ
محتاج له فال يلبسه.

��ف ِ
36360مس��ألةُ :يب��اح للمصل��ي َل ُّ
إن كان انحالله��ا يش��غله
الع َمام��ة ،ولك��ن ْ
ٍ
النبي
فل ُّفه��ا
حينئذ مش��روع؛ ألن في ذلك إزالة لِ َما ُيش��غله؛ لحدي��ث« :أنّ
َّ
َ
��ع يديه عند تكبي��رة ا ِ
التح��ف بثوبه ،ثم
إلحرام ،ثم
َ ص َّل��ى َف َر َف َ
فلم��ا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب،
َو َض َع يده ال ُيمنى على ال ُيس��رىّ ،
كبر فركع»(.)3
ثم َر َف َعهما ،ثم َّ

((( رواه مسلم.

((( رواه أحمد ،وأبو داود ،والحاكم وصححه ،ووافقه الذهبي ،وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط:
«إسناده صحيح على شرط مسلم».

((( رواه مسلم.
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36361مس��ألة :إذا كان على المص ّلي مش��لح مثالً وأراد أن َّ
يكف بعضه على بعض
ف�لا بأس ،وال يدخل ه��ذا في قوله« :ال ُّ
أكف ش��عر ًا وال ثوبًا»()1؛ ألن َّ
كل
أن ك َّ
الصالة إلى الخلف
ش��يء بحس��به ،ومن هنا يتب َّين ّ
َف الغُترة في ح��ال َّ

ال ب��أس به؛ ألنه م��ن اللبس المعتاد ،فما كففتها ك ًّف��ا أخرجها عن ما يعتاده
الناس فيها ،وكذلك لو ل َّفها على رقبته فإنه ال بأس به أيضًا ،ولو ك ّ
َف أحد

َ
وس��دل األخرى ،فإنه ال ب��أس به أيضًا؛ ألن َّ
كل
طرف��ي غترته حول رقبته،
َ
التحف
ه��ذه من األلبس��ة المعتادة ،فال ُت َعدُّ ك ّفًا خارجًا ع��ن العادة؛ ولهذا

النب��ي  بردائ��ه كما في الحدي��ث الس��ابق( ،)2وااللتحاف ُّ
كف
ُّ
بعضه على بعض.

ب أن يقتلها دفاعًا
36362مسألة :يباح للمصلي قتل ح ّية وعقرب ،فإن هاجمته َو َج َ
األس��و َدين في
��ر بذلك فقال« :اقتلوا ْ
النبي َ أ َم َ
عن نفس��ه؛ ألن َّ
الص ِ
الرج ُل من
الة :الح َّي َة
ابن عمر :ما يقتل ُ
والعقرب»()3؛ وألن رجالً سأل َ
َ
َّ
النبي  أنه كان
ِّ
الدواب وهو ُم ْحرِم؟ قال« :حدثتني إحدى نسوة ِّ
ِ
والحية،
والحد َّيا ،والغراب،
يأم��ر بقتل
الكلب العقور ،والفأرة ،والعقربُ ،
َّ

قال :وفي الصالة أيضًا»(.)4

36363مسألة :يباح للمص ّلي قتل َق ْم ٍل ،فإن أشغلته كان قتلها مستح ًّبا.
((( رواه البخاري ومسلم.

((( رواه مسلم“ ،ثم التحف بثوبه.»...

وصححه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
((( رواه الخمسة ،وصححه ابن خزيمة ،والحاكم ،ووافقه الذهبي،
ّ
((( رواه مسلم.
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وتلوثت ي��ده بالدم فال يتنج��س؛ ألن القمل مما ال
36364مس��ألة :إذا قت��ل القمل َّ
َن ْف َس له سائلة ،كالدم الذي يكون في الذباب.

36365مس��ألة :إذا أصاب��ت المص ّل��ي ِحكّ��ة ،فإن أمك��ن الصبر على ه��ذه ِ
الحكَّة
فليصبرّ ،أما إن انش��غل قل ُبه بذلك فليحكَّها؛ إلزالة ما يمنعه ِمن الخش��وع،
ْ
أن الحكّة إذا حكّها اإلنسان بردت وسكنت عليه.
ومن المعلوم ّ

36366مس��ألة :إِ َذا ُع��رِ َض للمص ّلي ش��يء مما يتع َّلق بالصالة ،أو مم��ا يتع َّلق بأمرٍ
َ
بأي
خارج( ،س�� ّبح َر ُجل) أي قال :س��بحان الله ،و(ص ّفقت
ام��رأة بك ّفيها) ّ
كيف ّية كانت؛ لحديث« :إذا نابكم أمر َف ْل ُي َس ِّبحِ الرجال ول ُي َص ِّفحِ النساء»()1؛
س��بح الت ُِف َت إليه،
ولحدي��ث« :من َرا َب ُه ش��يء في صالته
فليس��بح ،فإنه إذا ّ
ّ
وإنما التصفيق للنساء»(.)2

36367مس��ألة :العارض الذي يتع َّلق بالصالة مثل :لو أخطأ إمامه فقام إلى خامسة
في الرباع ّية ،أو رابعة في الثالث ّية ،أو ثالثة في الثنائ ّية ،فهنا نابه ش��يء متع ِّلق

بالص�لاة .ومثال المتع ِّلق بغير الصالة :لو اس��تأذن عليه ش��خص ،بأن َق َر َع
عليه الباب وهو ُيص ِّلي ،فإنه يس ّبح الرجل وتص ّفق المرأة.

36368مس��ألة :الم��راد بالرجل في قوله( :فليس��بح الرجال) الم��راد به َّ
الذكر ،وال
ُيش��ترط البلوغ حتى وإن كان مراهقا فإنه يس ّبح ،والمراد بالمرأة هنا األنثى،
وال يشترط البلوغ.

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري.
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الرجال
36369مس��ألة :التفريق في الحكم بين الرجال والنساء في قولهَ « :ف ْل ُي َس ِّب ِح ِّ
��ح النس��اء»( )1ظاه��ر؛ ألن المرأة ال ينبغي له��ا أن تظهر صوتها عند
ول ُي َص ِّف ِ
الرج��ال ال س�� َّيما وهم في ص�لاة ،فلو َس�� َّبحت المرأة فربم��ا يقع في قلب

النبي
اإلنس��ان فتن��ة ال س�� َّيما إذا كان ص��وت الم��رأة جمي�لاً ،وق��د أخب��ر ُّ
« :أنَّ الشيطان يجري ِمن ابن آدم مجرى الدم»( ،)2وأخبر أيضا
أنه« :ما َت َر َك َ
أضر على الرجال من النساء»(.)3
بعده فتنة َّ

فإن المرأة تُس�� ِّبح
37370مس��ألة :قال بعض العلماء :إذا لم يكن مع النس��اء ِر َجال َّ
الصالة ،بخالف التصفيق فإنه
كالر َجال؛ ألن التسبيح ِذك ٌْر مشروع جنسه في َّ
ِّ
فِ ْع ٌل غير مش��روع جنس��ه في الصالة ،ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع
ِر َجال؛ ألن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة .ودليل هذه المس��ألة :حديث:

سبح الت ُِف َت إليه ،وإنما التصفيق
شيء في صالته
«من َرا َب ُه
ٌ
فليسبح ،فإنه إذا ّ
ّ

للنس��اء»( ،)4وفي لفظ مس��لم« :إنم��ا التصفيح للنس��اء»( .)5وإذا نظرنا إلى

إن ظاهره ال ف��رق بين أن يكون مع الم��رأة رجال أو
عم��وم الحديث قلن��اّ :
أن هذا فيما إذا كان��ت المرأة مع
تأملن��ا قلن��ا :بل ظاهر الحدي��ثّ :
ال .وإذا ّ
الرجال ول ُي َص ِّف ِح النس��اء»( ،)6فالمسألة مسألة
الرجال؛ ألنه قالَ « :ف ْل ُي َس�� ِّب ِح ِّ

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري.
((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ومسلم.
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اجتماع ِر َجال ونس��اء ،فوظيفة الرجال التس��بيح ،ووظيفة النساء التصفيق،

والمس��ألة محتملة ،فمن نظر إلى ظاهر العم��وم قال :تص ّفق ،ومن نظر إلى
ظاهر السياق قال :هذا فيما إذا كان معها رجال ،وال س َّيما إذا ُأخذ بالتعليل
أن التسبيح ِذكْر مشروع ِجنْسه في الصالة بخالف التصفيق.
ّ

37371مس��ألةُ :خ َّص التنبيه بالتسبيح دون غيره من ِّ
الذ ْكرِ؛ ألن التسبيح يكون فيما
إذا َح��دَ َ
ث لإلمام نقص صادر عن نس��يان أو خطأ ،فناس��ب أن يكون التنبيه

بالتسبيح الذي هو تنزيه الله عن ِّ
كل نقص.

37372مس��ألة :تضرب المرأة ببطن ك ِّفها على ظهر األخرى .هذا على قول .وقال
بع��ض العلم��اء :تضرب بظه��ر ك ِّفها على بط��ن األُخرى .وق��ال بعضهم:
تضرب ببطن ك ِّفها على بطن األُخرى ،كما هو المعروف عند النساء اآلن.
ُ
َّصفيق بالظهر على البطن ،أ ْم بالبطن
وعلى ك ٍُّل فاألمر واس��ع ،سواء كان الت

على الظهر ،أ ْم بالبطن على البطن.

مرة أخرى؛ ألنه ِذكْر مش��روع
بمرة واحدة ،لم يعده َّ
المن َّبه ّ
37373مس��ألة :إذا انتب��ه ُ
كرره ،فيس ِّب ُح ثانية وثالثة
لسبب فيزول بزوال السببْ ،
مرة َّ
وإن لم ينتبه بأول َّ

المن َّبه.
حتى ينتبه ُ

37374مس��ألة :إذا س�� ّبح المأموم ولم ينتبه اإلمام ،وس�� ّبح ثانية ،ول��م ينتبه ،وربما
س�� ّبح به فقام ،وس�� ّبح ب��ه فجلس ،فهذه الح��ال وهي حال االلتب��اس تعتبر

ويب ّين الصواب لإلمام ،ثم َيس��تأنف
حال ض��رورة ،فيتك َّلم أح��د المص ّلين ُ
الصالة من جديد؛ ألنه إذا تك َّلم أصلح صالة الجماعة ك َّلهم وفس��دت
ه��و َّ

صالت��ه ،ومصلح��ة الجميع مقدَّ مة عل��ى مصلحة الف��رد .وبطلت صالته؛
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لعم��وم حديث« :إنّ هذه الصالة ال يصلح فيها ش��يء من كالم الناس»()1؛
وألن
النب��ي  أمرن��ا بالتَّس��بيحِ  ،ول��و كان الخط��اب لمصلح��ة
َّ

أق��رب إلى الفهم وحص��ول المقصود
يض��ر لكان يأم��ر به؛ ألنه
الص�لاة ال
ُ
َّ
ّ
النبي في
من التس��بيح ،فلما َعدَ َل عنه ُع ِل َم ّ
أن ذلك لي��س بجائزّ .
وأما تكلم ّ
حدي��ث ذي اليدين( ،)2فإنه حين تك َّلم لم يك��ن يعلم أنه في صالة ،بل كان

تمت ،و َف ْر ٌق بين ش��خص يعلم أنه في صالة ،ولكن يتك َّلم
يظ��ن ّ
ّ
أن الصالة ّ
لمصلحة الصالة ،وشخص لم يتي ّقن أنه في صالة ،بل كان ظنّه أنه ليس في

تمت.
صالةّ ،
وأن صالته ّ

علي بن أبي
37375مس��ألة :يجوز للمص ّلي أن ُين ِّبه غيره بالن َّْحن ََح��ة؛ لحديثَّ :
«أن َّ
طال��ب كان له مدخالن ِمن رس��ول الل��ه  واحدٌ بالليل
والثاني بالنهار ،فإذا دخل عليه وهو ُيص ِّلي َتن َْحن ََح له»(.)3

أن ُين ِّبه غيره بالجهر بالقراءة ،والجهر بالقراءة جائز،
37376مسألة :يجوز للمص ّلي ْ
فإذا استأذن عليك أحدٌ أو ناداك وأنت تُص ِّلي فرفعت صوتك بما تقول فهذا
النبي َ أ َم َر به.
فيه تنبيه ،لكن أفضل شيء هو التسبيح؛ ألن َّ

أن ُين ِّبه غير إمامه إذا أخطأ في شيء ،كما لو كان الذي
37377مسألة :يجوز للمص ّلي ْ
بجانبك يكثِ ُر الحركة ويش��غلك؛ ألن هذا ِمن إصالح صالته وصالتك ،بل
حت��ى لو ُفرض أن��ه إلصالح صالة أخيه ف�لا بأس ،والدليل عل��ى هذا« :أنّ
((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ومسلم.

((( رواه أحم��د ،والنس��ائي ،واب��ن ماجه ،وق��ال ابن حجر« :ق��ال البيهقي :هذا مختلف يف إس��ناده ومتنه»،
وض ّعفه األلباين ،وقال األرنؤوط« :إسناده ضعيف».
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والنب��ي ُ ي ِّ
صلي فص ّل��ى ،فعطس رجل
معاوي��ة بن الحك��م جاء
ّ
ِم��ن القوم فق��ال :الحمد لل��ه .فقال له معاوي��ة :يرحمك الل��ه ،فرماه الناس
بأبصارهم ـ أي جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله ـ فقال :وا ُث َ
كل ُأ َّم َياه ،فجعلوا

يضربون على أفخاذهم يسكتونه،
َ
النبي دعاه ،وقال له :إنّ
فسكت فلما َس َّلم ُّ

الصالة ال يصلح فيها ش��يء من كالم الناس ،إ َّنما هي التسبيح والتكبير
هذه َّ
()1
النبي عن إنكارهم لِ َما َصن ََع معاوية.
وقراءة القرآن»  ،ولم ينههم ّ

أن َيبصق ،فإنه َيبصق عن يساره أو تحت قدمه،
37378مس��ألة :إذا أحتاج المص ّلي ْ
ال بي��ن ي��دي وال عن يمينه؛ لحديث« :إنّ المؤم��ن إذا كان في الصالة فإنما
يناج��ي ر ّب��ه ،فال َي ْبزُ َق ّن بي��ن يديه وال عن يمينه ،ولكن عن يس��اره أو تحت
قدم��ه»()2؛ وألن الل��ه ِق َب َل وجه المص ّلي()3؛ وألن عن يمين��ه َم َلكًَا( ،)4وفي
الحديث« :أنّ رجال أ ّم قوما فبصق جهة القبلة والرس��ول  ينظر
ولما ش��كا
إلي��ه فق��ال :ال يص ّلى لك��م ،فمنعوه من الص�لاة من أجل ذلكّ ،
للرسول قال له :نعم ،إنك آذيت الله ورسوله»(.)5

37379مس��ألة :إذا كان المص ّل��ي في المس��جد واحتاج أن َيبصق ف�لا يجوز له أن
َيبص��ق في المس��جد ،ولكن َيبصق ف��ي منديل ،أو في عمامت��ه ،أو في ثوبه
ونحو ذلك؛ لحديث« :البصاق في المسجد خطيئة ،وكفارتها دفنها»(.)6

((( رواه مسلم.
((( رواه البخاري.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري.

وصححه األلباين.
((( رواه أبو داود،
ّ
((( متفق عليه.
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يسن .هذا قول الجمهور،
38380مسألة :ال يجب على المص ّلي أن يتّخذ سترة ولكن ّ
وهو الصحيح؛ لحديث« :إذا ص ّلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد

أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه»( ،)1فإن قوله« :إذا َص َّلى أحدكم إلى شيء
يس��تره» ّ
أن المص ّلي قد يص ّلي إلى ش��يء يس��تره وق��د ال ُيص ِّلي؛
يدل على ّ
كل الناس يص ّلون إلى س��ترة ،بل ّ
ألن مثل هذه الصيغة ال ُّ
تدل على أن ّ
تدل

أن بعضا يص ّلي إلى سترة والبعض اآلخر ال يص ّلي إليها؛ ولحديث ابن
على ّ
والنبي ِّ 
يصلي فيها بأصحابه إلى غير
عب��اس« :أ َّنه أتى في ِمنَ��ى
ّ
جدار»()2؛ وألن األصل براءة ِّ
الذ َّمة.

كمؤخرة
أن يتّخذ سترة قائمة
ّ
يسن للمص ّلي إذا كان إماما أو منفردا ْ
38381مسألةّ :
الر ْح ِل ،سواء كان في سفر أم في حضر ،وسواء كان في بناء أو في غير بناء،
َّ

مارا ـ على الصحيح ـ؛ لعموم حديث« :إذا
مارا أم لم يخش ّ
وس��واء خش��ي ّ

()3
النبي 
ص ّلى أحدكم فليستتر ،ولو بسهم» ؛ ولحديث« :كان ّ

ت ُْركَز له ال َعنَزة في أسفاره ف ُيص ِّلي إليها»(.)4

الر ْح��ل إذا ركب الراكب
38382مس��ألةّ :
الر ْحل :هي خش��بة توضع فوق َّ
مؤخ��رة َّ
استند عليها ،وهي حوالي ثلثي ذراع ،أو ثالثة أرباع ذراع.

38383مسألةَ :ر ْح ُل البعير :هو ما يشدُّ على ظهره للركوب عليه.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري.

وصححه .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده حسن».
وصححه ،والحاكم
((( رواه أحمد ،وابن خزيمة
ّ
ّ
((( رواه البخاري ومسلم.
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السترة؛ ألن الصحابة  كانوا يص ّلون
38384مسألة :ال ّ
يسن للمأموم اتّخاذ ُّ
مع النبي  ولم يتّخذ أحد منهم سترة.

38385مس��ألة :إذا لم يجد المص ّلي س��ترة ُس َّن له أن ّ
مقوسا
يخط خ ّطا في األرض َ
فليخط ّ
ّ
خطا»(.)1
«...فم ْن لم يجد
كالهالل أو ممتدّ ا كالعصا؛ لحديث:
َ

ِ
مر
38386مسألة :الحكمة من السترة :أنها تمنع نقصان صالة المرء ،أو بطالنها إذا ّ
أحد من ورائها؛ وألنها تحجب نظر المص ّلي ،وال س ّيما إذا كانت شاخصة،
وح ْج ِ
ب بصره.
أي لها ِج ْرم فإنها تُعين المص ّلي على حضور قلبهَ ،
المار
38387مسألة :ال يجوز المرور بين يدي المأمومين؛ لعموم حديث« :لو يعلم ّ
ِّ
المصلي ماذا عليه؛ لكان أن َ
يمر بين
بي��ن يدي
يقف أربعي��ن خير ًا له من أن َّ
يديه»()2؛ وألن اإلش��غال الذي يكون لإلم��ام والمنفرد بالمرور بين أيديهما

حاصل بالم��رور بين يدي المأموم ،ور َّبما يكثر المارة فيش��عر المأموم بأنه

يمرون حت��ى يكونوا كالجدار بين يديه ،وال
منفص��ل عن إمامه؛ ألن الناس ُّ
س�� ّيما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام ،والمسجد النبوي .هذا على

ولكن الصحيح :أنه ال بأس بالمرور بين أيدي المأمومين؛ لفعل ابن
ق��ول.
ّ
عب��اس حينما جاء والنبي يص ِّلي بالناس ِ
بمنَى ،وهو راكب على حمار أتان
ُّ ُ
ّ
ّ
الصف،
مرت بين يدي بعض
فدخل في
الصف وأرس��ل األتان ت َْرتَع ،وق��د َّ
علي أحد»( ،)3وه��ذا اإلقرار يخصص عموم حديث:
ق��ال :ولم ُينكر ذلك َّ
((( رواه أحم��د ،وأب��و داود ،وق��ال ابن حجر« :ل��م يصب من زعم أن��ه مضطرب بل هو حس��ن» ،وض ّعفه
األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده ضعيف؛ الضطرابه وجهالة راويه».
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري.
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ِّ
المصلي م��اذا عليه ،)1(»..ولكن إذا َو َجدَ مندوحة
المار بين يدي
«ل��و يعلم ّ
عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل؛ ألن ِ
اإلشغال بال َش ٍّ
ك حاصل،
أمر مطلوب؛ ألن ذلك ِمن كمال صالتهم.
وتو ِّقي إشغال المص ِّلين ٌ

التعوذ عند آية وعيد ،والس��ؤال
38388مس��ألة:
يس��ن للمص ّلي إماما كان أو منفردا ّ
ّ
عند آية رحمة ،ولو في صالة فرض؛ لحديث :حذيفة بن اليمان« :أنه ص َّلى
النبي بالبقرة ،والنس��اء ،وآل عمران،
م��ع النبي  ذات ليل��ة فقرأ ّ

تع��وذ»()2؛ وألن هذا ال يعدو
م��ر بآية رحمة إال س��أل ،وال بآية وعيد إال َّ
ال َي ُّ
أحضر للقلب
والصال ُة ال ب��أس بالدُّ عاء فيها؛ وألن ذل��ك
أن يك��ون دعاءَّ ،
ُ
��ت في النَّ ْفل يثبت في الفرض
وأبل��غُ في التد ّبر؛ وألن القاعدة تقول( :ما َث َب َ
بس��نَّة
مخصص) .هذا على المذهب.
إال بدلي��ل
ّ
ّ
ولكن الصحيح :أنه ليس ُ
وإن كان جائز ًا فيها؛ ألنه لم ُينقل عن الصحابة الذين نقلوا صفة
في الفرض ْ

صالة الرس��ول :أنه كان يفع��ل ذلك في ال َف ْرض ،ولو كان ُس��نَّة ل َف َع َل ُه ،ولو
النبي له ال ّ
«إن
يدل على تحريمه؛ ألنه أعطانا قاعدة بقولهّ :
فعله لنُقل .وترك ّ
هذه الصالة ال يصلح فيها ش��يء ِمن كالم الناس ،إنَّما هو التسبيح والتكبير

الصالة ،فيكون
وقراءة القرآن»( ،)3والدعاء ليس من كالم الناس ،فال يبطل َّ
األصل فيه الجواز ،لكنّنا ال نندب ِ
اإلنسان أن يفعل ذلك في صالة الفريضة.

تعوذ المأموم عند آية وعيد ،وسؤاله عند آية رحمة إلى عدم
38389مسألة :إذا أ َّدى ّ
وإن لم يؤ ِّد إلى عدم ِ
اإلنصات ِ
اإلنصات ،فإن له ذلك.
لإلمام فإنه ُينهى عنهْ ،
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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التعوذ :هو االعتصام بالله تعالى من ِّ
كل مكروه.
39390مسألةُّ :

(يتعوذ عند آية وعيد) :أي إذا َم َّر بآية َوعيد ،فله أن يقول :أعوذ بالله
39391مسألة:
ّ
يدل على الوعيد ،س��واء كان ِ
بذ ْكرِ
كل ما ُّ
م��ن ذلك .و(عند آية وعيد) :أي ُّ
بذ ْكرِ شيء ِمن أنواع العذاب فيها ،أم ِ
النار ،أم ِ
بذ ْكرِ أحوال المجرمين ،وما
ْ
ْ
أشبه ذلك.

39392مسألة( :السؤال عند آية رحمة) :أي وللمص ِّلي أن يسأل الرحمة إذا َم َّر بآية
اللهم إنّي أسألك الجنّة ،وله أن يسأله من
مر ذكر الجنة يقول:
َّ
رحمة .مثالهَّ :
مر ثناء على األنبياء ،أو األولياء ،أو ما أشبه ذلك ،فله أن يقول:
َف ْضله ،وإذا َّ

أسأل الله من فضله ،أو أسأل الله أن يلحقني بهم ،أو ما أشبه ذلك.

39393مس��ألة :إذا قرأ المس��لم قوله تعال��ى( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)

[القيام��ة ]40:في الص�لاة وغير الصالة ،قال( :س��بحانك َف َب َل��ى) ،في فرض

نص عليه اإلمام أحمد؛ لحديث موس��ى بن أبي عائش��ة قال« :كان
ونف��لّ .
رجل يص ّلي فوق بيته ،ف��كان إذا قرأ( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)
[القيامة ]40:قال :سبحانك فبلى ،فسألوه عن ذلك ،فقال :سمعته من رسول

الله .)1(»

39394مس��ألة :إذا قرأ( :ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ) [التين ]7:فيقول( :س��بحانك
َف َب َل��ى)؛ لحديث« :من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرهاَ :
س
{أ َل ْي َ
ال َّل ُه بِ َأ ْح َك ِم ا ْل َح ِ
ين} فليقل :بلى وأنا على ذلك من الشاهدين»(.)2
اك ِم َ
وصححه األلباين.
((( أخرجه أبو داود ،والبيهقي،
ّ
((( أخرجه أبو داود ،وض ّعفه األلباين.
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صح ل��ه أن يقول:
39395مس��ألة :إذا ق��رأ قول��ه تعال��ى( :ﮖﮗ ﮘ) [النملُّ ]60:
(ال إله مع الله).

39396مس��ألة :إذا ق��رأ( :ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ [المل��ك،]30:
ألن هذا إنَّما جاء في سياق التهديد والوعيد.
فهنا ال يقول( :يأتي به الله)؛ َّ

***

فصل يف مبطالت الصالة
39397مسألة :يبطل الصالة ما يلي:

يقبل اهلل صال َة ِ
1 .1انتقاض الطهارة؛ لحديث« :ال ُ
َ
أحدث حتى
أحد ُكم إذا
َّ
يتوضأ»()1؛ ولحديث« :ال صالة بغير ُط ُهور»(.)2
2 .2كش��ف العورة عمدا؛ لقوله تعال��ى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ) [األعراف.]31:

بالنيات ،وإ ّنما ّ
لكل امرئ
3 .3قطع الن ّية يف أثنائها؛ لحديث« :إ ّنما األعمال ّ
ما نوى»( ،)3وهذا قد نوى القطع فانقطعت.

4 .4انح��راف كثير ع��ن القبلة عم��دا؛ لقوله تعال��ى( :ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ) [البقرة.]144:

5 .5ت��رك ركن أو واجب عمدا بال عذر ع��دا القيام يف صالة نفل؛ لحديث
المسيء يف صالته(.)4

(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه مسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
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ُ 6 .6م ُر ِ
ور َك ْل ٍ
ب أسود من يمين المص ِّلي إلى يساره ،أو من يساره إلى يمينه،
ال م��رور حمار وامرأة؛ لحديث« :إذا قام أحدكم يص ّلي ،فإنه يس��تره

الر ْحل ،فإذا لم يكن بي��ن يديه ُ
مثل آخرة
إذا كان بي��ن يديه مثل آخ��رة َّ

الر ْح��ل ،فإنه يقطع صالت��ه :الحمار ،والمرأة ،والكلب األس��ود»(،)1
َّ
ومعن��ى يقط��ع :أي يبطل؛ ألن َق ْطع الش��يء َفص ُل ِ
بعض��ه عن بعض،
ْ
َ
الصالة لم يمكن أن يبني آخرها على َّأولها .هذا هو
مر َمن يقطع َّ
ف��إذا َّ
ِ
خصص��وه بحديث ابن عباس حين
المش��هور من المذهب ،فالحمار َّ
ِ
ج��اء
فم��ر بين يدي بعض
والنبي  يص ِّل��ي بالناس بمنىَّ ،
ُّ
ِ
ِ
الص ِّ
مار ترتع ،ولم ُينكر
ف وهو
ٌ
َّ
راكب على حمار أتان ،وأرس��ل الح َ
()2
تقطع
إن المرأة
لما قيل لهاّ :
ُ
وأما المرأة فلحديث عائشة ّ
عليه أحدٌ ّ ،

شبهتمونا بالحمير والكالب! لقد كنت
َّ
الصال َة فغضبت وقالت« :قد ّ
ولكن الصحيح:
النب��ي معترضة وهو يص ّلي بالليل»(.)3
أنام بين يدي
ّ
ِّ
أن الم��رأة البالغة ،والحمار يقطعان الص�لاة أيضا؛ ألن ابن عباس لم
ّ

ِّ
الصف ،والمأموم ال
يقل :إنه َم َّر بين يدي الرسول ،بل بين يدي بعض
يقطع صالتَه شيء ال الكلب وال غيره؛ ألن ُسترة ِ
اإلمام ُسترة للمأموم.

والنبي يقول:
وأما حديث عائشة فليس فيه دليل؛ ألن هذا ليس بمرور،
ّ
ُّ
«ف�لا يدع أحد ًا َي ُم ُّر»( ،)4و َف ْر ٌق بين الم��رور واالضطجاع ،والمرأة لو

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
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وأم��ا حديث« :أنّ
اضطجع��ت بين ي��دي المص ِّلي لم تقط��ع صالتهّ .
النب��ي كان ُي ِّ
صل��ي يف بيت ُأ ّم س��لمة ،فج��اء عبد اهلل بن أبي س��لمة أو
َّ
مر بن أبي س��لمة يريد أن يتجاوز بين يدي الرس��ول فمنعه ،فجاءت
ُع ُ
وع َب َرت،
زينب بنت أبي س��لمة وهي طفلة صغيرة ،فمنعها فلم تمتنع َ

فلما س�� ّلم قالُ :ه َّن أغلب ،ولم يستأنف الصالة»( ،)1ف ُيجاب عنه بأنه
ّ

وأن البنت صغيرة ،والرسول قال« :المرأة» ،والمرأة
حديث ضعيفّ ،

هي الكبيرة البالغة.

7 .7عم��ل كثي��ر يف عادة الن��اس بحيث َمن ش��اهد هذا الرج��ل وحركاته؛
يق��ول :إنه ال ُيص ِّلي ،على أن يكون هذا العمل من غير جنس الصالة،
وأن يكون متواليًا لغير ضرورة.
8 .8كالم ِمن غير جنس الصالة عمده وس��هوه؛ لعم��وم حديث« :إنّ هذه
ش��يء من كالم الناس»( .)2هذا على المذهب.
الصالة ال يص ُل ُح فيها
ٌ
َّ

إن كان الكالم عن سهو أو جهل.
أن الصالة ال تبطل ْ
الصحيحّ :
ولكن َّ
ّ

9 .9قهقه��ة ،ف��إذا ضح��ك بصوت فإن��ه كالكالم ،بل أش��دُّ من��ه؛ لمنافاته
للصالة تمامًا؛ ألنه أقرب إلى الهزل ِمن الكالم ،فإذا قهقه إنسان وهو
َّ
ُيص ِّلي بطلت صالته؛ ألن ذلك يشبه اللعب.
ُ 1010يبطل صالة فريضة يسير أكل أو شرب عمدا.

النبي  ما ُ
بال
39398مس��ألة :الكلب األسود ش��يطان؛ لحديثُ :
«سئل ُّ
ِ
ِ
ِ
الكلب
الكلب األصفر؟ ق��ال:
الكلب األحمر ،م��ن
الكلب األس��ود ،م��ن
ُ

((( أخرجه أحمد ،وابن ماجه.
((( أخرجه مسلم.
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جن؛ ألن��ه أخبثها؛
ُ
األس��ود ش��يطان»( ،)1أي أنه ش��يطان كالب ال ش��يطان ّ
ولذلك ُيقتل على ك ُِّل حال ،وال ُّ
يحل صيده بخالف غيره.

ٍ
ٍ
بعمل يس��يرٍ في ِّ
كل
متوال ،بحيث يقوم
غي��ر
39399مس��ألة :إذا كان العم��ل كثيرا َ
الصالة ال تبطل به؛ ألنه ال
َركعة ،وبمجموعه في الركعات يكون كثير ًا فإن َّ
الصالة.
ينافي َّ

40400مس��ألة :إذا كان الفعل متواليًا و َك ُث َر عرفا فإنه يبطل الصالة؛ ألنه حركة في
غي��ر ِجن ِ
الصالة يبطلها.
الص�لاة ،وهي منافية لها كالكالم وال��ذي ينافي َّ
ْس َّ
ولكن الصحيحّ :أ ّن ال ُعرف فيه شيء من الغموض ،وال
هذا على المذهب.
ّ
يكاد َين َْضبِط؛ ألن األع��راف تختلف باختالف ال ُبلدان ،وباختالف األفهام،

وقد يرى ُ
أقرب شيء
بعض الناس هذا كثير ًا ،وقد يراه آخرون قليالً ،ولكن
ُ
أن يق��ال :أن تك��ون الحركة بحيث َمن رأى فاعله��ا َظ َّن أنه ليس في صالة؛
ألن هذا هو الذي ُينافي الصالة.

��ال المص ّل��ي ِ
40401مس��ألة :إِذا َأ َط َ
أن
الف ْع َل ُع ْرفًا لضرورة لم تبط��ل صالته .مثل ْ
يهاجم��ه َس�� ُب ٌع فإن لم يعالجه ويدافع��ه أكله ،أو ح َّية إن ل��م يدافعها لدغته،

أو عق��رب كذلك ،فهذا الفع��ل ضرورة فال تبطل به الص�لاة؛ لقوله تعالى:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ) [البق��رة238:ـ  ]239رجاالً :أي راجلين ،يعنيَ :ص ُّلوا وأنتم

يتحرك كثير ًا،
الرواحل ،ومعلوم ّ
أن الماش��ي َّ
تمش��ون ،أو ُركبانًا :أي على َّ
أحس بأن َس ْبعًا وراءه يريده ،وليس معه
��رع في صالته َّ
فلو ُفرض أنه لما َش َ

((( أخرجه مسلم.

111

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

ما ُيدافع به فهرب وهو ُيص ِّلي فصالتُه صحيحة؛ ألنه في ضرورة ،وال حرج
عليه إذا انصرف إلى غير ِ
الق ْبلة.
40402مسألة :العرف :بمعنى العادة ،وهو ما اعتاده الناس وألِ ُفوه.
40403مس��ألة :العمل الكثير الذي يبطل الصالة يستوي عمده وسهوه؛ ألنه ٍ
مناف
ولكن
للص�لاة مغ ِّير لهيئتها فاس��توى فيه العمد والس��هو .هذا على ق��ول.
ّ
َّ
الصحي��ح :أن��ه إذا كان س��هو ًا فإنه ال يبط��ل الصالة ما لم يغ ِّي��ر الصالة عن

��ها وكان جائعًا فتق��دَّ م إلى الطعام فأكل ناس��يًا أنه في
هيئته��ا ،مثل :لو َس َ
صالة ،فلما ش��بع َذكَر أنه يص ِّلي فهذا ٍ
مناف غاي��ة المنافاة للصالة فيبطلها؛
َ ُ
ألن القاعدة تقول( :فِ ْع َل المحظور ُيعذر فيه بالجهل والنسيان).

40404مس��ألة :الحرك��ة اليس��يرة ال تبطل الصالة؛ ألن الرس��ول َ فت ََح
ِ
ور َج َع  ،وفي صالة الكس��وف
الباب لعائش��ة ،وكان ُ
َ
الباب في الق ْبلة ،فتقدَّ م َ
ِ
نبر ص��ار يص ِّلي عليه ،فيصعد عند
��ع َّ
ور َج َ
وتأخر  ،وحين ُصنع له الم ُ
تق��دَّ م َ
النبي ُيص ِّلي وهو حامل
القيام والركوع ،وينزل لألرض عند السجود  ،وكان ّ
زينب ،فإذا قام حملها ،وإذا َس َجدَ وضعها .
بنت
ُأ َم َامة َ
َ
ولكن
40405مس��ألة :تق��دّ ر الحركة الكثيرة بثالث حركات .ه��ذا على المذهب.
ّ
أن فيها أكثر من
هذا التقدير ليس بصحيح؛ لألحاديث الس��ابقة ،وال ش��ك ّ
ثالث حركات.

40406مس��ألة :إذا َو َق َع الفعل ِمن اإلنسان س��هو ًا فإن صالته ال تبطل؛ ألن القاعدة
(إن فِ ْع َل المحظور على وجه الس��هو ال يلحق فيه إثم وال إفس��اد).
تق��ولَّ :
ه��ذا على المذهب .وقال بعض العلماء :إن��ه يؤ ّثر؛ ألنه ُيغ ِّير هيئة الصالة،
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ِ
أس��تخير
مما
ُ
مجرد ف ْع ٍل ال يؤ ِّثر ،وهذا ّ
ويخرجه��ا عن كونها صالة ،وليس ّ
الله فيه؛ أيهما أرجح.

40407مس��ألة :ش��روط ُبطالن الصالة بالحركة ثالث��ة إذا اجتمعت في الفعل صار
للصالة؛ ألنه حركة في غير جنس الصالة ،وهي منافية لها كالكالم؛
مبط�لاً َّ
ألن الذي ينافي الصالة يبطلها ،وهذه الشروط هي:

1 .1أن تكون الحركة طويلة.
2 .2أال تكون لضرورة.
3 .3أن تكون متوالية.

40408مسألة :الحركة التي ليست ِمن جنس الصالة تنقسم إلى خمسة أقسام:

صحة الصالة ،هذا هو الضابط
1 .1حرك��ة واجبة :وهي التي يتو َّقف عليه��ا َّ
أن رجال ابتدأ الصالة إلى غير ِ
الق ْبلة بعد
لها ،وصورها كثيرة منها :لو ّ َ
أن اجتهد ،ثم جاءه ش��خص وقال لهِ :
الق ْبلة على يمينك ،وجب عليه
لما جاء رج��ل إلى أهل ُقباء وهم
أن
يتح��رك إلى جهة اليمين؛ ولهذا ّ
َّ
يص ُّل��ون إلى بيت المقدس ،وأخبرهم بأن ِ
الق ْبل��ة ُح ِّولت إلى الكعبة،
أن يف عمامته
َحولوا يف نفس الصالة و َبنَوا على صالتهم( .)1ولو َذك ََر ّ
ت َّ

نجاس��ة وهو يص ّلي وجب عليه َخ ْل ُعها؛ إلزالة النجاس��ة ،ويمضي يف
وإن كان��ت يف ثوبه ،وأمكن نزعه بدون كش��ف العورة؛ َن َز َع ُه
صالتهْ ،
ومضى يف صالته.

مس��تحبة :وه��ي التي يتو َّق��ف عليها كمال الص�لاة .ولها صور
2 .2حرك��ة
َّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ِّ
فتأخره ُس��نَّة،
عدي��دة منها :لو تب َّين له أنه متقدّ م على جيرانه يف
الصف ُّ
ُّ
الصف حتى صار بينه وبين جاره ُف ْر َجة ،فالحركة هنا ُسنَّة،
ولو تق َّلص
ولو َص َّ
ف إلى جنبيه رجالن ،فتقدُّ م اإلمام هنا ُسنَّة.

3 .3حرك��ة مباحة :وه��ي الحركة اليس��يرة للحاجة ،أو الكثي��رة للضرورة.
مثال الحركة اليس��يرة :رجل ُيص ِّلي يف ال ِّظ ِّ
فأحس ببرودة فتقدَّ م ،أو
��ل
َّ
تأخر ،أو تيامن ،أو تياسر ِمن أجل الشمس.
َّ

4 .4حرك��ة مكروه��ة :وه��ي اليس��يرة لغير حاج��ة ،وال يتو َّق��ف عليها كمال
ِ
وأخذ القلم ،وز َِّر األزرار ،ونحو ذلك.
الصالة ،كالنظر إلى الساعة،
َّ
حمرم��ة :وهي الكثيرة المتوالية لغير ض��رورة ،وال تبطل الصالة
5 .5حرك��ة َّ
بغيرها من الحركات.

40409مس��ألة :إذا كان��ت األفعال ـ الحركات ـ من جن��س الصالة ،فإن كانت تغير
متعمدا
هيئ��ة الصالة ،وهي :الركوع والس��جود والقيام والقعودْ ،
ف��إن كان ِّ

الصالة ،كما
للسهو .وإن كانت ال تغير هيئة َّ
وس َ
��جدَ َّ
بطلت ،وإال لم تبطلَ ،
الصالة ال تبطل به؛
الرفع ،فإن َّ
ل��و َر َف َع يديه إلى حذو منكبيه في غير موضع َّ

الراجح ـ.
ألن ذلك ال ُي َغ ِّي ُر هيئة َّ
السجود ـ على القول َّ
الصالة ولكن ُيشرع له ُّ

41410مس��ألة :ال يش��رع سجود سهو ليس��ير عمل من غير جنس الصالة؛ ألن هذا
الصالة.
العمل من غير جنس َّ
ِ
الصالة
الصالة ،فإن كان مما يخرج به من َّ
41411مسألة :إذا كان الكالم من جنس َّ
أتمها وسجد للسهو بعد
السالم ،فإن كان عمد ًا بطلت ،وإن كان سهوا ّ
وهو َّ
الصالة ،كما لو زاد تس��بيحًا في غير
الس�لام ،وإن كان مما ال يخرج به من َّ

السجود وال يجب.
مح ِّله ،فهذا ُيشرع له ُّ
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ان حرفان بطلت صالتُه ،ألنه تك َّلم .مثل أن يقول:
41412مسألة :إذا نفخ المص ّلي َف َب َ
إن نفخ َعبثا بطلت صالته؛ ألنه
(أف) .هذا على المذهب.
ولكن الصحيحْ :
ّ

َع َب ٌ
وإن نفخ لحاجة فإنها ال تبطل ،ولو بان منه حرفان ،ألنه ليس بكالم،
ثْ ،

أن
أن ينفخ المص ّلي حش��رة َد َّب ْ
ت على يده إلزالتها؛ ألنه أهون لها من ْ
مثلْ :
يمسها بيده؛ وألنه ر َّبما لو َم َّسها بيده لتأثرت؛ وألنه أسهل لها.
َّ

إن انتح��ب المص ِّل��ي من غير خش��ية الله بطلت صالت��ه .هذا على
41413مس��ألةْ :
ولكن الصحيح :أنه إذا غلبه البكاء حتى انتحب ال تبطل صالته؛
المذهب.
ّ
ألن ه��ذا بغير اختياره ،س��واء كان من خش��ية الله ،أو من مح َّبة الله وش��دَّ ة

شوقه إلى الله ،أو من غير ذلك.

41414مسألة :النحيب :وهو رفع الصوت بالبكاء.

علي  أنه كان
41415مسألة :إذا َتن َْحن ََح المص ّلي لحاجة فال بأس؛ لحديث ٍّ
النبي  فإذا َد َخ َل عليه وهو ُيص ِّلي
له مدخالن يدخل فيهما على ِّ
تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصالته(.)1

ان حرفان بطلت صالته .هذا
41416مس��ألة :إذا َتن َْحن ََح المص ّلي من غير حاج��ة َف َب َ
ان حرفان؛ ألن
عل��ى المذهب.
ولكن الصحيح :أنّها ال تبط��ل بذلك ،ولو َب َ
ّ

ذل��ك ليس ب��كالم،
اللهم إال أن يقع
والنبي  إنما َح َّرم ال��كالم.
ّ
ُّ
ذلك على سبيل اللعب ،فإن الصالة تبطل به؛ لمنافاته الصالة.

أحس ِ
نسان
اإل ُ
41417مسألة :الحاجة للتنحنح ّإما أن تكون قاصرة أو متعدِّ ية ،فإذا َّ
((( أخرج��ه اإلم��ام أحمد ،والنس��ائي ،وابن ماج��ه .قال ابن حجر« :ق��ال البيهقي :هذا مختلف يف إس��ناده
ومتنه».
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بح ْل ِق ِ
��ه انس��داد ًا ،فإنه يتنحن��ح ِمن أجل إزال��ة هذا االنس��داد ،فهذا لحاجة
َ
ٍ
لحاجة متعدِّ ٍية مثل :إذا اس��تأذن عليه ش��خص وأراد أن
قاص��رة .والتنحنح

ُين ِّبهه على أنه ُيص ِّلي ،أو ما أشبه ذلك.

41418مس��ألة :لي��س ِمن الحاج��ة أن يتنحنح المأم��وم إذا أطال ِ
اإلم��ام الركوع أو
الس��جود م��ن أج��ل أن ين ِّبه��ه ،إال إذا أطال ِ
اإلم��ام إطالة خرج��ت عن َحدِّ
ُ
المشروع ،فقد يكون هذا من الحاجة.
ان حرفان فال تبطل صالته؛ ألن��ه مغلوب عليه وليس
41419مس��ألة :إذا عط��س ف َب َ
باختياره.

42420مس��ألة :إذا تثاءب فبان حرفان ،فال تبط��ل صالته؛ ألنه مغلوب عليه وليس
باختياره.

42421مس��ألة :إذا انس��اب وراء التث��اؤب حتى ُيس��مع له صوت «ها ،ه��ا» ،فهذا
الظاهر :أنه غير مغلوب على أمره.

تقصد أن يكون عطاس��ه شديد ًا فبان حرفان؛ بطلت صالتُه على
42422مس��ألة :إذا َّ
قاعدة المذهب؛ ألن هذا ليس مغلوبًا على أمره.

42423مس��ألة :إذا َس�� َق َط عليه ش��يء فقال بغير إرادة منه« :أح» مثال فإن صالته ال
يتعمد المفسد.
تبطل؛ ألنَّه لم َّ

الصالة؛ ألنه لم يظهر له صوت.
تبسم بدون قهقهة فإنها ال تبطل َّ
42424مسألة :إذا َّ
42425مس��ألة :إذا قهق��ه مغلوبًا على أمره ،فإن صالت��ه ال تبطل ـ على الصحيح ـ؛
يتعمد المفسد.
ألنَّه لم َّ
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42426مسألة :تبطل صالة نافلة بيسير َأك ٍْل سهوا.

42427مسألة :ال تبطل صالة نفل بيسير ُش ْر ٍ
ألن عبد الله بن الزبير 
ب عمدا؛ ّ
صحابي ،وفِ ْع ُل
كان يطيل النفل ور ّبما َعطِ َش فش��رب يسيرا( ،)1وهذا فِ ْع ُل
ّ
صحابي آخر فهو ُح ّجة؛ وألن النفل
نص أو ف ْع ُل
الصحابي إذا ل��م يعارضه ٌّ
ّ
ّ

ّ
أن هناك واجبات تس��قط في النفل وال تسقط في
أخف من الفرض ،بدليلّ :
ال َفرض ،كالقيام ،واس��تقبال ِ
ّ
أخف وكان
الق ْبلة في الس��فر ،ف��إذا كان النفل
ْ
ِ
اإلنسان ر َّبما يطيله كثير ًا فيحتاج للشرب ُس ِم َح له بالشرب اليسير تشجيعًا

ل��ه على النَّافلة .هذا على قول .والقول الثاني في المس��ألة :أنه ال ُيعفى عن
يسير الشرب في النفل عمد ًا كما ال ُيعفى عنه في الفرض ،وبه قال أكثر أهل
ِ
الع ْلم؛ ألن األصل تساوي ال َف ْرض والنفل.

42428مسألة :ال تبطل صالة فريضة ونافلة بيسير َأك ٍْل أو ُش ْر ٍب سهوا .هذا على قول.
وفي رواية عن ِ
اإلمام أحمد :ال تبطل ولو كان كثيرا؛ ألن السهو معفو عنه.

***
فصل

42429مسألة :التصوير أنواع ثالثة:

إنس��ان س�� َّيارةً ،أو
صو َر
1 .1تصوي��ر ما يصنعه
ٌ
اآلدمي ،فهذا جائز؛ مثل :أن ُي ِّ
ّ
من��زل ،أو إناء ،أو أث��اث ،أو آلة ،أو جهاز ،فإذا رأيت��ه قلت :هذا طِ ْب ُق
اآلدم��ي ،فإذا كان
ألن األصل من ُصنْ ِع
األص��ل ،فنق��ول :هذا جائ��ز؛ َّ
ّ
ُ
فالصورة من باب أولى.
األصل جائز ًا ُّ

((( ـ أخرجه ابن أبي شيبة (.)225/1
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مما ال خيلقه إال اهلل وفيه حياة ،إال أنها ليس��ت َن ْفس�� ًا،
ص��ور م��ا ال روح في��ه ّ
2 .2أن ُي ِّ

كتصوير األش��جار ،والزرع ،والجبال ،والبحار ،واألنهار ،والسماء،

أن ذلك جائز ال بأس
واألرض ،وما أش��به ذلك .فجمهور أهل العلمّ :
به .وقال مجاهد :ال يجوز؛ ألنه من خلق اهلل.

صور ما فيه َن ْف ٌس .مثل :اإلنس��ان ،والجان ،والحيوان ،والحش��رات،
3 .3أن ُي ِّ
الصورة
السلف فيها ،فمنهم من قال :إنها َحرام إن كانت ُّ
فهذه اختلف َّ

جس��مة ،بأن يصنع تمثاالً على صورة إنس��ان أو حي��وان ،وجائزة إن
ُم َّ
مجسمة .ومنهم من قال ـ وهم الجمهور ،وهو
كانت بالرسم ،أي غير َّ

مجسمة ،فالذي
َّ
مجسمة ،أم غير ّ
محرمة س��واء كانت َّ
الصحيح ـ :إنها َّ
ُّ
يخ��ط بيده ويصنع ُصورة كالذي يعمله��ا ويصنعها بيده وال فرق ،بل

أظلم ممن
ه��ي من كبائر الذنوب؛ ولعموم الحديث
القدس��ي« :و َم ْن ُ
ّ

()1
ُ
علي ب��ن أبي طالب أنه قال ألبي
ذه��ب
َ
يخلق كخلقي» ؛ ولحديث ِّ
ُ
رسول اهلل 
اله َّياج األسدي« :أال أبع ُثك على ما بعثني عليه

أنْ ال َت َ
الملون ،وليس
مس��تَها»( ،)2وظاهر هذا :أنه يف
َّ
��د َع صورة إال َط ْ
المجسم لقال :إال كسرتها أو نحو ذلك.
المجسم ،ألنه لو كان يف
يف
َّ
َّ

ِ
الصور بال ُّط ِ
الحديثة قسمان:
رق
43430مسألةُّ :

1 .1ما ال يكون له منظر وال مش��هد وال مظهر :كالتصوير بأش��رطة الفيديو ،فهذا
ُ
يدخل يف التحريم مطلقًا.
ال ُحكم له إطالقًا ،وال
2 .2التصوي��ر الثاب��ت على ال��ورق :وه��ذا إذا كان بآلة فوتوغرافي��ة فورية ،فال

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.
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إن فاعله ملعون؛
يدخل يف التصوير ،وال يس��تطيع اإلنس��ان أن يقولّ :

صور ،أي جعل
ألن��ه لم ُي َص ِّو ْر يف الواقع ،ف��إن التصوير مصدر َص َّو َر ُي ِّ
هذا الش��ي َء عل��ى صورة مع َّين��ة ،كما ق��ال اهلل( :ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) [آل عم��ران ،]6:وق��ال( :ﭶ ﭷ ﭸ)

ِ
الصورة؛ ألن
[التغاب��ن .]3:فالمادة تقتضي أن يكون هناك ف ْع ٌل يف نفس ُّ
« َف َّع َ
الصورة باآللة
��ل» يف اللغة العربية تقتض��ي هذا ،ومعلوم ّ
أن نق��ل ُّ

ليس على هذا الوجه.

يصور التصوير المباح ،فإنه تجري فيه األحكام
43431مس��ألة :إذا أراد اإلنسان أن ِّ
محرمًا فهو حرام ،فإذا َص َّو َر
الخمسة بحس��ب القصد ،فإذا قصد به ش��يئًا َّ
ش��ك ،وكالصورة ِّ
ٍّ
للذكرى؛
ص��ور ًة يحرم تم ُّت ُعه بالنَّظر إليها فهذا حرام بال
ألننا ال نقول :إنها غير صورة؛ بل هي صورة ال َش َّ
��ك ،فإذا اقتناها فقد جاء

أن المالئكة ال تدخل بيت��ًا فيه صورة .وإن
الوعي��د فيمن كان عنده ص��ورة ّ
قص��د بالتصوير ش��يئًا واجب��ًا كان واجبًا ،فإذا رأينا مثالً إنس��انًا متل ِّبس��ًا

بجريم��ة كمحاول��ة أن َ
نتوص ْل إل��ى إثباته��ا إال بالتصوير ،كان
يقتل ،ول��م َّ
التصوي��ر حينئذ واجبًا ،خصوصًا في المس��ائل التي تضبط القض َّية تمامًا؛
ُ

ألن القاعدة تقول( :الوسائل لها أحكام المقاصد).
َّ

ُ
الم َص َّو ِر ينقسم إلى ثالثة أقسام:
43432مسألة:
استعمال ُ
1 .1أن يستعمل التصوير على سبيل َّ
ملون ًا،
جمسم ًا أم َّ
التعظيم ،فهذا حرام سواء كان َّ
وس��واء كان التعظيم تعظيم س��لطان ،أم تعظيم عبادة ،أم تعظيم ِع ْلمٍ،
نوع التعظيم .ويف الحقيقة:
أ ْم تعظي��م َقرابة ،أ ْم تعظيم ُصحبةًّ ،أيا كان ُ
يصور أباه ،ف��إن كان أبوه ح ًّيا
إن��ه ليس فيه تعظي��م ،فمثالً :إذا أراد أن ِّ
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والجاهي
والمالي
والفعلي
القولي
فالتعظي��م بإعطائه ما يلزمه من البِ ِّر
ّ
ّ
ّ
ّ
وغير ذلك ،وإن كان م ِّيتًا فال ينتفع بهذا التعظيم ،بل فيها كسب اإلثم

وتجدي��د األحزان؛ ولذل��ك يجب على َم ْن كان عن��ده صورة من هذا
النوع أن يمزِّقها ،أو يحرقها ،وال يجوز له إبقاؤها؛ ألن هذا فيه تجنّب

أن الش��يطان قد يدخل على اإلنسان من
المالئكة لدخول البيت ،وفيه ّ
ه��ذا التعظيم ،حتى يس��تولي تعظيمهم على قلبه ،ويس��يطر عليه ،وال
الصور،
س�� ّيما فيما يتع ّلق بالعلم والعبادة ،فإن فتنة قوم نوح كانت يف ُّ

والمجس��م ،أي س��واء كان صورة على
الملون
وه��ذا ال فرق فيه بين
َّ
َّ
ِ
مجسمة.
ورقة ،أم على خرقة ،أم كانت صورة َّ
2 .2أن َّ
يتخ��ذ التصوي��ر على س��بيل اإلهانة مث��ل :أن يجعله فِراش��ًا ،أو ِمخَ دَّ ة،
أو وس��ادة ،أو ما أش��به ذلك ،فهذا فيه خالف بين أه��ل العلم ،وأكثر

الرس��ول 
أه��ل العلم :على الجواز ،وأنه ال بأس به؛ ألن َّ

اتَّخذ وس��ادة فيها ص��ورة()1؛ وألن هذا ِضدُّ الس��بب ال��ذي من أجله

الصور؛ ألن ه��ذا إهانة .وذهب ُ
بعض أهل العلم :إلى
ُح ِّرم اس��تعمال ُّ
النبي جاء إلى بيته ذات يوم ف��رأى «ن ُْم ُر َقةً» ـ
التَّحريم ،واس��تد ّلوا ب��أن َّ
ِ
فعرفت
��ور فوقف ولم يدخ��ل ،قالت عائش��ة:
ُ
أي :مخَ ��دَّ ة ـ فيه��ا ُص َ
صنعت؟ فقال:
مما
ُ
الكراهي َة يف وجهه ،فقلت :أتوب إلى اهلل ورسوله َّ
الصور ُي َّ
أح ُيوا ما خلقتم»( ،)2قالوا:
«إنَّ أه��ل هذه ُّ
عذبونُ ،يق��ال لهمْ :
الصور َّ
يعذ ُبون»()3؛
الرسول كرهها وقال« :إِنَّ أهل هذه ُّ
ُ
فنكره َها؛ ألن َّ

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
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()1
ويحمل ما ُذكر
ولحديث« :إنَّ المالئك َة ال تدخل بيتًا فيه ُصورة» ُ ،
ِ
ِ
رأس��ها،
عن��ه أن��ه اتَّكأ على مخَ ��دَّ ة فيها صورة ب��أن هذه الصورة ُقط َع ُ
ِ
ّ
أن تجنّب هذا أورع
الص��ورة فهي جائزة .وال
ش��كّ :
��ع رأس ُّ
وإذا ُقط َ
الصور ،ولو على س��بيل االمته��ان كالفراش
وأح��وط ،فال تس��تعمل ُّ
الر ُ
س��ول  أن
والس�لامة أس��لم ،وش��يء َكرِه َّ
والمخ��دَّ ةَّ ،

صدرك به.
يدخل البيت من أجله ،فال ينبغي أن ينشرح
ُ

3 .3أال يك��ون يف اس��تعمال الص��ورة تعظي��م وال امته��ان :فذه��ب جمه��ور أهل
الصور على هذا الوجه ،ونُقل عن بعض
العلم :إلى تحريم اس��تعمال ُّ

السلف كان عندهم يف
ملونًا ،حتى ّ
السلف :اإلباحة إذا كان َّ
إن بعض َّ
َّ
الس��تائر يكون فيها ُصور الحيوان ،وال ُينكرون ذلك ،ولكن ال
بيوتهم َّ
الس��لف كالقاسم بن محمد ال َّ
َش َّ
شك
��كّ :
أن هؤالء الذين فعلوه من َّ

الح َّجة ُ
قول اهلل
تأولوا ،وال
يحتج بفعلهم؛ ألن ُ
ُّ
أنه ُيعتَذر عنهم بأنه��م َّ

ورسوله ،أو لم يبلغهم الخبر ،أو ما أشبه ذلك من األعذار.

الصور في ِّ
كل ش��يء إال ما
عمت به البلوى اآلن من وجود هذه ُّ
43433مس��ألة :ما َّ
ندر ،فتوجد في أواني األكل والشرب ،وفي الكراتين ،وفي العلب الحافظة
ِ
الصور فال
الص ُحف ،ف��إن اقتناها ل َما فيها من ُّ
لألطعم��ة ،وفي الكتب ،وفي ُّ
َّ
محرمة في ه��ذه «المج ّلة» أو في هذه
محرم ،أي لو َو َج��دَ صورة ّ
ش��ك أن��ه َّ
َّ
ش��ك .أو كان
«الجري��دة» فأعجبت��ه فاقتناه��ا لهذا الغرض ،فه��ذا حرام ال
للصور فهذا حرامّ ،أما إذا كانت
الصور ُّ
يشتري «المجلاّ ت» التي تُنشر فيها ُّ

للعل��م والفائدة واالط�لاع على األخبار ،فه��ذه أرجو ألاّ يك��ون بها بأس؛
((( رواه البخاري ومسلم.
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نظ��ر ًا للحرج والمش�� َّقة ،وقد ق��ال الل��ه( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)

الصور ليست مقصودة لإلنسان ،ال حال الشراء ،وال حال
[الحج ،]78:فهذه ُّ
أن مس��ألة األواني والكراتين والعلب ِ
وش ْب ِه ذلك قد
القراءة ،وال ُته ُّم ُه .كما ّ
المحرم.
إن فيها شيئًا من االمتهان ،فال تكون من القسم
ُيقالَّ :
َّ

الصور التي يلعب بها األطفال تنقسم إلى قسمين:
43434مسألةُّ :

ألن عائشة 
والصوف وما أشبه ذلك ،فهذه ال بأس بها؛ َّ
1 .1قسم من ا ِ
خل َرق ّ

كانت
النبي  ولم ُينكر عليه(.)1
ُ
تلعب بالبنات على َع ْهد ِّ

2 .2قسم من البالستيك وتكون على صورة اإلنسان الطبيعي إال أنها صغيرة،
وقد يكون لها حركة ،وقد يكون لها صوت ،فأنا أتو َّق ُ
ف يف تحريمها،
لكن يمكن التخ ُّلص من الشبهة بأن ُيطمس وجهها.

43435مس��ألة :يحرم على الذكر اس��تعمال الخالص من الذه��ب ،فيحرم عليه أن
الذهب ،أو ِقالدةً ،أو ِس ِ
يلبس خاتمًا من َّ
لسلةً ،أو ُخ ْرصًا ،أو ما أشبه ذلك؛
لحدي��ث« :أنَّ رس��ول الله  رأى خاتمًا م��ن ذهب في يد رجل
فنزع��ه فطرحه ،وق��الَ :ي ْع َمدُ أحدك��م إلى جمرة من ن��ار فيجعلها في يده،
فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله :خذ خاتمك انتفع به ،قال :ال والله ال

آخذه أبدا ،وقد طرحه رسول الله»(.)2

43436مسألة :يحرم على َّ
موه به قبل استحالته؛
الذكَر استعمال منسوجا بذهب أو ُم َّ
لعموم حديثُ :
«أ ِح َّل ّ
وح ِّرم على ذكورها»()3؛
الذهب والحرير إلناث أمتي ُ
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.

((( رواه الطيالس��ي ،وأحم��د ،والنس��ائي ،والرتم��ذي ،وأع َّل�� ُه :الدارقطن��ي ،واب��ن حبان ،واب��ن حجر= ،
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ٍ
بذهب؛ إذ إنّه ُيت ََح ّلى له وال َيتح َّلى
الر ُج��ل ليس بحاجة إلى أن يتح ّلى
وألن َّ
ه��و ألح��د ،وال ينبغي له أن يكس��ر رجولته حت��ى يتنزّل إل��ى أن يكون على

صفات اإلناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك.

43437مس��ألة :المنس��وج بالهب :هو أن يكون فيه خيوط من الذهب ُتنْسج ،سواء
كانت ه��ذه الخيوط على جميع الثوب ،أو في جان��ب منه كال َّطوق مثالً أو
أي موضع.
طرف الك ُِّم ،أو في ِّ

المطلي بالذهب.
المموه :هو
43438مسألة:
ّ
ُّ

يحصل
43439مسألة :إذا استحال الذهب وتغ َّير لونُه وصار لو ُعرِ َض على النار لم ُ
منه شي ٌء ،فهذا ال بأس به؛ ألنه ذهب لونُه.

ثي��اب حرير َخالص��ة .والم��راد بالحرير هنا:
ح��رم عل��ى الرجال
ُ
44440مس��ألةَ :ي ُ
ُس��مى
الصناعي ،والحرير
الطبيع��ي دون
الحري��ر
الطبيعي يخرج من دودة ت َّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ٍ
الرجل؛ ألنه يش��به من بعض
«دودة ال َقزِّ» وهو غال وناعم؛ ولهذا ُح ِّرم على َّ

الوجوه الذهب؛ لكونه مما ُيتَح َّلى به ،وإن كان ملبوس��ًا على صفة الثياب،
الش��هوة بالنسبة للمرأة ،فال ُ
ولكنه ال َش َّ
حرك َّ
بالر ُجل أن يلبس
يليق َّ
��ك أنه ُي ِّ
مثل هذا ال َّثوب لهذه ِ
الع َّلة؛ وللحديث السابق.

الحرير
44441مسألة :لبس الحرير للرجال من كبائر الذنوب؛ لحديث« :من َلبِس
َ
في الدُّ نيا لم يلبسه في اآلخرة»( ،)1وهذا وعيد؛ وألن الكبيرة هي( :ما ترتّب
خاص).
خاصة أو وعيد ّ
عليه عقوبة ّ

= وغيرهم باالنقطاع .وللحديث ش��واهدُ كثير ٌة لكنها ضعيفة وغالبها معلول .قال البزار« :ال نعلم فيما

ُيروى يف ذلك حديثًا ثابتًا عند أهل النقل» .والحديث صححه شعيب األرنؤوط ،واأللباين.
((( رواه مسلم.
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44442مس��ألة :يحرم على الذكور ثوب يك��ون الحرير أكثره ظهور ًا .مثال ذلك :ثوب فيه

الصوف ،فهو حرام؛ ألن أكثره الحرير.
أعالمُ ،ث ُل َثاه من الحرير و ُث ُل ُثه من القطن ،أو ُّ

مبيح وحاظر،
44443مسألة :يجوز لبس الحرير إذا استوى وما معه؛ ألنه قد اجتمع ٌ
ُ
واألص��ل اإلباح��ة حتى نعلم أن هذا مم��ا يدخله التَّحريم .ه��ذا على قول.
وق��ال بعض أصحابنا :بل يحرم إذا اس��تويا؛ ألن القاعدة تقول( :إذا اجتمع

ٍّ
ولكل منهما وجه.
ب جانب الحظر)،
مبيح وحاظر ُغ ِّل َ

الضرورة :أال يكون عنده ثوب
44444مس��ألة :يجوز ُل ْبس الحرير لضرورة ،وم��ن َّ
الضرورة :أن يك��ون عليه ثوب ،ولكنّه احتاج إلى ُلب ِس ِ
��ه؛ لدفع
غي��ره ،ومن َّ
ْ
الضرورة أيضًا :أن يكون عليه ثوب ال يس��تر عورته لتمز ٍُّق فيه،
البرد ،ومن َّ
ُّ
الضرورة جاز ُل ْب ُس ُه.
فكل ما دعت إليه َّ
44445مس��ألة :يج��وز ُلبس الحرير ِ
لحك ٍَّة من جرب أو غي��ره؛ ألن الحرير لنعومته
ْ
ولِينِ��ه يطف��ئ االلتهاب م��ن ِ
الحكَّة ،وق��د َر َّخ َص
النب��ي  لعبد
ُّ
الرحم��ن ِ
بن َع��وف والزُّبير بن الع��وام  أن يلبس��ا الحرير من ِحكَّة
كان��ت بهم��ا()1؛ وألن تحريم ُل ْب ِ
��س الحرير من باب تحريم الوس��ائل؛ ألن
ِ
لما كان مدعاة إلى
نفس��ه من اللب��اس الط ِّيب ول َباس الزينة ،ولك��ن ّ
الحرير َ
َ
الرجل كتن ُّعم المرأة ،بحيث يكون سببًا للفتنة صار ذلك حرامًا ،وقد
تن ُّعم َّ
ذكر ُ
(أن ما ُح ِّر َم تحريم الوسائل أباحته الحاجة).
أهل العلمّ :

44446مس��ألة :يج��وز ُل ْب��س الحري��ر إذا كان فيه م��رض يخ ِّف ُفه الحري��ر أو ُيبرئه،
والمرجع في ذلك إلى األطباء.

((( رواه البخاري ومسلم.
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44447مسألة :يجوز ُل ْب ُس الحرير لطرد القمل؛ ألنَّه محتاج لذلك َّإما حاجة َن ْفس َّية؛
وإما حاج ًة
إذ َّ
إن اإلنس��ان ال ُيطيق أن يخرج إلى النَّ��اس وعلى ثيابه القملَّ ،

اإلنس��ان ويتعبه ،والحرير ل ُل ُيونته ونظافته
يقرص
جس��دية؛ ألن هذا القمل
َ
ُ
ّ

َ
القمل؛ ألنه أكثر ما يكون مع الوسخ.
ونعومته يطرد

44448مس��ألة :يج��وز ُل ْبس الحرير لِ َح ٍ
رب مع الك َّف��ار؛ لِ َما في ذلك من إغاظتهم،
معنوياتهم،
فإن ال ُك َّفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا ،وانكسرت
َّ

يتجمل
الرجل ال��ذي
وعرف��وا ّ
أن المس��لمين غي��ر مبالي��ن َ
َّ
بالح��رب؛ ألن َّ

ألبس
أهتم بالحرب؛ ولهذا َذ َه ْب ُ
ت ُ
بالحرير ،كأنه يقول بلس��ان الحال :أنا ال ُّ
ه��ذا الثوب الناعم؛ وله��ذا كانوا في الحرب ربما يجعل��ون على عمائمهم
ٍ
النبي
ريش النعام؛ ل ُيعرف َّ
الر ُج ُل أنَّه ُش َجاع ،وأنه غير مبال بالحرب .ورأى ُّ
 أبا ُد َجانة يختال في مش��يته بين الص َّفين في معركة ُأحد ،فقال
له« :إنها َل ِم ْش َي ٌة ُي ْب ِغ ُضها الله إال في مثل هذا الموطن»(.)1

44449مسألة :يجوز ُل ْبس الحرير إذا كان َع َلمًا في ٍ
ثوب َقدْ َر أربع أصابِع يد رجل
دون؛ لحديث« :أ َّن��ه لم ُي ِّ
ص في الحري��ر إال إذا كان َع َلمًا
متوس��ط فما َ
رخ ْ
أصابع فما دون»( ،)2وال فرق بين أن يكون َع َلمًا مس��تطيالً في ال َّثوب
أربع
ٍ
أو ف��ي ُب ْق َع ٍة من��ه .وال َع َل ُم معناه :الخَ ُّ
طرز به الث��وب .وتطريز الثوب قد
��ط ُي َّ
الج ْي ِ
ب ،وقد يكون في األكمام ،وقد يكون
يكون من أسفل ،وقد يكون في َ
ثوبًا مفتوحًا فيكون التطريز من جوانبه.

((( أخرجه البيهقي يف «دالئل النبوة» ٍ
بسند فيه جهالة وانقطاع .وله شاهد رواه البخاري يف «التاريخ الكبير»،
والطرباين يف «المعجم الكبير» .قال الهيثمي« :فيه َم ْن لم أعرفه».
((( رواه مسلم.
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45450مس��ألة :يجوز أن يك��ون الحرير ِر َقاع��ًا لثوب َقدْ َر أرب��ع أصابع فما دون.
الثوب بهذا القدر من الحرير فإنَّه يجوز.
والر َقاع :جمع ُر ْق َعة ،أي لو َر َّق َع
َ
ِّ

الج ْيب َق��دْ َر أربع أصاب��ع فما دون.
45451مس��ألة :يج��وز أن يك��ون الحري��ر َلبنة َ
الرأس ،و َلبِنَت ُه :هي ما ُيوضع من حرير على
والج ْي ُ
َ
��ب :هو الذي يدخل معه َّ
هذا ال َّطوق وهو معروف في بعض ال ِّثياب اآلن.

ف فِ��ر ٍ
45452مس��ألة :يج��وز أن يكون الحرير س��ج ِ
اء َقدْ َر أربع أصاب��ع فما دون.
ُ ُ
َ
ِ
والفراء :جمع فروة ،والفروة مفتوحة من األمام ،فسج ُفها :أي أطرافها.
النبي
والم َز ْع َف��ر للرج��ال .هذا عل��ى ق��ول؛ َّ
الم َع ْص َف��ر ُ
45453مس��ألة :يك��ره ُ
ألن َّ
 رأى عل��ى عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين ُم َع ْص َفرين فنهاه
أن يلبسهما وقال« :إنَّ هذه من ثياب الك ّفار ،فال تلبسها»( .)1هذا على قول.
الرسول قال« :إنَّ هذه من ثياب الك ّفار،)2(»...
ولكن الصحيح :التحريم؛ َّ
ّ
ألن َّ
والرس��ول جعلها من لِ َباس
وال يمك��ن أن نقول :إنَّها مكروهة كراهة تنزيهَّ ،
فالح ّلة
الرس��ول كان يلبس ُ
الح ّلة الحم��راء»(ُ ،)3
ال ُك َّف��ارّ .
وأما حديث« :أنّ ّ
الحمراء :هي التي خطوطها ُح ْمر ،وليست حمراء خالصة.

والم َع ْصفر :ه��و المصبوغ
��ر :هو المصب��وغ بالزعف��رانُ ،
الم َز ْع َف ُ
45454مس��ألةُ :
بال ُع ْصفر.

***

((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ومسلم.
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فصل
ُ
«األرض ك ُّلها مس��جد إال
تص��ح الصالة ف��ي المقبرة؛ لحديث:
45455مس��ألة :ال
ّ
والحمام»()1؛ ولحديث« :لعن الله اليهود والنصارى ،اتَّخذوا قبور
المقبرة
ّ

وألن الصالة ف��ي المقبرة قد ُتتَّخ��ذ ذريعة إلى عبادة
أنبيائه��م مس��اجد»()2؛ ّ

القبور أو إلى التش ّبه بمن يعبد القبور.

45456مس��ألةُ :يس��تثنى من تحريم الصالة في المقبرة الصالة على القبر؛ ألنه ثبت
النبي  أنَّ��ه َف َقدَ المرأة التي كانت َت ُق ُّم المس��جد ،فس��أل
ع��ن ِّ

أن
والصحاب�� ُة كرهوا ْ
عنه��ا ،فقال��وا :إنَّها ماتت ،وكانت ق��د ماتت بالليلَّ ،
فيخر َج ،فقال له��م« :ه َّ
ال آذنتموني ـ أي اعلمتموني ـ،
النبي بالليل ُ
ُيخب��روا َّ
وص َّلى عليها»(.)3
ثم قالُ :د ُّلوني على قبرها فد ُّلوه على القب ِر ،فقا َم َ

45457مس��ألةُ :يس��تثنى من تحريم الصالة في المقبرة أيض��ا الصالة على الجنازة؛
قياس��ا عل��ى جواز الصالة عل��ى القبر ،فال ف��رق بين أن ُيص َّل��ى على جنازة
مدفون��ة ،أو على جنازة غير مدفون��ة؛ ألن ِ
أن هذا الم ِّيت
الع َّلة واحدة ،وهي ّ
الذي ُيص َّلى عليه كان في المقبرة.
45458مس��ألة :إذا اش��تُريت أرض لتك��ون مقب��رة ولكن ل��م ُيدْ َف ْن فيه��ا أحد ،فإن
تصح.
الصالة فيها
ُّ
َّ

والح��ش :هو المكان الذي َيتخ َّلى فيه
45459مس��ألة :ال
الح ٍّشُ .
تصح الصالة في ُ
ّ
((( رواه الخمسة إال النسائي ،ورواه ابن خزيمة ،وصححه ابن تيمية ،واأللباين ،وشعيب األرنؤوط.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
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تصح الصالة فيه ،ألنه نجس
اإلنسان من البول أو الغائط ،وهو الكَنيف ،فال ُّ
خبيث؛ وألنَّه مأوى الشياطين.

الح َّما ٍم س��واء كان فيه ناس يغتس��لون أو لم
46460مس��ألة :ال
تص��ح الصالة ف��ي َ
ّ
ُ
«األرض ك ُّلها مسجدٌ إال
والح َّمام :هو المغتس��ل؛ لحديث:
يكن فيه أحدَ .
الحمام ،مكان كشف العورات.
والح َّمام»()1؛ وألن
المقبرة َ
َّ

تصح الص�لاة في أعطان اإلبِل .وأعطان اإلب��ل :هي ما تقيم فيه
46461مس��ألة :ال
ّ
اإلبل وتأوي إليه ،كمر ِ
احها ،س��وا ٌء كان��ت مبن َّية بجدران أم محوطة بقوس
ََ
أو أش��جار أو ما أش��به ذلك ،وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء؛
ِ
مرابض الغنم ،وال ُت َص ّلوا في أعطان اإلبل»(.)2
لحديث« :ص ُّلوا في

مس��تقر ًا لها
46462مس��ألة :إذا اعت��ادت اإلبِ ُل أنه��ا تبرك في مكان ولم يكن مكانًا
ّ
فإنه يعتبر َم ْع َطنًَاّ .أما مبرك اإلبل الذي بركت فيه لعارض ومش��ت ،فهذا ال
يدخل في المعاطن؛ ألنه ليس بِ َم ْب َرك.

46463مس��ألة :الحكم��ة م��ن النهي عن الصالة ف��ي مبارك اإلب��ل أو أعطانها :أنها
ُخلق��ت م��ن ش��يطان( ،)3ف��إذا كان��ت مخلوقة من الش��ياطين ف�لا يبعد أن

((( رواه الخمسة إال النسائي ،ورواه ابن خزيمة ،وصححه ابن تيمية ،واأللباين ،وشعيب األرنؤوط.

الرتمذي :حسن صحيح ،وقال اب ُن رجب« :إسنا ُده
((( رواه هبذا اللفظ أحمد ،والرتمذي ،وابن ماجه .قال
ُّ
النووي« :حديث حس��ن» ،وقال
كله��م ثق��ات ،إال أنه اختُلف على ابن س��يرين يف رفعه ووقف��ه ،وقال
ُّ

شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح على شرط مسلم» ،وصححه األلباين .وأصله يف صحيح مسلم.

((( رواه عبد الرزاق ،وأحمد ،وابن ماجه ،وابن حبان عن الحسن ،عن عبد اهلل بن ُمغ َّفل به .قال ابن رجب:
«وله ُطرق متعدِّ دة عن الحسن» .قال اب ُن عبد الرب« :رواه عن الحسن خمسة عشر رجالً .والحس ُن سمع
وصححه
من عبد اهلل بن ُمغ َّفل؛ قاله اإلمام أحمد» .وله شاهد من حديث الرباء ،رواه أحمد ،وأبو داود،
َّ

إسحاق بن راهويه وغيره.
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تصحبها الش��ياطين ،وتكون ه��ذه األماكن مأوى لإلبل ومعها الش��ياطين،

وتك��ون الحكمة في النهي عن الص�لاة فيها كالحكمة في النهي عن الصالة
ور َّبما تنفر وهو ُيص ِّلي ،فإذا نفرت
في
الحمام؛ َّ
وألن اإلبل ش��ديدة النفورُ ،
َّ
ربم��ا تصيبه بأذى ،حتى وإن لن تصبه فإنه ينش��غل قلبه إذا كانت هذه اإلبل
تهيج ،ومع ذلك فالحكمة األصيلة :هي التع ُّبد لله بذلك.

منهي عن المقام
46464مس��ألة :ال
ُّ
تصح الصالة في مكان مغصوب؛ ألن اإلنس��ان ٌّ
والصالة
ف��ي هذا المكان؛ ألن��ه ُم ْلك غيره ،فإذا َص َّلى فصالتُه
منه��ي عنها؛ َّ
ٌّ

تصح؛ وألنها مضا َّدة للتع ُّبد ،فكي��ف ُيتع َّبد لله بمعصيته؟.
المنه��ي عنها ال
ُّ
ُّ
صحة الصالة في المكان المغصوب؛
هذا على المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ

ُهي عن
ألن الش��رع ل��م َينْ َه ع��ن الصالة ف��ي المكان المغص��وب ،ولك��ن ن َ
الغص��ب ،والغصب أم��ر خارج ،فأنت إذا َص َّليت فق��د َص َّليت كما ُأمرت،
عاما
وإقامتك في المغصوب هي
المحرمة ،والقاعدة تقول( :إذا كان النهي ّ
َّ
في العبادة وفي غيرها ،فإنه ال يبطلها).

46465مس��ألة :المغصوب :هو ُّ
كل م��ا ُأ ِخ َذ من مالكه قهر ًا بغير ٍّ
حق ،س��وا ٌء ُأ ِخ َذ
بصورة عقد أو بدون صورة عقد.

تصح الصالة على سطح المقبرة؛ ألن ِع َّلة النَّهي بالنسبة للصالة
46466مس��ألة :ال
ُّ
والصالة على س��طح
ف��ي المقب��رة
ُ
خ��وف أن تكون ذريع��ة لعبادة القب��ورَّ ،

أن البناء على المقابر
��رة التي ف��ي المقبرة قد تكون ذريعة ،وال س�� َّيما َّ
ُ
الح ْج َ
ِ
ُه��ي عن الصالة في
أصل��ه ح��رام فيكون َص َّلى على بناء
َّ
مح��رم للع َّلة التي ن َ
المقبرة من أجلها.
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الح ِّش؛ ألن الهواء تاب��ع للقرار .هذا
46467مس��ألة :ال
تص��ح الصالة على س��طح ُ
ُّ
تص��ح؛ ألن الهواء تاب��ع للقرار في
ولكن الصحي��ح :أنها
عل��ى المذه��ب.
ّ
ّ
ِ
الح ِّش من أجل النَّجاسة،
ُهي عن الصالة في ُ
الم ْلك ال في ُ
ُ
الحكم؛ وألن الن َ
فإذا لم يكن نجاسة في سطحه فال مانع.

46468مسألة :الصالة على سطح الب َّيارة والبالعة ال بأس بها؛ ألنها ُّ
أقل من سطح
تصح
الح ِّش فال
ُّ
الح ِّش قد يقول قائل :إنه داخل في اسم ُ
الح ِّش ،فإن سطح ُ
ُ
ٌّ
مستقل.
الصالة فيهّ ،أما سطح الب َّيارة فليس تابعًا لها ،بل هو
َّ

الح َّمام؛ ألن الهواء تابع للقرار؛ وألن
46469مس��ألة :ال
تصح الصالة على س��طح َ
ّ
ولكن الصحيح :أنها
س��ماه .هذا على المذهب.
ّ
س��طح َ
الح َّمام داخل في ُم َّ
إن كانت ِ
الع َّلة فيه أنه مأوى الش��ياطين فإن الش��ياطين ال
الح َّمام ْ
تصح؛ ألن َ
ّ
تأوي إال إلى المكان الذي تُكشف فيه العورات ،وإن كانت ِ
الع َّلة فيه خوف
النجاسة فالسطح بعيد من هذه ِ
الع َّلة.

تصح الصالة على س��طح أعطان اإلبل؛ ألن الهواء تابع للقرار.
47470مس��ألة :ال
ّ
صحة الصالة في سطح أعطان اإلبل،
هذا على المذهب.
الصحيحَّ :
ولكن َّ
ّ

وألن هذا ال يدخل في
فإن اإلبل ال تبرك فوق السطح ،إنما تبرك في أسفله؛ َّ
قوله « :ال تص ُّلوا في أعطان اإلبل»(.)1

ِ
حم��ام ،أو أعطان إبل ،أو
47471مس��ألة :تكره الص�لاة إذا كان في ق ْبل��ة المصلي ّ
الرتمذي :حس��ن صحيح ،وقال اب ُن رجب :إس��نا ُده
((( رواه هبذا اللفظ أحمد ،والرتمذي ،وابن ماجه .قال
ُّ
النووي« :حديث حس��ن» ،وقال
كله��م ثق��ات ،إال أنه اختُلف على ابن س��يرين يف رفعه ووقف��ه ،وقال
ُّ

شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح على شرط مسلم» ،وصححه األلباين .وأصله يف صحيح مسلم.
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الر ْحل
الر ْحل،
مغصوب ،أو قبر ،إذا لم يكن حائل ،ولو
ّ
ّ
ومؤخرة َّ
كمؤخرة َّ
ُهي عن الص�لاة فيها َف ُكرِ َه
يك��ون نصف متر ف��ي نصف متر؛ ألنها أماك��ن ن َ
والح َّمام
استقبالها .هذا على المذهب.
فالح َّش َ
ولكن الصحيح :التفصيلُ ،
ّ

بأذية
الصالة إليهما؛ َّ
تُك��ره َّ
ألن فيهم��ا رائحة كريهة قد تؤ ِّثر عل��ى ُ
المص ِّلي َّ
وأما
وي َش ِّوش عليه مكروهّ ،
أو تش��ويش ،والش��يء الذي يؤ ِّثر على ُ
المص ِّلي ُ

أعط��ان اإلبل ف��إذا كانت اإلبل موجودة باركة فإنه تُك��ره الصالة إليها؛ ألنه

تتحرك أو ترغو أو ما أشبه ذلك فيؤ ِّثر عليه في صالته ،فيكون في ذلك
ربما َّ

إن كانت هناك
تشويش عليه ،وإذا كانت غير موجودة فال وجه للكراهة إال ْ
وأما المقبرة:
وأما المغصوب فال وج��ه للكراهة في الصالة إلي��هّ ،
رائح��ةَّ ،

الص َّحة ل��كان له وجه؛
فالصحي��ح :تحري��م الص�لاة إليه��ا ،ولو قيل بع��دم ِّ
َّ
القبور ،وال ُت َص ُّلوا إليها»()1؛ وألن ِ
لحديث« :ال ِ
الع َّلة من منع
تجل ُسوا على ُ ُ
الصالة في المقبرة موجودة في الصالة إلى القبر.

جدار المقبرة
47472مسألة :الجدار َحدّ فاصل في الصالة إلى المقبرة ،إال أن يكون
َ
ففي النفس منه ش��يء ،لكن إذا كان ج��دار ًا يحول بينك وبين المقابر ،فهذا
َّ
ش��ك أنه ال نهي ،كذلك لو كان بينك وبينها ش��ارع فهنا ال نهي ،أو كان
ال
السترة
بينك وبين المقبرة مسافة ال ُت َعدُّ مص ِّليًا إليها ،حدَّ ها ُ
بعضهم بمسافة ُّ
للمص ِّلي ثالثة أذرع ،وعلى هذا فتكون المس��افة قريبة ،لكن ال َش َّ
أن هذا
ك ّ
ُيوه��م ،فإن أح��د ًا من الناس لو رآك تُص ِّلي وبينك وبي��ن المقبرة ثالثة أذرع

ب��دون جدار ألَوهم ذلك أنك تُص ِّلي إلى القبور .فإذ ًا ال ُبدَّ من مس��افة ُيعلم
بها أنك ال تُص ِّلي إلى القبر.
((( رواه مسلم.
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{و ِم ْن َح ْي ُ
ث
47473مس��ألة :ال
تصح صالة الفريضة في الكعبة؛ لقول الل��ه تعالىَ :
ُّ
ك َش�� ْطر ا ْلمس ِ ِ
ت َف َو ِّل َو ْج َه َ
والمص ِّلي في
َخ َر ْج َ
َ َ ْ
��جد ا ْل َح َرامِ} [البق��رةُ ،]149:
الكعب��ة ال يكون مس��تقبالً للبيت ك ِّل��ه؛ ألن بعض البيت يك��ون خلفه وعن
أن
تصح .ه��ذا على المذه��ب.
يمين��ه وعن ِش��ماله ف�لا
ولك��ن الصحيحَّ :
ّ
ُّ
تصح النَّافلة؛ ألن األصل تس��اوي الفرض
تصح في الكعبة كم��ا
الفريض��ة
ُ
ُّ
والنَّ ْفل في جميع األحكام إال بدليل ،وقد ص ّلى رسول الله  في

ج��وف الكعبة ركعتين نافلة()1؛ وألن الله يقول( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ) [البق��رة ]149:وش��طره بمعنى جهته ،وهذا يش��مل اس��تقبال جميع

الكعبة أو جزء منها.

نذر أن
47474مس��ألة :النَّذر المق َّيد في الكعبة
ُّ
يصح فيها؛ مثل أن يقول( :لله َع َل َّي ٌ
فتصح صالتُه في الكعبة قوالً واحد ًا؛ ألنَّه نذرها
أص ِّل َي ركعتين في الكعبة)،
ُّ
يصح أيضا ـ على الصحيح ـ،
الم ْط َلق فإنه
ّ
وأما النذر ُ
نذر ًا مق َّيد ًا في الكعبةّ .
نذر أن ُأص ِّلي
لي ٌ
سواء ألحقناه بالفريضة أو بالنافلة .مثاله :أن يقول( :لله َع َّ
َركعتين).

أن رسول الله 
تصح صالة الفريضة فوق الكعبة؛ لحديث َّ
47475مسألة :ال ُّ

َ
«فوق ظهر بيت الله»( .)2هذا على
نهى أن ُيص ِّلي في س��بعة مواطن ذكر منها:

صحة ص�لاة الفريضة فوق الكعبة؛ ألن الحديث
المذه��ب.
ولكن الصحيحّ :
ّ
السابق ضعيفٌ ال تقوم به ُح َّجة؛ وألنه سيستقبل جزء منها.

((( رواه البخاري ومسلم.
ٍ
((( أخرجه ابن ماجه ،قال أبو حاتم الرازي« :حديث واه» .والحديث ض َّعفه الحافظ ابن حجر ،واأللباين.
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تصح صالة النَّافلة في الكعبة باستقبال شاخص منهاَّ ،
والشاخص:
47476مس��ألة:
ُّ
المبني فيها .وال َش َّ
أن االحتياط :أن
هو الش��يء القائم المتَّصل بالكعبة،
��ك ّ
ُّ

أن اإلنس��ان
يك��ون بين يدي المص ّل��ي في الكعبة ش��اخص منها ،ولكن لو ّ
إن صالتك ليس��ت صحيحة،
َص َّلى ،وجاء يس��تفتينا فال نس��تطيع أن نقولّ :
وإنما نأمره قبل أن ُيص ِّل َي ألاّ ُيص ِّل َي في جوف الكعبة إال إلى شيء شاخص
منها.

تصح
47477مسألة :إذا َص َّلى داخل الكعبة إلى جهة باب الكعبة وكان مفتوحا لم
َّ
صالته؛ ألنه ليس بين يديه شاخص من الكعبة.

47478مس��ألة :إذا َص َّل��ى على جب��ل أعلى من الكعبة كجبل أب��ي ُقبيس ،الذي في
الصفا ،فال َش َّ
أن الكعبة تحته ،وليس بين يديه شاخص منها ،ومع
ك ّ
أسفله َّ

المص ِّلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد
ذلك
ُّ
تصح صالته باالتفاق؛ ألن ُ

ش��يئًا ش��اخصًا بين يديه ،وإن كان غير محا ٍذ له ،وهذا بعكس الذي يص ّلي
لما ُه ِدمت
داخلها فإنه ال يشاهد شيئًا من الكعبة شاخصًا بين يديه؛ ولهذا َّ
ُور؛ من
الس��ت َ
الكعبة في عهد عبد الله بن الزُّبير َبنَى أخش��ابًا وأرخى عليها ُّ

أجل أن ُيص ِّل َي الناس إليها.

47479مس��ألة :الحكمة من اس��تقبال القبلة :هي أن يتَّجه اإلنس��ان ببدنه إلى ُم َع َّظ ٍم
الس��ماء ،فهنا اتجاهان:
بأم��ر الله وه��و البيت ،كما يتَّجه بقلب��ه إلى ر ِّبه في َّ

البدني إلى بيت
اتج��اه قلبي واتجاه بدني ،االتجاه القلبي إلى الله ،واالتجاه
ّ

األمة اإلسالم ّية.
الله؛ وليكون مظهرا من مظاهر اجتماع َّ
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48480مسألة :ال تصح الصالة بدون استقبال ِ
القبلة إال لعاجز ومتن ّفل راكب سائر
ّ
أمرنا فهو َر ّد»()1؛ وألن استقبال
في سفر؛ لحديث« :من َع ِمل عمال ليس عليه ُ
القبلة شرط ،والقاعدة تقول( :إذا تخ َّلف الشرط تخ َّلف المشروط).
48481مس��ألةَ :يس��قط اس��تقبال القبلة لصالة الفريضة؛ لِ َع ْج ٍز ،كمرض ،أو ُحبِ َس
لِ َغ ْيرِ اتجاهها ،أو هرب من ٍ
عدو ،أو من س��يل ،أو من حريق ،أو من زالزل،
أو ما أش��به ذلك؛ لقوله تعال��ى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن]16:؛ ولقوله
تعال��ى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البق��رة]286:؛ ولحدي��ث« :إذا

واجب مع
أمرتك��م بأم��ر فأتوا منه م��ا اس��تطعتم»( ،)2والقاعدة تق��ول( :ال
َ
َع ٍ
محر َم مع َضرورة).
جز ،وال َّ

48482مسألة :إذا كان لدى المريض من يوجهه إلى القبلة بال ضرر عليه ،لم يسقط
عنه استقبال القبلة.

48483مس��ألة :يسقط استقبال القبلة حال اش��تداد الحرب ،مثل لو كانت الحرب
فيها ك ٌَّر و َف ٌّر.

ٍ
48484مسألةَ :يسقط استقبال القبلة عن متن ِّف ٍل
راكب َسائرٍ في َس َفرٍ؛ لحديث« :أنّ
رس��ول الله  كان ُي ِّ
هت به،
توج ْ
صلي ال َّنافلة على راحلته حيثما َّ
غير أ َّنه ال ُي ِّ
صلي عليها المكتوبة»(.)3

الراحلة إال في سفر يقصر فيه .هذا قول بعض
48485مسألة :ال يجوز التن ُّفل على َّ
األصحاب.

((( أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم ،ووصله مسلم.
((( متفق عليه.

((( متفق عليه،
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المسافر نازالً في مكان ،فال يجوز له أن يتن َّفل إلى غير القبلة؛
48486مسألة :إذا كان
ُ

الصورة التي وقع فيها التَّخصيص فقط.
َّ
ألن تخصيص العا ّم ُيقتصر فيه على ُّ

اإلنس��ان في بلده ،لكن البلد متباع��د األحياء ،فليس له أن
48487مس��ألة :إذا كان
ُ
يتن َّفل في هذه الحال إلى جهة سيره؛ ألنه غير مسافر.

48488مس��ألة :من كان يص ّلي على راحلته وهو مس��افر لزمه اس��تفتاح صالته إلى
يتطوع
الرس��ول  كان إذا س��افر ف��أراد أن َّ
القبلة؛ لحديث« :أنَّ َّ
اس��تقبل بناقت��ه ِ
وجه��ه ِركا ُب��ه»( .)1هذا على
فكبر ،ثم َص َّل��ى حيث َّ
الق ْبل��ة َّ
الصحي��ح :أن��ه ال يلزمه ،لكنّ��ه األفض��ل؛ لمخالفة هذا
المذه��ب.
ولك��ن َّ
ّ

ومجرد الفع��ل ال ُّ
يدل على
أصح من��ه؛ وألنه فعل،
الحدي��ث أحادي��ث هي ّ
ّ
عام��ة« :أ َّنه كان ُي ِّ
صلي
الوج��وب .وحديث ابن عم��ر وغيره من األحاديث ّ
حيث كان وجهه»( ،)2وظاهرها :أنه من ابتداء الصالة إلى انتهائها.

ِّجاهه حيث
48489مسألة :يجوز للمص ّلي المسافر الماشي على قدميه أن يكون ات ُ
ويسقط عنه استقبال القبلة ،ولكن يلزمه االفتتاح
كان وجهه في صالة النفلَ ،

والرك��وع والس��جود إلى القبلة؛ ألن هذا س��هل عليه .ه��ذا على المذهب.
ولك��ن الصحي��ح :أنه ال يلزمه الركوع والس��جود إلى ِ
ألن في ذلك
الق ْبل��ة؛ َّ
ّ
مش َّقة عليه.
((( رواه أحم��د ،وأب��و داود ،والط�براين يف «األوس��ط» ،والدارقطن��ي ،والبيهق��ي .ق��ال اب ُن كثير« :إس��ناده
غري��ب» ،وقال ابن الملقن« :رواه أبو داود بإس��ناد صحيح» ،وقال ابن حجر« :إس��ناده حس��ن» ،وقال

وحسنه المنذري ،واأللباين.
صححه ابن السكن.
شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح» ،والحديث َّ
َّ

((( رواه البخاري ومسلم.
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ف الدا ّبة
وإما جه ُة سيره ،فلو َح َر َ
49490مس��ألة :قبلة المس��افر في النفل ّإما الكعبة ّ
ِ
��ح؛ ألنَّها األصل ،ول��و َح َر َفها عن جهة
عن جهة س��يره إل��ى جهة الق ْبلة َص َّ
القبلة ف�لا يجوز؛ ألنَّ��ه خرج عن اس��تقبال ِ
س��يره لغي��ر ِ
الق ْبل��ة ،وخرج عن
اس��تقبال جهة سيره التي أباح الشارع أن تكون ِق ْبلته من أجل تسهيل سيره.
ّأم��ا إذا َعدَ لت الدا ّبة و َع َج َز عن ر ِّدها لم تبطل ولو طال الفصل؛ ألنه يدخل
في العاجز عن استقبال ِ
الق ْبلة.
49491مسألة :فرض من يمكنه مشاهدة ِ
عين
الق ْبلة إصابة َع ْينِها ،ويجب أن
يصيب َ
َ
الكعب��ة ِّ
ألن األصل وجوب االس��تقبال إلى البيت
ب��كل بدنه ال بجزء من��ه؛ ّ
الذي هو البناء وليس إلى المسجد ك ِّله.

49492مسألة :فرض من ال يمكنه مشاهدة القبلة إصابة ِجهتُها ،فتكون جهة ِ
الق ْبلة
َ
لمن كانوا َش��ماالً أو جنوبا عن الكعبة ما بين الش��رق والغرب ،ولمن كانوا
أن األمر
ش��رقًا أو غربا عن الكعبة ما بين الش��مال والجنوب ،وبهذا نعرف َّ
واس��ع ،فلو رأينا شخصًا يص ِّلي منحرفًا يسير ًا عن مسامت َِة ِ
الق ْبلة ،فإن ذلك
ُ َ
ُ
يضر؛ ألنَّه متَّجه إلى الجهة وهذا فرضه.
ال ُّ

ظن
49493مسألةْ :
إن َأ ْخ َب َر من أراد الصالة َر ُج ٌل أو امرأ ٌة ثقة عن يقين ال عن غلبة ّ
ولكن الصحيح :أن��ه لو أخبره ثقة
لزم��ه األخذ بقوله .هذا عل��ى المذهب.
ّ
س��واء أخبره عن يقين أ ْم عن اجتهاد ،فإنه يعمل بقوله كما نعمل بقول الثقة
باالجتهاد في مس��ائل الدِّ ين الحالل والحرام والواجب ،فكيف ال نعمل به
في إخباره ِ
بالق ْبلة؟!

49494مسألة :الثقة تستلزم :العدالة والخبرة.
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49495مسألةُ :ي ُّ
ستدل على القبلة بما يلي:
1 .1باحملاريب اإلسالم ّية.

��ب .قال تعال��ى( :ﭟ ﭠﭡ ﭢ) [النحل ،]16:فإن اهلل
2 .2بال ُق ْط ِ
أطلق االهتداء بالنَّجم ،فالنَّجم ُيهتدى به على الجهات ِّ
لكل غرض.

ألن الش��مس والقم��ر كالهما يخرج من المش��رق
3 .3بالش��مس والقم��ر؛ َّ
ويغ��رب من المغرب ،فإذا كنت عن الكعبة غربًا ِ
فالق ْبلة ش��رقًا ،وإذا
كن��ت عن الكعبة ش��رقًاِ ،
فالق ْبلة غربًا ،وإذا كنت عن الكعبة َش��ماالً
فالقبلة جنوبًا ،وإذا كنت عن الكعبة جنوبًا ِ
ِ
فالق ْبلة َشماالً.
ْ

والش��توية ،فننظر
4 .4مبنازل الش��مس والقم��ر ،يعني منازل النجوم الصيف َّية
ّ
إلى النجوم َّ
الش��مال ّية التي تقسم المش��رق نصفين والمغرب نصفين.
والنج��وم الجنوب ّية التي تقس��م المش��رق نصفين والمغ��رب نصفين.
فالجنوب ّية من جهة الجنوب ،والشمال ّية من جهة الشمال.
ومصابه��ا ،وبالرياح ،لكن ه��ذه الثالثة داللتها
5 .5باجلب��ال ال ِك َب��ار ،وباألنهار
ِّ
قوة إحس��اس ،بحيث يقول
خف َّي��ة ،ولكن من الناس م��ن يكون عنده َّ
غربي ول��و كان أعمى،
ش��رقي ،اله��وا ُء
جنوبي ،الهوا ُء
ل��ك :اله��وا ُء
ّ
ّ
ّ
وي ُّ
ستدل بالرياح على الجهات.
َ
6 .6باآلالت الدقيقة اليت تد ّل على جهة ال ِق ْبلة ،كالبوصلة وغيرها.

محاريب إسالم َّية فإنه يعمل بها؛ ألنها ال
49496مسألة :إذا وجد من ال يعلم القبلة
َ
تُبنى إال إلى جهة ِ
الق ْبلة.
اق ِ
جمع ِم ْح َراب ،وهو َط ُ
الق ْبلة الذي يقف نحوه اإلمام
49497مسألة :المحاريبُ :
في الجماعة.
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49498مس��ألة :اتِّخاذ ِ
المحراب لم َترِ ْد به السنّة ،لكن النصوص الشرع َّية ُّ
تدل على
ِ
ِ
وأما
اس��تحبابه؛ ل َما فيه من المصال��ح الكثيرة ،ومنها بيان الق ْبل��ة للجاهلّ ،
النبي  عن مذابح كمذابح النَّص��ارى( ،)1أي المحاريب،
نه��ي ّ
ُّخ َذت محاريب كمحاريب النَّصارى ،أما إذا ات ِ
فه��ذا النهي فيما إذا ات ِ
ُّخذت
ّ
ُ
محاريب متم ّيزة للمسلمين ،فإن هذا ال نهي عنه.

ب :هو الش��يء الذي تدور عليه األش��ياء ،وهو أصل الشيء،
49499مس��ألة :ال ُق ْط ُ
خفي جدّ ًا من جهة َّ
الش��مال الش��رقي بالنسبة ألهل نجد ،لكن له
وهو نجم ٌّ
جار َب ِّين واضح ُي ُّ
الج ِدي.
ستدل به عليه وهو َ
50500مس��ألة :المجته��د ف��ي جه��ة ِ
أن
الق ْبلة :ه��و الذي يع��رف أد َّلة القبل��ة ،كما َّ
العلم :هو الذي يعرف أد َّلة ِ
المجتهد في باب ِ
العلم.
50501مسألة :الناس بالنسبة ِ
للق ْبلة صنفان:

ّ
يستدل بأد َّلتها ،وهذا فرضه االجتهاد.
1 .1الصنف األ ّول :مجتهد يعرف كيف

2 .2الصن��ف الثان��يُ :م َق ِّلد ال يع��رف وال يدري ،وهذا ُ
فرض��ه التقليد .وقد
ولكن الصحيح:
سبق أنَّه ال ُبدَّ أن ُيخْ َبر عن يقين .هذا على المذهب.
ّ
أنه ُي َق َّلد ،سواء ُأ ْخبِ َر عن يقين أ ْم عن اجتهاد.

50502مس��ألة :إذا اجته��د مجته��دان فاختلف��ا في جه��ة القبلة ،فال يج��وز أن يتبع
ألن ّ
كل واحد منهما يعتقد خطأ اآلخر .هذا على المذهب.
أحدُ هما اآلخر؛ ّ

ولك��ن الصحيح :جواز اتِّباع أحدهم��ا اآلخر في االئتمام مع اختالفهما في
ّ
جهة ِ
الق ْبلة؛ ألن التضاد هنا ال يمنع من االئتمام.
((( أخرجه ابن أبي شيبة ،وض ّعفه غير واحد.
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أعلم منه
50503مس��ألة :إذا كان المجته��دُ حين اجتهد ،واجتهد اآلخر ال��ذي هو ُ
ص��ار عنده تر ُّدد ف��ي اجتهاده ،وغلبة ظنِّه في اجته��اد صاحبه ،فإنه ال يتبعه؛

الصحيح:
ألنه ال ُبدَّ أن يكون خبر ال ّثقة عن يقين .هذا على المذهب.
ولكن َّ
ّ
صحة
ولما غلب على َظنِّه َّ
لما تر َّد َد في اجتهاده بطل اجتهادهَّ ،
أنه َي ْت َبعه؛ ألنَّه َّ
اجتهاد صاحبه وجب عليه أن َي ْت َبع ما هو َأ ْح َرى.

50504مس��ألة :إذا اجتهد مجتهدان إلى ِ
الق ْبلة ،وكان عندهما رجل ثالث َفإنه َيتْبع
أوثقهما ،فإن َتبِ َع غير األوثق ،فصالته باطلة؛ ألنه كالمتالعب في صالته.
وإن أص��اب ِ
القبلة؛ ألنَّه لم
50505مس��ألة :من ص ّلى بغي��ر اجتهاد وال تقليد َقضى ْ
ِ
مفرطًا فوجب علي��ه القضاء .هذا على
ي��أت بما يجب عليه ،ف��كان بذلك ِّ
ولكن الصحيح :أنه إذا أصاب أجزأ؛ ألنه لن ُيص ِّلي إال إلى جهة
المذهب.
ّ
ُ
نفس��ه ،وهذا الميل يوجب غلبة ال َّظ ِّن ،وغلب ُة ال َّظ ِّن ُيكتفى به في
تميل إليها ُ

العبادات.

ُّ
س��تدل على ذل��ك بخبر أهل
��ر لي��س َم َحلاًّ لالجتهاد؛ ألنه َي
50506مس��ألةَ :
الح َض ُ
أن
البل��د وبالمحاريب اإلس�لام ّية .هذا عل��ى المذهب.
ولك��ن الصحيحَّ :
ّ
والس��فر كالهما َم َح ٌل لالجتهاد ،فإن اإلنسان في الحضر قد يصعد
الحضر َّ
ُّ
س��تدل به ،وفي النهار ينظر إلى
وي
إلى الس��طح في الليل ،وينظر إلى ال ُقطب َ

الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب ،والعالمات التي في السفر
هي عالمات في الحضر .فإذا اجتهد في الحضر فأصاب فاألمر ظاهر ،وإن

ل��م ُيصب فإنه اجته��د وأخطأ وله أجر ،وإذا اجتهد ف�لا إعادة عليه مطلقًا،
سواء أصاب أ ْم لم يصب؛ ألنه فعل ما يجب عليه ،ومن فعل ما وجب عليه
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فقد اتّقى الله ما اس��تطاع ،ومن اتَّقى الله ما اس��تطاع فلي��س عليه أن ُيص ِّلي
مرتين إذا َأتَوا بها على الوجه
مرتي��ن؛ ألن الله لم يوجب عل��ى عباده العبادة َّ
َّ
الذي ُأ ِم ُروا به.

50507مسألة :إذا كان المص ِّلي من غير أهل االجتهاد في الحضر ،واستند إلى قول
َ
س��بق أنه
أن قول صاحب البيت خطأ ،فإنه ُيعيد؛ ألنه
صاحب البيت ،وتب َّين َّ

ولكن الصحيح :أنه
ال ُبدَّ أن يس��تند إلى قول ثقة بيقين .هذا على المذهب.
ّ
ال ُيعيد؛ ألنه اس��تند إلى خبر ثقة ،و َف َع َل م��ا يجب عليه ،ومن فعل ما يجب
عليه فإنه ال إعادة عليه ،كما لو أفتاه م ْف ٍ
ت بحكم فتب َّين خطؤه فيه.
ُ
50508مسألة :يجتهد العارف بأد ّلة ِ
القبلة ّ
لكل صالة؛ الحتمال الخطأ في االجتهاد
ولك��ن الصحيح :أنه ال يلزم��ه أن يجتهد ِّ
لكل
األول .ه��ذا عل��ى المذهب.
ّ
ّ

صالة ،ما لم يكن هناك س��بب ،مثل أن يطرأ عليه َش ّ
األول،
��ك في االجتهاد َّ
فحينئذ يعيد النظر.

50509مس��ألةُ :يص ِّلي المجته��د باالجتهاد الثاني ،وال يقضي م��ا َص َّلى باألول إذا
مبني على اجتهاد قد أتى بما يجب عليه فيه ،ومن
تب َّين له خطؤه؛ ألن ّ
األول ّ

أتى بما يجب عليه لم ُيلزم بإعادة العبادة؛ ألننا لو قلنا بلزوم اإلعادة ألوجبنا

مرتين .فإذا َص َّلى ال ُّظهر إلى َّ
أن
الشمال معتقد ًا بحسب اجتهاده ّ
عليه العبادة َّ
أن ِ
ه��ذه هي ِ
الق ْبلة نحو الجنوب فال ُيعيد الظهر؛
الق ْبلة ،وفي العصر تب َّين له ّ
ألنه صلاّ ها باجتهاد حسب ما ُأ ِم َر ،واالجتهاد ال ُينقض باجتهاد.

51510مسألة :الن َّية في اللغة :القصد.

51511مسألة :الن َّية في َّ
تقربًا إلى الله تعالى.
الشرع :هي العزم على فعل العبادة ُّ
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51512مس��ألة :الن َّي��ة مح ُّلها القلب ،فهي ليس��ت من َأعمال الج��وارح؛ ولهذا فإن
بالنيات،
التل ّفظ بها بدعة؛ ولهذا قال َّ
الرس��ول « :إ َّنما األعمال َّ
ِّ
ل��كل ٍ
امرئ ما نوى»( ،)1فال ُيش��رع لإلنس��ان إذا أراد عبادة أن يقول:
وإ َّنم��ا
ِ
��را؛ ألن هذا لم ُينقل
الله��م إن��ي نويت كذا؛ أو أردت ك��ذا ،ال جهر ًا وال س ًّ
ّ
وألن الله يعلم ما في ال ُقلوب ،فال حاجة أن تنطق بلسانك
عن رس��ول الله؛ َّ
ليعل��م ما ف��ي قلبك ،فهذا ليس بِ ِذ ْكرٍ حتى ُينطق فيه باللس��ان ،وإنَّما هي ن َّية
الح ِّج وغيره؛ ألنه لم ُينقل ،ولكن ُيل ِّبي
مح ُّلها القلب ،وال فرق في هذا بين َ
تتضمن اإلجابة لله ،فهي
بما ن��وى ،والتلبية غير اإلخبار بالنِّ َّية؛ ألن التلبي��ة
َّ
عما في القلب؛ ولهذا يقول القائل :ل َّبيك ُعمرة
بنفس��ها ِذك ٌْر ليس��ت إخبار ًا َّ

أو ل َّبيك َح ّجًا.

51513مسألة :تنقسم الن ّية إلى قسمين:

الس��لوك ،فتُذكر يف
َّ 1 .1ني��ة املعم��ول ل��ه :وه��ي التي يتك َّل��م عليها أرب��اب ُّ
الصحة ،قال تعالى
ألن عليها مدار
التوحيد ،وه��ي أعظم من األُولى؛ َّ
َّ
الش ِ
ركَ ،م ْن َع ِم َل عم ً
الش��ركاء عن ِّ
دس��ي« :أنا أغنى ُ
ال
يف الحديث ال ُق
ّ
رك ُت ُه ِ
أشرك فيه معي غيري؛ َت ْ
وش ْر َك ُه»(.)2
َّ 2 .2نية العمل :وهي التي يتك َّلم عنها الفقهاء؛ ألنهم إنَّما يقصدون من الن َّي ِة
الن َّي�� َة التي تتم َّيز بها العبادة عن العادة ،وتتم َّيز بها العبادات بعضها عن

أن هذه عبادة ،وينوي أنَّها ص�لاة ،وينوي أنها فريضة،
بع��ض .فينوي ّ

النبي  إلى اعتبار الن َّية بقوله:
أو نافلة ،وهكذا ،وقد أش��ار ُّ
((( رواه البخاري ومسلم..
((( رواه مسلم.
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بالنيات ،وإ َّنما ّ
لكل امرئ ما نوى»(.)1
«إ َّنما األعمال َّ

51514مس��ألة :ال ُب��دَّ في العب��ادة من مالحظة األمري��ن جميعًا .ن َّي��ة المعمول له،
بحي��ث تكون ن َّيته خالصة لله ،فإن خالط ه��ذه الن َّية ن َّي ٌة لغير الله بطلت ،فلو

ق��ام َر ُجل ُيص ِّلي ليراه الناس فالصالة باطلة؛ ألنه لم ُيخلص الن َّية للمعمول
له ،وهو الله .ون ّية العمل بحيث ينوي به التع ّبد ،وينوي به عبادة مع ّينة.

ينوي َع ْينَها إذا كانت مع َّينة ،مثل :لو
الصالة أن
َ
51515مس��ألة :يجب على من أراد َّ
أراد أن ُيص ِّل��ي الظهر يجب أن ينوي ص�لا َة الظهر ،أو أراد أن ُيص ِّلي الفجر
ينوي صالة الفج��ر ،أو أراد ُيص ِّلي ِ
ينوي صالة
الوتر فيج��ب أن
فيج��ب أن
َ
َ
ِ
ولك��ن الصحيح :أنه ال ُيش��ترط تعيين المع َّينة،
الوت��ر .هذا على المذهب.
ّ
ينوي الص�لاة ،وتتع َّين الصالة بتع ُّين الوقت ،ف��إذا َّ
توضأ لصالة
فيكف��ي أن
َ

الظهر ثم َص َّلى وغاب عن ذهنه أنَّها الظهر أو العصر أو المغرب أو العش��اء
فالصالة صحيحة؛ ألنه لو ُس��ئِل :ماذا تريد بهذه الصالة؟ لقال :أريد الظهر
مثال ،فيكفي أن ينوي فرض الوقت.

51516مس��ألةَ :ينْ َبني على الخالف في المس��ألة الس��ابقة :أنه لو كان على اإلنسان
ص�لاة رباعية لكن ال ي��دري هل هي ال ّظه��ر أو العصر أو العش��اء؟ فص َّلى
تصح ،وتكون
أربع��ًا بن َّية الواجب عليه ،فعلى القول بأنه ال يج��ب التعيين
ُّ
تصح؛
عن الص�لاة المفروضة التي عليه .وعلى القول بوج��وب التَّعيين ال
ُّ
ألن��ه لم يع ِّينها ُظهر ًا وال عصر ًا وال ِعش��ا ًء ،وعليه ال ُبدَّ أن ُيص ِّلي أربعًا بن َّية
الظهر ،ثم أربعًا بنية العصر ،ثم أربعًا بنية ِ
العشاء.
َّ

((( رواه البخاري ومسلم..
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ُّ
الش��اق ،فإنه إذا َّ
توضأ وخرج من بيته إلى
51517مس��ألة :الن َّية س��هلة ،وتركها هو
الصالة ،فإنه بال َش ّ
��ك قد نوى ،فالذي جاء به إلى المسجد وجعله يقف في

ّ
الص��ف ويك ِّبر هو ن َّية الصالة ،حتى قال بعض العلماء( :لو ك َّلفنا الله عمالً
��ل ولكن ال ِ
ب�لا ن َّي��ة لكان من تكليف ما ال ُيطاق) .فلو قيلَ :ص ِّ
الصالة.
تنو َّ
توضأ ولكن ال ِ
َّ
الو ُضوء لم يس��تطع .ما من عمل إال بن َّية .ولهذا قال ابن
تنو ُ
تيمية( :النية تتبع ِ
العلم ،فمن علم ما أراد فِ ْع َله فقد نواه ،إذ ال يمكن فعله بال
َّ
ّ
بالنيات»(،)1
ن َّي��ة)َ ،
وصدَ ق رحمه الله .ويد ُّلك لهذا حديث« :إ َّنما األعمال َّ

أي ال عمل إال بن َّية.

51518مس��ألة :إذا كان��ت الص�لاة غير مع َّينة كالنف��ل المطلق ،فين��وي أنه يريد أن
ُيص ِّلي فقط بدون تعيين.
ِ
واإلعادة نِ َّي ُته َّن،
51519مس��ألة :ال ُيشترط في الفرض ،واألداء ،والقضاء ،والنفل،
أي ال ُيشترط في الفرض ن َّية الفرض ،وفي األداء ن ّية األداء ،وفي القضاء ن ّية
القض��اء ،وفي النف��ل ن ّية النفل ،وفي اإلعادة ن ّية اإلعادة ،ال يش��ترط؛ اكتفاء

بالتعيين .فمثالً :إذا نوى أنها صالة الظهر فال ُيش��ترط أن ينوي أنها فرض؛
تتضمن ن َّية الفرض.
ألن ن َّية الظهر
َّ

52520مسألة :األداء :هو ما ُفعل في وقته؛ ألنه متى َص َّلى في الوقت فهي أداء.
52521مس��ألة :القضاء :هو ما ُف ِع َل بعد وقته المحدَّ د له ش��رعًا؛ كصالة الظهر إذا
فص َّل��ى ال ُّظهر ،فهذه قضاء؛ ألن صالتها
ن��ام عنها حتى دخل ُ
وقت العصرَ ،
بعد الوقت يكفي عن ن َّية القضاء.

((( رواه البخاري ومسلم..

143

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

ِ
مرة ثانية ،س��واء كان لبطالن األُولى
52522مس��ألة :اإلعادة :هي م��ا ُفع َل في وقته َّ
أم لغي��ر بطالنها .فمث�لاً :إذا ص َّلى الظهر ثم ذكر أنه مح ِ
��دث ،فتجب عليه
ُ ْ
َ
ُ
ْ
ينوي أنه��ا إعادة .ومثالً :إذا َص َّلى الظهر في مس��جد
اإلع��ادة وال يجب أن
َ
ثم حضر إلى مس��جد ٍ
ثان ُ
الصالة ف ُيش��رع أن يعيدَ  ،وال ُيش��ترط أن
وأقيمت َّ
ينوي أنها إعادة؛ ألنَّه قد فعل األُولى واعتقد أن هذه الثانية َن ْف ٌل فال ُيش��ترط
َ
أن ينويها ُم َعادة.

52523مسألة :النفل نوعان:
1 .1نفل ُم ْط َلق.
2 .2نفل ُم َع َّين.

ألن م��ا عدا الصلوات
52524مس��ألة :ال ُيش��ترط في النفل المطل��ق أن ينويه َن ْفالًَّ .
ينوي أنها َن ْفل.
الخمس َن ْفل .مثال ذلك :قام ُيص ِّلي من الليل ،فال حاجة أن
َ

52525مس��ألة :ف��ي النف��ل المع َّين يكفي التعيي��ن .مثال ذل��ك :إذا أراد أن يوتر ،ال
ينوي أنه َن ْفل ،وإذا أراد أن ُيص ِّل َي راتبة الظهر مثالً ،ال ُيشترط أن
ُيش��ترط أن
َ
ينويها َن ْفالً؛ ألن تعيينها يكفي عن النفل ،ما دام أنه قد نوى أنَّها راتبة الظهر،
الوتر فإن ِ
فإن راتبة الظهر َن ْفل ،وما دام أنه نوى ِ
الوتر َن ْفل.

52526مسألة :األَ ْو َلى أن تكون الن ّية ِ
مقار َن ًة لتكبيرة اإلحرام أو قبلها بيسير.
52527مس��ألة :يش��ترط أن تك��ون نية الص�لاة فِي الو ْق ِ
��ت ،فلو نواه��ا قبل دخول
ّ
ٍ
غير
وقتها ،ولو
بزمن يس��ير ،ثم دخل الوقت َ
وص َّلى بال تجديد ن َّية ،فصالتُه ُ
صحيحة؛ ألن الن َّية س��بقت الوقت ،وإن نوى في الوقت ثم تش��اغل بش��يء

في زمن غير يس��ير ،ث��م ك َّبر ،فصالتُه غي��ر صحيحة؛ لوج��ود الفصل بينها
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تصح ولو قبل
أن الن ّية
المنوي .هذا عل��ى المذهب.
وبين
ولكن الصحيحّ :
ُّ
ّ
ّ
الوقت ،ولو طال الفصل ما لم ِ
الحكْم ما لم
ينو َف ْسخَ ها؛ ألن ن َّيتَه مستصح َب ُة ُ

ِ
بالنيات»( ،)1وهذا قد نوى أن
ينو الفس��خ؛ ولعموم حديث« :إنما األعم��ال َّ
ُيص ِّلي ،ولم يطرأ على ن َّيته ما يفسخها.

ُ
األعمال
52528مسألة :إذا َق َط َع المص ِّلي الن ّية في َأثناء الصالة بطلت؛ لحديث« :إ َّنما
بالنيات ،وإ َّنما ِّ
لكل ٍ
امرئ ما نوى»( ،)2وهذا قد نوى القطع فانقطعت.
َّ

ألن يش��ترط في
52529مس��ألة :إذا ت��ر ّدد المص ِّلي في الن ّية في َأثناء الصالة بطلت؛ َّ
أن الصالة
الن ّية اس��تمرار العزم عليها .هذا على المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ

ال تبطل بالتر ّدد في ن ّيتها؛ ألن األصل بقاء الن َّية.

53530مس��ألة :إذا ع��زم المص ِّلي على مبطل للصالة ول��م يفعله ،لم تبطل صالته.
هذا عل��ى المذهب ،وهو الصحيح؛ ألن البطالن متع ِّلق بفعل المبطل ،ولم

يوجد.

إن ك َّلمني زيد قطعت الن َّية
53531مسألة :إذا ع َّلق المص ِّلي القطع على شرط ،فقالْ :
الصحيح :أنها ال
أو أبطل��ت صالتي؟ فإنها تبطل .هذا على المذهب.
ولكن َّ
ّ

إن ك َّلمه زيد تك َّلم؛ ولكنّه يرجع عن هذا العزم.
تبطل؛ ألنه قد يعزم على أنه ْ

53532مس��ألة :إذا َّ
ألن األصل
الصالة؛ َّ
شك المص ِّلي هل نوى أ ْم لم َين ِْو ،فإنه يعيد َّ
وأن المسألة فرض َّية،
العدم .هذا على قول.
أن هذا ال يمكنّ ،
ولكن الظاهرّ :
ّ
إال أن يكون موسوسًا ،والقاعدة تقول( :الموسوس ال ِع ْب َرة بشكِّه).

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
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ّ
كثير ُّ
الش��كوك
53533مس��ألة :إذا تي َّقن المص ِّلي الن َّية
وش��ك في التعيين ،فإن كان َ
تصح
كثير الشكوك؛ لم
فال ِع ْبرة بش��كِّه،
َّ
ويس��تمر في صالته ،وإن لم يكن َ
ُّ
صالتُ��ه عن المع ّينة إال على قول من ال يش��ترط التعيين ،ويكتفي بن َّية صالة
الوقت.

53534مس��ألة :إذا قل��ب منف��رد فرضه إلى نفل جاز له ذلك ش��ريطة أن يبقى وقت
لص�لاة الفريضة .مثال ذلك :دخل رجل ف��ي صالة الظهر وهو منفرد ،وفي
��ب الفرض إلى َن ْف ٍ
��ل ،فهذا جائز ،بش��رط أن يكون الوقت
أثن��اء الصالة َق َل َ

متَّس��عًا للصالة ،فإن كان الوق��ت ض ِّيقًا بحيث لم َ
يبق من��ه إال مقدار أربع
يصح؛ ألن الوق��ت الباقي تع َّين للفريضة ،وإذا
ركع��ات فإن هذا االنتقال ال
ُّ

يصح أن يش��غله بغيرها ،فإن فعل فإن النفل يكون باطالً؛
تع َّين للفريضة لم
َّ
منهي عنه ،كما لو َص َّلى النفل المطلق في أوقات
ألنه َص َّلى النفل في وقت
ّ
يصح.
النهي فإنه ال
ّ

يصح للمأموم أن يقلب فرضه َن ْفالً؛ ألنه لو َق َلب فرضه َن ْفالً لفاتته
53535مسألة :ال ُّ
صالة الجماعة في الفرض ،وصالة الجماعة في الفرض واجبة.

يصح لإلمام أن يقلب فرضه َن ْفالً؛ ألنه إذا قلب فرضه َن ْفالً لزم من
53536مسألة :ال ُّ
يأتم المأموم المفترض باإلمام المتن ِّفل ،وائتمام المفترض بالمتن ِّفل
ذلك أن َّ
غير صحي��ح ـ على المذهب ـ ،فيلزم أن تبطل بذلك صالة المأموم ،فيكون
في هذا ُعدوان على غيره.

��رع المس��لم في الفريض��ة منفرد ًا ثم حض��ر جماعة ففي هذه
53537مس��ألة :إذا َش َ
الحال هو بين أمور ثالثة:
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يس��تمر يف صالت��ه يؤ ِّديها فريض��ة منفرد ًا ،وال يص ّل��ي مع الجماعة
1 .1أن
َّ
الذين حضروا.

2 .2أن يقطعها ويص ّلي مع الجماعة.
3 .3أن يقلبها نفال فيكمل ركعتين.

53538مسألة :إذا خاف المفترض المنفرد أن تفوته الجماعة فاألفضل له :أن يقطع
صالته؛ من أجل أن ُيدرك الجماعة.

ويس ِّلم،
53539مسألة :إذا كان المنفرد في التشهد األول من صالة الفريضة فإنه ُّ
يتمه ُ
ويحص��ل على نافلة ،ثم يدخل مع الجماع��ة ،فهنا االنتقال من الفرض إلى
ُ
مستحب من أجل تحصيل الجماعة ،مع إتمام الصالة َن ْفالً.
النفل
ّ

54540مس��ألة :إذا انتق��ل المص ّل��ي بن ِ ّي��ة ال بتحريم��ة من فرض إل��ى فرض بطلت
األُولى ،ولم تنعقد الثانية .مثال ذلك :شرع يص ّلي العصر ،ثم ذكر أنه َص َّلى

تصح صالة العصر ،وال صالة
الظهر على غير ُو ُضوء فنوى أنها الظهر ،فال
ُّ
الظه��ر؛ ألن الفرض الذي انتقل منه ق��د أبطله ،والفرض الذي انتقل إليه لم
ِ
ينوه من ِّأو ِله.

54541مس��ألة :إذا انتق��ل المص ّل��ي بتحريمة من فرض إلى ف��رض بطلت األُولى،
وانعقدت ال َّثانية .مثال ذلك :ش��رع يص ّلي العص��ر ،ثم ذكر أنه َص َّلى الظهر
وصحت
على غير ُو ُضوء فقطعها وك ّبر للظهر ،بطلت العصر؛ ألنه قطعها،
َّ
الظهر؛ ألنه ابتدأها من َّأولها.

فالحك ُْم كما لو
54542مس��ألة :إذا انتق��ل المص ّلي من نف��ل مع ّين إلى نفل مع ّي��نُ ،
انتق��ل من ف��رض إلى فرض ،فل��و انتقل مثال من راتبة العش��اء إل��ى الوتر،
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األول ول��م ينعقد الثاني؛ ألن االنتقال من
فالراتب��ة مع ّينة والوتر مع ّينة ،بطل ّ

مع َّين إلى مع َّين ُيبطل األول وال ينعقد به الثاني ،سواء أكان فريضة أم نافلة.

صح ش��ريطة
54543مس��ألة :إذا انتق��ل المص ِّلي من ف��رض مع ّين إلى نفل ُم ْط َلقّ ،
اتّس��اع الوقت؛ ألن المع ّين اش��تمل على ن ّيتين :ن ّية ُم ْط َل َقة ،ون ّية ُم َع َّينة ،فإذا
الم ْط َلقة؛ وألنه انتقل من األعلى إلى األدنى.
أبطل المع َّينة بقيت ُ

صح؛ ألن المع َّين
54544مس��ألة :إذا انتقل المص ِّلي من نفل مع َّين إلى َن ْفل ُم ْطلقَّ ،
الم ْط َلقة؛
اشتمل على ن ّيتين :ن ّية ُم ْط َلقة ،ون ّية ُمع ّينة ،فإذا أبطل المع ّينة بقيت ُ
وألنه انتقل من األعلى إلى األدنى.

54545مس��ألة :إذا انتق��ل المص ِّلي من نفل ُم ْط َلق إل��ى نفل ُمع ّين ،لم يصح؛ ألنه ال
ينتقل من األدنى إلى األعلى.

54546مسألة :إذا انتقل المص ِّلي من نفل ُم َع َّين أو ُم ْط َلق إلى فرض ،لم يصح؛ ألنه
ال ينتقل من األدنى إلى األعلى.

54547مسألة :ال ينال ثواب الجماعة إال بن ّية اإلمام اإلمامة ،ون ّية المأموم االئتمام.
لصحة ص�لاة الجماعة ن َّي��ة اإلمامة واالئتم��ام ،وال تكفي
54548مس��ألة :يش��ترط
ّ
الموافق��ة في األفع��ال ،أي يجب أن ين��وي اإلما ُم اإلمامة ،وين��وي المأمو ُم
ُ
ِّ
ل��كل ٍ
امرئ ما نوى»(،)1
بالنيات ،وإنما
االئتم��ا َم؛ لحديث« :إ َّنم��ا
األعمال َّ
فإذا لم َين ِْو اإلمام اإلمام َة أو المأموم االئتمام فصالتُهما باطلة.

يص��ح؛ للتّضا ّد؛
54549مس��ألة :إذا ن��وى اإلما ُم أنه مأم��وم ،والمأموم أنه إمام ،فال
ُّ
وألن عمل اإلمام غير عمل المأموم.
َّ
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55550مسألة :إذا نوى ُّ
يصح؛ للتّضا ّد؛ ألنه ال
كل واحد منهما أنه إمام لآلخر ،فال
ُّ
يمكن أن يكون اإلمام في نفس الوقت مأمومًا.

55551مسألة :إذا نوى ُّ
يصح؛ للتّضا ّد؛ وألنَّه
كل واحد منهما أنه مأموم لآلخر ،فال
ُّ
إذا نوى ٌّ
كل منهما أنه مأموم لآلخر فأين اإلمام؟!

تصح صالة
55552مس��ألة :إذا ن��وى المأمو ُم االئتما َم ،ولم ينو اإلم��ا ُم اإلمامة ،فال ّ
ش��خص إلى إنسان ُيص ِّلي فيقتدي به على أنه إمامه،
المؤتم .مثاله :أن يأتي
ٌ
ّ
المؤتم فقط؛ ألنَّه نوى االئتمام بمن
تصح صالة
واألول لم َين ِْو أنه إمام ،فال
ّ
ّ
ِّ

ولكن
لم يكن إمامًا له .هذا على المذهب ،وهو من مفردات اإلمام أحمد.
ّ
صحة صالتهما؛ ألن
النب��ي  قام ُيص ِّلي في رمضان
الصحي��حّ :
َّ
ِ
��م بهم()1؛ وألن
ذات ليل��ة فاجتمع إلي��ه ناس فص ُّلوا مع��ه ،ولم يكن قد َعل َ
المقصود المتابعة ،وقد حصلت.

55553مس��ألة :إذا ن��وى اإلما ُم اإلمام��ة ولم ينو المأموم االئتم��ام فال يحصل لهما
كر ُج ٍل جاء إلى َجن ِ
فظن األول أنه يريد أن
ْب َر ُجل وك َّبرَّ ،
ث��واب الجماعةَ ،
الر ُجل لم ِ
يحصل
ينو االئتمام ،فهنا ال ُ
يكون مأمومًا به فنوى اإلمامة ،وهذا َّ
يأتم باإلمام وال
ثواب الجماعة لهم��ا؛ ألنَّه ليس هناك جماعة ،فالمأموم لم َّ

ٌ
قائ��ل :بحصول
اقت��دى به ،واإلمام ن��وى اإلمامة لكن بغي��ر أحد .ولو قال
ُ
األعمال
الصورة لم يكن بعيد ًا؛ لعموم حديث« :إ َّنما
الثواب لإلمام في هذه ُّ
بالنيات ،وإنما ِّ
لكل امرئ ما نوى»(.)2
َّ
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يحصل له ثواب الجماعة.
55554مسألة :إذا تابع المأموم إمامه ُدون ن َّية االئتمام فال ُ
تصح صالتُه ،لكن
أن ش��خصًا َص َّلى وراء إمام ال
وصورتها ممكنة فيما لو َّ
ُّ
تابع��ه حيا ًء دون ن َّية أنه مأم��وم ،أو ُي ْح ِدث وهو مأم��وم ،ويخجل أن ينطلق
ليتوضأ فيتابع مع النَّاس ،وهو لم ِ
َّ
الصالة ألنه ُم ْح ِدث ،وهذه تقع مع أن
ينو َّ
َّ
الصالة.
هذا ال يجوز ،والواجب أن ينصرف
فيتوضأ ثم يستأنف َّ

تصح صالته .مثاله :شخص ابتدأ صالته
55555مسألة :إذا نوى المنفرد االئتمام لم ّ
منف��رد ًا ،ثم حضرت جماعة ،فانتقل من انفراده إل��ى االئتمام مع الجماعة،
الص�لاة فتب َّعضت الن َّية؛
ف��إن صالتَه ال
تصح ،ألن��ه نوى االئتمام ف��ي أثناء َّ
ُّ
مؤتمًا .هذا على المذهب .والرواية
حيث كان في ّأول األمر منفرد ًا ثم كان ّ

ينوي المنف��رد االئتمام ،وهو الصحيح؛ ألن االختالف
يصح أن
َ
الثاني��ة :أنه ُّ
مؤتمًا،
هنا اختالف في صفة من صفات الن َّية ،فقد كان َّأوال منفرد ًا ثم صار ّ
وليس تغيير ًا لنفس الن َّية.

َ
بع��ض صالة فريضة ،وحضر أناس ألداء
55556مس��ألة :إذا كان المنفرد قد َص َّلى
أت��م صالته فإنه يجلس وينتظر اإلمام
الجماع��ة جاز له الدخول معهم ،فإذا ّ
وتشهد وس َّلم.
ويس ِّلم معه ،وإن شاء نوى االنفراد
ّ
ُ

يص��ح أن ينتقل المنفرد إلى إمام في ص�لاة النفل؛ ألنه انتقل من
55557مس��ألة :ال
ّ
ولكن الصحيح :الجواز؛ لحديث« :أنّ ابن
ن َّية إلى ن َّية .هذا على المذهب.
ّ

ابن
عب��اس َ
النبي من الليل ،فقام ُ
بات عند ِّ
النبي  ذات ليلة ،فقام ُّ
َ
النبي ِ
برأس ِه من ورائه فجعله عن يمينه»(،)1
عباس فوقف عن يس��اره،
فأخذ ُّ
النبي هنا من انفراد إلى إمامة في َن ْفل.
فانتقل ُّ
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يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمام في صالة الفرض؛ ألنه انتقل من ن َّية
55558مسألة :ال ُّ
الصالة كما لو انتقل من َف ْرض إلى َف ْرض .هذا على المذهب.
إلى ن َّية ،فتبطل َّ

ولك��ن الصحيح :الج��واز؛ ألن القاعدة تق��ول( :ما ثبت ف��ي النفل يثبت في
ّ
ثابت في النفل فيثبت في الفرض.
الفرض إال بدليل مخصص) ،وهذا ٌ

صح.
55559مس��ألة :إذا أحرم إمام
مؤتما ّ
الحي بمن أحرم بهم نائب��ه وعاد النائب ّ
ّ
شخص بقوم نائبًا عن
أي انتقل اإلمام إلى مأموم ،وصورة المس��ألة :أحر َم
ٌ

الحي ،فتقدَّ م ل ُيكمل بالناس صالة
الح ِّي الذي تخ َّلف ،ثم حض��ر إما ُم
إم��ام َ
ِّ
ِّ
الصف ،وإال بقي عن يمين اإلمام،
إن وجد مكانًا في
الجماعة ،فنائبه َّ
يتأخر ْ

فهن��ا ينتقل اإلمام النَّائب من إمام��ة إلى ائتمام ،وهذا جائز .ودليله« :ما وقع
أمر أبا بك��ر أن ُي ِّ
َ
النبي
صل َي بالن��اس
لرس��ول الل��ه  حين َ
فوجد ُّ
فص َّلى بهم ،فجلس عن يسار أبي بكر ،وأبو بكر عن
ِخ َّف ًة؛ فخرج إلى الناس َ

خفي ،فكان يك ِّبر ،وأبو بكر يك ِّبر بتكبيره؛
يمينه،
والنبي يك ِّبر ،ولكن صوته ّ
ُّ
الن��اس»( ،)1فهنا انتقل أبو بك��ر من إمامة إلى ائتم��ام ،والمأمومون
ل ُيس��مع
َ

مؤتمين.
انتقلوا من إمام إلى إمام آخر ،ولكنّهم ما زالوا ِّ

56560مسألة :االنتقال من ائتمام إلى إمامة له ُصور منها:

حس
الصالة ،بأن ُي َّ
الصورة ا ُألوىل :أن ُينيب اإلمام أحد المأمومين يف أثناء َّ
ُّ 1 .1
أحس بانتقال البول مثالً ،وعرف أنه
اإلمام أن صالته س��تبطل؛ لكونه َّ
المؤتم إمامًا،
س��يخرج ،فقدَّ م ش��خصًا ُيكمل بهم الصالة ،فقد ع��اد
ُّ

وهذا جائز.
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الصورة َّ
الثانية :دخل اثنان مس��بوقان ،فقال أحدُ هما لآلخر :إذا س�� َّلم اإلما ُم
ُّ 56561
إمام��ك ،فق��ال :ال ب��أس ،فلما س�� َّل َم اإلما ُم ص��ار أحد االثني��ن إمامًا
فأن��ا ُ

لآلخ��ر ،فق��د انتقل هذا َّ
الش��خص من ائتم��ام إلى إمامة ،وانتق��ل الثاني من
إمامة ش��خص إلى إمامة ش��خص آخر .وهذا جائز ـ على المذهب ـ ،إال أنه

الس��نَّة كما في
غي��ر مطلوب؛ ألن االنتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به ُّ
ِ
الرس��ول  .)1(وقال بعض أصحاب اإلمام
قض َّي��ة أبي بكر مع َّ
تضمن انتقاالً من إم��ام إلى إمام ،وانتقاالً من
أحم��دّ :
إن ه��ذا ال يجوز؛ ألن َّ
ائتمام إلى إمامة بال ُعذر ،وال يمكن أن ينتقل من األدنى إلى األعلى ،فكون

وألن هذا لم يكن معروفًا في عهد
اإلنس��ان إمامًا أعلى من كونه مأموم��ًا؛ َّ
الصالة يتَّفقون أن يتقدَّ م بهم
الصحابة إذا فاتهم شيء من َّ
السلف ،فلم يكن َّ
َّ

أحدُ هم ليكون إمامًا لهم ،ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه .والصحيح:

السلف ،وما
المذهب ،ولكن ال ينبغي فعل ذلك؛ ألنه لم يكن معروفًا عند َّ
الس��لف فإن األفضل تركه؛ ألننا نعلم أنّهم أس��بق منَّا
لم يكن معروفًا عند َّ

إلى الخير ،ولو كان خير ًا لسبقونا إليه.

صحت صالتهم ،كأن
56562مس��ألة :إذا انتقل المص ّلي من ائتمام إلى إم��ام لعذر ّ
يحدث لإلمام عارض فيس��تخلف أحد المأمومي��ن .هذا على الصحيح ،ال

على المذهب.

56563مس��ألة :االنتقال من ائتمام إلى انف��راد فيه تفصيل :فإن كان ل ُعذر جاز ،وإن
الصحة.
كان لغير ُعذر ففيه عن أحمد روايتان .والمذهب :عدم
َّ

((( رواه البخاري ومسلم.

152

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

56564مسألة :صال ُة المأموم مرتبطة بصالة اإلمام.

56565مس��ألة :تبطل صالة مأموم ببطالن صالة إمامه فال اس��تخالف بعد بطالنها؛
ألن ص�لا ُة المأم��وم مرتبطة بصالة اإلمام .مثال ذلك :إم��ام في أثناء صالته
َس�� َب َقه الحدَ ُ
الحدَ ث :أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك
ث ،ومعنى َس�� َب َقه َ

م��ن األحداث ،فإن صالت��ه تبطل ،وتبطل صالة المأمومي��ن فيلزمهم إعادة
ولكن الصحي��ح :أنه يس��تخلف من يص ّلي
الص�لاة .ه��ذا على المذه��ب.
ّ
َّ

وأن ص�لاة المأم��وم ال تبطل بص�لاة اإلمام ،ب��ل إذا بطلت صال ُة
بالن��اسّ ،
اإلم��ام بطلت صالت��ه فقط ،وبقيت ص�لا ُة المأموم صحيح��ة؛ ألن األصل
ِص َّحة صالة المأم��وم ،وال يمكن أن ُن ْبطِلها إال بدليل صحيح؛ وألن عثمان
َ ص َّلى بالناس وهو ُجنب ناسيًا ،فأ َعاد ولم يعيدوا(.)1

56566مس��ألة :إذا ش��رع اإلمام في الصالة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء
ِ
والم ْح ِدث ال تنعق��د صالته ،فال
ف��إن صالته غي��ر منعقدة؛ ألن��ه ُم ْح��دثُ ،
يس��تخلف ،ب��ل يس��تأنف المأمومون صالتهم؛ ألن��ه تب َّين في أثن��اء الصالة
أن صالت��ه باطل��ة ،أي غير منعق��دة ،وإذا بطلت صال ُة اإلم��ام بطلت صالة
اإلمام
المأم��وم؛ الرتباط صالة المأموم بصالة اإلمام؛ لحديث« :إنما ُجعل
ُ

ليؤتم به»( ،)2وال يمكن أن يبني خليفتُه على صالة باطلة .هذا هو المشهور
َّ
وأن صالة المأموم
من المذهب .والقول الثاني في المذهب :أنه يستخلفّ ،
ال تبطل بصالة اإلمام ،بل إذا بطلت صال ُة اإلمام بطلت صالته فقط ،وبقيت

((( رواه مالك ،والشافعي ،والدارقطني ،والبيهقي ،عن زييد بن الصلت ،عن عمر بن الخطاب به ،وإسناده
مر بن الخطاب».
صحيحُ ،
وزييد بن الصلت ،قال ابن معين عنه« :ثقة» ،وقال البخاري« :سمع ُع َ
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الصحيح؛ ألن األصل ِص َّحة صالة
صال ُة المأموم صحيحة ،وهذا القول هو َّ
المأم��وم ،وال يمك��ن أن نبطلها إال بدلي��ل صحيح ،فاإلم��ام بطلت صالتُه
وص َّلى بأمر الله،
بمقتضى الدليل الصحيح ،لكن المأموم دخل بطاعة اللهَ ،
فال يمكن أن ُن ْفس��د صالته إال بأمر الله .فأين الدليل من كتاب الله ،أو ُسنَّة

أن صالة المأموم تبطل بصالة اإلمام؟
رس��وله ،أو إجماع المس��لمين على ّ

واالرتباط��ات المذكورة ال تس��تلزم أن تبطل صالة المأم��وم ببطالن صالة
ِ
أمر عبد الرحمن
لم��ا ُطع َن في صالة الفجر َ
عمر بن الخطاب ّ
اإلم��ام؛ وألن َ
عمر
الصالة( .)1ومعلو ٌم َّ
بن َعوف أن ُيص ِّلي بالناس ،ولم َيرِ ْد أنه استأنف َّ
أن َ
الحدَ ُ
الكلب»()2؛ وألن عثمان َص َّلى بالناس
ث وتك َّلم ،وقال« :أ َك َلنِي
ُ
سبقه َ
وهو ُجنب ناسيًا ،فأ َعاد ولم يعيدوا(.)3

أح��س اإلمام بالحدث ولكنّه اس��تخلف قب��ل أن تبطل صالتُه،
56567مس��ألة :إذا
َّ
الصالة
تم َّ
فه��ذا جائز وال تبطل صالة المأمومين؛ ألنه اس��تخلف به��م من ُي ُّ

الصالة
الصالة قبل بطالن َّ
تم َّ
فلما اس��تخلف بهم من ُي ُّ
قبل أن تبطل صالتُهَّ ،
��ر َع بهم وهم في
صار مس��تخلفًا لهم وصالتُه صحيحة ،واإلمام النَّائب َش َ
فيتمها بهم.
صالة صحيحة ُّ

بالحدَ ث ،أو لم
56568مس��ألة :إذا َص َّلى اإلمام ُم ْحدثًا
ونس��ي ،أو جهل ولم يعلم َ
َ
السالم ،فإنه في هذه الحال يلزم اإلمام إعادة الصالة،
يذكر الحدث إال بعد َّ

وال يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب.

((( انظر« :المغني» (« ،)504/2المختارات الجلية» ص( 33ـ .)34
((( رواه البخاري.
((( رواه مالك ،والشافعي ،والدارقطني ،والبيهقي ،عن زييد بن الصلت ،عن عمر بن الخطاب به ،وإسناده
مر بن الخطاب».
صحيحُ ،
وزييد بن الصلت ،قال ابن معين عنه« :ثقة» ،وقال البخاري« :سمع ُع َ
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أن إمامه عل��ى غير ُو ُضوء ،فال يجوز له الدخول معه؛ ألنه
56569مس��ألة :من َع ِل َم ّ
تصح صالتُه.
ائتم بمن ال
ُّ
ّ

57570مس��ألة :ليس هناك ش��يء تبطل به صالة المأموم ببطالن صالة اإلمام ـ على
الق��ول الصحي��ح ـ إال فيما يقوم فيه اإلم��ا ُم مقا َم المأموم ،وال��ذي يقوم فيه
اإلم��ا ُم مقا َم المأموم هو الذي إذا َّ
ألن
اختل اختلت بس��ببه ص�لا ُة المأموم؛ َّ

فالس��ترة لإلمام
الس��ترةُّ ،
ذل��ك الفعل من اإلم��ام لإلمام وللمأمومين ،مثلُّ :
وس��ترته بطل��ت صالة اإلمام
مرت امرأة بين اإلمام ُ
ُس��ت َْرة لمن خلف��ه ،فإذا َّ

السترة مشتركة.
وبطلت صالة المأموم؛ َّ
ألن هذه ُّ

يتحمل اإلمام عن المأموم أشياء منها:
57571مسألة:
َّ

َّ 1 .1
األول ،ف��إذا قام اإلمام عنه ناس��يًا ،فإن المأم��وم يلزمه أن يتابع
الت ُّ
ش��هد َّ

النبي 
إمام��ه؛ لحدي��ث عبد اهلل ب��ن ُب َح ْينَ��ة « :أنَّ
َّ

ص َّلى بهم الظهر فقام من الركعتين فلم يجلس ،فقام الناس معه»(.)1

2 .2جلسة االسرتاحة ،فإذا كان اإلما ُم ال يجلس فإن المشروع يف َح ِّق المأموم
ليؤتم به»(.)2
ألاّ يجلس؛ لحديث« :إنما جعل اإلمام
ّ

3 .3ق��راءة غ�ير الفاحتة يف الص�لاة اليت تش��رع فيها ق��راءة زائدة عل��ى الفاحتة يف

الجهرية الفاتحة ،وقرأ المأموم الفاتحة،
اجلهر ّية ،مثل :لو قرأ اإلمام يف
ّ
يتحمل ذلك ،بمعنى أنه ال ُيش��رع للمأموم أن
ثم قرأ آيات ُأخرى فإنه
َّ
يقرأ شيئًا من اآليات سوى الفاتحة.

السرتة ،فإن ُسترة اإلمام ُسترة للمأموم.
ُّ 4 .4
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
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الس��هو بش��رط أن يدخل المأموم مع اإلمام من َّأول الصالة ،فلو
5 .5سُ��جود َّ
األول ،و َظ َّن أنه بين السجدتين ،فصار
ُقدِّ َر أن المأموم جلس
ُّ
للتش��هد َّ
يتحمل عنه اإلما ُم
«رب اغفر لي وارحمني» فقام مع إمامه ،فهنا
يقولّ :
َّ
الصالة؛ ألنه لو سجد يف هذه
س��جود الس��هو إن كان لم َي ُف ْت ُه شيء من َّ

الحال أل َّدى إلى مخالفة اإلمامّ ،أما لو فاته شيء من الصالة فإن اإلمام
يتحمل عنه.
ال
َّ

57572مس��ألة :إذا كان اإلمام ال يجلس لالس��تراحة فإن األَ ْو َلى للمأموم ألاّ يجلس؛
لتحقيق المتابعة ،كما أنه إذا كان اإلمام يجلس لالس��تراحة فاألَ ْو َلى للمأموم
أن يجلس ،بل يجب عليه؛ لئال يس��بق اإلمام ،وإن كان هو ال يرى مش��روع َّية
الجلوس م��ن أجل متابعة اإلمام؛ ألن الش��ارع َي ْحرِ ُص عل��ى أن يت َ
َّفق اإلما ُم
التأخر عن اإلمام وال التقدُّ م عليه ،فهذا
والمأمومّ .أما الشيء الذي ال يقتضي ُّ
يأخ��ذ المأم��وم بما يراه .مثاله :لو كان اإلمام ال يرى رف��ع اليدين عند التكبير
األول ،والمأموم ي��رى أن ذلك
للرك��وع ،والرف��ع من��ه ،والقيام م��ن التش��هد َّ
مستحب ،فإنه يفعل ذلك؛ ألنه ال يستلزم تأخر ًا عن اإلمام وال تقدُّ مًا عليه.
ٌّ

يتورك في ّ
تش��هد يعقبه س�لام حت��ى في الثنائ ّية،
كل
ّ
57573مس��ألة :إذا كان اإلمام ّ
تشهد ٍ
تشهدان ،فله ألاّ
ثان فيما يشرع فيه ّ
يتورك إال في ّ
والمأموم ال يرى أنه ّ
يتورك مع إمامه في الثنائ ّية؛ ألن هذا ال يؤ ّدي إلى تخ ُّلف وال سبق.
ّ

مؤتم بال عذر بطلت صالته.
57574مسألة :إذا انفرد ّ

57575مس��ألة :إذا أطال اإلمام إطالة زائد ًا عن الس��نَّة ال عن العادة جاز للمأموم أن
ينفرد؛ لحديث« :أتريد أن تكون ف َّتانا يا معاذ»(.)1

((( رواه البخاري ومسلم.
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57576مس��ألة :إذا طرأ على المأموم طاريء كق ْيئ في أثناء الصالة ال يس��تطيع أن
يبقى حتى يكمل اإلمام ،جاز له أن ينفرد فيخ ّفف الصالة وينصرف.

ّ
يش��ق عليه أن يبقى مع
57577مس��ألة :إذا طرأ على المأموم طاريء كغازات بطنه
إمامه ،جاز له أن ينفرد فيخ ّفف الصالة وينصرف.

ّ
يش��ق عليه أن
57578مس��ألة :إذا طرأ على المأموم طاريء كاحتباس بول أو غائط
يبقى مع إمامه ،جاز له أن ينفرد فيخ ّفف الصالة وينصرف.

57579مسألة :إذا طرأ على المأموم طاريء كألم ّ
يشق عليه أن يبقى مع إمامه ،جاز
له أن ينفرد فيخ ّفف الصالة وينصرف.

***

باب ص ُ
فة َّ
الصالة
ِ
58580مسألة :صفة الصالة :أي كيف ّيتها.

ٍ
جماعة فأحسن
وإما في انفراد .فإذا كان في
58581مسألةَّ :
الصال ُة ّإما في جماعةّ ،
م��ا يكون :أن ّ ِ
وي ْس��بِغ الوضوء ،ث��م يخرج من بيته
يتوضأ اإلنس��ان في بيتهُ ،
بن ّي��ة الصالة مع الجماعة ،فإذا فعل ذلك ل��م يخط خطوة إال رفع الله له بها
ّ
وحط عنه بها خطيئة ،قرب بيته أو بعد( .)1وال يعني هذا أنه ينبغي أن
درجة،
يتقصد األبعد ِمن المس��اجد ،بل يعني ذلك أنه إذا َب ُعدَ منزلك ِمن المس��جد
ّ
إن في ذلك تعبا َع َل َّيِ ،
بل ْاس َع إليه ،ولك في
فال تس��تبعد المس��جدَ  ،وتقلّ :
ِّ
كل َخطوة إذا خرجت ُمسبغًا للوضوء قاصدا المسجد أن يرفع الله لك بها
((( رواه البخاري ومسلم.
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ّ
ويحط عنك بها خطيئة.
درجة،

58582مسألة :ينبغي للمسلم أن يأتي إلى الصالة بسكينة ووقار ،سكينة في األلفاظ
والحرك��ة ،ووقار ف��ي الهيئة ،فال يأتي إليها وهو منزعج ،أو يمش��ي مش��ية
ِ
ٍ
اإل ِ
مكان ُ
يقف فيه
نسان الذي ليس بمنتظم ،بل يكون َوقور ًا؛ ألنه ُمقبل على
بين يدي الله ع ّز ّ
وجل .قال « :إذا س��معتم ا ِ
إلقامة فامش��وا إلى
الص ِ
الة؛ وعليكم السكينة والوقار ،وال تسرعوا»(.)1
َّ

58583مس��ألة :ظاه��ر حدي��ث« :إذا ّ
توضأ فأحس��ن الوضوء ،لم يخ��ط خطوة إال
خرج ِ
نسان ِمن بيته قاصد ًا المسجدَ ،
اإل ُ
رفعت له بها درجة»( )2ال يشمل إذا َ
ِ
ث��م َّ
ألن هن��اك َف ْرقًا بين َمن يخرج
توضأ في
دورة المياه التي في المس��جد؛ َّ
ِ
ِمن بيتِه متهيئًا للص ِ
المسجد غير مته ِّيئ
الة قاصد ًا لها ،وبين إنسان يأتي إلى
َّ
ِّ
الو ُضوء منه ،فإنه ُيرجى أن ينال
للصالة .نعم لو كان بيتُه بعيد ًا ،ولم يته َّيأ له ُ

هذا األجر.

تيس َر له ،فإن كان قد
58584مسألة :إذا حضر المسلم المسجدَ للجماعة َ
فليص ِّل ما َّ
أ َّذ َن فإن��ه يمكنه أن يص ِّلي الراتب َة إذا كانت لهذه الفريضة راتب ٌة قب َلها ،وإن لم
فسنَّة ما بين األذانين؛ ألن بين ِّ
كل أذانين صالةً ،وتجزئ
يكن لها راتبة قبلها ُ

هذه الصالة ـ أعني ُس��نَّة ما بين األذانين أو الراتبة ـ عن تح َّية المس��جد؛ ألن
()3
حدي��ث« :إذا دخل أحدكم المس��جد فال يجلس حتى يص ّل��ي ركعتين»
ي ْصدق بما إذا ص َّلى ِ
اإلنسان الراتبة ،أو سنَّة ما بين األذانين ،ثم ليجلس بن ّية
َ
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
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انتظار الصالة ،وليعلم أنه إذا أتى المسجدَ على هذا الوجه ال يزال في صالة
تأخر ِ
خمس دقائق أو عش��ر ًا فإنه على
اإلما ُم وزاد
الصال َة حتى لو َّ
َ
م��ا انتظر َّ

الصالةَ ،ثم مع ذل��ك المالئك ُة تُص ِّلي
خي��ر؛ ألنه ال يزال ف��ي صالة ما انتظر َّ
ور ٌ
يستجيب الله
ري بأن
َ
جل تُص ِّلي عليه المالئكة َح ّ
عليه ما دام في مصالهَ ،
دع��اء المالئكة له .قال « :المالئك��ة تص ّلي على أحدكم ما دام
الله��م ارحمه ،وال يزال أحدكم في
اللهم اغفر له
ف��ي مصاله ما لم يحدث
ّ
ّ
صالة ما دامت الصالة تحبسه ال يمنعه أن ينقلب إلى أهله إال الصالة»(.)1

س��ن للمأمومي��ن أن يقوموا إذا ق��ال المقيم( :قد) م��ن قوله( :قد
58585مس��ألةُ :ي ُّ
اإلما َم ،فإن ل��م يروه انتظروا حتى يروا ِ
قام��ت الصالة) ،هذا إذا رأوا ِ
اإلما َم؛
َ
َ
ِ
يمت الصال ُة فال تقوموا حتى ت ََر ْونِي»( ،)2هذا هو المش��هور
لحديث« :إذا ُأق َ
أن الس��نّة لم تر ْد محدِّ دة لموضع القيام ،فإذا
من المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ
كانت الس��نَّة غي��ر محدّ دة للقيام كان القيام عن��د ّأول ِ
اإلقامة ،أو في أثنائها،
أو عند انتهائهاُّ ،
المهم أن يكون المأموم مته ّيئا للدخول في
كل ذلك جائز،
ُّ
ِ
تكبيرة اإلمامِ؛ لئال تفوته تكبير ُة ِ
اإلحرام.
الصالة قبل

58586مسألة :تسوية الصفوف نوعان ـ على الصحيح ـ :تسوية وجوب ،وتسوية كمال.
يأمر
تسن تسوية الصفوف في الصالة؛ ّ
58587مس��ألةّ :
النبي  كان ُ
ألن ّ
ولكن الصحيح:
��ووا صفوفكم»( .)3ه��ذا على المذهب.
بذلك فيقولَ :
ّ
«س ّ
ّ
الص��ف فهم آثمون
يس��ووا
وأن الجماعة إذا لم
وجوب تس��وية الصفوفّ ،
ّ

((( رواه البخاري.
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��و َّن صفوفك��م ،أو َل ُيخَ الِ َف َّن
وصالته��م صحيحة؛ لحديث« :عباد اللهَ ،لت َُس ُّ
��و َّن صفوفكم»« ،ال�لام» واقعة في
الل��ه بي��ن وجوهك��م»( ،)1فقول��هَ « :لت َُس ُّ
جواب َق َس��م مقدَّ ر ،وتقدير الكالم« :والله َلت َُس ُّو َّن» ،فالجملة مؤكَّدة بثالث
مؤكّدات ،وهي( :القسم ،والالم ،والنون) ،وهذا خبر فيه تحذير؛ ألنه قال:
« َلت َُس ُّو َّن صفوفكم ،أو َل ُيخَ الِ َف َّن الله بين وجوهكم» أي بين وجهات نظركم
حتى تختلف القلوب ،وهذا وعيد على من ترك التسوية ،وشيء يأتي األمر
ويتو َّعد على مخالفته ال يمكن أن يقال :إنه ُسنَّة فقط.
بهُ ،

ّ
الص��ف فهم آثمون وصالته��م صحيحة،
يس��ووا
58588مس��ألة :الجماع��ة إذا لم
ّ
كاألذان مثالً ،فإنه واجب للصالة ،وال تبطل الصالة بتركه.

ّ
الصف تكون بالتس��اوي ،بحيث ال يتق��دَّ م أحد على أحد،
58589مس��ألة :تس��وية
والمعتب��ر المناك��ب ف��ي أعلى الب��دن ،واألكعب في أس��فل الب��دن .وإنما

اعتب��رت األكعب؛ ألنها في العمود الذي يعتمد عليه البدن ،فإن الكعب في
وأما أطراف
المعتبرّ ،
أس��فل الساق ،والساق هو عمود البدن ،فكان هذا هو ُ
األرج ِل تختلف ،فبعض الناس تكون
األرجل فليست بمعتبرة؛ ألن أطراف
ُ
ُ
رجله طويلة ،وبعضهم قصيرة.

ّ
الصف المتو ّعد على مخالفتها هي تس��ويته بالمحاذاة ،وال
59590مس��ألة :تس��وية
اإلمام أو م��ع ِ
الصف خلف ِ
ّ
اإلمام ،وعلى هذا فإذا وقف
ف��رق بين أن يكون
إمام ومأم��وم فإنه يكون محاذيًا للمأموم ،وال يتقدَّ م عليه ـ على الصحيح ـ؛
النبي  برأس��ه ِمن ورائِه ،وجعله
ألن ابن عباس « :أخذ ّ

((( رواه البخاري ومسلم.
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إن ِ
اإلما َم والمأموم ُيعتبران ص ًّفا،
عن يمينه»( ،)1ولم ُينقل أنه َّ
أخره قليالً ،ثم ّ
ِّ
الصف.
المشروع تسوي َة
فإذا اعتبرناهما ص ًّفا كان
ُ

ّ
الصف بمعنى كماله يشمل عدّ ة أشياء:
59591مسألة :استواء

ّ
الص��ف :فق��د كان
النب��ي  يأم��ر بذل��ك ،و َندَ َب
ال�تراص يف
1 .1
ّ
ّ
ّ
يتراصون ويكملون
تص��ف المالئكة عند ر ّبه��ا،
ّأمت��ه أن يص ّفوا كما
ّ

بالتراص أن ال يدعوا فرجا للش��ياطين؛ ألن
األول فاألول( .)2والمراد
ّ
ِ
يشوشوا على المص ّلين
الش��ياطين يدخلون بين الصفوف من أجل أن ّ

صالتهم ،قال « :أقيموا الصفوف ،وحاذوا بين المناكب،
وس��دّ وا الخللَ ،ولِينُوا بأيدي إخوانكم ،وال تذروا فرجات للشيطان،

وم��ن وص��ل ص ّفا وصل��ه اهلل ،وم��ن قطع ص ّف��ا قطع��ه اهلل»()3؛ وألن
الشياطِين يدخلون بين الصفوف كأوالد الضأن الصغار(.)4

ّ
ّ
الصف
كم َل
2 .2إكمال الصف األ ّول فاألول :فال يش��رع يف
الصف الثاين حتى َي ُ
كم َ
النبي
ّ
األول ،وال ُيش��رع يف الثالث حتى َي ُ
��ل الثاين وهكذا ،وقد َندَ َب ُّ
ِّ
الن��اس ما يف
الص��ف األول فق��ال« :لو يعلم
 إل��ى تكميل
ُ
ّ
الست ََه ُموا»(.)5
النداء
والصف األول؛ ثم لم يجدوا إلاّ أن َي ْس َت ِه ُموا عليه ْ

(((
(((
(((
(((

رواه البخاري ومسلم.
رواه مسلم.
رواه أحم��د ،وأب��و داود ،والحاك��م وق��ال :صحيح على ش��رط مس��لم ،ووافقه الذهبي ،وقال ش��عيب
وصححه األلباين.
األرنؤوط« :إسناده صحيح»،
ّ
رواه أحمد ،وأبو داود ،والنس��ائي ،وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح .ولفظه:
«رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا باألعناق ،فوالذي نفسي بيده إين ألرى الشيطان يدخل من خلل
الصف كأهنا الحذف» ،والحذف :صغار الضأن.

((( رواه البخاري ومسلم.
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ومعنى استهموا :أي اقترعوا.

التقارب فيما بني الصفوف ،وفيما بينها وبني ا ِإلمام؛ ألنهم مجاع ٌة ،والجماعة
3 .3
ُ
مأخ��وذة ِمن االجتم��اع ،وال اجتماع كامل مع التباع��د ،فك ّلما َق ُر َبت
الصفوف بعضها إلى بعض ،وقرب��ت إلى اإلمام كان أفضل وأجمل،

وحدّ القرب :أن يكون بينهما مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرة.

ّ
الدنو من اإلمام يف صالة
ُ 4 .4دنُ�� ُو املصلني من اإلمام؛ ولهذا ج��اء
الحث على ّ
ِ
الدنو إليه
الدنو من اإلمام يف صالة الجمعة يحصل به ّ
الجمعة()1؛ ألن ّ
فالدنو ِمن ِ
اإلمام أمر مطلوب.
يف الصالة ،ويف الخطبة،
ّ
ْ 5 .5أن يك��ون الرج��ال البالغون ه��م الذين يل��ون اإلمام؛ لحدي��ث« :لِ َي ِلني منكم
ُأولو األحالم وال ُّنهى»(.)2
ّ
وحدهن ،بمعنى أن يكون النس��اء خلف الرجال ،ال يختلط
ُ 6 .6تف ّرد النس��اء

وشرها آخرها،
بالرجال لحديث« :خير صفوف الرجال ّ
النساء ّ
أولهاّ ،

أولها»(.)3
وشرها ّ
وخير صفوف النساء آخرهاّ ،

7 .7تفضيل ميني ِّ
اليمين واليس��ار وتساويا أو
الصف على مِشاله ،فإذا تحاذى
ُ

ّ
أن اليس��ار القريب
تقارب��ا فاألفض��ل اليمينّ ،أما مع التباعد فال
ش��ك ّ
أفض��ل م��ن اليمين البعي��دّ .
أن المش��روع يف ّأول األمر
ويدل لذل��كَّ :
للجماع��ة إذا كان��وا ثالثة أن يق��ف ِ
اإلمام بينهما ،أي بي��ن االثنين(.)4
وه��ذا ُّ
َ
َ
أفضل
أفض��ل مطلقًا؛ ألنه ل��و كان
اليمين ليس
أن
ي��دل عل��ى ّ
َ

وصححه األلباين.
((( رواه أبو داود،
ّ
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
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يمي��ن ِ
ِ
اإلمامِ ،ولكن
مطلق��ًا؛ لكان األفضل أن يك��ون المأمومان عن
المش��روع أن يك��ون واحد ًا عن اليمين وواحد ًا عن اليس��ار حتى
كان
ُ
يتوسط ِ
وجن ٌ
يحصل َح ْي ٌ
َف يف أحد الطرفين.
ف َ
اإلمام ،وال ُ
َّ

ِّ
الصف،
األمر بالتسوية ُس��نَّة عند الحاجة إليها ،أي مع عدم استواء
59592مس��ألةُ :
وليست ُسنَّ ًة مطلقةً.

59593مس��ألة :ينبغي أن تكون تسوية الصفوف ُس��نَّة مؤ ّثرة ،بحيث إذا وجد اإلمام
يس��وي
النبي 
واح��د ًا متقدّ ما قال ل��هَّ :
ّ
تأخر يا فالن ،فقد كان ّ
ّ
الصف إلى طرفه،
الصفوف بيده ،ويمسح المناكب( .)1والصدور من طرف

ّ
يسووا
ويعود الناس على تسوية
الصف ،حتى ّ
والواجب على اإلمام أن يصبر ّ
الصفوف.

«إن الله ال ينظر إلى الصف األعوج» ال أصل له.
59594مسألة :حديثّ :
قربهن إلى
ُؤخر النس��اء عن صفوف الرجال؛ لِ َم��ا في
59595مس��ألة :األفض��ل أن ت َّ
ّ
اختالطهن بالرجال ،بأن تكون المرأة إلى جانب
الرجال ِمن الفتنة ،وأشدّ منه
ّ
الرجل ،أو يكون ّ
صف من النساء بين صفوف الرجال ،وهذا ال ينبغي ،وهو
الف األَولى ،يعني:
أقرب ،ومع انتفاء الفتنة ِخ ُ
إل��ى التحريم مع خوف الفتنة ُ
الف األَولى ،وخالف األفضل.
إذا كان النسا ُء ِمن محارمه فهو ِخ ُ

59596مس��ألة :إذا تقدَّ م الصبيان إلى مكان ،فهم ُّ
أن َمن
أحق به؛ لعموم األد َّلة على َّ
س��بق إلى ما لم يس��بق إليه أحد فهو ّ
َ
أحق به ،والمساجد بيوت الله ،يستوي
فيها عباد الله؛ وألننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل ،وجعلناهم

((( رواه مسلم.
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الصبي
في مكان واحد أل َّدى ذلك إلى َلعبِهم وتشويشهم؛ وأل َّدى إلى كراهة
ِّ
ِ
ّ
وأما حديث« :لِ َي ِلني منكم ُأو ُلو
أخره عن
للمس��جد وللرجل الذي َّ
الصفّ .
األح�لا ِم وال ُّن َه��ى»( ،)1فالمراد منهَ :ح ُّ
��ث البالغين العقالء عل��ى التقدُّ م ،ال
تأخير الصغار عن أماكنهم.

ّ
الصف أكثر من يساره وكان الفرق واضحًا ،فال بأس
59597مسألة :إذا كان يمين
ّ
الصف
أن يمين
أن يطلب تس��وية اليمين مع اليسار؛ ألجل بيان السنَّة ،وهي ّ
ليس هو األفضل مطلقا.

59598مس��ألة :إذا أراد اإلنس��ان الدخ��ول في الصالة اس��تقبل القبل��ة وجافى قليال
بين رجليه ،فال يلصقهما وال يوس��ع بينهما ،ث��م يك ّبر ،بأن يقول« :الله أكبر»

ألن
محركا بذلك لس��انه وشفتيه ،وهذا التكبير ركن ،ال تنعقد الصالة بدونه؛ ّ
ّ
النب��ي  قال للمس��يء في صالتِ��ه« :إذا قمت إلى الصالة فأس��بغ
ّ
()2
استقبل ِ
تسمى تكبيرة اإلحرام.
الوضوء ،ثم ْ
فكبر»  ،وهذه التكبيرة ّ
الق ْبلة ّ

يعرف اللغة العربية ،وال يستطيع النطق بها فإنه
59599مس��ألة :إذا كان المص ّلي ال
ُ
يك ِّبر بلغته وال َحج عليه؛ ألنه ال يس��تطيع غيرها؛ لقوله تعالى( :ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البقرة.]286:

60600مس��ألة :إذا عج��ز المص ّل��ي عن ألفاظ الص�لاة؛ لكونه أخرس ال يس��تطيع
يحرك لس��انه وش��فتيه ـ عل��ى الصحيح ـ؛ ألن
النط��ق ،فإنه ينويها بقلبِه وال ّ
قول ِ
متضمن لقول اللس��ان وقول القلب؛ ألنه لم
اإلنس��ان« :الله أكبر» مثال
ِّ
يقل بلس��انه« :الله أكبر» إال حين قالها بقلبه وع��زم عليها ،فإذا ّ
تعذر النطق

((( رواه مسلم.
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ألن تحريك اللسان والشفتين ليس مقصودا
باللس��ان وجب القول بالقلب؛ ّ
ألن القول ال يحصل إال به ،فإذا ّ
تعذر المقصود
لذاته ،بل هو مقصود لغيره؛ ّ

مجرد حركة وعبث.
األصلي سقطت الوسيلة ،وصارت هذه الوسيلة ّ

فإن َن َط َق بدون
60601مس��ألة :يشترط في أقوال الصالة أن يسمع المص ّلي بها نفسهْ ،
ولكن الصحيح :أنه
أن ُيس��مع نفسه فال عبرة بهذا النطق .هذا على المذهب.
ّ

يصح التكبير والقراءة والذكر
ال يشترط أن يسمع نفسه ،فمتى أبان الحروف فإنه ّ

اإلسماع أمر زائد على القول والنطق.
والدعاء وسائر ألفاظ الصالة؛ ألن
َ

تأملاَ ً ال
يحرك المص ِّلي شفتيه بأقوال الصالة ،وإال كانت ُّ
60602مس��ألة :يجب أن ّ
قوال.
60603مس��ألة :ال يج��زئ غير لفظ( :الل��ه أكبر) ـ على الصحي��ح ـ ،فلو قال( :الله
األج��ل ،أو الله ّ
ّ
أجل ،أو الله أعظم) أو ما ش��ابه ذل��ك ،فإنه ال يجزئ؛ ألن

ألف��اظ ِّ
الذكر توقيف ّي��ة ُيتو َّق ُ
الن��ص ،وال يجوز إبدالها
ف فيها على ما ورد به
ّ
أن غيرها يحمله ،وهو ال يحمله.
نظن ّ
بغيرها؛ ألنها قد تحمل معنى ّ

60604مسألة :إذا قال المص ّلي( :الله األكبر) ،فإنه ال يجزئ؛ ألن قوله( :أكبر) مع
المفض��ل عليه ُّ
األكبر) .هذا
أكبرية مطلقة ،بخ�لاف (الله
يدل على
حذف
َّ
ُ
َّ
على المذهب ،وهو الصحيح.

أن الله أكبر ِمن ِّ
كل ش��يء في ذاتِه وأس��مائِه
60605مس��ألة :معنى (الله أكبر) :أي َّ
وصفاتِهُّ ،
ثابت لله .قال الله:
فكل معنى لهذه الكلمة ِمن معاني الكبرياء فهو ٌ
(ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ) [الزم��ر ،]67:وق��ال ( :ﭨ ﭩ ﭪ
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ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ) [األنبي��اء ]104:ومن ه��ذه عظمته فهو أكبر ِمن ّ
كل ش��يء .وقال الله:
(ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) [الجاثي��ةُّ .]37:
فكل
ثابت لله .
معنى لهذه الكلمة ِمن معاني الكبرياء فهو ٌ

60606مس��ألة :معنى (أكبر) غير معنى كبير؛ ألنن��ا إذا قلنا( :أكبر) اقتضى َّ
مفضالً
ومفض�لاً عليه ،ف ُيق��ال :وما المانع أن يك��ون الله أكبر ِم��ن ِّ
كل كبير؟ لكن
َّ
ل��و قلنا( :الله كبير) أتينا بلفظ ال يمنع المش��اركة؛ ألننا نقول :الله (كبير)،
ٍ
يمنع المش��ارك َة وهو
نأتي بلفظ ُ
وفالن (كبير)؛ وألن األبلغ في الوصف أن َ
الم ْط َلقة.
األفضل ّية ُ

ٍ
المفضل عليه ليتناول
وح��ذف
اس��م
60607مس��ألة( :الله أكبر)
َّ
تفضيل على بابهُ ،
ُ
كل شيء ،فالله أكبر ِمن ِّ
َّ
كل شيء.
60608مس��ألةُ :يك��ره تمطي��ط التكبير ،حتى ف��ي النهوض من الس��جود إلى القيام
ِ
ي إلى الس��جود مع طول م��ا بين القيا ِم
م��ع طول
النه��وض ،وحتى في ُ
اله ِو ِّ
ِ
أن
الس��نَّة .هذا على قول.
ولك��ن الصحيحَّ :
ّ
والس��جود؛ ألن ه��ذا لم َترِ ْد به ُّ
األم��ر ف��ي هذا واس��ع ما لم ي ِ
خ َّ
��ل بالمعنى ،ولك��ن ليس مدَّ ه��ا بأفضل ِمن
ٌ
َ
ُ
النبي  أنه
قصره��ا كما َّ
يتوه ُمه بعض الناس؛ ألنه ل��م ُينقل عن ّ
ِ
لما ُصن ِ َع
يف��ر ُق بين
التكبي��رات ،بل ّ
ف��ر ُق؛ ألنه ّ
إن ظاهر صنيعه أنه ال ُي ِّ
كان ِّ
لتأتموا بي،
��اس ،إ َّنما
ُ
ل��ه المنبر َص َّلى علي��ه وقال« :يا أ ُّيها ال َّن ُ
صنعت ه��ذا ُّ
ُ
ون به،
ولتعلموا صالت��ي»( ،)1فلو كان
يأتم َ
يخالف بين التَّكبير لكان الن ُ
ّاس ُّ
ولو لم يكن على المنبر.

((( رواه البخاري ومسلم.
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يسن رفع اليدين مضمومتي األصاب ِع ـ على الصحيح ـ ،ممدودة غير
60609مسألةّ :
مقبوض��ة ،ح��ذو منكبيه ،أو إلى فروع أذنيه ،في أربع��ة مواضع من الصالة؛
لحديث« :كان رس��ول الل��ه  إذا قام للصالة رفع ي��ده َمدّ ًا»()1؛

حذو َمنكبي��ه إذا افتتح
ولحدي��ث« :أنَّ
يرفع يدي��ه َ
النب��ي  كان ُ
َّ
وص َّح عنه أيضا:
كبر للركوع ،وإذا رفع رأسه من الركوع»(َ ،)2
الصالة ،وإذا َّ
األول»( .)3فهذه أربعة مواضع ال
«أنه يرفع يديه إذا قام ِمن الجلس��ة
ّ
للتشهد ّ
مرات تُرفع فيها اليدان جاءت بها السنَّة ،وال تُرفع في غير هذه المواضع.
ّ

61610مسألةَّ :
لعل الحكمة في رفع اليدين :تعظيم الله ،فيجتمع في ذلك التعظيم

ّ
ش��ك أنك لو
والفعل��ي والتع ّبد لله بهما .فإن قولك( :الله أكبر) ال
القول��ي
ّ
ّ
أكبر ِمن ِّ
كل
استحضرت معنى هذا تمامًا لغابت عنك الدنيا ك ُّلها؛ ألن الله ُ
واقف بين يدي َم ْن هو أكبر ِمن ِّ
ٌ
إن بعض
ش��يء ،وأنت اآلن
كل ش��يء .ثم ّ
العلماء ع َّلل بتعليل آخر فقال :إنه إشارة إلى ر ْف ِع ِ
الحجاب بينك وبين الله،
َ
ِ
بعضهم بتعليل ثالث
نسان عادة يرفع األشياء بيديه ويعمل بيديه .وع َّلل ُ
واإل ُ
إن ذلك ِمن زينة الص ِ
ألن ِ
اإلنسان إذا َو َق َ
يتحرك
الة؛ َّ
فقالَّ :
َّ
ف وك َّبر بدون أن َّ
لم تكن الصالة على َو ْج ٍه َح َس ٍن كامل .وال مانع أن تكون ُّ
كل هذه مقصودة.

أن في ِ
يرفع
61611مسألة :إذا ُقدِّ ر ّ
اإلنسان آفة تمنعه من َر ْف ِع اليدين إلى المنكبين ،فإنه ُ
إل��ى حيث ِ
يقد ُر عليه؛ لقول الله تعال��ى( :ﮧ ﮨ ﮩﮪ )[التغابن،]16:
يس��تطيع أن يرفعهما إلى َح ِ
ذو المنكبين ،بل إلى
أن فيه آف ًة ال
كذلك إذا ُقدِّ َر َّ
ُ
((( رواه الرتمذي ،والنسائي ،والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ،وضعفه األلباين.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
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أكث��ر ِمن ذلك ،كما ل��و كانت مراف ُق��ه ال تنحني ،بل هي واقف��ة ،فإنه يرفع،
ٍ
النبي
��ع األُخرى؛ لآلية الس��ابقة؛ َّ
��ع واحدة َر َف َ
وإذا كان ال يس��تطيع َر ْف َ
وألن َّ
لما كان واقفًا بعرفة َف َس َق َط ِخطا ُم ناقتِه ،وكان رافعًا يديه يدعو
َّ 

أخذه بإحدى يديه ،واألخرى مرفوعة يدعو الل َه بها(.)1

ٍ
ٍ
ومرة على
61612مسألة :العبادات الواردة على وجوه ِّ
مرة على وجهَّ ،
متنوعة تُفعل َّ
الوج��ه اآلخ��ر ،فرفع اليدين ورد إلى َح ِ
��ذو منكبيه ،وورد إل��ى ُف ُروع ُأذنيه،
ٌّ
مرة؛ ليتح َّقق فِ ْع ُل السنَّة على
مرة ،وهذا ّ
وكل س��نَّة ،واألفضل أن تفعل هذا ّ
ح ْف ِ
الوجهين؛ ولِ ِ
ظ السنَّة وبقائها؛ ولِ ُح ُض ِ
الم َت َع ِّبد.
ور قلب ُ
ِ
ابتداء َر ْف ِع اليدين وردت على وجوه متعدّ دة،
61613مسألة :األحاديث الواردة في
فبعضه��ا ُّ
يدل على أنه يرفع ثم يك ِّبر( ،)2وبعضه��ا على أنه يك ِّبر ثم يرفع(،)3
ُ
أي صفة ِمن هذه
وبعضه��ا على أنه يرفع حي��ن يك ِّبر(ْ ،)4
فإن َف َع َل المصل��ي َّ
السنَّة.
ِّ
الصفات فقد أصاب ُّ

يستحب لإلمام أن يسمع ِ
اإلما ُم من خلفه التكبير ،حسب ما تقتضيه
61614مسألة:
ّ
ُ
وإن كان َمن خل َفه
فإن كان َمن خل َفه واحد ًا فالصوت الخفي يكفيْ ،
الحالْ ،
ولكن الصحيح:
جمعًا فإنه يرف ِع صوته .هذا هو المش��هور ِم��ن المذهب.
ّ
أنه يجب على اإلمام أن ُيك ِّبر تكبير ًا مسموعًا َيسمعه َم ْن خل َفه؛ ألنه لو يكن

لمن خلف
واجب��ا ،لم يك��ن هناك دا ٍع إلى أن ُيب ِّلغ أبو بك��ر  التكبير َ
((( رواه أحمد ،والنسائي .وقال األلباين« :صحيح اإلسناد» ،وصححه شعيب األرنؤوط.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

((( رواه أبو داود ،وصححه األلباين.
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يتم اقتداء المأمومين ِ
باإلمام إال بسماع التكبير،
النبي ؛ وألنَّه ال ُّ
ّ
أن ِ
اإلمام إذا قام
يتم الواجب إالَّ به فهو واجب) ،ولو ّ
والقاعدة تقول( :ما ال ُّ
ِ
الن��اس؟ ال يقومون إال إذا
الس��جود لم يرف��ع صوتَه بالتكبير فمتى يقوم
ِمن
ُ
أن َج ْه َره بالفاتحة على سبيل االستحباب،
وج َه َر بها ،مع ّ
ش��رع في الفاتحة َ
وليس في ك ُِّل صالة ،وال في ك ُِّل ركعة ما عدا الفجر.

61615مسألة :إذا كان ال يسمع صوت اإلمام َم ْن خلفه استعان بمب ِّل ٍغ ُيب ِّلغُ عنه ،كما
َف َع َ
النبي  حين جاء وأبو بكر ُيص ِّلي بالناس ،وكان الرس��ول
��ل ُّ
مريض��ًا ال يس ِ
��م ُع صوته المأمومين ،فص َّلى أبو بكر ع��ن يمينه وجعل يب ِّلغُ
ُْ
ٍ
ِ
ٍ
الر ُ
منخف��ض َك َّب َر أبو بكر
بصوت
س��ول
الن��اس
َ
تكبير رس��ول الله ،إذا َك َّب َر َّ
َ
الناس(.)1
بصوت مرتفع فسمعه ُ

يجهر بالقراءة في ك ُِّل ركعتين أوليين من المغرب ،والعشاء،
61616مسألةُ :ي ّس ُّن أن
َ
ويجه��ر في الفج��ر ،وفي الجمع��ة ،والعيدي��ن ،واالستس��قاء ،والتراويح،

والوتر ،والكسوف ،والخسوف.

جهري��ة ،وصال ُة الن ِ
61617مس��ألة :صال ُة ِ
ّهار
الليل (المغرب ،والعش��اء ،والفجر)
َّ
ِ
القلب
ويجتمع فيه
الوساوس،
��ر َّية؛ ألن الليل ت َِق ُّل فيه
ُ
ُ
ُ
(الظهر ،والعصر) س ِّ
ِ
ِ
صوت ِ
ِ
الناس على
اجتماع
القراءة ،فيكون
سان على
اإلما ِم وقراءتِ ِه أبلغَ
وال ِّل ُ
ُ
تفرقهم؛ ولهذا ال ُيش��رع الجهر في النهار إال ف��ي صالة جامعة كصالة
م��ن ّ
الن��اس مجتمعون،
ألن
الجمع��ة ،والعيدي��ن ،واالستس��قاء ،والكس��وفَّ ،
َ
ُ
ِ
قراءة ِ
وال َش َّ
اإلما ِم تجع��ل قراءتهم قراءة واحدة؛ ألن
أن إنصاته��م على
��ك ّ
المستمع كالقارئ ،ولو كان ِ
اإلمام ُي ِس ُّر لكان ك ُُّل واحد يقرأ لنفسه ،فيكون

((( رواه البخاري ومسلم.
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السر.
الجهر أجمع على القراءة ،بخالف ِّ

ور ْف ِع اليدين ُ
ُوع ُيسراه بكفه األيمن،
يقبض المص ّلي ك َ
61618مس��ألة :بعد التكبيرِ َ
ُ��وع :ه��و العظ��م الذي يل��ي ِ
اإلبهام ،أو يض��ع يده اليمنى عل��ى ِّذراعه
والك ُ
اليس��رى ِمن غير َق ْب ٍ
الر ُج ُل َ
يده
ض؛ لحدي��ث« :كان
الناس يؤمرون أن َ
ُ
يضع َّ
الص ِ
ال ُيمنى على ِذ ِر ِ
الة»(.)1
اع ِه ال ُيسرى في َّ
أن ُ
ثم يرفعهما ويقبضهما،
61619مسألة :يالحظ ّ
بعض الناس يك ّبر ،ثم يرسل يديهّ ،
ِ
ِ
ُوع.
وهذا ليس له أصل ،بل من حين أن ينزلهما من الرفع يقبض الك َ

62620مسألة :قبض المرفق ليس له أصل.

الس َّرة؛ لحديثِ :
«من الس َّنة
62621مسألة :يجعل المص ّلي يده اليمنى على اليسرى تحت ُّ
وضع ِ
السرة»( .)2هذا هو المشهور ِمن المذهب.
اليد اليمنى على ال ُيسرى تحت ّ
ون��ص ِ
ولكن أق��رب األقوال :أنه
��رة.
ّ
َّ
الس َّ
اإلمام أحمد :عل��ى أنه يضعهما فوق ُّ

يضعهم��ا على الصدر ،وأمثل األحاديث الواردة عل��ى ما فيها من مقال :حديث

يضعهما على صد ِره»(.)3
وائل بن ُح ْجر ّ
النبي « :كان ُ
أن َّ

62622مس��ألة :وضع المص ِّلي يديه على جنبِه األيسر ،أو على قلبه ال أصل له؛ وألنَّه
في مقابل السنَّةّ ،
ألن السنَّة
وكل تعليل في مقابل السنَّة فإنه مردود على صاحبِه؛ َّ
ّ
متخصرا( ،)4أي
النبي  نهى أن يص ّلي الرجل
أحق باالتّباع؛ ّ
ّ
وألن ّ
واضعا يده على خاصرتِه ،وهذا إن لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه.

(((
(((
(((
(((

رواه البخاري.
رواه أبو داود ،وقال النووي« :رواه أبو داود بإسناد حسن» ،وضعفه األلباين.
وصححه األلباين.
رواه ابن خزيمة ،والبيهقي ،وأبو داود،
ّ
رواه البخاري ومسلم.
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يس��ن أن ينظر المص ّلي إلى موضع س��جوده؛ لحديث« :أنّ رسول
62623مس��ألة:
ّ
ِ
ِ
صالته»( .)1هذا
س��جوده في ح��ال
الل��ه  كان ينظر إلى موضع
على قول .ولكن األمر في هذا واس��ع ،فينظر ِ
اإلنس��ان إلى ما هو أخشع له،
إال ف��ي الجل��وس ،فإنه يرمي ببص��ره إلى أصبعه حيث تكون ِ
اإلش��ارة كما

َو َر َد ذل��ك( ،)2وإلاّ ف��ي ص�لاة الخ��وف؛ لقوله تعال��ى( :ﮊ ﮋ)

ُ
النبي َ 
رسول
بعث َع ْينًَا يوم ُحنين ،فجعل
[النس��اء]102:؛ وألن َّ
وألن ِ
اإلنسان يحتاج إلى النَّ َظرِ
الش�� ْع ِ
الله ينظر إلى ناحية ِّ
ب وهو ُيص ِّلي()3؛ َّ
يمينًا ِ
ُ
والعمل في ح��ال الخوف مغتفر ولو كان
وش��ماالً في حال الخوف،
كثيرا ،فكذلك َع َم ُل البصر.

المص ِّلي في المس��جد الحرام ينبغي أن ينظر إلى الكعبة؛ ألنها ِق ْبل ُة
62624مس��ألةُ :
أن المس��جدَ الحرا َم كغيره ينظر
المص ِّلي .هذا على قول.
ولكن الصحيحَّ :
ّ
ِ
ِ
تلقاء وجه��ه؛ ألن النظر إلى
س��جوده ،أو إلى
في��ه المص ِّلي ّإم��ا إلى موضع
المص ِّلي؛ ألنه إذا نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس وهم يطوفون
الكعبة يشغل ُ

فأشغلوه.

62625مس��ألة :نظ��ر المص ّل��ي إلى الس��ماء وه��و يص ّلي ح��رام ،بل هو ِم��ن كبائر
الذن��وب؛ لحدي��ثَ :
��ع أبصا ِرهم إلى الس��ماء في
��ن ٌ
أقوام ع��ن َر ْف ِ
«ل َي ْن َت ِه َي َّ
لما دخل رس��ول اهلل  الكعبة لم يخلف
((( رواه الحاكم ،والبيهقي عن عائش��ة « :أنه ّ
بصره موضع سجوده حتى خرج منها» .قال الحاكم« :صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.

((( رواه أبو داود ،والنسائي ،وقال النَّووي« :فيه حديث صحيح يف سنن أبي داود» ،وصححه األلباين.

((( أبو داود ،والحاكم ،والبيهقي .قال الحاكم« :صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي .والحديث
صححه األلباين.
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أبصارهم»( ،)1وفي لفظ« :أو ال ترجع إليهم»( ،)2وهذا
الصالة؛ أو لت ُْخ َط َف َّن
ُ
ِ
محرما
وعيد ،والوعيد ال يكون إال على شيء من كبائر الذنوب؛ وألنه َف َع َل ّ

المنهي عن��ه في العبادة
المحرم
منه ّي��ا عنه ف��ي الصالة بخصوصها ،وفع��ل
َّ
ّ
بخصوصه��ا يقتضي بطالنَها؛ وألنَّ��ه انصرف بوجهه عن جه��ة ِ
ألن
الق ْبلة؛ َّ
الكعبة في األرض وليست في السماء.
62626مس��ألةُ :يك��ره للمصلي إغماض عينيه في الص�لاة؛ ألنه من فِ ْع ِل المجوس
ِ
اليهود ،والتش�� ُّبه بغير المس��لمين
عند عبادتهم النيران ،وهو أيضًا ِمن فِ ْع ِل
إغماض ال َب َصرِ في الصالة مكروهًا على ّ
ُّ
ُ
أقل
أقل أحوال��ه التحريم ،فيكون
تقدير ،إال إذا كان هناك س��بب مثل أن يكون حو َله ما يش��غ ُله لو َفت ََح عينيه،
فحينئذ ي ِ
ٍ
غم ُض تحاشيًا لهذه المفسدة.
ُ
ِ
أخش��ع؛ ألن هذا
عيني
ُ
62627مس��ألة :ال يق��ل قائل :أنا أج��دُ نفس��ي إذا أغمضت َّ
يحص ُل له ِبف ْع ِل المكروه ِمن الشيطان ،فهو كخشو ِع الصوف ّية
الخشوع الذي ُ
َ
دون به��ا وهي بدعة ،والش��يطان قد يبع��د عن قلب
ف��ي أذكارهم الت��ي يتع َّب َ
المص ّلي إذا أغمض عينيه فال يوسوس ،من أجل أن يوقعه فيما هو مكروه.

62628مسألة :بعد تكبيرة اإلحرام ُي َس ُّن للمصلي دعاء االستفتاح ،وله صيغ كثيرة.
62629مسألة :من صيغ أدعية االستفتاح ما يلي:

اللهم وبحمدك ،وتبارك اس��مك ،وتعال��ى َجدّ ك ،وال إله
«1 .1س��بحانك
ّ
تتضمن التنزيه ِ
تتضمن التنزيه يف
واإلثب��ات.
غيرك»( ،)3وهذه جمل��ة
َّ
َّ

((( ـ أخرجه البخاري ومسلم.
((( ـ أخرجه مسلم.
((( رواه مسلم.
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ِ
اللهم»ِ ،
واإلثبات يف قوله:
قوله« :س��بحانك
ألن الحمدَ
«وبحمدك»؛ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
هو َو ْص ُ
وتعظيمه ،وقوله« :سبحانك»:
بالكمال مع مح َّبتِه
المحمود
ف
واسم المصدر ُسبحان،
اسم مصدر من َس َّب َح ُيس ِّب ُح ،والمصدر ت َْسبيح،
ُ
ُ
رب عن ك ُِّل َن ْق ٍ
ص وع��ن مماثلة المخلوقات،
ومعن��اه :تنزيه��ًا لك يا ِّ
وقوله« :وتبارك اسمك»« :اس��م» هنا مفرد ،لكنّه مضاف فيشمل ك َُّل
ِ
نفسه ك َّله َبركة ،وإذا كان اسم
اس ٍم ِمن
أسماء اهلل ،والمراد َّ
اسم اهلل َ
أن َ
سمى أعظم بركة وأش��دُّ َ
وأولى ،وقوله« :وتعالى
فالم َّ
س��مى بركة ُ
الم َّ
ُ
والجدُّ  :بمعنى العظمة،
ارتفع ارتفاعًا
َج��دُّ ك»« ،تعالى» :أي
معنويًاَ ،
َ
ّ
أي عظمة ِمن عظمة
يعني َّ
أن عظمتَك عظمة عظيمة عالية ال يس��اميها ّ
البش��ر ،بل ِمن عظمة المخلوقين ك ّله��م ،وقوله« :وال إله غيرك» :أي
ال معبو َد ٌّ
حق إال اهلل.

كبر للصالة
بي  إذا ّ
2 .2عن أب��ي هريرة  قال« :كان ال َّن ُّ
أرأيت سكو َتك بين
سكت ُهن ََّية ،فقلت :بأبي أنت وأ ّمي يا رسول اهلل،
َ
اللهم باعد بيني وبين خطاياي،
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال :أقول:
ّ
اللهم ن ّقني ِم��ن خطاياي كما
كم��ا باعدت بين المش��رق والمغ��رب،
ّ
اللهم اغس��لني م��ن خطاياي بالماء
ُين َّق��ى الثوب األبيض ِمن الدنس،
ّ
والثلج وال َب َر ِد»(.)1

«3 .3اهلل أكبر كبيرا ،والحمد هلل كثيرا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال» استفتح
النب��ي « :لق��د رأي��ت اثني عش��ر ملك ُا
به��ا رجل فق��ال
ّ
يبتدرونها أ ّيهم يرفعها»(.)2

44 .4ـ “اهلل أكب��ر كبيرا ،اهلل أكبر كبي��را ،اهلل أكبر كبيرا ،والحمد هلل كثيرا،

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.
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والحمد هلل كثيرا ،والحمد هلل كثيرا ،وس��بحان اهلل بكرة َ
وأصيال ،أعوذ
باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم من َه ْمزه و َن ْفخه و َن ْفثه»(.)1

«وجه��ت وجهي للذي فطر الس��موات واألرض حنيف��ًا ،وما أنا من
ّ 5 .5
رب العالمين ،ال
المشركين ،إنّ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل ّ

اللهم أنت الملك ال إله
ش��ريك له وبذلك أمرت وأنا من المس��لمين،
ّ

إال أنت ،أنت ر ّبي وأنا عبدك ،ظلمت نفس��ي ،اعترفت بذنبي ،فاغفر
ل��ي ذنوب��ي جميعًا ،إ ّن��ه ال يغفر الذن��وب إال أنت ،واهدين ألحس��ن
األخالق ،ال يهدي ألحس��نها إال أنت ،واصرف ع ّني سيئها ال يصرف

والشر ليس
ع ّني س��يئها إال أنتّ ،لبيك وس��عديك والخير بين يديك،
ّ
إليك ،أنا بك وإليك ،تباركت وتعاليت أس��تغفرك وأتوب إليك»(،)2

أن هذا االستفتاح إنما كان يقوله يف قيام الليل.
والمحفوظّ :

رب جبرائيل وميكائيل وإس��رافيل ،فاطر السموات واألرض،
6 .6
«اللهم ّ
ّ
عالم الغيب والشهادة ،أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون،

اه��دين لما اختل��ف فيه من الح��ق بإذنك ،إن��ك تهدي من تش��اء إلى
أن هذا االستفتاح إنما كان يقوله يف
صراط مس��تقيم»( ،)3والمحفوظّ :

قيام الليل.

اللهم لك
«7 .7كان  يقول إذا قام إلى الصالة يف جوف الليل:
ّ
الحمد أنت نور السموات واألرض ،ولك الحمد أنت قيام السموات

فيهن أنت
رب الس��موات واألرض ومن ّ
واألرض ،ولك الحمد أنت ّ
((( رواه أحمد وغيره ،وقال شعيب األرنؤوط« :حسن لغيره» ،وض ّعفه األلباين.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
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اللهم لك أسلمت ،وبك آمنت،
الحقّ  ،ووعدك الحقّ  ،وقولك الحقّ ،
ّ
وعلي��ك ّ
توكل��ت ،وإليك أنب��ت ،وبك خاصم��ت ،وإليك حاكمت،
فاغفر لي ما قدّ مت وما ّ
أخرت ،وما أس��ررت وما أعلنت ،أنت إلهي،
ال إله إلاّ أنت»(.)1

8 .8عن عائش��ة أنه��ا ُس��ئلت« :بِ َم كان رس��ول اهلل 

ويسبح
يكبر عش��را ،ويحمد عشرا،
ّ
يس��تفتح قيام الليل؟ فقالت :كان ّ
اللهم اغفر لي واهدين
عش��را ،و يه ّلل عشرا ،ويستغفر عشرا ،ويقول:
ّ
ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة عشرا»( .)2وعن
وارزقني وعافني،
ّ
أ ّم راف��ع  قال��ت« :يا رس��ول اهلل د ّلني على عم��ل يأجرين اهلل
فس��بحي اهلل عشرا،
 عليه .قال :يا أ ّم رافع ،إذا قمت إلى الصالة
ّ
وكبريه عشرا ،واستغفريه عشرا ،فإنك
وه ّلليه عشرا ،واحمديه عشراّ ،

إذا سبحت عشرا قال :هذا لِي ،وإذا ه ّللت قال :هذا لِي ،وإذا حمدت
قال :هذا لِي ،وإذا كبرت قال :هذا لي ،وإذا استغفرت قال :قد غفرت
ل��ك»( .)3وعن َأنس ب��ن مالك  ق��ال« :جاءت ُأ ّم ُس َ
��ل ْيم إلى
بهن يف
النب��ي  فقالت :يا رس��ول اهلل ع ّلمني كلمات أدعو ّ
ّ
ثم
وكبريه عشراّ ،
س��بحي اهلل عش��ر ًا ،واحمديه عشراّ ،
صالتي ،فقالّ :
سليه حاجتك ،فيقول اهلل :نعم نعم»(.)4

(((
(((
(((
(((

رواه البخاري ومسلم.
وصححه األلباين ،وحسنه شعيب األرنؤوط.
رواه أحمد ،وأبو داود ،والنسائي،
ّ
وحس��نه ابن حجر ،ثم س��اقه من طريق ابن َمنْدَ ه بسنده الصحيح
رواه ابن الس��ني يف عمل اليوم والليلةّ ،
عن هشام بن سعد ،عن زيد بن أسلم ،عن عبد اهلل بن وهب ،عن أ ِّم رافع أهنا قالت :يا رسول اهلل أخربين
بعمل أفتتح به صاليت ...فذكر الحديث نحوه.
وحسنه األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده حسن».
رواه أحمد ،والرتمذي ،والنسائي،
ّ
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مرة،
ينوع في اس��تفتاحه للصالة،
63630مس��ألة :ينبغي للمص ّلي ْ
َ
أن ّ
فيستفتح بهذا َّ
أحضر
للس��نَّة؛ وألنه
ُ
بالس��ن َِن ك ِّله��ا؛ وليكون ذلك إحيا ًء ُّ
مرة؛ ليأتي ُّ
وبه��ذا َّ
للقلب؛ ألن ِ
اإلنس��ان إذا التزم ش��يئًا مع َّين��ًا صار عاد ًة له ،حت��ى إنه لو َك َّبر
ِ
ِ
تكبير َة ِ
َ
وبحمدك»
اللهم
بحانك
بـ«س
َّ
اإلحرام و َغ َف َل ومن عادته أن يس��تفتح ُ
مثال َي ِ
نفسه قد َش َر َع فيه بدون قصد.
جدُ َ

النبي 
63631مس��ألة :ال يجم��ع المص ّلي بي��ن أنواع االس��تفتاح؛ ألن َّ

«اللهم ِ
باع��دْ بيني وبين
أج��اب أبا هري��رة  حين س��أله بأنه يق��ول:
ّ
ِ
وبحمدك» مثالَّ ،
فدل على
اللهم
خطاياي ...إلخ»( .)1ولم يذكر «سبحانك
ّ
أنه ال يجمع بينها.

63632مس��ألة :إذا دخل اإلنس��ان في صالة جهري��ة ِ
واإلما ُم يقرأ فال يس��تفتح ،بل
ّ
ْ
ويس��تعذ بالله من الشيطان الرجيم ،ويبسمل ،ويقرأ الفاتحة؛ لينصت
يك ِّب ْر،

إلمامه؛ وليتابعه.

63633مس��ألة :ال يستفتح في صالة الجنازة؛ ألنها مبن َّية على التخفيف ،فال ركوع
تشهد ،مما ُّ
َ
التخفيف.
الح َظ فيها
يدل على ّ
فيها ،وال سجود ،وال ُّ
أن الشارع َ

هذا هو المشهور من المذهب ،وهو أقرب.

��ن للمصلي االس��تعاذة ،أي يقول( :أعو ُذ
63634مس��ألة :بعد دعاء االس��تفتاح ُي َس ُّ
ُ
«أعوذ بالله الس��ميع العليم من
وإن ش��اء قال:
بالله ِمن الش��يطان الرجيم)ْ ،
ِ
ونفخه ونفثِه»( ،)2وإن شاء قال« :أعوذ بالسميع
الشيطان الرجيم ،من همزه

((( أخرجه البخاري ومسلم.

وصححه األلباين ،وحسنه شعيب األرنؤوط.
((( رواه أحمد ،وأبو داود،
ّ
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العليم من الشيطان الرجيم»(.)1

63635مس��ألة( :أع��وذ بالل��ه) :أي ألتج��ئ وأعتصم ب��ه؛ ألنه الله ه��و المال ُذ وهو
المعا ُذ.

أن ال ِّلياذ لطلب الخير ،والعياذ للفرار من
63636مسألة :ال َف ْرق بين المعاذ والمالذّ :
الشر .قال الشاعر:
ِّ

��ن أ ُع���و ُذ ب��ه ِم� َّ�م��ا ُأح����ا ِذ ُر ُه
وم� ْ
َ

��ن أ ُل���و ُذ ب��ه فيما ُأؤَ ِّم�� ُل�� ُه
ي��ا َم ْ
ِ
اسم جن ٍ
األول
يشم ُل الشيطان ّ
ْس َ
63637مسألة( :من الشيطان الرجيم) ،الشيطانُ :
ِ
ذر ّيته ،وهو من َش َط َن إذا َب ُعدَ ؛
بالسجود آلدم فلم يسجد ،ويشمل ّ
الذي ُأم َر ُّ
لبع��ده من رحم��ة الله ،فإن الله َلعن��ه ،أي طرده وأبعده ع��ن رحمته .أو من
ِ
َش َ
األول هو
ألن طبيعته الطيش والغضب
ب؛ ّ
والتسرع ،والمعنى ّ
اط إذا َغض َ
ّ
وأما (الرجيم):
منع من الصرف؛ َّ
األقرب؛ ولذلك لم ُي ْ
ُ
ألن النون فيه أصل ّيةّ ،
فه��و بمعنى راجم ،وبمعنى مرجوم؛ ألن َفعي�لاً تأتي بمعنى فاعل ،وبمعنى
ِ
وإبعاده
رجيم بالمعنيين ،فهو مرج��وم بلعنة الله و َط ْر ِده
فالش��يطان
مفعول،
ُ
ٌ
عن رحمته ،وهو راجم غيره بالمعاصي ،فإن الش��ياطين تَؤ ُّز َ
أهل المعاصي
إلى المعاصي أزًّا.

63638مسألةِ :
(م ْن َه ْم ِز ِه) :أي وسوسته.

63639مسألة( :و َن ْف ِ
خه) :أي كِ ْبرِه المؤ ّدى إلى كفره.

64640مسألة( :و َن ْفثِ ِه) :أي ِس ْحرِ ِه.

((( لم أعثر عليه ،وذكر هذه الصفة ابن قدامة يف المغني (.)145/2
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64641مسألة :االستعاذة للقراءة ،وليست للصالة ،إذ لو كانت للصالة لكانت تلي
اإلحرامِ ،أو قبل تكبيرة ِ
تكبير َة ِ
اإلحرامِ.

ِ
المرء ،وهو يتلو
الش��يطان بعيد ًا عن قلب
64642مس��ألة :فائدة االس��تعاذة :ليكون
ُ
واالنتفاع به؛
��م معانيه،
يحصل له بذلك تد ّب ُر القرآن ّ
ُ
كت��اب الله حت��ى ُ
َ
وتفه ُ
الق��رآن وقلبك حاضر وبين أن تقرأ وقلبك ٍ
اله.
ألن هن��اك َف ْرقًا بين أن تقرأ
ُ
َ ُ
حاضر حصل لك من معرفة المعاني واالنتفا ِع بالقرآن ما
ف��إذا قرأته وقل ُبك
ٌ

وجر ْب تجدْ بإذن الله.
لم ُ
يحص ْل لك إذا قرأته وأنت غافلّ ،
ِ
الر ْح َم ِ
الر ِحيمِ)،
��ن َّ
64643مس��ألة :يق��ول المص ّل��ي بعد االس��تعاذة( :بِ ْس�� ِم الل��ه َّ
والتقدير :بسم الله أقرأ.

64644مس��ألة :الباء في قوله( :بِس�� ِم ِ
الله) ال بدّ أن تُع َّلق بش��يء ،وأحس��ن ما قيل
ْ
تس��مي على قراءة
مؤخر مناس��ب للمقام ،فإذا كنت
ف��ي متع ّلقه��ا :أنه فِ ْع ٌل َّ
ِّ
ُسمي على أكل فالتقدير :بسم الله آكل،
فالتقدير :بسم الله أقرأ ،وإذا كنت ت ِّ

أش��رب ،وعلى ُو ُضوء :بس��م الله َّ
أتوضأ ،وهكذا.
��رب :بسم الله
ُ
وعلى ُش ْ
وقلنا :بأن متع َّلقها فِ ْعل؛ ألن األفعال هي األصل في العمل .وقلنا :محذوف،
متأخر؛ ألن في
تبركًا باالقتصار على اس�� ِم الله؛ ولكثرة االستعمال .وقلناِّ :
ُّ
ِ
تقديم
التبرك بتقديم اس��م الله ،والحصر؛ ألن
المعمول يفيدُ
تقديره ِّ
َ
متأخر ًا ّ
الحصر .وقدَّ رناه مناسبًا للمقام؛ ألنه ُّ
الم َب ْس ِمل ،فإنك إذا
أدل على مقصود ُ
َ
مما
قلت :بسم الله وأنت تريد القراءة ،فالتقدير :بسم الله أقرأ ،وهذا ُّ
أخص ّ

أخص من مطلق االبتداء.
لو قلت :التقدير :بسم الله أبتدئُ ؛ ألن القراءة ُّ
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ال��رب  ،وأص ُله :اإلله ،لكن ُحذفت الهمز ُة
64645مس��ألة( :الله)َ :ع َل ٌم على
ّ
تخفيفًا؛ لكثرة االستعمال.

64646مسألة( :إله) :بمعنى مألوه ،والمألوه :هو المعبود مح َّبة وتعظيمًا.

حي��ث ِ
ُ
عراب صفة،
64647مس��ألة( :الرحمن) :اس��م من أس��ماء الله ،وهو من
اإل ُ
وهو ذو الرحمة الواسعة.

ِ
ِ
ُ
الفعل دون الصفة؛
��ي فيها
64648مس��ألة( :الرحيم) :فعيل من الرحمة ،لكن ُروع َ
ألن الرحمة وصف ،والفعل إيصال الرحمة إلى المرحوم ،وهو ذو الرحمة
الخاصة بالمؤمنين في اآلخرة.
الواصلة لجميع خلقه في الدنيا،
ّ

ِ
جهرية اإلس��رار باالس��تعاذة
��ر ّية كان��ت أو
64649مس��ألة :الس��نّة ف��ي الص�لاة س ّ
ّ
النبي ُّ 
تدل على أنه
والبس��ملة؛ ألن أكثر األحاديث الواردة عن ِّ
إن ّ
الجهر بالبسملة فهو
كل حديث ُذكر فيه
كان يقرؤها ِس ّرا( .)1بل قد قيلّ :
ُ
ضعيف(.)2

65650مسألة :البسملة آية مستق ِّلة ُيفتتح بها سور القرآن عدا سورة التوبة.

65651مس��ألة :لم تفتتح براءة بالبس��ملة اجتهاد ًا من الصحابة ،لكنّه اجتهاد مستند
إل��ى توقي��ف؛ ألنّنا نعلم أن��ه لو نزلت البس��ملة بين األنفال وب��راءة لوجب

بقاؤها؛ ألن الله يق��ول( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [الحجر]9:

فلما لم يكنُ ،ع ِل َم أن اجتهاد الصحابة كان موافقًا للواقع.
َّ

((( انظر البخاري ومسلم وغيرهما.

((( انظر« :المغني» البن قدامة ( ،)149/2و«مجموع فتاوى شيخ اإلسالم» (.)275/22
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65652مس��ألة :البس��ملة جزء من آية في سورة النمل .قال تعالى( :ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ) [النمل :آية

 .]30-29وهذه حكاية وخبر عن كتاب صدر ِمن س��ليمان  ،وليس
ِ
اإلنسان يقرؤها على أنه سيبتدئ بها في مقدّ مة قراءته للسورة ،لكنّها مقدِّ مة

كتاب َك َت َب ُه ُسليمان ،و َن َق َل ُه لنا ال َّل ُه .

65653مسألة :ليست البسملة آية من ّ
كل سورة.

65654مس��ألة :ليست البس��ملة آية من الفاتحة .هذا على المذهب ،وهو الصحيح؛
الصال َة ـ أي الفاتحة ـ بيني وبين
للحديث
القدس��ي :قال الله تعالىَ « :ق َس ْم ُت َّ
ّ
رب العالمين،
عب��دي نصفين ،ولعبدي ما س��أل ،فإذا قال العبدُ  :الحم��دُ لله ِّ

()1
النبي  لم يكن يجهر
قال الله تعالىَ :ح َم َدني عبدي »...؛ وألن ّ
به��ا ف��ي الصالة ،ولو كان��ت آية من الفاتح��ة لجهر بها .قال َأن��س بن مالك:

النبي ،وأب��ي بكر ،وعم��ر ،وعثمان ،فلم أس��مع أحد ًا منهم
«صلي��ت خل��ف ّ

()2
النبي ،وأبي
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»  ،وفي رواية« :صليت خلف ّ

رب العالمين)»(.)3
بكر ،وعمر ،وعثمان ،فكانوا يستفتحون بـ(الحمد لله ّ

سبع آيات ،وتكون كاآلتي:
65655مسألة :الفاتح َة ُ

	(656.ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) [سورة الفاتحة].
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

180

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

ِ
واللفظ،
َّوزيع السابق لسورة الفاتحة هو التوزيع المطابق للمعنى
65657مسألة :الت ُ
ّأم��ا مطابقته للفظ :فإنه إذا وزَّعت الفاتح�� َة على هذا الوجه صارت اآليات

متناس��بة ومتقاربة ،لكن إذا قي��ل﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾ هذه اآلية
السادسة﴿ .ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾

لفظي.
صارت الس��ابعة طويلة ال تتناس��ب مع اآلية الس��ابقة ،فهذا تناسب
ّ
المعنوي :فإن الله قال في الحديث القدسيَ « :ق َس ْم ُت الصالة
وأما التناسب
ّ
ّ

َ
س��أل .فإذا ق��ال العبدُ ﴿ :ﭖ ﭗ
بين��ي وبين عب��دي نصفين ،ولعبدي ما
ﭘ ﭙ ﭚ﴾ ق��ال الل��هَ :ح َمدن��ي عب��دي .وإذا ق��ال﴿ :ﭛ
لي عبدي .وإذا ق��ال﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾،
ﭜ ﭝ﴾ ق��ال :أثن��ى َع َّ
مج َدن��ي عبدي .فه��ذه ثالث آيات ك ُّله��ا لله ،فإذا ق��ال﴿ :ﭢ ﭣ
ق��الَّ :
ﭤ ﭥ ﭦ﴾ .قال :هذا بيني وبين عبدي ،ولعبدي ما س��أل»(.)1
فيقتضي أن تكون الن ُ
ِّصف ه��ي﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ ،وهي
وأما الخامسة والسادس��ة والسابعة فهي( :ﭧ ﭨ ﭩ
الرابعةّ .
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) ،فتكون
اآليات الث�لاث األولى لله تعالى ،واآليات الث�لاث األخيرة للعبد و﴿ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ﴾ اآلية الوسطى ،بين العبد وبين ر ِّبه.

65658مس��ألة :الترقي��م الموجود في المصحف آليات س��ورة الفاتح��ة هو ترقيم
على القول بأن البسملة آية من الفاتحة.

وس ِّميت «فاتحة»؛ ألنه افتُتِ َح
65659مسألة :الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب اللهُ ،
ُ
الصال ُة في القراءة ،وليست ُيفتتح
الم
ُفتتح بها َّ
صحف في الكتابة؛ وألنها ت ُ
بها ُ
((( ـ رواه مسلم.
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بها ُّ
كل ش��يء ،كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء

يترح ُموا على شخص قالوا« :الفاتحة» ،أو أرادوا
قرأوا الفاتحة ،أو أرادوا أن َّ
تأكي��د الخطوبة أو عقد النكاح قالوا« :الفاتحة» ،يعني :اقرؤوا الفاتحة ،فإن
النبي  ،وال عن صحابته الكرام.
هذا لم َيرِ ْد عن ِّ

ِ
مقاصد القرآن موجود ٌة فيها ،فهي
جميع
66660مسألة :الفاتح ُة هي أ ُّم القرآن؛ ألن
َ
مش��تملة على التوحيد بأنواعه الثالثة ،وعلى الرس��الة ،وعلى اليوم اآلخر،
وجميع ما يتع َّلق بأصول الشرائع موجود
وعلى ُطرق الرس��ل ومخالفيهم،
ُ
()1
«الس ْب ُع المثاني»(.)2
ُسمى َّ
ُسمى «أ ُّم القرآن»  .وت َّ
في هذه الس��ورة ،ولهذا ت َّ
خصها الله ِّ
بالذ ْكرِ في قوله( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
وقد َّ
ف «القرآن العظيم» عليها من باب ع ْط ِ
ﯤ) [الحجر ]87:و َع ْط ُ
ف العا ّم على
َ
الخاص.
ّ

66661مس��ألة :بع��د البس��ملة يق��رأ المص ّلي الفاتح��ة بجميع حروفه��ا وحركاتها
وكلماته��ا وآياتها وترتيب آياتها ،والفاتحة ركن ِمن أركان الصالة وش��رط
تصح الصالة بدونها ـ على الصحيح ـ؛ لحديث« :ال صالة
من شروطها ،ال
ُّ
ِ
ِ
الكتاب»(.)3
بفاتحة
لمن لم يقرأ

66662مس��ألة :ال ُبدَّ أن يأتي المص ّل��ي بالفاتحة متوالية ،فال يقطعها بفصل طويل؛
ألنها عب��ادة واحدة ،فاش��ت َ
بعضها على بع��ض ،كاألعضاء في
ُرط أن ينبني ُ
الو ُضوء.
ُ

((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ومسلم.
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66663مس��ألة :إذا قطع المص ِّلي الفاتحة ِ
بذ ْكرٍ غير مش��روع ،و َط َال أعادها .مثاله:
َل َّم��ا قال( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) جع��ل ُيثني على الله ويقول:
س��بحان الله ،والحم��د لله ،وال إله إال الله ،والله أكبر ،وس��بحان الله بكر ًة

وأصي�لاً ،والله أكبر كبي��ر ًا ،والحمد لله كثير ًا ،وقام يدع��و بدعاء ،ثم قال:
غير مش��روع وعليه إعادته��ا؛ ألنه ال ُبدَّ فيها
(ﭛ ﭜ ﭝ) .فه��ذا ُ
من التوالي.

66664مسألة :إذا قطع المص ِّلي الفاتحة بسكوت غير مشروع و َط َال أعادها .مثالهَ :ل َّما
قال( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) س ِ
يستمع ماذا
��م َع َضوضا َء فس��كت
ُ
َ
ُ
الفصل ،فإنه يعيدها ِمن جديد؛ ألنه ال ُبدَّ فيها من التوالي.
يقول الناس ،وطال

66665مس��ألة :إذا قط��ع المص ِّلي الفاتحة ِ
لما
بذ ْكرٍ مش��روع ،فإنه ال
يض��ر .مثالهّ :
ّ
اجعلنِي منه��م ،وألحقني
��م ْ
ق��ال( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ) ق��ال :ال َّل ُه َّ
ِ
صالة الليل.
مشروع في
بالصالحين .فهذا يسير ،ثم هو
ٌ
يسكت
يضر ،كأن
َ
66666مسألة :إذا قطع المص ِّلي الفاتحة بسكوت مشروع ،فإنه ال ّ
قراءة ِ
ِ
الركو ِع سكوتًا يتمكَّن
إمامه
الستما ِع
ُ
إمامه ،وكان يعلم ّ
يسكت قبل ُّ
أن َ
ِ
سكت ِ
اإلما ُم
أتمها حين
معه أن يكملها،
َ
َ
فس��كت استماعًا لقراءة إمامه ،ثم َّ
يضر ولو طال.
كوت
الس َ
ٌ
مشروع ،فال ُّ
الركوعِ ،فإن هذا ُّ
قبل ُّ

66667مسألة :إذا ترك المص ّلي من الفاتحة تشديدة لم تصح ،وعليه إعادة ما َّ
أخل

به وما بعدَ ه؛ ألن ما قب َله َو َق َع صحيحًا ،مثل تخفيف الباء من قوله( :ﭘ
َصح؛ ألن الحرف المشدَّ د عبارة عن حرفين،
ﭙ ﭚ) ،وإنما لم ت َّ
أنقص حرفًا.
فإذا ت ََر َك التشديدَ
َ
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66668مسألة :إذا ترك المص ّلي من الفاتحة حرفًا لم تصح ،وعليه إعادة ما َّ
أخل به
وما بعدَ ه؛ ألن ما قب َله َو َق َع صحيحًا .مثل :أن يترك (أل) في { َغ ْيرِ ا ْل َمغ ُْض ِ
وب
يقع كثير ًا ِمن الذين ُيدغمون بسبب إسراعهم في القراءة.
َع َل ْي ِه ْم} وهذا ُ
أخل المص ّلي بترتيب ِ
66669مسألة :إذا َّ
آيات الفاتحة ،أو كلماتِها لم تصح ،وعليه
إع��ادة ما َّ
��ع صحيحًا .مثاله :قال{ :ا ْل َح ْمدُ
أخل به وما بعدَ ه؛ ألن ما قب َله َو َق َ
��ه رب ا ْلعا َل ِمين * مالِ ِ
ِ ِ
الر ْح َم ِ
ك َي ْو ِم الدِّ ِ
الر ِحيمِ} أو قال{ :الرحيم
ل َّل َ ِّ َ
ان َّ
ين * َّ
َ َ
الرحمن * مالك يوم الدين} ،فهنا ّ
تصح .وترتيب اآليات
أخل بالترتيب فال ُّ

والكلم��ات
اجتهادي��ًا؛ ولهذا كان
النبي  ولي��س
ّ
توقيفي ع��ن ِّ
ّ
يقول« :ضعوا هذه اآلية في السورة التي ُيذكر فيها كذا»(.)1

67670مسألة :تكون قراءة سورة الفاتحة قراءة ُم ْع َر َبةُ ،م َرتّبة ،متوال ّية.

ِ
67671مس��ألة :يس��ن أن ِ
فيقف عند ِّ
َ
النبي
آي��ات الفاتحة،
يفص َل بين
كل آي��ة؛ َّ
ّ
ألن َّ
ف عند ّ
 كان ُيق ِّط ُع قرا َء َت ُه ،ف َي ِق ُ
كل آية(.)2

67672مس��ألة :وق��وف المص ّل��ي عن��د ّ
مس��تحب ال
كل آية من آي��ات الفاتحة أمر
ّ
ِ ِ
َ
(الفعل
َّبي  دون ْأمرِه ،والقاعدة تقول:
واجب؛ ألنَّه من ف ْع ِل الن ِّ
المجر َد مما ُيتع َّبدُ به يفيد االستحباب).
َّ

صحت .هذا على المشهور
67673مس��ألة :إذا أبدَ ل َّ
(الضا َد) في الفاتحة بـ(الظاء) ّ
((( رواه أحم��د ،وأب��و داود ،والرتم��ذي وق��ال« :حديث حس��ن صحي��ح» ،والحاكم وق��ال« :هذا حديث
صحيح على ش��رط الش��يخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده ضعيف

ومتنه منكر» ،وضعفه األلباين.

((( رواه أحم��د ،وأبو داود ،والدارقطني وقال« :إس��ناده صحيح وكله��م ثقات» ،والحاكم وقال« :صحيح
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي .وصححه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
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المخْ َر َج ْين ،وصعوبة التفريق بينهما،
من المذهب ،وهو الصحيح؛ لتقارب َ

الضاد والظاء.
فرق بين َّ
العامة ُي ِّ
وال يكاد أحدٌ من ّ

الذ ْكرِ لم يناس��ب أن يقرأه ِ
أش��رف ِّ
اإلنس��ان حال
لم��ا كان القرآن
َ
67674مس��ألةّ :
ُ
النبي « :أال
االنحن��اء في صالته ،بل ُيقرأ في حال القيام .قال ّ
وإ ِّني ُنهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجد ًا»(.)1

ِ
67675مس��ألةُ :ي
(ولاَ
ستحب للمص ِّلي أن يقول( :آمين) بتخفيف الميم بعد قولهَ :
ّ
ِ
السر ّية ،ويجهر بها
َّ
الضا ِّل َ
��ر بها اإلمام والمأموم والمنفرد في الصالة ّ
ين) ُيس ُّ
ّ
النبي
الكل في الصالة الجهري��ة؛ لحديث« :إذا أ ّم َن اإلمام فأ ِّمنُوا»()2؛ َّ
وألن َّ
يجه��ر بآمين حتى َي ُمدَّ بها صوتَه()3؛ وألن الصحابة كانوا
 كان
ُ
َ
يرتج المسجدُ بهم(.)4
يجهرون بذلك
النبي حتى َّ
خلف ِّ

النبي
أسر بآمين؛ ّ
أسر ّ
67676مسألة :المنفرد إن جهر بقراءته جهر بآمين ،وإن ّ
ألن َّ
��ر كال ّظه��ر والعصر ال يجه��ر بآمين ،وهذا
الس ِّ
 كان ف��ي صالة ِّ
أن المص ّلي إذا لم يجهر بالقراءة لم يجهر بآمين.
يقتضي ّ
وقوة
أن
67677مس��ألة :المنف��رد الذي يقوم الليل مثالً ،وأحيانًا ي��رى ّ
حضور قلبِه َّ
َ
يقظت��ه وطرد النوم عن��ه بالجهر ،فيجهر كما َف َع َ
النبي  حين
��ل ُّ
َص َّلى بحذيفة بن اليمان(.)5

((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه أب��و داود ،والرتم��ذي وقال« :حديث حس��ن» ،والحاكم وصححه على ش��رط الش��يخين ،ووافقه
الذهبي ،وصححه األلباين.
((( رواه ابن ماجه ،وضعفه األلباين.
((( رواه مسلم.
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يؤم��ن م��ع تأمين إمام��ه؛ لحدي��ث« :إذا ق��ال ا ِ
إلمام :وال
67678مس��ألة :المأم��وم ِّ
الضالي��ن ،فقول��واِ :
َّ
تأمين المالئكة
آمين»()1؛ ولحدي��ثَ « :م ْن وا َف َق تأمينُ��ه
َ
ُغ ِف َر له ما تقدّ م من ذنبه»(.)2

67679مس��ألةِ :
اللهم ْاس ِ
اس��م فِ ْع ِل دعاء،
ب .فهي
(آمي��ن) بالتخفيف معناها:
��تج ْ
ُ
َّ
واسم الفعل ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه.
ُ

ألن
68680مسألة :قال الفقهاء :إذا شدَّ َد المص ّلي
الصالة؛ َّ
الميم في «آمين» بطلت َّ
َ
ٍ
حينئذ «قاصدين»؛ ولهذا قال الفقهاء :يحرم أن ُيشدِّ د الميم ،وتبطل
معناها
ِ
جنس كالم المخلوقين.
الصالة؛ ألنه أتى بكال ٍم ِمن
َّ
68681مس��ألة :يق��ول ِ
اإلما ُم (آمي��ن) إذا انته��ى من قول��ه( :ﭲ ﭳ ﭴ)،
وكذلك المنفرد.

68682مسألة :يقول المأموم (آمين) إذا َش َر َع إمامه في التَّأمين؛ ليكون معه.

يتعجل ،ف�لا يكاد يصل ِ
اإلم��ام النون من (ﭲ
68683مس��ألة :بع��ض المأمومين َّ
ﭳ ﭴ) إال وق��د ق��ال« :آمين» وهذا خالف الس��نّة ،وه��ذا نوع من
مس��ابقة ِ
ألن اإلمام لم ْ
ؤمن عليه وهو فراغه
اإلم��ام؛ ّ
يصل إلى الحدّ ال��ذي ُي َّ

من قوله( :ﭲ ﭳ ﭴ).

يعرف المس��لم الفاتح َة وج��ب عليه تعلمه��ا؛ ألن القاعدة
68684مس��ألة :إذا ل��م
ْ
يتم الواجب إال به فهو واجب).
تقول( :ما ال ُّ

((( رواه البخاري.

((( رواه البخاري ومسلم.
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تيس َر ِم َن القرآن ِم ْن سواها؛
68685مسألة :إذا عجز المسلم عن تع ّلم الفاتحة قرأ ما َّ
تيس َر معك من القرآن»(.)1
لعموم حديث« :اقرأ ما َّ

68686مس��ألة :إن ل��م يتع ّلم الفاتح��ة إال بأجرة لزمه ذلك ،كما ل��و لم يجد ما ًء إال
يلزمه شراؤه للطهارة.
ببيع ،فإنه ُ

68687مسألة :يجوز لمع ّلم الفاتحة أخذ أجرة على تعليمه إياه؛ لعموم حديث« :إنَّ
كتاب الله»( .)2وهذا الذي استُؤجر أو طلب األجرة
أحقَّ ما أخذ ُتم عليه أجر ًا ُ
َ
طل��ب على عمل م َتعدّ وه��و التعليم ،بخالف من طلب ُأج��رة على ِ
القراءة،
ُ َ
ِ
فإن��ه ال يجوز ،كما ل��و قال :أنا ُ
البقرة وتُعطيني ك��ذا وكذا .فهذا
أقرأ س��ور َة
النبي
َح��رامَّ .أم��ا إذا قال :أع ِّل ُم َك ّإياه��ا بكذا وكذا؛ فهذا جائز؛ وله��ذا َّ
زو َج ُّ
الر ُج َل الذي لم يجدْ مهر ًا بما معه من ال ُقرآن يع ِّل ُمها َّإياه(.)3
َّ 

68688مس��ألة :إذا عجز المسلم عن تع ّلم ش��يء من القرآن فإنه يذكر الله ،فيقول:
قوة
«س��بحان الل��ه ،والحمدُ لله ،وال إله إال الله ،وال َّل�� ُه أكبر ،وال حول وال ّ
إال بالله»(.)4

س��تحب لإلمام أن يس��كت س��كتة يس��يرة بعدَ الفاتحة .هذا على
68689مس��ألةُ :ي
ّ
ِ
الق ِ
ييز بين ِ
المذهب ،وهو الصحيح؛ للت َّْم ِ
المفروضة والقراءة المستح َّبة؛
راءة
وليتراد إليه نفسه؛ وليتأمل اإلمام ماذا يقرأ؛ وليشرع المأموم ِ
بالقراءة.
َّ
ُ
َّ
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري.

((( رواه البخاري ومسلم.

وحسنه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط« :حديث حسن بطرقه».
((( رواه أحمد ،وأبو داود،
ّ
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69690مس��ألة :ال تكون س��كتة اإلمام بع��د الفاتحة بمقدار أن َ
يقرأ المأمو ُم ُس��ور َة
الس��نّة؛ ألن
الس��كوت به��ذا المقدار إلى البدعة أقرب منه إلى ُّ
الفاتحة ،بل ُّ
ٌ
��كوت
الس
الصحاب ُة
َ
النبي  يس��كتُه ل��كان َّ
هذا ُّ
طويل ،ولو كان ُّ
سأل أبو هريرة النَّبي عن سكوته فيما بين التكبير ِ
يسألون عنه ،كما َ
والقراءة:
ُ
َّ
ما يقول(.)1

69691مسألةُ :ي َس ُّن لإلمام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة.

69692مس��ألة :يش��رع لإلمام والمنفرد قراءة بعض س��ورة س��واء من ّأولها أو من
ت عن
النب��ي  أنه قرأ في ُس��ن َِّة الفجر آيات من
أثنائه��ا؛ ألن��ه َث َب َ
ِّ

الركعة األُول��ى( :ﭣ ﭤ ﭥ  ...اآلية)
الس��ور ،فكان أحيانًا يقرأ في َّ
ُّ

[البق��رة ،]136:وف��ي الثاني��ة( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ت في
ت في النَّ ْفل َث َب َ
أن ما َث َب َ
ﭲ  ...اآلي��ة) [آل عمران ،)2(]64:واألص��لّ :

النبي قرأ ذات يوم س��ورة (المؤمنون) فلما وصل
الف��رض إال بدليل؛ وألن َّ
إلى قصة موس��ى أخذته َس�� ْعل ٌة َف َرك ََع(َّ ،)3
السورة،
فدل هذا على جواز َق ْس ِم ُّ
الحاجة؛ وألنهما عبادتان من جنس واحد ،واألصل اتّفاقهما
وال س َّيما عند َ

في األحكام.

ِ
سرا،
69693مسألة :إذا قرأ المص ّلي بعد الفاتحة سورة من ّأولها ُس َّن له أن ُي َب ْسمل ّ
ِ
السور ،ال في
ْ
وإن قرأ من إثنائها لم ُي َب ْس��مل ،فالبس��ملة ال تُقرأ في أواس��ط ُّ
الصالة وال خارجها.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

188

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

الم َف َّص ُل :هو من سورة (ق) إلى سورة (الناس).
69694مسألةُ :
69695مسألة :الم َفص ُل ثالثة أقسام :منه طِوال ،ومنه ِقصار ،ومنه وسطِ ،
فمن (ق)
ُ َّ
إلى (عم) هذا هو طِوالهِ ،
ومن
ومن ( َع َّم) إلى ُّ
(الض َحى) هذا هو أوس��اطهُ ،
َ َّ
(الض َحى) إلى (الناس) هذا هو قصاره.
ُّ

فصالً؛ لكثرة فواصله؛ ألن سوره قصيرة.
الم َف َّص ُل ُم َّ
69696مسألةُ :س ِّمي ُ
ِ
الم َف َّص ِل؛ ألن
69697مسألة:
ّ
يستحب أن يقرأ المص ِّلي في صالة الصبح من طوال ُ
نص على القرآن في ص�لاة الفجر فقال( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
الل��ه َّ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ) [اإلس��راء :آي��ة ،]78
ِ
َفعب��ر عن الص ِ
مس��توعبًا
الة بالقرآن إش��ار ًة إلى أنَّ��ه ينبغي أن يكون القرآن
َّ
َّ َ
النبي ِّ 
يصلي
ألكثرها؛ ولحديث أبي برزة  قال« :كان ّ
الصب��ح وأحدن��ا يعرف جليس��ه ،ويقرأ فيها ما بين الس�� ّتين إل��ى المئة»()1؛
ولحديث أبي هريرة  قال« :ما ص ّليت وراء أحد أشبه صالة برسول

المفصل ،وفي العش��اء بوسط
الله من فالن .وكان يقرأ في المغرب بقصار
ّ
المفصل ،ويقرأ في الصبح ِ
بطوال المفصل»(.)2

أن يقرأ المص ِّلي فِي الظهر والعصر والعش��اء من أوساط
69698مس��ألةُ :ي
س��تحب ْ
ّ
()3
النبي
الم َف َّص��ل؛ ألنه غالب فِ ْع ِل
ُ
النب��ي  ؛ ولحديث« :كان ّ
ِّ
يق��رأ في الظهر ب��ـ(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) ،وفي العصر نح��و ذلك»()4؛ وألنه

((( رواه البخاري ومسلم.

وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده قوي على شرط مسلم».
((( رواه أحمد ،والنسائي،
ّ
((( انظر الحاشية السابقة.
((( رواه مسلم.
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بن َج َب ٍل  أن يقرأ في صالة العشاء بـ(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
أرش��د معا َذ َ

ﮣ)( ،ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) ،و(ﭑ ﭒ ﭓ)(.)1

ِ
ب ِم ْن ِق َص ِ
الم ْغرِ ِ
الم َف َّصل؛ ألنه
69699مس��ألةُ :يس��تحب ْ
��ار ُ
أن يقرأ المص ّلي ف��ي َ
ِ
النبي .)2(
غالب ف ْع ِل ِّ
وي َق ِّص َر في
70700مس��ألة :ال بأس أن يطيل اإلمام في بعض األحيان في المغربُ ،
الفجر ب��ـ (ﭩ ﭪ) قرأها
الفج��ر ،فقد َص َّلى رس��ول الل��ه 
َ
في الركعتين( ،)3ومرة قرأ في المغرب بس��ورة {األَعر ِ
اف}( ،)4وقرأ بسورة
َْ
ُ
َّ
َّ
ور}( ،)5وقرأ بسورة {المرسالت}(.)6
{ا ْل ُّط َ

70701مس��ألة :ال بأس أن َ
ِ
يكررها
يقرأ المص ِّلي بالس��ورة في
الركعتي��ن بمعنى أنه ِّ
مرتي��ن؛ ِلف ْع ُ
الركعتين
النبي  فقد ق��رأ( :ﭩ ﭪ) ف��ي َّ
َّ
��ل ِّ
كررها مرتين(.)7
جميعًا َّ

النبي  س��ورة «الزلزلة» في صالة الفجر تش��ريعًا
70702مس��ألةّ :
كرر َّ
األص��ل ف��ي فِ ْع ِ
َ
��ل الرس��ول
ألن
أن ذل��ك جائ��ز؛ َّ
لألم��ة ال نس��يانا؛ ليب ِّي��ن ّ
ّ
التشريع ،وأنه لو كان ناسيًا َلنُ ِّب َه عليه.

ُ

((( رواه البخاري ومسلم.

وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط :إ»سناده قوي على شرط مسلم».
((( رواه أحمد ،والنسائي،
ّ
وحسنه األلباين.
((( رواه أبو داود ،والبيهقي،
ّ
((( رواه البخاري.

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.

وحسنه األلباين.
((( رواه أبو داود ،والبيهقي،
ّ
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الس��ور ،وأواخرها؛ لعم��وم قوله
70703مس��ألة :يج��وز للمص ِّل��ي قراءة أوس��اط ُّ
تيس��ر
تعال��ى( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) [المزم��ل]20:؛ ولحديث« :اقرأ ما ّ
معك من القرآن»()1؛ وألنه  كان يقرأ في سنّة الفجر في الركعة
األولى بع��د الفاتح��ة( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)...

[البق��رة ،]136:وفي الثاني��ة( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ت في النَّ ْف ِ
ت في الفرض
��ل َث َب َ
أن ما َث َب َ
ﭲ) [آل عم��ران ،)2(]64:واألص��ل ّ
مخصص.
إال بدليل
ّ

70704مسألة :ال يجوز تنكيس حروف اآلية ،بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على
َّ
الصال َة
ثالث��ة أحرف فيبدؤه��ا ِمن آخرها ،فهذا ال
ش��ك في تحريم��هَّ ،
وأن َّ
ُ
أن
تبطل به؛ ألنه أخرج
أن الغالب َّ
القرآن عن الوجه الذي تك َّلم الله به ،كما َّ
َ
ُ
يختلف اختالفًا كبير ًا.
المعنى

70705مسألة :ال يجوز تنكيس كلمات اآلية ،أي يبدأ بكلمة قبل األُخرى ،مثل :أن
محرم بال
يق��ول« :الحمد ِّ
لرب العالمين ،الله الرحمن الرحيم» .فهذا أيضًا َّ

ُ
ٍّ
الصالةُ.
إخراج لكال ِم الله عن الوجه الذي تك َّلم ال َّل ُه به،
شك؛ ألنه
وتبطل به َّ
ٌ

توقيفي.
70706مسألة :ال يجوز تنكيس اآليات؛ ألن ترتيب اآليات
ّ
توقيفي :أنه ُيتو َّق ُ
ف فيه على ما َو َر َد به َّ
رع.
70707مسألة :معنى
الش ُ
ّ

الصحاب َة َ و َض ُعوا
السور ـ على الصحيح ـ؛ َّ
ألن َّ
70708مسألةُ :يكره تنكيس ُّ
صحف ِ
َ
اإلمام في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفانَ ،و َضعوه على هذا
الم
ُ
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.
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الخروج عن إجماعهم؛ ألنَّهم س��ل ُفنا وقدوتنا ،وهو
التَّرتي��ب( ،)1فال ينبغي
ُ
من س��نَّة الخليفة الراشد عثمان بن عفان ،وقد ُأ ِمرنَا بات ِ
ِّباعه؛ وألنه قد يكون
ْ
ُ
ٌ
الن��اس يقدِّ مون،
أن
فيه
العامة ،و َتنَ ُّق ٌص ل��كالم الله إذا رأوا َّ
َ
تش��ويش عل��ى ّ

النبي « النس��اء» قبل «آل عمران»
ِّ
ويؤخرون في��هّ ،
وأما قراءة ِّ
ِ
َ
النبي القرآن في
ألن
فه��ذا لع َّله قب��ل العرضة األخيرة؛ َّ
جبريل كان ُيع��ار ُض َّ
ك ُِّل رمض��ان( ،)2فيكون ما اتَّفق عليه الصحاب�� ُة أو ما كادوا يتَّفقون عليه هو

استقر عليه األمر.
الذي
َّ

ّ
اجته��ادي ،فما
توقيف��ي ،ومنه
الس��ور منه
70709مس��ألة:
الح��ق ّ
ّ
أن الترتي��ب بين ُّ
ّ
«س�� ِّبحِ »
الس��نَّ ُة كالترتيب بي��ن ُ
«الجمع��ة» و«المنافقون» ،وبين َ
َو َر َد ْت ب��ه ُّ
و«الغاشية» فهو على س��بيل التوقيف ،فالنبي َ 
قرأ «الجمعة»
ُّ
()3
«س�� ِّبح» قبل «الغاش��ية»( ،)4فهذا على س��بيل
قب��ل «المنافق��ون»  ،وق��رأ َ
الصحابة ،والغالب
الترتيب التوقيفي ،وما لم َترِ ْد به الس��نَّة فه��و اجتهاد من َّ
أقرب للصواب.
أن االجتها َد إذا كان معه األكثر
َّ
ُ

بج ْم ِع
71710مسألة :هناك قراءات خارجة عن مصحف عثمان  الذي َأ َم َر َ
النبي
المصاح��ف عليه ،وه��ذه القراءات صحيح��ة ثابتة َّ
عمن قرأ به��ا عن ِّ
وإن كانت َصحيحةً.
 ،لكنّها ُت َعدُّ عند ال ُق َّراء شا َّذة اصطالحًاْ ،

الن��اس عليه في خالفته،
71711مس��ألة :مصحف عثم��ان بن عفان هو الذي َج َم َع
َ
((( رواه البخاري.

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
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جم��ع ،بل كان في ُص ِ
أن
دور
النب��ي  تُو ّفي والقرآن لم ُي
وذل��ك ّ
ْ
َّ
ب النخل ،وفي ال ِّلخَ ِ
الرجال ،وفي ُع ُس ِ
اف ـ الحجارة البيضاء الرهيفة ـ ،وما
ِّ
استحر ُ
القتل بال ُق َّراء
أش��به ذلك ،ثم ُج ِم َع في خالفة أبي بكر الصديق حين
َّ
في الي ِ
مامة( ،)1ثم ج ِمع في ِ
عهد ُعثمان(.)2
ُ َ
َ

النبي  قال« :إنَّ القرآنَ
71712مس��ألة :س��بب جمع القرآن الكريمّ :
أن َّ
ِ
ٍ
أح��رف»( ،)3ف��كان الناس يق��رأون بهذه األح��رف ،وقد
س��بعة
ُأن�� ِز َل على

اختلف��ت لهجات الن��اس فصار فيه خ�لاف في األجناد الذي��ن يقاتلون في
بعض ال ُقو ِ
أطراف الدولة ِ
فخشي ُ
اد من الفتنة ،فكتبوا إلى عثمان
اإلسالم ّية،
َّ
َ
ٍ
حرف واحد ،يعني على
بج ْم ِع القراءات على
في ذلك ،فاستش��ار الصحاب َة َ
ٍ
ٍ
َ
واحد
مصحف
المصاح��ف ك َّلها على
لغ��ة واحدة وهي لغة قريشَ ،ف َج َم َع
َ
األم ُة على هذا المصح��ف ،ون ُِق َل إلينا نقالً
وأحرق ما س��واها ،فاجتمع��ت ّ
األصاغر عن األكابرِ ،ولم تختلف فيه األيدي وال النَّ َق َلةُ ،بل
متوات��ر ًا ،ينقله
ُ
ِ
ٌ
بحفظ الله إلى يوم القيامة.
محفوظ
هو

71713مس��ألة :اختار عثمان بن عفان لغة قريش؛ ألنها أش��رف اللغات؛ حيث إنَّها
لغ ُة النبي ؛ وألنها أعرب ال ُّل ِ
غات :أي أنها أرسخها في العرب ّية.
ُ
ِّ

تص��ح الصالة بق��راءة خارجة عن مصحف عثم��ان .مثال ذلك:
71714مس��ألة :ال
ّ
ِ
{فم ْن ل��م َي ِ
جدْ َف ِص َي��ا ُم َثال َث ِة أيا ٍم
قراءة ابن مس��عود ف��ي آية ك ّف��ارة اليمينَ :
م َتتَابِع ٍ
ولك��ن الصحيح :أنه
��ة} بزي��ادة لفظ (متتابعة) .ه��ذا على المذهب.
ُ َ
ّ
((( رواه البخاري.
((( رواه البخاري.

((( رواه البخاري ومسلم.
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صح��ت موصول ًة إلى
الصالة؛ ألنها َّ
الص�لاة وخارج َّ
تص��ح القراء ُة بها في َّ
ُّ
رسول الله .

العامة
العام��ة؛ ألنّنا إذا قرأنا به��ا أما َم َّ
71715مس��ألة :ال يق��رأ بالقراءة الش��ا ّذة أما َم َّ
وق َّلة ٍ
وق َّلة اطمئنان إلى القرآن الكريمِ ،
حصل بذلك فتنة وتش��ويشِ ،
ثقة به،
وهذا ال َش َّ
ك أنه مؤ ّثر ر ّبما على العقيدة فضالً عن العمل ،لكن الكالم فيما
اإلنس��ان وبين ِ
بين ِ
نفسه ،أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة
هدي الصحابة أال تُحدِّ َ
ث الناس بحديث ال تبلغه عقو ُلهم،
وألن
هذا األمر؛ َّ
َ

«حدِّ ث��وا النَّاس بما يعرفون ـ أي :بما يمكن
علي َ :
كم��ا في حديث ٍّ
ون أن ُي َّ
كذ َب ال َّل ُه ورسو ُله؟»(،)1
أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقو ُلهم ـ أتح ُّب َ
ابن مس��عود« :إنك ال تُحدِّ ث قومًا حديثًا ال تبلغ��ه عقو ُلهم إال كان
وق��ال ُ
لبعضهم فتنة»(.)2

صحت القراءة الش��ا ّذة َع َّمن قرأ بها ِمن الصحابة فإنها مرفوع ٌة
71716مس��ألة :إذا َّ
الصالة
إلى رس��ول الل��ه  فتكون ُح َّجةً،
وتصح الق��راء ُة بها في َّ
ُّ

صحت موصول ًة إلى رسول الله.
الصالة؛ ألنها َّ
وخارج َّ

الذمة .فإذا فعل عبادة
71717مس��ألةَّ :
الصحيح :هو ما س��قط به الطلب و َبرئت به ّ
الذمة ،قلنا :إنَّها صحيحةٌ.
وسقط بها الطلب ،وبرئت بها ّ
الذم��ة .فإذا فعل
71718مس��ألة :الفاس��د :هو ما لن يس��قط به الطلب ول��م تبرأ به ّ
ِ
يس��قط الطلب بها عنه الختالل شرط ،أو وجود مفسد،
اإلنس��ان عبادة ولم
قلنا :إنها فاسدة.

((( رواه البخاري.
((( رواه مسلم.
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71719مس��ألة :ينبغي للمص ّلي قبل أن يركع أن يس��كت س��كوتا ب َقدْ ِر ما يرتدُّ إليه
َ
رس��ول الله
��م َرة ب��ن ُجندب« :أنَّ
َن َف ُس��ه ،ف��إن ذلك قد ج��اء في حديث َس ُ
ِ
الصالة ،وإذا فرغ ِمن قراءة
يسكت سكتتين :إذا دخل في
 كان
ُ

ِ
الكتاب وس��ورة عن��د الركوع .فأنكر ذلك علي��ه عمران بن حصين،
فاتحة
فكتبوا إلى ُأ َب ٍّي بن كعب في ذلك إلى المدينة .قالَ :ص َد َق َس ُم َرة»(.)1

تيسر يركع المص ِّلي مك ِّبر ًا.
72720مسألة :بعد قراءة الفاتحة وقراءة ما ّ

فإن هذه الهيئة ِمن هيئات التعظيم؛
72721مسألة :المقصو ُد بالركوع :تعظيم اللهَّ ،
ولذل��ك كان الن��اس يفعلونها أم��ام الملوك والكبراء والس��ادة ينحنون لهم
ور َّبما يس��جدون والعي��اذ بالله ،فالركوع هيئ��ة ّ
تدل على
ور َّبم��ا يركعونُ ،
ُ

النبي « :أ ّما
تعظي��م الراك ِع بين ي��دي َم ْن َرك ََع له؛ ولهذا ق��ال ّ
ال��رب  ،)2(»وبه��ذا الذكر في الرك��وع يجتمع
الرك��وع َف َع ِّظم��وا فيه
َّ
ِ
علي لله.
التعظيم
القولي والتعظيم الف ّ
ّ
ِ
ِ
واالنتهاء ،فلو بدأ بالتَّكبير
االنتقال
72722مسألة :تكبيرات االنتقال تكون فيما بين
أتم ُه بعد أن َي ِص َ
الركوع فإن��ه ال يجزئه؛ ألن هذا
قب��ل أن
َ
��ل إلى ُّ
يه��وي ،أو َّ

الركن األول لم
الركنينْ ،
ف��إن أدخ َله في ُّ
تكبي��ر ف��ي االنتقال ،فمح ُّله ما بين ُّ
ٌ

يصح؛ ألنه مكان ال ُيش��رع فيه هذا
الرك��ن الثاني لم
َّ
َّ
يص��ح ،وإن أدخله في ُّ
ِّ
التكبير ،والركوع ال ُيش��رع في��ه التكبير ،إنما
ك��ر ،فالقي��ا ُم ال ُيش��رع فيه
ُ
الذ ُ
ولكن الصحيح :أنه إذا ابتدأ
التكبير بين القيام وبين الركوعِ .هذا على قول.
ّ
ُ

وحسنه ،وض ّعفه األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :رجاله ثقات».
((( رواه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي
ّ
((( رواه مسلم.
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وأتمه بعدَ ه فال حرج ،ولو ابتدأه
المصل��ي
التكبير قبل ُ
اله ِو ِّ
الرك��وعَِّ ،
ي إِلى ُّ
َ
ِِ
اله ِ
��ر َج ،لكن األفضل :أن
حي��ن ُ
��و ِّ
الركو ِع فال َح َ
وأتمه بعد وصوله إل��ى ُّ
ي َّ
«سمع الله لمن
يكون فيما بين الركنين بحس��ب اإلمكان .وهكذا ُيقال في:
َ
حمده» وجمي ِع تكبيرات االنتقال.

72723مسألة :إذا لم يبتدئ المص ّلي التكبير أو التسميع إال بعد الوصول إلى الركن
الذي يليه ،فإنه ال يعتدُّ به ـ على الصحيح ـ؛ ألنه جاء في غير مح ّله ،وبالتالي
تصح صالته.
ال
ّ

أن يرفع يديه إلى َح ِ
ذو َمنكبيه ،أو إلى
72724مسألةُ :ي َس ُّن للمص ِّلي إذا ك ّبر للركوع ْ
حذو َمنكبيه إذا
ُفروع ُأذنيه؛ لحديث« :أنَّ
يرفع يديه َ
النبي  كان ُ
َّ
كب َر للركوع ،وإذا رفع رأسه من الركوع»(.)1
افتتح َّ
الصال َة ،وإذا َّ

��ن للمص ِّلي إذا ركع أن َيضع كفيه على ُركبتي��ه معتمد ًا عليهما
72725مس��ألةُ :ي َس ُّ
مفرجتي األَصابع ال مضمومة ،كأنه قابض ُركبتيه ،كما
جرد َل ْمسّ .
وليس ُم َّ
السنَّة(.)2
جاءت بذلك ُّ

أن يجعل ظهره ُم ْس��ت َِويًا حال ركوعه ،واالستواء:
س��ن للمص ِّلي ْ
72726مس��ألةُ :ي ُّ
يقوس
العلو والنزول ،يعني ال ِّ
المدِّ  ،واستواءه في ِّ
يش��مل استواء الظهر في َ
ظهره ،وال َي ْه ُص ُر ُه حتى ينزل وس��طه ،وال ينزل َم ْقدَ م ظهره ،قالت عائش��ة:
«كان إذا ركع لم ي ْش ِخص رأسه ولم ي َصوب ُه»( .)3لم ي ْش ِ
خ ْصه :أي لم يرفعه،
ُ
ْ
ُ ِّ ْ
ُ
سويه ،حتى
صو ْبه :أي لم ينزله ،ولكن بين ذلك؛ ولحديث« :أنه كان ُي ِّ
ولم ُي ِّ

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.

196

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

ِ
الس��تقر»( ،)1وهذا ُّ
كمال التس��وية ،فيكون
ي��دل على
��ب عليه الماء
لو ُص َّ
َّ

الظهر والرأس سواء ،ويكون الظهر ممدود ًا مستويًا.

كالوتَر.
سن للراكع ْ
أن يجافي بين س��اعديه وعضديه ،فتكون يده َ
72727مس��ألةُ :ي ُّ
ومعنى يجافي :أي يباعد.

كالوتَر.
سن للراكع ْ
أن َي ُمدَّ رجليه بأن يجعلها َ
72728مسألةُ :ي ُّ

72729مس��ألة :إذا جافى الراكع بين ساعديه وعضديه ،وقبض ركبتيه بكفيه ،ومدّ
رجليه استقام ظهره.

أن يكون الرأس والظهر س��واء حال الركوع ،فال يرفع رأسه
س��ن ْ
73730مس��ألةُ :ي ُّ
وال ينزله.

أن يجافي قليال بين ركبتيه فال يلصقهما وال يوسع بينهما.
سن للراكع ْ
73731مسألةُ :ي ُّ

ِ
الركوع أن ينحني بحيث يمكن أن َي َم َّس ُركبتيه بيديه.
73732مس��ألة:
ُ
الواجب من ُّ
أن ينحني بحيث يكون
هذا هو المش��هور م��ن المذهب.
ولكن الصحي��حْ :
ّ
ِ
أن
أقرب من��ه إلى
إل��ى الركوع التا ِّم
الوقوف التا ِّم ،وبحي��ث َيعرف َمن يراه َّ
َ
هذا الرجل راكع.

73733مس��ألة :يقول المص ِّلي في ركوعه( :س��بحان َر ِّب��ي العظيم)؛ لحديث« :أ َّما
الركوع ِّ
الرب»( ،)2ومعنى التسبيح :التنزيه ،ومعنى العظيم :أي
فعظموا فيه ّ
العظيم في ذاتِ ِه ،وصفاتِ ِه ،وأسمائه ،وأفعاله.
((( رواه اب��ن ماج��ه ،ويف إس��ناده طلحة بن زيد ،ق��ال البخاري وغي��ره« :منكر الحديث» ،وق��ال أحمد بن
المديني« :يضع الحديث» ،والحديث صححه األلباين.

((( رواه مسلم.
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73734مس��ألة :س��بحان :اس��م مصدر منصوب عل��ى المفعول ّية المطلق��ة دائمًا،
محذوف العامل دائمًا أيضًا.

73735مسألةُ :ينزَّه الله مما يلي:

ِ
ِ
ِ
ِ
والموت،
والضع��ف،
والعجز،
الجه��ل،
1 .1مطل��ق النقص :ف ُين��زَّه اهلل عن
والنو ِم وما أشبه ذلك.

2 .2النقص يف كما ِل اهلل ،ف ُينزَّه اهلل عن التعب فيما يفعله ،كما يف قوله تعالى:
(ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ) [ق.]38:

نق��ص؛ ألن إلحاق الكامل
3 .3مماثل��ة املخلوق�ين ،فإن مماثل��ة المخلوقين ٌ
بالناقص يجعله ناقصًا ،بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصًا.

73736مسألة :العظيم :أي العظيم في ذاتِ ِه وصفاتِ ِه .فإنه  في ذاته أعظم
ِمن ِّ
كل ش��يء ،قال الله تعالى( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

وأما ِع َظ ُم
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [األنبياءَّ ]104:
صفاته فال تس��أل عنها ،ما من صفة من صفاته إال وهي ُعظمى كما قال الله
تعالى( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [النحل.]60:

73737مس��ألة :إذا قال المص ّلي في ركوعه( :س��بحان ر ّبي العظيم) ،فإنه ينزّه الله
ويصف��ه بعد تنزيه��ه بأمرين كماليي��ن كاملين وهم��ا :الربوب ّي��ة ،والعظمة،
فيجتمع ِمن هذا ِّ
الذكرِ :التنزيه ،والتعظيم.

فعلي،
قوليُّ ،
وبالرك��وع تعظيم ٌّ
73738مس��ألة :التنزيه والتعظيم باللس��ان تعظي��م ٌّ
النبي
القولي
فيكون الراك��ع جامعًا بين التعظيمي��ن:
والفعلي؛ وله��ذا قال ُّ
ّ
ّ
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« :أال وإ ِّن��ي ُنهي��ت أن أق��رأ الق��رآن راكع��ًا أو س��اجد ًا ،أ َّما
الركوع ِّ
الرب»(.)1
فعظموا فيه ّ

73739مسألة :االقتصار على قول( :سبحان ر ّبي العظيم) أفضل من أن يزيد قوله:
ِ
المشروع
أن
(وبحمده) .هذا هو المش��هور ِمن المذهب.
الصحيحَّ :
َ
ولكن َّ
ّ
ِ
أن َ
السنَّ ُة(.)2
يقول أحيانًا:
(وبحمده)؛ َّ
ْ
ألن ذلك قد جاءت به ُّ

اللهم
الله��م ر ّبنا وبحم��دك،
أن يق��ول الراكع( :س��بحانك
س��ن ْ
74740مس��ألةُ :ي ُّ
ّ
ّ
رب المالئك��ة والروح)( ،)4ويقول:
وس ّ
(س ُّ��ب ٌ
وح ُقدُّ ٌ
اغفر لي)( ،)3ويقولُ :
(اللهم
(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)( ،)5ويقول:
ّ
لك ركعت ،وبك آمنت ،ولك أس��لمت ،وعليك توكلت ،أنت ر ّبي ،خشع
لك سمعي وبصري ولحمي ودمي ّ
ومخي وعظمي وعصبي)(.)6

عامة العلماء .وليس هذا
74741مس��ألة :أذكار الركوع المعروفة تُقال جميعًا عند َّ
من باب التنويع.

74742مس��ألة :الركوع لي��س موطنا للدعاء بل ه��و موطن لتعظيم الله وتس��بيحه
وحمده ونحو ذلك؛ لحديث« :أ َّما الركوع ِّ
الرب»(.)7
فعظموا فيه ّ
((( رواه مسلم.

وصححه األلباين.
((( رواه أبو داود،
ّ
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.

وصححه األلباين.
((( رواه أبو داود ،والنسائي،
ّ
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
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74743مس��ألة :يرف��ع المص ّلي م��ن الرك��وع َقائال إم��ام ومنفرد( :س��مع الله لمن
حمده).

74744مس��ألة :قول( :سمع الله لمن حمده) من أذكار الرفع ،فال يقال قبل الرفع،
يس��مع ِمن حين ما
ولكن الصحيح :أنه
ؤخر لِ َما بعده .هذا على قول.
وال ُي َّ
ّ
ّ
استتم قبل أن
يس��تتم قائما ،ولكن لو
يرفع ،ويحرص على أن ينتهي قبل أن
ّ
ّ

ُ
الصال َة تفس��دُ بذلك َح َرج ،وال يمكن أن
حرج عليه،
والقول بأن َّ
ينتهي فال َ
ُي َ
عمل به إال بمش َّق ٍة.
74745مس��ألة :معن��ى (س ِ
اس��تجاب ،وهذا هو الم��راد بداللة اللفظ
��م َع الله) :أي
َ
َ
وداللة المقام عليهّ ،أما داللة اللفظ :فهو تعدِّ ي الفعل بالالم بدال من تعديها
وأقرب فِ ْع ٍل
بنفسها ،وعدّ يت بالالم؛ ألنها ُض ِّمنت معنى فعل ُيعدَّ ى بالالم،
ُ
مجرد السمع ال
وأما داللة المقام :فألن َّ
يتناسب مع هذا الفعل (استجاب)ّ ،

يسمع َم ْن يحمدُ ه أي
يس��تفيدُ منه الحامدُ  ،إنَّما يستفيد باالستجابة ،فإن الله
ُ
السلمي  قال« :قلت :يا رسول
يس��تجيب له ،فعن َع ْمرِو بن َع َب َس��ة
ّ
��م ُع؟ قال :جوف الليل اآلخر»(ّ ،)1
أن من
ويدل هذا على ّ
اللهّ ،
أي الليل َأ ْس َ
يحمدُ الله يرجو الثواب،
حمد الله فإنه قد دعا ر ّبه بلسان الحال؛ ألن الذي َ

متضمن
فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير
ِّ
للدع��اء؛ ألنه لم يحم ِ
��د الله إال رج��اء الثواب ،فيكون قولنا( :اس��تجاب)
َ َ
مناسبا تماما لذلك.

74746مس��ألة :ال بدّ أن يكون التس��ميع بهذا اللفظ( :س��مع الله لمن حمده) ،فلو
وحسنه األلباين.
((( رواه الرتمذي وقال« :حديث حسن»،
ّ
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ْ��ر واجب،
ق��ال( :اس��تجاب الله لم��ن أثنى علي��ه) فال
ُّ
يص��ح؛ ألن هذا ِذك ٌ
قتصر فيه على الوارد.
ف ُي ُ

74747مسألة :ال بدّ أن يكون التسميع على هذا الترتيب( :سمع الله لمن حمده)،
يصح ،ولو قال( :لمن حمده س��مع
فل��و قال( :الله س��مع لمن حمده) ل��م
ّ
الله) لم
النبي :
ّ
يصح أيضا؛ ألن الس��نَّة وردت هكذا ،وقد قال ّ
«ص ُّلوا كم��ا رأيتموني ُأص ّلي»()1؛ وألنه ِذك ٌْر واج��ب فوجب االقتصار فيه

على الوارد.

74748مسألةَ :يرفع المص ِّلي يديه إلى حذو منكبيه ،أو إلى فروع أذنيه حال رفعه من
الركوع»(.)2
يرفع يديه إذا َك َّب َر للركوع ،وإذا رفع من
ِ
الركوع؛ لحديث« :كان ُ

74749مس��ألة :يقول اإلم��ام والمنفرد بعد قيامهما من الرك��وع( :ر ّبنا لك الحمد،
اللهم ر ّبنا ولك الحمد)،
اللهم ر ّبنا لك الحمد ،أو
أو َر َّبن��ا ولك الحمد ،أو
ّ
ّ
ّ
وكل واح��دة من هذه الصفات مجزئة ،ولكن األفضل أن يقول هذا أحيانا،
وهذا أحيانا.

وأما
75750مسألة( :الحمدُ ) :هو وصف المحمود بالكمال مع المح َّبة والتعظيمَّ .
(الح ْمدَ ) :بأنه الثناء بالجميل االختياري ،فهذا قاصر؛ ألن الثناء
��ر َ
ف َ
من َع َّ

مكرر كما جاء في الحديث القدسي:
أخص من المدح؛ ألن الثناء هو ٌ
ُّ
مدح َّ
«أنّ ا ِ
إلنسان إذا قال :الحمد لله َر ِّب العالمين ،قال اللهَ :ح ِم َدني عبدي ،فإذا
()3
الح ْم ِد
ففر َق الل ُه بين َ
لي عبدي» َّ ،
قال :الرحمن الرحيم ،قال الله :أثنى َع َّ
((( رواه البخاري.

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.
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الح ْمدُ على كم��ال الصفات
والثن��اء؛ وألن��ه بالجميل االختي��اري
يخ��رج َ
ُ
الالزم��ة التي ال تتع��دَّ ى كالعظمة والكبرياء ،وما أش��به ذلك ،والله محمود

المتعدية ،فهو محمو ٌد على
عل��ى صفات الكمال الالزمة ،وصفات الكمال
ّ
كمالِ ِه ومحمو ٌد على إحسانِ ِه.

المدحَ :و ْص ُ
ف الممدوح بالكمال ،أو بالصفات الحميدة ،لكن ال
75751مس��ألة:
َ
يمدحه ِمن أجل أن َ
ينال َغ َرضًا له،
يلزم منه أن يكون محبوبًا مع َّظمًا ،فقد
ُ
يمدحه ِمن أجل أن يتَّقي َش َّره.
وقد
ُ

75752مس��ألة :يقول المأمو َم فقط حال رفعه من الرك��وع( :ر ّبنا ولك الحمد) بال
تس��ميع ـ على الصحيح ـ؛ لحديث« :إذا قال اإلمام :س��مع الله لمن حمده؛
فقولوا :ر َّبنا ولك الحمد»(.)1

يسن للمصلي أن يزيد بعد التحميد (ملء السموات ،وملء األرض،
75753مسألةّ :
وملء ما بينهما ،وملء ما ش��ئت من شىء بعد ،أهل الثناء والمجدّ ،
أحق ما
اللهم ال مانع لِ َما أعطيت ،وال معطي لِ َما منعت،
قال العبد ،وكلنا لك عبد،
ّ
الجدّ )؛ لثبوته عن رسول الله .)2(
الجدِّ منك َ
وال ينفع ذا َ

75754مسألة :زيادة و(الشكر) ال أصل لها ،فالواجب تركها.

75755مس��ألةُ :يخ َّير المص ِّلي ف��ي وضع يديه بعد الركوع بي��ن وضع ال ُيمنى على
السنَّة ما هو صريح في هذا .هذا على
ال ُيسرى وبين إرسالهما؛ ألنه ليس في ُّ
أن الس��نَّة َو ْض ُع اليد ال ُيمنى على ذراع ال ُيسرى؛
المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ
((( رواه البخاري.
((( رواه مسلم.
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الر ُجل يده اليمنى على ذراعه
لعموم حديث« :كان الناس يؤمرون أنْ َيضع َّ
اليس��رى في الصالة»( ،)1فقال في الصالة ولم يقل ف��ي القيام؛ وألن اليدين

حال الركوع تكونان على الركبتين ،وفي حال الس��جود على األرض ،وفي
ح��ال الجل��وس على الفخذين ،وفي ح��ال القيام قبل الرك��وع ال ُيمنى على

ال ُيسرى ،ولم يبق إال بعد الركوع فتكون ال ُيمنى على ال ُيسرى.

75756مس��ألة :الس��نَّة إطال��ة ما بين الركوع والس��جود؛ لحديث الب��راء بن عازب
��ت الص�لاة م��ع محم��د  فوج��دت قيامه
«ر َم ْق ُ
 ق��الَ :

فركعته ،فاعتداله بعد ركوعه ،فسجدته ،فجلسته بين السجدتين ،فسجدته،
فجلسته ما بين التسليم واالنصراف قريبا من السواء»

()2

يطمئ��ن المص ّلي بعد الركوع فصالتُه باطل��ة؛ ألنه ترك ركنا
75757مس��ألة :إذا لم
ّ
ِ
يطمئن،
النبي  رج�لا يص ّلي وال
ّ
م��ن أركان الصالة .وقد رأى ّ
ّ
فصل
مرات ،وك ُّلها يقول فيها رس��ول الل��ه« :ارجع
َفص َّل��ى الرجل ث�لاث ّ
فإنك لم ُت ّ
صل»(.)3
75758مس��ألة :ي ِ
خ ُّر المص ّلي للس��جود مك ّبرا بعد قيامه من الركوع وال يرفع يديه؛
َ
َ
رس��ول الل��ه  كان يرفع يدي��ه إذا َك َّب َر
لحدي��ث ابن عم��ر« :أنَّ
لإلِح��رام ،وإذا َك َّب َر للرك��وع ،وإذا َر َف َع من الركوع قال :وكان ال يفعل ذلك
النبي « :أنه كان يرفع يديه في
في السجود»( ،)4وقد ُر َ
وي عن ِّ

((( رواه البخاري.

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
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ّ
كل َخ ْف ٍ
وأن صواب الحديث:
أن هذا َو ْه ٌمّ ،
ور ْف ٍع» .ولكن ابن القيم ذكر ّ
ض َ
«كان يك ِّبر في ّ
ُ
كل َخ ْف ٍ
حديث ابن ُعمر ،فإنه
ور ْف ٍع»( ،)1ووجه الوهم فيه
ض َ
صريح بعدم الرفع عند الس��جود ،وعند الرفع من الس��جود ،وليس هذا من

باب تعارض مثبت ومنفي.

75759مس��ألة :إذا أراد المص ّلي الس��جود ُس ّن له تقديم ركبتيه على يديه .هذا على
النبي  كان إذا س��جد
المذهب ،وه��و الصحيح؛ لحديث« :أنّ
ّ
بدأ بركبتيه قبل يديه»()2؛ ولحديث« :إذا س��جد أحدكم فال َي ْب ُرك كما يبرك
ؤخ َره كما
البعي��ر»( ،)3والبعير إذا ب��رك فإنه ُيقدِّ م يديه ،فيقدِّ م َم ْقدَ َم�� ُه على ُم ِّ

الطبيعي للبدن أن ينزل ش��يئا فشيئا ،كما أنه يقوم
هو مش��اهد؛ وألن الوضع
ّ
من األرض ش��يئا فش��يئا ،فإذا كان ينزل شيئا فش��يئا ،فاألسفل منه ينزل قبل
األعلى ،وإذا قام شيئا فشيئا ،فاألعلى يكون قبل األسفل.

76760مس��ألة :األص��ل وض��ع األعضاء ف��ي الصالة على م��ا هي علي��ه بمقتضى
ِ
الطبيع��ة حتى يق��وم دليل على المخالف��ة؛ ولهذا لوال أن��ه ورد ما ّ
يدل على
اإلنسان يجعلها طبيعيتين ،فإذا
إن
َ
الر ْجلين في الس��جود ،لكنّا نقولَّ :
تطابق ِّ
لما ورد ما ّ
يدل على
كانت الركبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك ،لكن َّ
بعضها ببعض ،خرجنا عن هذا األصلُّ ،
فكل ش��يء لم ينقل عن
يلص ُق ُ
أن��ه َ
ع��ادة الب��دن ،فإنه يبقى على ما هو عليه ِمن عادة الب��دن؛ ألن القاعدة تقول:
ِ
(كل فِ ْع ٍ
ّ
الطبيع��ة الحاصلة عند تنقالت البدن يحتاج إلى
��ل يخالف مقتضى

دليل على إثباته ،ليكون مشروعًا).

((( أحمد ،والرتمذي ،وقال« :حديث حسن صحيح» ،وصححه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
((( رواه أبو داود ،والرتمذي ،وابن ماجه ،وقال الرتمذي« :حديث حسن غريب» ،وضعفه األلباين.
((( رواه أحمد ،وأبو داود ،وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده قوي».
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ُّ
يش��ق عليه به
76761مس��ألة :إذا كان إنس��انًا ثقي�لاً ،أو مريض��ًا ،أو ف��ي ركبتيه ما
الس��جود على الركبتين ،ففي ه��ذه الحال ال بأس أن ُيق��دِّ َم اليدين ،ويكون

النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه.

ثم الركبتين،
76762مس��ألة :يجب السجود على سبعة أعضاء( :أطراف القدمينّ ،
ثم الكفين ،ثم الجبهة مع األَنف)؛ لحديثُ :
«أ ِم ْر ُت أن أس��جد على س��بعة
ّ
ّ
ُ
أعظم :على الجبهة ـ وأش��ار بيده على أنفه ـ ،واليدين ،والركبتين ،وأطراف
القدمين ،وال َن ْك ِف َت الثياب والشعر»(.)1

76763مس��ألة :الجبهة واألنف ليس��ا ش��يئًا واحد ًا ،لك��ن الرس��ول ـ عليه الصالة
والس�لام ـ ألحق األنف بالجبهة إلحاقًا؛ ولهذا أش��ار إليه ،ولو كان األنف

لنص عليه،
من الجبهة ُحك َْمًا وحقيق ًة ما أشار إليه ،ولو كان عضو ًا مستقلاّ َّ
وجعله مستقلاّ .

76764مسألة :ال يجوز للمص ّلي أن يرفع عضو ًا من أعضائه حال سجوده ،ال يد ًا،
وال ِر ْج�لاً ،وال أنف��ًا ،وال جبهة ،وال ش��يئًا من هذه األعضاء الس��بعة .فإن
َف َع َ
يص��ح؛ ألنه نقص
��ل ،فإن كان في جميع حال الس��جود فإن س��جوده ال
ّ

وأم��ا إن كان في بعض
عض��و ًا م��ن األعضاء الت��ي يجب أن يس��جد عليهاّ ،
الس��جود ،بمعنى أنّه َحكَّته رجله مثال فحكّها بالرج��ل األخرى فهذا َم َح ّل
تصح صالته ألنه ترك هذا الركن في بعض الس��جود.
نظر ،قد ُيقال :إنها ال
ُّ
األعم واألكثر أنه
عم واألكثر ،فإذا كان
ُّ
وقد ُيقال :إنه يجزئه؛ ألن العبرة باألَ ِّ
س��اجد على األعضاء الس��بعة أجزأه ،وعلى هذا فيكون االحتياط :أال يرفع

((( رواه البخاري ومسلم.
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ش��يئًا وليصبر حتى لو أصابته ِحكَّة في يده مثالً ،أو في فخذه ،أو في ِر ْج ِل ِه

فليصبر حتى يقو َم من السجود.
ّ
والذل له،
أن الس��جود من كمال التع ّبد لله
76765مس��ألة :الحكمة ِمن الس��جودّ :
فإن اإلنس��ان يضع أش��رف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه،
بل يضعه على موط��ىء األقدام ،يفعل ّ
وتقربًا إليه؛ ولهذا
كل هذا تع ّبد ًا لله ّ
ينبغي أن تس��جد قلوبنا قبل أن تس��جد جوارحنا ،بأن يش��عر اإلنس��ان بهذا
ّ
ال��ذل والتطامن والتواضع لله ،حتى يدرك ّلذة الس��جود ،ويعرف أنَّه أقرب
ما يكون إلى الله ،ومن أجل هذا التطامن والنزول الذي فعله لله صار أقرب

ما يكون اإلنسان من ر ّبه وهو ساجد.

كمه أو عمامته
76766مس��ألةُ :يكره للمص ِّلي أن يسجد على حائل متّصل به ،مثل ّ
ِ ِِ
النبي  في ش��دّ ة
أو َطاق َّيته لغير حاجة؛ لحديث« :ك ّنا نص ّلي َمع ّ
الح ّر ،فإذا لم يس��تطع أحدنا أن ّ
يمكن جبهته ِمن األرض بس��ط ثوبه فسجد
َ
عليه»( ،)1فقوله« :فإذا لم يس��تطع أحدنا أن ُيمكّن» ّ
دل على أنهم ال يفعلون
ذل��ك مع االس��تطاعة ،ثم التعبير بـ»إذا لم يس��تطع» ّ
يدل عل��ى أنه مكروه ال
يفعل إال عند الحاجة.

76767مس��ألة :إذا كان الحائل منفصالً فال كراهة في الس��جود عليه؛ ألنه ثبت عن
النب��ي  أنه ص َّلى عل��ى الخُ ْم َرة( .)2والخُ ْم��رة :هي َخصيف من
ِّ
النخل يسع جبهة المص ِّلي وك ّفيه فقط.

76768مسألة :ال يجوز للمص ِّلي أن يسجد على حائل من أعضاء السجود :بأن يضع
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
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جبهت��ه على ك َّفي��ه مثالً ،أو يضع يدي��ه بعضهما على بع��ض ،أو يضع رجليه
بعضهما على بعض؛ ألنه إذا فعل ذلك فكأنّما سجد على عضو واحد.

يخص جبهته فقط بما يس��جد علي��ه؛ ألن هذا
76769مس��ألةُ :يك��ره للمص ّل��ي أن َّ
يش��ابه فِ ْع َل الرافضة في صالتهم ،فإن الرافضة يتَّخ��ذون هذا تَدَ ُّينًَا ُيص ُّلون
يس��مونه «النجف األشرف»،
المدَ ر كالفخَّ ار يصنعونها مما
ّ
على قطعة من َ
يضع��ون الجبهة عليه فقط؛ وله��ذا تجد عند أبواب مس��اجدهم «دواليب»

ممتلئة من هذه الحجارة ،فإذا أراد اإلنس��ان أن يدخل المسجد أخذ حجارة
ليسجد عليها ،ومنهم من يفعل ذلك؛ ألنه يرى أنه ال يجوز السجود إال على
ش��يء من جنس األرض ،فال يجوز السجود على الفراش ولو من خصيف

النبي  أنه س��جد على خصيف النخل،
النخل ،مع أنه ثبت عن ِّ
كما في حديث أنس(.)1

77770مس��ألة :إذا عج��ز المص ّلي عن الس��جود ببعض األعضاء س��جد على بق ّية
األعضاء وال ش��يء عليه؛ لقوله تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن.]16:

أن إحدى يديه جريحة ،ال يس��تطيع أن يسجد عليها ،فليسجد على
فإذا ُقدِّ َر ّ

بق ّي��ة األعض��اء .وإذا ُقدِّ ر أنه ق��د َعمل عمل ّية في عينيه ،وقيل له :ال تس��جد
على األرض ،فليومئ ما أمكنه ،وليضع ِمن أعضاء السجود ما أمكنه.

77771مسألة :من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها إذا كان ال يستطيع أن
ينحني ،بحيث يكون إلى الس��جود التا ّم أقرب منه إلى االعتدال التا ّم ،فهذا
ال يلزمه الس��جودّ .أما إذا كان يستطيع أن يومئ ،بحيث يكون إلى السجود

((( رواه البخاري ومسلم.
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الت��ا ّم أق��رب منه إلى الجلوس الت��ا ّم ،فهذا يلزمه أن يس��جد ببق ّية األعضاء،
ِ
األرض بِ َقدْ ِر ما يمكنه ،ثم يضع يديه.
فيدنو من
ِ ِ
ِ
و(يدَ ْي ِه عن َجنْ َب ْي ِه)،
77772مسألةُ :ي َس ّن للساجد أن يجافي ( َع ُضدَ ْيه عن َساعدَ ْيه)َ ،
خ َذي ِه ع��ن س��ا َقي ِه) ،و(ي َفرق ر ْكب َتي ِ
ِ
ِ ِ
��ه)؛ لفعله
َ ْ َ ُ ِّ ُ َ ْ
و(و َب ْطن�� ُه ع��ن َفخ َذ ْي��ه) ،و( َف ْ
إن الصحاب��ة يرِ ُّقون له من ش��دّ ة مجافات��ه( ،)1وحتى إنه
 حت��ى ّ
ل ُيرى بياض إبطه من شدّ ة مجافاته(.)2

77773مسألة :إذا كان المص ِّلي في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره لو جافى ،فإنه
ال يجافي؛ ألن المجافاة ُس��نَّة ،واإليذاء ّ
أق��ل أحواله الكراهة ،وال يمكن أن
يفعل شيء مكروه مؤذ لجاره ِ
مشوش عليه من أجل ُسنَّة.

��ن االعتدال في الس��جود؛ لحديث« :اعتدلوا في السجود»(،)3
77774مس��ألةُ :ي َس ّ
والمعنى :اجعلوه س��جود ًا معتدالً ،ال تهصرون فين��زل البطن على الفخذ،
والفخذ على الساق ،وال تمتدّ ون أيضًا.

رص قدميه بعضهما إلى بعض ـ على الصحيح
��ن للس��اجد أن َي ّ
77775مس��ألةُ :ي َس ّ
النبي  فوقع��ت يدها على بطن
ـ؛ لحدي��ث عائش��ة حين فقدت َّ
قدميه ،وهما منصوبتان ،وهو ساجد( ،)4واليد الواحدة ال تقع على القدمين
التراص ،وقد جاء ذلك أيضًا في صحيح ابن خزيمة في حديث
إال في حال
ِّ
َ
راصا عقبيه»(.)5
عائشة المتقدِّ م« :أنَّ
الرسول  كان ّ

وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده حسن».
((( رواه أحمد ،وأبو داود ،وابن ماجه،
ّ
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه مسلم.

وصححه ،ووافقه الذهبي.
((( رواه ابن خزيمة ،والحاكم
ّ
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77776مس��ألة :يكون موض��ع اليدين في الس��جود على حذاء المنكبي��ن ،أو على
ويضم أصابع يديه ،ويس��تقبل بها القبلة،
ح��ذاء الجبهة ،أو ُف��روع األذنين،
ّ

وي َمكِّن جبهته وأنفه؛ ألن ّ
كل هذا مما جاءت به السنَّة.
ُ

السجود،
77777مس��ألة :ال يبسط الساجد ذراعيه كالكلب؛ لحديث« :اعتدلوا في ُّ
وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»(.)1

77778مسألة :إذا أطال اإلمام السجود ،فإن المأموم يعتمد بمرفقيه على ركبتيه إذا
َّ
ش��ق عليه طول السجود ،هذا إذا كان مع إمامّ ،أما إذا كان ُيص ّلي لنفسه فإنه
ويشق عليها ،بل إذا ّ
ّ
شق عليه وتعب فإنه يقوم؛
ال ينبغي له أن يك ّلف نفس��ه

يسر على عباده.
ألن الله ّ

77779مسألةَ :ي ُق ُ
تكرر
ول المص ِّلي في سجوده( :سبحان ر ّبي األَعلى) ،والسنّة أن ّ
ْ��ر ِ
علو الله هنا أنس��ب من ذك��ر العظمة،
ثالث��ا وهو أدن��ى الكمال؛ ألن ِذك َ
فالمص ّلي في سجوده أنزل ما يكون؛ لذا كان من المناسب أن ُيثني على الله
بالعلو؛ لذا كان الصحابة في الس��فر إذا علوا شيئًا َك َّبروا ،وإذا هبطوا واديًا

َس َّبحوا()2؛ ألن اإلنس��ان إذا عال وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتك َّبر ويعلو،
فمناس��ب أن يقول( :الله أكبر)؛ لِ ُيذك َِّر َن ْف َس��ه بكبرياء الل��هّ .أما إذا نزل فإن
النزول نقص ،فكان ِذك ُْر التسبيح َأولى؛ لتنزيه الله عن النقص الذي كان فيه

اإلنسان َن ْف َسه بمن هو أعلى منها.
اآلن ،فكان من المناسب أن ُي َذك َِّر
ُ

أن
78780مس��ألة :المراد بالعلو في قول:
(س��بحان ر ّبي األعل��ى) علو الذات ،أي ّ
َ
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري.
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الل��ه ع��ال بذاته بائن ع��ن خلقه ،وعلو الصف��ات أيضا ،وعلى الس��اجد أن
يستشعر ذلك.

س��ن للمص ّل��ي أن يق��ول في س��جوده ما ج��اءت به الس��نَّة أيضًا
78781مس��ألةُ :ي ّ
اللهم ر ّبنا
وس َر ّب المالئك��ة والروح»( ،)1و«س��بحانك
«س ُّ��ب ٌ
وح ُق��دُّ ٌ
مثلُ :
ّ
الله��م اغف��ر لِ��ي»( ،)2و«س��بحان ذي الجب��روت والملك��وت
وبحم��دك،
ّ
والكبرياء والعظمة»(.)3

��ن للساجد أن يكثر من الدعاء ،وال س ّيما ما ورد عن رسول الله
78782مس��ألةُ :ي َس ّ
؛ لحديث« :وأ ّما الس��جود فاجتهدوا في��ه في الدعاءَ ،ف َق ِم ٌن أن
ي وقريب.
يستجاب لكم»( )4أي َحرِ ٌّ

«اللهم اغفر
78783مس��ألة :مما ورد من دعاء السجود قول الرسول :
ّ
«اللهم
وس��ره»( ،)5وقوله:
ل��ي ذنبي ك ّلهِ ،د َّقـ��ه َو ِجـ َّله ،أوله وآخره ،عالنيته
ّ
ّ
إني أعوذ برضاك من س��خطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك،
ال أحصي ثناء عليك ،أنت كما أثنيت على نفسك»(.)6

78784مس��ألةَ :يرفع المص ِّلي من الس��جود مك ِّبر ًا ،ويكون التّكبير في حال الرفع؛
ألن هذا التكبير تكبير انتقال ،وتكبيرات االنتقال تكون ما بين الركنين .هذا
ولك��ن الصحيح :أنه إذا ابت��دأ المص ّلي التكبي��ر حين الرفع من
عل��ى قول.
ّ

((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ومسلم.

وصححه األلباين.
((( رواه أبو داود ،والنسائي،
ّ
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
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وأتمه بعده فال ح��رج ،لكن األفضل أن يكون فيم��ا بين الركنين
الس��جودّ ،
بحسب اإلمكان.

78785مس��ألة :يجلس المص ّلي بين السجدتين مفترشًا قدمه اليسرى ناصبًا قدمه
اليمن��ى .هذا على المذهب .وذه��ب ُ
بعض أهل العلم :إلى أنه يجلس على

«إن ذلك هو السنَّة»(.)1
عقبيه ناصبًا قدميه ،واس��تد ُّلوا بحديث ابن عباسّ :
أن ذلك ليس ِمن الس��نَّة؛ ألن
ولك��ن المعروف عند أصحاب اإلمام أحمدّ :
ّ
أكث��ر األحاديث ال��واردة ك ّلها تصف هذه الجلس��ة باالفتراش ،وال يبعد أن

يك��ون اب��ن عباس َذك ََر م��ا كان أوالً ،ف��إن صفة الجلوس ق��د تكون كصفة
الر ُجل فيضع يديه بين فخذيه،
الركوع ،وكان المسلمون في أول األمر يركع َّ

تمس��ك بهذا(،)2
وال يضعهما على الركبتين ،حتى ّ
إن ابن مس��عود َّ 

ويس��مى عندهم «التطبيق» ،ولم يعلم ابن مس��عود بالسنَّة التي نسخت هذا
ّ
الفعل ،مع أنه منسوخ بال ّ
شك.

78786مسألة :يضع المص ّلي في جلوسه بين السجدتين يديه على فخذيه ،وأطراف
أصابعه عند ركبتيه( ،)3وله أن يضع اليد اليمنى على الركبة ،واليد اليس��رى
يلقمها الركبة كأنه قابض لها

()4

78787مس��ألة :تكون يد المص ّلي اليس��رى في الجلس��ة بين الس��جدتين مبس��وطة
مضموم��ة األصابع موجه��ة إلى القبل��ة ،ويكون طرف المرف��ق عند طرف

((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
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يضمها إلى الفخذّ .أما ي��ده اليمنى فإنه
فرجها ،ب��ل ّ
الفخ��ذ ،بمعن��ى أنه ال ُي ِّ
يقبض منها الخنصر والبنصر ،ويح ّلق باإلبهام مع الوسطى ،ويرفع السبابة،

أن
ويحركها عند الدعاء؛ ألن الس��نّة جاءت بهذا()1؛ وألنه لم يرد في السنّة ّ
الر ِجل اليمنى.
اليد اليمنى تكون مبسوطة على ِّ

«رب اغف��ر لِي،
78788مس��ألة :يق��ول المص ِّل��ي حال جلوس��ه بي��ن الس��جدتينّ :
وارحمني ،وعافني ،واهدني ،وارزقني»( ،)2أو«اجبرني» بدل «ارزقني»(،)3

وإن شاء جمع بينهما ،وله أن يزيد على ما ورد.
ْ
78789مس��ألة( :اغفر لِي) :طلب المغفرة التي بها زوال المرهوب :وهي التجاوز
ع��ن الذنب وس��تره ،وه��ي مأخوذة من المغف��ر الذي هو غط��اء الرأس في
الحرب ،فإنه يقي ويستر.

طلب رحمة الله التي بها حصول المطلوب.
79790مسألة( :ارحمني):
ُ

طل��ب الرزق ،وهو ما يقوم به البدن من طعام وش��راب
79791مس��ألة( :ارزقني):
ُ
ولباس وسكن ،وما يقوم به الدِّ ين من ِعلم وإيمان وعمل صالح .واإلنسان
يعود َن ْف َس��ه على اس��تحضار هذه المعان��ي العظيمة حتى يخرج
ينبغي له أن ّ

منتفعًا.

79792مس��ألة( :عافن��ي) :أي أعطني العافي��ة من ّ
كل مرض ِدين��ي أو بدني ،ثم إن
كان متَّصفًا بهذا المرض؛ فهو دعاء َبر ْف ِعه ،وإن كان غير متَّصف فهو دعاء
وصححه األلباين ،وقال ش��عيب األرن��ؤوط« :حديث صحيح دون
((( رواه أحمد ،والنس��ائي ،وأبو داود،
ّ
قوله ( :فرأيته يحركها يدعو هبا) فهو شاذ انفرد به».

وحسنه األلباين.
((( رواه أبو داود،
ّ

وصححه األلباين.
((( رواه الرتمذي ،وابن ماجه،
ّ
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ِ
يتعرض له في المس��تقبل .فينبغي لإلنسان إذا سأل العافية
بدَ ْفعه ،بحيث ال ّ

ف��ي هذا المكان أو غيره أن يس��تحضر أن يس��أل الله العافي��ة :عافية البدن،
وعافية الدِّ ين.

79793مسألة( :اهدني) :طلب الهداية من الله ألحسن األعمال وأحسن األخالق.
الج ْب ُر يكون من النقصّ ،
مفرط مسرف
79794مسألة( :اجبرني)َ :
وكل إنسان ناقص ّ
على نفسه بتجاوز الحدّ أو القصور عنه ،ويحتاج إلى َج ْبرٍ حتى يعود سليمًا
بعد ك َْسرِه؛ ألن اإلنسان يحتاج إلى َج ْبرٍ يجبر له النقص الذي يكون فيه.

ألن الدعاء عبادة ،وك ّلما ازددت من
79795مس��ألة :البس��ط مش��روعًا في الدعاء؛ ّ
وأحب ش��يء للمؤمن
وألن الدعاء مناجاة لله ،
العبادة ازددت خير ًا؛ ّ
ُّ

ّ
ب؛ وحتى
ه��و الله ،وال
ش��ك ّ
الح ّ
أن كثرة المناج��اة مع الحبيب مما تزي��د ُ
يس��تحضر اإلنس��ان ذنوبه على وجه التفصي��ل؛ ألن للذن��وب أنواعًا ،فإذا

زيد في الدعاء اس��تحضرت؛ ولهذا كان من دعاء الرس��ول :
«اللهم اغفر لي ذنبي ك ّلهِ ،د َّقه ِ
وسره»(.)1
وج َّلهّ ،
ّ
وأوله وآخره ،وعالنيته ّ

79796مسألة :يسجد المص ِّلي السجدة الثانية كاألولى فيما ُيقال فيها من األذكار،
وما ُيفعل فيها من األفعال.

79797مس��ألة :يرف��ع المص ّلي من الس��جدة الثانية مك ّبرا حال رفع��ه ،ناهضا على
معتمدا على ركبتيه ال على يديه إن َس ُه َل ،فيبدأ بالنهوض ِمن
صدور قدميهّ ،
الس��جود بالجبهة واألنف ،ثم باليدين ،فيضعهما على الركبتين ،ثم ينهض
على صدور القدمين .هذه هي السنّة ،وهو المذهب أيضا.

((( رواه مسلم.
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ولكن
79798مس��ألة :ال يجل��س المص ِّلي جلس��ة االس��تراحة .ه��ذا على المذه��ب.
ّ
احتاج المص ّلي إلى جلس��ة االستراحة صارت مشروعة لغيرها؛
الصحيح :إذا
َ
للراح��ة وعدم المش�� ّقة ،وإن لم يحتج إليها فليس��ت بمش��روعة؛ ألنه ثبت في
النب��ي  كان إذا
الحوي��رث« :أنَّ
الصحي��ح من حدي��ث مالك ب��ن ُ
َّ
أن مالك
كان ف��ي ِو ْت ٍر ِمن صالتِه لم َينهض حتى َيس��توي قاع��د ًا»( ،)1ومعلوم ّ
ب��ن الحوي��رث َق ِ
��د َم المدين��ة في آخ��ر حياة رس��ول الل��ه  ،فكان
ُ
 يحب التيسير على ِ
نفسه ،فيجلس ثم يعتمد بيديه على األرض،
ُّ
وهذا ُّ
أن قيامه فيه شيء من المش َّقة ،بدليل اعتماده على األرض.
يدل على ّ

79799مس��ألة :ال مانع من تس��مية الجلسة بعد الس��جود الثاني من الركعة األولى
للتقوي عل��ى العبادة
والركعة الثالثة بجلس��ة االس��تراحة؛ ألن االس��تراح َة
ِّ
عب��ادة ،فتس��مية العلماء له��ا قاطبة فيما نعلم ِ
بج ْل َس��ة االس��تراحة ال ُينكر؛
فإن التع ُّبدَ لله بها إذا كان
س��ميناها ِج ْل َسة االستراحةَّ ،
ألننا نقول :حتى وإن َّ
َ
لينشط على العبادة يجعلها عبادة.
اإلنسان يستريح بها

80800مس��ألة :جلسة االس��تراحة جلس��ة لطيفة وخفيفة تكون بعد السجود الثاني
من الركعة األولى ،وبعد الس��جود الثاني من الركعة الثالثة ،والمقصود منها

رفع مش ّقة النهوض من السجود إلى القيام مباشرة.

80801مس��ألة :المأموم يتابع إمامه في جلس��ة االستراحة ،فإن جلس اإلمام جلسة
ليؤتم به»(.)2
االستراحة جلس ،وإال فال؛ لحديث« :إنما جعل اإلمام
ّ

((( رواه البخاري.

((( رواه البخاري ومسلم.
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والركوع،
80802مس��ألةُ :يص ِّل��ي المص ّل��ي الركع�� َة الثانية كاألُولى ف��ي (القي��امّ ،
ِ
والجلوس ،وما ُيقال فيه��ا) ،ما عدا (التحريمة ،واالس��تفتاح،
والس��جود،
(التعوذ) على المذهب؛ ألن قراءة الصالة واحدة،
وتجدي��د الن ّية) ،وما عدا
ّ
ولكن األمر في هذا واسع.
فإن الصالة عبادة واحدة من َّأولها إلى آخرها.
َّ
ّ

80803مس��ألة :ال يأتي في الركعة الثانية بن ّية جدي��دة ،بخالف الركعة األُولى ،فإن
الركع��ة األُولى يدخ��ل بها في الصالة بن ّي��ة جديدة ،فلو ن��وى الدخول بن ّية

ألن الز َم تجديد الن َّية في الركعة
جدي��دة في الركعة الثانية لبطلت األُول��ى؛ َّ

الثانية َق ْط ُع الن ّية في الركعة األُولى ،ولم تنعقد الثانية؛ لعدم التحريمة.

ِ
ِ
الثاني��ة دون القراءة في الركعة األُولى؛ لحديث:
الركعة
80804مس��ألة :القراء َة في
«كان رس��ول الل��ه  يق��رأ ف��ي الظهر ف��ي األوليين ب��أ ّم الكتاب

ويطول في
وسورتين ،وفي الركعتين األخريين بأ ّم الكتاب ،ويسمعنا اآلية،
ّ

يطول في الركع��ة الثانية وهكذا في العصر ،وهكذا في
الركع��ة األولى ما ال ّ
الصبح»(.)1

إن كانت
80805مسألة :بعد أن ُيص ِّلي المص ِّلي الركعة الثاني َة َيجلس
األول ْ
ّ
للتشهد ّ
إن كانت الصالة ثنائية.
الصالة ثالثية أو رباعية،
وللتشهد األخير ْ
ّ

األول مفترشا قدمه اليسرى تحت مقعدته
80806مس��ألةَ :يجلس المص ّلي
ّ
للتشهد ّ
ويخرج قدمه ال ُيمنى ِمن الجانب األيمن ناصبًا لها ،وال إقعاء
كأنّها فراشُ ،
َ
ويجعل
هنا ،وتكون يداه على فخذيه ،أو ُي ْل ِق َم كفه األيس��ر ركبته اليس��رى،
كفه األيمن على طرف ِ
فخذه األيمن.
((( رواه البخاري ومسلم.
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ِ
��ر يده اليمنى َوبن َْص َره��اَ ،و ُي َح ِّلق
80807مس��ألةَ :ي ْقبِ ُض المص ّلي في تش��هده خن َْص َ
إبهامها مع الوس��طى ،ويشير بس ّبابتها؛ لحديث« :ثم قبض ثنتين من أصابعه

()1
الخنصر
ضم
َ
وحل��ق حلقة ،ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها»  ،أو َي َّ
ويضم إليها اإلبهام وتبقى الس�� ّبابة مفتوحة؛ لحديث:
والبنصر والوس��طى،
ّ
َ

ضم
«وقب��ض أصابع��ه كلها وأش��ار بأصبعه التي تل��ي اإلبهام»( ،)2ول��ه ْ
أن َي ّ
ويح ِّل��ق بالس��بابة واإلبه��ام ،أي يعقد ثالثة
الخنص��ر والبنص��ر والوس��طى ُ
وخمس��ين؛ لحديث« :أنّ رسول الله  كان إذا جلس في الصالة

وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثالثة وخمسين وأشار بالسبابة»(.)3

80808مسألةُ :يشير المصلي بالسبابة في تشهده .وموضع التحريك ـ على الصحيح
ـ عند الدعاء؛ لحديث« :ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها»( .)4وقد ورد
في حديث نفي التحريك وإثبات الدعاء في حديث :عبد الله بن الزبير قال:
ُ
يحركها»( ،)5والجمع
«كان رسول الله  يشير بأصبعه إذا دعا وال ّ
بينهما س��هل :فنفي التحريك ُيراد به التحريك الدائم ،وإثبات التحريك ُيراد

علو المدعو سبحانه
حر ْك إشارة إلى ّ
به التحريك عند الدعاء ،فك ّلما دعوت ِّ
النبي) فيه إشارة؛ ألن السالم
وتعالى ،وعلى هذا فنقول( :السالم عليك ّأيها ّ

وصححه األلباين ،وقال ش��عيب األرن��ؤوط :حديث صحيح دون
((( رواه أحم��د ،والنس��ائي ،وأبو داود،
ّ
قوله« :فرأيته يحركها يدعو هبا» فهو شاذ انفرد به.

((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط :حديث صحيح دون قوله
((( رواه أحمد ،والنسائي ،وأبو داود،
ّ
« :فرأيته يحركها يدعو هبا» فهو شاذ انفرد به.

((( أخرجه أبو داود ،وضعفه األلباين.
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(اللهم ّ
محمد) فيه
خبر بمعنى الدعاء( .الس�لام علينا) فيه إشارة.
صل على ّ
ّ
محمد) فيه إش��ارة( .أعوذ بالله من عذاب جهنَّم)
إش��ارة.
(اللهم بارك على ّ
ّ

فيه إش��ارة( .ومن عذاب القبر) فيه إش��ارة( .ومن فتنة المحيا والممات) فيه
الدجال) فيه إش��ارة ،وك ّلما دعوت تشير إشارة
إش��ارة( .ومن فتنة المس��يح ّ

علو من تدعوه سبحانه وتعالى ،وهذا أقرب إلى السنَّة.
إلى ّ

وس��ميت س�� ّبابة؛ ألن
80809مس��ألة :الس�� ّبابة :ه��ي التي بين اإلبهام والوس��طى،
ّ
وتسمى أيضا س ّباحة؛ ألنه يس ّبح بها الله؛ ألنه
السب،
اإلنسان يشير بها عند
ّ
ّ
يشير بها عند تسبيح الله.

والطيبات،
«التحيات لله والصلوات
األول:
81810مسألة :يقول المص ّلي في ّ
تشهده ّ
ّ
ّ
النبي ورحمة الله وبركاته ،الس�لام علينا وعلى عباد الله
الس�لام عليك أ ّيها ّ

الصالحين ،أشهد أن ال إله إال الله ،وأشهد أنّ محمدً ا عبده ورسوله»(.)1

فكل لفظ ّ
81811مسألة( :التح ّيات) :جمع تح ّية ،والتح ّية هي :التعظيمّ ،
يدل على
وجمعت؛ الختالف أنواعهاّ ،أما
التعظي��م فهو تح ّية ،و«أل» مفيدة للعمومُ ،
أفراده��ا فال ح��دَّ لها ،يعني ّ
كل نوع م��ن أنواع التح ّيات فه��و لله ،و(الالم)
ّ
يستحق التح ّيات على اإلطالق إال الله،
هنا لالستحقاق واالختصاص ،فال

وأما إذا ح ّيا إنس��ان إنس��انا على سبيل
وال أحد ُي َح َّيا على اإلطالق إال اللهّ ،
الخص��وص فال ب��أس به ،ولو قلت :ل��ك تح ّياتي ،أو م��ع التح ّية ،فال بأس

بذل��ك ،قال الل��ه( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ)[النس��اء]86:

لكن التح ّيات على سبيل العموم والكمال ال تكون إال لله.

((( رواه البخاري ومسلم.
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81812مسألة( :التح ّيات لله) :أي ّ
كل ما يعظم به الله له سبحانه وبحمده ،أو هي:
ألفاظ الدوام والبقاء والعظمة لله.

81813مس��ألة( :الصل��وات) :أي ّ
كل م��ا ُي ْط َل��ق عليه صالة ش��رعًا أو ُلغ�� ًة فهو لله،
فالصلوات ك ُّلها لله ح ًّقا واس��تحقاقًا ،ال أحد يس��تح ُّقها ،وليست ح ًّقا ألحد
َّ

سوى الله ،والدعاء أيضا ّ
حق واستحقاق لله ،كما قال تعالى( :ﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

فكل الصلوات فرضها ونفلها للهّ ،
ﭫ) [غافرُّ ،]60:
وكل األدعية لله.

81814مسألة :الط ّيبات لها معنيان:
1 .1م��ا يتعلَّ��ق باهلل :فلله ِمن األوصاف أطيبه��اِ ،
ومن األفعال أطيبها ،ومن
طي��ب ،ال َي ُ
األق��وال أطيبه��ا ،قال
قبل إال
النب��ي « :إن اهلل ّ
ُّ

طيب��ًا ،)1(»...يعن��ي ال يق��ول إال الط ّي��ب ،وال َي ُ
فع��ل إال الط ّيب ،وال
ّ
يت ُ
َّصف إال بالط ّيب ،فهو ط ّيب يف ك ُِّل شيء ،يف ذاته وصفاته وأفعالِه.
ِ
ب،
2 .2م��ا يتعلَّ��ق بأفعال العباد :فلله من أعمال العب��اد القول ّية والفعل ّية الط ّي ُ
ب ال ُ
يليق به إال الط ّيب وال يقدم له إال الط ّيب ،وقد قال اهلل:
ف��إن الط ّي َ
(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ) [النور ]26:فهذه ُسنَّ ُة اهلل.

اسم الله؛ لقوله تعالى عن نفسه:
81815مس��ألة( :السالم عليك) :المراد بالسالمُ :
(ﯕ ﯖ ﯗ) [الحشر]23:؛ ولحديث« :إنّ الله هو السالم»()2؛

((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ومسلم.
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أن الله على الرس��ول 
وبن��ا ًء عل��ى هذا القول يك��ون المعنىَّ :

ِ
بالحف��ظ وال��كَالءة والعناي��ة وغير ذل��ك ،فكأننا نقول« :الل��ه عليك» ،أي
رقي��ب حاف��ظ ُم ْعت ٍَن بك ،وما أش��به ذلك .وقيل( :الس�لام) :اس��م مصدر
َس�� َّل َم بمعنى التسليم كما قال تعالى( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ)[األح��زاب ،]56:فمعن��ى التس��ليم على الرس��ول :أننا ندعو له

بالسالمة من ّ
كل آفة.

81816مس��ألة :لي��س الدعاء بالس�لامة للرس��ول  مقص��ور ًا في حال
حياته ،بل ويشمل آخرته ،فهناك أهوال يوم القيامة؛ ولهذا كان دعاء الرسل
«اللهمَ ،س ِّ��ل ْم َس ِّ
��ل ْم»( ،)1ف�لا ينتهي المر ُء ِمن
الصراط:
إذا َع َب َر الناس على ِّ
َّ
أن السالم عليه
المخاوف واآلفات
أعم ،أي ّ
بمجرد موته .وقد يكون بمعنى ّ
ّ
ِ
وس��نَّته ،وس�لامتها من أن تنالها أيدي العابثين،
يش��مل السالم على شرعه ُ
كم��ا قال العلماء ف��ي قوله تعالى( :ﰄﰅﰆﰇ) [النس��اء ]59:قالوا:
إليه في حياته ،وإلى ُسنَّتِ ِه بعد وفاته.

81817مسألة( :ورحمة الله) :الرحمة إذا ُقرنت بالمغفرة أو بالسالم صار لها معنى،
وإن ُأفردت صار لها معنى آخر ،فإذا ُقرنت بالمغفرة ،أو بالسالم صار المراد
يحصل به المطلوب ،والمغفرة والسالم :ما يزول به المرهوب ،وإن
بها :ما ُ
ُأفردت ش��ملت األمرين جميعًا ،فالمص ّلي بعد ما دعا لرسول الله بالسالم

دعا له بالرحمة؛ ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب.

ألن التخلية قب��ل التحلية.
81818مس��ألة :ب��دأ المصل��ي بالس�لام قب��ل الرحم��ة؛ ّ
((( رواه البخاري ومسلم.
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فالتخلية :الس�لامة من النقائ��ص ،والتحليةِ :ذك ُْر األوص��اف الكاملة ،فبدأ
بطلب السالمة أوالً ،ثم بطلب الرحمة.

81819مس��ألة( :وبركاته) :جمع َب َركَة ،وهي الخي��ر الكثير الثابت؛ ألن أصلها من
ا ْلبِ ْرك��ة بكس��ر الب��اء ،وا ْلبِ ْركة :مجتمع الم��اء الكثير الثاب��ت .وا ْل َب َر َك ُة هي:
الن ََّم��ا ُء والزِّيادة في ِّ
كل ش��يء م��ن الخير في حياته وبع��د مماته ،ففي حياته

وأما ال َب َركة
ممك��ن أن ُيبارك له في طعامه ،في كس��وته ،في أهله ،في عملهّ .
ألن َّ
كل عمل صالح يفعل ُه
��رة عمل أتباع��ه؛ ّ
بعد موت��ه :فبكثرة أتباعه ،و َك ْث َ
أتباع الر ِ
سول  فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة.
َّ

82820مسألة :إهداء ثواب ال ُق َرب إلى رسول الله  من البدع ،كالختمة
محمد كما يقولون وما أشب ذلك .وعمل المسلم وإن
والفاتحة على روح َّ
الثواب ،فمعناه أنك حرمت
لم َي ْه ِد ثوابه سيكون للرسول مثله .فإذا أهديت
َ
نفسك من الثواب فقط ،وإلاّ فللرسول مثل عملك أهديت أم لم ت ُْه ِد.

المحمدية .فكما دعونا
82821مسألة( :السالم علينا) :أي السالم على جميع األُ َّمة
َّ
لنب ّينا بالسالم ندعو أيضًا ألنفسنا بالسالم؛ ألننا أتباعه.

82822مس��ألة( :وعلى عباد الل��ه الصالحين) :هذا تعميم بعد تخصيص؛ ألن عباد
الل��ه الصالحي��ن هم ّ ٍ
حي أو م ِّيت من
كل عبد صالح في الس��ماء واألرضّ ،
اآلدم ّيي��ن والمالئكة ِ
والج ِّن ففي الحدي��ث« :فإذا قالها أصابت ّ
كل عبد لله
صالح في السماء»(.)1
82823مسألة :و(عباد الله) :هم الذين تع َّبدوا لله :أي تذ َّللوا له بالطاعة امتثاالً لألمر
((( ـ أخرجه البخاري ومسلم.
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واجتنابًا للنهي ،وأفضل وص ٍ
ف يتَّصف به اإلنسان هو أن يكون عبد ًا لله.
َ ْ

وظواهرهم.
سرائرهم
حت
82824مسألة :و(عباد الله الصالحون) :هم الذين َص ُل ْ
ُ
ُ

فصالح السرائر بإخالص العبادة لله .وصالح الظواهر :بمتابعة رسول الله.

82825مس��ألة( :أش��هد أن ال إله إال الله) :الش��هادة :هي الخب��ر القاطع ،فهي أبلغ
ِ
مجرد الخبر؛ ألن الخبر قد يكون عن سماع ،والشهادة تكون عن َق ْطعٍ،
من ّ
اإلنس��ان بعينيه ما َش ِ
(أن ال إله إال الله) :أي ال معبود
كأنما يش��اهد
��هدَ بهْ .
ُ
ٌّ
حق إال الله.

محمد بن عبد
82826مس��ألة( :وأش��هد ّ
أن محمد ًا عبده ورس��وله)( :محمد) :هو َّ
وأحب
الهاش��مي ،بعثه الله بمكَّ��ة أ ِّم القرى،
القرش��ي
الله بن عبد المطلب
ِّ
ّ
ّ
الب�لاد إلى الله ،وهاجر إل��ى المدينة ،وتُو ِّفي فيها( .عب��ده) :أي العابد لله.

(ورسو ُل ُه) :أي ُم ْر َس ُل ُه ،أرسله الله وجعله واسطة بينه وبين الخَ ْلق في تبليغ
شرعه فقط؛ إ ْذ لوال رسول الله ما عرفنا كيف نعبد الله.

األول كما يلي:
82827مسألةِ :ص َيغ
ّ
التشهد ّ

1 .1ع��ن اب��ن مس��عود  ق��ال« :ع ّلمن��ي رس��ول اهلل 

التحيات هلل
التشهد ،وك ّفي بين كفيه ،كما يع ّلمني السورة من القرآن:
ّ

النبي ورحمة اهلل وبركاته،
والصلوات
ّ
والطيبات ،الس�لام عليك أيه��ا ّ
السالم علينا ،وعلى عباد اهلل الصالحين  -فإنه إذا قال ذلك أصاب ّ
كل
عبد صالح يف الس��ماء واألرض  -أش��هد أن ال إله إال اهلل ،وأش��هد أنّ

محمدا عبده ورسوله»(.)1
ّ
((( رواه البخاري ومسلم.
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2 .2عن اب��ن عباس  ق��ال« :كان رس��ول اهلل  يع ّلمنا
التحيات
التش��هد كم��ا يع ّلمن��ا الس��ورة م��ن الق��رآن ،ف��كان يق��ول:
ّ
ّ
النبي ورحمة اهلل
المباركات الصلوات ّ
الطيبات هلل ،السالم عليك أيها ّ

وبركاته ،الس�لام علينا ،وعلى عباد اهلل الصالحين ،أشهد أن ال إله إال
محمد ًا رسول اهلل»(.)1
اهلل ،وأشهد أنَّ
ّ

التشهد:
3 .3عن ابن عمر  عن رس��ول اهلل  أنه قال يف
ّ
النبي ورحمة
«التحيات هلل والصلوات
ّ
ّ
والطيبات ،الس�لام عليك أيها ّ

اهلل  -قال ابن عمر :زدت فيها :وبركاته  -السالم علينا ،وعلى عباد اهلل
الصالحين ،أشهد أن ال إله إال اهلل  -قال ابن عمر :وزدت فيها :وحده

محمد ًا عبده ورسوله»(.)2
ال شريك له  -وأشهد أنَّ
ّ

4 .4عن أبي موس��ى األشعري  قال :قال رسول اهلل :
«...وإذا كان عن��د ال َق ْع َ
التحيات
أول قول أحدك��م:
��د ِة فليك��ن م��ن ّ
ّ
النبي ورحمة اهلل وبركاته،
ّ
الطيبات الصلوات هلل ،الس�لام عليك أيه��ا ّ
الس�لام علينا ،وعلى عباد اهلل الصالحين ،أشهد أن ال إله إال اهلل وحده

محمد ًا عبده ورسوله»(.)3
ال شريك له ،وأشهد أنّ
ّ

التشهد وتشير
5 .5عن القاسم بن محمد قال :كانت عائشة  تع ّلمنا
ّ
الطيبات الصلوات الزاكيات هلل ،الس�لام على
بيدها تقول:
«التحيات ّ
ّ
النبي ورحمة اهلل وبركاته ،الس�لام علينا ،وعلى عباد اهلل الصالحين -
ّ

((( رواه مسلم.

وصححه األلباين.
((( رواه أبو داود ،والدارقطني،
ّ
وصححه األلباين.
((( رواه أبو داود ،وابن ماجه،
ّ
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فإنه إذا قال ذلك أصاب ّ
كل عبد صالح يف الس��ماء واألرض  -أش��هد
محمد ًا عبده ورسوله»(.)1
أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أنّ
ّ

82828مس��ألة :األكم��ل للمص ِّل��ي التنويع في صيغ التش��هد ،فيأتي به��ذه الصيغة
أحيان��ا ،وباألخ��رى أحيانا وهكذا ،حتى يكون فعل الس��نّة جميعها ،وحتى
يكون حاضر الذهن؛ ولحفظ سنّة رسول الله.

82829مس��ألة :ال يزيد المص ِّلي في
النبي ؛
ّ
التشهد ّ
األول الصالة على ِّ
التشهد الذي سبق ذكره،
وابن عباس إال هذا
َّ
ُّ
ابن مس��عود َ
ألن النبي لم ُيع ِّلم َ

التشهد
التشهد»( ،)2وذكر
ابن مسعود« :ك ّنا نقول قبل أن ُيفرض علينا
ّ
ّ
وقال ُ

التش��هد األول .فلو كان ُس��نَّة
النبي في
ّ
ّ
األول فق��ط ،ولم يذكر الصالة على ِّ

النبي تخفيف
لكان الرس��ول يع ِّلمهم َّإياه في
ّ
التش��هد؛ وألنه كان م��ن هدي ّ
هذا التش��هد جدّ ا ،كأنَّما يجل��س على الر ْض ِ
المحماة ـ
ف ـ يعني الحج��ارة
َّ
َّ
من ِش��دَّ ة تعجيله()3؛ ولحديث« :أنّ الرسول  إذا كان في وسط
تشهده بما
تشهده ،وإن كان في آخرها دعا بعد ّ
يفرغ من ّ
الصالة نهض حين ُ
أن أحد ًا ِمن النَّاس َص َّلى
شاء الله أن يدعو ،ثم ُيس ّلم»( .)4ولكن مع ذلك لو ّ

النب��ي في هذا الموضع ما أنكرنا عليه ،لكن لو س��ألنا ُّأيهما أحس��ن؟
عل��ى
ِّ
التش��ه ِد فقط ،ولو َص َّلى لم ُينْ َه عن هذا الش��يء؛ ألنه
لقلن��ا :االقتصار على
ُّ
زيادة خير ،وفيه احتمال ،لكن اتباع ظاهر السنَّة َأولى.
((( رواه ابن أبي شيبة ،والبيهقي.
((( رواه الدارقطني

((( رواه أحمد ،وأبو داود ،وض ّعفه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده ضعيف؛ النقطاعه».
((( رواه أحمد ،وابن خزيمة ،وصححه شعيب األرنؤوط.
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83830مس��ألة :إن كانت الص�لاة ثالث ّية كالمغرب ،أو رباع ّي��ة كالظهر ،والعصر،
والعش��اء ن ََه َ
األول غير راف��ع يديه .هذا
��ض المص ّل��ي مك ِّبر ًا بع��د
ّ
التش��هد ّ

ولك��ن الصحي��ح :أن��ه يرف��ع يدي��ه؛ لفعله
ه��و المش��هور م��ن المذه��ب.
ّ
)1(؛ وألن��ه انتق��ال ِم��ن ن��وع إلى ن��وع آخر ف��ي الص�لاة ،فإن
الركعتين األوليين ُيش��رع فيهما ما ال ُيش��رع في الركعتين األخريين ،فصار
ِمن الحكم��ة أن يم ِّيز هذا االنتقال بالرفع ،كأنه ص�لاة جديدة؛ لتم ّيزها عن
الركعتين األوليين.

أن
83831مس��ألة:
أن ال إله إال الله ،وأشهد َّ
األول ينتهي عند قوله( :أشهدُ ْ
ّ
التش��هد ّ
محمد ًا عبده ورسو ُله).
ّ

استتم قائمًا؛ ألن لفظ حديث
األول إذا
83832مسألة :يكون ر ْف ُع اليدين بعد
ّ
التشهد ّ
َّ

استتم
ابن ُعمر« :وإذا قام من الركعتين رفع يديه»( ،)2وال َيصدُ ق ذلك إال إذا
َّ
توه َم ُه بعضهم،
ثم ينهض ،كم��ا َّ
قائم��ًا ،وعلى هذا ،فال يرف��ع وهو جالس ّ
أن كلمة «إذا قام» ليس معناها حين ينهض؛ إذ إن بينهما فرقًا.
ومعلوم ّ

83833مس��ألةُ :يص ِّلي المص ِّلي ما بقي من صالته الثالثية والرباعية كالركعة الثانية
في القيام والركوع والسجود والجلوس ،وما يقال فيها ،إال أنه ُي ِس ُّر بالفاتحة.

83834مس��ألة :ال َيزيد المص ّلي في الركعة الثالثة والرابعة على الفاتحة بل يقتصر
النبي  كان يق��رأ في الركعتين
عليه��ا؛ لحديث أبي قت��ادة« :أنّ
َّ
ولكن الصحيح:
األخريي��ن بفاتح��ة الكتاب فقط»( .)3هذا على المذه��ب.
ّ

((( رواه البخاري.
((( رواه البخاري.

((( رواه البخاري ومسلم.
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«حزَ ْر َنا قيام رسول الله في
مش��روع ّية الزيادة؛ لحديث أبي سعيد الخدريَ :
الظه��ر والعصرَ ،ف َحزَ ْر َنا قيامه في الركعتين األوليين من الظهر بقدر ثالثين
وحزَ ْرن��ا قيامه في األخيرتين على النصف من
آية ،قدر الم تنزيل الس��جدةَ ،
وحزَ ْرنا قيامه في األوليين من العصر على قدر األخيرتين من الظهر،
ذلكَ ،

وحزَ ْرن��ا قيامه في األخيرتين م��ن العصر على النصف من ذلك»()1؛ ولفعل
َ
إن
الج ْم ِع بين الحديثين ،ف ُيقالّ :
بعض السلف كأبي بكر وغيره()2؛ وإلمكان َ
يدل عليه حديث أبي سعيد ،وأحيانًا يفعل ما ُّ
س��ول أحيانًا يفعل ما ُّ
الر َ
يدل
َّ

عليه حديث أبي قتادة؛ ألن الصالة ليس��ت واحدة حتى نقول :فيه تعارض،
بل ُّ
مرات ،وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع
كل يوم يص ِّلي الرسول خمس َّ

إليه قبل أن نقول بالنسخ ،أو بالترجيح.

تش��هده األخير الذي يعقبه س�لام من
متوركا في ّ
83835مس��ألة :يجل��س المصلي ِّ

الص�لاة الثالث ّي��ة ،والرباع ّي��ة .ه��ذا على المذه��ب ،وهو الصحي��ح؛ لفعله
()3
التش��هد األخير
الس�لام) احتراز ِمن
ُّ
 . وقولن��ا( :الذي يعقبه َّ
ال��ذي ال يعقبه س�لام ،كما لو ُس��بِ َق المأم��و ُم بركعة ،وجلس م��ع إمامه في
تشهده هذا ال يعقبه سالم.
يتورك؛ ألن ُّ
ُّ
تشهده األخير ،فإنه ال َّ

للتورك ثالث صفات:
83836مسألة:
ُّ

الر َ
جل ال ُيس��رى ِمن الجانب األيمن مفروشة،
1 .1الصف��ة األوىل :أن ُيخرِ َج ِّ

الرجل ال ُيمنى منصوبة(.)4
ويجلس على َمقعدته على األرض ،وتكون ِّ

(((
(((
(((
(((

رواه مسلم.
رواه مالك يف الموطأ ،وإسناده صحيح.
رواه البخاري.
رواه البخاري.
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ف��ر َش القدمين جميعًا ،ويخرجهم��ا ِمن الجانب
2 .2الصف��ة الثاني��ة :أن َي ُ
األيمن(.)1

ويدخل ال ُيس��رى بين فخذ وس��اق
3 .3الصف��ة الثالث��ة :أن َي ُ
ف��ر َش ال ُيمنىُ ،
الرجل ال ُيمنى(.)2
ِّ

ٍ
متنوعة ينبغي أن يفع َلها المس��لم على
83837مس��ألة :العبادات الواردة على وجوه ِّ
جمي��ع الوجوه ال��واردة؛ ألن هذا أبلغ في االتَّبا ِع مما إذا اقتصر على ش��يء
واحد.

الرجل في كيف ّية الصالة؛ لعدم الدليل على التفريق بين
83838مس��ألة :المرأة مثل َّ
أن
كالرجال ف��ي األحكام ،كما ّ
الر ُج��ل والمرأة ،واألصل في النس��اء أنهن ِّ
َّ
تضم نفس��ها
الر َجال أنهم كالنس��اء في األحكام ،إال ّ
أن المرأة ُّ
األصل ف��ي ِّ

للرجل التجافي ،كما في حال الركو ِع والسجود ،فإذا
في الحال التي ُيشرع َّ

ركعت
��جدَ ْت تجعل بطنَها عل��ى فخذيها ،وفخذيها على س��اقيها ،وإذا
ْ
َس َ
تض��م يديه��ا ،وكذلك تَس��دل رجليها ف��ي جانب يمينها ،ف�لا تفترش ،وال
ُّ

العامة في الش��ريعة ،ف��إن المرأة ينبغي
تت��ورك والدليل على ذلك :القواعد ّ
َّ

وضمها نفس��ها أس��تر لها مما ل��و جافت .هذا عل��ى المذهب.
الس��تر،
ُّ
لها َّ
الر ُج ُل في ِّ
كل ش��يء ،فترفع
تصنع كما
أن الم��رأة
ولك��ن الصحيحّ :
ُ
ُ
ّ
يصنع َّ
وترفع بطنَها عن الفخذين،
هر في حال الرك��وع،
ُ
يديه��ا وتجافي ،وتمدُّ ال َّظ َ
أن تقاوم
والفخذين عن الس��اقين في حال الس��جود؛ ألن هذه ِع َّلة ال يمكن ْ

كالر ُجل في األحكام.
عمو َم النُّصوص الدالة على َّ
أن المرأة َّ
وصححه األلباين.
((( رواه أبو داود ،والبيهقي  ،وابن حبان،
ّ
((( رواه مسلم.

226

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

تشهده األخير الصالة اإلبراهيم ّية ،والدعاء لنفسه ولغيره.
83839مسألةَ :يزيد المص ّلي في ّ

«اللهم ّ
محمد وعلى آل
84840مس��ألة :الصالة اإلبراهيم ّية مث��ل قوله:
صل عل��ى ّ
ّ
اللهم
محم��د كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
ّ
ّ
محم��د كما بارك��ت على إبراهي��م وعلى آل
محم��د وعلى آل ّ
ب��ارك على ّ
إبراهيم إنك حميد مجيد»(.)1

(الله��م) :أي يا الله .لكن ُحذفت ياء الن��داء ،و ُع ِّو َض عنها الميم،
84841مس��ألة:
ّ
ِ
تيمنًا بالبداءة باس��م الله ،وكانت ميمًا ولم تكن
ُ
وجعل��ت الميم في اآلخر ُّ
جيمًا وال حا ًء وال خا ًء؛ ألن الميم ُّ
الج ْمعِ؛ ولهذا تجتمع الشفتان
أدل على َ
اللهم.
فيها ،فكأن الداعي جمع َق ْل َبه على َر ِّبه ودعا وقال:
ّ

محمد) :أي ِ
أثن عليه في المأل األعلى ،أي عند المالئكة
84842مسألةَ :
(ص ِّل على ّ
المقربين.
َّ

84843مس��ألة :لم ْ
محمد ،وإنما َذك ََره باس��مه ال َع َلم
يقل على
النب��ي أو على نب ّيك َّ
ِّ
ألن هذا من باب الخبر ،والخبر أوسع من ال َّطلب.
فقط؛ َّ

محم��د) :هم أتباعه عل��ى ِدينه إلى قيام الس��اعة ،كما قال الله
84844مس��ألة( :آل ّ
تعال��ى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [غافر،]46:
أي أتباعه.

َ��ت ُ
(اآلل) بـ(األصح��اب ،واألتب��اع) صار الم��را ُد بـ(اآلل)
84845مس��ألة :إذا ُقرِن ْ
ِ
ِ
يش��م ُل إلى
تفرع منهم؛ ألن اآلل
َ
ومن َّ
المؤمني��ن من قرابته من بني هاش��مَ ،
الجدِّ الرابع.
َ
((( رواه البخاري ومسلم.
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84846مسألة( :كما َص َّليت على آل إبراهيم) :الكاف ليست للتشبيه؛ ألن القاعدة
التوسل
المش َّبه به) ،وإنما هي للتعليل ،وهذا ِمن باب
ُّ
تقول( :المش�� َّبه دون ُ
بفعل الله الس��ابق؛ لتحقيق الفعل الالحق ،يعني كما أنك س��بحانك َس�� َب َق
الفضل منك على آل إبراهيم فأ ْل ِ
َ
ُ
محمد وآله ،وهذا ال
ح ِق
الفضل منك على ّ
يلزم أن يكون هناك مش َّبه ومش َّبه به.
84847مس��ألة( :إنك حميد مجيد) :هذه الجملة اس��تئنافية تفيد التعليل .وحميد:
فعي��ل بمعنى فاعل ،وبمعنى مفعول ،فهو حامد ومحمود ،حامد :أي حامد

لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره ،ومحمود :أي ُي ْح َمدُ الله  على ما له
وأما المجيد :فهي فعيل بمعنى فاعل،
من صفات الكمال ،وجزيل اإلنعامّ ،

أي ذو المجد .والمجد هو :العظمة وكمال السلطان.

محمد) :أي أنزل عليه ال َب َركَ��ةَ؛ ولهذا جاءت متعدِّ ية
84848مس��ألة( :وبارك عل��ى َّ
بعل��ى دون الالم ،وال َب َركَة :مأخوذة من البِ ْركَة وهي مجتمع الماء ،وال يكون
إال على َو ْج ِه الكثرة والقرار والثبوت ،وعليه فال َب َركة كثرة الخيرات ودوامها
ويش��م ُل ال َب َركَ��ة في العمل وال َب َرك��ة في األثرّ .أم��ا ال َب َركَة في
واس��تمرارها،
َ
وأما
العمل :فبأن ُيو ِّفق الله اإلنس��ان لعمل ال ُيو َّفق له َمن نُزعت منه ال َب َركةّ .
ال َب َركَة في األثر :بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس ،وال َش َّك

نظي��ر لها؛ ألن َّأمته أكثر األم��م؛ وألن اجتهادهم في الخير
النبي ال
َ
أن َب َركَ��ة ِّ
ِ
ور َك له فيمن اتب َعه ،و ُب ِ
اجتهاد غيرهمَ ،ف ُب ِ
ور َك له في عمل من اتبعه.
أكثر من

84849مسألةِ :ص َيغ الصالة اإلبراهيمية كما يلي:

«اللهم ّ
محمد كما ص ّليت على إبراهيم وعلى
1 .1
محمد وعلى آل ّ
صل على ّ
ّ
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محمد
آل إبراهي��م إنك حميد مجيد،
محمد وعلى آل ّ
اللهم بارك على ّ
ّ
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»(.)1

«الله��م ّ
محم��د وعلى أزواجه وذر ّيته كم��ا ص ّليت على آل
2 .2
صل على ّ
ّ
محمد وعلى أزواج��ه وذر ّيته كما باركت على
إبراهي��م ،وبارك على ّ
آل إبراهيم إنك حميد مجيد»(.)2

«اللهم ّ
محمد عبدك ورسولك كما ص ّليت على آل إبراهيم،
3 .3
صل على ّ
ّ
محمد كما باركت على
محمد عبدك ورسولك وعلى آل ّ
وبارك على ّ
إبراهيم وعلى آل إبراهيم»(.)3

«الله��م ّ
��ي وعلى آل محم��د كما ص ّليت
4 .4
صل عل��ى ّ
ّ
النبي األ ّم ّ
محمد ّ
محمد كما
النبي األ ّم ّي وعلى آل ّ
على آل إبراهيم ،وبارك على ّ
محمد ّ

باركت على آل إبراهيم يف العالمين إنك حميد مجيد»(.)4

«اللهم ّ
محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذر ّيته كما ص ّليت
5 .5
صل على ّ
ّ
محمد وعلى آل بيته وعلى
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ،وبارك على ّ

أزواجه وذر ّيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»(.)5

«الله��م ّ
محمد كما ص ّلي��ت على إبراهيم
6 .6
محم��د وعلى آل ّ
صل على ّ
ّ
محمد
محم��د وعلى آل ّ
وآل إبراهي��م إن��ك حميد مجيد ،وبارك على ّ

((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري ومسلم.
((( رواه البخاري.
((( رواه مسلم.

((( رواه أحمد ،وصححه شعيب األرنؤوط.
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كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»(.)1

«الله��م ّ
محمد وعلى
7 .7
محم��د ،وبارك على ّ
محمد وعلى آل ّ
صل على ّ
ّ
محم��د كما ص ّليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد
آل ّ
مجيد»(.)2

85850مس��ألة :م��ن الدعاء ال��وارد فور الص�لاة اإلبراهيمية( :االس��تعاذة بالله من
ع��ذاب جهنّ��م ،ومن ع��ذاب القبر ،ومن فتن��ة المحيا والمم��ات ،ومن فتنة
المس��يح الدج��ال ،وم��ن المأثم والمغ��رم ،وم��ن الجبن والبخ��ل ،وأرذل

تش��هد أحدكم فليس��تعذ بالله من أربع
العم��ر ،وفتنة الدنيا)؛ لحديث« :إذا
ّ
الله��م إني أع��وذ بك من ع��ذاب جهنم ،وم��ن ع��ذاب القبر ،ومن
يق��ول:
ّ

فتن��ة المحيا والمم��ات ،ومن فتنة المس��يح الدجال»( ،)3ولحديث عائش��ة
ِ
اللهم إني
الص�لاة:
« :أنّ رس��ول الل��هكان يدعو في
ّ
ُ
وأعوذ بك
أعوذ بك من عذاب القبر ،وأعوذ بك من فتنة المس��يح الدجال،

اللهم إني أعوذ ب��ك من المأثم والمغ��رم. فقال قائل :ما
م��ن فتنة المحي��ا،
ّ

أكثر ما تس��تعيذ من المغرم .فقال :إنّ الرجل إذا غرم حدّ ث فكذب ،ووعد

«الله��م إ ّني أعوذ بك من البخ��ل ،وأعوذ بك من
فأخل��ف»()4؛ ولحديث:
ّ

الجب��ن ،وأعوذ بك م��ن أن أر ّد إلى أرذل العمر ،وأع��وذ بك من فتنة الدنيا،

وأعوذ بك من عذاب القبر»(.)5
(((
(((
(((
(((

رواه أحمد ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده قوي على شرط مسلم.
وصححه األلباين.
رواه النسائي،
ّ
رواه مسلم.
رواه البخاري.

((( رواه البخاري.
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85851مسألة( :أعوذ) :أي ألتجيء وأعتصم بك يا الله.

85852مس��ألة( :م��ن عذاب جهنّم) :أي م��ن العذاب الحاصل منه��ا ،فاإلضافة هنا
على تقدير «من» فهي جنس�� َّية كما تقول :خات��م حديد ،أي خاتم ِمن حديد،
ويحتم��ل أن تكون اإلضافة على تقدير «ف��ي» ،أي عذاب في جهنّم كما قال
تعال��ى( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [س��بأ ]33:أي مك��ر
ف��ي الليل ،واإلضاف��ة تأتي على تقدير ِ
«من» وعلى تقدي��ر «في» وعلى تقدير
«الالم» وهي األكثر( .جهنّم)َ :ع َل ٌم على النار التي أعدَّ ها الله للكافرين ،قال

تعالى( :ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ) [آل عمران ،]131:وهذه النّار ورد
ِ
تقشع ّر منه الجلود.
والسنَّة ما
في صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب ُّ
يشمل االستعاذة ِمن فِ ْع ِل األسباب المؤ ِّدية إلى
85853مسألة :االستعاذة من جهنّم َ
عذاب جهنَّم ،ويش��مل االس��تعاذة ِمن عذاب جهنَّم ،أي م��ن عقوبة جهنَّم
إذا َفع��ل األس��باب التي توجب ذلك؛ ألن اإلنس��ان بين أمري��نَّ :إما عصمة
ِ
ِ
وإما عفو عن الذنوب ،وهذا
من الذنوب ،فهذا إعاذة الله من ف ْع ِل الس��ببّ ،
إعاذة الله ِمن َأ َثرِ السبب .وقولنا :العصمة ِمن الذنوب ،ليس معناه العصمة

المطلقة.

يحصل في��ه من العقوبة ،وأصل القبر
مما ُ
85854مس��ألة( :ومن عذاب القبر) :أي ّ
مدف��ن الم ِّيت ،وقد ُيراد به البرزخ الذي بين موت اإلنس��ان وقيام الس��اعة،
ِ
عذاب القبر ،فإنه يريد االستعاذة
وإن لم ُيدفن ،والداعي إذا استعاذ بالله ِمن
ِمن عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة؛ ألنه ال يدري هل يموت

ويدفن ،أو يموت وتأكله السباع ،أو َيحترق ويكون رمادا.
ُ
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85855مس��ألة( :وم��ن فتنة المحيا والممات) :المراد بالفتن��ة اختبار المرء في ِدينه
في حياته وبعد مماته.

85856مسألة :فتنة الحياة تدور على شيئين:
ُ 1 .1ش ُبهات تعرض لإلنس��ان يف ِع ْل ِم ِه ،فيلتبس عليه ّ
الحق بالباطل ،فيرى
والحق باط�لاً ،وإذا رأى َّ
َّ
الحق باط�لا تجنَّبه ،وإذا رأى
الباط��ل ح ًّقا،
َ
الباطل حقًا َف َع َل ُه.

محرمًا عليه.
2 .2شهوات تعرض لإلنسان يف إرادته ،فيريد بشهواته ما كان َّ

85857مسألة :فتنة الممات تشمل حالتين:

1 .1احلال األوىل :فتنة الم ّيت عند موته ،فإن الشيطان أشدُّ ما يكون حرصًا
عل��ى إغواء بني آدم يف ه��ذه اللحظة ،والمعصوم َم ْن َع َص َمه اهلل ،وهي
س ،ضعي��ف ِ
اإلنس��ان فيها ضعي��ف النَّ ْف ِ
اإلرادة ،ضعيف
ح��ال يكون
ُ

الق��وة ،ضي��ق الصدر ،فيأتيه الش��يطان ليغويه؛ ألن ه��ذا وقت المغنم
َّ
األخير له .ولكن هذا ال يكون ِّ
لكل أحد.
2 .2الثانية :س��ؤال الملكين للم ِّي��ت يف َق ْبرِه عن ر ِّبه؛ لحديث« :إنه ُأ ِ
وح َي
الدجال»(،)1
إلي أنكم ُتفتنون يف قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة المسيح َّ
وهذه الفتنة تدور على ما يف القلب ،فإذا كان القلب مؤمنًا حقيقة يرى
أمور الغيب كرأي العين ،فهذا يجيب ِّ
بكل ُسهولة.

للمتعوذ ِمن فِتنة الممات أن يس��تحضر كلت��ا الحالتين التي
85858مس��ألة :ينبغ��ي
ِّ
تشملها.

((( رواه البخاري ،ومسلم.
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يحص ُل به
الدجال ما ُ
الدجال) :المراد بفتنة المسيح َّ
85859مسألة( :وفتنة المسيح َّ
ِمن اإلضالل واإلغواء بما معه من الشبهات.
86860مس��ألة :يجب على المص ّلي أن يس��تعيذ بالله من ه��ذه األربع ،وهذا القول
رواي��ة عن اإلم��ام أحمد؛ ألمر
النب��ي  بها()1؛ ولش��دَّ ة خطرها
ّ

يسن .وال َش َّ
ك أنه ال ينبغي اإلخالل بها.
وعظمها .وقال الجمهورّ :

أحب؛
86861مس��ألة :بعد االس��تعاذة بالله مما ُذكر
يس��ن للمص ّلي أن يدع��و بما َّ
ّ
يتخير من الدعاء ما شاء»(.)2
لحديث« :ثم َّ

مما ورد من الدعاء قبل التسليم ما يلي:
86862مسألةّ :

ووسع لي يف داري ،وبارك لي يف رزقي»(.)3
1 .1
«اللهم اغفر لي ذنبيّ ،
ّ

«اللهم إ ّني أس��ألك الثبات يف األمر ،والعزيمة على الرش��د ،وأسألك
2 .2
ّ
شكر نعمتك ،وحسن عبادتك ،وأسألك قلبًا سليمًا ،ولسانا صادقا،
شر ما تعلم ،وأستغفرك لِ َما
وأس��ألك من خير ما تعلم ،وأعوذ بك من ّ
تعلم»(.)4

3 .3ع��ن أب��ي بك��ر الصدّ ي��ق  أنه ق��ال لرس��ول اهلل :
اللهم إ ّني ظلمت نفس��ي
«ع ِّل ْمنِ��ي دعاء أدعو به يف صالتي .قال :قل:
َ
ّ
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

((( رواه أحمد ،والرتمذي ،والنس��ائي يف “الس��نن الكربى» ،والطرباين يف “األوس��ط ،والصغير» ،وابن أبي
شيبة ،وأبو يعلى ،وحسنه األلباين  ،وشعيب األرنؤوط.

((( رواه أحم��د ،والرتم��ذي ،والنس��ائي ،واب��ن أبي ش��يبة ،والط�براين يف “المعج��م الكبير» ،واب��ن حبان،
وصححه األلباين ،وحسنه شعيب األرنؤوط.
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ظلم��ًا كثير ًا ،وال يغف��ر الذنوب إال أنت ،فاغفر ل��ي مغفرة من عندك
وارحمني ،إنك أنت الغفور الرحيم»(.)1

4 .4ع��ن معاذ ب��ن جب��ل « :أنّ رس��ول اهلل  أخذ بيده
تد َع َّن يف دبر ّ
ألحبك ،أوصيك يا مع��اذ ال َ
كل
وق��ال :يا مع��اذ واهلل إين ّ
اللهم أع ّني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»(.)2
صالة تقول:
ّ

علي  قال« :كان رس��ول اهلل إذا قام إلى الصالة يكون من
5 .5عن ّ
«اللهم اغفر لي م��ا قدّ مت وما
التش��هد والتس��ليم:
آخ��ر ما يقول بين
ّ
ّ
ّ
أخرت ،وما أس��ررت وما أعلنت وما أسرفت ،وما أنت أعلم به م ّني،

ّ
المؤخر ،ال إله إال أنت»(.)3
أنت المقدّ م وأنت

86863مس��ألة :ما ُق ِّيدَ بِدُ ُب��رِ الصالة وهو دعاء فإنه يكون في آخرها قبل التس��ليم؛
ألن ال��ذي بعد الس�لام إنما هو ِّ
الذكر ال الدع��اء ،قال تعالى( :ﮔ ﮕ
«تس��بحون وتحم��دون
ﮖ ﮗ ﮘ) [النس��اء]103:؛ ولحدي��ث:
ّ
وتكب��رون ف��ي ُد ُب ِر ّ
أن هذا بعد
م��رة»( ،)4ومعل��وم ّ
ّ
كل صالة ثالث��ا وثالثين ّ
الس�لام باالتفاق؛ وألن العبد أقرب إلى الله في العبادة من خارجها فيكون

دعاؤه أحرى باإلجابة أثناء العبادة.

ِ
ثم بعد ذلك
86864مس��ألة :ينبغي المحافظ��ة على الدعاء الوارد في مكان��ه بِ َع ْينهّ ،
يدعو المص ّلي بما شاء.
((( متفق عليه.
وصححه
((( رواه أحمد ،وأبو داود ،والنس��ائي ،والحاكم وصححه على ش��رط الشيخين ووافقه الذهبي،
ّ
األلباين.
((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ومسلم.
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86865مسألة :ال بأس أن يدعو المص ّلي بشيء يتع َّلق بأمور الدنيا؛ ألن الدعاء نفسه
عبادة ولو كان بأمور الدنيا ،وليس لإلنس��ان ملجأ إال الله؛ وألن اإلنس��ان ال

يجد نفس��ه مقبالً تمام اإلقب��ال على الله إال وهو ُيص ِّل��ي؛ ولعموم حديث:
«أق��رب م��ا يكون العبدُ ِم��ن ر ِّبه وهو س��اجد»( ،)1وحديث« :أ ّما الس��جود
ُ
ليتخير
فأكثروا فيه ِمن الدعاء َف َق ِم ٌن أن يس��تجاب لك��م»( ،)2وحديث« :ثم
ّ
ِم��ن الدعاء ما ش��اء»( ،)3وحديث« :ليس��أل أحدكم ر ّبه حاجت��ه ك ّلها حتى
ِشسع َنع ِله»(ِ ،)4
وش ْسع النعل :يتع َّلق بأمور الدنيا.
ْ ْ

86866مس��ألة :أجمع ما ُيدعى به( :ر َّبنا آتنا في الدنيا حس��نة وفي اآلخرة حس��نة،
ِ
وقنَا عذاب النار) ،فإن هذه جامعة لخير الدنيا واآلخرة.
اج ِ
��ز فالنا عنّي خيرا) ،أو
86867مس��ألة :يجوز الدع��اء لِ ُم َع َّين ،بأن يقول:
(اللهم ْ
ّ
(اللهم اغفر لفالن)؛ ألن ثبت عن الرسول  أنه في نفس الصالة
ّ
دعا على قوم ُم َع َّينِين ،ودعا لقوم ُم َع َّينِين ،فدعا للمستضعفين في مكَّة ،ودعا
على الطغاة في مكَّة(.)5

86868مس��ألة :لو دعا المص ّلي لش��خص بصيغة الخطاب فق��ال( :غفر الله لك يا
ف�لان)ّ ،
فلعل الصحيح :أنه جائز؛ ألن المص ّلي ال َيش��عر بأنه يخاطبه أبد ًا،

ولكنّ��ه َيش��عر بأنه مس��تحضر له غاي��ة االس��تحضار حتى كأنّ��ه أمامه ،وقد
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

((( رواه الرتمذي ،وقال« :حديث غريب» ،وضعفه األلباين.
((( رواه البخاري ومسلم.
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النبي  أنه قال حين تف َّلت عليه الش��يطان في صالته:
ثب��ت ع��ن ِّ

المنهي عنه:
أن خطاب اآلدميين
«ألعنك بلعنة الله التا َّمة»( ،)1فالذي يظهرّ :
ِّ

أن تخاطبه المخاطبة المعتادة ،فتقول مثالً :يا فالن تعال ،فهذا كالم آدم ّيين
تبطل به الصالة ،لكن شخصًا يستحضر شخصًا ثم يقولَ ( :غ َف َر الله لك يا

فالن) ،فكون هذا مبطالً للصالة فيه نظر ،ولكن درء للش��بهة بدل أن تقول:

(اللهم اغفر له) ،فهذا جائز باالتفاق.
(غفر الله لك) ،فقل:
ّ

ُ
بع��ض الناس من كونهم ك َّلما َس�� َّلموا َد َعوا في الفريضة،
86869مس��ألة :ما يفعله
النبي  فيما نعلم
أو ف��ي النافل��ة ،فهذا ال أصل له ،ولم َيرِ ْد ع��ن ِّ
لما َس�� َّلم
إال حي��ن وض��ع ُك َّفار قريش َس�لا الناق��ة عليه وهو س��اجد ،فإنه ّ

��ع صوته يدع��و عليهم( ،)2وهذا ق��د ُيقال :إنه َف َع َل ذلك لمناس��بة ،وهي
َر َف َ
النبي
وأما حديث« :أنّ
تخويفه��م؛ ألنه لو دعا وهو ُيص ِّلي ما علموا بذلكّ .
ِّ
أي الدعاء أسمع؟ فقال :جوف الليل ،وأدبار الصلوات
ُ سئلّ :
آخ��ر الصلوات؛ بدليل
المكتوب��ة»( ،)3فإنه ُيحمل على أنّ��ه المراد باألدبار
ُ

التشهد(،)4
النبي  بالدعاء بعد
ّ
حديث ابن مس��عود ،حيث أمره ُّ

الصلوات فقد أرشد الله عبا َده إلى أن
فسر ُ
بعضها بعضًاّ ،أما أدبار َّ
والسنَّة ُي ِّ
ُّ
يذكروا الله بعدَ ها فقال( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ) [النساء ،]103:وليس فيه األمر بالدعاء.
((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري ومسلم.

((( رواه الرتمذي ،وقال« :حديث حسن» ،وحسنه األلباين.
((( رواه البخاري ومسلم.
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التشهد والدعاءُ ،يس ِّلم المص ّلي عن يمينه وعن يساره ،فيقول،
87870مسألة :بعد
ّ
ع��ن يمينه( :الس�لام عليك��م ورحمة الله) ،وعن يس��اره( :الس�لام عليكم
ورحم��ة الله) ،وهذا خط��اب ،لكنّه خطاب يخرج به م��ن الصالة ،بخالف
الخطاب الذي يكون في أثناء الصالة.

87871مس��ألةُ :ي َس�� ِّلم المص ّلي على المالئكة الحاضرين ،وعلى الجماعة إذا كان
يص ّلي في جماعة.

لما كان ّ
كل واحد من
87872مسألةَ :س َق َط َر ُّد السالم حين التسليم من الصالة؛ ألنه ّ

النبي 
المص ّلي��ن ُيس�� ِّلم اكتُفي بهذا عن الر ّدّ .
وأم��ا حديث« :أنَّ َّ

ي��ردوا على اإلمام ،و ُي ِّ
س��لم بعضهم على بع��ض»( ،)1فمراده :أن
أمره��م أن ُّ
َ
سالمهم بعدَ ه كالر ِّد عليه ،وليس
يس ِّلموا كما س َّلم بعد انتهاء سالمه ،فيكون
ُ

السالم؛ ألن ذلك ُينافي عملهم الذي كانوا عليه.
مراده أن يقولوا :عليك َّ

87873مس��ألة :لو قال المص ّلي( :س�لام عليك��م) بدون (أل) فإن��ه يجزيء ،لكن
السنَّة أن يكون بـ(أل) فيقول( :السالم عليكم).
ُّ

87874مسألة :لو قال المص ّلي( :السالم عليك) باإلفراد ،فإنه ال يجزئ؛ لحديث:
��ل عم ً
«م��ن َع ِم َ
أمرنا فه��و َر ّد»()2؛ ولوجود الف��رق بين اإلفراد
ال ليس عليه ُ
وبين الجمع.

87875مس��ألة :لو اكتف��ى المص ّلي بقوله( :الس�لام عليكم) ،فإن��ه ال يجزئ .هذا
��م َرة قال:
على المذهب .والرواية الثانية :أنه يجزيء؛ لحديث :جابر بن َس ُ

((( رواه أبو داود ،وابن ماجه ،والحاكم وقال« :صحيح اإلسناد» ووافقه الذهبي ،وحسنه األلباين.
مسلم.
وو َص َل ُه
((( رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزمَ ،
ٌ
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«ص َّلي��ت مع رس��ول الله  فك َّنا إذا س�� ّلمنا قلنا بأيدينا :الس�لام
َ
عليكم ،السالم عليكم ،)1(»...وعلى هذا فيكون قوله( :ورحمة الله) ُسنَّة،

وليس بواجب.

87876مس��ألة :األفضل أال يزيد المص ّلي (وبركاته) ،ال في التس��ليمة األولى ،وال
في التسليمة الثانية .هذا هو المشهور من المذهب .وقال بعض أهل العلم:
ِ
التسليمة األُولى (وبركاته) دون الثانية؛ لحديث علقمة بن وائل
إنه يزيد في

النبي  فكان ُيس�� ّلم عن يمينه :السالم
عن أبيه قال« :صليت مع ّ

عليكم ورحمة الله وبركاته ،وعن شماله :السالم عليكم ورحمة الله»(.)2

اقتصر المص ّلي على تسليمة واحدة فإنه ال يجزئ .هذا على المشهور
87877مسألة :لو
َ
م��ن المذهب ،وهو األح��وط؛ لحديث« :إ َّنما كان يكف��ي أحدُ كم أن يضع َيده
ِّ
ويس��لم على أخيه من على يمينه ومن على ش��ماله»()3؛ ولحديث:
على فخذه

«وكان يختِم الصالة بالتس��ليم»( ،)4و«أل» في قوله« :بالتسليم» للعهد الذهني،

أي بالتسليم بالمعهود وهو (السالم عليكم ورحمة الله) عن اليمين ،و(السالم
عليك��م ورحم��ة الله) عن اليس��ار؛ ولمحافظته  على التس��ليمتين
حضر ًا وس��فر ًا ،في حضور الب��وادي ،واألعراب ،والعال��م ،والجاهل ،وقوله:
«ص ُّلوا كما رأيتموني ِّ
أصلي»(ُّ )5
يدل على أنه ال ُبدَّ منهما.

((( رواه مسلم.

((( رواه أبو داود ،وقال ابن حجر« :إسناده صحيح» ،وصححه األلباين.
((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.

((( رواه البخاري.
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م��رات؛ لفعله
87878مس��ألة :يق��ول المص ّل��ي إذا َس�� َّلم:
(اس��تغفر الل��ه) ث�لاث َّ
ُ
.)1(

أطلب ِمن الله المغفرةَ ،وإنما ُش��رع لإلنس��ان
(اس��تغفر الله) :أي
87879مس��ألة:
ُ
ُ
س��ؤال المغف��رة بع��د أداء ه��ذه العب��ادة العظيمة؛ ألنه��ا جدي��رة باالعتناء
واالهتمام .ومناسبته َج ْب ُر التقصير والخَ َل ِل الذي قد يحصل في الصالة.

(اللهم أنت السالم ومنك السالم،
88880مس��ألة :يقول المص ّلي بعد االس��تغفار:
ّ
تباركت ي��ا ذا الجالل واإلكرام)؛ لحديث« :كان رس��ول الله 
اللهم أنت الس�لام ،ومنك
إذا انصرف من صالته اس��تغفر الله ثالثا ،وقال:
ّ
كأن المص ّلي يقول:
الس�لام ،تباركت يا ذا الجالل واإلكرام»( ،)2ومناسبتهّ :
(اللهم أنت السالم) ،فس ِّل ْم لي صالتي ِمن الر ّد والنقص.
ّ
مما ورد بعد السالم من صالة الفريضة ما يلي:
88881مسألةّ :

«1 .1ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له ،له الملك وله الحمد وهو على ّ
كل
اللهم ال مانع لم��ا أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع
ش��يء قدير،
ّ
الجدّ »(.)3
الج ِّد منك َ
ذا َ
«2 .2ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له ،له الملك وله الحمد وهو على ّ
كل
قوة إال ب��اهلل ،ال إله إال اهلل ،وال نعبد إال إ ّياه،
ش��يء قدير ،ال حول وال ّ
ل��ه النعم��ة ،وله الفضل ،وله الثناء الحس��ن ،ال إله إال هو مخلصين له
ِّ
الدين ولو كره الكافرون»(.)4

(((
(((
(((
(((

رواه مسلم.
رواه مسلم.
رواه البخاري ومسلم.
رواه مسلم.
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«3 .3ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له ،له الملك وله الحمد يحيي ويميت
حي ال يموت بيده الخير وهو على ّ
كل شيء قدير ـ ثالث مرات
وهو ّ
الج ِّد
ـ،
الله��م ال مانع لما أعطي��ت وال معطي لما منع��ت وال ينفع ذا َ
ّ

الجدّ »(.)1
منك َ

4 .4ع��ن أبي مس��لم التميمي قال :ق��ال لي رس��ول اهلل « :إذا
اللهم أجرين من
صلي��ت الصبح فقل قب��ل أنْ تك ّلم أحد ًا من الن��اس:
َ
ّ
َب اهلل لك جوار ًا ِمن
مرات ،فإنك إنْ ِم َّت ِمن يومك ذلك َكت َ
النار سبع ّ
اللهم
الن��ار ،وإذا ص ّليت المغرب فقل قب��ل أن تك ّلم أحد ًا من الناس:
ّ
اللهم أجرين من النار سبع مرات ،فإنك إنْ ِم َّت ِمن
إين أسألك الج ّنة،
ّ
ليلتك كتب اهلل لك جوار ًا ِمن النار»(.)2

أن يذكر المس��لم ر ّبه بعد صالة الفريضة ،وقد َو َر َد هذا
88882مس��ألةِ :من الس��نّة ْ
الذكر على عدَّ ة أوجه ،والسنّة فيها التنويع:

1 .1الوج��ه األول :أن يق��ول( :س��بحان اهلل ثالثًا وثالثي��ن ،والحمد هلل ثالثًا
ويختم بال إله إال اهلل وحده ال شريك
وثالثين ،واهلل أكبر ثالثًا وثالثين،
ُ
له ،له الملك وله الحمد وهو على ِّ
كل شيء قدير) ،فتكون ِمئَة(.)3

2 .2الوج��ه الثاني :أن يقول( :س��بحان اهلل ثالثًا وثالثين ،والحمد هلل ثالثًا
وثالثين ،واهلل أكبر أربعًا وثالثين) ،فيكون الجميع ِمئَة(.)4
((( رواه الطرباين ،ورواته موثوقون.

((( رواه أحم��د ،وأب��و داود ،وقال ابن باز« :حديث ال بأس به» ،وضعفه األلباين ،وقال ش��عيب األرنؤوط:
«إسناده ضعيف ،مسلم بن الحارث جهلة الدارقطني».

((( رواه مسلم.
((( رواه مسلم.
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3 .3الوجه الثالث :أن يقول( :س��بحان اهلل عش��ر ًا ،والحمد هلل عش��ر ًا ،واهلل
أكبر عشر ًا) ،فيكون الجميع ثالثين(.)1

4 .4الوجه الرابع :أن يقول( :س��بحان اهلل ،والحمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل
مرة)( ،)2فيكون الجميع ِمئَة.
أكبر ،خمسًا وعشرين َّ

متنوعة أن يفعل هذا
88883مسألة :ينبغي لإلنسان في العبادات الواردة على وجوه ِّ
تارة وهذا تارة.

الكرس��ي بعد صالت الفريضة؛ لحديث:
يسن أن َيقرأ المسلم آي َة
88884مس��ألةّ :
ِّ
«من قرأ آية الكرسي ُد ُب َر ّ
كل صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول الج ّنة إال أنْ
يموت»(.)3

88885مسألةُ :ي َس ُّن أن َيقرأ المسلم سورة اإلخالص والمعوذتين بعد صالة الفريضة
ومرة بعد بق ّية الصل��وات المفروضة؛
مرات بعد الفجر والمغ��ربّ ،
ث�لاث ّ
لحدي��ث :عبد الله بن خبيب  قال« :قال رس��ول الله :
والمعوذتين حين
قل ،قلت يا رس��ول الله ما أقول؟ قال :قل ه��و الله أحد،
ّ
مرات تكفيك من ّ
كل شيء»()4؛ ولحديث عقبة
ُت ْم ِس��ي وحين ُت ْصبِح ثالث ّ

بالمعوذتين
بن عامر  قال« :أمرني رس��ول الله  أنْ أقرأ
ّ
(((
(((
(((
(((

وصححه األلباين ،وقال ش��عيب
رواه أحم��د ،وأب��و داود ،والرتمذي وقال« :حديث حس��ن صحيح»،
ّ
األرنؤوط« :إسناده حسن».
وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط:
رواه أحمد ،والنسائي ،والرتمذي وقال« :حديث صحيح»،
ّ
«إسناده صحيح».
صححه ابن عبد
رواه النسائي يف “عمل اليوم والليلة» ،والطرباين يف “الكبير» ،وإسناده ال بأس به ،وقد ّ
الهادي ،واأللباين.
رواه الثالثة ،وحسنّه األلباين.
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ُد ُب َر ِّ
كل صالة»(.)1

***

فصل يف أركان َّ
الصالة وواجباتها وسننها
ُسمي الزاوية ركنا؛
88886مس��ألة :الركن في اللغة:
ُ
جانب الشيء األقوى؛ ولهذا ن ِّ
ألنها أقوى جانب في الجدار؛ لكونها معضودة بالجدار الذي إلى جانبها.

88887مس��ألة :الرك��ن في االصطالح :هو ج��زء من ماه ّية الش��يء وجزء من ذاته
يتم الشيء إال به.
وحقيقته ،ال ّ

88888مس��ألة :الرك��ن ال يترك ال عمدا وال س��هوا ،فإن تركه عم��دا بطلت صالته
ثم يس��جد للس��هو وال أثم
وأثِ َمْ ،
وإن تركه س��هوا لزمه اإلتيان به وبما بعده ّ
لما
عليه ،فالركن ال ُيجبر بس��جود الس��هو وح��ده؛ َّ
النبي ّ 
ألن َّ
ِ
ِ
أتمها وأتى بما ترك وسجد للسهو(.)2
َس َّلم من ركعتين من صالة رباع ّية ّ
88889مسألة :للصالة أربعة عشر ركنا هي كما يلي:

1 .1القي��ام يف الف��رض مع القدرة ول��و معتمداً :ق��ال تعالى( :ﭖ ﭗ ﭘ

تس��تطع فقاعد ًا،
«ص ِّل قائمًا ،فإنْ لم
ﭙ)[البق��رة]238:؛ ولحديثَ :
ْ
تستطع فعلى َج ْن ٍ
ب»(.)3
فإنْ لم
ْ

«استقبل ِ
ْ
القبل َة وك ِّبر»(.)4
2 .2تكبرية ا ِإلحرام ،ودليه :حديث:
وصححه األلباين.
((( رواه أبو داود،
ّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه البخاري ومسلم.

242

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

��ن ل��م يق��رأ بفاتحة
3 .3ق��راءة الفاحت��ة ،ودليل��ه :حدي��ث« :ال ص�لا َة لِ َم ْ
الكتاب»(.)1

4 .4الركوع ،ودليله :قول��ه تعالى( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ)

[الح��ج ،]77:فأمر اهلل بالركوعِ .
ومن المعلوم أنه ال ُيش��رع لنا أن نركع
المجرد وجب َح ْم ُل اآلية
مجرد ًا ،وإذا لم ُيش��رع لنا الرك��وع
َّ
ركوعًا َّ

عل��ى الرك��وع ال��ذي يف الص�لاة؛ ولمواظبة
النب��ي  على
ّ
«ص ُّل��وا كما رأيتم��وين ِّ
الرك��وع يف ّ
أصلي»()2؛
كل ص�لاة ،م��ع قولهَ :

تطمئن راكعًا»()3؛ وإلجماع العلماء على
اركع حتى
َّ
ولحدي��ث« :ثم ْ
كن ال ُبدَّ منه(.)4
َّ
أن الركوع ُر ٌ

َ
تعتدل قائمًا»(.)5
ارفع حتى
«ثم ْ
5 .5الرفع من الركوع ،ودليله :حديثّ :
.6

6الس��جود عل��ى ا ْ
ألعض��اء الس��بعة ،ودليله :ق��ول اهلل تعالى( :ﮕ ﮖ

«ث��م اس��جدْ حتى
ﮗ ﮘ ﮙ) [الح��ج ،]77:وحدي��ثّ :
النب��ي عليه ،م��ع قول��ه« :ص ّلوا كما
تطمئ��ن س��اجد ًا»()6؛ ولمواظب��ة
َّ
ِّ
رأيتموين أصلي»( ،)7وحديثُ :
«أ ِم ْر ُت أن أس��جد على س��بعة ُ
أعظ ٍم:
على الجبهة وأش��ار بي��ده على أنف��ه ،واليدين ،والركبتي��ن ،وأطراف

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( انظر المغني البن قدامة.ج.2ص.169
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.

243

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

القدمين ،وال ّ
نكف الثياب والشعر»(.)1

7 .7االعتدال عن السجود بن ّية اجللوس؛ ألن الجلوس ال يكون إال باعتدال.

تطمئ��ن
«ث��م ارف��ع حت��ى
ّ
8 .8اجلل��وس ب�ين الس��جدتني ،ودليل��ه :حدي��ثّ :
جالسا»(.)2

��م
9 .9الطمأنين��ة يف مجي��ع األركان؛ َّ
لم��ا َع َّل َ
ألن رس��ول اهلل َّ 
تطمئن.)3(»..
المسي َء صالته كان يقول له يف ك ُِّل ُركن« :حتى
َّ
1010التش ّهد األخري ،ودليله :حديث« :ك َّنا نقول قبل أن ُي ْف َر َ
التشهد:
ض علينا
ّ

الس�لام على اهلل من عباده ،الس�لام على جبرائيل وميكائيل ،الس�لام
عل��ى فالن وف�لان»( ،)4والش��اهدُ ِمن ه��ذا الحديث :قول��ه« :قبل أن
ُي ْف َر َ
َ
التشهدين كالهما فرض ،وخرج
أن
التشهد»،
ض علينا
واألصلّ :
ّ
ّ

لما تركه
التش��هد األول بالس��نَّة ،حيث ّ
ّ
أن الرسول  جبره ّ
التشهد األَخير على فرضيته ركنا.
بسجود السهو ،فيبقى
ّ

التشهد إال حال الجلوس له.
يصح
1111جلسة التش ّهد األخري؛ ألنه ال
ّ
ّ

التش��هد األخري .ودليله :حديث« :يا رسول اهلل ُع ِّل ْمنَا
النيب يف ّ
1212الصالة على ِّ
اللهم ّ
صل
كيف نس�� ّلم عليك ،فكي��ف نص ّلي علي��ك؟ قال :قول��وا:
ّ
ُ
واألصل
محمد»( ،)5واألمر يقتضي الوجوب،
محمد وعل��ى آل ّ
على ّ
يف الوج��وب أنَّه َف ْر ٌض إذا ترك بطلت العبادة .هذا على المش��هور من

(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه الدارقطني.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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التشهد
النبي يف
المذهب .ويف رواية عن اإلمام أحمدّ :
ّ
أن الصالة على ِّ

األخير س��نّة ،وهذا القول أرجح األقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل
َّ
استدل به الفقهاء ،فإنه ال يمكن أن َ
نبطل العبادة ونفسدها بدليل
الذي
اإليج��اب ،أو ِ
يحتم��ل أن يك��ون المراد به ِ
تأملت هذا
اإلرش��اد .وإذا ّ

ألن الصحابة
أن الصالة على
النب��ي ركن؛ ّ
الحدي��ث ل��م يتب َّين لك منه ّ
ِّ
النبي إليها؛ ولهذا
إنَّما طلبوا معرفة الكيف ّية ،كيف نُص ِّلي؟ فأرش��دهم ُّ
إن األم��ر يف قول��ه« :قولوا» لي��س للوجوب ،ولكن ِ
لإلرش��اد
نق��ولّ :

والتعلي��مِ ْ ،
الصالة
النبي يف َّ
فإن ُوجدَ دليل غير هذا يأم��ر بالصالة على ِّ
وإن ل��م يوجد إال ه��ذا فإنه ال ُّ
يدل عل��ى الوجوب،
فعلي��ه االعتم��ادْ ،
فضالً عن أن َي َّ
دل على أنها ُركن.

ثم رفع
1313الرتتي��ب :أي الترتي��ب بين أركان َّ
ثم رك��وعّ ،
الص�لاة( :قيامّ ،
ألن هذا هو ظاهر قوله تعالى:
ثم سجود)؛ ّ
ثم قعودّ ،
ثم س��جودّ ،
منهّ ،

(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [الح��ج ]77:فب��دأ بالرك��وع،

وإنم��ا َع َّب َرنا بـ«ظاهر»؛ ألن «الواو» ال تس��تلزم الترتيب ،أي ليس ّ
كل

وألن
م��ا جاء معطوفًا بالواو فهو للترتيب؛ إذ قد يكون لغير الترتيب؛ َّ
ثم...
النبي َ ع َّل َم المسي َء يف صالته َّ
«ثمّ ...
الصال َة بقولهّ :
َّ
و«ثم» ُّ
النبي واظب على هذا الترتيب
تدل على الترتيب؛ ّ
ثمّ ،»...
ّ
وألن ّ
إل��ى أن تو ّفي ،ولم ي ِ
«ص ُّلوا كما رأيتموين
خ َّل به يوما من األيام وقالَ :
ُ
ُأ ِّ
صلي»(.)1

«ص ُّلوا كم��ا رأيتموين
النب��ي
ألن
1414التس��ليمتان؛ َّ
واظ��ب عليهم��ا وقالَ :
َ
َّ
((( أخرجه البخاري.

245

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

ُأ ِّ
صلي»()1؛ ولحديث« :وكان يختِ ُم الصالة بالتسليم»(.)2

89890مس��ألة :لي��س القي��ام ركنا في ص�لاة النفل؛ لحدي��ث« :ومن ص ّل��ى قاعد ًا
فله نص��ف أجر القائ��م»()3؛ ولحديث« :ص�لاة الرجل قاع��د ًا على نصف
()4
النبي ُ ي ِّ
صلي النافل َة على راحلتِه
الص�لاة» ؛ ولحديث« :كان ّ

في السفر»(.)5

89891مس��ألة :صالة القاعد في النافلة على النصف م��ن صالة القائم هذا إذا كان
بدون عذرّ ،أما إذا كان بعذر فاألجر كامل.

89892مسألة :إذا كان المص ّلي ال يتمكَّن من القيام إال باالعتماد جاز له أن َيعتمدَ ،
وإن كان يتمكَّن بدون اعتماد لم َي ُج ْز أن يعتمدَ ؛ ألنه ُيزيل مش َّقة القيام؛ ألن
المعتمد كالمستلقي على الجدار الذي اعتمدَ عليه.

إن كان
89893مس��ألة :إذا كان اعتماد المص ّلي خفيفًا فال بأس ب��ه .والضابط :أنه ْ
بحيث لو ُأزيل ما اس��تند إليه َس�� َق َط ،فهذا غير خفيف ،وإن كان لو ُأ َ
زيل لم
َيسقط فهو خفيف.

يصح إال
الركوع فليس بقائمٍ ،فال ُّ
89894مس��ألة :إذا َحنَ��ى المص ّلي ظهره إلى َحدِّ ُّ
مع العجز ،وإن َحناه قليالً أجزأ.
يخاف على ِ
نفسه إذا قام ،فإنه
89895مسألة :إذا كان المص ّلي قادر ًا على القيام ولكنّه
ُ
((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ُ
يس��قط عنه القيا ُم؛ لقوله تعالى( :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) [البقرة]239:؛
وألنه في هذه الحال يس��قط عنه الركوع والس��جود ،وهما ُركنان أوكد ِمن
القيام ،فسقوط القيام ِمن باب َأولى.

أن الشخص ُمنحني الظهرِ فإنه يقف ولو كراكع ،وال يسقط
89896مسألة :إذا ُقدِّ َر ّ
عن��ه القيا ُم؛ ألن هذا هو قيام��ه؛ وألن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب
ِ
ب اآلخر.
الظهر
وانتصاب الرجلين ،فإذا َ
فات أحدُ االنتصابين َو َج َ

«اس��تقبل ِ
ْ
القبل َة
89897مس��ألة :ال تنعق��د َّصالة ب��دون تكبيرة اإلح��رام؛ لحديث:
«تحريمها التكبير.)2(»..
وك ِّبر»()1؛ ولحديث:
ُ

كل صالة ،وف��ي ّ
89898مس��ألة :الفاتحة ركن في ّ
كل ركعة ،على اإلمام والمأموم
والمنف��رد والمفت��رض والمتن ّف��ل ـ على الصحيح ـ ،إال المس��بوق إذا أدرك

إمام��ه راكع��ًا ،أو قائم��ًا ولم يتمكَّ��ن من ق��راءة الفاتحة؛ لعم��وم حديث:
«ال ص�لا َة لِ َم ْن ل��م يقرأ بفاتحة الكتاب»()3؛ ولحدي��ث« :ثم ْ
افعل ذلك في
صالتِ��ك ِّ
ُ
رس��ول
«ص َّلى بنا
الصام��ت قالَ :
كله��ا»()4؛ ولحدي��ث ُعبادة بن َّ

الل��ه َ 
فالتبس��ت عليه
الصلوات التي ُيجهر فيها بالقراءة،
ْ
بعض َّ
َ
جهرت
انص��رف أقبل علينا بوجه��ه وقال :هل تق��رؤون إذا
فلم��ا
ُ
الق��راء ُةّ ،
بالقراءة؟ ،فقال ُ
نصنع ذلك ،قال :فال ،وأنا أقول :ما لي ُينا ِز ُعنِي
بعضنا :إنا
ُ

((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرج��ه الخمس��ة إال النس��ائي ،وق��ال الرتمذي« :ه��ذا الحديث أصح ش��يء يف هذا الباب وأحس��ن»،
وصححه األلباين ،واألرنؤوط.
وأخرجه الحاكم وقال« :صحيح على شرط مسلم» ،ووافقه الذهبي،
ّ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ٍ
جهرت؛ إال ب��أ ِّم القرآن»( ،)1وهذا
بش��يء ِمن القرآن إذا
الق��رآنُ  ،فال تقرؤوا
ُ
نص في ِّ
محل النزاع؛ فيكون فاصالً بين المتنازعين؛ ألنه جاء في
الحدي��ث ٌّ
صالة جهرية فيؤخذ به.

89899مس��ألة :تس��قط الفاتحة عن المس��بوق إذا أدرك إمامه راكعًا ،أو قائمًا ولم

يتمكَّن من قراءة الفاتحة؛ لحديث أبي َبكْرة ،حيث َ
النبي 
أدرك َّ

الصف ،ث��م َ
ِّ
ِّ
الصف،
دخل في
ورك��ع قبل أن َي ِص َل إلى
فأس��رع
وهو راكع،
َ
َ
َ
«زادك الل ُه
النبي س��أل َم ِن الفاعل؟ فقال أب��و َبك َْرة :أنا ،فقال:
فلما
َ
ّ
انصرف ُّ

َ
أدرك ركوعها ،دون
حرص��ًا وال َت ُع��دْ »( ،)2ولم يأمره بقض��اء الركعة الت��ي
قراءتها؛ ولحديث« :من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة»(.)3

90900مسألة :إذا كان في ِ
اإلنسان مرض في ُصلبه ال يستطيع النهوض من الركوع
ل��م يلزمه النه��وض ،ولو كان ِ
مقوس الظهر ال يس��تطيع
اإلنس��ان أح��دب َّ
االعتدال لم يلزمه ذلك ،ولكن ينوي أنه َر ْف ٌع ويقولَ :س ِم َع الله لمن حمده.
90901مس��ألة :الطمأنينة :هي الس��كون ب َق��دْ ِر الذكر الواجب .فعل��ى المص ّلي أن
م��رة واحدة بال
ّ
يطمئ��ن في الرك��وع بِ َقدْ ِر ما يقول( :س��بحان ر ِّبي العظيم) َّ
َس��رع ،وفي االعتدال منه ب َقدْ ِر ما يقول( :ر َّبنا ولك الحمد) ،وفي السجود
ت ّ
(ر ِّبي
ب َقدْ ِر ما يقول( :س��بحان َر ِّبي األعلى) ،وفي الجلوس ب َقدْ ِر ما يقولَ :
ِ
اغفر لي) وهكذا.

((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،والنسائي ،والبيهقي وقال« :إسناده صحيح ،ورواته ثقات» ،وض ّعفه األلباين،
وقال شعيب األرنؤوط« :صحيح لغيره».

((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه أبو داود ،وصححه األلباين.
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أن الصالة عبادة ُيناج��ي المص ّلي فيها ر ّبه،
90902مس��ألة :الحكم��ة ِمن الطمأنينةّ :
يطمئن فيها لم يتد ّبر تلك المناجاة؛ وألن الطمأنينة هي والخش��وع
ف��إذا لم
َّ
القل��ب حيا ًة ونور ًا ،فهذا ال
روح الص�لاة و ُل ُّبها وثمرتها؛ وألجل أن تعطي
َ

يحص َ
والنب��ي  قال:
��ل بصالة ليس فيه��ا ُطمأنينة،
يمك��ن أن ُ
ُّ
نور»(.)1
َّ
«الصال ُة ٌ

التش��هد األخير كحكم الصالة على
90903مس��ألة :حك��م الصالة على (اآلل) في
ّ
النبي أجاب الصحاب��ة بكيف َّية ما
ّ
النب��ي  على الصحي��ح ـ؛ ألن ّ

سألوا عنه على هذا الوجه ،فاقتضى أن يكون ُحكم الجميع سواء.

***

فصل يف واجبات الصالة
90904مسألة :واجبات الصالة ثمانية:

كب��ر اإلم��ام
1 .1مجي��ع التكب�يرات ع��دا تكب�يرة اإلح��رام؛ لحدي��ث« :إذا ّ
()2
النبي  على جمي��ع تكبيرات
ّ
فكب��روا »...؛ ولمواظب��ة ِّ
«ص ُّلوا كم��ا رأيتموين ِّ
أصل��ي»()3؛ وألن التكبير
االنتق��ال ،وقد ق��الَ :
ِش��عار االنتقال م��ن ُركن إلى آخ��ر؛ ألن االنتقال انتقال ِم��ن هيئة إلى
هيئة ،فال ُبدَّ ِمن شعار ُّ
يدل عليه.

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.
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لما نزل قول اهلل تعالى( :ﯖ
2 .2قول( :سبحان ر ّبي العظيم) يف الركوع؛ ألنه ّ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [الواقع��ة ]96:ق��ال
النب��ي « :اجعلوها
ُّ
بي��ان ِمن النب��ي لموضع هذا التس��بيحِ ،
ومن
يف ركوعك��م»( ،)1وهذا
ٌ
ّ
أن بيان الرس��ول للقرآن يجب علينا أن نرجع إليه؛ ألنه أعلم
المعلوم ّ
الخَ ْل ِق بكالم اهلل.

خاصة؛ لحدي��ث« :وإذا قال:
3 .3ق��ول( :مس��ع اهلل ملن مح��ده) لإلمام واملنف��رد ّ
واظب على
س��مع اهلل لم��ن حم��ده»()2؛ وألن الرس��ول 
َ
ب��أي حال من األحوال؛
يدع قول( :س��مع اهلل لمن حمده) ِّ
ذلك ،فلم ْ
وألنه شعار االنتقال من الركوع إلى القيام.

4 .4قول( :ر ّبنا ولك احلمد) للجميع؛ لحديث« :إذا قال سمع اهلل لمن حمده،
فقول��وا :ر َّبنَا ولك الحمد»()3؛ ولمواظبة الرس��ول  على
ذلك.
5 .5ق��ول( :س��بحان ر ّبي األعلى) يف الس��جود؛ ألنه َل َّما ن��زل قوله تعالى( :ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) [األعل��ى ]1:ق��ال
النب��ي « :اجعلوه��ا
ِّ
بيان ِمن النب��ي لموضع هذا التس��بيحِ ،
ومن
يف س��جودكم»( ،)4وه��ذا ٌ
ِّ
أن بيان الرس��ول للقرآن يجب علينا أن ن َْر ِج َع إليه؛ ألنه أعلم
المعلوم ّ
الخَ ْل ِق بكالم اهلل.

وصحح��ه ،ووافق��ه الذهب��ي ،وض ّعف��ه األلباين ،وقال ش��عيب
((( أخرج��ه أحم��د ،وأب��و داود ،والحاك��م
ّ
األرنؤوط« :إسناده محتمل للتحسين».

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.

وصححه ووافقه الذهبي ،وض ّعفه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط:
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،والحاكم
ّ
«إسناده محتمل للتحسين».
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«فلما جلس بين
6 .6ق��ولّ :
(رب اغف��ر لي بني) الس��جدتني م�� ّرة م ّرة؛ لحدي��ثّ :
رب اغفر لي»(.)1
رب اغفر ليّ ،
السجدتين جعل يقولّ :

والصلوات ،والط ّيبات ،الس�لام
77 .7ـ التش�� ّهد األ ّول :وهو( :التحيات هللَّ ،
علي��ك ّأيها النب��ي ورحمة اهلل وبركاته ،الس�لام علينا وعل��ى عباد اهلل
محمدا عبده ورسوله)؛
الصالحين ،أشهد أن ال إله إال اهلل؛ وأشهد ّ
أن ّ

التش��هد :الس�لام على
��ر َض علينا
ّ
لحدي��ث« :كنَّ��ا نق��ول قب��ل أن ُي ْف َ
اهلل ِم��ن عباده ،الس�لام عل��ى جبرائي��ل وميكائيل ،الس�لام على فالن
وف�لان»( ،)2والش��اهد ِمن هذا الحديث :قوله« :قب��ل أن ُي ْف َر َض علينا

أن الرسول
أن
األول واجب ال ركنّ :
التش��هد» .والدليل على ّ
ّ
ّ
التشهد ّ
التشهد األول لم َي ُعدْ إليه وجبره بسجود السهو،
لما نسي
ّ
ّ 
ولو كان ركنا لم ينجبر بس��جود السهو( ،)3والدليل على أنه واجب ال
الصالة،
للس��هو لتركه؛ ألن األصل َمن ُْع الزيادة يف َّ
النبي َّ
سنّة :س��جود ّ

الصالة ،وال ينتهك هذا المنع إال
السالم زيادة يف َّ
السهو قبل َّ
وس��جود َّ
ُ
لفعل واجب ،فإذا وجب س��جود الس��هو لتركه ّ
دل ذلك على وجوبه،

وإال لكان وجو ُده وعدمه سواء.

األول ُك ُّله يف حال
8 .8اجلل��وس للتش�� ّهد األ ّول؛ ألنه ال ُب��دَّ أن يكون
ّ
التش��هد ّ
الجلوس.

90905مسألة :تكبيرة الركوع لمن أدرك ِ
اإلمام راكعًا ُسنَّة وليست بواجب.
وصححه األلباين.
((( أخرجه الرتمذي ،وابن ماجه،
ّ
((( أخرجه الدارقطني.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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(رب اغفر لي) لم
90906مسألة :لو قال المص ّلي:
(اللهم اغفر لي) بدال من قولهّ :
ّ
ولكن الصحيح :أنه يجزىء.
يجزىء .هذا على المذهب.
ّ

90907مس��ألةَ :م ْن ترك واجبا من واجبات الصالة عمدا بطلت صالته ،ومن تركه
س��هوا ُجبِ َر بس��جود السهو؛ لحديث« :أنّ رس��ول الله  قام في
َ
فكبر في ّ
كل
صالة الظهر وعليه جلوس ،فلما أ َت َّم صالته س��جد س��جدتين ّ
س��جدة وهو جالس قبل أنْ ُي َس ِّلم ،وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من
الجلوس»(.)1

***

فصل يف مسنونات الصالة
90908مس��ألة :ما عدا ش��روط الص�لاة ،وأركانه��ا ،وواجباتها من أفع��ال الصالة
وأقوالها فهو سنّة يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها ،وت َِص ُّح الصالة بدونها.
90909مسألة :السنَّة :هي ما َأمر به الشرع ال على سبيل اللزوم.
91910مسألة :سنن الصالة تنقسم إلى قسمين:

والتعوذ ،والبسملة ،وقول آمين ،والزيادة
1 .1سنن قول ّية :مثل( :االستفتاح،
ّ
على الفاتحة ،والزيادة على تس��بيح الركوع والس��جود ،والزيادة على
ق��ول ر ّبنا ولك الحمد ،والدعاء يف الس��جود وقبل التس��ليم ،والزيادة

والتعوذ باهلل عند المرور بآي الوعيد ،وسؤال
رب اغفر لي،
ّ
على قول ّ
اهلل الرحمة ونحوها عند المرور بآي الوعد.)....

((( أخرجه البخاري.
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2 .2س��نن فعل ّي��ة :مثل( :الخش��وع ،والنظر موضع الس��جود ،ورفع اليدين
يف مواطن��ه األربع��ة ،واالعت��دال يف الرك��وع والس��جود ،واالفتراش،
والتورك ،وتحريك الس��بابة يف التشهد ،ووضع اليدين والقدمين حال
ّ
القيام وحال الركوع وحال السجود وحال الجلوس ،والجهر بالقراءة
يف موضعهِ ،
واإلسرار بالقراءة يف موضعه.)...

91911مس��ألة :الخش��وع س��نّة وليس بواجب ـ على الصحيح ـ؛ لحديث« :إذا نودي
للصالة أدبر الش��يطان له ضراط ،حتى ال يس��مع النداء ،فإذا قضي النداء أقبل،
حت��ى إذا ثوب بالص�لاة أدبر ،حتى إذا قض��ي التثويب أقبل ،حت��ى يخطر بين
المرء ونفسه .يقول :اذكر كذا ،اذكر كذا ،لِ َما لم يكن يذكر ،حتى يظل الرجل

إن ي��دري كم صلى»()1؛ ولعموم حدي��ث« :إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدَّ ثت
()2
يشمل َم ْن َك ُث َر وسواسه في صالته.
به أنفسها؛ ما لم تعمل أو تتك َّلم»  ،فإنه َ

91912مسألةَ :م ْن ترك َش ْرطًا من شروط الصالة لغير ُعذر بطلت صالته إال الن ّية؛
ألن الن ّي��ة مح ُّلها القلب ،وال يمكن العجز عنها ،لكن يمكن النس��يان فيها،
مثل أن يأتي ِ
اإلنس��ان ليص ِّلي الظهر ،ثم يغيب عن خاطره ن ّية الظهر ،وينوي
تصح؛ ألنه َع َّي َن ِخالف َف ْر ِ
ض الوقت.
العصر ،وهذا يقع كثير ًا ،فال
ُّ
تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صالته ويأثم.
91913مسألةَ :م ْن ّ

تعمد ترك مس��نون فصالته صحيحة ،وال إثم عليه؛ ألن الس��نن
91914مس��ألة :من ّ
مكمل��ة للص�لاة ،إن ُو ِجدَ ت صارت الص�لاة أكم��ل ،وإن ُع ِد َمت نقصت
ِّ
الصالة ،ولكنّه نقص كمال ال نقص وجوب.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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91915مس��ألة :ال ُيشرع س��جود السهو لترك مس��نون؛ ألن الصالة ال تبطل بتركه،
أن المص ّلي إذا
وإن س��جد فال بأس .هذا على المذهب.
ولك��ن الصحيحّ :
ّ

أن يس��جد َج ْبر ًا لهذا
أن يفعله فإنه ُيش��رع له ْ
َ��ر َك مس��نونا وكان م��ن عادته ْ
ت َ

النق��ص الذي ه��و َن ْق ُص كمال ال نقص واجب؛ لعم��وم قوله في الحديث:
ِّ
«لكل س��هو س��جدتان»()1؛ ولعموم حديث« :إذا نس��ي أحدكم ،فليس��جد
َس��جدتين»(ّ ،)2أما إذا ترك مس��نونا ليس من عادته أن يفعله ،فهذا ال ُي َس ّن له

السجود؛ ألنه لم يطرأ على باله أن يفعله.

والمس��تحب ،فالواج��ب ُيقال له:
��رع تش��مل الواج��ب
ّ
91916مس��ألة :كلمة ُي ْش َ
والمستحب يقال له :مشروع ،ألن كلاًّ منهما مطلوب من اإلنسان
مشروع،
ّ

ومشروع أن يفعله.

***

باب سجود َّ
السهو
91917مسألةُ :يشرع سجود السهو لزيادة ،أو نقصَ ،
أوش ٍّ
الصالة ،وهذه هي
ك في ّ
السهو.
أسباب سجود َّ

إن كان بترك واجب أو
91918مسألة :ال ُيشرع سجود السهو في العمد؛ ألن العمد ْ
فالصالة
السهو ،وإن كان بترك سنَّة َّ
ُركن َّ
فالصالة باطل ٌة ال ينفع فيها ُسجود َّ
صحيحة ،وليس هناك ضرورة إلى َج ْبرِها بسجود السهو.

وحسنه
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،وابن ماجه ،وقال ابن حجر ،وش��عيب األرنؤوط« :إسناده ضعيف»ّ ،
األلباين.
((( أخرجه مسلم.
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أن تكون
91919مس��ألةُ :يش��رع سجود الس��هو في صالة الفرض والنافلة ش��ريطة ْ
الصالة ذات ركوع وسجود.

لما تل َّبس المص ّلي بها
92920مس��ألة :يش��رع سجود الس��هو في صالة النافلة؛ ألنه ّ
ب عليه أن يأتي بها على َو ْف ِق الش��ريعة ،وإال كان مستهزئًا ،وإذا كان ال
َو َج َ
يريد الصالة فم��ن األصل ال ُيص ِّليّ ،أما أن يتالعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم

يقول :ال أجبرها ،فهذا ال يوافق عليه.

السهو في صالة الجنازة؛ ألنها ليست ذات ُركوع
92921مس��ألة :ال ُيشرع س��جود َّ
وسجود ،فكيف تُجبر بالسجود؟
ُ

92922مسألة :إذا زاد المص ّلي فعال من جنس الصالة قياما ،أو قعودا ،أو ركوعا أو
سجودا عمدا أثم وبطلت صالته؛ لحديث« :من عمل عمال ليس عليه أمرنا

فهو َر ّد»()1؛ وإلجماع العلماء على ذلك.

92923مسألة :إذا زاد المص ّلي فعال من جنس الصالة قياما ،أو قعودا ،أو ركوعا أو
سجودا سهوا ،سجد للسهو بعد السالم ـ على الصحيح ـ ،وصالته صحيحة،
النبي َأ َم َر َم ْن زاد في صالته أن يس��جدَ س��جدتين()2؛
وال ش��يء علي��ه؛ ألن َّ
وألنه  لما َص َّلى خمسًا ،فقيل لهَ :ص َّليت خمسًا ،فثنى رجليه
َف َس َجدَ سجدتين(.)3

يتش��هد
92924مس��ألة :إذا زاد المص ّل��ي ركعة فلم يعلم حتى فرغ من الركعة ،فإنه
ّ
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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تش��هد ،ويس��جد للس��هو ويس�� ّلم ،وصالته صحيحة .هذا على
إن لم يكن
ّ

وي َس�� ِّلم ،ثم يس��جد للس��هو
ولكن الصحيح :أنه يكمل
المذهب.
ّ
ّ
تش��هده ُ

أن الرس��ول  لما َص َّلى
س��جدتين ويس�� ّلم؛ ألن��ه زاد .ودليل��هّ :
وس�� َّلم ،وقال« :إذا َش َّك
خمس��ًا وأخبروه بعد الس�لام ثنى رجليه وس��جد َ
فليتحر الصواب ،ثم لِ َي ْب ِن عليه»( ،)1ولم ْ
يقل :متى علم قبل الس�لام
أحدكم
َّ
أن َم َح َّل السجود لهذه
فلما سجد بعد السالم ولم ين ِّبه ّ
فليسجد قبل السالمّ ،

أن الس��جود للزيادة يكون بعد الس�لام؛ ولحديث
الزيادة قبل الس�لام علم ّ
النبي س�� َّلم من ركعتين ،ثم َّ
فأتم الصال َة وس�� َّلم،
ذكروهَّ ،
ذي اليدي��ن« :فإن َّ
ثم سجد سجدتين وس َّلم»( ،)2وهذا السجود لزيادة السالم في أثناء الصالة

يتوهمه بعض الناس س��جوده عن نقص حيث س��لم قبل إتمام
ولي��س كما ّ
الص�لاة ألن النب��ي أتى بم��ا بقي؛ وألن الزي��ادة زيادة في الصالة ،وس��جود

يؤخ َر س��جود الس��هو إلى ما بعد
الس��هو زيادة أيضًا ،فكان من الحكمة أن ِّ
َّ
السالم؛ لئال يجتمع في الصالة زيادتان.

وس�� ّلم ،فإنه
92925مس��ألة :إذا زاد المص ّل��ي ركعة فلم يعلم حتى فرغ من الصالة َ
يسجد للسهو سجدتين ويس ّلم ،وصالته صحيحة.

92926مس��ألة :إذا زاد المص ّل��ي ركعة وعلم أثناءها لزم��ه الجلوس في الحال ولو
ويسجد للسهو ،ثم
استتم قائما ،ولو كان راكعا،
ويتشهد إن لم يكن ّ
ّ
ّ
تشهدَ ،
ولكن الصحيح :أنه يس�� ّلم ،ثم يس��جد للسهو؛
ُيس�� ّلم .هذا على المذهب.
ّ
أن حكمها حكم من
يتوه ُم بعض طلبة العلم في هذه المسألة ّ
ألنه زاد .وقد َّ

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة َ
��ر َع في القراءة َح ُر َم
األول،
قام عن
ّ
ّ
التش��هد ّ
وش َ
عليه الرجوع ،وهذا وهم وخطأ ،فالزائد ال يمكن االس��تمرار فيه أبد ًا ،متى
ذك��ر وجب أن يرجع ليمنع هذه الزيادة؛ ألنه لو اس��تمر في الزيادة مع ِع ْل ِم ِه
الصالة.
بها لزاد في الصالة شيئًا عمد ًا ،وهذا ال يجوز ،وتبطل به َّ

92927مسألة :إذا قام المص ّلي إلى ركعة ثالثة في صالة مقصورة كصالة المسافر،
ويسجد للسهو بعد السالم؛ ألن َد َخ َل على
لزمه الجلوس في الحال ،ف ُيس ّلم َ
ِّ
فليصل ركعتي��ن وال يزيد .فإن لم يرجع بطلت
أنه يري��د أن ُيص ِّلي َركعتين
تعمد الزيادة.
صالته؛ ألنه َّ

92928مس��ألة :إذا قام المتن ّفل ليال أو نهارا بركعتين إلى ركعة ثالثة لزمه الجلوس
ويس��جد للسهو بعد الس�لام؛ ألن َد َخ َل على أنه يريد أن
في الحال ،ف ُيس�� ّلم َ

ِّ
فليصل ركعتين وال يزيد .فإن لم يرجع بطلت صالته؛ ألنه
ُيص ِّل��ي َركعتين
تعمد الزيادة.
َّ

92929مس��ألة :إذا دخل اإلنس��ان بالوتر بن َّية أنه س��يص ِّلي ركعتين ثم ُي َس ِّلم ثم يأتي
أتم الثالثة؛ ألن
بالثالثة ،لكنّه نس��ي فقام إلى الثالثة بدون س�لام ،فنقول ل��هَّ :
الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين.

93930مس��ألة :يجب عل��ى المأموم أن ُين ِّب��ه إمامه إذا قام إلى ركع��ة زائدة؛ لعموم
نسيت ِّ
فذك ُروني»( ،)1واألمر للوجوب.
حديث« :إذا
ُ
المص ّلي َس��هى وج��ب عليه تنبيهه؛ لقوله
93931مس��ألة :إذا َع ِل َم غير المص ّلي ّ
أن ُ
تعالى( :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)[المائدة.]2:

((( أخرجه مسلم.
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93932مسألة :إن ُن ِّب َه اإلمام بدون تسبيح كالنحنحة مثال ،فإنه ُيعطى حكم التسبيح.
93933مس��ألة :إذا ن ّبه اإلما َم ثقتان وجزم بصواب نفسه وأنهما مخطئان ،فال يرجع
��ع وهو يعل��م أن قو َل ُهما خطأ
��ع إلى قولهما َل َر َج َ
إل��ى قولهم��ا؛ ألنه لو َر َج َ
فتبطل صال ُت ُه.

93934مس��ألة :إذا َن َّب�� َه اإلم��ا َم ثقتان ولم يجزم بصواب نفس��ه ،لزم��ه الرجوع إلى
قولهم��ا ،فإن لم يرجع بطلت صالته؛ ألنه ت��رك الواجب عليه من الرجوع
النبي َ ل َّما
عم��د ًا ،حيث إنه يلزم��ه الرجوع إذا َن َب َه ُه ثقت��ان؛ ألن َّ
َّ��ره ذو اليدين أنه َص َّل��ى ركعتين لم يرجع إلى قوله حتى س��أل الصحابة
ذك َ
ٌّ
«أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا :نعم»(.)1
فقال:

يرجعَ ،ح ُر َم على
93935مس��ألة :إذا َن َّبه اإلما َم ثقتان ولم يجزم بصواب نفس��ه ولم
ْ
المأمومين متابعته ولزمهم مفارقته.

رجعَ ،ح ُر َم على
93936مس��ألة :إذا َن َّبه األما َم ثقتان ولم يجزم بصواب نفس��ه ولم َي ْ
المأمومي��ن متابعته ،فإن تابع��وه ذاكرين غير س��اهين ،عالمين بالحكم غير
جاهلين به ،بطلت صالتهم ،وإال فال.

الص��واب معه ،فالصالة
93937مس��ألة :إذا تاب��ع المأمومون اإلمام وه��م يرون َّ
أن َّ
صحيحة.

93938مسألة :إذا وافق المأمومون اإلمام جهال منهم أو نسيانًا فصالتُهم صحيحة؛
للع��ذر؛ ألنَّهم َفعلوا محظ��ور ًا على وج ِ
��ه الجهل والنس��يان ،ودليله :قوله
َ ْ
َ
ُ
تعالى( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) [البقرة.]286:

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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93939مسألة :إذا تابع المأمومون اإلمام وهم يعلمون أنه زاد وأنه ت َْح ُرم متابعته في
تعمدوا الزيادة.
الزيادة ،فصالتُهم باطلة؛ ألنَّهم َّ

94940مس��ألة :إذا فارق المأمومون اإلمام وهم يعلم��ون أنه زاد وأنه ت َْح ُرم متابعته
في الزيادة ،فصالتُهم صحيحة؛ ألنَّهم قاموا بالواجب عليهم.

94941مس��ألة :إذا قام اإلم��ام لركعة زائدة حس��ب ِع ْلم المأموم ،وه��ي غير زائدة
نس��ي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات،
��ب علم اإلمام؛ لكون اإلمام
َح َس َ
َ
نسي قراءة الفاتحة فيها ،ففي هذه الحال لزم المأموم
فأتى ببدل الركعة التي َ
أن هذه الركعة
أن األص��ل َّ
وإن َبنَى المأموم على َّ
انتظار إمامه ل ُيس�� ِّل َم مع��هْ ،

زائدة َف َس َّلم ،فال َح َر َج عليه.

فظن خطأهما ،فال يأخذ بتنبيههما.
94942مسألة :إذا َن َّب َه األما َم ثقتان ّ

94943مسألة :إذا َن َّب َه اإلما َم ثقتان وجزم بخطئهما ،فال يأخذ بتنبيههما.

94944مسألة :إذا َن َّب َه اإلمام ثقتان وجزم بصوابهما ،لزمه األخذ بتنبيههما.
فظن صوابهما ،لزمه األخذ بتنبيههما.
94945مسألةْ :
إن َن َّب َه اإلما َم ثقتان ّ

غلب على
94946مسألة :إذا َن َّب َه اإلما َم َر ُج ٌل واحد فقط ،فال يلزمه الرجوع ،إال ْ
إن َ
ِ
النبي  لم يرجع إلى قول ذي اليدين.
َظنِّه صدْ ُق ُه أخذ بقوله؛ ألن َّ
94947مس��ألة :إذا ص ّل��ى إم��ام وليس مع��ه إال مأم��وم واحد فن ّبهه ،ف�لا يرجع إلى
قول��ه ،لكن أحيانًا إذا َن َّبهه صار عنده غلبة َظ ٍّن بصوابه ،وإذا كان عنده غلبة
��ن فإن الواجب على ِ
الظن ف��ي الزيادة والنقص ـ
اإلنس��ان أن يعمل بغلبة ِّ
َظ ٍّ

الراجح ـ ،وعلى ه��ذا فيلزمه الرجوع من أجل ذلك ،وهذه تقع
عل��ى القول َّ
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كثير ًا في َر ُجلين جاءا مس��بوقين ودخال في الصالة ،فأحيانًا أحدهما ينسى
ويعتمد على صاحبه الذي جاء معه ف ُي َط ِّول الس��جو َد حتى يرى هل يقعد أو

يقوم ،فإذا رآه جالسًا جلس ،وإن رآه قائمًا قام.

أن ِ
اإلمام زاد ،ونبهه آخر بما ُّ
94948مس��ألة :إذا َن َّبه اإلما َم َر ُج ٌل بما ُّ
يدل
يدل عل��ى ّ
على أنه لم يز ْد ،سقط القوالن.

94949مسألة :إذا ن ّبه اإلما َم مجهوالن ،فال َيرجع إلى قولهما؛ ألنه لم يثبت كونهما
ولكن الصحيح :أن��ه يأخذ بقولهما إذا لم يعلم
ثقتي��ن .هذا على المذهب.
ّ
عدم ثقتهما.

95950مس��ألة :إذا َن َّب��ه اإلم��ا َم امرأتان أخ��ذ بتنبيههم��ا؛ لحدي��ث« :إذا نابكم َأمر
ِ
()1
يني ،فاس��توى فيه
ّ
فليس��بح الرجال ،ولتص ّفق النس��اء» ؛ وألن هذا خبر د ّ
الذكور ِ
واإلناث؛ وألنه خبر عن َع َم ٍل ت ِ
ُش��اركان في��ه العامل ،فال يمكن أن

كالر ُجلين.
تكذبا عليه؛ ألنه لو أخطأ أخطأتا معه؛ فلهذا نقولَّ :
إن المرأتين َّ
95951مس��ألة :إذا زاد المص ّلي قوال مش��روعا فِي الصالة في غير موضعه س��هو ًا،
وتش��هد في قيام مع اإلتيان ِّ
بالذكر الواجب ،لم
كقراءة في س��جود وقعود،
ّ
يس��ن؛ ألنه ليس ُم َح َّرما بِ َع ْينِه ،لكنّه
تبطل الصالة ،ولم يجب له س��جود بل
ّ

ُم َح َّرم باعتبار موضعه.

95952مس��ألة :إذا زاد المص ّل��ي ق��راءة ف��ي ركوع أو في س��جود س��هوا ،فصالته
ِ
محرم باعتبار موضعه ،بخالف
محرم��ًا بِ َع ْينه ،لكنّه َّ
صحيح؛ ألن هذا ليس َّ
محرم بِ َع ْينِهّ ،أما هذا فاألصل
الصالة يبطل َّ
الكالم ،فالكالم في َّ
الصالة؛ ألنه َّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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الصالة بل مشروعة في موضعها ،لكن النهي عن
ّ
محرمة في َّ
أن القراءة غير َّ

للصالة ـ على الصحيح ـ.
كونها في هذا الموضع فقط ،فلم يكن ذلك مبطالً َّ
هيت أنْ أق��رأ القرآنَ راكعًا أو س��اجد ًا ،أ َّما
ق��ال « :أال وإ ِّن��ي ُن ُ

الركوع ِّ
الرب ،وأ ّما الس��جود فأكث��روا فيه من الدعاء ،ف َق ِم ٌن أن
فعظموا فيه َّ
ُيستجاب لكم»(.)1

��ن له س��جود
95953مس��ألة :إذا أت��ى المص ّلي بقول مش��روع في غير موضعهُ ،س َّ
سن له السجود ،بأن رفع
السهو ،وإذا أتى بفعل مسنون في غير موضعه لم ُي َّ
َّ

يديه في االنحدار إلى الس��جود ناس��يًا ،فإنه ال ُيشرع له سجود السهو؛ ألنه

إذا لم ُيش��رع الس��جود لتركه وهو نقص في ماه َّية الصالة فال ُيش��رع لفعله
ِمن باب َأ ْو َلى ،لكنّه ال يبطل الصالة؛ ألنه من جنس��ها .هذا على المذهب.

أن
ولكن في هذا التفريق نظر ،فإن عموم األد ّلة في الس��جود للسهو يقتضي ْ
ال َف ْر َق بين زيادة الفعل المشروع وزيادة القول المشروع في الصالة.

95954مسألة :إذا َس َّلم المص ّلي قبل إتمام الصالة عمدا بقصد الخروج منها بطلت
النبي :
صالت��ه؛ ألنه على غير ما أمر الله به ورس��وله ،وقد قال ُّ
«م��ن َع ِم َل عم ً
أمرنا فهو َر ٌّد»( ،)2فالله ق��د َفرض صالة الظهر
ال ليس علي��ه ُ

مثالً أربعًا ،فإذا َس�� َّل َم من ثالث أو من ركعتي��ن ،فقد أتى بما ليس عليه َأ ْم ُر
الله ورسوله فتبطل.

أتم الصالة
95955مسألة :إذا َس َّلم المص ّلي قبل إتمام الصالة سهوا ،ثم َذك ََر قريبًا َّ
وسجد للسهو بعد السالم؛ لزيادة التسليمتين األوليين؛ لحديث« :ص ّلى بنا
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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النبي  الظهر أو العصر فس�� ّلم م��ن ركعتين ،فقال ذو اليدين :يا
ّ
قصر! ثم التفت
رسول الله َأ َ
أنس ولم ُت َ
نسيت أم ُق ِص َرت َّ
الصالة؟ فقال :لم َ
إلى الناس وقالٌّ :
أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا :نعم ،فتقدَّ م َف َص َّلى ما َت َر َك،

ثم َس َّلم ،ثم سجد سجدتين ثم َس َّلم»(.)1

أتم الصالة
95956مسألة :إذا َس َّلم المص ّلي قبل إتمام الصالة سهوا ،ثم َذك ََر قريبًاَّ ،
ِ
الصالة على بعض؛ ألنه
الحدَ ث ال يمكن معه بناء بعض َّ
ما لم ُي ْحدث؛ ألن َ
َيقطعها نهائ ًّيا.
ثم نهض لينصرف َ
فذك ََر أو ُذك َِّر ،وجب
95957مسألة :إذا َس َّل َم المص ّلي عن نقص ّ
األول لالنصراف ال
ليتم صالت��ه؛ ألن نهوض��ه ّ
يج َل َ
علي��ه أن َ
ثم يق��وم؛ ّ
��س ّ

للصالة ،ويسجد بعد السالم ـ على الصحيح ـ؛ لزيادة التسليمتين األوليين.

95958مسألة :إذا س ّلم المص ّلي عن نقص فطال الفصل عرفا ،بطلت الصالة وإال فال.

ثم تك ّلم لغير مصلحة الصالة أو ضحك
95959مسألة :إذا س ّلم المص ّلي عن نقص ّ
بطل��ت صالت��ه؛ ألن ال��كالم والضحك م��ن مبط�لات الصالة .ه��ذا على
الصالة ال تبط��ل؛ ألنه إنما تَك َّلم أو ضحك
المذه��ب.
ولكن الصحيحّ :
أن َّ
ّ

تمت فيكون مع��ذور ًا .ودليل ذلك :حديث معاوية
بن��ا ًء على ّ
أن َّ
الصالة قد َّ

الصالة عطس َر ُجل،
لما دخل في َّ
ب��ن الحكم الذي تَك َّلم في َّ
الصالة« :فإنه ّ
فقال :الحم��د لله ،فقال له معاوية :يرحمك الل��ه ،فرماه الناس بأبصارهم،

إلي؟! فجعل��وا يضربون أفخاذهم
فق��ال :واثكل أ ّمياه ،ما ش��أنكم تنظرون َّ
ل ُي ْس ِ
الصالة
فلم��ا َس�� َّل َم
النب��ي  أخبره ب��أن َّ
��كتُوه ،فس��كتّ ،
ّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ال يصلح فيها شيء ِمن كالم الناس»( ،)1ولم يأمره ِ
باإلعادة؛ ألنه كان جاهالً

تعمد الكالم.
مع أنه َّ

َان
فإن ك َ
96960مس��ألة :إذا َس�� ّل َم المص ّلي عن نقص ،ثم تك ّلم لمصلح��ة الصالةْ ،
ولكن
وإن كان كثيرا بطلت .هذا عل��ى المذهب.
الكالم يس��يرا لم تبط��لْ ،
ّ
الصالة ال تبطل؛ ألن هذا المتك ِّلم ال يعتقد أنه في صالة ،فهو
الصحيحّ :
أن َّ

يتعمد الخطأ ،وقد قال الله تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
لم َّ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [األحزاب.]5:

96961مسألة :إذا َس ّل َم المص ّلي عن نقص ثم أكل ،أو شرب ،أو نحو ذلك ،بطلت
ولكن الصحيح:
صالته؛ ألن الكالم من مبطالت الصالة .هذا على المذهب.
ّ
يتعمد فِ ْع َل المبطل ،فهو جاهل بحقيقة الحال.
أنّها ال تبطل؛ ألنه لم َّ

96962مسألة :إذا َس َّل َم المص ّلي عن نقص ،ثم أحدث ،بطلت صالته؛ ألن الحدث
الحدَ ث ال
م��ن مبطالت الصالة .ه��ذا على المذهب ،وهو الصحي��ح؛ ألن َ
يمكن معه بناء بعض الصالة على بعض؛ ألنه يقطعها نهائ ّيا.

96963مسألة :إذا ترك المص ّلي تكبيرة اإلحرام سهوا ،لم تَنعقد صالته؛ ألن الصالة
ال تنعقد إال بتكبيرة اإلحرام.

96964مس��ألة :إذا ترك المص ّلي ركنا غير تكبيرة اإلحرام ،فذكره بعد ش��روعه في
قراءة ركعة أخرى ،ألغيت الركعة التي تركه منها ،وتقوم الركعة التي بعدها

ولكن الصحيح :أنها ال
مقامها؛ ألنه ش��رع في قراءتها .هذا على المذهب.
ّ

تبط��ل الركعة التي ترك الركن منها إال إذا َو َص َل إلى َم َح ِّل الركن في الركعة
((( أخرجه مسلم.

263

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

الثانية؛ ألن َّ
كل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير َم َح ِّله؛ الش��تراط

الترتيب بين األركان ،وإذا كان في غير َم َح ِّله ،فإنه ال يجوز االس��تمرار فيه،

ب��ل يرجع إلى الركن الذي تركه؛ وبناء عل��ى ذلك وجب عليه الرجوع إلى
الركن الذي نس��يه ،ويأتي به وبما بعده ،ويس��جد للس��هو بعد السالم ـ على

الصحيح ـ؛ ألنه زاد.

96965مس��ألة :إذا ذكر المصلي الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة التي
ولكن
تلي المتروك منها ،فإنه يعود إلى الركن المتروك .هذا على المذهب.
ّ
الصحيح :أنه يعود ما لم يصل إلى َم َح ِّل الركن المتروك فيأتي به وبما بعده.

مث��ال ذلكَ :ر ُجل ُي َص ِّلي فق��ام إلى الركعة الثانية ،وحي��ن قيامه ذكر قبل أن
يق��رأ أنه لم يس��جد في الركعة األولى إال س��جدة واح��دة .فيلزمه الرجوع،
ويتم صالته
ثم يقوم للثاني��ة ّ
ثم يس��جد ّ
فيجلس جلس��ة ما بين الس��جدتينّ ،

ويسجد للسهو بعد السالم ـ على الصحيح خالفا للمذهب ـ؛ ألنه زاد.

أن َس�� َّل َم ،فكتركه
96966مس��ألة :إذا ل��م يعلم المص ّل��ي بالركن المت��روك إال بعد ْ
يتشهد ويسجد للسهو قبل السالم .هذا
َركعة كاملة ،فيأتي َبركعة كاملة ،ثم َّ
إن كان الركن المتروك س��هوا من َركعة
عل��ى المذهب.
ولكن الصحي��حْ :
ّ

إن كان الركن المتروك س��هوا
وأما ْ
قب��ل األخيرة ،فإن��ه يأتي بركعة كامل��ةّ ،
من الركع��ة األخيرة فإنه أتى بالركن الذي تركه وبم��ا بعده فقط ،وال يلزمه
أن يأت��ي بركعة كامل��ة؛ ألن ما قبل المت��روك َو َق َع في َم َح ِّل��ه صحيحًا ،فال

ويسلم ،ويسجد للسهو بعد
مرة أخرى ،ثم
ّ
ُيلزم المص ّلي اإلتيان به َّ
يتش��هد ُ

السالم ـ على الصحيح ـ؛ لزيادة التسليمتين األوليين.
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وتأه��ب ،ولكن قبل أن
96967مس��ألة :إذا نس��ي المص ّل��ي واجبا
ّ
األول ّ
كالتش��هد ّ
يس��تقر وال يجب عليه
يتش��هد فإنه
ينهض وتفارق فخذاه س��اقيه ذكر أنه لم
ّ
ّ

الس��جود في هذه الحال؛ لعدم الزيادة وعدم النقصّ ،أما عدم النقص؛ فألنه
أتى بالتشهد وأما عدم الزيادة؛ فألنه لم ِ
يأت بفعل زائد.
ّ
ّ

يستتم
األول ونهض ،ولكنّه تذكّر قبل أن
96968مس��ألة :إذا نسي المص ّلي
ّ
التشهد ّ
ّ
قائم��ا لزمه الرجوع ،وعليه أن يس��جد للس��هو بعد الس�لام ـ على الصحيح
خالفا للمذهب ـ؛ لزيادة نهوضه.

واستتم قائما ،ولكنّه تذكّر
األول ونهض،
96969مسألة :إذا نسي المص ّلي
ّ
التشهد ّ
ّ
ولكن
قب��ل أن يش��رع في الفاتحة ،كُ��رِ َه له أن يرج��ع .هذا عل��ى المذهب.
ّ
اس��تتم قائمًا ،سواء شرع
األقرب إلى الصواب :أنه َي ْح ُر ُم عليه الرجوع إذا
َّ
َ
التشهد تمامًا ،ويسجد للسهو
انفصل عن َم َح ِّل
في القراءة أم لم يشرع؛ ألنه
ّ

قبل السالم؛ ألنه َس ّلم عن نقص َف ُي ْج َبر بسجود السهو ،والدليل« :أنّ رسول

أتم صالته س��جد
الله  قام في صالة الظهر وعليه جلوسّ ،
فلما ّ
فكبر في ّ
كل سجدة وهو جالس قبل أن يس ّلم ،وسجدهما الناس
سجدتين ّ
معه مكان ما نسى من الجلوس»(.)1

واستتم قائما ،ولم يتذكّر
األول ونهض،
97970مس��ألة :إذا نسي المص ّلي
ّ
التش��هد ّ
ّ
إال بعد شروعه في الفاتحة َح ُر َم عليه الرجوع ،ويسجد للسهو قبل السالم.
ه��ذا عل��ى المذهب ،وه��و الصحيح؛ ألنه َس�� ّلم عن نقص َف ُي ْج َبر بس��جود

الس��هو ،والدليل« :أنّ رس��ول الله  قام في ص�لاة الظهر وعليه
((( أخرجه البخاري.
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فكبر في ّ
كل س��جدة وهو جالس
جلوس ّ
فلما ّ
أتم صالته س��جد س��جدتين ّ
قبل أن يس ّلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسى من الجلوس»(.)1

األول يج��ري على من ترك واجب��ا آخر ،مثل:
97971مس��ألة :م��ا ُذكر في
ّ
التش��هد ّ
التسبيح في الركوع ،فلو نسي أن يقول( :سبحان ر ِّبي العظيم) ،ونهض من

استتم قائما َح ُر َم
يستتم قائما ،فإنه يلزمه الرجوع ،وإن
الركوع فذكر قبل أن
َّ
َّ
عليه الرجوع ،وعليه أن يسجد للسهو؛ ألنه ترك واجبا ،ويكون قبل السالم؛
ألنه عن نقص ،ولو ت ََر َك قول( :س��بحان َر ِّبي األعلى) في السجود حتى قام
(رب اغفر لي) حتى س��جد
فإنه ال يرجع ،وعليه ْ
أن يس��جد ،ولو ت ََر َك قولِّ :
فإنه ال يرجع ،وعليه الس��جود ،وعلى ه��ذا َف ِق ْسّ ،
فكل من ترك واجبا حتى

ف��ارق َم َح َّله إلى الرك��ن الذي يليه فإنه ال يرجع ،ولكن عليه الس��جود لهذا
النقص ،ويكون السجود قبل السالم.

ّ
الشك بعد انتهاء العبادة ،فال ِع ْب َرة به إال أن يتي ّقن النقص أو
97972مسألة :إذا كان
الزيادة.

باألقل؛ لحديث« :إذا ّ
ّ
97973مسألةَ :م ْن ّ
شك أحدكم
شك في عدد الركعات أخذ
فليطر ِح ّ
الشّ��ك َو ْل َي ْب ِن على ما
في صالته فلم َيدْ ِر كم َص َّلى ثالثًا أم أربعًا؟
َ
ثم يسجد سجدتين قبل أن يس�� ّلم»()2؛ وألن الناقص هو المتي َّقن،
َ
اس��تيقنّ ،
والزائد مش��كوك فيه ،واألصل عدمه ،والقاعدة تقول( :ما ُش َّ
��ك في وجوده
ولكن الصحيح :التفصيل :فإذا َش َّ
��ك
فاألصل عدمه) .هذا على المذهب.
ّ
يترجح عنده ش��يء فإنه يبني على ّ
األقل ويس��جد للسهو قبل
المص ّلي ولم ّ

((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.
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الس�لام؛ للحديث الس��ابق .وإذا َش َّ
وترج َح عنده أحد األمرين
��ك المص ّلي
َّ
ّ
األق��ل أ ْم األكثر ،ويس��جد بعد الس�لام؛
بالمترج��ح ،س��واء كان هو
أخ��ذ
ِّ

ّ
ثم
ش��ك أحدكم ف��ي صالته،
لحديث« :إذا
فليتم عليهّ ،
فليتحر الص��وابّ ،
ّ
ثم يس��جد سجدتين بعد السالم»( .)1مثال ذلكٌ :
رجل َص َّلى َ
وش َّ
ك
ليس ّلمّ ،
ثم
ه��ل َص َّلى ثالثًا أم أربعا؟ ولكن َّ
ترج َح عنده أنها أربع ،فليجعلها أربعاّ ،
ترجح عنده أنها ثالث ،يجعلها
يس ّلم ،ثم يسجد سجدتين بعد السالم .وإذا َّ
ثالثًا ،ويأتي بالباقي ،ويسجد سجدتين بعد السالم.

ّ
ستقر ،كما يوجد
97974مس��ألة :إذا كان
الش��ك َو ْه َمًا ،أي طرأ على الذهن ولم َي ّ
يضر.
هذا في الموسوسين ،فال عبرة به أيضًا ،وال يلتفت إليه ،وال ّ

97975مس��ألة :إذا كثرت الش��كوك مع ِ
ّ
ش��ك
اإلنس��ان حتى صار ال يفعل فعال إال
شك ،وإن صام ّ
وإن ص ّلى ّ
ّ
شك ،فهذا أيضا ال عبرة به؛
فيه ،إن توضأ
ش��كْ ،
ألن هذا مرض ِ
وع َّلة ،والكالم مع اإلنس��ان الصحيح الس��ليم ِمن المرض،
مستقر ،فال عبرة به.
واإلنسان الشكّاك هذا يعتبر ذهنه غير
ّ

97976مس��ألة :إذا جاء المأم��وم ِ
واإلمام راكع فك ّبر لإلح��رام ،ثم ركع ،وغلب على
ظنّه أنه أدرك الركوع فتحتس��ب له هذه الركعة ،ويس��جد للسهو إن فاته شيء

من الصالة مع إمامه ،وإن لم يفته شيء من الصالة مع إمامه فال يسجد للسهو؛

يتحمل عن المأموم السهو إذا لم يفته شيء من الصالة معه.
ألن اإلمام
ّ

97977مس��ألة :إذا جاء المأموم ِ
واإلمام راكع فك ّبر لإلحرام ،ثم َرك ََع ،وغلب على
ثم يس��جد
ويتم صالتهّ ،
َظنّ��ه أنه لم يدركها ،فال تحتس��ب ل��ه هذه الركعةّ ،

للسهو بعد السالم.
((( أخرجه البخاري.
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97978مسألة :إذا جاء المأموم ِ
واإلمام راكع فك ّبر لإلحرام ،ثم ركع ،وكان متر ِّددا
ول��م يغلب على ظنّ��ه أنه أدركها فإن��ه يبني على اليقين ،وال يحتس��ب هذه
ويتم صالته ،ويسجد للسهو قبل السالم.
الركعةّ ،

97979مسألة :إذا بنى المص ّلي على اليقين ،أو على غالب ظنّه ،ثم تب ّين أنه مصيب

فيما َف َع َل ،لزمه س��جود السهو ـ على الصحيح ـ؛ ألن الرسول 

أن َيبني على ما عنده ،وظاهره أنه
قال« :فلم يد ِر كم َص َّلى»( ،)1وهذا ألجل ْ
لو درى فيما بعد فإنه يسجد؛ لقوله « :فإنْ كان َص َّلى خمسًا

ألربع كانتا ترغيمًا للشيطان»()2؛
ش��فعن له صالته ،وإنْ كان َص َّلى إتمامًا
ٍ

ّ
ش��اك ،هل هي زائدة أم غير زائدة؟ فيكون أ ّدى
وألنه أ ّدى هذه الركعة وهو
جزء من صالته متر ِّددا في كونه منها فيلزمه السجود؛ وألنه أحوط.

98980مسألة :إذا ّ
شك المص ّلي في ترك ركن فكتركه؛ ألن األصل عدم فعله .هذا
الظن.
على المذهب.
ولكن الصحيح :أنه يعمل بغلبة ّ
ّ

98981مسألة :ال َيسجد المص ّلي للسهو لشكّه في ترك واجب؛ ألنه ّ
شك في سبب
التشهد ،واألصل عدم وجود السبب فينتفي عنه
وجوب الس��جود وهو ترك
ّ

الظن.
السجود .هذا على المذهب.
ولكن الصحيح :أنه يعمل بغلبة ّ
ّ
وجوب ُّ

98982مسألة :إذا َش َّك المص ّلي في الزيادة ،ثم تي َّقنها فيجب عليه السجود؛ ألجل الزيادة.

ش��ك المص ّلي ف��ي الزيادة حال فِ ْع ِ
ّ
��ل الزيادة ،ث��م تب َّين عدمها،
98983مس��ألة :إذا
فيجب عليه الس��جود .هذا عل��ى المذهب ،وهو الصحي��ح؛ ألنه أ ّدى هذه

((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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الركعة متر ِّددا في كونها زائدة أو غير زائدة.

ش��ك المص ّلي في الزيادة بعد انتهائه فال سجود عليه؛ ألنه ّ
ّ
شك
98984مس��ألة :إذا
ّ
التشهد األخير
ش��ك في
في س��بب وجوب السجود واألصل عدمه .مثاله:
ّ

ألن الركعة
م��ن صالة الظهر هل ص َّلى خمس��ا أ ْم أربعًا؟ فال س��جود عليه؛ ّ
انتهت على أنها الرابعة بال تر ّدد وإنما َ
ّ
الش��ك بعد مفارقة َم َح ِّلها،
طرأ عليه
واألصل عدمها.

98985مس��ألة :ال س��جود س��هو على مأموم إال تبعًا ِ
إلمامه .مثاله :رجل نس��ي أن
يقول( :س��بحان ر ِّب��ي العظي��م) ،ولم يفته ش��يء من الصالة؛ فيس��قط عنه
س��جود الس��هو؛ لحديث« :إنما ُجعل ِ
ليؤتم به فال تختلفوا عليه»()1؛
اإلمام
َّ
وألن س��جود الس��هو واجب وليس بركن ،والواجب يس��قط ع��ن المأموم
اإلمام .فلو قام ِ
من أجل متابعة ِ
األول ناس��يًا س��قط عن
اإلمام عن
ّ
التش��هد ّ

المأم��وم .ولو دخ��ل المأموم مع ِ
اإلمام في ثاني ركعة في رباعية س��قط عن

األول يق��ع لهذا المأم��وم في الركعة
ألن
المأم��وم
األول؛ ّ
ّ
ّ
التش��هد ّ
التش��هد ّ
الثالث��ة ِ
أن اإلمام ال يجلس في الركعة الثالثة ،فيلزم المأموم
لإلمام ،ومعلوم ّ
أن يقوم معه ،فيس��قط عن��ه واجب من واجبات الصالة ،ف��إذا كان الواجب
يس��قط عن المأموم ِمن أجل المتابعة ،فس��جود الس��هو واجب فيسقط عن

المأموم؛ من أجل المتابعة.

98986مس��ألة :إذا فات المأموم ش��يء من الصالة ،ولزمه ِ
اإلتمام بعد سالم إمامه،
نسي أن
فإنه يلزمه سجود السهو إن سها سهوا يوجب السجود .مثاله :رجل َ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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يقول( :سبحان َر ِّبي العظيم) في الركوع وقد أدرك ِ
اإلمام في الركعة الثانية،

فهذا النس��يان يوجب عليه سجود السهو؛ ألنه ترك واجبا وقد فاته شيء من

الصالة ،فإذا قام وأتى بالركعة التي فاتته ،وجب عليه أن يس��جد للسهو عن
ترك الواجب؛ ألنه إذا س��جد ال يحصل منه مخالفة إلمامه؛ لكونه انفرد في
قضاء ما فاته من الصالة.

98987مسألة :إذا كان المأموم لم يفته شيء من الصالة ،وسجد ِ
اإلمام للسهو ولو
بعد الس�لام ،وجب على المأموم أن يتابعه س��واء س��ها أو لم يس��ه؛ لعموم
ليؤتم به ،فال تختلفوا عليه»( .)1مثاله :ترك ِ
اإلمام
حديث« :إ َّنما جعل اإلمام
ّ
قول( :س��بحان ر ّبي األعلى) في الس��جود ،والمأموم ال يعلم؛ ألن ِ
اإلمام ال

لما ترك من واجب
فلما أراد أن يس ّلم س��جد اإلمام سجدتين ّ
يس�� ِّبح جهراّ ،

التس��بيح ،فالمأموم لم يترك ش��يئًا من الواجب��ات واألركان ،لكن يجب أن
يس��جد تبعًا ِ
لإلمام ،كما يج��ب أن يجلس في الركع��ة األُولى إذا دخل مع

ِ
أن هذا ليس َم َح َّل جلوس له.
اإلمام في الركعة الثانية مع ّ

98988مس��ألة :إذا كان المأموم مس��بوقًا ،وس��جد اإلمام للس��هو بعد السالم ،لزم
يس��تتم قائما
المأم��وم متابعته في هذا الس��جود ،حتى إذا ق��ام المأموم ولم
َّ
أن ِ
اإلمام إذا س��جد بعد
لزمه الرجوع .هذا على المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ
ِّ
متع��ذرة ،فإن اإلمام
الس�لام ال يلزم المس��بوق متابعت��ه؛ ألن المتابعة حينئذ
س ُي َس�� ِّلم ولو تابعه في الس�لام لبطل��ت الصالة؛ لوجود الحائ��ل دونها وهو

السالم.

((( أخرجه مسلم.
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98989مس��ألة :إذا كان س��هو ِ
اإلمام فيما أدركه المس��بوق من الص�لاة ،وكان بعد
السالم ،وجب على المأموم أن يسجد بعد أن ُي ُس ِّلم هو.

99990مس��ألة :إذا كان س��هو ِ
اإلم��ام فيم��ا مض��ى من صالت��ه قب��ل أن يدخل معه
المس��بوق لم يجب على المس��بوق أن يس��جد للس��هو ،إال إن سجد اإلمام

للسهو قبل السالم ،فيسجد معه وجوبا.

99991مس��ألة :إذا كان المأموم مس��بوقًا وسها في صالته بعد سالم إمامهِ ،
واإلمام
لم َي ْس ُه ،لزم المس��بوق السجود للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود؛
ألنه انفصل عن إمامه ،وال تتح َّقق المخالفة في سجوده حينئذ.

99992مسألة :إذا كان اإلمام ال يرى وجوب سجود السهو ،والمأموم يرى وجوب
سجود السهو ،فال يجب على المأموم أن يسجد للسهو  ،مثاله :يرى بعض
األول ُس��نَّة ـ كما هو مذهب الشافعي ـ وليس بواجب،
أن
العلماء ّ
ُّ
التش��هد ّ
فإذا تركه ِ
السنَّة ال يجب لها
اإلمام ولم يسجد للسهو بناء على أنه ُسنَّةّ ،
وأن ُّ
س��جود السهو ،فال يجب على المأموم أن يسجد للسهو؛ ألن إمامه يرى أنه
يحصل منه
ال س��جود عليه ،وصالة المأموم مرتبطة بصالة إِمام��ه ،وهو لم ُ

خلل ،فالمأموم يجب أن يتابع ِ
اإلمام ،وقد قام بما يجب عليه.

99993مسألة :إذا كان ِ
وس َّبح به المأموم للسجود
اإلمام يرى وجوب سجود السهو َ
أيس من سجود إمامه؛
ولكنّه لم يس��جد ،فقال الفقهاء :يس��جد المأموم إذا َ
اإلم��امِ ،
ألن صالت��ه مرتبطة بصالة ِ
واإلمام َف َع َل ما يوجب الس��جود ،وت ََر َك

السجود من غير تأويل ،فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد.
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99994مسألة :سجود السهو واجب ّ
لكل شيء يبطل الصالة َع ْمدُ ه وكان من جنس
(ر ِّب اغفر لي) بين الس��جدتين ،وجب عليه سجود
الصالة .فلو ترك قولَ :
تعمد تركه لبطلت صالته .ولو ترك (الفاتحة) ،وجب عليه
الس��هو؛ ألنه لو َّ
سجود السهو مع ِ
اإلتيان بها؛ ألنها ركن ـ على الصحيح ـ .ولو زاد (ركوعًا)
تعمد زيادة الركوع بطلت صالته.
سهوا وجب عليه السجود؛ ألنه لو َّ

99995مس��ألة :إذا أت��ى المص ّل��ي بقول مش��روع في غي��ر موضع��ه ،كأن يقرأ وهو
تعم��د أن يقرأ وهو جالس
جالس ناس��يا ،فال يجب عليه الس��جود؛ ألنه لو َّ
لم تبطل صالته.

99996مس��ألة :إذا ترك المص ّلي مس��نونا عمدا فال يش��رع له س��جود السهو؛ لعدم
وج��ود الس��بب ،وهو الس��هو ،كما ل��و ت��رك االس��تفتاح ،أو البس��ملة ،أو
االستعاذة ،أو قراءة سورة.

99997مس��ألة :إذا ترك المص ّلي مسنونا سهوا وكان من عادته أن يأتي به َس ُّن له أن
السهو ،وال يكون سجود
يس��جد السهو؛ ألنه قول مشروع فيجبره بس��جود َّ
السجود ليس بواجب ،فال يكون
السهو واجبًا؛ ألن األصل الذي َو َج َ
ب له ُّ
َّ
الفرع واجبًا.

99998مس��ألةُ :
الس�لام ،وال
تبطل الصالة إذا ت ََر َك س��جود الس��هو الذي مح ُّله قبل َّ
الس�لام لكن يأثم بتركه ،حيث كان
الس��جود الذي مح ُّله بعد َّ
تبطل إذا ت ََر َك ُّ

الس�لام واجب في
��رق بينهماّ :
الس��جود ال��ذي مح ُّله قبل َّ
أن ُّ
واجب��ًا ،وال َف ْ
الس�لام واجب
ّ
والس��جود الذي مح ُّله بعد َّ
الصالة؛ ألنه قبل الخروج منهاُّ ،

تعمد ت َْركه هو ما كان
لها؛ ألنه بعد الخروج منها ،والذي تبطل به َّ
الصالة إذا َّ
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األول عمد ًا،
الصالة ال ما كان واجبًا لها؛ ولهذا لو ت ََر َك
ُّ
التش��هدَ ّ
واجبًا في َّ
الص�لاة عمد ًا ،لم
الصالة ،ول��و ت ََر َك إقامة َّ
بطل��ت صالتُه؛ ألن��ه واجب في َّ
للصالة.
تبطل صالتُه؛ ألن اإلقامة واجب َّ

الس�لام أو بعدَ ه هذا على سبيل األفضل ّية،
99999مس��ألة :كون ُّسجود السهو قبل َّ
الصالة ،فاألفضل
السالم ،إال إذا َس َّل َم قبل إتمام َّ
واألفضل :أن يس��جد قبل َّ
النبي َس�� َّل َم ِمن ركعتي��ن َّ
فذكروه،
الس�لام؛ لحدي��ث« :أنّ
أن يس��جد بع��د َّ
ّ

ولكن
فأتم صالته ،ثم َس َ��ج َد س��جدتين ،ثم َس�� َّل َم»( .)1هذا على المذهب.
ّ
َّ
السالم أو بعدَ ه على سبيل الوجوب ال على
الصحيحَّ :
السجود قبل َّ
أن كون ُّ
سبيل األفضل ّية؛ لقوله « :ثم يسجد سجدتين قبل أن ُي ِّ
سلم»(،)2

ِّ
ليس��لم ثم ل َي ْس ُجدْ س��جدتين»( ،)3وهذا أمر ،واألصل في األمر
وقوله« :ثم
ِ
()4
وس َجدَ
الوجوب؛ ولف ْعله  فإنه َس َ
الس�لام َ ،
��جدَ للزِّيادة بعد َّ
يش��م ُل
«ص ُّلوا كما رأيتموني ُأ َص ِّلي»( ،)5وهذا
الس�لام ،وقالَ :
َ
للنَّقص قبل َّ
للصالة ،وعلى هذا فما
الس��هو َج ْبر َّ
وج ْبر َّ
الصالة َ
ُصلب َّ
الصالة ،وس��جود َّ

الس�لام وجوب��ًا ،وما كان بعده فهو بعد الس�لام
الس�لام فهو قبل َّ
كان قبل َّ

الس��جود الذي قبل
وجوب��ًا .وبناء عليه فإنه يجب على ك ُِّل أحد أن يعرف ُّ
الواجب
يتم
ُ
السالم؛ ألن القاعدة تقول( :ما ال ُّ
والسجود الذي بعد َّ
السالمُّ ،
َّ
إال به فهو واجب).

(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه البخاري.

273

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

101000مس��ألة :سجود الس��هو ك ّله قبل الس�لام إال ما جاءت به السنّة بعد السالم.
إن كان س��جود الس��هو لنقص في
ه��ذا على المذه��ب.
ولك��ن الصحيحْ :
ّ

الص�لاة كان قبل الس�لام؛ ليجبر ذلك النقص ،وم��ا كان عن زيادة كان بعد

السالم؛ إرغاما للشيطان؛ لداللة السنّة على ذلك كما سبق في األحاديث.

إن َق ُر َب
101001مس��ألة :إذا نسي المص ّلي أن يسجد للسهو قبل السالم َس َجدَ بعده ْ
األول ،فيجب عليه
نس��ي
زمن��ه ،وصالت��ه صحيحة .مثال��ه :رجل
ّ
التش��هد ّ
َ
وس َّل َم ،و َذك ََر في زمن قريب،
نسي َ
السهو ،ومح ُّله قبل َّ
سجود َّ
السالم ،لكن َ
فإنه يسجد للسهو بعد السالم وصالته صحيحة.

101002مس��ألة :إذا نس��ي المص ّلي أن يسجد للسهو قبل الس�لام وطال الفصل ولم
يتذكّر ،فإنه يس��قط عنه سجود السهو ،وال ش��يء عليه ،وصالته صحيحة.

الس��هو ،ومح ُّله قبل
نس��ي
مثالهَ :ر ُجل
ُّ
التش��هد ّ
األول ،فيجب عليه سجود َّ
َ
وس�� َّل َم ،ولم يتذكّر ،وطال الفصل سقط عنه .هذا على
الس�لام ،لكن
نس��ي َ
َّ
َ

وإما واجب فيها ،فهو
المذهب ،وه��و الصحيح؛ ألنه ّإما واجب َّ
للص�لاةّ ،

ملتصق بها ،وليس صالة مس��تق َّلة ،بل تابع لغي��ره فإن َذك ََر ُه في وقت قريب
َس َجدَ وإال سقط.

السجدتين تجبران ك َُّل ما فات.
101003مس��ألة :من سها مرار ًا كفاه س��جدتان؛ ألن َّ
األول)،
الركوعَ ،وت ََر َك
ّ
(التشهد ّ
(سبحان َر ِّب َي العظيم) في ُّ
مثاله :ت ََر َك قولُ :
الس��جود ،فهذه ثالثة أسباب ُيوجب ُّ
كل
وقول( :س��بحان َر ِّب َي األعلى) في ُّ
الس��هو فيكفي س��جدتان؛ ألن الواجب هن��ا من جنس
واح��د منها س��جود َّ
ٍ
بعض.
بعضه في
واحد ،فدخل ُ
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101004مس��ألة :إذا اجتمع س��ببان ،أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السالم،
والثاني يقتضي أن يكون الس��جود بعد السالم ،فإنه يعتبر ما هو أكثر .مثال:
لو َس�� َّل َم المص ّل��ي قبل تمام صالت��ه وركع في إحدى الركع��ات ركوعين،

األول ،فهن��ا عندنا س��ببان يقتضيان أن يكون الس��جود بعد
وت��رك
ُّ
التش��هد ّ
السالم ،وهما زيادة الركوع والسالم قبل التمام ،وعندنا سبب واحد يقتضي

األول ،فيكون السجود بعد السالم.
الس��جود قبل السالم ،وهو ت َْرك
ُّ
التشهد ّ
مثال آخر :رجل ركع في ركعة ركوعين ،وترك قول( :سبحان َر ِّبي العظيم)

الركوع ،وقول( :س��بحان َر ِّب َي األعلى) في السجود ،فهنا اجتمع سببان
في ُّ
للسجود قبل السالم ،وهما :ت َْر ُك التسبيح في الركوع وفي السجود ،وسبب
واحد يقتضي أن يكون الس��جود بعد الس�لام ،وهو زي��ادة الركوع ،فيكون
ب ما قبل السالم
الس��جود قبل السالم .هذا على قول.
ولكن المذهبُ :ي َغ ِّل ُ
ّ
وم َح ُّله قبل أن ُيس�� ِّل َم ،فكانت
مطلق��ا؛ ألن م��ا قبل الس�لام جابره واج��بَ ،
بج ْبرِ الصالة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر.
المبادرة َ

***

باب َصالة َّ
الت ُّ
طوع
تطوع��ا ،أي نافلة .وهذا ِم ْن
101005مس��ألة :صالة
التط��وع ،أي الصالة التي تكون ّ
ّ
باب إِ ِ
ضافة الشيء إلى نوعه؛ ألَ ّن الصالة جنس ذو أنواع.

التطوع يطلق على فِ ْع ِل الطاعة مطلقا ،فيش��مل حتى الواجب ،قال
101006مس��ألة:
ّ
الل��ه تعال��ى( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) [البقرة]158:

275

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

الح ِّج وال ُع ْمرة.
مع َأ َّن ال َّط َ
كن من أركان َ
واف بهما ُر ٌ

التطوع في اصطالح الفقهاء :هو ُّ
كل طاعة ليست بواجبة.
101007مسألة:
ّ

101008مس��ألة :م��ن حكمة الل��ه ورحمته بعب��اده َأن ش��رع ّ
تطوعا من
لكل ف��رض ّ
ولتكم َ
��ل به الفرائض يوم
التطوع؛
جنس��ه؛ ليزداد المؤمن إيمان��ا بفعل هذا
ّ
ُ
َ
التطوع��ات التي ِم ْن
فتكم ُل بهذه
فإن
القيام��ةَّ ،
ّ
الفرائ��ض يعتريها النق��صُ ،
وتط��وع ،والصدقة
وتط��وع ،والص�لاة واجب
جنس��ها ،فالوض��وء واجب
ّ
ّ
وتطوع ،والجهاد
والحج واجب
وتطوع،
وتط��وع ،والصيام واجب
واجب
ّ
ّ
ّ
ّ
واجب وتطوعِ ،
وتطوع ،وهكذا.
والع ْلم واجب
ّ
ّ

التطوع أنواع كما يلي:
101009مسألة :صالة
ّ

1 .1ما يش��رع له اجلماعة كصالة التراويح ،وما ال يشرع له الجماعة كالسنّة
الراتبة.

2 .2ما هو تابع للفرائض كالس ّنة الراتبة ،وما ليس بتابع كصالة النفل المطلق.
3 .3م��ا ه��و ُم َّ
بمؤ َّقت
ؤقت بوق��ت ،كصالة الضحى وص�لاة الوتر ،وما لي��س ُ

بوقت ،كصالة النفل المطلق.

قيد بس��بب ،كتح ّية المس��جد ،وس��نّة الوضوء ،وم��ا ليس مق َّيدا
4 .4م��ا هو ُم َّ
بسبب ،كصالة النفل المطلق.

تطوع به من العبادات البدنية الجهاد .هذا على قول .وقيل:
101010مسألة :آكد ما ُي َّ
ِ
ّ
ولع��ل الصحيح :أنه يختلف باختالف الفاع��ل ،وباختالف الزمن،
الع ْل��م.
فق��د يقال لش��خص :األفضل في ح ّقك الجهاد ،ويق��ال آلخر :األفضل في
ِ
الذكي ،فاألفضل
قويا نش��يطا وليس ب��ذاك
ح ّقك الع ْلم ،فإذا كان ش��جاعا ّ
ّ
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الح َّج��ة ،فاألفضل له
قوي ُ
ل��ه الجهاد؛ ألن��ه َأليق ب��ه .وإذا كان ذك ّيا حافظا ّ
وأما باعتبار الزمن فإننا إذا كنَّا في زمن َّ
تفش��ى
العلم ،وهذا باعتبار الفاعلّ .
وإن
في��ه الجهل والبدع ،وكثر من ُيفتي بال ِعلم فالعل��م أفضل من الجهادْ ،
كنَّ��ا في زمن كثر في��ه العلماء واحتاجت الثغور إل��ى مرابطين يدافعون عن
مرجح ال لهذا وال لهذا،
البالد اإلسالم ّية فهنا األفضل الجهاد .فإن لم يكن ِّ
فاألفضل العلم.

ِ
صحت ن ّيته .قالوا:
101011مس��ألة :قال اإلمام أحمد« :العلم ال َي ْعد ُله ش��يء لم��ن ّ
تصح الن َّيةُ؟ قال :ينوي بتواضع ،وينف��ي عنه الجهل» .وهذا صحيح
كي��ف
ُّ
ألن مبنى الش��ر ِع ك ّله على العلم ،حتى الجهاد مبناه
مرجح؛ ّ
ثمة ِّ
إذا لم يكن ّ
عل��ى ِ
العلمُّ ،
ويدل له��ذا :قول الله تعال��ى( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻﯼﯽ ﯾ) [التوب��ةَ ،]122:فنَ َفى الله َأ ْن َين ِْفر المسلمون
ك ُّله��م إلى الجه��اد ،ولكن َين ِْف َر طائف��ة ويبقى طائفة لتتع َّل��م ،حتى إذا رجع
قومهم إليهم أخبروهم بما عندهم من الشرع.
ُ

التط��وع صالة الكس��وف؛ ألَ ّن
101012مس��ألة :آك��دَ صالة
النب��ي َ أ َم َر
ُّ
َّ
ولكن الصحيحَ :أ َّن صالة
به��ا( ،)1وخرج إليها َف ِزعًا( .)2هذا على المذهب.
ّ
الكس��وف فرض واجب ،إِ َّما على األعيان ،وإِ َّما على الكفايةَ ،
وأنَّه ال يمكن
ِ
الشمس والقمرِ ،ثم َيدَ عوا الصالة ،مع
بكسوف
للمسلمين ْ
إنذار الله ُ
أن َي َروا َ
س��ول َأ َم َر بهاَ ،
الر َ
وأ َم َر بالصدقة ،والتكبير ،واالستغفار ،والعتق ،والفزع
َّ
أن َّ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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إلى الصالة( ،)1وحصل منه ش��يء لم يك��ن مألوفا من قبل ،فكيف تقترن بها

هذه األحوال مع األمر بها ،ثم يقال :هي ُسنة لو تركها المسلمون لم يأثموا؟!

ِ
الكس��وف في اآلكدي��ة؛ ألنها صالة
101013مس��ألة :ص�لاة االستس��قاء تلي صال َة
ولكن الصحيحَ :أ َّن الوتر أوكد من
تُشرع لها الجماعة .هذا على المذهب.
ّ
االستس��قاء؛ ألن الوتر داو َم عليه النبي َ 
«اج َع ُلوا
وأ َم َر به فقالْ :
ُّ
آخر صالتكم بالليل وترا»( ،)2وقال« :إذا خشي أحدكم الصبح ص ّلى ركعة

��ر له ما قد ص َّلى»( ،)3وق��ال« :يا أهل القرآن ،أوت��روا ،فإن الله
واح��دةُ ،توتِ ُ
()4
وأما صالة االستس��قاء فإنه لم َي��رِ ِد األمر بها ،ولكنّها
وت��ر يحب الوتر» ّ ،
ثبتت من فعل الرس��ول  ،ولم يكن َيقتصر في االستس��قاء على

الصالة ،فقد كان يستسقي بالدُّ عاء في ُخطبة الجمعة وفي غيرها.
َّ

ِ
األرض ،و َق ِح َ
ُ
��ط المط��ر،
أجدب��ت
101014مس��ألة :االستس��قاء :ه��و َأ ّن الن��اس إذا

وتضرروا بذلك؛ خرجوا إلى ُم َص َّلى العيد فص ّلوا كصالة العيد ،ثم دعوا الله.
ّ

ألن مناط
101015مس��ألة :ص�لاة
التراوي��ح تلي ص�لاة االستس��قا َء ف��ي اآلكدي��ة؛ َّ
َ
ولكن الصحيحَ :أ ّن الوتر مقدّ م
األفضل ّي��ة هو الجماعة .هذا على المذهب.
ّ
َ
النبي .
عليها ،وعلى االستسقاء؛ ّ
ألن الوتر أمر به وداوم عليه ّ

((( متف��ق عليه .ولفظهّ :
«إن هذه اآليات التي يرس��ل اهلل ال تكون لم��وت أحد وال لحياته ولكن يخوف اهلل
ب��ه عب��اده ،فإذا رأيتم ش��يئا من ذلك فافزع��وا إلى ذكره ودعائه واس��تغفاره» .وقال أيضاّ :
«إن الش��مس
والقمر آيتان من آيات اهلل ال يخس��فان لموت أحد وال لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهلل وكربوا وصلوا
وتصدقوا» متفق عليه.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.

وصححه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود،
ّ
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النبي
101016مس��ألة :صالة التراويح ُس��نّة مؤكّدة؛ ألنها من قيام رمضان ،وقد قال ّ
َ « :م ْن قا َم رمضانَ إيمانًا واحتسابًا ُغ ِف َر له ما تقدَّ م من ذنبه»(،)1
والركوع والس��جود،
��م َيت تراويح؛ ألن الناس كانوا ُيطيلون القيام فيه
َ
وس ِّ
ُ

فإذا َص ُّلوا أربعًا اس��تراحوا ،ثم اس��تأنفوا الصالة أربعًا ،ثم اس��تراحوا ،ثم

النبي 
َص ُّلوا ثالثًا ،على حديث عائش��ة  قالت« :كان ّ

ال يزيد في رمضان وال غيره على إحدى عشرة ركعة ،يص ّلي أربعا؛ فال تسأل
وطولهن ،ثم
حسنهن
ثم يص ّلي أربعا؛ فال تسأل عن
حسنهن
عن
ّ
ّ
ّ
ّ
وطولهنّ ،
يص ّلي ثالثا»( ،)2وهذه األربع التي كان ُيص ِّليها أوالً ثم ثانيًا يس�� ّلم فيها من
النبي ُ ي َص ِّلي
ركعتين كما جاء ذلك َّ
مفس��ر ًا عنها قال��ت« :كان ّ
في الليل إِحدى عشرة ركعة ،يس ّلم من ّ
كل َركعتين»(.)3

101017مسألةّ :
كل حديث مطلق في عدد الركعات في صالة الليل يجب أن يحمل
على حديث« :صالة الليل مثنى مثنى»(ّ .)4أما ما ُص ِّر َح فيه بعدم ذلك ِ
كالوتر
خصصًا لعموم هذا الحديث.
بخمس أو سبع أو تسع ،فهذا يكون ُم ِّ

101018مس��ألة :تش��رع الجماعة لصالة التراويح؛ لفعل الرسول  ،فإنه
َص َّل��ى بالناس في رمضان ث�لاث ليال ،ثم تخ َّل َ
ف في الثالث��ة أو في الرابعة،
وقال« :إ ّني خش��يت أن ُت ْف َر َ
ض عليكم»( ،)5فبقيت األُ ّمة اإلس�لام ّية ال تقام

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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فيه��ا صالة التراويح جماعة ،حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
()1
ّ ُ
بي بن كعب .
على تميم
الداري وأ ّ
101019مس��ألة :صالة التراويح عش��رون ركع��ة ،ثم أدنى الكمال ف��ي ِ
الوتر فتكون
النب��ي  كان ُي ِّ
صلي
ثالث��ًا وعش��رين؛ لحديث ابن عب��اس« :أنّ
َّ
()2
ُ
ِ
أن ُيص ِّلي
بي بن كعب ْ
في ش��هر رمضان عش��رين َركعة» ؛ وألن عمر أمر أ ّ
أن
بالناس بثالث وعش��رين ركعة( .)3هذا على المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ

أن تكون إحدى عشرة ركعة ،يص ّلي عشرا شفعا ،يس ّلم
الس��نَّة في التراويح ْ
ِم��ن ّ
ويوتِر بواح��دة .ودليله حديث عائش��ة  قالت:
كل ركعتي��نُ ،
«كان النبي  ال يزيد في رمضان وال في غيره على إحدى عشرة
()4
َ
ألبي بن
ركع��ة »...؛ ولضعف حديث ابن عباس الس��ابق؛ وألن أ ْم َر عمر ّ
كعب إنما ُروى من طريق يزيد بن رومان قال« :كان الناس يص ُّلون في عهد
ِ
ب��ن ُرومان لم يدرك عهد
مر في رمضان ثالثًا وعش��رين ركعةً»( )5ويزيد ُ
ُع َ
عم��ر ،فيكون في الحديث انقطاع .ولكن َروى مالك في «الموطأ» بإس��ناد
ّ ُ
بي بن كعب
«أن عمر بن الخطاب أمر تميما
من
أصح األس��انيدّ :
ّ
الداري وأ ّ
أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة»(.)6

أن أحدا من الناس ص ّلى بثالث وعشرين ركعة أو بأكثر من ذلك
101020مسألة :لو ّ
((( أخرجه اإلمام مالك يف «الموطأ» ،كتاب الصالة ،باب ما جاء يف قيام رمضان (.)302
((( أخرجه ابن أبي شيبة ،والبيهقي ،وقال« :هو ضعيف».
((( أخرجه مالك ،والبيهقي.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مالك ،والبيهقي.
((( أخرجه مالك.
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فإن��ه ال ُينكر علي��ه؛ لحديث« :ص�لاة الليل مثنى مثنى ،فمن خش��ى الفجر
فليوتر بواحدة»(.)1

101021مس��ألة :ال فرق ف��ي العدد بين ّأول الش��هر وآخره؛ وعلى ه��ذا فيكون قيام
تختص العشر األواخر باإلطالة،
العشر األخيرة كالقيام في َّأول الشهر ،لكن
ّ
الرسول  كان يقو ُم فيها َ
الليل ك َّله(.)2
فإن َّ

101022مسألة :لو اختار جماعة المسجد أن يقصر بهم القراءة والركوع والسجود،
إن هذا أرفق بنا ،فال ح��رج عليه إذا
ويكث��ر من ع��دد الركعات ،وقالوا ل��هّ :
عس��روا»( ،)3وعموم حديث« :إذا أ ّم
وافقهم؛ لعموم حديثَ « :ي ِّس��روا وال ُت ِّ
أحدكم الناس َف ْل ُي َخ ِّف ْف»( ،)4وما دام األمر غير محظور علينا ،فإن تيس��يرنا

على من ولاّ نا الله عليه َأولى وأحسن.

يفرط ،فبعض الن��اس يغلو من حيث
101023مس��ألة :ال ينبغي للمس��لم أن يغل��و أو ّ
الت��زام الس��نَّة في العدد ،فيق��ول :ال تجوز الزيادة على الع��دد الذي جاءت به
وينْكِ ُر على من زاد على ذلك ،ويقول :إنه آثم عاصي .وهذا ال ّ
شك أنَّه
السنَّةُ ،
النبي  عن صالة الليل
خطأ ،وكيف يكون آثمًا عاصيًا وقد سئل ّ
فل��م يحدّ د بعدد ،بل قال« :صالة الليل مثنى مثنى ،فمن خش��ي الفجر فليوتر
بواحدة»( ،)5كما ال ينبغي اإلنكار على َمن اقتصر على إحدى عشرة ركعةً.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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النبي  قام بأصحابه،
101024مسألة :دليل مشروعية صالة التراويحَّ :
أن َّ
خشيت أنْ ُت َ
فرض
وفي الليلة الثالثة أو في الرابعة تخ َّلف لم ُي َص ِّل ،وقال« :إ ِّني
ُ
ِ
فثبتت الت
عليك��م َفت َْع ِجزُ وا عنها»(،)1
َّبي  ،و َذك ََر
ُ
َّراويح ُ
بس��نَّة الن ِّ
أن ت َ
ُفرض،
َّبي
المانع ِمن االس��تمرار فيها ،ال ِمن مشروع َّيتها ،وهو َخ ْو ُ
ف ْ
َ
الن ُّ
لما م��ات انقطع الوحي
وه��ذا الخوف ق��د زال بوفات��ه ؛ ألنه َّ
ٍ
ِ ِ
وأما أبو بكر  فإن
السن َّية
النبوية لهاّ ،
ُفأم َن من فرضيتها ،وحينئذ تعود ُّ
َّ
ُمدَّ ته كانت س��نتين وأشهر ًا ،وكان مشغوالً بتجهيز الجيوش لقتال المرتدِّ ين
ِ
الر ُجلين،
وغيره��م ،فكان من الناس َمن ُيص ِّلي وحدَ ه ،ومنهم َمن ُيص ِّلي مع َّ

مر خرج ذات ليلة فوجدهم ُيص ُّلون
فلما كان ُع ُ
ومنهم َمن ُيص ِّلي مع الثالثةّ ،
َّ ُ
بن كعب 
التفرق ،وأمر تميمًا
بي َ
أوزاعًا ،فلم يعجبه هذا ّ
الداري وأ َّ
ويص ِّليا بالناس إحدى عشرة ركعة( ،)2وبهذا ُيعرف
ْ
أن يقوما للناس جميعًاُ ،
أن فعل عمر ما هو إال إعادة ألمر كان مشروعًا.
ّ
101025مس��ألة :يس��ن أن تص ّلى التراويح جماعة مع الوتر بعد ِ
الع َش��اء وراتبتها فِي
ّ
رمضان؛ لفعل الرسول َ ،)3(
وأ ْم ُر عمر ،وموافقة أكثر الصحابة
()4
وأما قول عم��ر بعدما جمع الن��اس في التراوي��ح على إمام
عل��ى ذل��ك ّ .
واح��د يص ّلي بهم« :نِعم ِ
��ت البدعة» ،فهذه البدعة نس��ب ّية ،أي بدعة باعتبار
َْ
ما س��بقها ،ال باعتبار أصل المش��روع َّية؛ ألنها بقيت التراويح في آخر حياة
فلما استؤنفت إقامتها،
الرس��ول  وفي خالفة أبي بكر لم ُت َق ْمّ ،

(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه مالك يف الموطأ بسند صحيح.
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه مالك بسند صحيح.
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ص��ارت كأنَّها ابتداء ِمن جديد ،وال يمك��ن لعمر بن الخطاب أن يثني على
النبي ّ :
«كل بدعة ضاللة»(.)1
بِدعة شرع ّية أبدا ،وقد قال ّ

101026مسألة :لو ص ّلى جماعة التراويح بين المغرب ِ
والعشاء لم يدركوا السنَّة.

أن يجتمعوا على
101027مسألة :ال تُشرع
التراويح في غير رمضان ،فلو أراد الناس ْ
َ
قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البِدع.
اإلنسان قيام الليل جماعة في غير رمضان في بيته
101028مسألة :ال بأس أن ُيص ِّلي
ُ
()2
ومرة
مرة باب��ن ع ّباس ّ ،
الرس��ول  ،فقد ص َّلى ّ
أحيان��ًا؛ لفعل َّ
()3
ومرة بحذيفة بن اليمان( ،)4ص ّلى بهم جماعة في بيته ،لكن
بابن مسعود ّ ،

لم يتَّخذ ذلك ُسنَّة راتبة ،ولم يكن أيضًا يفعله في المسجد.

َ
األفضل
101029مس��ألة :إذا َص َّلينا خلف إمام ُيص ِّلي التراويح ثالثًا وعش��رين ،فإن
َ
َ
قيام
��ن َقا َم مع اإلم��ام حتى
أن
ْ
ينصرف ُكت��ب له ُ
نكم��ل مع��ه؛ لحديثَ « :م ْ
ٍ
ليؤتم به»( .)6وهذا يش��مل ّ
كل
اإلمام
ليلة»()5؛ ولعموم حديث« :إنما ُج ِع َل
ُ
ّ
فعل فعله اإلمام ما لم يكن منه ّيا عنه ،والزيادة على إحدى عشرة ركعة ليس

أن
منه ّي��ا عنه��ا ،وحينئذ نتابع اإلمامّ .أم��ا لو كانت الزيادة منه ّي��ا عنها مثلْ :
يص ّلي اإلمام صالة الظهر خمسا فإننا ال نتابعه.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.

وصححه األلباين.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود،
ّ

((( أخرجه الخمسة إال ابن ماجه ،وقال الرتمذي« :حديث حسن صحيح» ،وصححه األلباين ،وقال شعيب
األرنؤوط« :إسناده ضعيف».

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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101030مس��ألة :من ص ّلى مع إمامه إحدى عش��رة ركعة ثم َج َل َس ينتظر حتى َي ِص َل
اإلم��ا ُم إلى ِ
الوتر ثم يوت��ر معه ،فإنه لم ُي ِّ
ينصرف؛ ألنه
صل مع اإلم��ام حتى
َ
ترك جزءا ِمن صالته.
النبي
101031مس��ألة :الوتر ُس��نَّة مؤكّدة .هذا على المذهب ،وه��و الصحيح؛ ألمر ّ
 به ومدامته عليه في الحضر والسفر( .)1قال اإلمام أحمد« :من
ترك الوتر فهو رجل سوء ال ينبغي أن تُقبل له شهادة».

101032مس��ألة :وقت صالة الوتر بين صالة العش��اء والفجر ،وسواء َص َّلى العشاء
في وقتها ،أو صالها مجموعة إلى المغرب جمع تقديم؛ لحديث« :إنّ الله
ق��د أمدّ كم بص�لاة هي خير لكم من ُح ْم ِر ال َّن َعم ،ص�لاة الوتر ،ما بين صالة
العش��اء إلى َأن يطلع الفجر»( ،)2والس��نّة الصحيحة تش��هد له؛ وألن صالة
ِ
الوتر تُختم بها صالة الليل ،وإذا انتهت صالة العشاء فقد انتهت صالة الليل

التطوع ،فلإلنس��ان أن يوت��ر من بعد صالة
المفروض��ة ،ولم يب��ق إال صالة
ّ
العشاء مباشرة ،ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديمًا.

101033مسألةَ :ينتهي وقت صالة الوتر بطلوع الفجر؛ لحديث« :فإذا خشي أحدكم
()3
وأما ما ُي��روى عن بعض
الصب��ح ص ّل��ى واحدةُ ،توتِ ُ
��ر له ما قد ص ّل��ى» ّ ،
الس��لف َأنَّه كان يوتر بين أذان الفجر ،وإقامة الفج��ر( ،)4فإنَّه َع َمل مخالف
ِ
رسول الله .
لِ َما تقتضيه السنَّة ،وال ُح ّجة في قول أحد بعد

(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ومسلم.
أخرج��ه أبو داود ،والرتمذي ،وقال« :حديث غريب» ،وأخرجه اب��ن ماجه ،والحاكم وصححه ووافقه
الذهبي  ،وض ّعفه األلباين.
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه مالك يف الموطأ.
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101034مس��ألة :إذا طلع الفجر والمس��لم لم يوتر ص ّلى في الضحى وترا مش��فوعا
بركع��ة ،فإذا كان من عادته أن يوتر بث�لاث ص ّلى أربعًا ،وإذا كان ِمن عادته
أن يوتر بخمس ص ّلى ِستّا وهكذا؛ لحديث عائشة « :أنّ رسول الله
 كان إذا غلب��ه نوم أو وجع ع��ن قيام الليل ص ّلى من النهار ثنتي

عشرة ركعة»(.)1
101035مس��ألة :من َط ِم َع أن يق��وم من آخر الليل فاألفضل تأخي��ر الوتر؛ لحديث:
«الوتر ركعة من آخر الليل»(.)2

101036مسألة :من خاف أن ال يقوم أوتر قبل أن ينام؛ لحديث أبي هريرة« :أوصاني
خليلي  بثالث :ركعتي الضحى ،وأن أوتر قبل أن أنام ،وصيام
ثالثة أيام من ّ
كل شهر»(.)3

أن يوتر بثالث ،وله أن يوتر بخمس،
أن يوت��ر بركعة ،وله ْ
101037مس��ألة :للمص ِّلي ْ
وله أن يوتر بسبع ،وله أن يوتر بتسع ،وله أن يوتر بإحدى عشرة ركعة.

101038مسألةّ :
أقل الوتر ركعة؛ لحديث« :الوتر ركعة من آخر الليل»( ،)4وحديث:
«صالة الليل مثنى مثنى ،فإذا خشي أحدكم الصبح ص ّلى ركعة واحدة توتر
له ما قد ص ّلى»(.)5

101039مسألة :أدنى الكمال في صالة ِ
الو ْترِ ثالث ركعات.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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101040مسألة :إذا أوتر بثالث ركعات فلها صفتان:

فيتش��هد
1 .1الصف��ة األوىل :يص ِّلي ركعتين ويس�� ِّلم ،ثم يأتي بركعة واحدة
ّ
ويس�� ِّل َم؛ لِ َما ورد ع��ن ابن عمر « :أنه كان يفصل بين ش��فعه
ُ
النبي  كان يفعل ذلك»(.)1
ووتره بتسليمة ،وأخبر ّ
أن ّ

بتش��هد واحد ويس�� ِّلم؛
2 .2الصف��ة الثاني��ة :يصل��ي ثالث ركعات س��ردا
ّ

لحدي��ث« :كان رس��ول اهلل  يوت��ر بث�لاث ال يقعد إال يف
ِ
المغرب ،وقد
بتش��هدين ألش��بهت صال َة
آخرهن»()2؛ ألنه لو جعلها
ُّ
ّ
ِ
ِ
بصالة
أن ت َُش َّب َه
المغرب(.)3
النبي ْ
نهى ُّ
يقر ُأ بع��د الفاتحة في الركعة
101041مس��ألةَ :م ْن ص ّل��ى الوتر ثالث ركع��ات ،فإنه َ
األُول��ى س��ورة( :األعلى) ،وف��ي الركعة ال َّث ِ
انية س��ورة( :الكاف��رون) ،وفي
الركعة الثالثة سورة( :اإلخالص)(.)4

ألن الله أخلصها ِ
ِ
لنفسه ،ليس
يت سورة
101042مسألةُ :س ِّم ْ
اإلخالص بهذا االسم؛ ّ
فيها ش��يء إال التحدّ ث عن صفات الله؛ وألنها تُخ ِّل ُص قارئها من الش��رك
والتعطيل؛ ألن اإلقرار بها ينافي الشرك والتعطيل.

101043مس��ألة :إذا أوتر بخمس ركعات ،لم يجلس إال في آخرها؛ لحديث عائشة
 قال��ت« :كان رس��ول الل��ه  يص ّل��ي م��ن اللي��ل ثالث
قوي.
((( ـ أخرجه ابن حبان ( ،)2435وقال ابن حجر يف الفتح ( :)482/2إسناده ّ

((( أخرجه مالك ،والنسائي ،والحاكم وصححه ،ووافقه الذهبي .وقال األلباين« :حديث شاذ».

((( أخرجه ابن حبان ،والدارقطني ،والحاكم وقال« :صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ،وقال ابن
حجر« :إسناده على شرط الشيخين».

وصححه األلباين.
((( أخرجه أصحاب السنن ،والحاكم وصححه ،ووافقه الذهبي،
ّ
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عش��رة ركعة ،يوتر من ذلك بخمس ،ال يجلس في شيء إال في آخرها»()1؛

ولحديث أ ّم س��لمة  قال��ت« :كان النبي  يوتر بخمس
بينهن بسال ٍم وال كال ٍم»(.)2
وبسبع وال يفصل
ّ

101044مسألة :إذا أوتر بسبع ركعات فلها صفتان:

فيتشهد
1 .1الصفة األوىل :يص ّلي سبع ركعات سردا ال يجلس إال يف آخرها
ّ
ويس�� ِّلم؛ لحديث أ ّم س��لمة  قال��ت« :كان النبي 
بينهن بسال ٍم وال كال ٍم»(.)3
يوتر بخمس وبسبع وال يفصل
ّ

ويتش��هد يف السادسة بدون
س��ت ركعات س��ردا
2 .2الصفة الثانية :يص ّلي
ّ
ّ
فيتشهد ويس�� ِّلم؛ لحديث عائشة 
ثم يص ِّلي الس��ابعة
ّ
س�لامّ ،
فيهن إال عند السادس��ة
قال��ت« :ثم يص ّلي س��بع ركع��ات وال يجلس ّ
فيجلس»(.)4

مرة في الثامنة ،ثم يقوم وال
101045مس��ألة :إذا أوتر بتس�� ٍع ركعات،
ّ
مرتينّ ،
تش��هد ّ
يتشهد ويس ّلم؛ لِ َما روته عائشة « :أنّ النبي
ومرة في التاسعة ّ
يس ّلمّ ،
 كان يص ّلي تس��ع ركعات ال يجلس فيها إال في الثامنة ،فيذكر
ثم
ثم يقوم َف ُي َص ِّل التاس��عةّ ،
ثم ينهض وال يس�� ّلمّ ،
الل��ه ويحمده ويدع��وهّ ،
ثم يس ّلم تسليما ُي ْس ِم ُعنَا»(.)5
يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوهّ ،

((( أخرجه مسلم.

وصححه األلباين.
النووي يف الفتح الرباين :سنده ج ّيد،
((( ـ أخرجه أحمد ،والنسائي .وقال
ّ
ّ
وصححه األلباين.
النووي يف الفتح الرباين :سنده ج ّيد،
((( أخرجه أحمد ،والنسائي .وقال
ّ
ّ
وصححه األلباين.
((( أخرجه النسائي،
ّ
((( أخرجه مسلم.
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101046مس��ألة :إذا أوتر بإحدى عش��رة ركعة ،فليس له إال صفة واحدة ،يس�� ّلم من

ّ
النبي
كل ركعتي��ن ،ويوت��ر منها بواح��دة؛ لحديث عائش��ة « :كان ُّ
ُ ي َص ِّلي في الليل إِحدى َع ْش َرة َر ْكعةُ ،ي ِّ
سل ُم من ُك ِّل َركعتين»(.)1

101047مس��ألة :إذا أوتر بثالث بعد العش��ر وجعلها ثالث عش��رة ركعة ،فال بأس؛
النبي  ص ّلى ثالث عش��رة
صح ِمن حديث ابن عباس« :أنّ
ألنه ّ
ّ
ركعة»(.)2

101048مسألةِ :
الوترِ في اإلحدى عشرة ركعة وفي الثالث عشرة ركعة هو الواحدة
الركعتين التي َق ْبله.
ليس مع َّ

101049مسألة :إذا فعل المص ّلي بعض صفات الوتر أحيانا وبعضها أحيانا فحسن.
أن َيجع��ل المص ّلي آخر صالت��ه بالليل وت��را؛ لحديث:
101050مس��ألة :األفض��ل ْ
«اجعل��وا آخ��ر صالتك��م باللي��ل ِوت��ر ًا»()3؛ ولحديث أب��ي هريرة 
«أوصان��ي خليل��ي  بثالث ،ركعتي الضح��ى ،وأن أوتر قبل أن
أنام ،وصيام ثالثة أيام من ّ
كل شهر»(.)4

مرة ثانية ،ف�لا يوتر؛ لحديث:
تيس��ر له القي��ام ّ
ثم ّ
101051مس��ألة :إذا أوتر المس��لم ّ
«ال وتران في ليلة»(.)5

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه الخمسة إال ابن ماجه ،وابن حبان وصححه ،وصححه األلباين .قال شعيب األرنؤوط« :إسناده
قوي».
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ألن الرسول 
أن يكون الوتر مع صالة التراويح؛ َّ
��ن ْ
101052مس��ألةُ :ي َس ُّ

ٍ
ٍ
خمس وعش��رين ،وفي
ثالث وعش��رين ،وفي ليلة
َص َّلى بالصحابة في ليلة
ليلة سب ٍع وعشرين(.)1

تهجده ،أي إذا كان اإلنس��ان
101053مس��ألة :يوت��ر
يتهجدَ
يح��ب ْ
أن َّ
ُّ
المتهجد بعد ُّ
ّ
بع��د التراوي��ح في آخر اللي��ل ،فال يوتر مع اإلم��ام؛ ألنه لو أوت��ر مع ِ
اإلمام
ُ
خالف حديث« :اجعلوا آخر صالتكم بالليل ِوتر ًا»( ،)2فإذا قام اإلمام ليوتر
تهجده.
ينصرف هو ،وال يوتر معه ،وإنما يوتر بعد ّ

المتهجد إمامه في التراويح والوتر ،ش��فع الوتر بركعة ،ثم
101054مس��ألة :إذا تب��ع
ّ
تهجده ،فيحصل له في هذا العمل متابعة اإلمام حتى ينصرف،
يوتر هو بعد ّ
ويحص��ل له أيض��ًا أن يجعل آخر صالت��ه بالليل ِوت��ر ًا ،والدليل على هذا:
َ
لما كان يص ّلي بأهل ّ
مكة في غزوة الفتح كان
«أنَّ
رس��ول الله َّ 

يص ّل��ي بهم ركعتين ،ويقول :يا أهل ّ
أتموا ،فإ ّنا قوم َس�� ْف ٌر»( ،)3فكانوا
مكةّ ،
ين��وون األربع وهو ينوي ركعتين ،فإذا س�� ّلم من الركعتي��ن قاموا فأكملوا،
وه��ذا الذي دخل مع ِ
ينو ِ
الوتر لم ِ
إمام ِه ف��ي ِ
الوتر ،وإنما نوى الش��فع ،فإذا
س ّلم إمامه قام فأتى بالركعة ،وهذا قياس واضح ال إشكال فيه .وال يخالف
َ
ألن
ه��ذا حدي��ث« :من قام مع اإلمام حت��ى
تب له قي��ام ليلة»()4؛ ّ
ينصرف ُك َ
النب��ي  ل��م يقل :من قام م��ع اإلمام فانصرف مع��ه كُتب له قيام
َّ

(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه أبو داود الطيالسي ،وابن أبي شيبة ،وأبو داود السجستاين ،وضعفه األلباين.
أخرجه الخمسة إال ابن ماجه ،وقال الرتمذي« :حديث حسن صحيح» .وقال شعيب األرنؤوط :إسناده
ضعيف لضعف علي بن عاصم.
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ينص��رف اإلمام ،ومن زاد عل��ى إمامه بعد
ليل��ة ،بل َجعل غاي��ة القيام حتى
َ
سالمه فقد قام معه حتى انصرف.

101055مسألة :يكره التن ّفل بين التراويح ،وهذا يقع على وجهين:

ّ
ش��ك يف كراهته؛
1 .1الوج��ه األول :أن يتن ّف��ل والن��اس يص ّل��ون ،وه��ذا ال
لخروج��ه ع��ن جماعة الن��اس ،إذ كي��ف تص ّلي وحدك والمس��لمون
يص ّلون جماعة؟!

2 .2الوجه الثاني :أن يص ّلي بين التراويح إذا جلس��وا لالس��تراحة ،فنقول:
ال تتن َّفل.

101056مسألة :ال ُيكره التعقيب بعد التراويح مع ِ
الوتر ،ومعنى التعقيب :أن يص ّلي
بعدها وبعد ِ
الوتر في جماعة ولو في المس��جد .مثال ذلك :ص ّلوا التراويح
والوت��ر في المس��جد ،وقالوا :احض��روا في آخر الليل لنقي��م جماعة ،فهذا
ال ُيك��ره عل��ى ما قاله المؤ ِّل��ف ،ولكن هذا القول ضعيف؛ ألنه مس��تند إلى
أث��ر عن أنس بن مالك  أنَّه قال« :ال ب��أس به إنما يرجعون إلى خير
يرجون��ه ،)1(»...أي ال ترجعوا إلى الصالة إال لخير ترجونه ،لكن هذا األثر
��ح ع��ن أنس ـ فهو ُم َع ِ
ارض لحديث« :اجعل��وا آخر صالتكم بالليل
ـ ْ
إن َص َّ

فإن هؤالء الجماعة َص ُّلوا ِ
الوتر ،فلو عادوا للصالة بعدها لم يكن
وترا»(َّ ،)2
أن التعقيب المذكور مكروه،
آخر صالتهم بالليل ِوت��ر ًا؛ ولهذا فالصحيحّ :
ُ
أن ه��ذا التعقيب جاء بع��د التراويح وقبل ِ
الوتر ل��كان القول بعدم
لك��ن لو ّ

الكراهة صحيحًا ،وهو عمل الناس اليوم في العشر األواخر من رمضان.
((( أخرجه ابن أبي شيبة.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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101057مسألة :من جاء والناس يص ّلون التراويح وهو لم ّ
يصل العشاء ،فإنه يدخل مع
اإلمام في التراويح بن َّية العشاء ،فإذا َس َّلم قام وأتى بركعتين إكماالً للفريضة،

إال أن يكون مسافر ًا فيس ِّلم معه ،ثم يدخل معه في التراويح بن َّية راتبة العشاء،
إن لم يكن مس��افر ًا ،فإذا ص ّلى راتبة ِ
العشاء دخل معه بن ّية التراويح .وهذا ما
نص عليه اإلما ُم أحمد :من أنَّه يجوز أن ُيص ِّل َي اإلنسان صالة العشاء خلف
َّ
يضر اختالف ن َّية اإلمام والمأموم.
من ُيص ِّلي التراويح .وال ُّ

أصحاب اإلما ِم أحمدَ  ،وقالوا:
101058مسألة :القنوت ُسنَّة في الوتر .وإلى هذا ذهب
ُ
يسن أن يقنت في الوتر في ّ
النبي
إنه ّ
كل ليلة .قال اإلمام أحمد« :لم يثبت عن ِّ
 حدي��ث صحيح في القنوت في الوتر قب��ل الركوع وال بعده».
ٍ
بعضهم؛ لشواهده:
حسنه ُ
لكن فيه حديث أخرجه ُ
ابن ماجه بس��ند ضعيفّ ،
َ
والمتأمل
وص��ح عن عمر أنه كان يقن��ت(.)2
النب��ي قن��ت في الوتر»(،)1
«أ ّن
ّ
ّ
َّ
النبي في الليل يرى أنه ال يقنت في الوتر ،وإنّما يص ّلي ركعة يوتر بها
لصالة ِّ
أن ال يداوم اإلنسان على قنوت الوتر؛ ألن ذلك
ما َص َّلى .وهذا هو األحسنْ ،
لم يثبت عن رسول الله ،ولكنّه ع َّلم الحسن بن علي دعاء يدعو به في ُقن ِ
ُوت
ً
َ َ
َ َ ّ
ِ
الو ْترِ(ُّ ،)3
فيدل على أنَّه ُسنَّة ،لكن ليس من فعله ،بل من قوله.

101059مس��ألة :دعاء القنوت الذي ع ّلمه الرس��ول  للحس��ن 

«اللهم اهدن��ي فيمن هديت ،وعافني فيمن عافيت ،وتو ّلني فيمن
هو قوله:
ّ

وصححه األلباين.
((( أخرجه أبو داود ،وابن ماجه،
ّ
وصححه.
((( أخرجه البيهقي
ّ

((( أخرج��ه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي وقال« :حديث حس��ن» ،وأخرجه الحاكم وصححه على ش��رط
وصححه األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات».
الشيخين.
ّ
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شر ما قضيت ،إنك تقضي وال يقضى
تو ّليت ،وبارك لي فيما أعطيت ،وقني ّ
علي��ك ،إنه ال ّ
يع��ز من عاديت ،تباركت ر ّبنا وتعاليت،
يذل من واليت ،وال ّ
اللهم إ ّني أعوذ برضاك من س��خطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك
ّ
اللهم ّ
صل على
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفس��ك،
من��ك ،ال أحصي ً
ّ
محمد»(.)1
محمد وعلى آل ّ
ّ

(اللهم) :أصله يا الله ،لكن ُح ِذفت ياء النداء ،و ُع ِّو َض عنها الميم
101060مس��ألة:
ّ

الميم
وبقي��ت (الله) ،وإنما ُحذفت اليا ُء؛ لكثرة االس��تعمال ،و ُع ِّو َض عنها
ُ
للدّ اللة عليهاُ ،
وجعلت ميما؛ لإلشارة إلى َج ْم ِع
وأ ّخرت للبداءة باسم اللهُ ،
القلب على هذا الدعاء؛ ألن الميم ّ
تدل على الجمع.

(اللهم
(اللهم اهدني) هو المنف��ردّ ،أما اإلمام فيقول:
101061مس��ألة :الذي يقول:
ّ
ّ
ِ
فخص نفس��ه
رس��ول الله « :من أ ّم قوما
اهدنا) ،وقد ُروي عن
ّ
(اللهم اهدني) والمأمومون
بالدعاء فقد خانهم»()2؛ ألنَّه إذا دعا اإلمام فقال:
ّ

يؤمن على
يقول��ون :آمين ،صار الدعاء له ،والمأموم ليس له ش��يء ،إال أنه ِّ
دعاء اإلمام لنفسه ،وهذا نوع خيانة.

101062مسألة :المراد بقوله( :فيمن هديت) ،أي في جملة من هديت ،وهذا فيه نوع
تتوس��ل إلى الله الذي
التوس��ل بفعل الله ،وهو هدايته من َهدى ،فكأنَّك ّ
من ّ

َهدى غيرك أن يهديك في جملتهم ،كأن َ
َّك تقول :كما هديت غيري فاهدني.
((( أخرج��ه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي وقال« :حديث حس��ن» ،وأخرجه الحاكم وصححه على ش��رط
وصححه األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات».
الشيخين.
ّ

((( أخرج��ه أحم��د ،والرتمذي وحس��نه ،وأخرجه ابن ماج��ه ،وض ّعفه األلب��اين .وقال ش��عيب األرنؤوط:
«حديث صحيح لغيره».
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101063مس��ألة :الهداي��ة هن��ا ُيرا ُد به��ا :هداية اإلرش��اد ،وهداي��ة التوفي��ق .فهداية
ِ ِ
(اللهم
الغي .فإذا قلت:
ّ
اإلرش��اد :ضدّ ها الضالل .وهداية التوفيق :ضدّ ها ّ
اهدني) تس��أل الله ِ
الهدايتين :هداية اإلرشاد وذلك بالعلم ،وهداية التوفيق
كل من عل��م عمل ،وليس ّ
وذل��ك بالعمل؛ ألن��ه ليس ّ
كل م��ن عمل يكون
عمله عن علم وتمام ،فالتوفيق أن تعلم وتعمل.

101064مس��ألة :المراد بـ(المعافاة) :المعافاة في الدِّ ين والدنيا ،فتشمل األمرين :أن
يعافيك من أسقام الدِّ ين ،وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات

صح��ة البدن.
والش��بهات ،ويعافي��ك م��ن أم��راض األبدان ،وه��ي اعتالل ّ
واإلنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا ،وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب

أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن.

101065مس��ألة :دواء القل��وب من أمراض الش��بهات هو القرآن ،فه��و بيان وفرقان

المطهرة الثابتة عن رسول الله.
تزول به جميع الشبهات ،وكذلك السنَّة
ّ
101066مسألة :عافية األبدان طِ ُّبها نوعان:

ب وأوثقه؛ ألنه من عند اهلل الذي
ِ 1 .1ط ّب جاءت به الش��ريعة ،وهو أكمل ال ّط ّ
األول):
خلق األبدان وعلم أدواءها وأدويتها ،وهو ضربان( :الضرب ّ

ي ،كق��ول اهلل تعال��ى يف «النح��ل»( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ط��ب ما ّد ّ
ّ

النبي 
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ) [النح��ل ]69:وكق��ول ِّ

الح ّب��ة الس��وداء «إنه��ا ش��فاء م��ن ّ
كل داء إال الس��ام»( ،)1وكقوله
يف َ
 يف الك َْم َ
��أ ِة ـَ :
الم ّن وماؤها ش��فاء للعين»(،)2
«الك ْم َأ ُة من َ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ِ
وحي :وذلك بالقراءة
ب
ّ
وأمث��ال ذلك .و(الضرب الثاين) :ط ّ
معنوي ُر ّ
على المرضى ،وهذا قد يكون أقوى وأسرع تأثيرا.

مادي ُي ُ
عرف بالتجارب :وهو ما يكون على أيدي األط ّباء ،سواء درسوا
ِ 2 .2ط ّب ّ
يف الم��دارس الراقية وعرفوا ،أو أخ��ذوه بالتجارب؛ ألنه يوجد ُأناس

ويحصل منها
عامة الناس ُي ْج ُرون تجارب على بعض األعش��اب،
ُ
من ّ

فائدة ،ويكونون بذلك أط ّباء بدون دراسة؛ ألن هذا ُيدرك بالتجارب.

(الولي) بفتح الواو ،وسكون الالم مخ َّففة :ال ُق ْرب ،وهي من التو ِّلي
101067مسألة:
ّ
األول :اجعلني قريبا منك ،وعلى
بمعن��ى :الوالية والنصرة ،فعلى المعن��ى ّ
المعنى الثاني :ا ْعت َِن بي فكن لي ول ّيا وناصرا ومعينا لي في أموري .فيشمل
األمرين.

ألن الوالية
101068مس��ألة :الم��راد بـ(الوالية) في الدعاء الس��ابق الوالية
الخاص��ة؛ ّ
ّ
ل��كل أحد مؤمن وكاف��رٍَ ،ب ّر وفاج��رّ ،
العامة ش��املة ّ
فكل أح��د فالله مواله،
ّ
ق��ال الل��ه تعال��ى( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ) [األنع��امّ ،]62:أما ِ
الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى( :ﭑ
الوالية
ّ
ﭒ ﭓ ﭔ) [البق��رة ]257:وف��ي قول��ه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [يونس]62:

الخاصة.
والسائل الذي قال« :تو َّلني فيمن تو ّليت» يريد الوالية
ّ

101069مس��ألة( :وبارك ل��ي فيما أعطيت) :أي أن��زل البركة لي فيم��ا أعطيتني ِم َن
المالِ ،
علي.
والع ْلمِ ،والجاه ،والولد ،وفي جميع ما
َ
أنعمت به َّ
101070مسألةِ :
شرا،
(وقنِي َش َّر ما
َ
قضيت) :ما قضاه الله قد يكون خيرا ،وقد يكون ّ
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ِ
شر،
فما كان يالئم اإلنسان وفطرتَه فإن ذلك خير ،وما كان ال يالئمه فذلك ّ

والقوة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك خير ،والمرض
فالصحة
ّ
ّ
شر؛ ألنه ال يالئم اإلنسان.
والجهل َّ
والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك ّ
(م��ا قضيت)( :ما) هن��ا بمعنى ال��ذي ،أي الذي قضيتُه ،ويج��وز أن تكون

ش��ر قضائ��ك ،والمراد :قضاؤه الذي ه��و مقض ّيه؛ ألن قضاء
مصدرية ،أي ّ
ّ
شرا.
الله الذي هو فعله ك ُّله خير .وإن كان
المقضي ّ
ّ

101071مسألة :قضاء الله نوعان:

شرعي :مثل قوله تعالى( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜ) [اإلسراء. ]23 :
ّ 1 .1
قدري :مثل قول��ه تعالى( :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ّ 2 .2

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) [اإلسراء.]4:

والكوني ِمن وجهين:
الشرعي
101072مسألة :الفرق بين القضاء
ّ
ّ

الش��رعي فقد يقع من
وأم��ا القضاء
أن القض��اء
َّ 1 .1
الكون��ي ال ب�� ّد م��ن وقوعهّ ،
ّ
ّ
المقضي عليه وقد ال يقع.
ّ

أحب
2 .2أ ّن القض��اء
أحب فعله أو ّ
الش��رعي ال يكون إال فيما أح ّبه اهلل ،س��واء ّ
ّ
يحب.
أحب وفيما لم
ّ
وأما القضاء الكوينّ فيكون فيما ّ
تركهّ ،

َ
(إن��ك تَقض��ي وال ُيقضى عليك) :الل��ه َيقضي بم��ا أراد ،وال أحد
101073مس��ألة:
َيقض��ي على الله ويحك��م عليه ،قال الله تعال��ى( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [غافر.]20:

خاصة ّ
101074مس��ألة( :إنّ��ه ال ّ
ذل
يذل من والي��ت) :أي ال يلحق من واليت��ه والية ّ
وخذالن؛ ألَ ّن من وااله الله فهو منصور.
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101075مسألة( :وال َي ِع ّز من عاديت) :أي ال يغلب من عاديته ،بل هو ذليل.

ّ
ال��ذل ق��د يع��رض لبع��ض المؤمني��ن ،والع ّز ق��د يع��رِ ُض لبعض
101076مس��ألة:
المستمرة ،أي
المش��ركين ،ولكنَّه ليس على س��بيل اإلدالة المطلقة الدائمة
ّ
ال َي ِذ ّل ُذلاًّ دائما ،وال َي ِع ّز ِعزًّا دائما.

101077مس��ألة( :تبارك��ت ر ّبنا) :التقدي��ر :تباركت يا ر ّبن��ا ،وال َب َركَ��ة :كثرة الخير
ّ
مش��تق من بِ ْر َك َة الماء ،وهي حوض الماء الكبي��ر ،ومعنى التبارك
وس��عته.
وأن بذكره تحصل
في الله :أنه تعالى عظيم ال َبركة واس��عها ،ومنزِّل ال َب َركةّ ،
ِ
وباسم ِه تحصل البركة.
البركة،

101078مس��ألة( :وتعالي��ت) :من التعال��ي وهو العل��و ،وزيدت الت��اء للمبالغة في
ع ّل��وه بنوعي��ه :علو ِ
أن الله
الذات،
فأما علو ال��ذات فمعناهّ :
وعل��و ّ
ّ
ّ
الصفةّ ،
أن الله تعالى موصوف ّ
نفس��ه فوق ّ
بكل
علو الصفة فمعناهّ :
وأما ّ
كل شيءّ ،
صفات عليا.

101079مسألة( :لك الحمد على ما قضيت) :أي لك الحمد على ما قدّ رت.
التوسل برضاء الله أن
101080مس��ألة( :أعوذ برضاك ِمن س��خطك) :هذا من باب
ّ
يعيذك ِمن س��خَ طِ ِه ،فالداعي اآلن استجار من الشيء ِ
بضده ،فجعل الرضاء
َ
السخط.
وسيلة يتخ َّلص بها من ُّ
101081مس��ألة( :وبمعافات��ك من عقوبتك) :المعافاة ه��ي :أن يعافيك الله من ّ
كل
َب ِل َّي��ة في الدِّ ين ،أو في الدنيا ،وضدّ المعاف��اة العقوبة ،والعقوبة ال تكون إال
بذنب ،وإذا استعذت بمعافاة الله ِمن عقوبته ،فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى
وإما بالهداية إلى أسباب التوبة.
يعفو الله عنكّ ،إما
بمجرد فضلهّ ،
ّ
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أن تس��تعيذ ِم َن الله إال
101082مس��ألة( :وبك منك) :أي أعوذ بالله منه ،وال يمكن ْ
ِ
مما أراد بي ِمن
بالل��ه ،إذ ال أح��د يعيذك من الله إال الله ،فهو ال��ذي يعيذني ّ
أن الله سبحانه وتعالى قد يريد بك سوء ،ولكن إذا استعذت
سوء ،ومعلوم ّ
وأن اإلنس��ان ُي ِق ُّر بقلبه ولسانه
به منه أعاذك ،وفي هذا غاية اللجوء إلى اللهّ ،
أنه ال مرجع له إال ر ّبه.
101083مس��ألة( :ال نحص��ي ثن��اء عليك) :أي ال ُندْ ِركُ�� ُه ،وال َن ْب ُلغُ��ه ،وال ن َِص ُل إليه.
والثن��اء هو :تكرار الوص��ف بالكمال ،وال يمكن أن نحص��ي الثناء على الله
وكل ٍ
أبد ًا ،ولو بقينا أبد اآلبدين؛ ألن أفعال الله غير محصورةّ ،
فعل ِمن أفعال
وكل ٍ
الل��ه فهو كمال ،وأقواله غي��ر محصورةّ ،
قول من أقواله فهو كمال ،وما
يداف��ع عن عب��اده أيضًا غير محص��ور .فالثناء عل��ى الله ال يمك��ن أن َي ِص َل

اإلنس��ان من��ه إلى غاية م��ا يجب لله من الثن��اء مهما بلغ من الثن��اء على الله.
وغاية اإلنسان أن يعترف بالنقص والتقصير ،فيقول :ال ُأحصي ثناء عليك.

أثني��ت على نفس��ك) :أي أنت يا ر ّبنا كم��ا أثنيت على
101084مس��ألة( :أن��ت كما
َ
ِ
نفس َ
نحصي ال َّثنا َء عليك .وفي هذا ِم َن اإلقرار
أن
نحن فال نس��تطيع ْ
��كَّ ،أما ُ
َ
بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم.
(الله��م ِّ
ص��ل على محم��د) :أي أثني علي��ه في الم�لأ األعلى مأل
101085مس��ألة:
ّ
أن الله تعالى ُيب ِّي ُن صفاته الكاملة عند المالئكة.
المالئكة ،أي ّ

101086مس��ألة( :وعلى آل محم��د)( :آله) :أتباعه على ِد ْين��ه؛ لقوله تعالى( :ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [غافر ]46:أي :أتباعه على
ِد ْينه.
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101087مس��ألة :إذا قيل( :وعلى آله وأتباع��ه) ،صار المرا ُد باآلل المؤمنين ِمن أهل
وأما غير المؤمنين فليسوا ِمن آله.
بيتهّ ،
«اللهم إنا نستعينك ونستهديك،
101088مسألة :الصحيح أنَّه يبدأ في القنوت بقوله:
ّ
ّ
ونتوكل علي��ك ،ونثني عليك الخير
ونس��تغفرك ونتوب إليك ،ونؤمن بك
الله��م إياك نعبد،
ك ّل��ه ،نش��كرك وال نكفرت��ك ،ونخلع نترك م��ن َي ْف ُج ُر َك،
ّ
وإلي��ك نص ّلى ونس��جد ،وإلي��ك نس��عى َو َن ْح ِفدُ  ،نرجو رحمتك ونخش��ى
الجدّ بالكفار ُم ِ
عذابك ،إنّ عذابك ِ
«اللهم اهدني فيمن
لحق»( ،)1ثم يقول:
ّ
هدي��ت»( )2إلخ ،هكذا ق��ال اإلمام أحمد؛ ألنه ثناء عل��ى الله ،والثناء مقدَّ م

على الدعاء؛ ألنه َفت ُْح باب الدعاء.

النب��ي؛ ألن ذل��ك ِم ْن
101089مس��ألة :م��ن الس��نّة أن ُيخت��م الدع��اء بالص�لاة على
ّ
ٍ
ِ
حديث فيه مقال« :أنّ الدعاء موقوف
اإلجابة ،كما ُيروى ذلك في
أس��باب
()3
النبي
بين الس��ماء واألرض حتى ُتص ّل��ي على ّ
نبيك»  ،وحديث« :س��مع ّ
 رج� ً
لا يدعو ولم يحمد الله ،ولم ّ
نبيه ،فقالَ :ع ِج َل
يصل على ّ
هذا ،ثم دعاه وقال له :إذا ص ّلى أحدكم فليبدأ بتحميد ر ّبه ،ثم ليص ّلي على
النبي ،ثم ليدع بما شاء»(.)4
ّ

101090مسألة :لو زاد المص ِّلي على ما ع ّلمه الرسول  للحسن فال بأس،
((( أخرجه البيهقي وصححه ،وأخرجه ابن أبي شيبة يف “مصنفه» ،وعبد الرزاق يف “مصنفه».

((( أخرج��ه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي وقال« :حديث حس��ن» ،وأخرجه الحاكم وصححه على ش��رط
وصححه األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات».
الشيخين.
ّ

وحسنه األلباين.
((( أخرجه الرتمذي،
ّ

وصححه األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح».
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي،
ّ
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«اللهم
ألن المق��ام مقام دعاء ،وكان أبو هريرة يقنت بلعن الكافرين ،فيقول:
ّ
ّ
العن الكفرة»( ،)1وهذا ُّ
أن األمر في ذلك واسع.
يدل على ّ

أن يدعو بهذا الدع��اء ،فله أن يدعو بما
أن المص ّلي ال يس��تطيع ْ
101091مس��ألة :لو ّ
مما َي ْح ُض ُره.
يشاء ّ

أن َ
يطيل الدعاء بحيث َي ُّ
ش��ق على
101092مس��ألة :إذا كان الداعي إمامًا فال ينبغي ْ
أن يكونوا جماعة محصور ًة يرغبون ذلك.
َمن ورا َءه أو ُيم ُّلهم ،إال ْ

ِ
أن يمس��ح وجه��ه بيديه؛
��ن الس��نّة إذا انتهى المس��لم من الدعاء ْ
101093مس��ألة :م َ
يردهما
��ر « :أنَّ
النبي  كان إذا َر َف َع يديه ال ُّ
لحديث ُع َم َ
َّ
أن مس��ح
وجه ُه»(.)2هذا على المذهب.
ولكن األقربّ :
حتى يمس��ح بهما َ
ّ

َ
األحاديث الواردة في هذا ضعيفة؛ وألن
ألن
بس��نَّة؛ َّ
الوجه بعد الدعاء ليس ُ
أن الرس��ول يدعو
هن��اك أحاديث كثي��رة ف��ي الصحيحين وغيرهم��ا تثبت َّ
الس��نَّة التي َترِ ُد كثير ًا وتتوافر
ويرفع يديه وال
ُ
يمس��ح بهما وجهه ،ومثل هذه ُّ

الدواعي على نقلها إذا لم تكن معلوم ًة في مثل هذه المؤ َّلفات المعتبرة ،فإن
ذلك َي ُّ
أن ال يمس��ح ،ولكن
دل على أنها ال أصل لها ،وعلى هذا فاألفضلْ :
ِ
ألن
ُنكر على َمن َم َس َح اعتماد ًا على تحسين
األحاديث الواردة في ذلك؛ َّ
ال ن ُ
هذا مما يختلف فيه الناس.

101094مس��ألة :يجوز القنوت بعد ِ
القراءة وقبل الركوع ،ويجوز بعد الركوع؛ ألنه
((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرج��ه الرتم��ذي ،وض ّعف��ه األلب��اين ،وقال ابن حج��ر يف« :والحدي��ث ْ
وإن كان ضعيف��ا لكن مجموع
األحاديث الشاهدة له تقضي بأنه حديث حسن».
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النبي  في قنوته في الفرائض(.)1
ورد ذلك عن ّ

المتنوع��ة الت��ي يفعلها أحيان��ا قبل
101095مس��ألة :موض��ع القن��وت م��ن الس��نن
ّ
()2
أتم القراءة قنت ثم ك ّبر وركع ،وأحيانا بعد الرفع منه ،وهو
الركوع  ،فإذا ّ

األفضل( .)3هذا على المشهور من المذهب ،وهو الصحيح.

كمل التحميد فال حرج؛ ألن التحميد مفتاح الدعاء.
101096مسألة :إذا دعا للقنوت بعد أن ّ
صح ع��ن عمر
101097مس��ألة:
يس��ن رف��ع اليدي��ن ف��ي دع��اء القن��وت؛ ألن ذلك ّ
ّ
()4
النبي
 ، وعمر أحد الخلفاء الراش��دين الذين لهم س��نّة ُمتّبعة بأمر ّ
.)5(

ألن هذا الدعاء ليس
101098مسألة :يرفع الداعي يديه إلى صدره ،وال يرفعها كثيرا؛ ّ
ويبسط يديه وبطونهما
دعاء ابتهال يبالغ فيه اإلنسان بالرفع ،بل دعاء رغبةَ ،
المس��تجدي الذي
إلى الس��ماء،
ويض��م اليدين بعضهما إلى بعض ،كحال ُ
ّ

وأما التفري��ج والمباعدة بينهما فال أعلم له
يطلب من غيره أن يعطيه ش��يئاّ ،
أصال ،ال في السنّة ،وال في كالم العلماء.

خاص في مكان
101099مس��ألة :ال ُيش��رع القنوت في غير الوتر؛ ّ
ألن القنوت دعاء ّ
خاصة ،وهذه الخصوصيات الثالث تحتاج إلى دليل ،أي
خ��اص في عبادة ّ
ّ

أنها ال تدخل في عموم استحباب الدعاء.
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه البخاري.
أخرجه البخاري.
وصححه.
أخرجه البيهقي
ّ
وصححه األلباين.
أخرجه أبو داود ،والرتمذي وقال« :حديث حسن صحيح»،
ّ
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أن تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت
111100مس��ألة :ال ُيش��رع القنوت في غير الوتر إال ْ
في الفرائض.

111101مسألة :النَّازلة :هي ما يحدث من شدائد الدَّ هر ،مثل ت ََس ُّلط العدو.

111102مس��ألة :ال ُيش��رع القن��وت ف��ي الفرائض ف��ي غير الن��وازل؛ لع��دم الدليل
وأما حديث أنس بن مالك
الصحي��ح .هذا على المذهب ،وهو الصحي��حّ .
 أن��ه ق��ال« :ل��م ي��زل رس��ول الل��ه  يقنت حت��ى فارق
صح لم يكن معناه القن��وت الذي هو الدعاء،
الدني��ا»( )1فه��و ضعيف ،ولو َّ

وإنما المقصود بالقنوت طول القيام.

111103مس��ألة :ال يش��رع دعاء ختم الق��رآن في الصالة؛ ألن��ه ون ورد عن أنس بن
مال��ك  أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو( ،)2فهذا خارج

خارج الصالة وداخلها؛ فلهذا يمكن أن نقول:
الص�لاة ،وفرق بين ما يكون
َ
إن الدعاء عند ختم القرآن في الصالة ال أصل له ،وال ينبغي فعله حتى يقوم
ّ

أن هذا مشروع في الصالة.
دليل من الشرع على ّ

نص اإلمام
111104مس��ألة :ال بأس بمتابعة اإلمام في دعاء ختم القرآن؛ ألن الخَ تْمة ّ
يس��تحب أن يختم بع��د انتهاء القرآن َ
ُ
قبل
وبعض أهل العلم على أنه
أحم��د
ّ
الركوع ،وهي وإن كانت ِمن ناحية الس��نّة ليس لها دليل بخصوصها لكن ما
األئمة قالوا بها ولها َم َساغ أو اجتهاد ،فلماذا ُنخْ رِ ُج أو نُس ِّف ُه أو
دام ّ
أن بعض ّ
أن األمر ليس إليك،
ُنخَ ِّط��ى ُء أو نبدِّ ع من فعل ش��يئا نحن ال نراه؟! وم��ا دام ّ

((( أخرجه البزار ،والبيهقي ،وهو حديث ضعيف؛ ألن يف سنده ً
رجال يقال له :أبو جعفر الرازي.
((( أخرجه عبد اهلل بن المبارك يف «الزهد» ،وابن أبي شيبة يف «مصنفه».
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ولك��ن إمام��ك يفعلها فال مانع ِم��ن فِ ْع ِلها ،وانظر إلى األئم��ة الذين يعرفون
أن القنوت في صالة الفجر بِدْ عة،
مقدار االتفاق ،فقد كان اإلمام أحمدُ يرى ّ

وأمن على دعائه»ّ ،
كل
ويقول« :إذا كنت خلف إمام يقنت فتابعه على قنوتهِّ ،
ذلك ِمن أجل اتّحاد الكلمة ،واتّفاق القلوب ،وعدم كراهة بعضنا لبعض.

والمغرب،
111105مسألةُ :ي ّ
سن قنوت النوازل في صالة الفجر ،وال ُّظهر ،وال َعصرَ ،
ِ
خاصا بصالة الفجر ،بل في ك ُِّل الصلوات ،هكذا َص َّح عن
والعشاء ،وليس ًّ
َت في جميع الصلوات(.)1
النبي  أنَّه َقن َ
ِّ

الج ُمعة ـ عل��ى الصحيح ـ؛ ألنه ال
111106مس��ألةُ :يش��رع قنوت الن��وازل في صالة ُ
ينص عليها ف��ي األحاديث الواردة عن
وجه صحيح الس��تثنائها ،وإنَّم��ا لم َّ
ِ
رسول الله ؛ ألنها يوم واحد في األسبوع؛ فلهذا تُركتّ ،
ويدل
أن الرسول إذا ذكر الصالة المفروضة ال يذكر إال الصلوات الخمس؛
لهذاّ :
ألنها هي الراتبة التي َترِ ُد على اإلنسان في ّ
كل يوم بخالف الجمعة.

السرية فإنه يجهر بالدعاء ،كما ثبتت به
111107مس��ألة :إذا كان القنوت في الصالة
ّ
الس��نّة« :أنه  كان يقنت ويؤ ِّمن الناس وراءه»( ،)2وال يمكن أن

يؤمنُوا إال إذا كان يجهر.
ِّ

111108مس��ألة :اختل��ف العلم��اء ه��ل ُيدعى برف��ع الطاع��ون أم ال؟ فق��ال بعض
ِ
وأي ش��يء أعظم
العلم��اء :إنه ُيدْ َع��ى برفعه؛ ألنَّه نازل��ة من نوازل الدهرّ ،
محمد ،وال ملجأ للن��اس إال إلى الله ،فيدعون
م��ن ْ
أن ُيفني هذا الوب��اء ّأمة ّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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الله ويس��ألونه رفعه .وقال بعض العلماء :ال ُيد َعى برفعه؛ ألنه ش��هادة ،فإن

الرس��ول  أخبر« :بأنّ المطعون شهيد»( .)1وال ينبغي أن نقنت
من أجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهادة ،بل ن َُس ِّل ُم األمر إلى الله ،وإذا
شاء الل ُه واقتضت حكمته أن يرفعه رفعه ،وإال أبقاه ،ومن فني بهذا المرض
فإنَّه يموت شهيدا.

َّاك مع ٍ
��د ،إذا نزل ب��أرض فإنه ال يجوز
111109مس��ألة :الطاع��ون :وباء مع��روف َفت ّ ُ ْ

الذهاب إليها ،وال يجوز الخروج منها فرارا منه؛ لحديث« :إذا سمعتم به في
أرض فال َت ْق َد ُموا عليها ،وإن وقع وأنتم فيها فال تخرجوا منها ِفرارا منه»(.)2

َ
ول��ي األمر ،فإن َأ َم َر
111110مس��ألة :في مش��روع ّية قنوت الن��وازل ُي َ
قتصر على أ ْمرِ ِّ
ألن الرس��ول  قنت عند
بالقن��وت قنتن��ا ،وإن س��كت س��كتناّ ،
النوازل( ،)3ولم يأمر أحد ًا بالقنوت ،ولم يقنت أحد من المساجد في عهده؛
العامة على
عامة ،والذي له الوالية ّ
وألن هذا القنوت ألمر نزل بالمس��لمين ّ

فيختص الحكم به ،وال ُيشرع لغيره .هذا هو المشهور
المسلمين هو اإلمام
ّ

من المذهب ،ولع ّله هو الصحيح.

الصالة يدعون فيه وهو الس��جود
111111مس��ألة :لس��ائر المس��لمين مكان آخر في َّ
والتش��هد قبيل التسليم ،وهذا فيه خير و َب َركَة ،فأقرب ما يكون العبد من ر ّبه
ّ
وهو ساجد.

111112مسألة :لو قنت المنفرد للنوازل بنفسه لم ُينْكَر عليه؛ ألنه لم يخالف الجماعة.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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111113مس��ألة :المش��روع أن يقنت بدعاء مناس��ب للنازلة التي نزلت؛ ولهذا كان
النب��ي  يدع��و في ه��ذا القنوت بما يناس��ب النازل��ة ،وال يدعو
ّ
الرس��ول أب��د ًا ال في
فيق��ول:
«الله��م اهدن��ي فيمن هديت» ،ول��م َيرِ ْد عن ّ
ّ

«اللهم اهدني فيمن هديت» في
حدي��ث صحيح وال ضعيف أنه كان يقول:
ّ
فم��رة دعا لقوم ِمن
الفرائ��ض ،إنما يدعو بالدعاء المناس��ب لتلك النازلةَّ ،
ينجيهم الل ُه حتى قدم��وا( ،)1وقنت على قوم دعا عليهم،
المس��تضعفين ْ
أن ِّ
على ِر ْعل و َذكْوان و ُع َص َّية شهرا كامال( ،)2فقيل :إنهم قدموا مسلمين تائبين
«اللهم العن فالنا وفالنا»
فأمس��ك( ،)3ودعا على قوم مع َّينين باللع��ن فقال:
ّ

حت��ى نزل قول الله تعال��ى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ)
()4
النبي بالقنوت دعاء مناسبا ،وعلى
[آل عمران ، ]128:فأمس��ك فصار دعاء ّ

يستمر.
َقدْ ر الحاجة ،ولم
ّ

111114مس��ألة :يأت��ي ف��ي األفضلية بع��د التراوي��ح الس��نن الروات��ب ،أي الدائمة
وإما قبلها وبعدها.
وإما بعدهاّ ،
المستمرة ،وهي تابعة للفرائض ّإما قبلهاّ ،
ّ

«ح ِف ْظ ُت عن
111115مس��ألة :السنن الرواتب عشر ركعات؛ لحديث ابن عمر قالَ :
رسول الله  عشر ركعات ،ركعتان قبل الظهر ،وركعتان بعدها،
وركعت��ان بعد المغرب ،وركعتان بعد العش��اء ،وركعتان قب��ل الفجر»(.)5

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ولكن الصحيح :أنها اثنتا عش��رة ركعة؛ لحديث عائشة
هذا على المذهب.
ّ

النبي  ال َي َد ُع أربعا قبل الظهر»( ،)1وحديث عائشة
قالت« :كان ّ
النب��ي  يص ّلي في بيته قب��ل الظهر أربعا ،ثم
أيض��ا قالت« :كان
ّ
ثم يدخ��ل فيص ّلي ركعتي��ن ،وكان يص ّلي بالناس
يخ��رج فيص ّلي بالن��اسّ ،
المغرب ،ثم يدخل فيص ّلي ركعتين ،ويص ّلي بالناس ِ
العش��اء و َيدخل بيتي،
فيص ّل��ي ركعتين ...وكان إذا طلع الفجر ص َّلى ركعتين»( ،)2وحديث« :من
بهن بيتا في الج ّنة»(.)3
ص ّلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له ّ

��ع الخلل الذي يحص��ل في هذه
111116مس��ألة :فائ��دة الس��نن الرواتب :أنه��ا تُر ِّق ُ
الصلوات المفروضة.

111117مس��ألة :صالة العصر ليس لها س��نّة راتبة ،لكن لها سنّة مطلقة ،وهي السنّة
الداخلة في عموم قوله « :بين ّ
كل أذانين صالة»()4؛ ولحديث:
«رحم الله امرأ ص َّلى قبل العصر أربعا»(.)5

111118مس��ألةُ :سنّة الفجر هي آكد الس��نن الرواتب؛ لحديث« :ركعتا الفجر خير
من الدنيا وما فيها»( ،)6وحديث« :كان ال يدعهما حضر ًا وال سفر ًا»(.)7
يس��ن تخفيف س��نّة الفجر بش��رط عدم اإلخالل بواجب؛ لحديث
111119مس��ألة:
ّ

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري.
ـ أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
وحسنه األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده حسن».
أخرجه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي،
ّ
أخرجه مسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
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عائش��ة « :كان النب��ي  يخ ّف��ف الركعتي��ن اللتي��ن قبل
صالة الصبح ،حتى إ ّني ألقول :هل قرأ ُبأ ّم الكتاب»؟(.)1

يسن أن يقرأ المص ِّلي في الركعة األُولى من سنّة الفجر بـ( :ﭑ ﭒ
111120مسألةّ :
ﭓ ﭔ) [الكاف��رون :آي��ة  ،]1وف��ي الركعة الثاني��ة :بـ( :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ) [اإلخ�لاص :آي��ة  ،)2(]1أو في الركعة األُ ْو َلى (ﭣ ﭤ ﭥ)

[البق��رة ،]136:وف��ي الركع��ة الثاني��ة (ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ) [آل عم��ران ،)3(]64:فيقرأ أحيانًا بسورتي (اإلخالص ،والكافرون)،
وأحيانًا بآيتي (البقرة ،وآل عمران)

��ن االضطج��اع بع��د ُس��نّة الفجر في ّ
حق م��ن قام اللي��ل ـ على
111121مس��ألةُ :ي َس ّ
النب��ي إذا ص َّلى
النبي  قالت عائش��ة« :كان
ّ
الصحي��ح ـ؛ لفع��ل ّ
ركعت��ي الفجر فإن كنت مس��تيقظة حدثني ،وإال اضطج��ع»()4؛ ولحديث:
«إِذا َص َّل��ى أحدُ كم ركعتي الفجر فليضطجع عل��ى يمينه»()5؛ وألنَّه يحتاج
يس��تريح ،ولك��ن إذا كان ِمن الذين إذا وضع َجنْ َب�� ُه على األرض نام
إلى أن
َ
��ن له ه��ذا؛ ألن هذا ُيفضي إلى
ول��م يس��تيقظ إال بعد ُمدَّ ة طويلة ،فإنه ال ُي َس ُّ
ت َْر ِك واجب.

111122مس��ألةَ :م ْن فاته شيء من السنن الرواتب لعذر ُس َّن له قضاؤه؛ لحديث أبي
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.

وصححه األلباين.
((( أخرجه أبو داود ،والرتمذي،
ّ
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ِ
الس�� َفر
النبي  وأصحابه َو ُه ْم في َّ
هريرة وأبي قتادة في ق َّصة ن َْو ِم ِّ
النبي راتبة الفجر أوالً ،ثم الفريضة ثانيًا()1؛
ع��ن صالة الفجر ،حيث َص َّلى ُّ
النبي ُش ِ
الركعتين بعد ص�لاة الظهر ،فقضاهما بعد
ولحديث« :أنّ
��غ َل عن َّ
ّ
َص�لاة العصر»( ،)2وهذا ن ٌَّص في قضاء الرواتب؛ ولعموم حديث« :من نام
()3
يع��م الفريضة والنافلة،
عن صالة أو نس��يها فليص ّله��ا إذا ذكرها»  ،وهذا ّ
وهذا إذا تركها لعذر ،كالنسيان والنوم واالنشغال بما هو َأ َه ّم.

111123مسألة :إذا ترك المسلم السنّة الراتبة عمدا حتى فات وقتها ،فإنه ال يقضيها،
تص��ح منه راتبة؛ لحديث« :من عمل عم�لا ليس عليه أمرنا
ول��و قضاها لم
َّ
أخرها عن وقتها عمد ًا فقد عمل عمال ليس
فهو ر ّد»( ،)4والعبادة المؤ ّقتة إذا َّ

أن يص ِّليها في هذا الوقت ،فال
ألن أمر الله ورسوله ْ
عليه أمر الله ورس��وله؛ ّ

تصح كذلك بعده؛
تصح قبل الوقت فال
تك��ون مقبولة ،وأيضا فكما أنَّها ال
ّ
ّ
لعدم وج��ود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج

وقتها إذا كان لغير ُعذر.

التطوع نوعان:
111124مسألة :صالة
ُّ
تطوع مطلق.
ّ 1 .1
تطوع مق َّيد.
ّ 2 .2

111125مسألة:
التطوع المق ّيد أفضل في الوقت الذي ُق ِّيدَ به ،أو في الحال التي ُق ِّيدَ
ّ
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
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بها .فمثالً :تح ّية المس��جد ،إذا دخلته ولو في النهار أفضل من صالة الليل؛

الو ُضوء ـ إذا
وس��نَّة ُ
ألنه��ا مق َّيدة بحال من األحوال وهي دخول المس��جدُ ،
َّ
يسن لك أن تص ّلي ركعتين ـ أفضل من صالة الليل ولو كانت
توضأت فإنه ّ
في النهار؛ ألنها مق َّيدة بسبب من األسباب.

التطوع المطل��ق في الليل أفضل منه في النه��ار؛ لحديث« :أفضل
111126مس��ألة:
ّ
الصالة بع��د الفريضة صالة الليل»( ،)1والليل يدخل من غروب الش��مس،
ِ
ِ
الصالة بين الظهر والعصر؛
فالص�لاة مثال بين المغرب والعش��اء أفضل من َّ
ألنها صالة ليل فهي أفضل.

يس��ن اإلكثار منه ّ
كل وق��ت؛ لقوله 
التط��وع المطلق
111127مس��ألة:
ّ
ّ
للرجل الذي قال :أسألك مرافقتك في الجنّة .قالَ :
«أ َو َغ ْي َر ذلك؟ قال :هو
التطوع.
السجود»( ،)2أي كثرة صالة
ّ
ذاك .قال :فأعنِّي على نفسك بكثرة ُّ

111128مس��ألة :أفض��ل وقت ص�لاة الليل ثلث اللي��ل بعد نصفه ،أي يقس��م الليل
أنصافا ،ثم يقوم في الثلث من النصف الثاني ،وفي آخر الليل ينام؛ لحديث:
«أفض��ل الص�لاة ص�لاة داود ،كان ين��ام نص��ف اللي��ل ،ويقوم ثلث��ه ،وينام

()3
النبي 
سدسه»  ،وعن عائشة  قالت« :ما ألفاه ـ يعني ّ
()4
وألن
الس َحر في آخر الليل؛ َّ
الس َ
��حر عندي إال نائما»  ،أي أنَّه كان ينام في َّ
َّ

قوة ونشاطا ،فيقوم لصالة الفجر وهو
نوم اإلنس��ان بعد القيام ُيكسب
َ
البدن ّ
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.
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نش��يط؛ وألنه إذا نا َم س��دس الليل اآلخر نقضت هذه النومة س��هره وأصبح
أمام الناس وكأنه لم يقم الليل فيكون في هذا إبعادا له عن الرياء.

اإللهي؛
األول س��وف ي��درك النزول
111129مس��ألة :م��ن قام ثلث الليل بعد نصفه ّ
ّ
والنبي
ألنه س��يدرك النصف األول ِمن الثلث األخير ،فيحص��ل المقصود،
ّ
 هو الذي قال« :أفضل الصالة صالة داود.)1(»...
111130مس��ألة :الليل المعتبر نصفه ِمن غروب الش��مس إلى طلوع الفجر ،ف ُعدَّ ِمن
غروب ّ
الشمس إلى طلوع الفجر ،ونصف ما بينهما هذا هو نصف الليل.

111131مسألة :صالة الليل والنهار مثنى مثنى ،أي ُي َس ِّلم من كل ركعتين؛ لحديث:
ِ
«أنَّ َر ُج ً
صالة ال َّليلِ ؟ قالَ :مثْنى
بي  فقال :ما ترى في
ال سأل ال َّن َّ
بح؛ َص َّلى واحد ًة فأوترت له ما قد َص َّلى»(،)2
الص َ
��ي أحدُ كم ّ
َمثْنى ،فإذا َخ ِش َ
وأما حديث عائش��ة« :أنه  صلى أربعا فال تس��أل عن ُحس��نِ ِه َّن
ّ
ُ
ثم صل��ى أربعا )3(»...فقصده��ا أنَّه َص َّلى أربع��ًا مثنى مثنى ثم
وطولِ ِه َّ
��نّ ،
وأما حديث« :صالة النهار مثنى
«ثم» التي للترتيب والمهلةّ ،
استراح ،بدليل ّ
()4
والصحيح :أنَّه
السنَن ،واختلف العلما ُء في تصحيحهَّ ،
مثنى» فرواه أهل ُّ

ثابت كما َص َّحح ذلك
البخاري(.)5
ُّ

تعمد
111132مسألة :إذا قام المتن ّفل ليال إلى ركعة ثالثة عمدا بطلت صالته؛ ألنه إذا َّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه أصحاب السنن ،وصححه األلباين.
((( انظر سنن البيهقي (.)487/2
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أن صالة الليل مثنى
الزِّيادة على اثنتين فقد خالف ْأمر رسول الله الدال على ّ
مثنى ،وإذا خالف َأ ْم َر رس��ول الله بطل��ت صالته ،فقد قال :
��ن َع ِم َل عم ً
ال ليس عليه َأ ْم ُر َنا فه��و َر ٌّد»()1؛ ولهذا قال اإلمام أحمد« :إذا
« َم ْ

قام إلى ثالثة في صالة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صالة الفجر».

��ب عليه الرج��وع متى َذك ََر،
111133مس��ألة :إذا ق��ام المتن ّفل إلى ثالثة ناس��يًاَ ،و َج َ
للس ِ
السالم من أجل الزيادة ـ على الصحيح ـ.
هو بعد َّ
ويسجد َّ

بتش��هدين كالظهر ،فال
تطوعا
ُّ
111134مس��ألة :إذا َص َّل��ى في النه��ار أربع ركع��ات ّ
النبي  كان ُي َص ِّلي َق ْب َل
ب��أس .هذا على المذهب؛ لحديث« :أنَّ
َّ
الظهر أربعًا ال ِ
ُّ
أن األربع
بتسليم»(.)2
بينهن
يفص ُل
ولكن الحديث ليس فيه َّ
ّ
ٍ
ّ

بتش��هدين فهو إل��ى النهي أقرب؛
بتش��هدين؛ وله��ذا إذا َص َّلى أربعًا
تكون
ُّ
ُّ
تش��بهوا بصالة المغرب»( ،)3وهذا ُّ
يدل على
لحديث« :ال توتروا بثالث ال ّ

تطوع بأربع
أن الش��ارع يري��د ْ
ّ
أن ال تُلحق النوافل بالفرائض ،واإلنس��ان إذا َّ
إن
وجعلها كالظهر
بتش��هدين فقد ألحق النافلة بالفريضة .وهذا الحديث ـ ْ
ُّ
الواجب َقبو ُله ،ويكون ُمس��تثنى ِمن الحديث الذي
أن
��ح ـ فمن المعلوم َّ
َ
َص َّ
أن (صالة الليل والنهار مثنى مثنى).
عامة في َّ
هو قاعدة َّ

تص��ح صالة النفل من قاعد بال عذر ،لكنّه��ا على النصف ِمن أجر
111135مس��ألة:
ُّ
صالة القائم؛ لحديث« :صالة القاعد على النصف من صالة القائم»(.)4

((( أخرجه مسلم.

وصححه األلباين.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود وض ّعفه،
ّ

((( أخرجه ابن حبان ،والدارقطني ،والحاكم ،وقال ابن حجر« :إسناده على شرط الشيخين».
((( أخرجه البخاري.
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فإن
أن ُيص ِّلي قائمًاَّ ،
111136مسألة :إذا ص َّلى المتنفل قاعد ًا ل ُعذر ،وكان من عادته ْ
س��افر؛ ُكت��ب له ُ
ل��ه األجر كامالً؛ لحديث« :إذا َم ِر َ
مثل ما كان
ض العبدُ أو
َ
يعمل مقيمًا صحيحًا»(.)1

111137مس��ألة :إذا ص َّلى المتنفل مضطجعا لغير عذر ،فإنه على النصف من صالة
القاع��د؛ لحدي��ث« :أجر ص�لاة المضطجع عل��ى النصف م��ن أجر صالة

وألن فيه تنش��يطًا على صالة النفل؛ ألن اإلنس��ان أحيانًا يكون
القاعد»()2؛ َّ
ِ
ِ
ب
كس�لانًا وهو قادر على ْ
أن ُيص ِّلي قاعد ًا لكن معه ش��يء من الكسل ف ُيح ُّ
أن ِّ
ننش�� َط ُه على العم��ل الصالح نفال
أن يص ّل��ي وه��و مضطجع ،فمن أجل ْ
نق��ولَ :ص ِّل مضطجع��ًا ،وليس ل��ك إال ُربع صالة القائ��م ،ونصف صالة

القاع��د؛ ولهذا َر َّخ َص العلما ُء في صالة النفل أن يش��رب الماء اليس��ير من
والتطوع أوسع من الفرض.
التطوع عليه،
أجل تسهيل
ّ
ّ

��ن صالة الضحى؛ لحدي��ث أبي هري��رة( ،)3وأبي ال��درداء(،)4
111138مس��ألة :ت َُس ُّ
أن
النب��ي  أوصاهم بص�لاة ركعتين في
وأب��ي َذ ٍّر(ّ : )5
َّ

((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه البخاري.

ٍ
الضحى ،وأن أوتر قبل
((( أخرجه البخاري ومسلم ،ولفظه« :أوصاين خليلي 
بثالث :ركعتي ُّ
أن أنام ،وصيام ثالثة أ َّيام من ِّ
كل شهر».
((( أخرجه مسلم ،ولفظهَ « :أوصانِي حبِيبِي ـ ص َّلى اهَّلل َع َلي ِه وس َّلم ـ بِ َث ٍ
لاَث َل ْن َأ َد َع ُه َّن َما ِع ْش ُت :بِ ِص َيا ِم َثلاَ َث ِة
َ
َ
ْ َ
ُ ْ َ َ َ
ِ
الض َحىَ ،وبِ َأ ْن لاَ َأنَا َم َحتَّى ُأوت َر».
َأ َّيا ٍم مِ ْن ك ُِّل َش ْه ٍرَ ،و َصلاَ ِة ُّ
وصححه األلباين .ولفظه« :أوصاين حبيبي  بثالثة
((( أخرجه أحمد ،والنسائي ،وابن خزيمة،
ّ
ال أدعهن إن ش��اء اهلل تعال��ى أبدا أوصاين :بصالة الضحى وبالوتر قبل الن��وم وبصيام ثالثة أيام من كل

شهر».
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كل ُس�َل�اَ َمى من أحدك��م صدقةّ ،
الضح��ى؛ ولحدي��ث« :يصبح على ّ
فكل
ُّ
وكل تهليلة صدق��ةّ ،
وكل تحمي��دة صدق��ةّ ،
تس��بيحة صدق��ةّ ،
وكل تكبيرة

ونهي ع��ن المنكر صدق��ة ،ويجزئ من
صدق��ة،
ٌ
وأم��ر بالمع��روف صدقةٌ ،
ذل��ك ركعتان يركعهما من الضح��ى»( ،)1فظاهر هذا :أنَّها ُس��نَّة مطلقًا في
النبي  قال
ك ُِّل يوم .وهي ليس��ت واجبة رغم الوص ّي��ة بها؛ ألَ َّن َّ

غيرهن؟ قال:
لي
ّ
للرج��ل الذي ع َّلمه الصلوات الخمس حين س��أله :هل َع َّ
()2
النبي إلى اليمن قال:
«ال ،إال أن ّ
تطوع» ؛ ولحديث معاذ بن جبل ّ
لما بعثه ّ
َ
��م َأنّ الله افترض عليهم خم��س صلوات في اليوم والليلة»( ،)3ولم
«أ ْع ِل ْم ُه ْ

يذكر صالة الضحى ،ولو كانت واجبة َلذكَرها.

السالمى :هي العظام المنفصل بعضها عن بعض .فيكون على ك ُِّل
111139مس��ألةُّ :
ولكن هذه الصدقة ليست
واحد من الناس ك َُّل يو ٍم ثالثمائة وستّون صدقة،
ّ
صدق��ة مال ،ب��ل كُل ما ُي َق ِّر ُب إلى الله؛ لحديث« :يصبح على ّ
كل ُس�َل�اَ َمى
وكل تحميدة صدقةّ ،
فكل تس��بيحة صدقةّ ،
من أحدكم صدقةّ ،
وكل تهليلة
صدق��ةّ ،
ونه��ي عن المنكر
وأمر بالمع��روف صدقة،
وكل تكبيرة صدق��ةٌ ،
ٌ
صدق��ة ،ويجزئ م��ن ذلك ركعتان يركعهم��ا من الضح��ى»()4؛ وبنا ًء على
��ن أن تص ّلى ص�لاة الضحى دائمًا؛ ألن أكثر الناس ال
هذا الحديث فإنه ُي َس ُّ
يستطيعون أن يأتوا بهذه الصدقات التي تبلغ ثالثمائة وستّين صدقة.

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
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ابن آدم
111140مسألة :في اإلنسان ثالثمائة وستّون مفصال؛ لحديث« :أنَّ الله خلق َ
على س ّتين وثالثمائة ِم ْف َصل»(.)1
الضحى ركعتان؛ ألن الركعتين ُّ
111141مسألةُّ :
أقل ما ُيشرع في الصلوات
أقل صالة ُّ
ٍ
غير ِ
صيام
بثالث:
الوتر؛ ولحديث أبي هريرة« :أوصاني خليلي 
ُ
ثالثة أيام ِمن ُك ِّل شهر ،وركعتي الضحى ،وأنْ أوتِ َر قبل أن أنام»(.)2

التطوع بركعة إال في الوتر ـ على الصحيح ـ.
111142مسألة :ال يصح
ُّ

النبي 
111143مسألة :أكثر صالة الضحى ثمان ركعات مثنى مثنى؛ َّ
ألن َّ

َ
فص َّلى في��ه ثماني
دخ��ل َ
بي��ت ُأ ِّم هانىء ف��ي غزوة الفت��ح حين دخل َمك��ة َ
ولكن الصحيح :أنه
ركع��ات( ،)3وهذا أعلى م��ا َو َر َد .هذا على المذه��ب.
ّ

النبي 
ال َح��دَّ ألكث��ر صالة الضحى؛ َّ
ألن عائش��ة قال��ت« :كان ُّ

وألن االقتصار على الثمان ال
ُي َص ِّلي الضحى أربعًا ،ويزيد ما شاء الله»()4؛ َّ
ألن هذه قضية َعين ،والقاعدة تقول( :قضية العين
أن ال يزيد عليها؛ َّ
يستلزم ْ

وما وقع مصادفة ال ُي َعدُّ تشريعًا).

111144مس��ألة :وق��ت صالة الضحى من خ��روج وقت النهي إلى قبي��ل الزوال ٍ
بزمن
ووقت النهي من طلوع َّ
الش��مس
قليل ،حوالي عش��ر دقائق قبل وقت الظهر.
ُ
ِ
الرائ��ي ،وإال فإن هذا االرتفاع ِقيد
إل��ى أن ترتفع الش��مس قيد ُرمحٍ  ،أي بعين َّ
المرات ،لكن نحن نراه
ُرمحٍ بحس��ب الواقع أكثر من مساحة األرض بمئات َّ

(((
(((
(((
(((

أخرجه مسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه مسلم.
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باألُفق ِقيد ُرمحٍ  ،أي نحو متر ،وبالدقائق المعروفة :حوالي اثنتي عشرة دقيقة،
ولنجعله ربع س��اعة خمس عش��رة دقيقة؛ ألنه أحوط فإذا مضى خمس عشرة

دقيقة من طلوع الشمس ،فإنه يزول وقت النهي ،ويدخل وقت صالة الضحى.
ِ
الزوال كان
111145مسألة :إذا َص َّلى اإلنسان من ارتفاع الشمس قيدَ ُر ْمحٍ إلى قبيل ّ
هذا ك ّله داخالً في صالة الضحى ولو بلغ مائة ركعة أو أكثر.
ِ
األوابين
111146مسألة :ف ْع ُل صالة الضحى في آخر وقتها أفضل؛ لحديث« :صالة ّ
ض ِ
الف َص ُ
حي��ن َت ْر َم ُ
ال»( ،)1والفصال :ه��ي أوالد اإلبل .و ت َْر َم ُض :أي تقوم
ِمن شدّ ة َح ّر الرمضاء.
111147مس��ألة :قبي��ل الزوال وقت نه��ي ينهى عن الص�لاة فيه؛ ألن��ه الوقت الذي
النبي  أن ُي َص َّل��ى فيه ،قال ُعقبة بن
ت ُْس َ
��ج ُر في��ه جهنَّم ،فقد نهى ُّ
فيهن،
عامر « :ثالث س��اعات نهانا رس��ول  أن نص ّلي ّ
فيهن موتانا ،حين تطلع الش��مس بازغ��ة حتى ترتفع ،وحين يقوم
��ر ّ
وأن َن ْق ُب َ
تتضيف الش��مس للغروب »(،)2
قائ��م الظهيرة حتى تزول الش��مس ،وحين ّ
وقائ��م الظهيرة يكون ُقبيل الزوال بنحو عش��ر دقائق ،ف��إذا كان قبيل الزوال
بعشر دقائق دخل وقت النهي عن الصالة.

111148مس��ألة :س��جود التالوة س��نّة؛ لحديث« :كان النبي ُ 
يقرأ علينا
ّ

الس��ورة فيها الس��جدة ،فيس��جد ونس��جد معه حتى ما يجد أحدنا موضعًا
لجبهتِ ِ
ألن زيد بن ثابت 
��ه»( .)3هذا على المذهب ،وهو الصحيح؛ ّ

((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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َق َ َ
النبي  س��ورة النجم ،ولم يس��جد فيه��ا( ،)1ولو كان
��رأ على ّ
وألن عم��ر  قرأ على
قره على ترك الس��جود؛ ّ
الس��جود واجب��ا لم ُي َّ
فلما أتى على الس��جدة نزل من المنبر وسجد ،فسجد
المنبر س��ورة الحلّ ،

الناس ،ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد ،ثم قال ـ إزالة ّ
للشبهة ـ« :إنّ
الله لم َي ِف ْ
رض علينا السجود إال أن نشاء»(.)2

111149مس��ألة :س��جود التالوة صالة ُيعتب��ر له ما ُيعتب��ر لصالة النافلة؛ ألنه ُس��نَّة؛
الحدَ ث ،وإزالة النجاس��ة
لذل��ك فإنه يأخذ حكمها من وجوب الطهارة من َ
ِ
وستْر العورةّ ،
وكل ما ُيشترط
في البدن والثوب والمكان ،واستقبال الق ْبلةَ ،
أن س��جود
لص�لاة النافلة؛ ألنه ُس��نَّة .هذا على المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ

التالوة ليس بصالة ،وال ُيشترط له ما ُيشترط للصالة ،فال ُيشترط له طهارة،
ُ
استقبال ِقبلة ،وقد كان ابن ُعمر ـ مع ِشدَّ ة َو َر ِع ِه ـ َيسجد
ستر عورة ،وال
وال ُ
على غير وضوء(.)3

111150مس��ألةُ :ي َس ُّن س��جود التالوة للمس��تمع للقرآن دون الس��امع له؛ لحديث:
«كان النبي ُ 
يقرأ علينا الس��ورة فيها الس��جدة ،فيسجد ونسجد
ّ
وألن المستمع للقرآن له ُحكم
معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته»()4؛ َّ
القاريء لهّ ،أما الس��امع للقرآن فليس له ُحك��م القاريء له ،فليس له ثوابه،
وال يطالب بما يطالب به القارء.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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أن المستمع :هو الذي ي ِ
ت
نص ُ
111151مسألة :الفرق بين المستمع والسامع للقرآنَّ :
ُ
يسمع الشيء دون
وأما الس��امع :فهو الذي
ُ
للقاريء ويتابعه في االس��تماعّ .
أن ي ِ
ت إليه.
نص َ
ُ

ألن سجود المستمع
111152مس��ألة :إذا لم يسجد القاريء لم يسجد المستمع له؛ ّ
َت َبع لسجود القارئ ،فالقارئ أصل والمستمع فرع .ودليل ذلك :حديث زيد
النبي  س��ورة الجم فلم يسجد فيها»(،)1
بن ثابت« :أنه قرأ على ِّ

فقوله« :قرأ س��ورة النجم فلم يسجد فيها» ّ
أن زيد لم يسجد؛ ألنه
يدل على ّ
النبي ،كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول ،ولم ُينكر
لو سجد لس��جد ّ
عليهم ،فلم يقل :ال تسجدوا ألنكم لم تقرأوا ،بل كان ُي ِق ُّرهم.

111153مس��ألة :للمس��تمع للقرآن أن ُي َذك َِّر القارئَ فيقول :اس��جدْ إن احتمل األمر
أنَّه ٍ
ناسّ ،أما إذا لم يحتمل النس��يان كأن يكون ذاكرا فال ُيذك ِّْره؛ ألنه تركها
أن سجود التالوة ليس بواجب.
عن َع ْم ٍد؛ ل ُيب ِّين مثال ـ إذا كان طالب علم ـ ّ

111154مسألة :آيات السجود التي في القرآن أربع عشرة َسجدة ـ هذا على المذهب،
فإن أهل العلم تت ّب ُعوا آيات الس��جود ،فمنها ما َص َّح
ويأت��ي بيان الصحيح ـّ ،
��ح موقوفًا له حكم الرفع؛ ألن
مرفوع��ًا ،ومنها ما َص َّح موقوفًا ،والذي َص َّ
هذا من األمور التي ال يسوغ فيها االجتهاد ،فهي توقيف َّية ،وهي كما يلي:

1 .1يف سورة «األعراف»( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) [األعراف :آية .]206

2 .2يف س��ورة «الرعد»(:ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [الرعد :آية .]15

3 .3يف س��ورة «النَّح��ل»( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ) [النحل :آية . ]50-49

4 .4يف س��ورة «اإلسراء»( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [اإلس��راء:
آية . ]109-107

5 .5يف س��ورة «مري��م»( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)

[مريم :آية .]58

��ج»( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
«الح ِّ
6 .6يف س��ورة َ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)

[الحج :آية .]18

��ج» أيض��ا( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
«الح ِّ
7 .7يف س��ورة َ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [الحج :آية .]77

8 .8يف سورة «الفرقان»( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) [الفرقان :آية .]60

9 .9يف س��ورة «النمل»( :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)

[النمل :آية . ]26
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1010يف سورة «السجدة»( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ) [السجدة :آية .]15

1111يف س��ورة « ُف ِّص َل��ت»( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ) [فصلت :آية .]38

1212يف سورة «النجم»( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [النجم :آية .]62

1313يف س��ورة «االنش��قاق»( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ) [االنشقاق :آية .]21-20

1414يف سورة «العلق»( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [العلق :آية .]19

ولكن
111155مس��ألة :س��جدة س��ورة «ص» س��جدة ُش�� ْكرٍ .هذا على المذه��ب.
ّ
ِ
صح عن ابن عب��اس  أنه رأى
الصحي��ح :أنها س��جدة ت�لاوة؛ ألنه ّ
خمس
النب��ي  يس��جدُ فيها( .)1وعل��ى هذا فتكون الس��جدات
َ
َّ
الصالة.
الصالة وخارج َّ
عشرة سجدة ،وأنه يسجد في «ص» في َّ

أن يك ِّبر ،ثم
111156مس��ألةِ :ص َف ِة ُس��جود التالوة إذا كان القاريء خارج الص�لاةْ :

يتشهد؛ ألن س��جود التالوة صالة،
ويس�� ّلم مباشرة فال ّ
يس��جد ،ثم يجلسُ ،
والصالة ال ُبدَّ لها ِمن تحريمة ،وتحريمها التكبير؛ وألنه َو َر َد عن رسول الله
َّ
ولكن الصحيح:
 أنه كان ُيك ِّب ُر عند السجود( .)2هذا على قول.
ّ

((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف كما قال النووي يف المجموع ( ،)64/4وقال األلباين« :حديث منكر»،
ولكن كان سفيان الثوري يعجبه هذا الحديث.
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أن صفة سجود التالوة خارج الصالة :أن يك ّبر عند إرادة السجود فقط؛ ألن
ّ
الس��نَّة د ّلت على أنه ليس في س��جود التالوة تكبير عند الرفع ،وال سالم إال
ُّ
إذا كان في صالة.

111157مس��ألة :ليس ف��ي الحديث الس��ابق أنه كان يق��وم ثم ي ِ
خ ُّر ،وعليه فيس��جدُ
َ
الق��اريء ِم��ن حيث كانت حاله ،فإن كان قائمًا س��جد عن قي��ام ،وإن كان
ألن القيام تع ُّبد لله يحتاج إلى دليل.
قاعد ًا سجد عن ُقعود؛ َّ

أن ُيك ِّب َر
111158مس��ألة :إذا كان اإلنس��ان في صالة وقرأ آية سجدة ،فإنه يجب عليه ْ
الصالة ثبت لسجود التالوة حكم
ويك ِّب َر إذا رفع؛ ألنه إذا كان في َّ
إذا َس َ
��جدَ ُ
َ
��ج َد ف��ي (ﭜ ﭝ ﭞ
الص�لاة؛ لحدي��ث« :أنَّ
الرس��ول َ س َ
َّ
ﭟ) [االنشقاق :آية  ]1في صالة العشاء»(.)1

النبي
111159مس��ألة :يقول المسلم في سجود التالوة( :سبحان ر ّبي األعلى)؛ ّ
ألن ّ
لما نزل قوله تعالى( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ) [األعلى ]1:قال:
ّ 
«اجعلوها في س��جودكم»( ،)2وهذا يش��مل الس��جود في الصالة وس��جو َد
اللهم اغفر لي)؛ لقوله
اللهم ر ّبنا وبحمدك
التالوة ،ويقول أيضًا( :سبحانك
ّ
ّ

تعال��ى( :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ) [الس��جدة :آي��ة  ]15وهذه آية س��جدة؛ ولحديث

عائشة« :كان رس��ول الله ُ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده:
(اللهم لك
اللهم اغف��ر لي»( ،)3ويق��ول:
الله��م ر ّبنا وبحم��دك،
س��بحانك
ّ
ّ
ّ

((( أخرجه مسلم.
وصححه األلباين.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،وابن ماجه ،والحاكم وصححه ووافقه الذهبي،
ّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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س��جدت ،وبك آمنت ،ولك أسلمت ،س��جد وجهي للذي خلقه وصوره،
(اللهم اكتب
وشق سمعه وبصره ،تبارك الله أحسن الخالقين)( ،)1ويقول:
ّ

وتقبلها
أجرا،
ُ
وام��ح ع ّني بها ً
وزرا ،واجعلها لي عندك ً
لي بها عندك ً
ذخراَّ ،
وإن زا َد على ذلك
تقبلتها من عبدك داود)( ،)2فإن قال هذا فحسنْ .
م ّني كما َّ

دعا ًء فال بأس.

س��ر ّية وسجوده فيها؛
111160مس��ألةُ :يكره لإلمام فقط قراءة آية س��جدة في صالة ّ
السر فهو بين أمرينَّ ،إما أن يقرأ اآلية وال
ألن اإلمام إذا قرأ سجدة في صالة ِّ

شو ُش على من
وإما أن يقرأها ويسجدُ ف ُي ِّ
يس��جد َف ُي َف ِّوت على نفس��ه الخيرَّ ،
أن يقرأ آية س��جدة
خلفه .هذا على المذهب.
ولكن الصحيح :أنه ال كراهة ْ
ّ
ش��رعي يحتاج إلى دليل من الس��مع ،أو
وال يس��جد لها؛ ألن الكراهة حكم
ّ

وألن ت َْر َك المس��نون
مبني على نظر صحيح تقتضيه قواعد الش��رع؛ ّ
تعلي��ل ٍّ
إن
إن صالتنا في غير النع��ال مكروهة؛ ولقلناَّ :
لي��س مكروهًا ،وإال لقلن��اَّ :

اإلنس��ان إذا ل��م يرفع يديه عن��د تكبيرة اإلحرام فقد فع��ل مكروهًا وهكذا.

«أن الرس��ول « :قرأ في ص�لاة الظهر [الم تنزيل
وأما حديثَّ :
ّ
وس َجدَ فيها»( )3فضعيف.
السجدة] َ
َّ

((( أخرجه أحمد ،والرتمذي وقال« :حديث حس��ن صحيح» ،وأخرجه النسائي ،والحاكم وقال« :حديث
وحسنه األلباين.
صحيح على شرط الشيخين» ،ووافقه الذهبي،
ّ

وحسنه األلباين.
((( أخرجه الرتمذي ،وقال« :حديث حسن غريب» ،وأخرجه ابن ماجه،
ّ

((( أخرج��ه أحم��د ،وأبو داود .قال اب��ن حجر« :صح من حديث ابن عمر أنه  قرأ س��ورة فيها
س��جدة يف صالة الظهر فسجد هبم» .وع ّلق عليه س��ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله« :يف تصحيحه
نظر ،والصواب :أنه ضعيف» .والحديث ضعفه األلباين ،وقال األرنؤوط« :حديث منقطع».
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س��ر ّية
111161مس��ألة :ال يل��زم المأم��وم متابعة إمام��ه إذا س��جد للتالوة في صالة ّ
ولك��ن الصحيح :أنه
ألن اإلم��ام َف َع َل مكروه��ًا فال ُيتابع .ه��ذا على قول.
ّ
الس��ر؛ ألن اإلمام إذا س��جد فإن عموم
يل��زم المأموم متابعته حتى في صالة
ِّ
حديث« :وإذا س��جد فاسجدوا»( ،)1يتناول هذه السجدة ،وهذه السجدة ال
ألن أكثر ما ُيقال فيها :إنها مكروهة.
تبطل صالة اإلمام؛ َّ

َ
رس��ول
ألن
��ن س��جود الش��كر عند تجدد النعم واندفاع النقم؛ َّ
111162مس��ألةُ :ي َس ُّ
ِ
��ر به ،أو ُب ِّش��ر بهَ ،خ َّر س��اجد ًا ُش��كر ًا
أمر ُيس ُّ
الله  كان إذا جا َءه ٌ

لل��ه تعال��ى( ،)2وكذلك َع َم ُ
لما قاتل
��ل الصحابةّ ،
علي َ
بن أبي طال��ب ّ
ف��إن َّ
النبي 
الخ��وارج؛ وقيل لهَّ :
إن في قتالهم ذا ال ُّثدَ َّي��ة الذي َ
أخبر ّ
��جدَ لله ُش��كر ًا()4؛ ألنه إذا كان ذو ال ُّثدَ َّية مع َمن يقاتله
أنه يكون فيهم(َ ،)3س َ
الح ِّق وهم على الباطل ،فس��جد لله شكر ًا ،وكذلك كعب بن
صار هو على َ
ً ()5
صوت ال َبشيرِ بتوبة الله عليه َس َجد لله شكرا
لما َس ِم َع
َ
مالك ّ

111163مس��ألة :المراد بتجدّ د النع��م :أي عند النعمة الجديدة؛ احت��راز ًا ِمن النعمة
أن يسجدَ لها
المس��تمرة لو قلنا لإلنسان :إنه
المس��تمرة ،فالنعمة
يس��تحب ْ
ُّ
َّ
َّ
اإلنس��ان دائمًا في ُس��جود؛ ألن الله يق��ول( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
لكان
ُ

المس��تمرة دائم��ًا مع اإلنس��ان فس�لامة
ﭜ) [إبراهي��م ،]34:والنعم��ة
َّ

السمعِ ،وسالمة البصر ،وسالمة النطق ،وسالمة الجسمّ ،
كل هذا من النعم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.

وصححه األلباين.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي وقال« :هذا حديث حسن غريب» ،وأخرجه ابن ماجه،
ّ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه ابن أبي شيبة.
((( متفق عليه.
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أن أحدا ُأصيب بضي��ق التن ّفس ثم َف َّر َج الله عنه فس��جد
111164مس��ألة :لو ُف��رِ َض َّ
ألن انطالق َن َف ِس ِه بعد ضيقه تجدّ د نعمة.
شكر ًا لله كان مصيبًا؛ َّ
111165مس��ألة :الم��راد باندفاع النق��م :أي النقم التي و ِجدَ س��ببها َفس ِ
��ل َم منهاَّ ،أما
ُ
ُ َ
المستمر فال يمكن إحصاؤه .مثال ذلك :رجل َح َص َل له حادث في السيارة
ألن هذه النقمة ُو ِجدَ سب ُبها
وهو يسير ،وانقبلت
وخرج سالمًا ،فهنا يسجدُ ؛ َّ
َ

وهو االنقالب لكنّه َس ِل َم .مثال آخر :إنسان اشتعل في بيته حريقَ ،ف َي َّس َر الل ُه
القضاء عليه فانطفأ ،فهذا اندفاع نِ ْق َم ٍة يس��جد لله تعالى ش��كر ًا .مثال آخر:
إنسان سقط في بئر فخرج سالمًا ،فهذا اندفاع نِ ْق َم ٍة يسجد لله ُشكر ًا عليها.

111166مس��ألة :الش��كر في األصل ه��و :االعتراف بالنع��م باللس��ان ،واإلقرار بها
بالقلب ،والقيام بطاعة الله المنعم بالجوارح.

111167مس��ألة :صفة سجود الشكر كصفة سجود التالوة في أقواله وأفعاله ،أي أنه
ولكن
يتشهد .هذا على قول.
ويس ّلم مباشرة فال ّ
ّ
يك ّبر ،ثم يسجد ،ثم يجلسُ ،

الصحيح :أنه يك ّبر عند إرادة السجود فقط ال عند الرفع منه ،وال يس ّلم.
ِ
ِ
��جود التِّالوة؛ ألن
بخالف ُس
بالصالة،
111168مس��ألة :س��جود الش��كر ال عالقة له َّ
ِّالوة ألمرٍ يتع َّلق بالصالة وهو ِ
سجود الت ِ
القراءة ،وسجود الشكر ألمر خارج
َّ
َ
ُ
عن الصالة وهو تجدد النعم واندفاع النقم.

111169مس��ألة :ال يجوز س��جود الشكر في الصالة ،وتبطل به إن كان عالما عامدا،
ِ
الصالة.
متعمد ًا عالما من جنس َّ
ال ناسيا أو جاهال؛ ألنه زاد فيها شيئًا ِّ
التطو ِع مش��روع ٌة دائم��ًا في كل وق��ت للمقيم
أن ص�لاة
111170مس��ألة :األص��ل َّ
ُّ
والمس��افر؛ لعموم قول الله تعال��ى( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
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ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [الح��ج ،]77:وعم��و ِم
حديث« :فأع ّني على نفسك بكثرة السجود»(.)1

111171مسألة :أوقات النهي عن صالة التطوع ثالثة على اإلجمال:
1 .1من طلوع الفجر الثاين إلى ارتفاع الشمس قيد رمح.
توسطت الشمس كبد السماء.
2 .2إذا ّ

3 .3من بعد صالة العصر إلى غروب الشمس.

111172مسألة :أوقات النهي عن صالة التطوع خمسة على التفصيل:

الفجر فال
طل��ع
1 .1م��ن طل��وع الفجر الثان��ي إىل طلوع الش��مس؛ لحديث« :إذا
َ
ُ
أن
ص�لا َة إال ركعتا الفج ِر»( .)2هذا عل��ى المذهب.
ولكن الصحيحَّ :
ّ
ِ
ِ
وأما ما بين األذان واإلقامة ،فليس
النه��ي يتع َّلق بصالة الفجرِ نفس َ
��هاّ ،
الحكم بنفس
وق��ت نهي؛ ألنه ثب��ت يف صحيح مس��لم وغيره تعلي��ق ُ
ِ
الصالة« :ال صال َة َ
الشمس»()3؛ ولضعف
تطلع
بعد
صالة الفج ِر حتى َ
ُ

الفجر فال صال َة إال ركعتا الفج ِر»( ،)4وعلى تقدير
طلع
حدي��ث« :إذا َ
ُ
أن الحدي��ث صحيح فإنه ُيحمل على نفي المش��روع ّية ،أي ال ُيش��رع
َّ

((( أخرجه مسلم.

((( أخرج��ه الخمس��ة إال النس��ائي ،وقال الرتم��ذي :حديث غري��ب ،ولفظه من حديث ابن عم��ر قالّ :
«إن
رس��ول اهلل خرج علينا ونحن نصلي هذه الصالة فقال :ليبلغ ش��اهدكم غائبكم ال تصلوا بعد الفجر إال

سجدتين» صححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط :صحيح بطرقه وشواهده.

((( أخرجه مسلم.

((( أخرج��ه الخمس��ة إال النس��ائي ،وقال الرتم��ذي :حديث غري��ب ،ولفظه من حديث ابن عم��ر قالّ :
«إن
رس��ول اهلل خرج علينا ونحن نصلي هذه الصالة فقال :ليبلغ ش��اهدكم غائبكم ال تصلوا بعد الفجر إال

سجدتين « صححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط :صحيح بطرقه وشواهده.
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ٍ
ِ
بنافلة بعد ُطلوع الفج��ر إال ركعتي الفجر ،وهذا
يتط��و َع
أن
لإلنس��ان ْ
َّ
ٌّ
يتطوع بغير ركعتي
حق ،فإنه ال ينبغي لإلنس��ان بعد طلوع الفج��ر ْ
أن َّ
الفج��ر ،فلو دخل المس��جدَ وص ّل��ى ركعتي الفجر ،ول��م ي ِ
وقت
ح ْن ُ
َ
غير مشروع ،لكن
الصالة وقال:
س��أتطو ُع .قلنا له :ال تفعل؛ َّ
َّ
َّ
ألن هذا ُ

ألن الرس��ول 
غير مش��روع؛ َّ
لو فعل لم يأثم ،وإنما قلناُ :

إنم��ا كان ُيص ِّلي ركعتي��ن خفيفتين بعد ُطل��و ِع الفجرِ( ،)1وهي ُس��نَّ ُة
الفجرِ فقط ،بل حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع.

2 .2من طلوع الش��مس حتى ترتفع قيد رمح يف رأي العين ،يعني َقدْ َر متر
ويقدَّ ُر بالنسبة للس��اعات باثنتي عشرة دقيق ًة إلى عشرِ
َ
دقائق،
تقريبًاُ ،
ُ
االحتياط :أن يزيدَ إلى ُرب ِع ساعة.
ولكن

3 .3عند قيام الش��مس وقت الظهيرة يف وسط السماء حتى تزول ،أي حتى
ِ
الس��ماء نحو المغ��رب ،وقيام الش��مس ،أي منتهى
تمي��ل عن َو َس��ط َّ
الش��مس ترتفع يف األُفق ف��إذا انتهت بدأت
الس��ماء؛ ألن
َ
ارتفاعه��ا يف َّ
باالنخفاض ،ويقدّ ر بنحو عشر دقائق قبل دخول وقت الظهر.

4 .4من صالة العصر إلى شروع الشمس يف الغروب.

أن ُق ْر َص الشمس
أن تغرب .أي َّ
5 .5من ش��روع الش��مس يف الغروب إلى ْ
إذا َدنَا من الغروب ،يبدو ظاهر ًا َب ِّينًا كبير ًا واسعًا ،فإذا بدأ َّأو ُله يغيب
فهذا هو وقت النهي إلى تمام الغروب.

111173مس��ألة :أد ّل��ة أوقات النه��ي :حديث ُعقبة ِ
ب��ن عامرٍ قال« :ثالث س��اعات
فيهن موتانا،
فيهن ،وأن نقبر ّ
كان رس��ول الله  نهانا أن نص ّل��ي ّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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حي��ن تطل��ع الش��مس بازغة حتى ترتف��ع ،وحين يق��وم قائ��م الظهيرة حتى
تتضيف الش��مس للغروب»( ،)1وحديث أبي سعيد
تزول الش��مس ،وحين
ّ
الص ِ
تطلع
الة بعد الفج ِر حتى َ
الخدري« :أنَّ الرس��ول  نهى عن َّ

الشمسَ ،
تغرب الشمس»( ،)2وحديث ابن عمر مرفوعا:
وبعد العص ِر حتى
َ
حاجب الشمس ِّ
تغيب»(.)3
غاب
«إذا َ
الصال َة حتى َ
فأخ ُروا َّ
ُ

أن
111174مس��ألة :الحكم ُة ِمن النَّهي عن الصالة عند طلوع الش��مس وعند غروبهاَّ :
هذين الوقتين َي ْع ُبدُ المشركون فيهما الشمس ،فلو قمنا نص ِّلي؛ لكان في ذلك
مشابه ًة للمشركين؛ ألنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ،وعند غروبها(.)4

لما كان الش��رك أمره
وأم��ا النهي عن الصالة بع��د الفجر وبعد العصر؛ فألنه ّ
ّ
الشارع ّ
وش��ره مستطير ،سدّ ّ
كل طريق يوصل إليه ،ولو ِمن بعيد ،فلو
خطير،
ّ
ُ
تطلع
الس��تمرت به
أن يص ِّل َي بعد صالة الصبح
ُأ ِذ َن لإلنس��ان ْ
الح��ال إلى أن َ
َّ
الشمس ،وال س ّيما من عندهم رغبة في الخير ،وكذلك لو ُأ ِذ َن له في أن يص ِّل َي
وأما النهي عن
بعد صالة العصر
الس��تمرت به الحال إلى أن َ
تغيب الشمسّ .
َّ
َّبي  بأن
الصالة عند ّ
توس��ط الش��مس كبد الس��ماء فقد َع َّل َل�� ُه الن ُّ

��جر في هذا الوقت( ،)5أي ُيزاد في وقودها ،فناسب أن يبتعد الناس
جهنَّم ت ُْس َّ
الصالة في هذا الوقت؛ ألنه وقت ت َُس َّجر فيه النار.
عن َّ

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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111175مس��ألة :يج��وز قض��اء الفرائض في أوق��ات النهي؛ لحديثَ « :م��ن َنا َم عن
ِّ
فليصلها إذا َ
ذك َرهَ ا»( ،)1وهذا عا ّم يش��مل جميع األوقات؛
صالة أو نس�� َي َها
وألن الفرائض دين واجب فوجب أداؤه على ال َف ِ ِ
يعلم به.
ور من حين أن َ
َْ

111176مس��ألة :يج��وز فعل ركعتي الطواف ف��ي األوقات الثالث��ة القصيرة ،وهي:
ِ
ترتفع َق ْيدَ ُرمحٍ  ،وعند قيامه��ا حتى َ
ِمن ُطلو ِع َّ
تزول ،وحين
��مس حت��ى
الش
َ
تض َّي َ
تغرب؛ لحديث« :يا َبنِي عبد مناف ،ال تمنعوا أحد ًا
ف للغروب حت��ى
َ
طاف بهذا البيت وص ّلى فيه أ ّية س��اعة شاء من ليل أو نهار»( ،)2وإذا جازت
ص�لا ُة ركعتي الطواف في األوقات الثالثة القصيرة وهي أغلظ تحريمًا ِمن

الوقتي��ن الطويلين ففي الوقتين الطويلين ِمن ِ
باب أولى .والوقتان الطويالن
الشمس للغروبِ ،
ِ
صالة العصرِ إلى أن تتض َّي َ
ومن صالة الفجر
هماِ :من
ف َّ ُ
ِ
تطلع َّ
مس.
الش ُ
أو من ُطلو ِع الفجر إلى أن َ

111177مس��ألة :يج��وز إعادة جماعة ف��ي أوقات النهي ،فإذا أتى المس��لم مس��جدَ
ٍ
وقت
جماع��ة ،ووجدهم ُيص ُّلون وق��د َص َّلى ،فإنَّه ُيص ِّلي معه��م ،ولو كان َ
ألن
ذات ي��وم صال َة الفجر ف��ي ِمنَى ،فلما
النب��ي َ ص َّلى َ
نه��ي؛ َّ
ّ
انص��رف إذا برجلين قد اعتزال لم يص ِّليا م��ع الناس ،فدعا بهما ِ
فجيء بهما
فرائصهم��ا ،فق��ال« :ما منعكم��ا أن ُت ِّ
صل َيا معنا؟ قاال :يا رس��ول الله
تُر َع��دُ
ُ
َ
مس��جد
َص َّلين��ا في ِرحالنا ،فقال لهم��ا :إذا َص َّليتُما في رحالِكما ،ثم أتيتما
()3
ٍ
جماعة ِّ
فصليا معهم ،فإنها لكما نافلة».

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرج��ه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي ،وقال« :حديث حس��ن صحيح» ،وأخرج��ه ابن ماجه ،والحاكم
وصححه األلباين.
وقال« :صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي،
ّ
وصححه األلباين.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي ،وقال« :حديث حسن صحيح»،
ّ
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111178مس��ألة :تج��وز ُس��نَّ ُة ال ُّظه��رِ
��ع الظهر مع العص��ر .هذا على
البعدية إذا َج َم َ
ّ
المذه��ب ،وهو الصحيح .مثاله :رجل مريض جمع العصر مع الظهر جمع
ألن النهي مع َّل��ق بالص ِ
الة في هذه
تقدي��م ،فهنا دخل وق��ت النهي في ح ّقهَّ ،
َّ
البعدية بعدَ أن ص ّلى العصرِ.
بأس أن يصلي راتب َة الظهر
الحال ،فال َ
َّ

111179مسألة :من دخل يوم الجمعة واإلمام يخطب ،فإنَّه يص ِّلي ركعتين خفيفتين،
ولو كان عند قيام الش��مس في وس��ط الس��ماء؛ لحدي��ث« :أنّ رجال دخل
والنب��ي  يخطب يوم الجمعة ،فجلس ،فقال له :أص ّليت؟ قال:
ّ
ال ،ق��الُ :ق ْم َف َص ّ
أن
��ل ركعتين
وتجوز فيهم��ا»( .)1فلو َأ َّن اإلما َم ج��ا َء قبل ْ
َّ
َ
تزول الش��مس فإذا دخل رجل ففي هذه الحال نقولَ :ص ِّل تح ّية المس��جد

ولو في وقت النهي.

الجن��ازة في وقتي النه��ي الطويلين ،وهما بعد
111180مس��ألة :تج��وز الصالة على َ
ِ
الصالة على
لعمو ِم األد َّلة في
وج��وب َّ
ص�لاة الفجر ،وبعد صالة العص��ر؛ ُ
المي ِ
اإلسراع في َد ْفن ِ ِه.
ت؛ وألنه ينبغي
ُ
ِّ
111181مس��ألة :ال يجوز فعل الصلوات ذوات األس��باب في أوقات النهي؛ لعموم
ِ
فعموم النّهي مق��دَّ م على عموم
األد َّل��ة في أنَّه ال ص�لا َة في هذه األوق��اتُ ،
األمر .مثال ذلك :تح ّية المسجد ،فيها قوله « :إذا َ
دخل أحدُ ُك ُم
َ
يركع ركعتين»( ،)2وفيها قوله« :ال َصال َة بعد العصر
المسجد فال
يجلس حتى َ
ْ
تغيب الش��مس»( ،)3ف ُيقدّ م النهي على األمر؛ تغليبا لجانب المنع؛ ألنه
حتى َ

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
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ُ
ُّب؛ خوفًا
اجتمع ْأم ٌر ونهي،
اجتمع ُمبيح وحاظ��ر ،أو
إذا
فاالحتياط :التجن ُ
َ
َ
ولكن الصحي��ح ،وهو إحدى
ِم��ن الوقوع ف��ي النهي .هذا عل��ى المذهب.
ّ
الروايتين ع��ن اإلمام أحمد :جواز فعل ذوات األس��باب في أوقات النهي؛
لحديث جابر بن يزيد بن األس��ود عن أبيه ،قال« :ش��هدت مع رس��ول الله
حجته فص ّليت معه صالة الفجر في مسجد الخيف ،وأنا غالم
ّ 

شاب ،فلما قضى صالته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يص ّليا معه .فقال:
عل��ي بهما ،فأت��ي بهما ترعد فرائصهما ،فقال :م��ا منعكما أن تص ّليا معنا؟،
َّ

فقاال :يا رس��ول الل��ه قد ص ّلينا في رحالن��ا .قال :ال تفع�لا ،إذا ص ّليتما في
رحالكما ،ثم أتيتما مس��جد جماعة فص ّليا معه��م ،فإنها لكم نافلة»( ،)1فما
ِ
ِ
ِ
عمومه
ألن
الطويلة
أوقات النهي ك ِّلها،
له س��بب يجوز فِ ْع ُله في
والقصيرة؛ َّ
َ
ِ
المخصوص؛
خص��ص ،والعموم المحفوظ أقوى ِمن العموم
محفوظ لم ُي َّ
ُ
الفرق بين العموم في قوله« :من نام عن صالة أو نس��يها فليص ّلها
وألن��ه م��ا
إذا ذكره��ا»( ،)2وقوله« :إذا دخل أحدكم المس��جد فال يجلس حتى يص ّلي

يقع فيها
ركعتي��ن»()3؟؛ وألن ذوات األس��باب مقرون��ة بس��بب ،فيبع��د ْ
أن َ
ِ
ِ
ِ
أحاديث النهي« :ال
ألفاظ
بعض
االشتبا ُه في مشابهة المش��ركين؛ وألنَّه في

لوع الش��مس وال غروبها»( ،)4والذي يص ّلي لس��بب ال
ح��روا بصالتكم ُط َ
َت ّ
متحر ،بل يقال :ص ّلى للسبب.
يقال :إنَّه
ٍّ

وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط:
((( أخرجه أبو داود ،والرتمذي وقال« :حديث حسن صحيح»،
ّ
«إسناده صحيح».

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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111182مس��ألة :إذا َّ
توضأ المسلم ليص ِّلي نفال في أوقات النهي ،فال يجوز له ذلك؛
وإن َّ
توضأ للطهارةَ ،ص َّلى سنّة الوضوء
تعمد الصال َة في أوقات النهيْ ،
ألنَّه َّ
الصحيحِ ـ.
ـ على َّ

ِ
صالة المغرب يوم الجمع��ة في آخر النهار من
111183مس��ألة :إذا تقدَّ م مس��لم إلى
ِ
المس��جد حتى يش��مله حديث« :إنّ في الجمعة لساعة
أج ِل أن ُيص ِّلي تح َّية
ْ
ال يوافقها عبد مس��لم وهو قائم يص ّلي ،فس��أل الله خيرا إال أعطاه»( ،)1فإن

قصد المسجد ليص ّلي فهذا حرام ،وإن َقصد المسجد من أجل التقدّ م لصالة

لما دخل ص ّلى ركعتين من أجل أنَّه دخل المسجد ،حتى وإن
المغرب ،ثم ّ
كان ال يتقدَّ م إال يوم الجمعة ،فإنَّه ال بأس به.

َ
الفرائض ما يلي:
األمور التي تفارق فيها النوافل
111184مسألة:
ُ

رضت على النَّبي  وهو يف الس ِ
َ
ماء ليلة المعراجِ ،
الفرائض ُف
1 .1
ْ
َّ
ِ
ِ
النوافل ،فإنَّها كسائرِ شرائ ِع اإلسال ِم فرضت يف األرض.
بخالف
.2
.3

.4

.5

ِ
ِ
ِ
النوافل.
بخالف
الفرائض بال ُع ْذ ٍر،
تحريم الخروجِ ِمن
2
ُ
ِ
ِ
يأثم ِ
النافلة.
بخالف
تاركُها،
3الفريض ُة ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
حصر لها.
النوافل فال
بخالف
العدد،
الفرائض محصور ُة
4
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
أفضل
البيت
النافلة فهي يف
بخالف
المسجد،
الفريضة تكون يف
5صال ُة

إال ما استُثني.
ِ
ِ
ِ
الفريضة.
النافلة على الراحلة بال ضرورة ،بخالف
صالة
6 .6جواز
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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7 .7الفريض��ة مؤ ّقت��ة بوقت مع ّين ،بخ�لاف النافلة ،فمنه��ا المؤ َّقت وغير
المؤ َّقت.
ِ
ِ
استقبال ِ
ُ
الفريضة.
بخالف
القبلة،
8 .8النافل ُة يف السفر ال ُيشترط لها
ِ
ِ
ِ
يصح.
النافلة غيرِ المع َّي ِنة ،والعكس ال
الفريضة إلى
االنتقال ِمن
9 .9جوا ُز
ّ
ِ
الصحيحِ ـ.
ْفر ـ على َّ
وأما الفريض ُة ف َيك ُ
1010النافلة ال يك ُف ُر بتركها باإلجماعِّ ،
يصح.
تكم ُل الفرائض ،والعكس ال
ّ
1111النوافل ِّ
بخ ِ
الفريضةِ ،
ِ
الف النافلة.
ركن يف
1212القيا ُم ٌ
ويصح َف ْر ُضه.
يصح َن ْف ُل اآلبق،
1313ال
ّ
ّ
1414جوا ُز االكتفاء بتسليمة يف النفل ـ على ِ
أحد القولين ـ ،دون الفرض.
1515ال ُيشرع األذان واإلقامة يف النفل مطلقًا ،بخالف الفرض.

1616الفريضة تقصر يف السفرّ ،أما النافلة التي يف السفر فال تقصر.

ويكتب أجرها لمن اعتادها ،والفريضة
 1717النافلة تسقط عند العجز عنهاُ ،
ُ
ويكتب أجر إكمالِها لمن عجز عنه إذا كان من عادته
ال
تسقط بحالُ ،
فِ ْع ُله.
1818جميع الفرائض يشرع لها ِذكْر بعدَ ها ،أما النوافل فقد ورد يف ِ
بعضها،
ّ
ٌ
ِ
بعضها لم يرد.
ويف

ولكن
وأما الفريضة فال .هذا على قول.
ّ
1919النافلة تجوز يف جوف الكعبةّ ،
الصحيح :جوازها ،فال فرق.
ِ
النوافل.
2020وجوب صالة الجماعة يف الفرائض دون
2121الفرائض يجوز فيها الجمع بخالف النوافل.
330

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

2222الفرائض أعظم أجرا من النوافل.

2323جواز الشرب اليسيرِ يف النفل دون الفرض.

2424النوافل منها ما يص َّلى ركعة واحدة بخالف الفرائض.

والتع��وذ عند تالوة آي��ة رحمة ،أو آية
2525يش��رع يف صالة النافلة الس��ؤال
ّ
وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع.
عذابّ ،

بالصبي يف النافل��ة ،دون الفريضة .هذا على قول.
2626جواز ائتم��ام البالغ
ّ
والصواب :جوازه ،فال فرق.

2727ج��واز ائتم��ام المتن ّف��ل بالمفت��رض ،دون العك��س .ه��ذا على قول.
والصحيح :جوازُه ،فال فرق.

الن��واف منه��ا ما ُيقضى على صفت��ه ،ومنها ما ُيقضى عل��ى غير ِصفته
2828
ُ
ِ
ُ
ُقضى عل��ى ِصفتها ،لكن ُيس��تثنى ِمن ذلك
كالوت��رّ ،أم��ا
الفرائ��ض فت َ
فاتت تُقضى ظهرا.
الجمعة ،فإنها إذا ْ
ريضة الليلية يجهر فيها ِ
ِ
بالقراءةّ ،أما النفل الذي يف ِ
الليل فهو
2929صال ُة ال َف
ُ
ِ
مخ َّير بين الجهرِ
وعدمه.
وجوب ستر العاتق يف الفريضة ـ على أحد القولين ـ ،دون النافلة.
3030
ُ
ِ
وأما الفرائض فال يسقط منها شيء.
3131من النوافل ما تسقط بالسفرّ ،

***

باب صالة اجلماعة

ِ
أفضل
111185مس��ألة :ص�لاة الجماع��ة مش��روعة بإجماع المس��لمين ،وهي ِم��ن
وأج ِّل الطاعات ،ول��م يخالف فيها إال الرافض��ة الذين قالوا :إنَّه
العب��ادات َ
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ال جماع��ة إال خلف إمام معصوم؛ ولهذا ال يص ّلون جمعة وال جماعة .قال
فيهم شيخ اإلسالم« :إنّهم هجروا المساجد و َع َم ُروا المشاهد» ،أي القبور،

للتوسل بها ودعائها.
فهم يتر َّد ُدون إليها
ُّ

111186مس��ألة :صالة الجماعة واجبة على ّ
كل مسلم ،ذكر ،بالغ ،عاقل ،قادر ،مقيم
ِ
كتاب الله،
أو مس��افر .هذا عل��ى المذهب ،وهو الصحيح ،ودلي��ل وجوبها:
ِ
الكتاب فقول الله تعالى:
الصحابةّ .أما
وس��ن َِّة رس��وله  ،و َع َم ِل
ُ
ُ
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [النس��اء،]102:
فالالم لألمر ،واألصل في األمر الوجوب .ويؤكّد أن األمر للوجوب هنا :أنَّه
ِ
الخوفّ ،أما السنَّة فحديث« :لقد هممت أن آمر بالصالة فتقام ،ثم
َأم َر بها مع
ُ
حرق عليهم بيوتهم بالنار»(،)1
أخالف إلى منازل قوم ال يش��هدون الص�لاة فأ ِّ
أن الصالة ليس��ت بواجبة؛
فقد َه ّم بذلك لكنَّه لم يفعل ،ولم يمنعه من الفعل ّ
ِ
اللفظ ،ولكان هذا الكالم لغوا
إذ ل��و كانت غير واجبة ما َص ّح أن ينطق به��ذا
رب النار،
ال فائ��دة منه ،لكن الذي منعه ـ والل��ه أعلم ـ أنَّه ال يعاقب بالنار إال ّ
والذرية»(،)2
وإن كان قد روى اإلمام أحمد أنَّه قال« :لوال ما فيها ِمن النس��اء
ّ
وهذه الزيادة ضعيفة ،ولس��نا بحاج��ة لها ،بل الذي منعه أنَّ��ه ال يعاقب بالنار
ِ
المس��جد ،قال :هل
إال الله ،وحديث« :اس��تأذنه رجل أعمى أن ال يص ّلي في
تس��مع النداء؟ قال :نعم ،ق��ال :فأجب»( ،)3وحديث« :من س��مع النداء فلم
ُ
()4
وأما عمل الصحاب��ة :فقد جاء عن ِ
ابن
يج��ب فال صالة له إال من ع��ذر» ّ ،

((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه أحمد ،وقال شعيب األرنؤوط« :صحيح ،وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي معشر نجيح السندي».

((( أخرجه مسلم.

وصححه ابن حجر ،واأللباين.
((( أخرجه ابن ماجه ،والحاكم وصححه على شرط مسلم،
ّ
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ِ
رس��ول الله 
مس��عود أنَّه قال« :لق��د َرأي ُتنَا ـ يعني :الصحابة ـ مع

وم��ا يتخ َّل ُف عنه��ا إال ٌ
معلوم النفاق ،ولق��د كان الرجل ُيؤ َتى به ُيها َدى
منافق
ُ
ّ ()1
وأما حديث« :صالة الجماعة أفضل
الر ُجلين حتى يقام في
الصف» ّ .
بي��ن َّ
ِ
ِ
صالة
ث��واب
بيان
م��ن صالة ال َف ّذ بس��بع وعش��رين درج��ة»( ،)2فالم��راد منهُ :
ِ
ِ
ِ
ُ
الجماعة،
صالة
كم
أفضل
أجره��ا
الجماعةَّ ،
وأكثر ،وليس المراد منه ُح َ
ُ
وأن َ
ْ��ر األفضل َّية ال ينفي الوج��وب ،فقوله تعالى( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
و ِذك ُ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

اإليمان
أخ َير وأفضل ،فهل
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [الصف10:ـ ]11يعني ْ
َ
بالله والجهاد في سبيله ُسنَّةٌ؟ ال َأ َحدَ يقول بذلك .وقوله تعالى( :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

أخ َير وأفضل ،فهل صالة الجمعة
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [الجمع��ة ]9:يعني ْ
سنّة ال َأ َحدَ يقول بهذا.

الجماع��ة في بيتِ ِ
ِ
111187مس��ألة :لي��س لإلنس��ان فِ ْع َ
��ه إال من ع��ذر ـ على
��ل صالة
الصحيح ـ؛ ألد ّلة وجوبها في المساجد.

لصحة الصالة ـ على الصحيح ـ؛ لحديث:
111188مس��ألة :الجماعة ليست ش��رطا
ّ
«صالة الجماعة أفضل من صالة ال َف ّذ بسبع وعشرين درجة»( ،)3والمفاضلة
ّ
الم َف َّضل عليه فيه فضل ،ويلزم من وجود الفضل فيه أن يكون
ت��دل على ّ
أن ُ
صحيحا؛ ألن غير الصحيحِ ليس فيه فضل ،بل فيه إثم.

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ِ
عامة ،ولم ُيس��تثن
ألن
111189مس��ألة :صال ُة
الجماعة واجبة على العبد؛ َّ
َ
النصوص ّ
حق الله مقدّ م على ّ
وألن ّ
حق البشر.
منها العبد؛ ّ

111190مس��ألة :تجب صالة الجماعة حتى في السفر ـ على الصحيح ـ؛ لعموم أد ّلة
ِ
قيم
وألن الله أم��ر نب ّيه  إذا كان فيهم في
الجهاد ْ
الوج��وب؛ ّ
أن ُي َ
له��م الصالة جماع��ةِ ،
أن رس��ول الله لم يقاتل إال في س��فر.
ومن المعلوم ّ
قال تعال��ى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)

النب��ي في الس��فر عل��ى الصالة جماع��ة حتى في
[النس��اء]102:؛ ولمداوم��ة
ّ
«ص ُّلوا
قضائها حين غلبهم النوم فلم يستيقظوا إال بعد الوقت( ،)1وقد قالَ :
كما رأيتموني أص ّلي»(.)2

111191مس��ألة :تج��ب الجماع��ة للصلوات الخم��س ،ولو كانت مقض َّي��ة؛ لعموم
لما نام عن ص�لاة الفجر هو وأصحابه في
األد ّل��ة؛ َّ
النبي ّ 
وألن ّ

سفر أمر بالال فأ ّذن ،ثم َص َّلى سنَّة الفجر ،ثم َص َّلى الفجر كما يص ِّليها عادة
جماعة ،وجهر بالقراءة(.)3

أن يص ِّل َي
111192مس��ألة :ال تج��ب الجماعة للص�لاة المنذورة ،أي لو نذر إنس��ان ْ
لل��ه ركعتي��ن ،ونذر آخر مثل��ه فإنَّه ال تلزمهم��ا الجماعة؛ ألنها ليس��ت ِمن
الصلوات الخمس.

تجب الجماع ُة للصالة النافلة.
111193مسألة :ال
ُ
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.
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ُ
ودليل ذلك:
أن ت َُص َّلى النوافل جماعة أحيانًا كصالة الليل،
بأس ْ
111194مسألة :ال َ
ِ
ص�لاة ِ
َ
الليل كما
الرس��ول  كان يص ِّل��ي أحيان��ًا جماع ًة في
أن
َّ
وص َّلى معه عبدُ
وص َّل��ى معه حذيفة بن اليمان(َ ،)2
َص َّل��ى معه ابن عباس(َ ،)1
ِ
صالة ِ
الليل جماعةً ،كما َص َّلى
الله بن مسعود( ،)3وأحيانًا ُيص ِّلي حتى غير
ان بن مالك
بأنس ،وأ ِّم ُسليم ،ويتيم مع أنس( ،)4وكما َص َّلى جماعة في ِع ْت َب َ
ِ
أن يأتي إليه ليص ّلي بمكان يتّخذه
َّبي ْ 
في بيته حين َ
طلب من الن ِّ
ِع ْت َبان ُمص ًّلىَ ،ف َف َع َل .)5(

ِ
لسن ِمن ِ
أهل االجتماعِ ،وال
الجماعة النس��اء؛
111195مس��ألة :ال تلزم صال ُة
ألنهن َ
َّ
لهن»(.)6
منهن إظهار الشعائر؛ ولحديث:
ُيطلب
«بيوتهن خير ّ
ّ
َّ

ألن
111196مس��ألة :ص�لاة الجماعة مباحة للنس��اء ف��ي
بيوتهن ـ عل��ى الصحيح ـ؛ َّ
ّ
ِ
ِ
النساء من ِ
المسجد
تحضر إلى
أن
بيح لها ْ
أهل الجماعة في الجملة؛ ولهذا ُأ َ
َ
ِ
ِ
ِ
الجماعة في بيته��ا مباح ًة مع ما في ذلك ِمن
فتكون إقام ُة
الجماع��ة،
إلقام��ة
ُ
ِ
واالختفاء.
التستّر
خاص
111197مس��ألة :الدوائ��ر الحكوم ّي��ة التي فيه��ا جماعة كثيرة ،وله��م مص ًّلى ّ
يص ُّلون فيه والمساجدُ حو َلهم ،فإذا كان المسجدُ قريبًا ،ولم يتع َّطل العمل

((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،وصححه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،وابن خزيمة ،والحاكم وقال« :صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي،
وصححه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
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ِ
المسجدّ ،أما إذا كان
أن يص ُّلوا في
بخروجهم للمس��جد ،فإنَّه يجب عليهم ْ
ِ
بعي��د ًا أو ِخ َ
العم��ل؛ بأن تك��ون الدائرة عليها عم��ل ومراجعون
ي��ف تع ُّط ُل
كثيرون ،أو كان يخش��ى من تس ُّل ِل بعض الموظفين ،جاز لهم أن يص ّلوا في

أن ُي َ
جعل هناك مس��جد في الدوائر الكبيرة يكون له باب
مصالهم ،وينبغي ْ
على الش��ارع تقام فيه الصلوات الخمس ،حتى يكون مسجد ًا لعمو ِم الناس

ويص ِّلي فيه أهل هذه الدائرة.
ُ

تس��تحب صالة أهل الثغر في مس��جد واحد؛ ألنَّه��م إذا َص ُّلوا في
111198مس��ألة:
ّ
ِ
ِ
بعضهم
المس��جد
الواحد صاروا أكثر جمعًا وحصلت به��م الهيبة ،وتف َّقدَ ُ

ِ
ٍ
رجال
زيادة
يحتاج إلى
بعضًا ،وس��أل عن الك َّفار الذين حو َله ،وهل مكانُه
ُ
ِ
العدو إذا اجتمعوا
العدو ،فإن كانوا يخشون ِمن
بش��رط أن يأمنوا
وس�لاحٍ ،
ِّ
َّ
ٍ
إنسان في مكانِ ِه َأولى أو أوجب.
في المسجد الواحد فصال ُة ك ُِّل

ِ
أهل الثغر :هم الذين يقيمون على ح ِ
111199مسألةُ :
البالد اإلسالم ّية يحمونها
دود
ُ
ِمن ال ُك َّف ِ
ار

ِ
(المس��جد ال��ذي تُقام فيه
أن يص ِّلي في
121200مس��ألة :األفض��ل لغي��ر أهل الثغ��ر ْ
الجماع�� ُة إذا حض��ر وال تُق��ام إذا ل��م يحض��ر) .مث��ال ذل��ك :إذا كان هناك
الناس ،لكن فيه رجل إن حضر وصار إماما ُأقيمت
مس��جد قائم يص ِّلي فيه ُ

تفرق الناس ،فاألفضل لهذا الرجل أن يص ِّلي في
الجماع��ة ،وإن لم يحضر َّ
هذا المسجد من أجل عمارته؛ ألنَّه لو لم يحضر لتع ّطل المسجد ،وتعطيل
ِ
ُ
أفضل ِمن صالتِ ِه
المس��جد
المس��اجد ال ينبغي ،فصالة هذا الرجل في هذا
ِ
ٍ
ٍ
المس��جد
جماعة ش��ريطة أن ال يكون المس��جدُ قريبًا ِمن
أكثر
في مس��جد َ
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ثم يأتي في األفضل ّية بعد ذلك( :المس��جد األكثر جماعة)؛
األكثرِ جماعةًّ ،
لحدي��ث« :ص�لاة الرجل م��ع الرجل أزك��ى ِم��ن صالتِ ِه وح��ده ،وصالته
أحب إلى
م��ع الرجلين أزكى ِم��ن صالتِ ِه مع الرج��ل ،وما كانوا
أكث��ر فهو ّ
َ
ِ ()1
ثم يأتي في األفضل ّية بعد ذلك (المسجد العتيق) ،أي القديم؛ ألن
الله» ّ ،
ثم( :المس��جد األبعد) أولى
الطاعة فيه أقدم ،وهذا الفضل باعتبار المكانّ ،
من األقرب ،بمعني أنه إذا استوى المسجدان فيما سبق وكان أحدُ هما أبعد
ٍ
ِ
ألن َّ
خطوة تخطوها إلى
كل
ع��ن مكان الرجل ،فاألبعد َأولى ِمن
األق��رب؛ َّ

وي ُّ
حط بها عنك خطيئ��ةٌ .هذا على المذهب.
الص�لاة ُي ُ
َّ
رفع لك بها درج��ةٌُ ،
ِ
الح ِّي الذي أنت فيه)،
ولكن الصحيحّ :
أن األفضل( :أن تص ِّل َي في مس��جد َ
ّ
يحص ُل به ِعمارت��ه ،والتأليف لإلمام
س��وا ٌء كان أكث��ر جماعة أو أقل؛ ألنَّ��ه ُ
الحي ،ويندفع به ما قد يكون في قلب اإلما ِم إذا لم ت ِّ
ُصل معه ،ثم يليه:
وأهل
ِّ
أحب إلى الله»(،)2
أكثر فهو ُّ
(المس��جد األكثر جماعة)؛ لحديث« :ما كان ُ

ثم يليه( :المس��جد العتيق)؛ ألن
ثم يليه( :المس��جد األبعد)؛ لكثرة الخُ طاّ ،
تفضيل المكان بتقدُّ م الطاعة فيه يحتاج إلى ٍ
َ
دليل َب ِّي ٍن ،وليس هناك دليل َب ِّين
ِ
المسألة.
على هذه

َ
األفضل له أن يص ِّل َي
ف��إن
121201مس��ألة :إذا كان اإلنس��ان في مكَّة أو في المدينةَّ ،
ِ
َّبوي في المدينة؛ لما يتم ّيزان
في المس��جد الحرا ِم في مكَّة وفي المسجد الن ِّ
به عن سائر المساجد.
((( أخرج��ه ،أحم��د وأب��و داود ،والنس��ائي ،والحاكم وصححه ،وق��ال ابن حجر« :صححه ابن الس��كن،
وحسنه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
والعقيلي ،والحاكم».
ّ

((( أخرج��ه ،أحم��د وأب��و داود ،والنس��ائي ،والحاكم وصححه ،وق��ال ابن حجر« :صححه ابن الس��كن،
وحسنه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
والعقيلي ،والحاكم».
ّ
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ويحصل للمصلي ِمن
121202مس��ألة :إذا كان إمام المس��جد البعيد أحس��ن ِقراءة،
ُ
ِ
القري��ب ،كانت الص�لاة فيه خير من
يحص ُل في المس��جد
الخش��و ِع م��ا ال ُ
ِ
َ
العب��ادة َأولى
الفضل المتع ّل��ق بذات
ألن
الص�لاة في المس��جد األق��رب؛ َّ
ِ
الفضل المتع ّلق بمكانِها.
بالمراعاة ِمن

121203مس��ألةَ :ي ْح ُرم أن ُي َؤ َّم في مس��جد قبل إمامه الراتب إال بإذنه أو ُعذره كسفر
أو مرض ،واإلمام الراتب :هو المو ًّلى ِمن ِق َب ِل المسؤولين ،أو مو ًّلى ِمن ِق َب ِل
ِِ
ِ
ُّ
الر ُج َل في
الح ِّي ،فإنَّه
أهل َ
الر ُج ُل َّ
أح��ق الناس بإمامته؛ لحديث« :ال َيؤُ َّم َّن َّ
ِ
المسجد سلطانُه ،والنهي هنا للتحريمِ؛ وألنه
أن إما َم
س��لطانه»( ،)1ومعلو ٌم َّ
لو س��اغ له أن يؤ َّم في مس��جد له إمام راتب بدون إذنه أو عذره؛ أل َّدى ذلك
إلى الفوضى والنزاع.

عامًا .فالتوكيل
121204مسألة :إ ْذ ُن اإلمام الراتب ّإما أن يكون توكيالً ًّ
خاصا أو توكيالً ّ
الخاص :أن يقول اإلمام :يا فالن َص ِّل بالناس ،والتوكيل العا ّم أن يقول اإلمام
ّ
ِ
ِ
ِ
المعتاد كذا وكذا فص ُّلوا.
اإلقامة
موعد
رت عن
تأخ ُ
للجماعة :إذا َّ
ِ
أن َ
المس��جد قدَّ موا ش��خصًا يص ِّلي بهم ب��دون إذن اإلما ِم
أهل
121205مس��ألة :لو َّ
صحت صالتهم ـ على الصحيح ـ وأثموا؛
وص َّلى به��مّ ،
الرات��ب وال عذرهَ ،
الص�لاة بدون إذن اإلمام أو ُعذره ظاه��ر من الحديث والتعليل
َّ
ألن تحري��م َّ

الصحة حتى يقوم دليل على الفساد،
وأما صحة الصالة ،فاألصل
ّ
السابقينّ ،
وتحري��م اإلمامة في مس��جد له إمام راتب بال إذنه أو عذره ال يس��تلزم عدم
ُ

ألن هذا التحريم يع��ود إلى معنًى خارجٍ ع��ن الصالة وهو
صح��ة الص�لاة؛ َّ
ّ
االفتيات على اإلمام الراتب ،والتقدُّ م على ح ّقه ،فال تبطل به الصالة.

((( أخرجه مسلم.
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121206مس��ألة :إذا َص َّلى اإلنس��ان الصالة المفروضة منفردا أو في جماعة ،ثم حضر
«ص ِّل الصالة
��ن له أن يعيده��ا؛ لحديثَ :
مس��جد ًا أقيمت فيه تلك الصالة ُس َّ
ِ
المس��جد َف َص ِّل ،وال تقل :إ ِّني َص َّليت
لوقتها ،فإن ُأقيمت الصالة ،وأنت في
النب��ي َ ص َّلى صالة الفج��ر ذات يوم في
ف�لا ُأ َص ِّل��ي»()1؛ «وألنَّ
َّ
ِ
الخ ْي ِ
مس��جد َ
فلما انصرف من صالته إذا َبر ُجلين قد اعتزال ،فلم
ف في ِمنَىّ ،

ِّ
ِ
يصليا ،فدعا بهماِ ،
يء بهما ترعدُ
رسول الله ،فقال :ما
فرائص ُهما هيبة من
ُ
فج َ
َ
منعكما أنْ ُت ِّ
رسول الله ،ص َّلينا في ِرحالِنَا ،قال :إذا َص َّليتُما
صليا معنا؟ قاال :يا
في ِرحالِكما ،ثم أتيتما مسجد جماعةِّ ،
فصليا معهم ،فإ َّنها لكما نافلة»(.)2

121207مس��ألة :إذا َص َّلى اإلنس��ان صالة المغرب منفردا أو ف��ي جماعة ،ثم حضر
يسن له أن يص ّلى معهم؛ ألن المغرب
مسجد ًا أقيمت فيه صالة المغرب فال ّ

وت��ر النهار كما جاء في الحدي��ث( ،)3والوتر ال يجوز تكراره ،فإنَّه ال وتران
ِ
ت��ران في يوم ،وصالة المغرب ِوت��ر النهار .هذا على
ف��ي ليلة ،فكذلك ال ِو

يس��ن له ذلك ،ويس�� ّلم مع إمامه؛ ألن الفارق بين
ولكن الصحيح :أنه
قول.
ّ
ّ
أن إعاد َة المغرب ِمن أجل الس��بب الذي حدث
المغ��رب وبين وت��ر الليلَّ :
وهو حضور الجماع��ة ،وهذا فرق ظاهر؛ ولعموم حديث« :إذا َص َّليتُما في
ٍ
جماعة ِّ
فصليا معهم»( ،)4فإنه يشمل المغرب؛
ِرحالِكما ،ثم أتيتما مس��جد

((( أخرجه مسلم.

وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط:
((( أخرجه أبو داود ،والرتمذي وقال« :حديث حسن صحيح»،
ّ
«إسناده صحيح».

((( أخرجه أحمد ،والرتمذي وقال« :هذا حديث حسن» ،وض ّعفه األلباين.

وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط:
((( أخرجه أبو داود ،والرتمذي وقال« :حديث حسن صحيح»،
ّ
«إسناده صحيح».
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ِ
يستثن شيئًا.
النبي  لم
َّ
ألن َّ

ِ
121208مس��ألة :إذا َ
يس�� َّل َم مع
المعادة جاز له أن َ
أدرك المص ّل��ي ركعتي��ن من الص�لاة ُ
ِ
النبي
إتمامها ،وإن َّ
اإلم��امِ؛ ألنَّها له نافلة ال يلزمه ُ
أتم فه��و أفضل؛ لعمو ِم قول ّ
فص ُّلوا وما فاتكم فأتِ ُّموا»()1؛ وليحصل له مزيد أجر.
« :ما أدركتُم َ
ألن ذلك ليس ِمن عادة
��ن أن يقصدَ مسجد ًا إلعادة الجماعة؛ َّ
121209مس��ألة :ال ُي َس ُّ
الس��لف ،ولو كان هذا ِم��ن أمور الخير لكان ّأول الن��اس فِ ْعالً له الصحابة،
َّ
ِ
المس��جد ،فإذا ُأقيمت
لك��ن إذا كان هناك س��بب اس��توجب أن تحضر إلى
الصالة َف َص ِّل معهم فإنَّها نافلة.

ِ
المس��جد جماعت��ان دائمًا ،الجماع��ة األُولى
121210مس��ألة :يح��رم أن يكون في
ِ
النبي 
والجماعة الثانية؛ َّ
ألن هذا بدعة لم يكن معروفًا في عهد ِّ
لألمة.
وأصحابه ،وفيه تفريق ّ
121211مس��ألة :ال تكره إعادة الجماعة فِي المسجد ،أي لو َص َّلى اإلمام الراتب في
الجماعة ،ثم أتت جماعة ُأخرى لتُص ِّلي في نفس المس��جد فال كراهة .هذا
َ
الرس��ول  كان جالسا ذات
على المذهب ،وهو الصحيح؛ ألن
ِ
انتهت الص�لاة ،فقال« :من يتصدّ ق
ي��وم مع أصحاب��ه ،فدخل رجل بعدَ أن

عل��ى ه��ذا َف ِّ
يصل َي معه ،فقام أح��د القوم فص َّلى مع الرج��ل»( ،)2وهذا ن َّص
النبي َمن يص ّلي
صريح في إعادة الجماع��ة بعد الجماعة الراتبة حيث َندَ َب ُّ
م��ع هذا الرج��ل؛ ولحديث« :ص�لاة الرجل م��ع الرجل أزك��ى ِمن صالته
((( أخرجه البخاري ومسلم.

وصححه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي وقال« :حديث حسن»،
ّ
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الرجلين أزكى ِمن صالتِ ِه مع الرجل ،وما كان أكثر فهو
وحده ،وصال ُته مع َّ

أحب إلى الله»(.)1
ّ

النبوي؛ لئال
121212مس��ألة :تكره إع��ادة الجماعة فِي مس��جد الكعبة ،والمس��جد
ّ
ِ
ِ
الرات��ب فيهما .هذا على قول.
حضور الصالة مع اإلمام
يتوان��ى الناس عن
َ
انطبق على
ولك��ن الصحيح :عدم الكراهة؛ ألن ه��ذا التعليل لو أخذنا به ال
ّ
المسجدين وغيرِهما.

ِ
ألن الجماعة
121213مس��ألة :إعادة
الجماع��ة إذا فاتت مع اإلم��ا ِم الراتب واجب��ة؛ َّ
واجبة وفواتها مع اإلمام الراتب ال ُيسقط الوجوب.

121214مس��ألة :إذا كان المس��جد مس��جد ُسوق ،أو مس��جد طريق ،أو ما أشبه ذلك،
الرجالن والثالثة والعشرة يص ُّلون ثم يخرجون ،فال تُكره إعادة الجماعة
فيأتي َّ
ألن هذا المس��جد
في��ه ،قال بعض العلماء :قوالً واحد ًا ،وال ِخالفَ في ذلك؛ َّ

متفرقة ليس له إمام راتب يجتمع الناس عليه.
من أصله ُم َعدٌّ لجماعات ِّ
ِ
الصالة فال صال َة إال المكتوبة ،أي إذا ش��رع المؤذن في
121215مس��ألة :إذا ُأقيمت َّ
إقامة الصالة فال يجوز الش��روع في نافلة؛ لحديث« :إذا ُأ ِ
الصالة فال
قيمت َّ
صال َة إال المكتوبة»(.)2

ِ
تمها خفيفة؛ ِمن
121216مس��ألة :إذا أقيمت الصالة وك َ
َان اإلنس��ان في صالة نافلة َأ ّ
ِ
ِ
المب��ادرة إلى الدخ��ول في الفريضة ،إِال أن يخش��ى ف��وات الجماعة
أج��ل
((( أخرج��ه أحم��د ،وأبو داود ،والنس��ائي ،وصححه ،وقال اب��ن حجر« :صححه ابن الس��كن ،والعقيلي،
والحاكم» .والحديث حسنه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.

((( أخرجه مسلم.
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إن كان المتنفل في الركعة
فيقطعها .هذا على المذهب.
ولكن الصحيح :أنه ْ
ّ
أتمها خفيفة؛ لحديثَ « :من َ
أدرك
األولى قط ْع َها ،وإن كان في الركعة الثانية ّ
الصالة فقد َ
الصالة»( ،)1وهذا الذي َص َّلى ركعة قبل أن تُقام
أدرك َّ
ركع ًة ِمن َّ
ِ
الصالة س��المة ِم��ن المعارض الذي هو إقامة
الصالة يكون أدرك ركعة من َّ
َّ
الصالة ،فيكون قد أدرك الص�لا َة بإدراكِه الركع َة َ
تمها خفيفةً،
َّ
قبل النهي فل ُي َّ
ِ
الثانية منها فإنَّه يقط ُعها؛ ألنه
ّأما إذا كان في الركعة األولى ولو في الس��جدة
الصالة ولم تَخْ ُل ْص له؛ حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي
تتم له هذه َّ
ل��م َّ
الصالة النافلة .وهذا القول هو الذي تجتمع فيه األد َّلة.
عن َّ

الصالة والرجل يتن ّف��ل في بيته وجب علي��ه قطع النافلة؛
121217مس��ألة :إذا أقيم��ت َّ
ِ
الصالة فال صال َة إال المكتوب ُة»( ،)2ولحديث« :إذا
لعمو ِم حديث« :إذا ُأقيمت َّ
الص ِ
سمعت
الة»( ،)3فقوله« :فامشوا» ْأم ٌر ،فمتى
َ
س��معتم اإلقام َة فامش��وا إلى َّ
واذهب،
اإلقام��ة وأنت في بيتك في الركع��ة األُولى ـ على الصحيح ـ فاقطعها
ْ
ِ
فأتمه��ا خفيفةً ،هذا ما لم َ
الجماعة؛ ألنك
ف��وات
تخش
َ
وإن كن��ت في الثانية َّ
ِ
الجماعة ،ولو كنت في الركعة
فوات
إذا كنت خارج المس��جد ر َّبما تخش��ى َ
ألن صالة الجماعة واجبة والنافلة ليست كذلك.
الثانية ،فحينئذ اقطعها؛ َّ

121218مس��ألة :حدي��ث« :إذا أقيمت الص�لاة فال صالة إال المكتوب��ة»( )4مرا ُده إذا
أن تص ِّل َي معه ،فال
أن تص ِّل َي مع هذا اإلمامِّ ،أما إذا َ
َ
كنت ال تريدُ ْ
كن��ت تريدُ ْ
وسمعت إقام َة ِ
ِ
أحدهما،
بجوار َك مسجدان
َح َر َج عليك أن تتن َّف َل ،فلو كان
َ

(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه مسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه مسلم.
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ِ
المسجد الثاني فال َح َر َج عليك.
الراتبةَ؛ لتص ِّل َي في
وأردت أن تص ِّل َي َّ

121219مس��ألةَ :م ْن ك ّبر قبل سالم إمامه التس��ليمة األولى فقد أدرك الجماعة؛ ألنه
ِ
ِ
ِ
َ
ولكن
الصالة .هذا على قول.
ّ
أدرك جزء ًا من الصالة ،فكان له حكم ُمدرك َّ
ِ
بإدراك ركعة؛ لحديثَ « :من َ
أدرك ركع ًة
أن الجماعة ال تدرك إال
الصحيحَّ :
ِ
الة فقد َ
الص ِ
َ
أدرك في الجمعة َّ
الركعة
أقل من
الصال َة»()1؛ وألنَّه لو
أدرك َّ
ِمن َّ
لم يدرك الجمعة.

ْ
تدخ��ل معه؛ ألن
جئ��ت واإلما ُم قد س�� َّل َم التس��ليم َة األُولى فال
121220مس��ألة :لو
َ
ِ
فإن
أن المس��بوق لو دخل مع اإلمام بعدَ
التس��ليمة األُولى َّ
الفقها َء َص َّرحواّ :
لما َس�� ّلم التسليمة األُولى
صال َت ُه ال تنعقدُ ووجب عليه اإلعادة؛ ّ
ألن اإلما َم ّ
يصح أن ينوي االئتمام به وهو قد شرع في
شرع في التح ّلل ِمن الصالة فال
ّ
التح ّلل من الصالة.
ِ
ٍ
الركعة
مس��جد واإلمام قد رفع رأس��ه من الركوع في
أتيت إلى
121221مس��ألة :إذا َ
ِ
ِ
ُ
الصالة ،أو ستدرك
تعلم أنك
س��تدرك مسجد ًا آخر من أول َّ
األخيرة ،وأنت ُ
ِ
ِ
الجماعة؛ ألنَّك س��وف تدرك
المس��جد الثاني فال تدخل مع هذه
ركعة في
تاما في مسجد آخر.
جماع ًة إدراكًا ّ

121222مسألة :إذا َل ِ
ح َق المأمو ُم اإلما َم راكعا دخل معه في الركعة ،ويكون قد َ
أدرك
الركعة؛ لحديث« :من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة»(.)2

121223مس��ألة :إذا َل ِ
ح َق المأمو ُم اإلم��ا َم راكعا لزمته تكبيرة اإلحرام ،وإال لم تنعقد
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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يهوي؛ ألنَّه لو َهوى
أن
أن يك ِّب َر لإلحرام قائمًا منتصبًا قبل ْ
صالت��ه ،وال ُبدَّ ْ
َ
ِ
ف��ي ِ
بتكبيرة اإلح��را ِم غير قائ ٍم وتكبير ُة اإلحرا ِم ال
حال التكبيرِ لكان قد أتى
يكون فيها قائمًا.
ُبدَّ أن
َ

ِ
لحديث أب��ي بكر َة
121224مس��ألة :إذا لح��ق اإلم��ام راكعا س��قطت عنه الفاتح��ة؛
َ
دخ��ل مع
َ أنَّ��ه
النب��ي  راكعا ،وك ّبر قب��ل أن يدخل في
ِّ
ّ
النبي سألَ :من الفاعل؟ فقال أبو بكرة :أنا ،فقال
الصف وركعّ ،
ولما س�� ّلم ّ
ِ
()1
بقضاء تلك الركعة؛ وألن قراء َة
يأمره
له« :زادك الله حرصا وال َت ُعدْ »  ،ولم ْ
ِ
الفاتحة إنَّما تجب في ِ
حال القيامِ ،والقيا ُم هنا س��قط ضرورة متابعة اإلمام،
فلما سقط عنه القيام سقط عنه ِّ
كر الواجب فيه ،وهو ِقراءة الفاتحة.
الذ ُ
َّ
121225مسألة :إذا َل ِ
أن ُيك ّبر تكبيرتين ،التكبيرة
ح َق المأمو ُم اإلما َم راكعًا ،فاألكمل ْ
األولى لإلحرام ،والتكبيرة الثانية للركوع.

ِ
121226مس��ألة :إذا َل ِ
تكبيرة
ح َق المأم��و ُم اإلما َم راكعًا أجزأته تكبي��ر ُة اإلحرا ِم عن
يركع بدون تكبير؛ ألنَّهما
مرة واحدة وهو قائم منتصب ،ثم
ُ
الركوعِ ،فيك ِّبر َّ
ُّ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
��ي بإحداهما عن
عبادت��ان م��ن جن��س واحد اجتمعتا ف��ي آن واح��د ،فاكتُف َ
األخرى؛ وألنه لو اش��تغل بالتكبير للركو ِع فر َّبما فاته الركوع ،والمحافظة
ألن التكبير واجب للركوعِ ،والركوع هو األصل؛ ألنه
عل��ى الركوع َأولى؛ َّ
ُركن.

121227مس��ألة :إذا َل ِ
ح َق المأمو ُم اإلما َم في غير الركوع ،لزمته تكبيرة اإلحرام وهو
قائم منتصب قبل أن َي ْه ِوي.
((( أخرجه البخاري.
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121228مس��ألة :إذا َل ِ
ح َق المأمو ُم اإلما َم في غير الركوع فإنه يك ِّبر لإلحرام فقط وال
ِ
الجل��وس انتقال إلى ركن ال يليه،
يك ِّب��ر لالنتقال؛ ألن انتقاله ِمن القيام إلى
التكبير إنَّما يكون في
ألن
فلم��ا كان انتقاال إلى رك��ن ال يليه ،فال تكبير هنا؛ َّ
َ
َّ
ِ
االنتقال ِمن الركن إلى الركن الذي يليه ،وهنا الركن ال يليه ،فال يك ِّبر .هذا

ِ
الفقهاء .ولكن مع هذا لو ك ّبر المس��بوق فال حرج ،وإن
هو المش��هور عند
ِ
ِ
للتفريق
لإلنسان؛ ألنه ليس هناك دليل واضح
ترك فال حرج ونجعل الخيار
ِ
الجائز أن َ
إن القع��ود ال يلي القيام،
بي��ن الركوع وغيره ،إذ ِم��ن
يقول قائلَّ :
لك��ن ال��ذي جعلني َأ ْق ُعدُ هو اتِّباع اإلمامِ ،فأن��ا اآلن انتقلت إلى ركن مأمور
ِ
باعتبار األصل.
باالنتقال إليه ولكن تبعًا لإلمام ال

يقرأ مع ِ
121229مس��ألة :ال يجب على المأموم أن َ
س��ر ّية وال في
اإلما ِم ال في صالة ِّ
إمام فقراء ُة
ص�لاة جهرِ ّية ،ال فاتحة وال غيرها؛ لعموم حديثَ « :م ْن كان له ٌ
ولك��ن الصحيح:
اإلم��ا ِم ل��ه قراء ٌة»( .)1ه��ذا على المش��هور من المذهب.
ّ
وجوب ق��راءة الفاتحة على اإلم��ام والمأموم والمنف��رد؛ لضعف الحديث
ْ
يق��رأ بفاتِ ِ
ِ
الكت��اب»()2؛
حة
��ن لم
لم ْ
الس��ابق؛ ولعم��وم حدي��ث« :ال صال َة َ

ولحدي��ث« :لع َّلكم تقرأون َ
خلف إمامكم؟ قالوا :إي والله ،قال :ال تفعلوا
لمن لم يقرأ بها»(.)3
إال ُبأ ِّم القرآن ،فإنه ال صال َة َ
((( أخرج��ه أحم��د ،وابن ماجه ،وق��ال البخاري« :هذا خرب ل��م يثبت عند أهل العلم إلرس��اله وانقطاعه».
وحسنه األلباين.
وض ّعفه ابن كثير،
ّ

((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،والنسائي ،والبيهقي وقال« :إسناده صحيح ورجاله ثقات» ،وض ّعفه األلباين،
وقال شعيب األرنؤوط« :صحيح لغيره».
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إمام ِه في الص ِ
إسرار ِ
ِ
ِ
الة
الفاتحة وغيرِها في
س��تحب للمأمو ِم قراء ُة
121230مس��ألةُ :ي
َّ
ُّ
أن ِقراءة الفاتحة على المأمو ِم ركن.
السرية .هذا على قول.
ولكن الصحيحّ :
ّ
َّ
إمام ِه ف��ي الص ِ
الفاتحة في س��كوت ِ
ِ
الة
س��تحب للمأم��و ِم ق��راءة
121231مس��ألةُ :ي
َّ
ّ
ِ
الفاتحة على المأمو ِم
أن ِق��راء َة
الجهري��ة .هذا على ق��ول.
ولكن الصحيحّ :
ّ
َّ
ُركْن ال ُبدَّ منه ،فيقرؤها ولو كان اإلما ُم يقرأ.
السكتات التي في الص ِ
الة الجهرية ثالث ،وهي:
121232مسألة:
ُ
َّ
الفاتحة يف الر ِ
ِ
َ 1 .1
كعة األُولى.
قبل
َّ
ورة يف الر ِ
2 .2بين الفاتحة وقراءة الس ِ
كعة األُولى والثانية.
َّ
ُّ
َ 3 .3
الركعة األُولى والثانية.
الركو ِع قليالً يف َّ
قبل ُّ

صاب بس�� َع ٍ
ال أو ُع َط ٍ
ٍ
اس ،فال
َت اإلمام
121233مس��ألة :إذا َس��ك َ
لعارض ،مثل :أن ُي َ ُ
ألن اإلما َم ال ُ
يقرأ.
بأس أن يقرأ المأموم الفاتحة؛ َّ

أن َ
يسمع اإلما َم ل ُب ْع ٍـد .مثل :أن يكون
يقرأ إِذا لم
121234مس��ألة:
يس��تحب للمأموم ْ
ْ
ُّ
ٍ
يس��مع قراء َة
صوت فيقرأ المأمو ُم إذا لم
المس��جدُ كبير ًا ،وليس هناك ُم َك ِّب ُر
ْ
يسكت؛ ألنَّه ليس في الص ِ
ِ
سكوت.
الة
الفاتحة ،وال
غير
ٌ
ُ
َّ
اإلما ِم حتى َ
أن َ
لض َّجةَ ،كما لو كان
يقرأ إِذا لم
121235مس��ألة:
يس��مع اإلما َم َ
يس��تحب للمأموم ْ
ْ
ُّ
ِ
ِ
تشتغل فإ َّن ُه ُ
َ
ُ
السما ِع
ألن هذا
المسجد ورش ،أو مكاين
حول
يقرأ؛ َّ
ُ
المانع من َّ
المانع ال ُب ْعدُ .
خاصا به ،فهو كما لو كان
ُ
عا ٌّم ليس ًّ

الص َم ُم،
121236مس��ألة :إذا كان المأموم لم
خاص به وهو َّ
يسمع قراءة إمامه لمان ٍع ٍّ
ْ
فإنَّه ال ُ
ولكن
ش��و َش على أحد من المص ّلين .هذا على قول.
ّ
يقرأ؛ حتى ال ُي ِّ
الصحيح :أنه يقرأ الفاتحة وجوبا.
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121237مس��ألة :ال يقرأ المأم��وم خلف إمامه في الركعات الجهرية س��وى الفاتحة
س��واء كانت الصالة صالة فريضة أو نافلة؛ لحديث« :لع َّلكم تقرأون َ
خلف
إمامك��م؟ قالوا :إي والله ،قال :ال تفعلوا إال ُ
لمن
ب��أ ِّم القرآن ،فإنه ال صال َة َ
لم يقرأ بها»( .)1هذا على الصحيح.

ولكن
121238مسألة :يستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه .هذا على قول.
ّ
الصحيح :أنه إذا دخل المسبوق في صالة جهرية واإلمام يقرأ ما بعد الفاتحة
يتعوذ ،ويبسمل ،ويقرأ الفاتحة ،ثم ينصت لقراءة إمامه.
فال يستفتح ،بل ّ

قبل ِ
121239مس��ألة :إذا ك ِّب َر المأموم لإلحرا ِم َ
إمام ِه أو معه ،فال تنعقدُ صال ُة المأمو ِم
يفعل فعليه إعاد ُة الص ِ
تكبيرة ِ
ِ
ٍ
إمام ِه ،فإن لم ْ
الة.
حينئذ،
فيلزمه أن يك ِّب َر بعدَ
َّ
ُ
121240مسألة :إذا ركَع المأموم أو سجدَ قبل ِ
إمام ِه وجب عليه أن يرفع ليأتي بالركن
َ َ
َ َ
بعد إمامه؛ لحديث« :ال َ
َ
يس��جد»(.)2
يركع ،وال تس��جدُ وا حتى
ترك ُعوا حتى َ
أن المأموم إذا س��ابق إِ ِ
مام ِه عام��د ًا عالما
ه��ذا على قول.
ولك��ن الصحي��حَّ :
ّ
فصال ُته باطلةٌ ،سواء رجع أم ال؛ ألنَّه َفع َل محظور ًا في الص ِ
الة وهو المسابقة،
َّ
َ
ُ
ِ
يوجب بطالنَها).
العبادة
(إن فعل المحظور عمد ًا في
والقاعد ُة تقولَّ :
ُ
121241مسألة :إذا سبق المأموم إمامه ناسيا أو جاهال وجب عليه الرجوع واإلتيان
بما فاته ،ومتابعة إمامه.

ِ
ِ
المذهب ما يلي:
المشهور ِمن
إمامه على
121242مسألة :خالص ُة أحكا ِم َس ْب ِق المأمو ِم َ
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،والنسائي ،والبيهقي وقال( :إسناده صحيح ورجاله ثقات) ،وض ّعفه األلباين،
وقال شعيب األرنؤوط :صحيح لغيره.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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قبل ِ
��ر لإلحرا ِم َ
إمام ِه أو معه،
الس�� ْب ُق إىل تكبرية
ِ
1 .1أن يك��ون َّ
اإلحرام ،بأن يك ِّب َ
تكبيرة ِ
ِ
ٍ
إمام ِه ،فإن
حينئذ،
ف�لا تنعقدُ صال ُة المأمو ِم
فيلزمه أن يك ِّب َر بعدَ
ُ
يفعل فعليه إعاد ُة الص ِ
لم ْ
الة.
َّ
قبل ِ
الس�� ْب ُق إىل ُر ْك ٍن ،مثل :أن يرك ََع َ
فيلزمه
إمامه أو يس��جدَ قب َله،
2 .2أن يكون َّ
ُ
أن يرج��ع ليأتي بذل��ك بعدَ ِ
ف��إن لم ْ
يفعل عالم��ًا ذاكر ًا بطلت
إمام ِهْ ،
َ
َ
وإن كان جاهالً أو ناسيًا ،فصالتُه صحيحةٌ.
صال ُت ُهْ ،

ويرف��ع َ
إمامه،
يركع
ْ 3 .3
قبل ْ
أن َ
َ
الركو ِع ،مثل :أن َ
الس�� ْب ُق ب ُر ِ
أن يك��و َن َّ
ك��ن ُّ
يركع ُ
بطلت
بطلت صالتُه ،وإن كان جاهالً أو ناسيًا،
فإن كان عالمًا ذاكر ًا
ْ
ْ
الركع ُة فقط إال أن يأتي بذلك بعدَ ِ
إمام ِه.
َّ
َ
ويرفع َ
أن يس��جدَ
غري الركوع ،مثل :أن يس��جدَ
قبل ْ
َ
الس�� ْب ُق ب ُر ٍ
4 .4أن يك��ون َّ
كن ِ
أن يرجع ليأت��ي بذلك بعدَ ِ
ف��إن لم ْ
يفعل عالمًا
إمام��ه،
إمام ِهْ ،
فيلزمه ْ
َ
ُ
ُ
َ
وإن كان جاهالً أو ناسيًا ،فصالته صحيحة.
ذاكر ًا
ْ
بطلت صالتُهْ ،
سجود ِ
ِ
ويرفع َ
قبل
إمام ِه ،ثم يسجدَ
الس ْب ُق ب ُركنني ،مثل :أن يسجدَ
َ
5 .5أن يكون َّ
ِ
ِِ ِ
الثاني َة َ
الس
ويرفع ويس��جدَ
��جدة األولى ،أو يس��جدَ
َ
قبل َر ْف ِع إمامه من َّ
س��جود ِ
ِ
الثاني َة َ
وإن
ف��إن كان عالمًا ذاكر ًا،
قبل
ْ
بطل��ت صالتُهْ ،
إمام ِهْ ،
أن يأتي بذلك بعدَ ِ
إمام ِه.
كان جاهالً أو ناسيًا،
ْ
بطلت ركعتُه فقط إال ْ َ
إمامه عالمًا ذاكر ًا ،فصالتُه باطل ٌة
121243مس��ألة :الصحيح :أنَّه متى َس�� َب َق المأموم َ
الس ِ
أن َ
ِّ
يزول
وإن كان جاهالً أو ناسيًا ،فصالتُه صحيح ٌة إال ْ
بقْ ،
بكل أقسا ِم َّ
يدر َكه اإلمام ،فإنه يلزمه الرجوع؛ ليأتي بما سب َق فيه بعدَ ِ
إمامه،
عذره قبل ْ
َ َ
ُ
أن ِ ُ
ُ
ُ
َ
فإن لم ْ
بطلت صالتُه وإال فال.
يفعل عالمًا ذاكر ًا،
ْ

121244مسألة :للمأموم مع ِ
ٌ
أربع( :تَخَ ُّلف ،موافقة ،متابعة ،مسابقة).
إمام ِه
أحوال ٌ
ُ
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121245مسألة :التخ ّلف عن ِ
اإلما ِم نوعان:

ٍ
لع��ذر وجب علي��ه أن يأتي بما
1 .1ختلُّ��ف لع��ذر :إذا كان تخ ّل��ف المأموم

تخ َّل َ
��ف به،
وإن كان ُركنًا كامالً
ويتابع اإلم��ا َم وال َح َر َج عليه ،حت��ى ْ
ُ
إمامه حتى سب َقه
أن ش��خصًا َس��ها و َغ َف َل أو لم
أو ُركنين .فلو ّ
ْ
يس��مع َ

اإلم��ا ُم ُبر ٍ
ك��ن أو ُركنين ،فإنه يأتي بما تخ َّل َ
إمامه ،إال أن
ف ب��ه،
ُ
ويتابع َ
يص��ل اإلما ُم إلى المكان الذي هو فيه فإنَّه ال يأتي به ويبقى مع ِ
َ
اإلمامِ،
ِ
إمامه الركعة التي تخ َّل َ
ف فيها
وتصح له ركع ٌة واحد ٌة مل َّفق ٌة ِمن ركعتي
ُّ
ِ
وصل إليها ِ
َ
اإلما ُم وهو يف مكانِ ِه.
والركعة التي
2 .2ختلُّ��ف لغري ع��ذر :التخ ُّلف لغيرِ ُع ٍ
ِ
الركن ،أو
ذر ّإما أن يك��ون تخ ُّلفًا يف
ِ
المتابعة ،لكن
تتأخر عن
تخ ُّلف��ا ُبركن ،فالتخ ُّلف يف الركن معن��اه :أن َّ
َ ِ
ت��درك ِ
ِ
ُ
بقي
الركن الذي انتقل إليه ،مثل :أن
اإلما ُم يف
يركع اإلما ُم وقد َ
علي��ك آي�� ٌة أو آيتان ِمن الس ِ
ُ
تكم��ل ما بقي عليك،
وبقيت قائمًا
��ورة،
َ
ُّ
وأدرك��ت ِ
اإلما َم يف الرك��وعِ ،فالركع��ة هنا صحيحة،
ركعت
لكنّ��ك
َ
َ
��ر َع يف الركو ِع من
ألن
للس��نَّة؛ َّ
َ
المش��روع أن ت َْش َ
لك��ن الفعل مخالف ُّ
َ
يص��ل إمامك إلى الركوعِ ،وال تتخ َّل��ف؛ لحديث« :إذا َر َك َع
حين أن
أن اإلمام يسبقك ُبر ٍ
ِ
فاركعوا»( .)1والتخ ُّل ُ
كن ،أي أن
ف
بالركن معناهَّ :
إن التخ ُّل َ
كالس ْب ِق ،فإذا
يرك ََع
تركع ،فالفقها ُء يقولونَّ :
ويرفع قبل أن َ
َ
ف َّ
ِ
بالسجود
وإن تخ َّلف
تخ َّلف بالركو ِع فصالته باطل ٌة كما لو س��بقه بهْ ،

فصالته على ما قال الفقها ُء صحيحةٌ؛ ألنه تَخ ُّلف ُبر ٍ
كن غيرِ الركوعِ.
كن لغيرِ ُع ٍ
��ف عنه ُبر ٍ
ولك��ن الصحيح :أنَّه إذا تخ َّل َ
��ذر فصالتُه باطلةٌ،
ّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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أن ِ
اإلمام رفع
س��واء كان الركن ركوعًا أم غير ركوع ،وعل��ى هذا لو َّ
ِ
ِ
ِ
فبقي
م��ن الس��جدة األولى ،وكان ه��ذا المأمو ُم يدعو اهللَ يف الس��جود َ
يدعو اهلل حتى سجدَ ِ
اإلما ُم السجد َة الثاني َة فصالتُه باطلةٌ؛ ألنه تخ ُّل ٌ
ف
َ
بركن ،وإذا سبقه ِ
ٍ
ٍ
بركن فأين المتابعة؟!
اإلما ُم

121246مسألة :موافق ُة اإلمام قسمان:

ِ
تضر إال
1 .1موافق��ة يف األق��وا ِل :موافق ُة المأموم لإلمام يف أق��وال الصالة ال ُّ
ِ
��ر أن يوافق المأم��وم ِ
تكبي��رة ِ
اإلما َم ،أو
يف
اإلحرامِ ،والس�لامِ ،فال يؤ ِّث ُ
أن المأموم س��مع ِ
يتشهد،
يتقدَّ م عليه ،أو َّ
يتأخ َر عنه ،فلو ُفرِ َض ّ
اإلما َم َّ
ِ
ِ
باألقوال ما عدا التَّحريمة،
الس ْب َق
وسبقه
ُّ
يضر؛ ألن َّ
بالتش��هد ،فهذا ال ُّ
يضر ،وكذلك أيضًا لو سبقه بالفاتحة فقرأ
والتس��ليم ليس بمؤ ّثرٍ وال ُّ
َّ
ِ
اك َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
ين} واإلمام يقرأ{ :إِ َّي َ
ين} يف
{والَ َّ
اك ن َْس��تَع ُ
الضا ِّل َ
المأم��ومَ :
ِ
يضر.
صالة ال ُّظهرِ مثالً فال ّ
ِ
أفع��ال الصالة مكروهةٌ.
2 .2موافق��ة يف األفع��ال :موافق�� ُة المأموم لإلمام يف
قال ِ
اله ِ
مثال��ه :لم��ا َ
اإلم��ا ُم( :اهلل أكبر) للركوعَِ ،
ي َهوى
��ر َع يف ُ
��و ّ
وش َ
المأموم ِ
واإلما ُم سواء ،فهذا مكروه؛ لحديث« :إذا َركع فاركعوا ،وال

()1
النبي 
تركعوا حتى َ
يركع»  .قال البرا ُء بن َعازب« :كان ّ

النبي
إذا ق��ال :س��مع اهلل لمن حمده لم َي ْح ِن أحد م َّنا ظه��ره حتى َ
يقع ُّ
ساجدا ،ثم َن َق ُع سجودا َ
بعده»(.)2

اإلما ُم تكبير َة ِ
تم ِ
121247مس��ألة :إذا ك ّبر المأموم لإلحرام َ
اإلحرام لم تنعقدْ
قب��ل أن ُي َّ
وصححه األلباين.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود،
ّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ِ
ِ
انتهاء ِ
بتكبيرة ِ
اإلما ِم منها نهائيًا.
اإلحرا ِم بعد
يأتي
صالتُه أصالً؛ ألنه ال ُبدَّ أن َ
ِ
وأما إذا
121248مس��ألةُ :يكره أن يس ّلم المأموم مع إمامه التس��ليم َة األُولى والثانيةّ ،
ِ
التسليمة
س َّلم التس��ليم َة األولى بعدَ التسليمة األولى ،والتسليم َة الثانية بعد
فإن هذا ال بأس به ،لكن األفضل :أن ال تس ِّل َم إال بعد التسليمتين.
الثانيةَّ ،

��ر َع المأموم في
الس��نّة ،ومعناها :أن َي ْش َ
121249مس��ألة :متابع��ة المأموم إلمامه هي ُ
ٍ
الة َفور ش��رو ِع ِ
أفع��ال الص ِ
موافقة .فمث�لاً :إذا َرك ََع تركع
إمام ِه ،لكن بدون
ِ َّ
َْ
ْ
بقي عليك آي ٌة لكونها توجب التخ ُّل َ
ف
وإن لم
ْ
تكمل القراء َة المستح َّبةَ ،ولو َ
ِ
ِ
ِ
تابع ِ
اإلما َم ،فكونك تتاب ُعه
رفع من الس��جود ْ
الس��جود إذا َ
فال تكملها ،وفي ُّ
ألن صالتَ��ك ارتبطت ِ
ُ
باإلمامِ،
أفضل من كونك تبقى س��اجد ًا تدع��و الله؛ َّ
إمام ِ
بمتابعة ِ
ِ
ك.
مأمور
وأنت اآلن
ٌ

الصالةُ ،وك َّب َر ِ
اإلما ُمَ ،
ْ
يدخل َر ُج ٌل مع
وقرأ الفاتحةَ ،ولم
121250مسألة :إذا ُأقيمت َّ
ِِ
ركع ِ
ِ
رج ِ
الن
ت
ُ
اإلما ُم ُق ْم ُ
بقي ُ
اإلمامِ ،وقال :إذا َ
فبقي في مكانه ،أو َ
وركعتَ ،
اإلمام قاما فركعا معه ،فإنَّه ال يلزمه حكم الص ِ
الة ـ على
ُ َّ
ُ
يتحدَّ ثان ،ولما ركَع ِ ُ
الصحي��ح ـ؛ ألنه ل��م يدخل فيها ،لكنّه أخطأ و َف َّو َت على نفس��ه خير ًا كثير ًا؛
الفاتحة والس ِ
ِ
اإلحرا ِم بعد اإلمامِ ،
ألنه فاته فضيلة تكبيرة ِ
إن كان
وقراءة
��ورة ْ
ُّ
ِ
ألن َ
إن
بعض
العلماء قالواَّ :
عرض نفسه لفوات ركعة؛ َّ
هناك س��ورة؛ وألنه َّ
ركعتَه ال ِ
تص ُّح.
يركع أو يرفع أو يسجد
121251مسألة :مسابقة اإلمام ال تجوز ،فال يجوز للمأموم أن َ
قبل إمامه؛ لحديث« :ال َ
َ
َ
يسجد»(.)1
يركع ،وال تس��جدُ وا حتى
ترك ُعوا حتى َ

وصححه األلباين.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود،
ّ
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التحريم ،بل لو قال قائل :إنَّه ِمن كبائرِ
ِ
ُ
الذنوب لم ُي ْب ِعدْ ؛
واألصل في النهي
ُ
رأس��ه َ
قبل اإلم��ام أن ُي َح ِّو َل الله رأس��ه
لحدي��ث« :أ َما يخش��ى ال��ذي يرفع َ
رأس حمار ،أو يجعل صورت��ه صورة حمار»( .)1وهذا وعيد ،والوعيد ِمن
ِ
عالمات كون الذنب ِمن كبائرِ الذنوب.

121252مسألةُ :ي َس ّن لإلمام التخفيف على المأمومين مع اإلتمام .هذا على المذهب.
أن التخفيف الموافق للس��نّة في ّ
ح��ق اإلمام واجب؛ ألن
ولك��ن الصحيحّ :
ّ
النبي « :أتريدُ يا ُ
معاذ
مع��اذ بن جبل ّ
لما أطال بأصحابه ق��ال له ُّ
()2
ألتأخر
النبي ش��كا إليه رجل فقال :إنّي
َّ
ويؤيد ذلكّ :
أنْ تكون َف َّتانًا» ّ ،
أن َّ

مما يطيل بن��ا .قال ال��راوي :فما رأيت
ع��ن ص�لاة الصبح من أجل ف�لانّ ،
النبي َغ ِضب في موعظة َق ّط أشدَّ ما غضب يومئذ .فقال« :يا أ ّيها الناس ،إنّ
َّ
منكم من ّف ِرين ،فأ ّيكم أ ّم الناس فل ُي ِ
وجز ،فإنَّ ِمن ورائه الكبير والضعيف وذا
الحاج��ة»()3؛ وألَ َّن ِ
ف لغيره
ف لغي��ره،
اإلما َم
تصر َ
يتصر ُ
ُ
والواجب على َمن َّ
َّ
ِ
أن َ
لنفسه فيفعل ما يشاء مما ُيباح له .فإذا
ف
يفعل ما هو
تصر َ
ُ
أحسنّ ،أما َمن َّ
ِ
فإن
واقتصرت على
كنت أص ِّلي لنفسي،
ُ
ُ
الواجب في األركان والواج ّباتَّ ،
كنت إمام��ًا فليس لي ذلك؛ ألنَّه يجب أن أص ِّلي الصالة
ل��ي ذلك ،لكن إذا ُ
ف لنفسي.
المطابقة للسنَّة ب َقدْ ِر المستطاعِ؛ ألنّني ال
أتصر ُ
َّ

اإلتمام :هو موافقة الس��نّة ،وليس الم��راد ِ
121253مس��ألةِ :
أن يقتصر اإلمام
باإلتمام ْ
على أدنى الواجب.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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أن المأمومين محصورون ،وقالوا :يا فالنَ ،ع ِّج ْل بنا لنا ُشغل،
121254مسألة :لو ُفرِ َض َّ
ٍ
ِ
ألن المأمومين أ ِذنوا له في ذلك.
يقتصر على أدنى
فحينئذ له أن
الواجب؛ َّ
َ

ِ
ِ
121255مس��ألة :لو قرأ ِ
الجمع��ة والمنافقون فليس
الجمعة بس��ورة ُ
اإلما ُم في صالة ُ
صالة الصبح ِمن ي��و ِم الج ِ
ِ
معة
مط��والً؛ ألنَّ��ه موافق للس��نَّة( ،)1ولو قرأ ف��ي
ُ
ِّ
ِ
ِ
الركعة الثانية فهذه
الركعة األُولى وبسورة اإلنسان في
بس��ورة السجدة ،في
ٍ
وراء إمام َق ُّط َّ
صالة
أخف
السنَّ ُة( .)2وقد قال أنس بن مالك« :ما َص َّليت َ
هي ُّ

ِ
ّ
أخف
رسول الله  .)3(»فالصالة الموافقة للسنَّة هي
أتم ِمن
وال َّ
وأتم الصالة ،فال ينبغي ِ
يطيع َ
بعض المأمومين في مخالفة
لإلمام ْ
أن َ
الصالة ّ
ألن اتّباع السنَّة رحمة.
السنَّةّ ،

ٍ
ألن هذا
121256مسألة :إذا حصل عارض يقتضي التخفيف
فحينئذ اإلمام ُيخ ّفف؛ َّ
ِ
الدائم فإنّنا ُ
السنَّة.
السنَّةّ ،أما الشيء الالز ُم
نفعل فيه ُّ
ُ
من ُّ
المطلوب ِمن ِ
اإلما ِم ينقسم إلى قسمين:
121257مسألة :التخفيف
ُ
الس��نَّة ،فإن جاو َز ما
ختفيف الزم :وهو أال يتجاوز اإلمام ما
1 .1
ْ
ٍ
جاءت به ُّ
«ص ُّلوا كما رأيتُموين
طول ،وأد ّلته :حدي��ثَ :
الس��نَّة ،فه��و ُم ِّ
جاءت به ُّ
ُأ َص ِّل��ي»( ،)4وحدي��ث« :إذا أ ّم أحدكم الناس فليخ ّف��ف»( ،)5والمرا ُد
الس��نَّة ،وقول أن��س« :ما ص ّلي��ت وراء إمام َق ّط
بالتخفي��ف :ما طابق ُّ

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ّ
النبي .)1(»
أخف صالة وال ّ
أتم من ّ

2 .2ختفيف عارض :وهو أن يكون هناك س��بب يقتضي ِ
عما جاءت
اإليجا َز َّ
الس��نَّة ،أي أن ُيخ ِّف َ
الس��نَّة ،ودليله :حديث:
��ف أكثر مما جاءت به ُّ
به ُّ
الصبي،
«إ ّني ألدخل يف الصالة ،وأنا أريد أنْ ُأ َط ِّول فيها ،فأسمع بكاء
ّ
فأتجوز يف صالتي؛ كراهية أنْ َأ ُشقَّ على ُأ ّمه»( ،)2ويف رواية..« :مخافة
َّ

أنْ ُت ْفت ََن ُأ ّمه»(.)3

ألن هذا هو
يطول الركعة األُولى أكثر ِمن الثانية؛ َّ
121258مس��ألةُ :ي َس ّن للمص ّلي أن ِّ
طول الركعة
الس��نَّة كما في حديث أبي قت��ادة« :أنَّ
النبي  كان ُي ِّ
ُّ
َّ
ُ
ُ
اإلنسان ّأول ما يدخل
ألن
األولى أكثر ِمن الثانية»()4؛ وألنه
َ
موافق للطبيعة؛ َّ

في الص ِ
ِ
المناسب أن تكون الركعة األُولى أطول
الة يكون أنش��ط ،فكان ِمن
َّ
وألن في ذلك مراعاة للمأموم الداخل بعد إقامة الصالة.
ِمن الثانية؛ َّ

ِ
أن ال ُعلما َء
يطو َل الركع َة األُولى أكثر ِمن
الثانية إال َّ
121259مسألةُ :ي َس ّن للمص ّلي ْ
أن ِّ
استثنوا مسألتين:
ُ
الفرق يس��ير ًا ،فال َحرج مثل (سبح) و(الغاشية) يف يوم
1 .1األوىل :إذا كان
الجمعة ويف يوم العيد ،فإن (الغاشية) أطول ،لكن ال ُّط َ
ول يسير.
2 .2الثاني��ة :الوج��ه الثاين يف ص�لاة الخوف .فصال ُة الخ��وف وردت عن
النبي  على أوجه متعدِّ دة حسب ما تقتضيه الحالِ ،
ومن
ِّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه البخاري ومسلم.

354

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

أن ِ
َ
الجيش إلى قسمينِ ،قس ٍم
اإلمام يقس��م
األوجه التي َو َر ْ
دت عليهاَّ :
ِ
يبقون أمام العدوِ ،
وقس�� ٍم يدخل مع ِ
الركعة
اإلمام يص ّلي ،فإذا قا َم إلى
ِ
وأتموا صالتَه��مِ ،
ثم
واإلمام واقفّ ،
الثاني��ة انفر َد الذين يص ّل��ون معه ّ
ِ
ِ
الباقية تجاه العدو ،وجاءت الطائف ُة الباقي ُة
الطائفة
انصرف��وا إلى مكان

اإلمامِِ ،
ودخلوا مع ِ
ٌ
واقف ،وص ّلوا معه الركع َة التي بقيت ،فإذا
واإلما ُم
ِ
وأتموا صالتَهم قبل أن يس ِّل َم ِ
ثم جلسوا
َ
اإلما ُمّ ،
جلس للتش��هد قاموا ّ
ُ
ِ
ِ
للتشهد وس ّلموا معه(ِ ،)1
الثانية كان وقو ُفه أطول ِمن
الركعة
فاإلما ُم يف
ّ
ِ
ِ
ِ
مراعاة
الس��نَّة ِمن أجل
وقوف��ه يف الركعة األُولى ،لكن هكذا جاءت به ُّ
ِ
ِ
الثانية.
الطائفة

الداخل معه في الص ِ
َ
أن ال َي ُش َّق
ينتظر
يستحب لإلمام أن
121260مس��ألة:
الة ،بشرط ْ
َّ
ُّ
َ
إن لم يحر ْم.
على مأمومٍ ،فإن َش َّق على المأموم الذي معه ُكرِ َه له ذلكْ ،
يشم ُل ثالث َة أشياء:
121261مسألة:
االنتظار َ
ُ

الس��نّة تقديم الصالة
بس��نَّة ،بل ُّ
1 .1انتظار قبل الدخول يف الصالة :فهذا ليس ُ
التي ُي َس ّن تقديمها.

2 .2انتظ��ار يف الركوع ،وال س�� ّيما إذا كانت الركع��ة هي األخيرة؛ ألن اإلمام
َ
يدرك الجماعةَ ،مع عدم المش َّق ِة على
أن
ُي ْح ِس ُن إلى الداخل ِمن أجل ْ
النبي  كان إذا س��مع
الذي معه .ودليل هذا :حديث« :أنَّ
َّ
الصبي أوجز يف صالت��ه؛ مخافة أن ُت ْفت ََن ُأ ّم��ه»( ،)2فهنا َغ َّي َر هيئة
ب��كاء
ّ
ِ
ٍ
الصالة ِمن ِ
َ
وينش��غل قل ُبها
ش��خص «حتى ال ُت ْفت ََن ُأ ُّم ُه»
مصلحة
أجل
((( متفق عليه.

((( أخرجه البخاري.
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ِ
ِ
ِ
الصالة ،حتى إن الرجل
النبي الركع َة األُولى يف
بابنها .وحديث :إطالة ّ
يس��مع ِ
ثم َّ
ثم يأتي
اإلقام َة
ُ
ُ
يتوض ُأّ ،
ويذهب إلى ال َبقيع فيقضي حاجتهّ ،
ِ
َ
يدرك الناس
ف��إن المقصو َد بهذا أن
ورس��ول اهلل يف
الركعة األُولى(َّ ،)1
صالة الخَ و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف؛ من
الثاني��ة يف
الركعة
إطالة
الركع�� َة األُولى ،وحديث:
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الثانية
الطائفة
إدراك
أجل
للصالة(.)2

كن ال ُي ُ
درك فيه الركعة وال ُيحسب له ،فهذا نوعان:
3 .3انتظار يف ُر ٍ

تحص ُل به فائدةٌ .مثاله :إذا َ
التشهد األخيرِ ،فهنا االنتظار
دخل يف
ّ
األ ّول :ما ُ
ِ
بعض ِ
ِ
ُ
أهل
الجماعة عند
يدرك ص�لاة
ألن فيه فائدة ،وهي :أنه
َح َس��ن؛ َّ
زء خير ِمن ِ
إدراك هذا الج ِ
ِ
َ
عدم ِه فهو مستفيد.
وألن
العلمِ؛ َّ
ُ
يش��ارك ِ
َ
اإلما ُم فيم��ا اجتمع معه فيه.
الثان��ي :م��ا ليس فيه فائدة ،إال أن
ِ
ألن المس��بوق
مث��ل :أن يكون س��اجدا يف
الركعة الثالث��ة يف الرباعية؛ َّ
ِ
ِ
ِ
الجماعة ـ عل��ى الصحيح ـ،
إدراك
االنتظار ش��يئًا يف
ال يس��تفيدُ به��ذا
ِ
بعض المأمومين ،ولو نفس ّيا ،وأنه يغ ِّير
ويستلزم هذا أنَّه قد َي ُش ّق على
هيئ َة الصالة؛ ألنَّه سوف ُي ُ
الف
طيل هذا
الركن أكثر مما سبقه ،وهذا ِخ ُ
َ
ِ
آخرها أقصر من ّأولها.
ألن هيئة الصالةْ :
الصالة؛ َّ
هيئة ّ
أن يكون ُ

ِ
الصلوات وهي العشاء ،فهنا ُيراعي الداخلين؛
121262مس��ألة :ما
يس��ن تأخيره من ّ
ّ
ِ
ِ
العشاء إذا رآهم اجتمعوا َع َّج َل ،وإذا
صالة
النبي  كان في
َّ
ألن َّ
تقديمها؛ ولذلك كان الرسول
سن
رآهم أبطأوا َّ
أخ َر()3؛ َّ
ألن الصالة هنا ال ُي ّ
ُ
((( أخرجه مسلم.
((( متفق عليه.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ِ
ِ
ؤخر؛ ِمن ِ
أجل
ب أن ُي ِّ
يستحب ُي ِّ
ؤخر من العشاء ،ولكنّهم إذا اجتمعوا ال ُيح ّ
ُّ
يؤخرها وال ينتظر ،بل ُيص ِّلي
غيرها ِمن الصلوات فال ِّ
ْ
أن ال َي ُش َّق عليهمّ ،أما ُ
الصالة في ّأول وقتِها.
َّ

ألن
121263مسألة :يحرم على اإلمام انتظار المسبوق انتظارا َي ُش ُّق على المأمومين؛ َّ
ٍ
أنكر على ُمعاذ حينما َ
غير
مشروعة( ،)1وهذا
أطال إطال ًة َ
النبي َ 
َّ
وأط��ال االنتظار قد أطا َله في ٍ
َ
ش��رع ل��ه فيه ذلك ،مثل
حال ال ُي
انتظر
ُ
َ
ال��ذي َ
أطال القراء َة في ٍ
َمن َ
َ
السابق وهو
ُش��رع فيها ،فإنَّه حرام عليه؛ وألن
حال ال ت
ُ
المأموم َأولى بالم ِ
ِ
الالحق وهو المسبوق.
راعاة ِمن
ُ

النبي 
121264مس��ألة :ص�لاة المرأة في بيتها خير لها ،فع��ن أ ّم حميد« :أنها جاءت ّ
تحبين
فقالت :يا رس��ول الله إني ّ
أحب الصالة معك .قال :قد علمت أنك ّ
الص�لاة مع��ي ،وصالت��ك في بيت��ك خير لك م��ن صالتك ف��ي حجرتك،

وصالتك في حجرت��ك خير لك من صالتك في دارك ،وصالتك في دارك
خير لك من صالتك في مس��جد قومك ،وصالتك في مس��جد قومك خير

لك من صالتك في مس��جدي ،فأمرت ،فبني لها زوجها مس��جد في أقصى
ش��يء من بيتها وأظلمه ،فكانت تص ّلي فيه حتى لقيت الله  ،)2(»وقال
« :ص�لاة الم��رأة في بيته��ا أفضل م��ن صالتها ف��ي حجرتها،
وصالتها في مخدعها أفضل من صالتها في بيتها»(.)3

ِ
لصالة
الخروج
121265مسألة :صالة المرأة في بيتها خير لها ،ولكن ُيستثنى ِمن ذلك
ُ
((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه أحمد ،وصححه ابن خزيمة ،وابن حبان ،واأللباين ،وحسنه شعيب األرنؤوط.
((( أخرجه أبو داود ،والرتمذي ،وصححه األلباين.
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ِ
ِ
الخروج
فإن
النبي َ أ َم َر
لصالة العيد للنس��اء ُس��نَّةّ ،
العي��دَّ ،
َ
ألن ّ
وذوات الخُ ِ
ُ
العواتق
َأ ْن يخرج
الش��ريفات،
الحرائر
دور( .)1و«العواتق» أي
ُ
ُ
ُ

منهن أن تبقى في
و«ذوات الخ��دور» :يعن��ي
األبكار التي اعتادت الواح��د ُة َّ
َ
لصالة ِ
ِ
ِ
ِ
العيد َ
يعتزلن
وأ َم َر ُه َّن أن
يخرجن
أن
��ن ْ
َ
َ
أمر ُه َّ
خدْ ِرها .حتى الح َّي ُض َ

متبرجة بزين��ة وال متط ِّيبة ،بل تخرج
المص َّل��ى ،ولكن يج��ب أن
َ
غير ِّ
تخرج َ
ُ
ٍ
ووقار ،وبدون رفع صوت أو ضحك.
بسكينة

121266مس��ألة :إذا اس��تأذنت المرأ ُة إلى المسجد ُكرِه منعها؛ لحديث« :ال تمنعوا
مس��اجد ِ
إماء ِ
َ
ألن األَ َم َة ليس��ت
الله
الله»( ،)2وفيه إش��ار ٌة إلى توبيخِ المانعِ؛ َّ
َ
بيت ِ
طلبت َأم ُة ِ
َك ،والمسجدُ ليس بيت َ
َأ َمت َ
الله
َك ،بل هو مسجدُ الله ،فإذا
الله َ
ْ َ
المنْ ِع منه ،وهو المسجد.
فكيف تمن ُعها؟؛ وألنَّه َمنع َمن ال َح َّق له عليها في َ
يمنع المرأ َة
الو ِ
ل��ي ْ
أن َ
ه��ذا على المذه��ب .ولكن الصحيح :أنه َي ْح ُر ُم على َ
ِ
إذا أرادت ِّ
المس��جد لتص ِّلي مع المس��لمين؛ لداللة الحديث
ه��اب إلى
الذ َ

لما قال ل��ه ابنُه ٌ
بالل حينما َح��دَّ َ
ث بهذا الحديث:
الس��ابق؛ َّ
وألن َ
مر ّ
اب��ن ُع َ
سبه َ
ِ
«والله َلن َْمن َُع ُه َّنَ ،
مثله ّ
قط ،وقال له:
أقبل إليه أبوه
سبا ش��ديدا ما ّ
فس��به ّ
ّ
إماء ِ
ُ
ُ
الل��ه ،وتقول :والل��ه َلن َْمن َُع ُه َّن،
أقول لك :قال
رس��ول الل��ه :ال تمنعوا َ
ألن هذا مضا ّدة لكال ِم رسول الله .
فهجره»()3؛ َّ

زوجه��ا ،وال والي َة ألبيها
121267مس��ألة :إذا كان��ت الم��رأة َ
لي أمرِها ُ
ذات زوجٍ َ
فو ُّ
ِ
«إنهن َع ٍ
وان َ
عندكم»(،)4
وجود الزوجِ  ،لحديث:
لعمها مع
َّ
وال ألخيه��ا وال ِّ
(((
(((
(((
(((

أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه البخاري ومسلم.
أخرجه مسلم.
أخرجه الرتمذي وابن ماجه ،وقال الرتمذي :حديث حسن صحيح ،وحسنه األلباين..
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وألن الزوج س��يدٌ للز ِ
ٍ
َّوجة ،كما قال
والعوانيَ :ج ْم ُع
عانية ،وهي األس��يرة؛ َّ
َ ّ
فإن لم يكن
زوجهاْ ،
الله تعالى( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [يوس��ف ]25:أي َ
فاألقرب ِمن عصباتِها.
األقرب
زوج فأبوها ،ثم
ُ
ُ
لها ٌ

121268مسألة :إذا تغ ّير الزمان فينبغي لإلنسان أن ُيقنع أهله بعدم الخروجِ للمساجد،
وي ْس َل َم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول .
َ
النبي  المرأ َة إذا كانت متط ِّيبة أن تش��هد المسجدَ
121269مس��ألةَ :من ََع ّ
ٍ
ِ
العش��اء»( .)1وقال
امرأة أصابت بخور ًا ،فال تش��هدْ معنا صال َة
فق��ال« :أ ُّيما
وه ّن
« :ال تمنع��وا إم��اء الل��ه مس��اجد الل��ه ،ولكن ليخرج��ن ُ
َت ِفالت»( ،)2أي غير متط ِّيبات.

121270مس��ألة :األولى ِ
باإلمامة( :األقرأ) ،أي األج��و ُد ِقراءةً؛ لحديثَ « :يؤ ّم القوم
()3
ث��م (العالم فقه صالته) ،بحيث ل��و َ
طرأ عليه عارض
أقرؤه��م لكتاب» ّ .
ف��ي صالت��ه من س��هو أو غيره تمكَّ��ن من تطبيق��ه على األحكام الش��رع ّية؛
()4
ثم (األقدم
لحديث« :فإن كانوا في القراءة س��واء فأعلمهم بالس�� َّنةّ . »...
ِهج��رة) ،أي لو كانا مس��لمين ،ولكنَّهم��ا في بالد كفرَ ،ف َس�� َب َق أحدهما في
فالمقدَّ م األس��بق ِهجرة؛ لحدي��ث« :فإنْ كانوا
الهج��رة إلى بالد اإلس�لامُ ،
ُ
وأقرب
أس��بق في الخَ ي��رِ،
في الس�� ّنة س��واء فأقدمهم هج��رة)5(»...؛ وألنَّه
ُ
ِ
ثم (األقدَ م إس�لامًا)؛
ممن َّ
تأخر وبقي ف��ي بالد الكفرِّ .
إل��ى معرفة الش��رع ّ

(((
(((
(((
(((
(((

أخرجه مسلم.
أخرجه أحمد وألو داود ،وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط« :صحيح لغيره».
أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم.
أخرجه المسلم.
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ِ
س��واء فأقدمهم ِس�� ْلما أو قال ِس�� ًّنا»()1؛
الهجرة
لحدي��ث« :فإنْ كان��وا في
ً
ِ
ُ
(األكبر
ثم
شريعة الله؛ وألنَّه
وألن األقد َم إس�لاما أقرب إلى معرفة
ُ
أفضلّ .
()2
ثم (األش��رف)؛ لحديث:
س��نًا)؛ لحديث ...« :ثم لِ َيؤُ ّمك��م أكبركم» ّ .
ُ
إسقاط
ولكن الصحيح:
« َق ِّد ُموا قريش��ًا ،وال َت َقدَّ موها»( .)3هذا على قول.
ّ
ِ
صح الحدي��ث فالمراد :تقديم قريش
هذه المرتب��ة؛ لضعف الحديث ،ولو ّ
ِ ِ
ِ
ِ
الصال ُة ِعبادة وطاعة ال ُيقدَّ ُم فيها إال
باإلمام��ة ال ُعظمى ،أي بالخالفة؛ وألن َّ
ِ
ثم (األتقى)؛ لقول��ه تعالى( :ﮁ ﮂ ﮃ
َم��ن كان َأولى بها عن��د اللهّ .
وظاه��ر هذا الدَّ ِ
أن األتق��ى ُمقدَّ م على ّ
كل
ﮄ ﮅ) [الحج��رات،]13:
ليلَّ :
ُ
االستدالل بهذا الدَّ ِ
ُ
أن األتقى في
ممن سبق؛ ألنَّه عا ٌّم .ولكن
ليل على َّ
واحد ّ

ه��ذه المرتبة فيه نظر ،بل ُ
إن األتقى ُمق��دَّ م على َمن دونَه في التقوى؛
نقولَّ :
الصالة َأولى
أن
َ
الصالة ِمن غير األتقى ،ومعلوم َّ
إتقان َّ
ألن��ه أقرب إلى إتقان َّ
ِ
ِ
النجاسة ،أو
اجتناب
بالمراعاة ،وغير األتقى ُر َّبما يتهاون في الوضوء أو في
غير ذلك؛ فلذلك كان األتقى َأولى ِمن غيرِه؛ لهذا المعنى.

121271مس��ألة :إذا اجتمع ش��خصانِ ،
أحدهما أجو ُد ِقراء ًة والثاني قارى ٌء دونه في
َ
أن الثاني أقوى في الص ِ
بفقه أحكا ِم الص ِ
اإلجادة ،وأعلم منه ِ
الة ،فال َش َّ
الة
ك َّ
َّ
َّ
ُ
ِ
َ
ِ
الركو ِع أو
األقرأ ُر َّبما ُي
ألن ذلك
األول ،أقوى في أداء
ِمن
العمل؛ َّ
ُ
س��رع في ُّ
ور َّبما ُ
يتصرف،
س��هو وال ي��دري كيف
يطرأ عليه
ٌ
َّ
الركوعُِ ،
ف��ي القيام بع��دَ ُّ
الق ِ
درك هذا ك َّله ،غاية ما فيه أنه أدنى منه جودة ،في ِ
والعالم فِ ْق َه صالتِ ِه ُي ُ
راءة.
َ
ُ
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه عبد الرزاق ،وابن أبي شيبة.
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ِ
ِ
َ
والصحابة
س��ول
الر
ألن
هذا على الصحيح خالفا للمذهب؛ َّ
األقرأ في عهد َّ
ألن الصحاب َة كانوا ال يقرؤون عش��ر ٍ
آيات حت��ى يتع َّل ُموها وما
ه��و األفق ُه؛ َّ
َ
فيها ِمن ِ
الع ْل ِم والعمل(.)1

ِ
ُ
نستعمل
مراتب اإلمامة َر ُجالن ،فإنَّنا في هذه الحال
121272مس��ألة :إذا استوى في
ال ُقرع�� َة إذا احتجن��ا إليه��ا ،فمن َغ َلب ف��ي ال ُق ِ
أح��ق ،والدَّ ُ
ُّ
ليل على
رعة فهو
َ
ْ َ
َ
اس��تعمال ال ُق ِ
رع��ة في العب��ادات :حدي��ث« :لو يعل��م الناس ما ف��ي النداء
ّ
الست ََه ُموا»(.)2
والصف ّ
األول ،ثم لم يجدوا إال أنْ َي ْس َت ِهموا عليه ْ

ِ
بكل ٍ
رات��ب فهو َأولى ِّ
للمس��جد إما ٌم
121273مس��ألة :إذا كان
حال م��ا دام ال يوجدُ
ٌ
ِ
في��ه مان��ع يمنع إمامته ،حت��ى وإن ُو ِجدَ من ه��و ُ
المس��جد
أن إمام
أقرأ ،فلو ّ
وحضر رجل عالم
الذمة،
َ
كان قارئ��ًا يقرأ القرآن على وجه تحصل به براءة ّ

الر ُج َل في
الر ُج ُل َّ
قارىء فقيه ،فاألَولى إمام المس��جد؛ لحديث« :ال ُيؤ َّم ّن َّ
س��لطانه»( ،)3وإمام المسجد في مسجده س��لطان فيه؛ ولهذا ال تقام الصالة
ِ
بحضوره وإذنِ ِه.
إال

121274مسألة :إمام المسجد َأ ّ
حق باإلمامة إال من ذي سلطان ،والسلطان هو اإلمام
ِ
المس��جد ،فهو َأولى ِمن
أن اإلمام األعظم أو نائبه حضر إلى
األعظ��م ،فلو ّ
ِ
المسجد باإلمامة؛ ألن سلطته أقوى؛ بدليل أنَّه يمكن للسلطان األعظم
إما ِم

أن يزيل هذا عن منصبه.

((( أخرجه ابن جرير يف «تفسيره» (.)35/1
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
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ِ
الر ُج َل
الر ُج ُل َّ
121275مس��ألة :س��اكن البيت أحق من الضيف؛ لحديث« :ال َيؤ َّم َّن َّ
ِ
سبيل التنزيه،
في أهله وال في سلطانه»(« ،)1أو في بيته»( ،)2والنهي عنه على
ِ
سبيل التحريمِ.
وقيل :على

ِ
ِ
ألن
البيت ومس��تأجر
اجتم��ع مالك
121276مس��ألة :إذا
البيت ،فالمس��تأجر َأولى؛ َّ
َ
ِ
ِ
المنفعة ،فهو ّ
المستأجر ُ
البيت.
أحق بانتفاعه في هذا
مالك
الح ّر غالبا أعلم باألحكام ِمن
الح ّر َأولى باإلمامة من الرقي��ق؛ ّ
ألن ُ
121277مس��ألةُ :
ٍ
س��اعة ِمن ليل أو
أي
العبد؛ ّ
وألن العبد مملوك فال ُيؤمن أن يطل َبه س�� ّيده في ّ
مرتبة ِ
ِ
العبد
إن كان العبدُ عب��ده فمرتبتُه أعلى ِمن
الح ّر؛ وألنه ْ
نه��ار بخالف ُ
أرفع منه.
وهو س ّيدُ ه ،فال ينبغي أن يكون مأمومًا له وهو ُ

ألن البدو غالبا يكونون ُجفاة
الحضري أولى باإلمامة من
121278مس��ألة:
البدوي؛ ّ
ّ
ّ
ُج ّهاال .قال الله( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) [التوبة.]97:

ِ
المش��هور
المقيم ـ على
ألن
121279مس��ألة :المقي��م َأولى باإلمام��ة ِمن المس��افر؛ َّ
َ
ِ
ِ
ت��م ،فكان
ِم��ن
المذه��ب ـ إذا ن��وى اإلقام��ة أكثر م��ن أربعة أي��ام لزمه أن ُي َّ
ِ
يت��م ،وبناء على قول��ه :فالمقيم هنا ضدّ
بذل��ك أولى من المس��افر الذي ال ّ
المسافر والمستوطن ،فالناس ثالثة أقس��ام( :مستوطن ،ومسافر ،ومقيم)،
ثم المقيم.
فالمستوطن أولىّ ،

ِ
النجاس��ات
يتحرز ِمن
ألن
121280مس��ألة :البصير َأولى باإلمام��ة ِمن األعمى؛ َّ
البصير َّ
َ
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه أبو داود ،وصححه األلباين.
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القبلة أكثر ِمن األعمى .وذلك بعد ات ِ
استقبال ِ
َ
ّفاقهما فيما سبق.
ويدرك
وغيرِهاُ ،

ِ
ِ
النجاسة.
األقلف؛ ألنه أبعد ِمن التنزّه ِمن
121281مسألة :المختون َأولى باإلمامة ِمن

ألن اإلنس��ان يولد
121282مس��ألة :المخت��ون :هو مقط��وع ال ُق ْل َفة ،واأل ْق َلف ضدّ ه؛ ّ
ِ
الح َش�� َفة ،وه��ذه الجلدة يجب
وعل��ى رأس َذكَ��رِه ُق ْل َف��ةٌ ،أي جلدة تُغ ّطي َ
إزالتها؛ ألنها لو بقيت الحتقن فيها البول ،وصارت س��ببا للنجاس��ة ،وربما

والح َش َفة فيتأ َّثر بأمراض صعبة.
يتو َّلد فيها جراثيم بين جلدة ال ُق ْل َفة َ

ممن عليه ثياب يستر بها
121283مس��ألةَ :من عليه ثياب س��ترها أكملَ ،أولى باإلمامة ّ

َقدْ َر الواجب .مثاله :شخص عليه إزار فقط ،وآخر عليه إزار ورداء ّ
فكل منهما
باإل ِ
ِ
األول ،فيكون هو األَولى ِ
مامة.
صالتُه صحيحةٌ ،لكن الثاني أكمل ستر ًا من ّ

والب��دوي حضريا،
والمقيم مس��افرا،
��را،
121284مس��ألة:
ُّ
ُّ
ُ
يص��ح أن ي��ؤ َّم العب��دُ ُح ًّ
ُ
ثياب كثيرة،
واألعم��ى بصيرا،
بمن له ٌ
ومن له ٌ
ثياب قليل ٌة َ
واألقلف مختوناَ ،
العكس.
ولكن األَولى:
ُ

ؤم ّن فاجر مؤمنا»(.)1
121285مس��ألة :ال ّ
تصح الصالة خلف فاس��ق؛ لحديث« :ال َي َّ
ِ
َ
الفاس��ق ولو
خلف
تصح
أن الصال َة
ه��ذا على المذهب.
ولك��ن الصحيحَّ :
ُّ
ّ
الفاجر ُي ُ
طل��ق أيضا
ظاه��ر الفس��ق؛ لضعف الحدي��ث الس��ابق؛ وألن
كان
َ
ُ

ُ
احتم��ال الوجهين َ
بطل
عل��ى الكافر ،فص��ار محتمالً لوجهي��ن ،وإذا دخله
ٍ
ُ
بدليل؛ ولعم��وم حديث« :يؤ ّم القوم
االس��تدالل به على تعيين أحدهما إال
ِ
الجور الذين ُيص ُّلون
أقرؤهم لكتاب الله»()2؛ ولقوله  في أئمة َ
((( أخرجه ابن ماجه ،والبيهقي ،وض ّعفه األلباين.
((( أخرجه مسلم.
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«ص ِّ
��ل الصالة لوقتها ،فإن أدركته��ا معهم َف َص ِّل ،فإ ّنها
الص�لاة لغير وقتهاَ :
لك نافل��ة»()1؛ ولحديثُ « :يص ُّل��ونَ لكم ،فإن أصابوا فلك��م ،وإن أخطأوا
َ
الحجاجِ ()3؛ وألن
خلف
��ون
وألن الصحابة كانوا ُيص ُّل َ
فلك��م وعليهم»()2؛ َّ
َّ
ِ
صح��ت إمامتُه ،وال َ
ُّ
التفريق بين
دليل عل��ى
صحت صال ُت ُه لنفس��ه َّ
كل َم��ن َّ

وصحة اإلمامة.
صحة الصالة
ّ
ّ

121286مس��ألة :الفاس��ق في اللغة :الخارج ،مأخوذ ِمن قولهمَ :فس�� َق ِ
ت الثمرة عن
َ
قشرِها ،أي خرجت.
ٍ
ِ
ِ
كبيرة دون الكفر،
بفعل
طاعة الله
خرج عن
121287مسألة :الفاسق اصطالحًاَ :من َ
أو ِ
ِ
صرار على صغيرة.
باإل
تصح
كمن له ُسلطان ،فال
ُّ
121288مس��ألة :إذا كان الفاسق إمامًا ال تمكن مقاومتُهَ ،
الجمع��ة والعيد إذا َّ
َ
خلف غيره ،كأن يكون هذا
تعذرتا
الصالة خلفه إال في ُ
البل��دُ ليس فيه إال جامع واحد ،وإمامه فاس��ق فحينئذ تص ّلي خل َفه؛ ألننا لو
الصال َة خل َفه فاتتنا الجمعة وفاتنا العيدُ  .هذا على المذهب.
تركنا َّ

ِ
ِ
ٍ
معتقده ،مثل :أن
فاسق في
غير
121289مس��ألة :إذا كان اإلما ُم فاس��قًا في معتقدكُ ،
رب الدخان حالل ،وأنت ترى أنَّه حرام ،فإنك تص ِّلي خل َفه؛ ألنك
يرى ّ
أن ُش َ
ِ
س��ألت عنه ،فقيل لك :هو فاسق بحسب
لو
اعتقاده؟ لقلت :ال؛ ألنه يعتقدُ
َ
أن لحم ِ
اإلبل ناقض للوضوء،
أن رجال ال ي��رى ّ
أن ه��ذا حالل؛ ولذلك لو ّ
َّ
ف��أكل ِمن لحم ِ
اإل ِ
َ
بل ،ثم ص َّلى إمامًا لك ،فصالت َ
ُك
وأنت ترى أنه ناقض،

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه البخاري.
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ِ
اعتقادك فيما لو
أن صالتَه باطلة ،لكن هذا في
خل َفه صحيح ٌة مع أنك تعتقدُ َّ
أن صالتَه صحيحةٌ؛ ولهذا قال العلما ُء:
فعلتَه أنت ،لكن فيما لو فع َله تعتقد َّ
ِ
َ
المخالف في ال ُفروعِ ،ولو َف َع َل ما تعتقدُ ه حرامًا ،وهذا
خلف
الصال ُة
تصح َّ
ُّ
ِ
َ
المخالف في الفرو ِع
خلف
تصح الصالة
ِمن نِعمة الله؛ ألننا لو قلنا :إنَّها ال
ّ
َل َل ِ
ح َق بذلك حرج ومش ّقة.

ُ
الفاسق أيضا على الكافرِ ،كما في قوله تعالى( :ﭬ ﭭ
121290مس��ألةُ :يطلق

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [المائ��دة ،]25:وكما في قوله تعالى( :ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [الكه��ف ،]50:وكم��ا في قول��ه تعالى( :ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [السجدة.]20:

ِ
باالعتقاد ،أو
كفره
121291مس��ألة :ال
ّ
تصح الصالة خلف كافر مطلقًا ،س��واء كان ُ
ِ
ِ
ِ
أن مع الله إلهًا
بالفع��ل ،أو
بالق��ول ،أو
بالت��رك .فاالعتقاد ،مثل :أن يعتق��دَ َّ
بالله أو رسولِه ،أو ِدينِهِ .
والقول ،مثل :أن يس��تهزئ ِ
ُ
والف ُ
عل ،مثل :أن
آخر.
يسجدَ لمن سوى الله تعالى .والترك ،مثل :ت َْر ُك الصالة بالك ّل ّية.

��ن امرأ ٌة
121292مس��ألة :ال
َؤم َّ
ّ
تص��ح ص�لاة الرج��ل خلف ام��رأة؛ لحدي��ث« :ال ت َّ
()1
الحكم حديث« :لن يفلح قوم و َّلوا أمرهم امرأة»(،)2
ويؤيده في ُ
َر ُجالً» ّ ،
أمره��م ِ
تكون الم��رأ ُة إمامًا لهم؛
يص��ح أن
اإلما َم ،فال
َ
ُّ
والجماع��ة ق��د و َّلوا َ
موقع
ولحديث..« :وخير صفوف النساء آخرها»( ،)3وهذا دليل على أنَّه ال
َ
يكون إال ف��ي األمامِ ،فلو قلنا بصح ِ
له��ن في األمامِ ،
إمامتهن
��ة
واإلم��ا ُم ال
ُ
ّ
َّ
ّ

((( أخرجه ابن ماجه ،وض ّعفه األلباين.
((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.
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بالرج��ال النقل��ب الوضع ،فص��ارت ه��ي المتقدِّ مة على الرج��ل ،وهذا ال
ّتؤيده الشريعة؛ وألنه قد تحصل فتنة ت ِ
ُخ ُّل بصالة الرجل إذا كانت إلى جنبه
أو بين يديه.

َ
خلف الخُ نثى .والخُ نث��ى هو :الذي ال ُيعلم
121293مس��ألة :ال تص��ح صالة الرجل
َأذكر هو أم أنثى؟ فيش��مل م��ن له ذكر وفرج يبول منهما جميعًا ،ويش��مل
م��ن ليس له ذك��ر وال فرج ،لكن له ُد ُبر فقط .والخنثى س��واء كان على هذه
صح أن يك��ون إمامًا للرج��ال؛ الحتمال أن
الص��ورة أو صورة أخ��رى ال َي ّ
َ
فإن الصالة خل َفه تكون مش��كوكًا
احتمل أن
يك��ون ُأنثى ،وإذا
يكون ُأنثىّ ،
َ
تصح.
فيها ،فال
ّ

ِ
للمرأة؛ لعدم المانع.
يصح أن تكون المرأ ُة إمامًا
121294مسألة:
ُّ

يصح أن يكون الخُ نثى إمامًا للمرأة؛ ألنه ّإما مث ُلها أو أعلى منها.
121295مسألة:
ُّ

ِ
الحتمال أن يكون َذكَر ًا.
يصح أن تكون المرأة إمامًا للخُ نثى؛
121296مسألة :ال
ُّ

صبي؛ لحديث« :ال ُت ِّ
قدموا س��فهاءكم
121297مس��ألة :ال
ُّ
تصح صالة بال��غ خلف ّ
الصبي َن ْف ٌل وصالة البالغ َف ْر ٌض.
وألن ص�لاة
وصبيانكم في صالتِكم»()1؛ ّ
ّ
ُ
والفرض أعلى ُرتْبة من النفل ،فإذا كان أعلى ُرتْبة فكيف يكون صاح ُبه تابعًا

أن صالة البالغ
َمن هو أدنى من��ه ُرتْبةً .هذا على المذهب.
ولكن الصحيحَّ :
ّ
س��ت أو
قومه وله
خلف
ّ
الصبي صحيحة؛ ألن عمرو بن َس�� َلمة َ
الج ْرمي أ َّم َ
ِّ
ُ
القرآن،
فيحفظ منهم
ذكي
سبع سنين؛ ألنه كان يتل َّقف الركبان ،وهو
َ
ُ
صبي ّ
ّ
ولما َق ِدم أبوه ِمن عند الر ِ
سول  حدَّ َثهم عن النبي أنَّه قال« :فإذا
َّ
ّ َ

((( أخرجه الديلمي يف (الفردوس.ص.)7310
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حضرت الصالة؛ فليؤ ّذن أحدكم َو ْل َيؤُ َّمكم أكثركم قرآنا»()1؛ وألن حديث:
قدموا صبيانكم في صالتِكم»( )2ال َ
«ال ُت ِّ
وأما التعليل فهو يعارض
أصل لهّ ،
النص).
قياس في مقابلة ِّ
قاعدة( :ال َ

ِ
َ
النطق بالركن
األخ��رس إال بمثله؛ ألنه ال يس��تطيع
تص��ح إمامة
121298مس��ألة :ال
ّ
ِ
األول ،وال بما تنعقد به الصالة
الفاتحة ،وال بالواجبات
كق��راءة
ّ
كالتش��هد ّ
ِ
وهو تكبيرة ِ
ِ
يصح أن
والواجبات ،فال
األركان
اإلحرامِ ،فيك��ون عاجز ًا عن
ُّ
ولكن الصحيح:
يكون إمامًا لم��ن هو قادر على ذلك .هذا على المذهب.
ّ
ِ
ِ
ألن ّ
صحت
أن إمام�� َة
وبمن ليس بأخ��رس؛ َّ
َّ
كل من ّ
األخ��رس ُّ
تصح بمثل��ه َ
صح��ت إمامته ،لكن مع ذل��ك ال ينبغي أن يك��ون إمامًا؛ لحديث:
صالت��ه ّ

ؤم القو َم أقرؤهم لكتاب الله»( ،)3وهذا ال يقرأ.
« َي ُّ

121299مسألة :الخرس نوعان:

ِ
للمرء ِمن صغرِه.
َ 1 .1خ َرس الزم :وهذا يكون مالزمًا

2 .2خرس عارض :وهو الذي يحدث للمرء ّإما بحادث ،أو بمرض ،أو بغير ذلك.

القادر
ألن
تصح إمامة عاجز عن قيام ،وركوعٍ ،وسجود ،إال بمثله؛ َّ
131300مسألة :ال ّ
َ
ِ
أن الصالة خل َفه
العاجز ،هذا على المذهب.
أكمل حاال ِمن
ولكن الصحيحّ :
ّ
ِ
صحت إمامته) ،وأيضًا
صحيح��ةٌ؛ بنا ًء على
القاعدةّ :
صحت صالته ّ
(أن من ّ
ِ
ِ
ِ
َ
العاجز عنه
خلف
القادر على القيا ِم
فإن صال َة
قياس��ًا على
العاجز عن القيامَّ ،
ِ
والسجود.
بالنص ،فكذلك العاجز عن الركوع
صحيح ٌة ِّ
((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه الديلمي يف الفردوس (.)7310
((( أخرجه مسلم.
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131301مس��ألة :إذا ص َّلى جماعة خل��ف إمام عاجز عن الركوع أو الس��جود وإنما
يتمون ركوعهم وسجودهم.
يوميء إيماء ،فإنهم ّ

ٍ
الحي المرج��و زوال ِع َّلتِ ِه.
عاجز عن قي��ام إال إمام
تص��ح إمام ُة
131302مس��ألة :ال
ُّ
ِّ
مث��ل :أن يطرأ علي��ه وجع ُيرجى زواله في ظه��رِه أو بركبتِه .هذا على قول.
َ
خل��ف العاجز عن القيام صحيحة ولو لم يكن
أن الصالة
ولك��ن
الصحيحّ :
َ
ّ
الحي.
إمام
ّ

131303مسألة :إذا ابتدأ اإلمام الصالة قاعد ًا لعذر ،وجب على المأمومين أن يص ُّلوا
قعود ًا ،فإن ص ُّلوا قيامًا فصالتُهم باطلةٌ؛ لحديث« :وإذا ص ّلى قاعد ًا فص ّلوا
()1
ذات يوم،
النبي  بأصحابِ ِه َ
قعود ًا أجمعون» ؛ وألنه لما َص َّلى ّ
وكان عاجز ًا عن القيا ِم فقاموا ،أش��ار إليهم أن اجلسوا ،فجلسوا( ،)2فكونُه
ِ
ِ
ُيشير إليهم حتى في أثناء الصالة ّ
الوجوب.
سبيل
أن ذلك على
يدل على ّ

ألن
131304مس��ألة :إذا ص ّل��ى اإلمام مضطجعا لع��ذر ،فإننا نص ِّلي خلفه جلوس��ا؛ َّ
ِ
ِ
بموافقة ِ
القعود والقيامِ.
اإلما ِم إنَّما جا َء في
األمر
َ

131305مس��ألة :إذا ابت��دأ اإلمام الصالة قائما ثم جلس لِ ِع َّل ٍ
��ة ص ّلوا خلفه قياما؛ ألن
خل��ف أبي بكرٍ
َ
النب��ي  خرج في مرض موتِ��ه والناس يص ُّلون
َّ
ِ
يس��ار أبي بكرٍ ،فجع��ل ُيص ِّلي بهم قاعد ًا
الصدي��ق ،فتقدَّ َم حتى جلس عن
ِ
ألن صوتَه
النبي؛ َّ
وه��م قيام ،هم َيقتدون بأبي بكرٍ ،وأبو بك��ر يقتدي بصالة ِّ
ِ
س��م ُع ُه؛ ألنه إلى جنبه ،فيرفع
كان ضعيفًا ال ُي ْس��م ُع َ
الناس ،فكان أبو بكر َي َ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ِ
أبو بك��رٍ صوتَه فيقتدي الناس
بصالة أبي بك��رٍ( .)1وعلى هذا فيكون عمو ُم
ِ
الحال :إذا
حدي��ث« :إذا ص َّلى قاعد ًا فص ُّل��وا قعود ًا»( .)2مخصوصًا به��ذه
أتموا قيامًا.
ابتدأ بهم قائمًا ّ

ٍ
تص��ح الصالة خلف من حدثه دائم ِم��ن ٍ
غائط أو ريحٍ إال
بول أو
131306مس��ألة :ال
ّ
حال من س ِ
حال من حدثه دائم دون ِ
��ل َم من ذلك ،وال يمكن أن
بمثل��ه؛ َّ
َ َ
ألن َ َ
يكون المأمو ُم أعلى ح��االً ِمن ِ
الصحيح:
ولكن
اإلمامِ .هذا على المذهب.
ُ
ّ
أن إمام�� َة َمن حدثه دائم صحيح�� ٌة بم ْث ِل ِه وبصحيحٍ س��ليم؛ ألن هذا الرجل
ّ
صالته صحيحة لنفسه؛ ألنَّه فعل ما يجب عليه ،وإذا كانت صالتُه صحيحة
ِ
صحة إمامتِه.
لنفسه لز َم من ذلك َّ
131307مس��ألة :من حدثه دائم من بول أو غائط ،فإنه إذا دخل وقت الصالة ِ
يغسل

ِ
َف ْر َج��ه ،ويتح َّف��ظ ،أي يجعل عل��ى ِ
البول
تس��رب
فرجه ح َّفاظ��ة تمنع من ّ
ِ
ِ
جسده وفي ثيابِه ،ثم َّ
يص ِّل
وانتشاره في
والغائط
للصالة ،ثم َ
يتوضأ وضوءه َّ

أن
م��ا ش��اء فروضًا ونوافل وإن
خ��رج الوقت؛ ألنَّه ليس هن��اك دليل على َّ
َ
ِ
الوقت يبطل الوضوء فيم��ن حدثه دائم ،لكن إذا دخل وقت صالة
خ��روج
ِ
«توضئي ِّ
َّ
مؤ َّقتة فإنه َّ
لكل
النبي  للمس��تحاضة:
يتوضأ؛ لقول ِّ

صالة»(.)3

شرطي
متنجس يعلم ذلك؛ لفقد
131308مسألة :ال تصح الصالة خلف ُمحدث وال ِّ
ّ
الطهارة وإزالة النجاسة.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.
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131309مسألة :تصح الصالة خلف ُم ْح ِدث إذا كان ِ
اإلما ُم والمأمو ُم جاهلين بذلك
حتى انتهت الصالةُ .مثاله :إما ٌم َأكل لحم إبل ،ولم يعلم أنَّه لحم إبل فص َّلى
ِ
ِ
اللحم
أن
بالجماع��ة وهم ال يعلمون أنَّه َأكَل ذلك ،فلما
انتهت الصالة َع ِل َم َّ
َ
الذي أكله لحم إبل ،فهنا ال يعيد المأمومون صالتَهمِ ،
واإلمام يعيد الصالة.
ٍ
ِ
النبي « :ال ُ
يقبل
ّأم��ا اإلمام؛ فألنه َص َّلى بغيرِ وض��وء ،وقد قال ُّ
الل�� ُه صال َة ِ
َ
أحدث حتى َّ
الو ُضو َء ِمن الحدث
أحدكم إذا
يتوض��أ»()1؛ َّ
وألن ُ
ِ
وأما المأمو ُم؛ فألنَّه ال
المأمور ،فإذا فعله جاهال لح ُقه
من باب فعل
حكمهّ .
ُ
الغيب ،وال يك ّلف الله نفسا إال وس َعها.
يعلم
َ
ُ

ِ
��م اإلمام أن��ه ُم ْح ٌ
ف��إن صالته وصالة
دث في أثن��اء الصالةّ ،
131310مس��ألة :إذ َا عل َ
المأمومي��ن ُ
أن صالتَه لم تنعقدْ ،
تبطل؛ ألنه تب َّين أنه على غيرِ وضوء ،فتب َّين ّ
تصح صالتُه فبطلت
بمن ال
ّ
وأم��ا صال ُة المأمومين؛ فألنَّه تب َّين أنَّه��م اقتدوا َ
ّ
صالة ِ
ِ
طلت صال ُة ِ
اإلما ِم
ألن صالتَهم مبن َّي��ة على
إمامهم ،ف��إذا َب ْ
صالتُه��م؛ َّ

المأمومين
أن صال َة
طل��ت صال ُة المأمومِ .هذا على قول.
َب
ْ
ولكن الصحيحَّ :
َ
ّ
أن اإلم��ام م ِ
صحيح�� ٌة ّ
حد ٌ
ث؛ ألنهم
بكل حال ،إال َم��ن علم من المأمومين ّ
ُ
ِ
ٍ
ِ
إمامهم:
بوس��عهم وال
بالجهل ،وليس
معذورون
بواجب عليهم أن يسألوا َ
ه��ل أنت على و ُض ٍ
وء أم ال؟ وهل عليك جناب ٌة أم ال؟؛ وألن القاعدة تقول:
ُ
الش��رعي ،فإنَّه ال يمكن
(من فعل ش��يئا على وجه صحيحٍ بمقتضى الدليل
ّ
ُ
صحتِ ِه لكان في
ش��رعي)؛ ألننا لو أبطلنا ما قا َم
إبطاله إال بدليل
الدليل على َّ
ّ
هذا قول بال علم على الش��رعِ ،وإعناة للمكلف ومش�� َّقة عليه ،فهم فعلوا ما
ُأ ِم ُروا به ِمن االقتداء بهذا اإلمام ،وما لم يك َّلفوا به فإنَّه ال يلزمهم ُحكمه.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ِ
ٌ
أحدث،
الصالة أنَّه
131311مس��ألة :إذا أحدث اإلمام وهو يص ّل��ي ،أو ذكر في أثناء َّ
الصالة؛ ألن عمر ـ رضي
ويستخلف من ُيكمل بهم َّ
وجب عليه االنصرافَ ،
ِ
صالة الصبح،
المجوس��ي ،بعد أن ش��رع ف��ي
لما طعنه أبو لؤلؤة
الل��ه عنه ـ َّ
ّ
تناول عم��ر يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّ مه ،فص َّل��ى بهم صالة خفيفة(،)1
وكان هذا بحضرة الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ولم ينكروا عليه.

فللمأمومين
وانصرف ولم َيستخلف،
131312مسألة :إذا أحدث اإلمام وهو يص ّلي
َ
َ
ِ
يتموها ُفرادى.
الخيار بين أن ُيقدِّ موا واحد ًا منهم يكمل بهم َّ
الصالة ،أو ُّ
131313مس��ألة :إذا َص َّلى ِ
يعلم بها حتى
اإلما ُم بنجاس��ة يجه ُلها هو والمأمو ُم ،ولم ْ
ِ
ِ
بالجهل،
المأمومي��ن صحيحة؛ ألنَّهم معذورون
فإن صالة
انته��ت الصالةّ ،
َ
َ
يغس��ل النجاس�� َة التي ف��ي ثوبِ ِه أو
فيجب أن
تصح صالتُه،
وأم��ا اإلمام فال
ُ
ُّ
ّ
ِ
ِِ
النجاس��ة.
صحة الصالة اجتناب
الصالة؛ ّ
ألن من ش��رط َّ
على بدنه ،ثم يعيدُ َّ
ُ
ُ
الش��رط تخ َّل َ
والقاع��د ُة تق��ول( :إن��ه إذا تخ َّل َ
المش��روط) .هذا على
��ف
ف
ولكن الصحيح :أنه إذا َج ِه َل ِ
اإلما ُم النجاس�� َة هو والمأمو ُم حتى
المذهب.
ّ
ِ
انقض��ت الصالة ،فصالتهم جميعًا صحيحة ،والعذر للجميع الجهل؛ ألن

اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور ،فإذا فعله جاهال فال يلحقه حكمه.

أن عليه نجاس��ة ،وج��ب عليه أن
131314مس��ألة :إذا عل��م اإلمام ف��ي أثناء الصالة ّ
ِ
يس��تأنف الصالة هو والمأمومون بعد ِ
َ
ولكن
النجاسة .هذا على قول.
إزالة
ّ
وإن كان ال
وأتم صالت��هْ ،
الصحي��حْ :
إن كان يمكن��ه إزال��ة النجاس��ة أزالها ّ
انصرف،
يمكن��ه
النبي َ ص َّلى
َ
وأت��م المأمومون صالتَه��م؛ َّ
َّ
ألن َّ

((( أخرجه البخاري.
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فلما
بأصحابِ��ه َ
ذات ي��و ٍم وعليه نعاله فخلعهم��ا ،فخلع الصحاب��ة نعا َلهمَّ ،
َ
َ
نعليك فخلعنا
خلعت
رأيناك
انصرف سألهم« :لماذا خلعوا نِعالهم؟ قالوا:
َ
َ

َ
جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذرا فخلعتهما»(.)1
نِعالنا ،فقال :إنَّ

نسي
131315مسألة :لو علم المص ّلى بالنجاسة إماما كان أو مأموما أو منفردا لكن َ
أن ِ
فإن صالتَه صحيح ٌة وال إعادة عليه.
يغس�� َلها ولم يتذكر إال بعدما س��لم ّ
هذا على الصحيح خالفا للمذهب.

األمي بمثله؛ لمساواتِه له في النَّ ْق ِ
ص.
131316مسألة:
ّ
تصح إمامة ّ

ألن المأمو َم أعلى ح��االً ِمن ِ
اإلمامِ،
131317مس��ألة :ال
األم ّي بق��ارئ؛ َّ
ّ
تص��ح إمامة ّ
ولكن الصحيح ،وهو رواية
يأتم األعلى باألدنى .هذا هو المذهب.
ّ
فكي��ف ُّ

أن
صح أن يك��ون األُ ِّم ّي إماما للق��ارئ ،لكن ينبغي ْ
ع��ن اإلم��ام أحمد :أنه َي ُّ
ِ
ِ
ِ
لكتاب
ؤم القو َم أقرؤهم
نتجنَّ َبها؛ َّ
ألن فيها ش��يئًا من المخالفة لحدي��ثَ « :ي ُّ
ِ
الله»()2؛ ومراعاة للخالف.

حيل المعنى ولم ي ِ
131318مسألة :إذا َق ِد َر األُ ِّم ّي على إصالح ال َّلحن الذي ُي ُ
صل ْحه،
ُ
تصح ،وإن لم َي ْق ِدر فصالته صحيحة؛ ألنَّه معذور لعجزه عن
فإن صالته ال
َّ
ّ
إقام��ة الفاتحة وقد قال الله( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البقرة،]286:
وقال تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن.]16:

ِ
131319مس��ألة :األُم��ي هنا :هو من ال يحس��ن الفاتحة ،أو ي ِ
الفاتحة ما ال
دغ ُم ف��ي
ُ
ّ ّ
ِ
الفاتحة لحنا ُيحيل المعنى ،أو ُيبدّ ل حرفا بحرف ،وهو
ُيدْ َغم ،أو يلحن في
وصححه النووي ،وابن حجر ،واأللباين.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود،
ّ
((( أخرجه مسلم.
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بدل الراء بالالم ،أي :يجعل الراء المًا فيقول« :الحمدُ ِ
أن ي ِ
لله
األلتغ .مثلُ ْ :
ب العالمين» فهذا ُأ ّم ّي؛ ألنه َ
أبدل حرفًا ِمن الفاتحة بغيرِه.
َل ِّ

131320مسألةِ :
اإلدغام قسمان:

ٍ
بحرف مثل��ه بحيث يصبحان
1 .1إدغ��ام متماثل�ين صغري :هو إدغ��ام حرف
حرفًا واحد ًا مش��دّ د ًا ،أي يتّفق الحرفان صف�� ًة ومخرجًا .نحو( :ﭑ

ﭒ ﭓ) [األع��راف :آي��ة ( ،]188ﮑ ﮒ) [النم��ل :آية ( ،]28ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ) [اإلسراء :آية .]33

2 .2إدغ��ام متماثل�ين كب�ير :وه��و إدغام حرف بح��رف يقارب��ه يف المخرج
والصف��ة .مثاله :إدغا ُم ال��دال بالجيم { َقد ّجا َءك ُْم} وه��ذه فيها ِقراءة،
ّ
ِ
التحقيق {قدْ َجا َءك ُْم} ،لك��ن لو كان ُ
ُ
يقول:
والقراء ُة المش��هور ُة ه��ي
ِ
ال��دال يف الجيمِ ،فإنه ال ُي َع��دُّ ُأ ِّم ًّيا ،لكن ليس يف
{ َق��د ّجا َءك ُْم} بإدغا ِم
ِ
الفاتحة مثلَ { :قد ّجا َءك ُْم}.

131321مس��ألة :إذا أدغ��م َح ْرفًا بم��ا ال ِ
يقار ُب��ه وال يماثِ ُله ،فهو َغ َل ٌ
��ط .مثال ذلك:
دغم اله��ا َء بالراء .فهذا إدغام غير
(ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) َف ُي ُ
ألن اله��ا َء بعيدة ِمن الراء ،فهذا ُأ ِّم ّي حتى ولو كان ال يس��تطيع إال
صحي��حٍ ؛ َّ
ِ
َ
المدْ َغمِ.
هذا؛ ألنَّه إذا أ ْد َغ َم فيها ما ال ُيدْ َغ ُم فقد
أسقط ذلك الحرف ُ

ألن
131322مس��ألة :ال
تص��ح إمامة َمن يلح��ن في الفاتحة لحن��ًا َجل ّي��ًا أو َخف ّيًا؛ َّ
ّ
المأم��و َم أعل��ى حاالً ِم��ن ِ
يأت��م األعلى باألدن��ى .هذا على
اإلم��امِ ،فكيف
ّ
لصحة صالته،
المذهب.
صحة إمامته إن عجز عن التع ّلم؛ ّ
ولكن الصحيحّ :
ّ
ِ
ِ
ؤم القو َم
أن نتجنَّب ذلك؛ َّ
لكن ينبغي ْ
ألن فيه شيئًا من المخالفة لحديثَ « :ي ُّ
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لكتاب ِ
ِ
الله»(.)1
أقرؤهم

نحويًا.
تغيير الحركات ،سواء كان تغيير ًا صرف ّيًا أو
131323مسألة :اللحن :هو ُ
ّ

131324مس��ألة :إذا كان اللح��ن يغ ِّي��ر المعنى ،ف��إن ُ ُ
��ي ،وإن كان ال يغ ِّيره
المغ ِّي َر أ ّم ّ
فلي��س ُبأ ِّم ّي ،ف��إذ ق��ال( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) بفتح الباء،
فاللح��ن ه��ذا ال ُي ُ
حي��ل المعنى ،وعلى ه��ذا فليس ُبأ ِّم ّي ،فيج��وز أن يكون
ِ
إمام��ًا بمن هو ق��ارئ ،وإذا قالِ َ :
الص َر َ
يم} بفتح الهمزة
{أ ْهدنَ��ا ِّ
الم ْس��تَق َ
اط ُ
َ
فه��ذا يحيل المعن��ى؛ ألن «أهدنا» ِمن ِ
{اه ِدنَا}
اإلهداء ،أي إعط��اء
الهديةْ :
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
بهم��زة الوصل من الهداية ،وه��ي الداللة والتوفيق ،ولو ق��ال{ :إِ َّياك َن ْع ُبدُ }
{صر َ ِ
ِ
ت
ين أ ْن َع ْم ُ
اط ا َّلذ َ
بكسر الكاف ،فهذه إحالة شديدة فهو ُأ ِّم ّي ،ولو قالَ :
بض��م التاء فهذا يحيل المعنى أيضًا .وإذا ق��ال{ :إِ َّي َ
اك َن ْع َبدُ } بفتح
��م}
َع َل ْي ِه ْ
ّ
ِ
الباء ،فهذا ال يحيل المعنى .وكذا{ :إِ َّي َ
ين} بفتح النون الثانية فهذا ال
اك ن َْستَع َ
ِ
الفاتحة ملحونة ،فإنَّه ال يجوز
يحيل المعنى ،وليس معنى ذلك جواز قراءة
صحة اإلمامة.
ْ
أن يلحن ولو كان ال يحيل المعنى ،لكن المراد َّ

«الض ِ
ِ
ُ
معف��و عنه .هذا على المذه��ب ،وهو الصحيح؛
اد» «ظا ًء»
مس��ألة:
131325
إب��دال َّ
ٌّ
التحرز منه؛ و ُع ْسرِ الفرق بينهما ال س َّيما ِمن العوامِ.
لخفاء الفرق بينهما؛ ولمش َّقة ّ

131326مس��ألة :إبدال الصاد س��ينًا ،مثل« :الس��راط» و«الص��راط» ،فهذا جائز ،بل
يقرأ بها أحيانًا؛ ألنها ِقراءة سبعيةِ ،
لإل ِ
أن َ
والقراءة السبع ّية ينبغي ِ
نسان
ينبغي ْ
ّ
أن َ
قرأت أما َم
العامة؛ ألنك لو
َ
ْ
يقرأ بها أحيانًا ،لكن بشرط أن ال يكون أما َم ّ
وشوشت عليهم.
العامة بما ال يعرفون ألنكروا ذلكّ ،
ّ

((( أخرجه مسلم.
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«يؤم القو َم أقرؤهم
131327مسألة :تكره إمامة كثير اللحن في غيرِ الفاتحة؛ لحديثُّ :
لكتاب ِ
ِ
الله»( ،)1وهذا خبر بمعنى األمر ،فإذا كان خبرا بمعنى األمر فإنَّه إذا
َ
النبي ؛ ولحديث« :إذا َأ َّم
ّأمهم َمن ليس أقرأهم فقد خالفوا أ ْم َر ِّ
الر ُج ُل القو َم وفيهم من هو خير ِمنه لم يزالوا في َس�� َف ٍ
ال»()2؛ ألنهم انح ُّطوا
َّ
َف َح َّط الله َقدْ َرهم.
131328مسألة :تكره إمامة الذي يكرر الحروف من أجل زيادة الحرف ،كـ(ال َف ْأ َف ِ
اء):
ّ
يكرر التا َء .ولكن لو أ ّم الناس
يكرر الف��اءَ .و(التمتام) :وهو من ّ
وهو الذي ّ
فإمامته صحيحة.

131329مس��ألة :تك��ره إمام��ة م��ن ال يفصح ببع��ض الح��روف ،أي يخفيه��ا َ
بعض
ِ
الشيء ،وليس المراد أنَّه يسقطها.
131330مس��ألة :ال تكره إمامة من ال ُ
ألن التجويد من باب تحس��ين
يقرأ بالتجويد؛ َّ
الصوت بالقرآن ،وليس بواجب.

أن يؤ َّم الرجل امرأة أجنبية عنه ،أي ليس��ت ِمن َم ِ
حار ِم ِه .هذا
131331مس��ألة :يكره ْ
على قول.
النبي  نهى أن يخلو
ّ
ولكن الصحيح :أنه يحرم؛ ألن َّ
()3
محرم.
الم َح َّرم فهو َّ
الرجل باألجنب ّية  ،وما أفضى إلى ُ

131332مس��ألة :يكره أن يؤ َّم الرجل نساء أجنب ّيات عنه اثنتان فأكثر .هذا على قول.
ولك��ن الصحيح :أن��ه ال يكره إذا كان أمين��ا؛ النتفاء الخل��وة ،إال إذا خاف
ّ

(((	ـ أخرجه مسلم.

((( أخرجه الطرباين يف «األوسط» ،والسيوطي يف «الجامع الصغير» بنحوه ورمز له بالضعف.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ألن القاعدة تقول( :ما كان ذريعة للحرا ِم
الفتنة ،فإن خاف الفتنة فإنَّه يحرم؛ ّ
فهو حرام).

ُ
لحديث «ثالثة ال ُت َجا ِوز
بح ّق؛
131333مسألة :يكره أن َيؤ ّم الرجل قومًا أكثرهم يكرهه َ
صالتهم آذانهم :العبد اآلبق حتى يرجع ،وامرأة باتت وزوجها عليها س��اخط،
وإم��ام قوم وهم له كارهون»( ،)1فقول��ه« :ال ُتجا ِوز صالته آذانهم» أي ال ترفع
ألن القاعدة تقول( :إذا كان الحديث ضعيفًا وكان
وال تقبل ،وقيل بالكراهة؛ َّ
ِ
ِ
االس��تحباب،
الكراه��ة ،وإذا كان أمر ًا فإنَّه يحمل على
نهي��ًا فإنَّ��ه يحمل على
بش��رط أن ال يكون الضعف شديدا) .هذا على قولّ .
ولعل الصحيح :أنه ُيكره

ولو كرهوه بغير ّ
حق؛ لظاهر الحديث السابق؛ وألن الغرض من صالة الجماعة
والتحاب ،وال ائتالف بينهم وهم له كارهون.
هو االئتالف
ّ

131334مس��ألة :تص��ح إمامة ولد الزنا إذا س ِ
«ي��ؤم القو َم
��ل َم ِدين��ه؛ لعمو ِم حديث:
ُّ
ّ
َ
لكتاب ِ
ِ
الله»()2؛ وألنه َيثبت له ما يثبت لغيره.
أقرؤهم
العسكري؛ لعمو ِم
الجندي وال تُكره ولو كان في لباسه
تصح إمامة
131335مسألة:
ِّ
ّ
ّ
ِ
لكتاب ِ
ِ
الله»()3؛ وألنه رجل ِمن المس��لمين،
«يؤم القو َم أقرؤهم
الحدي��ثُّ :
َت على الناس
وال وجه للكراهة إمامته،
والجندي إذا كان قد يحصل منه َعن ٌ
ّ
فإن هذا يحصل ّ
المدرس في فصله،
لكل ذي س��لطان ،حتى
و َغ ْش��م وظلم ّ
ِّ

ّ
وي��رق لبعض الطلبة ويحابيهم،
ربما يتس�� َّلط على بعض الطلبة ويظلمهم،

ّ
بالجور.
فكل ذي والية فإنَّه ُعرضة ألن يقوم بالعدل ،أو َ

وحسنه األلباين ،وض ّعفه غير واحد.
غريب من هذا الوجه»،
((( أخرجه الرتمذي وقال« :حديث َح َس ٌن
ٌ
ّ
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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أن المؤ ِّدي هو
131336مس��ألة:
بم��ن يقضيه��ا ،أي َّ
تص��ح إمامة من ي��ؤ ّدي َّ
ّ
الصالة َ
اإلم��ام ،والمأموم هو الذي يقضي ِ
ِ
فتص ُّح .مث��ال ذلك :دخل رجل والناس
ُ
ِ
بالصالة
باألم��س،
أن عليه صالة الظهر
يص ّل��ون صالة الظهر ،وذك��ر ّ
فيبدأ َّ
الفائت��ة ،فيدخل معهم وهو ينوي ُظهر ِ
هر اليومِ ،فهذا
أمس ،وهم يص ُّلون ُظ َ

ٍ
َ
َ
اختلف الوقت.
خلف ُمؤ ٍّد ،فالصالة واحدة ،لكن
قاض َص َّلى
صحيح؛ ألنه

بمن يؤ ِّديه��ا فيكون ِ
اإلما ُم هو الذي
َص��ح إمام ُة َمن يقضي َّ
131337مس��ألة :ت ُّ
الصال َة َ
هر ِ
أمس،
يقضي ،والمأمو ُم هو الذي يؤ ِّدي .مثاله :رجل ذكر َّ
أن عليه فائت ًة ُظ َ
فق��ال آلخرُ :
هر ِ
أمس َو َص ِّ
��ل معي ظهرك الي��و َم ،فاإلما ُم يص ِّلي
س��أ َص ِّلي ُظ َ
هر اليوم .إذ ًا ِ
هر ِ
فصحت
فاإلما ُم يقضي والمأمو ُم يؤ ِّدي،
َّ
أمس والمأمو ُم ُظ َ
ُظ َ
َ
الصالة واحدة ،وإنَّما اختلف الزمن.
المؤ َّدا ُة
خلف المقض َّي ِة؛ َّ
ألن َّ

ٍ
بمتن ِّفل؛ لحديث« :إ َّنما ُج ِع َل ا ِ
ليؤتم
إلمام
يصح ائتما ُم
131338مس��ألة :ال
ُّ
َّ
مفترض ُ
ِ
صالة ِ
اإلما ِم في هذه
به فال تختلفوا عليه»()1؛ وألَ ّن صال َة المأمو ِم أعلى ِمن
ِ
َ
خلف األدنى .ه��ذا على المذهب.
الص��ورة ،وال ينبغي أن ُيص ِّل��ي األعلى
ِ
َ
بن َج َبل
المفترض
صحة ص�لا َة
خلف المتن ِّف ِل؛ َّ
ألن معا َذ َ
ولكن الصحيحّ :
ّ
العشاء ،ثم يرجع إلى ِ
ِ
قوم ِه فيص ِّلي
النبي  صال َة
ُ
كان ُيص ِّلي مع ِّ
أن الصال َة األُولى له هي الفريضة ،والصالة
بهم الصالة نفس��ها( ،)2ومعلوم ّ
وأما قول��ه« :ال تختلفوا عليه» أي في
الثاني��ة له ه��ي النافلة ،ولم ُينْك َْر عليهّ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
الخوف ُيص ِّل��ي بال َّطائفة
صالة
بعض أن��واع
النب��ي كان في
وألن
األفع��ال؛ َّ
َّ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
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النبي(،)1
األُول��ى صال ًة َّ
تام ًة ويس�� ِّل ُم بها ،ثم تأتي الطائفة الثاني��ة فيص ِّلي بها ُّ
ِ
بن
الصالة األُولى
للرس��ول فرض��ًا والثانية نف�لا؛ َّ
مرو َ
وهن��ا تكون َّ
وألن َع َ
س�� َلم ًة الجرمي كان يص ِّلي ِ
��ت أو س��بع س��نين()2؛ استناد ًا إلى
بقوم ِه وله ِس ّ
َ
ّ
أكثرك��م قرآنًا»( ،)3حيث نظروا ف��ي القو ِم فلم
عمو ِم حدي��ث« :وليؤ َّمكم ُ
يكن أحد أقرأ منه فقدَّ موهِ ،
فالصالة
أن
ومن المعلو ِم َّ
الصبي ال َف ْر َض عليهَّ ،
َّ
في َح ّقه نافلة ،ومع هذا ُأ ِق َّر والقرآن ينزل.

يص��ح ائتمام م��ن يص ّلي الظه��ر بمن يص ّلي العص��ر ،أو غيرها،
131339مس��ألة :ال
ّ
ِ
النبي :
وكذل��ك العك��س؛ الختالف ن َّي��ة الصالتين ،وقد ق��ال ّ
«إ َّنم��ا ُج ِع َ
ليؤتم ب��ه ،فال تختلف��وا عليه»( .)4هذا عل��ى المذهب.
��ل اإلمام
ّ
يأتم م��ن يص ّلي الظهر بم��ن يص ّلي العصر،
ولك��ن الصحي��ح :أنَّه
ّ
ّ
يصح أن ّ
ومن يص ّلي العصر بمن يص ِّلي الظهر ،وال بأس بهذا؛ ألن قوله« :ال تختلفوا
ِ
األفعال.
عليه» أي في

131340مس��ألة :إذا ص َّلى المأموم ِ
العش��اء خلف من يص ِّل��ي المغرب ،فإنه يجلس
َ
التشهد األخير ،فإذا َس َّل َم اإلمام قام المأموم وأتى بركعة.
معه في
ّ

131341مسألة :إذا ص َّلى المأموم المغرب خلف إمام يصلي العشاء ،فإن أدركَه في
ِ
الثالثة
ويس�� ِّلم مع��ه ،وإن دخل معه في الركعة
الركعة الثانية فإنه ُ
يتابع إمامه ُ
ٍ
إن دخل معه
أتى بعدَ ه
بركعة ،وإن دخل في الرابعة أتى بعده بركعتين ،لكن ْ
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود ،والنسائي ،وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح».
((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ِ
الرابعة أن يجل��س وال يقوم ،وهو
ف��ي األول��ى فإنَّه يلزمه إذا ق��ام اإلمام إلى

ين��وي االنفرا َد
يس��تحب له أن
أن ُيس�� ّلم أو ينتظر اإلمام ،إال أنه
مخ ّي��ر بي��ن ْ
َ
ّ
ِ
َ
العشاء مع اإلمام؛ من أجل
بقي ِمن صالة
ويس ِّل ُم إذا كان يمكنه أن
ُ
يدرك ما َ
ِ
الشرعي :صالة
العش��اء ،ودليل االنفراد للعذر
أن يدرك صالة الجماعة في
ِّ
الثانية ِ
ِ
ِ
الخ��وف ،فالطائفة األُولى تص ِّلي مع ِ
نوت
اإلما ِم ركع��ةً ،فإذا قا َم إلى
ِ
ُ
االنفراد
ودلي��ل
وأتم��ت الركع َة الثانيةَ ،وس�� َّلمت وانصرفت(،)5
االنف��را َدَّ ،
للع ِ ِ
الص َحابِي عن معاذ بن َج َبل؛ لتطويله(.)6
ذر الح ِّس ِّي :انفرا ُد َّ
ُ

***
َف ْص ٌل

خلف ِ
َ
131342مسألةُ :
اإلمامِ .هذا هو األفضل.
يقف المأمومون اثنان فأكثر
131343مسألة :ي ِص ّح أن يقف المأمومون مع ِ
اإلما ِم عن يمينه فقط.
َ

يسار ِ
إن وقف عن ِ
لو يمينِه؛
131344مسألة :ال ت َِص ّح صال ُة المأمو ِم ْ
اإلمامِ ،بشرط ُخ ِّ
ذات ٍ
ألن النب��ي « قام ُي ِّ
عباس قد
صلي َ
َّ
ليلة ِمن الليلِ  ،وكان ُ
ابن َّ
َّ
النبي ِ
وو َ
نا َم َ
برأس��ه ِمن
عنده ،فدخل معه ُ
ابن عباسَ ،
قف عن يس��ا ِره ،فأخذ ُّ
ورائِ��ه فجعله عن يمينِ ِ
النبي عل��ى ذلك .هذا على
��ه»( ،)7فلو َّ
صحت َّ
ألقره ُّ
ألن هذا فعل مجردِ ،
المجرد
والفعل
قول.
صحة الصالة؛ َّ
ولكن الصحيحّ :
ّ
َّ
َّ
ِ
ِ
النبي ِ
للوجوب َ
ال ُّ
الوجوب؛ وألنَّه لو كان
يدل على
البن ع َّباس ال َت ُعدْ
لقال ُّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.
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القول بتأثيم ِ
ِ
ِ
ببطالن صالتِ ِه بدون ٍ
ِ
وألن َ
تطمئن
دليل
نس��ان أو
اإل
لمث��ل هذا؛ َّ
ّ
فإن إبطال العبادة بدون ن َّص كتصحيحها بدون ن َّص.
إليه النفس فيه نظرَّ ،

يس��ار ِ
ِ
إن َو َق َ
اإلم��امِ .هذا على قول.
ف عن
131345مس��ألة :ال ت َِص ُّح صال ُة المأمو ِم ْ
تصح صالته؛ ألنَّ��ه نوى اإلمام َة
بقي على ن ِّية اإلمام��ة لم
ّ
َّ
وأم��ا اإلمام :ف��إن َ

وإن نوى االنفرا َد فصالته صحيحةٌ.
وليس معه أحدْ ،

ِ
��ح أن يق��ف المأموم��ون ع��ن جانب��ي اإلم��ام ،أي بعضهم عن
131346مس��ألةَ :يص ّ
ُ
ألن
يمينِه وبعضهم عن ش��مالِه ،وهذا
أفضل ِم ْن أن يكونوا عن يمينِه فقطّ ،
النبي
عبد الله بن مس��عود وقف بين علقمة واألس��ود ،وق��ال« :هكذا ُ
رأيت َّ
َ ف َع َل»(.)1

يصح أن يقف المأمومون أمام اإلمام ،فإن وقفوا أمامه فصالتهم
131347مس��ألة :ال
ّ
ِ
النب��ي  كان َي ِق ُ
ألن
«ص ُّلوا كما
��ف أم��ا َم
باطل��ة؛ َّ
الناس وق��الَ :
َّ
ِ
()2
رأيتموني ُأ ِّ
وعددها وهيئتِها وجمي ِع
عم الصالة بأفعالِه��ا
صل��ي»  ،وهذا َي ّ
الوقوف أمام اإلمام خالف الس��نَّة ،وحينئذ
أحوالِها ،ومنها الوقوف ،فيكون
ُ
ولك��ن الصحيح :أنَّه إذا دعت الضرورة
تبط��ل الصالة .هذا على المذهب.
ّ
صحت صال ُة المأموم أمام اإلمام ،وإال فال .والضرورة تدعو إلى
إل��ى ذلك َّ
ِ
فإن األسواق
المس��اجد
الحج في
العادي ِةَّ ،
ذلك في ّأيام الجمعة ،أو في ّأيام ّ
ّ
تمتلئ ويص ِّلي الناس أمام اإلمام.

131348مسألة :يستثنى ِمن تقدُّ ِم ِ
اإلمام مسألتان:
ُ
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.
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ِ
بينهن على سبيل االستحباب.
النساء ،فتكون
1 .1األوىل :إمامة
َّ

ِ
الوجوب ،إال إذا كانوا
2 .2الثاني��ة :إم��ام العراة ،فيكون بينهم على س��بيل
ُعميًا أو يف ُظلمة فإنه يتقدَّ م.

ِّ
َ
الصف؛ لحديث« :ال صالة لمنفرد خلف
خلف
تصح صالة ال َف ّـذ
131349مسألة :ال ّ
ّ ()1
النبي  رأى رجال ُي ِّ
صلي َ
وحده خلف
الصف»  ،ولحديث« :أنّ ُّ
باإل ِ
الصالة»( ،)2ولوال أنَّها فاسدة ما َأمره ِ
ّ
الصف فأمره أنْ َ
عادة .هذا على
يعيد ّ
ولكن الصحيح ،وه��و رواية عن اإلمام أحمد:
المذهب ،وه��و ِمن مفرداته.
ّ
ِّ
َ
الصف
خلف
صح ِة صالة المنفرد
الصالة؛ َّ
ألن َن ْف َي َّ
صحت َّ
أنه إذا كان لعذر َّ
ِ
ُّ
ِّ
الصف ،وهذا الواجب يس��قط بالعجز كغيره
وجوب الدخول في
ي��دل على
م��ن الواجبات؛ لقوله تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)[التغابن ،]16:وقوله( :ﯗ

واجب مع
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البق��رة ،]286:والقاع��د ُة تق��ول( :ال
َ
ِ
وأما الحديث الثاني فضعيف ،وإذا َص َّح َّ
فلعل هناك ش��يئًا أوجب
العج��ز)ّ ،
ِ
الصالة ،وهذه قض َّية َعين ال ِ
نجزم بأن الس��بب هو كونه
ْ
النبي بإعادة َّ
أن َ
يأمره ُّ
ّ
ّ
َ
تم فإنَّه ال مكان له
الصف ،فإذا جاء المص ِّل��ي ووجد
خلف
َص َّل��ى
الصف قد ّ
الصف ،وحينئذ يكون انفراده لع��ذر ِ
ّ
فتص ّح صالته ،وال نقول له :اجذب
ف��ي
ُ ُ
ِّ
الصف؛ ألن في هذا التشويش على الرجل المجذوب؛ وألن
أحد الناس ِمن
ِّ
ِّ
وألن فيه جناية على المجذوب
الصف ،وهذا َق ْط ٌع
فيه فتح فرجة في
للصف؛ َّ
ِ
ِ
ِ
وألن في��ه جناية على ّ
كل
المكان
الفاضل إل��ى
بنقل��ه ِمن المكان
المفضول؛ َّ

وصححه األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح
وحسنه ،وأخرجه ابن ماجه،
ّ
((( أخرجه أحمد ّ
رجاله ثقات».

وصححه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود،
ّ
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ِّ
ِّ
يتحرك النفتاح الفرجة من أجل َسدِّ ها .وال
ألن جميع
الصف؛ ّ
الصف سوف َّ
نأم��ره أن يص ِّل َي إلى جنب اإلمام؛ ألن فيه تخ ِّطي الرقاب؛ وألنَّه إذا وقف إلى
ِ
انفراد ِ
جنب ِ
َ
اإلما ِم في مكانِه؛ وألننا إذا قلنا :تقدَّ م إلى
خالف السنَّة في
اإلما ِم
ثم جاء آخر قلنا له :تقدَّ ْم إلى جنب ِ
اإلمام ،ثم ٍ
ثان وثالث حتى
جن��ب اإلمامّ ،
يك��ون عند ِ
ِّ
َ
اإلما ِم ٌّ
الصف لكان الداخل
خلف
صف كامل ،لكن لو َوقف هذا

ّ
يصف إلى جنبه ،فيكونان ص ًّفا بال محذور.
الثاني
المبطل لص ِ
يرفع ِ
اإلما ُم
131350مس��ألة :االنف��را ُد
�لاة من يص ّلي خلف الص��فْ :
أن َ
ُ َّ
ِ
يرفع
ِمن الركو ِع ولم يدخل مع
المس��بوق أحدْ ،
فإن دخل معه أحد قبل أن َ
ِ
َ
ِّ
يرفع
الصف
رأس��ه ِمن الركوعِ ،أو انفتح مكان في
فدخل فيه قبل أن َ
اإلما ُم َ
ِ
ِ
الفردية.
الحال يزول عن
اإلما ُم ِمن الركوعِ ،فإنَّه في هذه
َّ
ِّ
َ
فإن صالتَها
خلف
131351مس��ألة :إذا كان المنف��رد خلف اإلمام أو
الصف ام��رأةَّ ،
ُ
َ
ويتيم
لحدي��ث أنس أنَّه َص َّلى ه��و
صحيح��ة؛
النبي ،
ٌ
خل��ف ـ ِّ
وص َّل ِ
ت المرأ ُة خل َفهم(.)1
َ
ِ
ِ
ِ
يصح
جماعة الرجال ،أي ال
النس��اء كالرجل مع
جماعة
131352مس��ألة :المرأ َة مع
ّ
خلف َص ِّ
َ
ف نساء.
أن تقف خلف إمامتها ،وال
وح َّجته ما روي عن
فهن؛ ألن ذلك أس��ترُ ،
131353مس��ألة :إمامة النس��اء تقف في َص ّ
هن( ،)2وهذا فِ ْع ُل صحاب َّية،
عائشة وأ ِّم َس َلمة أنَّهما إذا َّأمتا النساء وقفتا في َص ِّف َّ
فالح َّجة في
وفعل
الصحاب��ي وقوله ُح َّجة ما لم يخالفه ن َّص ،فإن خالفه ن َّص ُ
ِّ
ِ
رج ُح.
حابي آخر ،فإن خالفه
الم ِّ
ِّ
آخر ُطلب ُ
صحابي ُ
ّ
النص ،أو يخالفه َص ّ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه عبد الرزاق ،وابن أبي شيبة.
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ِ
ِ
ِ
ِ
الواحد.
الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل
المرأة
المرأة مع
وقوف
131354مسألة:
ُ
ِ
ثم النس��اء؛ لحديث« :ليلني منكم
ثم الصبيانّ ،
131355مس��ألةَ :يلي اإلمام الرجالّ ،
ِ
أول��و األحال ِم والنهى»( ،)1وهذا أمر ّ
وألن
وأقل
أحوال األَمر االس��تحباب؛ َّ
لإلمام س��هو أو ٌ
حصل ِ
ُ
َ
أن
خطأ في آية ،أو
أضبط فيما لو
الرجال
احتاج إلى ْ
َ
َ
ألن
الصالة ،ثم بعد ذلك الصبيان؛ َّ
يس��تخلف إذا طرأ عليه عذر وخرج من َّ
ِ
اإل ِ
الذكور على ِ
النساء ،ثم
ناث فهم أقدم ِمن
فضل الله
الصبيان ذكور ،وقد ّ
َ
بعد ذلك النسا ُء؛ لحديث« :خير صفوف النساء آخرها»(.)2

131356مس��ألة :الترتيب الس��ابق للمأمومين هو المطلوب ما لم يمنع مانع ،فإن َمن ََع
ٍ
َ
لحص��ل بذلك لعب
بعض
بعضهم إلى
مع
الصبي��ان ُ
ُ
مانع بحي��ث لو ُج َ
من��ه ٌ
ٍ
ٍ
بعض؛ ألن القاعدة تقول:
بعضهم إلى
نجمع
فحينئذ ال
وتش��ويش،
الصبيان َ
َ
ُ
ِ
ِ
بالمراعاة ِمن الفضل المتع ّلق بمكانها).
العبادة َأولى
(الفضل المتع ّلق بذات

ِ
الصبي مبكّرا
بأن ج��ا َء
131357مس��ألة :إذا س��بق المفض��ول إلى المكان
الفاض��ل؛ ْ
ّ
ُ
ِّ
المفضول ِمن مكانِه؛
األول ،فالصحيح :أنه ال ُيقا ُم
وتقدّ م وصار في
الصف ّ
لحديثَ « :من س��بق إلى ما لم يسبق ُه إليه مس��لم فهو له»()3؛ ولحديث« :ال
وألن هذا عدوان عليه؛
ث��م يجلس فيه»()4؛ َّ
ُي ِق ُ
الر ُج َل من مجلس��ه ّ
الر ُج ُل َّ
يم َّ
وألن فيه مفس��د َة تنفيرِ هؤالء الصبيان بالنسبة للمس��جد ،ال س َّيما إذا كانوا
َّ
ٍ
بس��وء،
ذكره
وألن
مراهقين؛ َّ
الصبي إذا أخرجه ش��خص بعينه فإنه ال يزال َي ُ
َّ

(((
(((
(((
(((

أخرجه مسلم.
أخرجه مسلم.
أخرجه أبو داود ،وسكت عنه ،وض ّعفه األلباين.
أخرجه البخاري ومسلم.
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ٍ
الصغير عاد ًة ال َينسى ما ُف ِع َل به.
ألن
وك َّلما تذكَّره
بسوء حقد عليه؛ َّ
َ

ّ
131358مس��ألة :إذا ل��م ْ
الصف إال كافر فه��و َف ٌّذ ،أي منفرد
يقف م��ع المنفرد خلف
ِ
ألن صالتَ��ه ال ت َِص ّح ،فال ت َِص ّح
اصطف��اف الكافرِ معه
ألن
َ
كعدم ِه؛ َّ
ُحكم��ا؛ َّ
مصافتُ��ه .وهذا مع ِ
ولكن الصحيح:
العلم بأن��ه كافر .هذا على المذه��ب.
ّ
الص ِّ
َ
ُّ
ف مع
ألن صال َة ال َف ِّذ
أن��ه إذا كان
تاما فصالتُ��ه صحيحةٌ؛ َّ
خلف َّ
الصف ًّ
ِِ
تاما وقد َع ِل َم بكفرِه فصالتُه باطلةٌ.
تمامه صحيحةٌّ ،أما إذا لم يكن ًّ

131359مس��ألة :إذا لم ْ
يقف م��ع المنفرد خلف الصف إال امرأ ٌة فه��و َف ٌّذ ،أي منفر ٌد
ألن المرأ َة ليس��ت ِمن ِ
المصا َّف��ة للرجال .هذا على المذهب.
ُحكمًا؛ َّ
أهل ُ
ُّ
ألن صال َة ال َف ِّذ
ولك��ن الصحيح :أنه إذا كان
تام��ا فصالتُه صحيحةٌ؛ َّ
ّ
الصف ًّ
ِِ
ِّ
َ
تاما فال.
خلف
الصف مع تمامه صحيحةٌّ ،أما إذا لم يكن ًّ

وقف��ت ام��رأ ٌة م��ع َر ُجلي��ن ،فالص�لاة صحيحة ،وال س�� ّيما مع
131360مس��ألة :إذا
ْ
ِ
ِ
ُ
المس��جد الحرا ِم
الح ِّج في
الض��رورة ،كم��ا
يحدث ذلك ف��ي أيام مواس��م َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
بشيء ِمن ُق ِ
المرأة
رب
الحال إذا أحسست
النبوي ،ولكن في هذه
والمسجد
ِّ
ِ
أن ت َِق َ
ف إلى جنبه
ألن بعض
الن��اس ال يطيق ْ
ب عليك االنفصال؛ َّ
من��ك َو َج َ
ِ
محارم ِه ،ال س�� ّيما إذا كانت شا َّبة أو فيها رائحة مثيرة ،فقد
امرأ ٌة ليس��ت ِمن
ويطلب مكانًا آخر
نصرف
ال يتمكَّن ِمن الصالة ،ففي هذه الحال يجب أن َي
َ
َ
ِ
الفتنة.
حذر ًا ِمن
131361مس��ألة :إذا كان��ت المرأة أمام الرج��ل فالصالة صحيحة .مثال��ه :أن يكون
ف ِر ٍ
(ص ّ
خلف َص ّ
َ
َص ّ
ف
ف نس��اء
جال
فتصح الصالة؛ وله��ذا قال الفقهاءَ :
ّ
خلفهن من الرجال).
تا ّم من نساء ال يمنع اقتدا َء من
ّ
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يقف مع المنفرد خلف الصف إال ُم ْح ِدث فهو ّ
131362مس��ألة :إذا لم ْ
فذ .هذا على
ٍ
باطل��ة إذا كان ال يعلم
غير
أن ص�لا َة
المذه��ب.
ولكن الصحيحَّ :
ّ
ّ
المتطهر ُ
حدث صاحبه؛ ألنَّه معذور بجهل حدَ ِ
ث صاحبِ ِه.
َ
صبي في َف ْر ٍ
ألن
ض فهو َف ٌّذ؛ َّ
131363مسألة :إذا لم يقف مع المنفرد خلف الصف إال ّ
الفريض َة في ّ
أن َمن
الصبي نافلة .هذا على المذه��ب.
ح��ق
ولكن الصحيحَّ :
ّ
ِّ

َو َق َ
صبي فليس َف َّذ ًا ال ف��ي الفريضة وال في االفلة ،وصالته صحيحة؛
��ف معه ّ
كاإل ِ
مامةِ ،
ألن المصا َّفة ليس��ت ِ
فاإلمام قد اعتمدَ عليه المأمو ُم ووثق به وق َّلده
َّ
ِ
بخالف الذي َص َّ
ألن ِمن
ف إلى َجنْبِ ِه فيكون
في صالتِ ِه،
غير صحيحٍ ؛ َّ
ُ
القياس َ
الع َّلةِ ،
األصل والفر ِع في ِ
ِ
ِ
ِ
وألن
القياس تساوي
صح ِة
والع َّلة هنا مختلفة؛ َّ
شرط َّ
ِ
َ
أن أنس بن مالك َص َّ
النبي
ف
النص ،فإنَّه قد ثبت ّ
هذا تعليل في مقابلة ِّ
خلف ِّ
واليتي��م لم يبلغْ  ،وكان ذلك ف��ي نفل ،والقاعدة
تيم(.)1
 ومع��ه َي ٌ
ُ
تقول( :ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إال بدليل ُمخَ ِّصص) ،وليس هناك
َ
تصح
األصل
وألن
فرق بين الفرض والنفل؛ َّ
المقيس عليه وهو :أنَّه ال ّ
َ
دليل ُي ِّ
ِِ
قصة
إمام��ة
الصبي بالبال ِغ غير صحيحٍ ؛ َّ
ألن الس��نَّة وردت بخالفه ،وذلك في َّ
ّ
َعمرِو ِ
ت أو سبع سنين(.)2
قومه وله ِس ّ
بن َس َلمة َ
مي ،فإنَّه أ َّم َ
الج ْر ّ

131364مس��ألة :م��ن لم يكن مع��ه أحد َي ُّ
صف معه ووجد فرج��ة في الصف ،وجب
فاع ِد ُل��وا صفوفكم،
علي��ه دخوله��ا؛ لحدي��ث ...« :إذا قمتم إل��ى الصالةْ ،
وسدُّ وا ُ
الف َر َج ،فإني أراكم من وراء ظهري.)3(»...
وأقيموهاُ ،

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.

وصححه األلباين ،وشعيب األرنؤوط.
((( أخرجه أحمد وغيره،
ّ
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131365مسألة :إذا وجدت ُفرج ًة قد ته َّيأ لها شخص ليدخ َلها بأن كان يتن َّف ُل خل َفها،
الفاضل على ِ
َ
نفس��ه
المكان
وفوت
َ
فل��ك أن تتقدَّ َم فيها؛ ألنَّه هو الذي ّفرط َّ
ِّ
األول ثم
يعلم الناس ما في النداء
والصف ّ
والنبي  يقول« :ل��و ُ
ُّ
ِ
()1
خش��يت فتن ًة أو
ل��م يجدوا إال أن يس��تهموا عليه الس��تهموا»  ،ولكن إذا
َ
ٍ
عظيمة منها
لمصالح
ع��داو ًة أو بغضا ًء فاتركها ،فإن الجماع َة إنما ُش��رعت
َ
االئتالف والتّوا ّد والتحاب بين المس��لمين ،وإذا َع ِل َم الله ِمن ن ّيتك أنَّه لوال
ُ
ِ
لح ْس ِن
خوف هذه المفسدة لتقدَّ مت إلى هذا المكان
الفاضل فإنه قد ُيثيبك ُ

()2
النب��ي أمر
ن َّيت��ك؛ وألن
بالتراص يس��تلز ُم َس��دَّ ال ُفرج؛
وأمره
ّ
ِّ
بالت��راص َ ،
ّ
ولحدي��ث« :من وصل ص ًّف��ا َوصله الله»()3؛ ولحدي��ث« :إنَّ الل َه ومالئكتَه
َ
الصفوف»(.)4
ُيص ُّلون على الذين َي ِص ُلون

131366مس��ألة :من لم يك��ن معه أحد َي ّ
صف معه ولم يج��د فرجة وقف عن يمين
ِ
يمين ِ
ِ
الواح��د عن ِ
َ
ولكن
اإلمامِ .هذا على قول.
موقف المأمو ِم
اإلم��ام؛ ألن
ّ
وقوف ٍ
جانب ِ
ِ
اإلما ِم في
أحد إلى
وأن
َ
الصحيح :أنه يص ّلي وحده كما تقدّ مَّ ،
ِ
ِ
الواحدّ ،أما في
يمين اإلمام موقف للمأمو ِم
مثل هذه الصورة من البدع؛ ألن َ
ِ
قياس هذا على هذا ،ولم
المسألة فالمأمومون جماعة كثيرة ،وال
هذه
يصح ُ
ّ
أن أحدا ص َّلى إلى جنبه مع وجود ٍّ
َي��رِ ْد عن
صف إال في
النب��ي ّ 
ِّ
مس��ألة واحدة ،وهي :حينما أناب أبا بكر في مرض موتِه فوجد ِخ َّفة فخرج

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.

ٍ
بإس��ناد حس��ن» ،وقال وصححه
((( أخرج��ه أحم��د ،وأبو داود ،والنس��ائي ،وقال النووي« :رواه أبو داود
األلباين ،شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح».

((( أخرجه أحمد ،والحاكم ،وحسنه ابن حجر ،وشعيب األرنؤوط.
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ِ
وص ّلى بالن ِ
يس��ار أبي بكر( .)1لكن هذه المس��ألة ضرورة؛
وج َل َس عن
َّاسَ ،
ِ
يتأخر إلى آخرِ
ِّ
الصفوف
ألن أبا بكر ليس له مكان في
الصف ،وال يمكنه أن َّ
َّ
ٍ
نائب الرسول فال ُبدَّ أن يكون إلى جنبه ِمن أجل أن
وهو في صالة؛ وألنه هو ُ
ِ
النبي؛ وألن في تقدمه تخطي للرقاب
يب ّلغ َمن خل َفه من المأمومين تكبيرات ِّ
وتش��ويش على المص ّلين واإلمام ،وكذا الحال لو أتى ثان وثالث ورابع...
ُّ
الصف األول فيه
نعم إذا كان ال يوجدُ مكان في المسجد إال مقدار َص َّفين،
ِ
والصف الثاني فيه المأمومون ،فهن��ا نقول :هذا ّ
ُّ
محل ضرورة ،وال
اإلم��ا ُم،

يقف الداخل إلى جنب ِ
أن َ
اإلمامِ.
بأس ْ

131367مس��ألة :إذا لم يمكن المنفرد أن يتقدَّ م إلى ِ
اإلمام ويص ِّلي إلى جانبه ،فله أن
ولكن
تأخ ْر لِتُص ِّل َي معي .هذا على قول.
ُين ِّب��ه َمن يقو ُم معه ،فيقول :يا فالن َّ
ّ
ّ
الصف
بتأخر أحد المص ّلين من
الصحي��ح :أنه يص ّلي وحده كما تقدّ م؛ ألن ّ
إحداث فرجة فيه ،وتش��ويش على الصف ،ونقل المص ّلي من صف فاضل
إلى صف مفضول.

ّ
الصف إذا لم يس��تطع الصالة على يمين اإلمام ولم
131368مس��ألة :المنفرد خلف
��ر الل ُه له َمن يقو ُم معه.
ّ
يس َ
يتأخر معه أحد المص ّلين ،فإنه يقف ينتظر حتى ُي ِّ
ولك��ن الصحيح :أنه يجوز ل��ه أن يص ّلي وحده خلف
ه��دا على المذهب.
ّ
ّ
الصف كما تقدّ م.

131369مس��ألة :إذا َرك ََع المص ّلي َف ًّ
ِّ
الصف ،فإن كان لغيرِ عذر فرفع
ثم دخل في
��ذا ّ
أن َ
وإن زالت َف ِّذ َّيتُه
تزول َف ِّذ َّيتُه فصالته غير صحيحةٌْ ،
اإلمام ِمن الركوع قبل ْ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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قب��ل الرفع ِمن الركو ِع فصالتُه صحيحة ،هذا إذا كان لغير ُع ٍ
ذرّ ،أما إذا كان
خوف َف ِ
خش��ي
وت الركعة ،فإذا
والعذر :هو
ل ُعذر فالعبرة بس��جود اإلمام.
ُ
ُ
َ
ويركع َّ
ِّ
فذ ًا ،ثم
الصف أن تفوته الركعة فله أن ُيك ِّبر
ينتهي إلى
إن تق��دَّ م حتى
َ
َ
فإن س��جد ِ
الصف قبل أن يس��جدَ ِ
أن َ
اإلمام ولو َ
َ
ِّ
تزول
يدخل في
قبل ْ
اإلمامْ ،
ٍ
صحيحة .هذا هو المش��هور ِمن المذهب ،أي
غير
َف ِّذ َّي ُت ُه ولو ل ُعذر فصالتُه ُ
ولكن الصحيح:
فرقون بين الذي انفر َد ل ُعذر والذي انفر َد لغير ُعذر.
ّ
أنَّهم ُي ِّ
أن��ه إذا كان ل ُع ٍ
ِّ
الصف ،فإذا كان
ذر تم��ا ُم
��ذر فصالتُه صحيح ٌة مطلقًا ،وال ُع ُ

بقي منف��رِد ًا إلى آخرِ
تام��ا فصالته صحيح��ة ّ
ُّ
بكل حال ،حت��ى ْ
الص��ف َّ
وإن َ
وأما إذا كان لغير عذر فإن رفع ِ
اإلما ُم ِمن الركو ِع قبل أن َ
تزول َف ِّذ َّي ُت ُه
الصالةّ ،
ٍ
صحيحة ،وإذا زالت َف ِّذيتُه قبل َر ْف ِع ِ
اإلما ِم ِمن الركو ِع فصالته
فصالت��ه غير
َّ

َ
صحيحة .ودليل ذلك :حديث أبي بكرة أنه
النبي  راكعًا
أدرك َّ
ّ
ّ
النبي:
ثم دخل في
فركع قبل أن يصل إلى
الصف ّ
الصف ّ
فلما س�� َّلم قال له ّ

«زادك الله حرصًا وال َت ُعدْ »( ،)1فدعا له ونهاه أن يعود؛ ألن المشروع أن ال

ّ
الصف ،ولم يأمره بإعادة الركعة
يدخل المسبوق في الصالة حتى يصل إلى
ّ
أن ركعته صحيحة.
فدل هذا على ّ

ِ
س��جود ِ
َ��ع َف َّ
ّ
اإلمامِ،
الص��ف و َد َخ َل مع��ه آخر قبل
��ذ ًا خلف
131370مس��ألة :إذا َرك َ
فصالته صحيحة ،ووجهها ما سبق في المسألة التي قبلها.

***

((( أخرجه البخاري.
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فصل
ٍ
ٍ
يصح اقتداء المأموم ِ
واح��د ،وإن لم ير اإلمام،
مس��جد
باإلمام في
131371مس��ألة:
ّ
ٍ
مسافات ما دام أنه يسمع
ولم ير َمن ورا َءه ِمن المأمومين ،ولو كانت بينهما
المكان واحد ،واالقتدا ُء ممكن .هذا
ألن
َ
التكبي��ر ّإما منه أو مم��ن ُي َب ِّلغُ عنه؛ َّ
ولكن الصحيح :أن��ه ال بدّ من اتص��ال الصفوف؛ حتى ال
عل��ى المذه��ب.
ّ
يفوت المقصود من صالة الجماعة.

ِ
ِ
يص��ح اقتدا ُء المأم��و ِم ِ
بش��رط أن
المس��جد
خارج
باإلما ِم إذا كان
131372مس��ألة:
َ
ُّ
وأن يرى المص ّلي ِ
اإلما َم أو المأمومين في بعض الصالة ،وال
َيسمع اإلمامَ ْ ،
ِ
ُيش��ترط ات ُ
ولكن الصحيح :أنَّه ال ُبدَّ في
الصفوف .هذا على المذهب.
ِّصال
ّ
ِ
ِ
ِ
المسجد ِمن ات ِ
فإن
ِّصال
خارج
اقتداء َمن كان
فإن لم تكن مت َِّصلة َّ
الصفوفْ ،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
والجماعة.
الجمعة
بصالة
مقصود الش��ار ِع
الص�لاة ال ت َِص ّح؛ ألنه بعيد ِمن
َّ
وال يشترط رؤية اإلمام.
ِ
ِ
باألس��واق
الناس
وص َّلى ُ
131373مس��ألة :إذا امت�لأ المس��جدُ واتَّصلت الصف��وف َ
وعلى عتبة الدكاكين فال بأس بذلك.

بصحة الص�لاة خلف التلف��از أو المذياع ق��ول باطل؛ ألنه
131374مس��ألة :الق��ول ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجمعة ،وليس في��ه ات َ
الصفوف،
ِّصال
ي��ؤ ِّدي إلى
إبطال ص�لاة الجماعة أو ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
والجماعة.
الجمعة
بصالة
مقصود الشار ِع
وهو بعيد ِمن

تصح الصالة خلف إمام ٍ
النبي 
عال عن المأمومين؛ َّ
131375مسألةّ :
ألن َّ
ِ
ِ
ُ
ويقرأ
أن يس��جدَ
نب��ر َص َّلى عليهَ ،يصع��دُ
ويركع ،وإذا أرا َد ْ
ُ
لم��ا ُصن َع له الم ُ
ّ
َنز ََل ِمن ِ
ِ
َعت هذا
المنبرِ فس��جد على
األرض ،وقال« :يا أ ّيها الناس ،إني َصن ُ
َ
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َأتموا بي ،ولِت َْعلموا َصالتي»(.)1
لِت ُّ

ُ
الرجل القو َم؛
العلو ِذراع��ًا فأكثر؛ لحدي��ث« :إذا أ ّم
131376مس��ألةُ :يك��ره إذا كان ُّ
ٍ
مكان أرفع ِم��ن مقامهم»( .)2هذا على ق��ول األصحاب .وقال
��م في
فال َي ُق ْ

علو ِ
َّ
َ
اس��تدل به
الحديث الذي
ألن
اإلم��ا ِم مطلقًا؛ َّ
بع��ض العلماء :ال ُيكره ُّ
ِ
الح َّجة .وق َّيدَ ُ
ُ
العلماء هذه
بعض
األصحاب ضعيف،
والضعيف ال تقو ُم به ُ
ُ
اإلمام غير م ٍ
نفرد بمكانِه ،فإذا كان معه أحد فإنه ال ُيكره؛
المسأل َة بما إذا كان ِ ُ َ ُ
ألن ِ
اإلما َم لم ينفر ْد بمكانِه ،وهذا قول وجيه؛ ألنه ِ
إن
ولو زا َد على ال��ذراع؛ َّ
ِ
انفر َد ِ
ٍ
ٍ
الجماعة واالجتماع؟.
بمكان آخر فأين صال ُة
بمكان والمأمو ُم
اإلما ُم

131377مسألة :ال يكره أن يكون المأمو ُم في مكان أعلى من اإلمام.

ط��اق ِ
اإلما ِم ف��ي ال ّطاق ،والمراد بال َّط ِ
131378مس��ألة :يك��ره دخول ِ
اقُ :
الق ْبلة الذي
ُ
ُ ِ
يس��مى ِ
مقوس��ًا مفتوحًا في عرض ِ
الجدار،
المحراب،
وطاق الق ْبلة يكون َّ
ُ َّ
يقف ِ
اإلم��ا ُم فيه ويص ِّلي ويس��جدُ في َن ْف ِ
وأحيان��ًا يكون واس��عًا بحيث ُ
س
ِ
ٍ
آلث��ار َو َردت ع��ن الصحاب��ة()3؛ وألن��ه إذا َد َخ َ
��ل في
المح��راب ،ف ُيك��ره؛

المح��راب اس��تتر عن بع��ض المأمومين ف�لا َي َرونه ل��و أخطأ ف��ي القيام أو
الركوع أو السجود.

131379مسألة :ال تُكره صالة ِ
اإلما ِم في المحراب لحاجة .مثل :أن تكون الجماع ُة
كثير ًة واحتاج ِ
اإلما ُم إلى أن يتقدَّ َم حتى يكون في المحراب.
((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه أبو داود ،وحسنه األلباين.

((( رواه ابن أبي شيبة يف مصنفه (.)59/2
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131380مس��ألة :إذا كان ِ
اإلما ُم في باب المح��راب ،ولم يدخل فيه ،ولم يتغ َّيب عن
ِ
الناس ،وكان ُّ
سجوده في المحراب فال بأس به.
محل
مستحب
يؤمر به وال ينهى عنه ،والقول بأنه
ّ
131381مسألة :يباح اتخاذ المحراب ،فال ُ
الصواب ِمن القول بأنه مكروه؛ لِما في��ه ِمن الداللة على ِ
ِ
الق ْبلة،
أقرب إل��ى
ُ
َ
مكان ِ
ِ
وألن الذي ورد النهي عنه مذابح كمذابح النصارى ،أي
وعلى
اإلمامِ؛ َّ
ّخ��ذ المحاريب كمحاريب النص��ارى ،أما إذا كانت ِ
أن نت َ
تختل ُ
ف عنهم فال
َ
ّ
كراهة؛ ألن ِ
الع َّل َة في المحاريب المش��ابهة لمحاريب النصارى هي التش�� ُّبه
النبي  محرابا؛
بهم ،فإذا لم يكن تش ُّبه فال كراهةّ .
وأما لم يتّخذ َّ
فلعدم الحاجة إليه في ذلك الوقت.

تطوع ِ
اإلمام ف��ي موضع المكتوبة من غي��ر حاجة؛ لحديث:
131382مس��ألةُ :يك��ره ُّ
مام في ُم َق ِ
«ال ُي َص ِّ
َ
��ل ا ِ
المكتوب��ة ،حتى َي َتن ََّحى عنه»()1؛
ام ِه الذي َص َّلى فيه
إل ُ
ظن َمن ش��اهدَ ه أنَّه تذك ََّر نقصًا ف��ي صالته؛ فيلبس بذلك على
وألنه ربما َي ُّ
المأمومين .ومثال الحاجة هنا :أن يريدَ ِ
الصفوف
َ
يتطو َع لكن َو َجدَ
اإلما ُم أن َّ
ٍ
مكان آخر،
يتيس��ر أن يص ِّلي في بيتِ��ه أو في
تام�� ًة ليس فيها مكان وال َّ
ك َّله��ا َّ
ٍ
يتطوع في موضع المكتوبة فال كراهة.
فحينئذ يكون محتاجًا إلى أن َّ

تطوع المأموم في موضع المكتوبة؛ لعدم
131383مس��ألة :ال ُيكره ـ على الصحيح ـ ّ
الدليل.

ِ
َ
وسنَّتِ ِه بكال ٍم أو انتقال ِمن
األفضل للمص ّلي أن َي ْف ِص َل بين
131384مس��ألة:
الفرض ُ
وص ُل صالة
موضعه؛ لحديث...« :فإن رسول الله  أمرنا أن ال ُت َ
وصححه األلباين.
((( أخرجه أبو داود ،وابن ماجه،
ّ
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بصالة حتى نتك ّلم أو نخرج»(.)1

مستقبل ِ
131385مس��ألةُ :يكره ِ
َ
أن ُي َ
الق ْبلة ،بل يخ ِّفف،
طيل قعو َده بعد السالم
لإلمام ْ
الله َّم أنت السالم ومنك
ويجلس ب َقدْ ِر ما يقول:
مرات ُ
َ
ُ
«أس��تغفر الله ثالث ّ
ِ
الجالل وا ِ
إلكرا ِم»( ،)2ثم ينصرف ليستقبل المأمومين.
تباركت يا ذا
السالم،
َ
ُ

مستقبل ِ
َ
الق ْبلة فيه محاذير هي:
131386مسألة :إطال ُة قعود اإلمام بعدَ السال ِم
السن َِّة.
1 .1أنَّه ِخ ُ
الف ُّ
ِ
انصراف ِ
ِ
اإلمامِ،
أن ينصرفوا قبل
ألن
َ 2 .2ح ْب ُس
المأمومين منه ّيون ْ
الناس؛ َّ
َ
َ ِ
الناس.
فإذا بقي
مستقبل الق ْبلة كثير ًا َح َب َس َ
ِ
ُ
فيرتبك المأمو ُم يف هذا.
الصالة،
ظن َمن خل َفه أنه يتذك َُّر شيئًا نسيه يف
3 .3قد َي ُّ
ِ
انصراف اإلمام ِمن اليس��ار أو ِمن اليمي��ن ك ُُّل ذلك َو َر َد عن
131387مس��ألة :ابت��دا ُء
النبي  في الصحيحين.
ِّ
مستقبل ِ
ِ
َ
المسجد نسا ٌء َلبِ َ
الق ْبلة قليالً؛ لينصرفن
ث اإلمام
131388مسألة :إذا كان في
ُ
رس��ول الله  إذا َس�� َّل َم قا َم النس��اء
قبل الرجال؛ لحديث« :كان
حين يقضي َت ْس ِ
يم ُه ،ويمكث هو في مقامه يس��ير ًا قب��ل أنْ يقوم»()3؛ وألن
��ل َ
ِ
ِ
ُ
َ
الرج��ال إذا انصرف��وا َ
الرجال
اخت�لاط
انصراف النس��اء لزم ِم��ن هذا
قب��ل
ِ
«خي��ر ُص ِ
ِ
َ
فوف
الرس��ول قال:
إن
بالنس��اء ،وهذا ِمن
أس��باب الفتن��ة ،حتى َّ
ُ
ِ
ِ
الرجال ِمن آخرها،
أقرب إلى
أولها»()4؛ ألن َّأو َلها
النس��اء آخرها،
وش��رها ّ
ُ
ّ
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.
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ِ
االختالط.
أقرب إلى
فهو
ُ

وقوف المأمومين بين سواري المس��جد بال حاجة إذا قطعن
131389مس��ألةُ :يكره
ُ
الصحاب�� َة كان��وا َيتو َّقون هذا.
الصف��وف ،والس��واري :هي األعم��دة؛ َّ
ألن َّ

وألن
ق��ال أنس...« :كنّا نتّقي هذا على عهد رس��ول الله )1(»؛ َّ
ِ
الناس ص َّفًا واحد ًا ،فإذا
المطل��وب في المصا ّف ِة
التراص من أجل أن يكون ُ
ّ
َ
ات هذا المقصود للشارعِ.
كان هناك سواري تقطع
الصفوف َف َ
َ

َّ
الص��ف ،وما دونها
131390مس��ألة :إذا كان��ت الس��ارية (ثالث��ة أذرع) فإنه��ا تقطع
ُّ
الص��ف .هذا على قول .وق��ال بعض العلماء :إذا كانت الس��ارية
يقط��ع
ال
ُ
الصف ،ومقدار قيا ٍم ثالثة رجال ّ
َّ
أقل
بـ(مقدار قيام ثالثة رجال) فإنها تقطع
ِمن ِ
ثالثة أذرع ،وقيل :المعتبر ال ُع ْرف.

ٌ
مشروط
فإن ذلك
131391مسألة :متى صارت السواري على َحدٍّ ُيكره
ُ
الوقوف بينها َّ
ِ
فإن
بع��د ِم
احتيج إلى ذل��ك بأن كانت الجماع ُة كثيرة والمس��جدُ
الحاج��ةْ ،
َ
ِ
ض ّيقًا فإن ذلك ال بأس به من ِ
ألن وقو َفهم بين الس��واري في
أجل
الحاجة؛ َّ
ِ
ِ
الناس يعملون به في
المس��جد خير ِمن وقوفهم
خارج المس��جد ،وما زال ُ
َ
ِ
ِ
ِ
الحاجة ،وإنما ُكرِ َه ذلك
النبوي عند
والمسجد
المسجد الحرا ِم
المسجدين
ِّ
ألن الصحاب�� َة كان��وا َيتو َّقون هذا( ،)2حتى إنَّهم أحيان��ًا كانوا ُي ْط َردون عنها
َّ

وصححه األلباين.
((( أخرجه أبو داود ،والرتمذي،
ّ

((( أخرج��ه أب��و داود ،كتاب الصالة ،باب الصفوف بين الس��واري ( ،)673ولفظ��ه« :صليت مع أنس بن

مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى الس��واري فتقدّ منا ّ
وتأخرنا ،فقال أنس :كنّا نتقي هذا على عهد رس��ول اهلل

 ،»وأخرجه الرتمذي ،أبواب الصالة ،باب ما جاء يف كراهية الصف بين السواري ()229
وقال« :حسن صحيح».

393

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

ِ
الناس
المطل��وب ف��ي المصا ّف ِة
وألن
��رد ًا1؛ َّ
التراص؛ من أج��ل أن يكون ُ
ّ
َ
َط ْ
ف��ات هذا المقصود
ص َّف��ًا واحد ًا ،فإذا كان هناك س��واري تقطع
الصفوف َ
َ

للشار ِع الحكيم.

***
َف ْص ٌل

131392مس��ألةُ :يع��ذر بترك صالة الجمعة والجماعة (مريض تلحقه مش�� ّقة بذهابه
للمسجد)؛ لقول الله تعالى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البقرة]286:؛

النب��ي
وألن
ولحدي��ث« :إذا أمر ُتك��م بأم�� ٍر فأت��وا من��ه م��ا اس��تطعتم»()2؛ َّ
َّ
ِ
أن بيت��ه كان إلى
« :لم��ا َم��رِ َض تخ َّلف عن
الجماع��ة»( ،)3مع ّ
َجن ِ
ْب المسجد.

131393مسألةُ :يعذر بترك صالة الجماعة (من يدافعه أحد األخبثين) ،واألخبثان :هما
ِ
ُ
ُ
وي ُ
بحض��رة طعا ٍم ،وال
لحق بهم��ا الريح؛ لحديث« :ال صال َة
الب��ول
والغائ��طَ ،
ِ
بحضرة طعا ٍم
والنفي هنا بمعنى النهي ،أي ال تص ُّلوا
وهو يدافعه األخبثان»(،)4
ُ
ِ
ِ
َ
وال َ
القلب عن الصالة،
انش��غال
وألن المدافع َة تقتضي
حـال
مدافعة األخبثين؛ َّ
ِ
ِ
الجماعة خَ َلل في ْأم��رٍ خارجٍ عن العبادة؛
العبادة ،وترك
وه��ذا خَ َلل في نف��س
ِ
العبادة َأولى ِمن
ألن الجماع��ة واجبة للصالة ،والمحافظة على ما يتع َّلق بذات
َّ
الصف ( ،)1002وأخرجه ابن
((( ـ أخرجه ابن ماجه ،كتاب إقامة الصالة ،باب الصالة بين الس��واري يف
ّ
خزيمة ( ،)1567وأخرجه الحاكم (.)218/1
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.

394

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

ِ
احتب��اس هذين األخبثين مع
وألن
بأمرٍ خارج عنها؛ ّ
َ
المحافظ��ة على م��ا يتع َّلق ْ

خروج هذي��ن األخبثين راح ًة
ألن الله جعل
ضر
البدن ضرر ًا ب ِّين��ا؛ ّ
َ
َ
المدافع��ة َي ّ
لإلنس��ان ،فإذا حبسهما صار في هذا مخالف ًة للطبيعة التي خُ ِل َق ِ
ِ
نسان عليها،
اإل ُ

كل ما خالفَ الطبيعة فإنَّه ينعكس بالضرر على ال َب ِ
(أن ّ
دن).
وهذه قاعدة طبيةَّ :

131394مس��ألةُ :يع��ذر بترك صالة الجماع��ة (من كان بحضرة طع��ام محتاجا إليه،
ِ
بحضرة طع��ام ،وال وهو يدافعه
متمكِّن��ًا ِم��ن تناولِه)؛ لحديث« :ال ص�لا َة
العش��اء فابدؤا به قب��ل أن تص ُّلوا صالة
األخبث��ان»()1؛ ولحدي��ث« :إذا ُق ِّد َم َ
المغرب»()2؛ ولتع ّلق نفسه بالطعام ،وانشغال القلب عن الصالة.

ألن
131395مس��ألة :إذا ُق��دِّ َم الطع��ام وقت الص�لاة فللجائع أن يأكل حتى يش��بع؛ َّ
عامة ،وال يقال لهْ :
كل حتى تنكسر نهمتك فقط.
الرخصة َّ

وح َض َر طعا ُم
131396مس��ألة :إذا ل��م يتمكَّن اإلنس��ان من الطع��ام ْ
بأن كان صائم��ًا َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
فط��ارُ ،
ِ
يؤخر
بحاج��ة إلى
لص�لاة العص��رِ وهو
وأ ّذن
اإل
أن ّ
األكل فليس ل��ه ْ
َ
ألن هذا الطعام ممنوع منه ش��رعًا ،حتى
ص�لاة العصر حت��ى ُيفطر
ويأكل؛ ّ

قوية.
لو اشتهى الطعام شهوة ّ

131397مس��ألة :ال يجوز أن يكون من عادة المس��لم أال ُي َقدَّ م ال َعش��اء إال إذا قاربت
تعمد أن َيدَ َع صالة الجماعة ،لكن
إقام ُة الصالة؛ ألنه إذا اتَّخذ هذا عادة فقد ّ
َ
حص��ل هذا بغير اتّخ��اذه عادة فإنه يبدأ بالطعا ِم الذي حضر ،س��واء كان
إذا
َعشاء أم غداء.

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ِ
131398مس��ألة :يعذر بتَر ِك الج ِ
والجماعة (م��ن خاف ضياع ماله) ،أي إذا كان
معة
ُ
ْ
ُ
ِ
ب عنه أن ُي َ
للصالة
ذهب
سرق ،أو معه داب ٌة َيخشى لو َ
عنده مال َيخشى إذا َذ َه َ
وص َّلى فإن قل َبه سيكون منشغالً بهذا
أن
َ
تنفلت الدابة وتضيع؛ ألنَّه لو ذهب َ
خاف ضياعه.
المال الذي َي ُ

ِ
ِ
131399مسألة :يعذر بتَر ِك الج ِ
فوات ماله) ،بأن يكون قد
والجماعة (من خاف
معة
ُ
ْ
ُ
ِ
وحضرت الصالة،
إن دا َّبتك في المكان الفالني
أض��اع دا َّبته مثال ،وقيل لهَّ :
َ
تذه��ب الدابة عن المكان
أن
َ
الجمع َة أو الجماع َة ْ
ش��ي ْ
َ
إن ذهب ُيص ِّل��ي ُ
وخ َ
أن َ
يترك الصالة ،ويذهب إلى
الذي قيل إنَّها فيه ،فهذا خائف ِمن فواتِه ،فله ْ
مالِه ِ
وص َّلى فإن قل َبه سيكون منشغالً بهذا المال الذي
ليدركَه؛ ألنَّه لو ذهب َ

خاف فواته.
َي ُ

ِ
141400مس��ألة :يع��ذر بتَر ِك الج ِ
والجماعة (من كان يخش��ى ض��ررا في ماله)،
معة
ُ
ْ
ُ
َ
احترق
كإنس��ان وضع الخب��ز بالتنّورُ ،فأقيم��ت الصالة ،فإن ذه��ب يص ِّلي
الخب��ز ،فله أن يدع صال َة الجماع��ة ِمن ِ
يف��وت ما ُله باالحتراق،
أجل أن ال
َ
اإل ِ
ِ
القلب ،لك��ن يؤمر الخ ّب��از أن يالحظ وق��ت ِ
ِ
قامة ،فال
والع َّل��ة :انش��غال
ٍ
حينئذ.
يدخل الخب َز في التنور

فرق بين المال الخطير الذي له ش��أن ،وبين المال القليل
141401مس��ألة :قد ُيقال :إنَّه ُي َّ

الجمع��ة إذا فاتت فيه��ا الجماعة ال تُعاد
خاص��ة؛ َّ
ألن صال َة ُ
ف��ي صالة الجمعة َّ
ِ
الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة يص ّليها كما هي.
وإنَّما ُيص َّلى بدلها ظهرا ،وغير
ِ
ِ
ِ
ِ
غير
141402مسألةُ :يعذر بت َْرك ُ
الجمعة والجماعة (من كان يخشى موت قريبِه وهو ُ
أن يبقى عندَ ه ليل ِّقنه َّ
الشهادةَ) ،وما أشبه ذلك.
حاضر،
وأحب ْ
َّ
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ِ
141403مسألة :يعذر بتَر ِك الج ِ
والجماعة (من كان يخشى على نفسه ضررا من
معة
ُ
ْ
ُ
عدو أو س��لطان ظالم يطلبه ،أو ش��وك ،أو حرارة شمس وليس معه ما يتقي
به) ،ونحو ذلك.

ُ
ٍّ
بح��ق فليس ل��ه أن يتخ َّل َ
ف عن
يأخ��ذ اإلنس��ان
الس��لطان
141404مس��ألة :إذا كان
ُ
ِ
الجماع��ة وال الجم ِ
ِ
عة؛ ألنَّه إذا تخ َّل َ
الجماعة
ف أس��قط ح ّقينَ :ح َّق الله في
ُ ُ
ِ
والح َّق الذي يطلبه به السلطان.
والج ُمعةَ ،
ُ
ِ
141405مس��ألة :يعذر بتَر ِك الج ِ
والجماعة (من كان يخش��ى على نفسه مالزمة
معة
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
لمالزمة الغري ِم له.
األذية
غريم وال شيء معه)؛ ل َما َي َ
لحقه من ّ

الح ّق في
141406مس��ألة :إذا كان مع المديون ش��يء يس��تطيع أن يوفي به فليس له َ
ِ
َ
أس��قط َح َّقينَ :ح َّق
والجماعة؛ ألنَّه إذا تركهما في هذه الحال
َ��ر ِك الجمعة
ت ْ
ِ
ِ
الله في الجماعة والجمعةَّ ،
الوفاء.
اآلدمي في
وحق
ّ
والجماعة (من كان يخش��ى َفو ِ
ِ
141407مس��ألة :يعذر بتَر ِك الج ِ
ات ُر ْف َق ٍة لِ َس�� َفرٍ
معة
َ
ُ
ْ
ُ
ِ
ونح��وه)؛ ألنه يف��وت مقصده من الرفق��ة إذا انتظر الصالة م��ع الجماعة أو
س��فر طاعة أو
الجمعة؛ والنش��غال قلبه بهم .وال َف ْر َق بين أن يكون الس��فر
َ
س��فر ًا مباحًا ،وسفر الطاعة كالس��فر لع ٍ
مرة أو َح ٍّج أو طلب ِعلمٍ ،والمباح
ُ
كالسفر للتّجارة ونحوها.
ِ
ِ
والجماعة (من كان يخش��ى غلبة نعاس) .مثال
الجمعة
141408مس��ألةُ :يعذر بت َْر ِك
ذلك :رجل ُم ْت َعب بس��بب عمل أو س��فر فأخذه النعاس فهو بين أمرينّ :إما
ِ
ِ
النع��اس ال يدري ما يقول،
الجماعة ،وهو في غلبة
يذه��ب ويص ِّلي م��ع
أن
َ
ٍ
ُ
وإم��ا أن ينا َم حتى َ
براح��ة .فله أن ْ
يفعل
النعاس ثم ُيص ِّلي
ي��زول به
يأخذ ما
ُ
ّ
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الثاني؛ ألنه معذور.

ِ
ِ
واألذية
والجماعة (من كان يخشى أذى بمطر)،
الجمعة
141409مسألةُ :يعذر بت َْر ِك
َّ
الج ّو ،أو ما أش��به ذلك؛ ولهذا كان
بالمطرِ أن يتأ ّذى في َب ِّل ثيابه ،أو ببرودة َ
ِ
ِ
ِ
الباردة أو المطيرة« :أال َص ُّلوا
الليلة
الرس��ول  ينادي في
منادي
الر َحال»(.)1
في ِّ

141410مسألة :إذا لم يتأ َّذ اإلنسان بالمطر ،بأن كان مطر ًا خفيفًا ،فإنَّه ال ُعذر له ،بل
ِ
اليس��يرة فإنه
يجب عليه حضور الجمعة والجماعة ،وما أصابه ِمن المش�� َّق ِة
ُيثاب عليها.

ِ
ِ
والجماعة (من كان يتأ ّذى بريح باردة ش��ديدة
الجمعة
َ��ر ِك
141411مس��ألةُ :يعذر بت ْ
ِ
الرس��ول  ينادي في
ف��ي ليلة مظلم��ة)؛ لحدي��ث« :كان منادي
ِ
ِ
ولكن
الر َح��ال»( .)2هذا على قول.
الليلة
ّ
الب��اردة أو المطيرة :أال َص ُّلوا في ِّ
تش ّ
الصحيح :أنه إذا ُو ِجدت ريح باردة ش��ديدة ُ
��ق عل��ى الناس ولو في ليلة
ِ
والجماعة ،وهو َأولى ِمن ال ُع ِ
ذر للتأ ِّذي ِمن
مقمرة فإنَّه ُعذر في ت َْرك الجمعة َ

ِ
الليلة
المطر .وال يش��ترط أن يكون في ليلة مظلمة؛ ألن حديث« :ينادي في
ِ
ِ
ُ
أثر
اش��تراط أن
المطيرة»( )3ليس فيه
الباردة أو
َ
تكون الليل ُة مظلمةً؛ وألنَّه ال َ
ِ
والصحو ال
الج ِّوَّ ،
لل ُّظلمة أو النور في هذا األمر ،فال ُّظلمة ال تزيد من برودة َ
ِ
ِ
الجو في الليل.
يزيد من سخونة ّ

ِ
141412مس��ألة :يع��ذر بتَر ِك الج ِ
والجماعة (من كان يخش��ى أن يتأ ّذى بوجود
مع��ة
ُ
ْ
ُ
((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( ـ أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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َو ْح ٍل يحول بينه وبين المسجد).

ِ
(تطويل ِ
ُ
الس��نَّة) ،فإذا لم
الجماعة
141413مس��ألةُ :يعذر بت َْر ِك
اإلما ِم إطالة زائد ًا عن ُّ
يوجد مس��جد آخر س��قط عنه
النبي  لم
الجماعة؛ َّ
وجوب َ
ُ
ألن َّ
ِ
البقرة ،بل
انصرف ِمن صالتِه حين ش��رع معا ٌذ في سورة
يو ِّبخ الرجل الذي
َ
َو َّب َخ معاذ ًا(.)1

ِ
ِ
141414مسألة :يعذر بتَر ِك الج ِ
المسجد ُي ْسرِ ُع إسراعًا
والجماعة (إذا كان إما ُم
معة
ُ
ْ
ُ
ال يتمكَّن به ِ
اإلنس��ان من فعل الواجب) ،لكن إن ُو ِجدَ مسجد آخر تقام فيه
ِ
المسجد الثاني.
الجماعة وجبت عليه الجماعة في
ِ
141415مس��ألة :يعذر بتَر ِك الج ِ
والجماعة (إذا كان اإلمام فاس��قا)؛ ألن الصالة
معة
ُ
ْ
ُ
أن ذلك ليس
تصح خلف الفاس��ق .هذا على المذهب.
ال
ولكن الصحيحَّ :
ّ
ّ
تصح خلف الفاسق.
ألن الصالة
بعذر؛ َّ
ّ

ُبيح ت َْر َك الجمعة والجماعة ليس��ت ُعذر ًا في إخراج
141416مس��ألة:
األعذار التي ت ُ
ُ
الصالة عن وقتِها.
ِ
ِ
��ع بين
الج ْم َ
ُبيح َ
والجماع��ة ت ُ
الج ُمع��ة َ
َ��ر َك ُ
141417مس��ألة :األع��ذار الت��ي ت ُ
ُبي��ح ت ْ
ِ
رس��ول ِ
ُ
المدينة بين
الله  في
«ج َم َع
الصالتين؛ لعموم حديثَ :
ِ
ِ
والعشاء ِمن غير خوف وال مط ٍر ،قالوا :ماذا
المغرب
الظهر والعص ِر ،وبين
أن ال يلحقها الحرج في
أرا َد بذل��ك؟ ق��ال :أرا َد أن ال ُي ْح ِر َج ُأ َّمت��ه»( ،)2أي ْ
ترك الجمع.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
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ِ
والجماعة
أجر الجمعة
141418مس��ألة:
المعذور بترك الجمعة والجماعة ُي ُ
كتب له ُ
َ
ِ
الجماعة؛ لحديث« :إذا مرض العبد
كام�لاً إذا كان ِمن عادتِ��ه أن يص ِّلي مع
ُ
سافر ُكتِ َب له ُ
يعمل صحيحًا مقيمًا»(.)1
مثل ما كان
أو
َ
وخاف إذا خرج أن ِ
141419مسألة :إذا كان ِ
تمسكَه الشرطة ،فليس
نسان مجرمًا،
َ
اإل ُ
هذا ب ُع ٍ
ذر؛ ألنَّه َح ّق عليهّ ،أما إذا كان مظلوما فإنَّه ُعذر.

ِ
ِ
النساء ،وشرب
كتبرج
المس��جد
141420مس��ألة :إذا كان في الطريق إلى
ٌ
منكراتّ ،
الخم��ر ،وش��رب الدخان ،وما أش��به ذلك ،فلي��س هذا بعذر لت��رك الجمع
والجماع��ات ،وعل��ى المس��لم أن يخ��رج للص�لاة ،وينهى ع��ن المنكرِ ما

الناس فله ولهم ،وإن لم ينتهوا فله وعليهم.
استطاع ،فإن انتهى ُ
َ��ر ِك الجمعة والجماعة َمن َ
أكل بص�لاً أو ثومًا ونحوهما،
141421مس��ألة :ال يعذر بت ْ
ألذيته؛ لحديث« :إنَّ المالئك َة تتأ َّذى مما يتأ َّذى منه بنو
ولك��ن ال ُ
يحضر دفعًا ّ
آدم»()2؛ ولحديث« :من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا ،أو ليعتزل مسجدنا)3(»...؛
ولحديث« :نهى رس��ول الله  عن هاتين الشجرتين الثوم والبصل

يقربن مسجدنا ،وقال :إن كنتم ال بدّ آكليهما فأميتوهما
وقال :من أكلهما فال
ّ
يقربن
طبخ��ا»( ،)4وحديث« :من أكل من هذه الش��جرة  -يعني الث��وم  ،-فال
ّ
()6
يأتين المساجد»
مسجدنا»( ،)5وفي لفظ لمسلم« :فال ّ

((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البيهقي ،وأبو داود ،والنسائي ،وصححه األلباين.
((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.
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ِ
ِ
141422مس��ألة :إذا َق َصدَ اإلنس��ان ِ
الجماعة فهذا حرام
أن ال ُيص ِّلي مع
بأكل
البصل ْ
ويأث��م بتَر ِك الجمع��ة والجماعة ،أما إذا َقص��دَ ِ
َ
البص��ل التمتّع به وأنَّه
بأكل ِه
َ
ّ
ُ ْ
لحض ِ
وره المسجدَ فال يحضر ،ال ألنه
وأما بالنس��بة ُ
يش��تهيه ،فليس بحرامٍّ ،
ألذيته؛ ألنَّه يؤذي المالئكة وبني آدم.
معذور ،بل دفعًا َّ

ِ
ِ
141423مس��ألةُ :
الجماعة؛ ألننا إنما قلنا له :ال
أج��ر
آكل
البصل والثوم ال ُيكتب له ُ
مما
النبي « :إنَّ المالئكة تتأ َّذى ّ
تحض��ر؛ دفعًا لألذية ،كما قال ُّ
يتأ ّذى منه بنو آدم»(.)1

ِ
األنف أو
141424مس��ألة :إذا كان في اإلنس��ان َبخْ ٌر ،أي رائحة منتنة في ال َفمِ ،أو في
ألذيته ،لكن هذا ليس
غيرهما تؤذي المص ّلين ،فإنَّه ال يحضر الجماعة دفعًا َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ألن َ
باختياره ،وهذا ليس
البصل فعل ما يتأ َّذى به الناس
آكل
كآكل
البصل؛ َّ
ِ
ِ
الجماع��ة؛ ألنَّه تخ َّلف
أجر
باختي��اره ،وقد نقولَّ :
إن ه��ذا الرجل ُيكتب له ُ
ِ
الجماعة؛ لكنّه ال
أجر
بغي��ر اختياره فهو معذور .وقد نقول :إنه ال ُي ُ
كتب له ُ
تترك الصالة بأمره ِ
الحائض ُ
َ
الل��ه ومع ذلك ال ُيكتب لها أجر
أن
يأث��م ،كما َّ
النبي  جعل تركها للصالة نقصًا في ِدينِها(.)2
الصالة َّ
فإن َّ

دخانا وفيه رائحة مزعجة تؤذي الن��اس ،فإنَّه ال ي ِ
ح ّل له
141425مس��ألة :من ش��رب ّ
َ
َ
أن هذا الرجل الذي يش��رب
أن يؤذيه��م ،وهذا لع َّل��ه يكون فيه فائدة ،وهي ّ
ْ
ِ
ِ
الجماعة يكون سببًا في توبته منه
صالة
نفسه محرومًا ِمن
َّ
لما رأى َ
الدخان ّ
وهذه مصلحة.

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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141426مسألةَ :من فيه جروح منتنةٌ ،فله أن يتخ َّل َ
ف عن الجمعة والجماعة ،ولكن ال
ِ
ِ
الجماعة
صالة
يتأخر عن
نقول :إنه ُعذر ك ُعذر المريض وشبهه ،إال إذا كان َّ
ِ
ِ
الروائح أحيانًا تؤ ِّثر على الجروح وتزيدها
ألن
الجرحِ ؛ َّ
َ
خوفًا من ازدياد أل ِم ُ
وجعا ،فهذا يكون معذورا ،ويدخل في قسم المريض.

ويتم
141427مس��ألة :إذا أصاب اإلنس��ان في الصالة مدافع ُة األخبثي��ن فله ْ
أن ينفر َد َّ
ِ
أن ِ
اإلمام يخ ّفف تخفيفا
صالتَه ،إال إذا كان ال يستفيدُ
بانفراده شيئًا ،بمعنى ّ
ِ
الواج��ب ،ففي هذه الحال لو انفر َد لم يس��تفدْ ش��يئًا؛ إذ ال يمكن أن
بق��در
ِ
تخفيف ِ
اإلمامِ.
يخ ِّفف أكثر ِمن

أن يقطع صالته إذا كان له عذر ال يمكنه أن ِ
يكمل الصالة
141428مسألة :للمص ّلي ْ
َ
المطلوب منه ،إال إذا كان ال يس��تفيدُ ِمن ِ
ِ
قطعها ش��يئًا؛ فإنه ال
عل��ى الوجه
يقطعها ،مثاله :لو س��مع الغريم يدعوه في ِ
أثناء الصالة ،ففي هذه الحال لو
َ
َ

انصرف ألمسكَه ،فال يستفيد بقط ِع الصالة شيئًا؛ فال يقطعها.
َ

***

باب صالة أهل األعذار
ِ
وجودها ثالثة:
الصال ُة عند
141429مسألة :األعذار التي تختلف بها َّ
1 .1المرض.
2 .2السفر.

3 .3الخوف.
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صحته ،س��واء كانت في جزء ِمن بدنِه،
141430مس��ألة :المريض :هو الذي اعت َّلت ّ
ِ
ومن اش��تكى إصبعه فهو
أو في جميع بدنه .فمن اش��تكى عينُه فهو مريضَ ،
الح َّمى فهو مريض.
ومن أخذته ُ
مريضَ ،
اختالف الصالة هيئ��ة أو عدد ًا باألعذار الس��ابقة مأخوذ من قاعدة
141431مس��ألة:
ُ
عامة في الش��ريعة ِ
اإلس�لام ّية ،وهي :قوله تعال��ى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
َّ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [البق��رة ،]185:وقول��ه تعالى( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ) [الح��ج ،]78:وقول��ه تعال��ى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)

ِ
ِ
[البق��رة ،]286:فك َّلما و ِجدت المش�� َّقة و ِجدَ التيسيرِ ،
المعروفة
القواعد
ومن
ُ
ُ
ِ
الفقهاء( :المش َّقة تجلب التيسير).
عند

141432مس��ألة :يص ّلي المريض قائما ،فإن لم يستطع فقاعدا ،فإن لم يستطع فعلى
جنبه األيمن أو األيس��ر؛ لقوله تعال��ى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن،]16:

وقول��ه س��بحانه( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ) [البق��رة]286:؛ ولعم��وم
«ص ِّ
ق��ول
��ل قائما ،فإن لم
النب��ي  لعمران بن حصين َ :
ّ
تستطع فقاعدا ،فإن لم تستطع فعلى جنب»(.)1

141433مس��ألة :إذا لم يس��تطع المريض الصالة ال قائما وال قاعدا وال على جنب،
الق ِ
ورجاله إلى ِ
صلى مستلقيا على ظهره ِ
بلة.

141434مس��ألة :المش�� َّقة تبيح القعود ،فإذا َّ
ش��ق على اإلنس��ان القي��ا ُم ص َّلى قاعد ًا؛
لقوله تعالى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [البقرة.]185:

((( أخرجه البخاري.
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141435مس��ألة :ضابط المش�� ّقة :هو ما َ
زال به الخش��وع ،فإذا كان إذا قام َق ِل َق قلقًا
ِ
ِ
ليركع ِمن شدَّ ة
الفاتحة
يصل إلى آخر
يطمئن ،وتجده يتمنَّى أن
عظيمًا ولم
َ
ّ
تحمله ،فهذا قد َش َّق عليه القيام فيص ّلي قاعد ًا.
ُّ

141436مسألة :الخشوع هو :حضور القلب والطمأنينة.
القدرة على ِ
ِ
عدمه .واالعتماد التا ّم:
141437مس��ألة :ال يجزئ القيا ُم باعتماد تا ّم مع
ألن الذي يقوم معتمدا على شيء
هو الذي لو ُأزيل العمدة لسقط المعتمد؛ َّ
أن شخصًا
غير قائم ال يجدُ مش َّقة القيامِ ،لكن لو فرض ّ
اعتماد ًا كامالً ،كأنه ُ
يجلس فنقولُ :ق ْم معتمد ًا على عصًا ،أو جدار،
وإما أن
َ
ّإما أن يقو َم معتمد ًاّ ،
ٍ
ٍ
إنسان.
عمود ،أو
أو

141438مس��ألة :الس��نّة أن يجلس المريض في الصالة حال القيام متر ِّبعًا على أ ْل َي َت ْيه،
س��مى
وي َّ
ويجلس حال القعود مفترش��ا .والتر ّبع :أن يكفّ س��اقيه إلى فخذيه ُ

ألن الس��اق والفخذ ف��ي اليمنى ،والس��اق والفخذ في
ه��ذا
الجل��وس تر ُّبعا؛ ّ
ُ
ِ
ِ
فتظه��ر ّ
وأما االفتراش
ال ُيس��رى ك َّلها ظاه��رة ،فالتر ُّبع
كل األعضاء األربع��ةّ ،
ُ

النبي
تختف��ي فيه الس��اق في الفخذ .والدليل :حديث عائش��ة قال��ت« :رأيت َّ
ُ ي ِّ
صلي متر ِّبعًا»()1؛ وألن التر ّبع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحا
وألن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول ِمن قول« :رب ِ
ِ
اغف ْر
ِم��ن
االفتراش؛ َّ
ِّ
ِ
قعود القيام
لي وارحمني»؛ فلذلك كان التر ُّب��ع فيه َأولى؛ وألجل التفريق بين
ِ
ِ
ُ
ح��ال القيام لم يكن هناك
يفترش في
والقع��ود الذي في مح ِّله؛ ألنّن��ا لو قلنا:
ِ
ِ
الجلوس ال َبدَ لي الذي يكون بدل القيامِ.
الجلوس في مح ِّله وبين
فرق بين

((( أخرجه النس��ائي ،والحاكم وقال« :حديث صحيح على ش��رط الش��يخين» ووافق��ه الذهبي ،وصححه
األلباين.
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بأس ،ول��و َص َّلى محتبيًا فال
141439مس��ألة :التر ُّبع ُس��نَّة ،فلو َص َّلى مفترش��ًا ،فال َ
تستطع فقاعد ًا»(.)1
بأس؛ لعموم حديث« :فإنْ لم
ْ

141440مس��ألة :إذا كان العاج��ز عن القيام في ِ
ألن
حال الركوع فإن��ه يكون متر ّبعا؛ ّ
قائم قد نصب ساقيه وفخذيه ،وليس فيه إال انحناء الظهر.
الراكع ٌ

141441مس��ألة :إذا كان العاجز عن القيام في حال الجلس��ة بين الس��جدتين أو في
متوركا؛ ألجل التفريق بين هذا القعود وبين
حال السجود ص ّلى مفترشا أو ّ
القعود حال القيام.

141442مس��ألة :إذا ص ّل��ى المريض عل��ى جنبه فهو مخ َّير بي��ن أن يص ّلي على جنبه
األيمن أو على جنبه األيس��ر ،واألفضل أن يفعل ما هو أيسر له .فإن تساوى

الجنب��ان فالجن��ب األيمن أفضل؛ لحديث ورد في ذل��ك( ،)2وهو ضعيف؛
وألن
وترج ِله وطهوره وفي
النب��ي  كان يعج ُبه التيامن في تن ُّع ِله
ُّ
ُّ
شأنِه ك ّله(.)3

صح،
141443مس��ألة :إذا ص ّلى المريض مستلقيا على ظهره مع قدرته على الجنب َّ
النبي  ق��ال« :فإنْ لم تس��تطع فعلى
لكنّ��ه ِخ ُ
�لاف الس��نَّة؛ ألن َّ
ولكن الصحيح :أنه ال َي ِص ُّح للمريض أن يص ّلي
َج ْن��ب»( .)4هذا على قول.
ّ
((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه الدارقطني ،والبيهقي .ولفظه« :يصلي المريض قائما إن اس��تطاع ،فإن لم يس��تطع صلى قاعدا،
فإن لم يس��تطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه ،فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى

على جنبه األيمن مستقبل القبلة ،فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه األيمن صلى مستلقيا ورجاله مما
يلي القبلة».

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.
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النبي  قال:
مس��تلقيا مع قدرته على أن يص ّلي على َجنْب؛ َّ
ألن َّ
تستطع فعلى َج ْنب»( ،)1وهذه هيئ ٌة منصوص عليها ِمن ِق َب ِل الشرع،
«فإنْ لم
ْ
وتمت��از عن االس��تلقاء بأن وجه المريض إل��ى ِ
القبلةّ ،أما االس��تلقاء فوجه
ِ
السماء ،فهو على الجنب أقرب إلى االستقبال.
المريض إلى

141444مسألة :يجوز للمريض الصالة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة ،ولكن
ولكن الصحي��ح :جواز ذلك ولو
بق��ول طبيب مس��لم .هذا على المذهب.
ّ
َ
المريض
يضر
بقول غير طبي��ب؛ ألنه إذا َع ِل َم بالتجربة ّ
أن مثل هذا المرض ّ
مجرب ،وكذلك ال يش��ترط كونه
إذا ص َّلى قائمًا فإنه يعمل بقول ش��خص ِّ
َ
الرسول َ ع ِم َل بقول الكافر حال
ألن
مسلما ،بل يكفي أنه ثقة؛ َّ
ِ
الهجرة رجال مش��ركًا ِمن بني الدِّ ِ
يل،
اس��تأجر في
ائتمانه؛ ألنه َوثِ َق به ،فقد
َ
ُيق��ال له( :عبدُ الله بن ُأريقط)؛ ليد َّله عل��ى الطريق ِمن مكَّة إلى المدينة(،)2
َ
الحال خطرة جد ًا أن يعتمد فيها على الكافر.
أن
مع َّ

141445مس��ألة :إذا ص ّل��ى المري��ض مس��تلقيا على ظه��ره تكون رجاله إل��ى القبلة

أقرب ما يكون إلى صف��ة القائم؛ ألنه لو قام
ألن هذا
ورأس��ه إلى عكس��ها؛ َّ
ُ
ِ
أمامه.
لكانت القبل ُة َ
141446مسألة :إذا ص ّلى المريض مستلقيًا ورأسه إلى ِ
تصح صالتُه؛ ألنَّه
القبلة ،ال
ّ
ُ
للق ِ
لو قام لكان مستدبِر ًا ِ
بلة.
َ
الق ِ
بلة أو يمين ِ
الق ِ
يسار ِ
ور ْجاله إلى ِ
141447مس��ألة :إذا َص َّلى المريض مس��تلقيًا ِ
بلة
تص��ح؛ ألن��ه لو قام لكان��ت ِ
ال ِ
ِ
يس��اره ،فال ُبدَّ إذن أن
القبل ُة عن يمينه أو عن
ُّ
َ
((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه البخاري.
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الق ِ
تكون ِرجاله إلى ِ
بلة.
َ

141448مس��ألة :ي ِ
ومئ المريض المص ِّلي جالس��ًا في ِ
حال الركوع والس��جود ،هذا
ُ
فيما إذا عجز عن الس��جودّ ،أما إذا َق ِد َر عليه فيومئ بالركو ِع ويسجد؛ لقوله
تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن.]16:
141449مس��ألة :ي ِ
وم��يء المريض للس��جود أخفض ِم��ن الركوع؛ ليتم ّيز الس��جود
ُ
فإن الس��اجدَ يكون على
عن الركوعِ؛ وألن هذا هو الحال فيمن كان قادر ًاَّ ،
ِ
األرض والراكع فوق.

ِ
الجنب فإنَّه يومئ برأس��ه إلى
141450مس��ألة :إذا ص ّل��ى المريض مضطجع��ًا على
ِ
السجود.
ويومئ أكثر في
صدره قليالً في الركوع،
ُ
يركع
أن
141451مس��ألة :إذا عجز المريض عن اإليماء برأس��ه أومأ بعينه ،فإذا أرا َد ْ
َ
َ
أغم��ض عينيه يس��ير ًا ،ثم إذا قال( :س��مع الله لمن حمده) فت��ح عينيه ،فإذا
النبي  قال:
علي « :أنّ ّ
س��جد أغمضهما أكثر؛ لحديث ّ
يص ّلي المريض قائما ،فإن لم يس��تطع ص ّلى جالس��ا ،فإن لم يس��تطع ص ّلى
على جنبه مس��تقبل القبلة ،فإن لم يستطع ص ّلى مس��تلقيا على قفاه ورجاله
أن المريض
إل��ى القبلة وأوم��أ بِ َط ْر ِفه»( .)1هذا على قول.
ولك��ن الصحيحّ :
ّ
اإل ِ
إذا عجز عن ِ
يماء بالرأس س��قطت عنه أفعال الصالة؛ ألنها هي التي كان

عاجز ًا عنها ،ولزمته األقوال؛ ألنه قادر عليها؛ ولضعف الحديث السابق.

ِ
ِ
واألفعال بحيث كان مش��لوالً ،وال
األقوال
141452مس��ألة :إذا عج��ز المريض عن
ٍ
الركوع،
صالة ،وينوي الق��راءةَ ،وينوي
يس��تطيع ال��كالم ،فإنه ينوي أنَّه في
َ
((( أخرجه الدارقطني ،والبيهقي بإسناد ضعيف وقال« :فيه نظر».
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والس��جو َد والقيا َم ،والقع��و َد؛ ألن الصالة أقوال وأفعال بِن ِ َّية ،فإذا س��قطت
ِ
ُ
تس��قط
بالعج��ز عنها بقيت النية؛ وألن القاعدة تقول( :ال
أقوا ُله��ا وأفعا ُلها

ُ
العقل ثابتًا) .هذا على المذهب ،وهو الصحيح.
الصالة ما دام

العامة،
141453مس��ألة :اإليماء باألصبع ال أصل له ،ولم تأت به السنّة ،بل هو قول ّ
أهل ِ
يقل به أحد ِمن ِ
ولم ْ
العلم فيما نعلم ،والله أعلم.

ِ
الركع��ة ،لكن في
يعج��ز ع��ن القي��ا ِم في جمي�� ِع
141454مس��ألة :إذا كان المص ّل��ي َ
ِ
ِ
َ
َ
الرس��ول
نصف القراءة ،فإذا نظرنا إلى فِ ْع ِل
يق��ف
بعض القيا ِم يس��تطيع أن
 ف��ي قيام الليل أنَّه لم��ا َك ُب َر صار يقو ُم َ
بقي
الليل جالس��ًا ،فإذا َ
عليه ِمن الس��ورة ثالثون أو أربعون آي ًة قا َم
فقرأهن ثم َرك ََع( ،)1قلنا :الس��نَّة
َّ
ِ
الفريضة ركن قلنا:
أن القي��ا َم في
أن يبتدئه��ا قاع��د ًا ثم يقو ُم ،وإذا نظرنا إلى ّ
ِ
ابدأ بالركن أوالً ،ثم إذا َش َّ
القاعدة (ﮧ ﮨ ﮩ
فاجلس؛ بنا ًء على
��ق عليك
ْ
ش��ق عليه ثم ال َي ّ
ظن أنّه َي ّ
ش��ق
ﮪ) [التغاب��ن ،]16:ونقول أيضًا :ر َّبما َي ّ
ِ
ِ
الفاتحة ويرك��ع وإن لم يقرأ ما بعدَ ها
قراءة
ويع��ان علي��ه ،ور َّبما يتمكَّن ِمن
ُ
ِ
السور ،وهذه المسألة تحتاج إلى تحريرٍ.
من ّ

��در المريض في ِ
ِ
أثناء الصالة على فِ ْع ٍ
��ل كان عاجز ًا عنه انتقل
141455مس��ألة :إذا َق َ
ِ
الص�لاة قاعد ًا ،وفي
فش��رع في
إلي��ه .مثال��ه :رجل مري��ض عجز عن القيام
َ
الصالة وجدَ ِمن ِ
ِ
ِ
نفس��ه نش��اطًا لزمه القيام؛ لقوله تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ
أثناء
َ َ
ﮪ) [التغابن.]16:

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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141456مس��ألة :إذا كان المريض في أول الصالة نشيطا فشرع في الصالة قائما ،ثم
تعب فجلس ،فال بأس؛ لآلية الكريمة( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن،]16:
يشم ُل ما إذا كان العج ُز ابتدا ًء أو طارئًا.
وهذا َ

ِ
ِ
ِ
القعود في ِ
نهوضه
حال
الفاتحة وهو قائم ِمن
أتم المص ّلي قراء َة
141457مسألة :إذا َّ
لما َق ِد َر على القيام صار القيام فرضًا ،والفاتحة يجب أن تُقرأ
لم يجزئه؛ ألنه ّ
ِ
وه��و قائم إذا كان قادر ًا على القيام ،وقد قرأها في ِ
ُ
والنهوض
نهوضه،
حال

فلما َو َص َل إلى قوله تعالى( :ﭢ
دون القي��امِ .مثاله :مريض يص ِّلي قاعد ًاّ ،
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) وجدَ ِمن ِ
نفس��ه نشاطًا فقام ،وفي أثناء قيامه
َ َ
قرأ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) ،لم يجزئه.

ِ
الفاتحة َ
حال هبوطِه للقعود أجزأه؛
وأتم ق��راء َة
141458مس��ألة :إذا عجز عن القيا ِم َّ
ِ
ِ
الهبوط أعلى ِم��ن ِ
ألن َ
القعود .مثاله :إنس��ان يص ِّلي قائمًا ،وفي
حال
ح��ال
َّ

لما َو َص َل إلى قوله تعالى( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)
أثناء القيا ِم ّ

تعب َ
فنزل ،وفي أثناء نزوله قرأ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) أجزأه.

141459مس��ألة :إذا كان المريض يس��تطيع القيام والقعود دون الركوع والس��جود،

أومأ للركوع قائمًا ،وللس��جود قاعد ًا؛ لقوله تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)

[التغابن.]16:

ألن فيها
141460مس��ألة :إذا كان المص ّلي ال يس��تطيع الس��جود على الجبه��ة فقط؛ َّ
جروحًا ال يتمكَّن أن يمس بها األرض ،لكن ِ
يقد ُر باليدين وبالركبتين ،فإنه
َّ
ِ
ِ
األرض ب َقدْ ِر اس��تطاعته؛ لقوله تعالى:
األرض ويدن��و ِمن
يض��ع يديه على
ُ
(ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن.]16:
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يستطيع
141461مس��ألة :إذا كان المص ّلي ال يس��تطيع أن يس��جدَ أبد ًا ،بمعنى أنه ال
ُ
ِ
األرض؛ ألنه ال
يضع يديه على
ظهره إطالقًا فحينئ��ذ ال يلزمه أن َ
أن يحن��ي َ
هيئة الس ِ
يقرب ِمن ِ
جود.
ُّ
ِ
األرض حت��ى يكون كهيئة
يدنو ِمن
141462مس��ألة :إذا كان المص ّل��ي يس��تطيع ْ
أن َ
قر َب جبهتَه ِمن األرض ما استطاع.
الساجد ،فهنا يجب عليه ْ
وي ِّ
أن يسجدُ ،

ِ
المسجد لم يستطع القيام؛ ألنه
إن ذهب إلى
141463مس��ألة :إذا كان الرجل مريضا ْ
ِ
ال ِ
المس��جد إال وهو متع��ب ،وإن ص َّلى في بيته ص َّلى قائمًا ،فقد
يص ُل إلى
ِ
العلماء في هذا :فمنهم من قالُ :يخ َّير؛ لتعارض الواجبين ،واجب
اختل��ف
الجماعة ،وواجب القيام ،وليس أحدهما أولى بالترجيح ِمن اآلخر .ومنهم

ِ
باالتفاق ،وصالة
ألن القيا َم ركن
َمن قال :يقدِّ م القيا َم ،فيص ِّلي في بيتِه قائمًا؛ َّ
ِ
ِ
الجماع��ة ُّ
المس��جد ،ثم
أقل وجوب��ًا .ومنهم َمن قال :يجب أن يحضر إلى
اس��تطاع ،وإال َص َّلى جالس��ًا؛ ألنَّه مأمور بإجاب��ة النداء،
يص ِّل��ي قائم��ًا إن
َ
ِ
ِ
المسجد ،فإن َق ِد َر
الصالة فيأتي بالسابق فإذا َو َص َل إلى
والنداء س��ابق على
َص َّل��ى قائم��ًا وإال ف�لا .والذي ُ
أميل إلي��ه ـ ولكن ليس ميالً كبي��ر ًا ـ :هو أنَّه

حضور المس��جدُّ ،
ويدل لذل��ك :حديث ابن مس��عود« :وكان
يج��ب عليه
ُ
ّ
الصف»( ،)1ومثل هذا في
الر ُج َل ْي ِن حتى ُيقا َم في
الرجل ُيؤتى به ُيهادى بين َّ
الغالب ال ِ
يقد ُر على القيام.

تصح صالة الفرض في الس��فينة ونحوه��ا قاعدا والمص ّلي قادر
141464مس��ألة :ال
ّ
على القيام.

((( أخرجه مسلم.
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تصح صالة الفرض في الس��فينة ونحوها قاعدا إذا كان عاجزا عن
141465مس��ألة:
ّ
وإما لكون سقف السفينة
القيام؛ لكون الرياح عاصفة والسفينة غير
مستقرةّ ،
ّ
قصير ًا فإنه يص ّلي جالسًا؛ لقوله تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن،]16:

ولكن إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه ذلك؛ لحديث« :ما نهيتكم
عن��ه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا منه ما اس��تطعتم ،فإنما أهلك الذين من
قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم»(.)1

141466مسألة :إذا كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصالةِ ،
واإلنسان يستطيع
أن يص ِّلي فيها قائمًا راكعًا ساجد ًا مستقبل القبلة ،فال حرج عليه أن يص ّلي؛
ألن هذه السيارات كالسفينة تمامًا.

تصح صالة الفرض على الراحلة خش��ية الت��أ ّذي بِ َو ْح ٍل أو مطر أو
141467مس��ألة:
ّ
إن خاف انقطاعًا ع��ن رفقة في نزوله ،أو على نفس��ه ،أو
غي��ر ذل��ك ،وكذا ْ

عج��ز ًا عن ركوب إن نزل ،ش��ريطة اس��تقباله القبلة ف��ي جميع صالته؛ ألنه
قادر عليه؛ إذ يمكنه أن يتوقف في السير ويوجه الراحلة إلى القبلة ويص ِّلي،

ويس��قط مع العجز ،ويوميء عن الركوع والس��جود؛ لحديث يعلى بن ُم َّر َة
النبي  في َس�� َفر ،فانتهوا إلى َم ِض ٍ
يق،
« :أ َّنه��م كانوا مع ِّ
ِ
َ
أسفل منهم ،فأ َّذنَ
فحضرت الصالةَ ،ف ُم ِط ُروا ،السماء من فوقهم ،والبِ َّل ُة من
رس��ول الله وهو على راحلتِه ،وأقا َم ،فتقدَّ َم على راحلتِه فص َّلى بهمُ ،ي ِ
ُ
وم ُئ
ُ
َ
الركوع»(.)2
أخفض من
يجعل السجو َد
إيماء،
ً
ِ

((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه أحمد والرتمذي وقال« :العمل عليه عند أهل العلم» ،وض ّعفه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط:
«إسناده ضعيف».
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تصح الفريضة عل��ى الراحلة للم��رض؛ ألن المريض يمكنه أن
141468مس��ألة :ال
ّ
ولكن الصحيح:
ي��خ الراحلة وينزل على األرض ويص ِّلي .هذا على قول.
ُين ِ َ
ّ
أن هذا المريض لو نزل لم يس��تطع الركوب؛ ألنه ليس عنده
أنن��ا إذا علمن��ا ّ
م��ن يركب��ه ،وهذا قد يقع فيص ِّل��ي على الراحلة؛ ألن هذا أعظ��م من التأ ّذي
بالمطر وأخطر.

141469مس��ألة :إذا كان المص ّل��ي يص ّل��ي في الطائ��رة ،فإن أمكن��ه أن يص ّلي قائمًا
مس��تقبل القبلة وجب عليه أن يص ّلي إلى القبلة قائمًا ويركع ويسجد ،وإذا
ل��م يمكنه فإن كانت الطائرة ت َِص ُل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر
حتى ين��زل إلى األرض ،وإن كان ال يمكن أن ت َِص َل إلى المطار قبل خروج

مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر
الوقت ،ف��إن كانت هذه الصالة ّ

أو المغرب مع العش��اء ،فإنه ينتظر حتى يهبط على األرض فيص ّليهما جمع
تأخي��ر ،وإذا كان��ت الص�لاة ال تجمع لِ َما بعده��ا ص ّلى عل��ى الطائرة على
حسب حاله.

***
َف ْص ٌل

141470مسألة :األسفار تنقسم إلى خمسة أقسام:

1 .1سفر حم ّرم .مثل سفر المعصية ،وسفر المرأة بال َم ْح َرم.
2 .2سفر مكروه .مثل سفر اإلنسان وحده.
3 .3سفر مباح .مثل السفر للنزهة.
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الحج.
4 .4سفر واجب .مثل السفر لفريضة ّ

مرة ثانية.
5 .5سفر
ّ
مستحب .مثل السفر للحج ّ

141471مسألةَ :م ْن سافر سفر ًا مباحًا فقد أبيح له القصر؛ ألن المسافر سفر معصية
إن الرخصة تس��هيل وتيس��ير عل��ى المك ّلف،
ال ينبغ��ي أن ّ
يرخ��ص ل��ه؛ إذ ّ
ّ
ويرخص له .هذا على
يستحق أن يس��هل عليه
محرمًا ال
ّ
والمس��افر س��فر ًا ّ
المذه��ب .ولك��ن ذهبت جماعة كثيرة من العلماء منه��م ابن تيمية :إلى أنه
ال يش��ترط ِ
اإلباحة لجواز القصر؛ ألن قصر الصالة في السفر عزيمة وليس

برخص��ة ،فإن صالته الركعتين في الس��فر ،ليس��ت تحويالً م��ن األربع إلى
الركعتي��ن ،بل ه��ي من األصل ركعتان ،والرخصة ه��و التحويل من األثقل

ّ
األخفّ ،أما صالة المس��افر فهي مفروضة من ّأول األمر ركعتين .وهذا
إلى

أول ما فرضت
قوي؛ ألن تعليله ظاه��ر ،ودليله :حدي��ث« :أنّ ّ
الق��ول ق��ول ّ
الص�لاة ركعتين ،ثم هاجر رس��ول الله  فزيد في صالة الحضر
ُ
أن الركعتين في السفر
وأ ِق َّرت صالة الس��فر على ركعتين»( ،)1وحينئذ تبين ّ
المحرم والسفر المباح.
عزيمة ال رخصة وعليه ،فال فرق بين السفر
ّ

��رد :جمع بريد،
��رد .وال ُب ُ
141472مس��ألة :المس��افة التي يجوز فيه��ا القصر أربعة ُب ُ
وس��مي بري��د ًا؛ ألنه فيم��ا س��بق كان��وا إذا أرادوا
والبري��د (نص��ف ي��وم)،
ّ
المراس�لات الس��ريعة يجعلونها ف��ي البري��د ،فيرتّبون بي��ن ّ
كل نصف يوم
األول إلى هذا
احًا يكون فيه خيل إذا وصل صاحب الفرس ّ
وم ْست ََر َ
ُم ْس َت َق َّر ًا ُ
المكان نزل عن الفرس لتستريح ،وركب فرسًا آخر إلى مسيرة نصف يوم،
احًا آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي
فيجد بعد مس��يرة نصف يوم ُم ْس��ت ََر َ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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كان راكبها ثم يركب آخر وهكذا؛ ألن هذا أس��رع ،فالبريد عندهم :مسيرة

��رد يومين ،والبريد بالمس��احة األرضية( :أربعة
نص��ف يوم ،فتكون أربعة ُب ُ
فراس��خ) ،فتكون أربعة ُب ُر ٍد (ستّة عشر فرسخًا) ،والفرسخ قدّ روه( :بثالثة
أمي��ال) ،فتكون (ثماني��ة وأربعين ميالً) ،والميل المعروف يس��اوي( :كيلو
وس��تمائة متر) ،فتكون المس��افة بالكيلو متر ( 76كيل��وا و 800مترا) .هذا

ولكن الصحيح :أنه ال حدّ للس��فر بالمس��افة؛ ألن التحديد
على المذهب.
ّ
ِ
حجة ،وأقوال الصحابة
يحتاج إلى توقيف ،وليس ل َما صار إليه المحددون ّ
حجة فيها مع االختالف؛ وألن التقدير مخالف للسنّة
متعارضة مختلفة ،وال ّ
ولظاه��ر القرآن؛ وألن التقدير باب��ه التوقيف ،فال يج��وز المصير إليه برأي

أن
النص من الش��ارع ،والله يعلم ّ
مج��رد ،والتوقيف معن��اه :االقتصار على ّ
ّ

إن تحديد
المسلمين يسافرون في الليل والنهار ولم يرد حرف واحد يقولّ :
الس��فر مس��افته كذا وكذا ،ولم يتك ّلم أحد من الصحابة بطلب التحديد في
وأن هذا معنى لغوي
أن األمر عندهم واضحّ ،
فلما لم يس��ألوا علم ّ
الس��فرّ ،

يرج��ع فيه إلى م��ا تقتضيه اللغ��ة ،وإذا كان كذلك ننظر هل للس��فر حدّ في
اللغة العربية؟ ففي مقاييس اللغة البن فارس :ما ّ
يدل على أنه مفارقة مكان
السكنى .وإذا كان لم يرووا عن الرسول تقييد السفر بالمسافة ،وليس هناك

حقيقة لغوية تقيده كان المرجع فيه إلى العرف ،وقد ثبت عن أنس أنه قال:
النبي  إذا خرج مس��يرة ثالثة أميال أو ثالثة فراس��خ ص َّلى
«كان ّ

أن ثالثة فراس��خ نس��بتها إلى س��تّة عشر فرسخًا يسيرة
ركعتين( .)1ومعلوم ّ
جد ًا .فالصحيح :أنه ال حدّ للمسافة ،وإنما يرجع في ذلك إلى العرف.

((( أخرجه مسلم.
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141473مس��ألة :مسافة القصر بالزمن مس��يرة يومين قاصدين بسير ِ
اإلبل المحملة،
أن ِ
اإلنس��ان ال يس��ير فيها ليالً ونهار ًا س��ير ًا
وقاصدان :أي معتدالن ،بمعنى ّ
بحتًا ،وال يكون كثير النزول ِ
ولكن الصحيح:
واإلقامة .هذا على المذهب.
ّ
أنه ال حدّ لمسافة القصر.

141474مس��ألة :قال ش��يخ ِ
اإلس�لام ابن تيمية :المس��افة الطويلة في الزمن القصير
س��فرِ ،
واإلقامة الطويلة في المس��افة القصيرة سفر ،فالمس��ألة ال تخلو من
أربع حاالت:

1 .1احلال األوىل :مدّ ة طويلة يف مسافة طويلة ،فهذا سفر ال إشكال فيه ،كما
لو ذهب يف الطائرة من القصيم إلى مكة ،وبقي فيها عشرة أيام.

2 .2احلال الثانية :مدّ ة قصيرة يف مس��افة قصيرة ،فهذا ليس بس��فر ،كما لو

الرس ،أو
خرج مثالً من عنيزة إلى بريدة يف ضحى يوم ورجع ،أو إلى َّ

إلى أبعد من ذلك ،لكنّه قريب ال يعدّ مسافة طويلة.

3 .3احلال الثالثة :مدّ ة طويلة يف مس��افة قصيرة ،بمعنى أنه ذهب إلى مكان
قريب ال ينس��ب لبلده ،وليس منها ،وبقي يومين أو ثالثة ،فهذا س��فر،
فلو ذهب إنس��ان من عنيزة إلى بريدة مثالً ليقيم ثالثة أيام أو يومين أو

ما أشبه ذلك فهو مسافر.

كمن ذهب مثالً من القصيم
4 .4احلال الرابعة :مدّ ة قصيرة يف مسافة طويلةَ ،
يتأهبون له،
إل��ى جدة يف يومه ورجع فهذا
يس��مى س��فر ًا؛ ألن الن��اس ّ
ّ
ويرون أنهم مسافرون.

141475مس��ألة :إذا أش��كل على اإلنسان هل هذا س��فر عرفًا أو ال؟ فاالحتياط :أن
يتم؛ ألن األصل هو ِ
اإلقامة حتى نتحقق أنه ُي َس َّمى سفر ًا.
ّ
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141476مس��ألة :قصر الصالة في الس��فر س��نّة وليس بواجب ـ على الصحيح ـ؛ ألن
أتم الصالة الرباعية ،ولو
المسافر
المؤتم بالمقيم يجب عليه متابعة إمامه إذا ّ
ّ
اإلم��ام في ِ
كان القص��ر واجبًا لكانت متابعة ِ
اإلتمام حرامًا؛ وألن الصحابة

أتم��وا خلف عثم��ان بن عفان حينما ص ّلى في منى ،فل��و كان القصر واجبًا
ّ
لم يتابعوه.

141477مسألةُ :ي َس ّن لمن سافر أن يقصر الصالة الرباع ّية فقط ،وهي ثالث صلوات:
(الظه��ر ،والعصر ،والعش��اء)؛ لق��ول الله تعال��ى( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) [النساء ،]101:ونفي
الجناح هنا ال يعني ارتفاع ِ
اإلثم فقط ،بل معناه انتفاء المانع ،أي ليس بمانع

أن يط��وف بهم��ا ،وليس بمان��ع أن تقصروا م��ن الصالة ،ف��إذا انتفى المانع
نرج��ع إلى ما تقتضي��ه األد ّلة األخرى ،فاألد ّلة األخ��رى في الصالة تقتضي
أن القص��ر راج��ح عل��ى ِ
اإلتمام .والدلي��ل :فعل
النب��ي « :فإن
ّ
ّ
النب��ي كان إذا س��افر ص ّلى ركعتين»( ،)1ولم يحف��ظ عنه أنه ص ّلى أربعًا في
ّ

وأما إجماع المس��لمين :فهذا أمر معلوم بالضرورة ،كما قال ابن
سفر قطّ .
َ
رسول الله  في السفر فلم َي ِز ْد على ركعتين
بت
عمر« :إ ِّني َص ِح ُ

ب��ت أبا بك ٍر فلم يزد على ركعتي��ن حتى َق َب َض ُه الله،
وص ِح ُ
حت��ى َق َب َض ُه اللهَ ،
بت عثمان
ب��ت عمر فلم يزد عل��ى ركعتين حتى َق َب َض ُه الل��ه ،ثم َص ِح ُ
وص ِح ُ
َ
فلم يزد على ركعتين حتى َق َب َض ُه الله»(.)2

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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141478مسألة :ق ّيد الله قصر الصالة في السفر بخوف الفتنة من الكفار أن يمنعوكم
م��ن إتمام صالتكم .ق��ال تعال��ى( :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ولكن هذا الش��رط مرتفع بالسنّة،
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ) [النس��اء،]101:
ّ

النبي 
فإن ُعمر رضي الله عنه ـ أش��كل عليه هذا القيد ،فس��أل ّ

عن ذلك؟ فقال« :إ َّنها صدقة ،تصدَّ َق الله بها عليكم ،فاقبلوا َص َد َقته»(.)1

141479مس��ألة :الصالة الثالث ّي��ة وهي المغرب ال يجوز قصره��ا؛ ألنها لو قصرت
لف��ات المقص��ود منها وهي الوتري��ة؛ وألنها ال يمكن أن تقصر على س��بيل
النصف؛ إذ ليس هناك صالة تكون ركعة ونصفًا.

141480مس��ألة :الصالة الثنائ ّي��ة وهي الفجر فقط ال يجوز قصره��ا أيضًا؛ ألنها لو
قصرت لكانت وتر ًا ففات المقصود منها.

ِ
النبي 
141481مس��ألة :يكره للمس��افر إتمام الصالة؛ ألنه خالف هدي ّ
أتم أبد ًا في س��فر وقد ق��ال« :ص ّلوا كما
المس��تمر الدائ��م ،فإن الرس��ول ما ّ
رأيتموني أص ّلي»(.)2

يترخص برخص الس��فر إذا فارق عامر قريته ،أو خيام
141482مس��ألة :للمسافر أن ّ
العامة .قال
قومه ،فال يلزمه
ّ
للترخص قطع مس��افة الس��فر كما يفهم بعض ّ

الل��ه تعال��ى( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ...ﰎ)

[النساء.]101:

141483مس��ألة :إذا كان ف��ي القري��ة بيوت عامرة ث��م بيوت َخرِ َبة ث��م بيوت عامرة،
وإن كان يتخ ّللها بيوت َخرِ َبة.
فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة الثانية ْ
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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141484مس��ألة :إذا كان هن��اك قريت��ان متجاورتان ،ولو لم يكن بينهم��ا إال ذراع أو
ّ
أق��ل ،فإن العبرة بمفارقة قريته هو ،وإن لم يفارق القرية الثانية المالصقة أو
المجاورة لقريته.

141485مسألة :إذا كان المطار خارج مدينة المسافر ،فله أن يقصر في المطار؛ ألنه
يترخص برخص السفر.
فارق عامر قريته ،بل وله أن ّ

أن الطائرة لم تقلع ولم يحصل السفر ذلك اليوم ،فال يلزمه
141486مس��ألة :لو قدّ ر ّ
أن يعي��د الص�لاة الت��ي كان قصرها؛ ألنه أت��ى بها بأمر الله موافقة لش��رعه،
فتك��ون مقبولة؛ لحدي��ث« :من عمل عم ً
ال لي��س عليها أمرنا فه��و ر ّد»(،)1

أن من عمل عمالً عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول.
ومفهومهّ :

141487مس��ألة :إذا كان الشخص من س��كان المطار وأراد السفر منه؛ فإنه ال يقصر
فيه؛ ألنه لم يفارق عامر قريته.

141488مس��ألة :رجل س��افر بالطائرة ،والمطار خارج البلد ،وركب الطائرة ،فأخذت
دورة فمرت من فوق وهو يص ّلي فال يلزمه ِ
اإلتمام؛ ألن هذا المرور مرور سفر
إن المدّ ة في الغالب تكون وجيزة.
عابر ،وليس مرور استقرار وانتهاء سفر ،ثم ّ

141489مسألة :ال يجوز للشخص أن يقصر الصالة ما دام في قريته ولو كان عازمًا
على السفر ولو كان مرتحالً ،بل ولو كان راكبًا يمشي بين البيوت؛ لحديث:
النبي  إذا خرج مس��يرة ثالثة أميال أو ثالثة فراس��خ ص َّلى
«كان ّ
ركعتين»()2؛ وألن الس��فر هو أن يسفر ِ
اإلنسان ويبرز ويخرج ،ومن كان في

((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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ّ
محل إقامته فإنه ليس مسافر ًا.

يترخص برخص الس��فر فليس له ذلك؛ ألن
141490مس��ألة :إذا س��افر من أجل أن ّ
الس��فر حرام حينئذ؛ وألنه يعاقب بنقيض قصدهّ ،
فكل من أراد التح ُّيل على

المحرم ،عوق��ب بنقيض قصده ،فال يس��قط عنه
إس��قاط الواج��ب أو فعل
ّ

الواجب ،وال ّ
المحرم.
يحل له
ّ

فضل الطريق ،ولم ِ
يتمشى فهبت ريح َّ
141491مسألة :إذا خرج إنسان من بلده ّ
يهتد
إليه ،فإنه يقصر ـ على الصحيح ـ؛ ألنه على سفر.

141492مس��ألة :من خرج لطلب بعير شارد ،فإنه يقصر ـ على الصحيح ـ؛ ألنه على
سفر.

يتم .مثال��ه :رجل كان في
141493مس��ألة :إذا أح��رم للصالة حضر ًا ثم س��افر فإن��ه ّ
س��فينة تجري في نهر يشق البلد وكانت ر ِ
اس َيةً ،فك ّبر للصالة وهو في بلده،
َ
ثم مش��ت الس��فينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصالة ،فيلزمه أن يتم؛ ألنه
ابتدأ الصالة في حال يلزمه إتمامها ،فلزمه ِ
اإلتمام.

يتم ،كما لو كانت الس��فينة
141494مس��ألة :إذا أحرم للصالة في س��فر ثم أق��ام ،فإنه ّ
ش��ق البلد ،فك ّبر ِ
مقبلة على البلد والنهر قد ّ
لإلحرام وهو في الس��فينة قبل أن
يدخل البلد ثم دخل البلد ،فيلزمه ِ
اإلتمام؛ ألنه اجتمع في هذه العبادة سببان:

أحدهم��ا يبيح القص��ر والثاني يمنع القصر فغ ّلب جان��ب المنع ،فالذي يبيح
القصر السفر وهو الذي ابتدأ الصالة فيه ،والذي يمنعه ِ
أتم
اإلقامة وهو الذي ّ
الصالة فيها فيغ ّلب هذا الجانب؛ ألن القاعدة تقول( :إذا اجتمع مبيح وحاظر
فالحك��م للحاظ��ر ،أو إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جان��ب الحظر) ،ودليل
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ه��ذه القاعدة :حدي��ثَ « :د ْع ما َي ِر ْي ُب َك إل��ى ما ال َير ْي ُب َ
��ك»( ،)1ودليلها أيضا:
حديث« :من اتَّقى الشبهات فقد استبرأ ِ
لدينه وعرضه»( .)2هذا هو المذهب.
ولكن الصحيح :أنه ال يلزمه ِ
اإلتمام؛ ألنه ابتدأ الصالة في حال يجوز له فيها
ّ
القصر ،فكان له استدامة ذلك ،وال دليل ب ّينًا على وجوب ِ
اإلتمام.

تامة فوجب
أتم؛ ألن هذه الصالة لزمته ّ
141495مسألة :إذا ذكر صالة حضر في سفر ّ
ولكن الصحيح :أنه إذا ذكر صالة س��فر
تامة .هذا هو المذهب.
ّ
عليه فعلها ّ
في حضر صالها قصر ًا؛ بناء على حال المص ّلي فهو اآلن مسافر؛ ولحديث:
«من نام عن صالة أو نس��يها فليص ّلها إذا ذكرها»( ،)3أي فليص ّلها كما هي،
يصل الظهر وهي ركعتان في ح ّقه ،فال يلزمه ِ
وهذا ذكر أنه لم ِّ
اإلتمام.

أتم؛ تغليبا لجان��ب الحذر والمنع؛
141496مس��ألة :إذا ذكر صالة س��فر في حض��ر َّ
وألنها صالة وجبت عليه في الحضر فلزمه ِ
اإلتمام؛ وألن القصر من رخص
الس��فر وقد زال الس��فر فيلزمه ِ
اإلتمام .هذا هو المذه��ب ،وهو الصحيح،
ولكن بناء على حال المص ّلي اآلن ،فهو اآلن مقيم.

سفرية أدا ًء
141497مسألة :إذا ذكر صالة سفر في سفر آخرَ ،ق َص َر؛ ألن هذه الصالة
ّ
وقضا ًء.
تم الصالة؛ لحديث« :إنما
ائتم المس��افر بمقيم وجب عليه أن ُي ّ
141498مس��ألة :إذا ّ
جع��ل ا ِ
ليؤتم به»()4؛ وألن ابن عباس س��ئل« :ما بال الرجل المس��افر
إلمام
ّ

الرتمذي ،واب��ن حبان ،والحاك��م ،والذهبي ،وابن
وصحح��ه:
((( أخرج��ه أحمد ،والنس��ائي ،والرتمذي،
ُّ
َّ
حجر ،واأللباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده صحيح».
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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()1
يص ّلي ركعتين ومع ا ِ
بالسنة
إلمام أربعًا؟ فقال :تلك هي ّ
الس��نة»  ،ومراده ُّ

الشريعة الشاملة للواجب.

141499مس��ألة :إذا أدرك المسافر من صالة ِ
اإلمام المقيم ركعة في الصالة الرباعية
وج��ب عليه أن يأت��ي بث�لاث ،وإذا أدرك ركعتين أتى بركعتي��ن إضافة إلى
الركعتين التي أدركهما ،وإن أدرك ثالثًا أتى بركعة ،وإن أدرك التش��هد أتى

فأتموا»()2؛ ولحديث ابن عباس السابق.
بأربع؛ لعموم حديث« :وما فاتكم ّ

ائتم المسافر بمن ّ
أن
يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم ،وجب عليه ْ
151500مسألة :إذا ّ
ولكن الصحيح :أنه ال يلزمه ِ
اإلتمام؛ ألن األصل
تم .هذا عل��ى المذهب.
ّ
ُي ّ
أتم ِ
اإلتمام خلف ِ
في صالة المس��افر القصر ،وال يلزمه ِ
اإلمام،
اإلمام إال إذا َّ
يتم ِ
اإلمام.
وهنا لم ّ
151501مس��ألة :لو قال المسافر في نفسه حينما رأى إمامًا يص ّلي بالناس في مكان
صح
يجمع بين مسافرين ومقيمينْ :
أتم إمامي أتممت وإن قصر قصرت ّ
إن ّ
وإن كان معلق��ًا؛ ألن هذا التعليق يطاب��ق الواقع ،فإن إمامه إن قصر ففرضه
ْ
أتم ففرضه ِ
اإلتمام.
هو القصر ،وإن ّ

ائت��م بمقيم ،فإذا
151502مس��ألة :إذا أحرم المس��افر بصالة يلزم��ه إتمامها ،كما إذا ّ
فسدت بحدث أو غيره ثم أعادها فإنه يلزمه ِ
اإلتمام؛ ألن هذه الصالة إعادة
ولكن الصحي��ح :خالفه؛ ألن
لص�لاة يج��ب إتمامها .هذا عل��ى المذهب.
ّ
الص�لاة األولى التي ش��رع فيها إنما يلزمه إتمامها تبع��ًا ِ
إلمامه ال من حيث
األصل ،وبعد أن فسدت زالت التبع ّية فال يلزمه إال صالة مقصورة.

((( أخرجه أحمد ،وأصله يف مسلم..
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ثم سافر فإنه َي ْق ُص ُرها ،ولو
151503مسألة :إذا دخل وقت الصالة واإلنسان في بلده ّ
دخل وقت الصالة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه ُيتِ ُّم؛ اعتبار ًا بحاله أثناء
فعل الصالة.

151504مس��ألة :إذا لم ينو المس��افر عن��د تكبيرة اإلحرام قصر الص�لاة وال إتمامها
وج��ب عليه اإلتم��ام؛ ألن األصل وجوب ِ
اإلتمام ،فإذا ل��م ِ
ينو القصر لزمه
األص��ل؛ وهو ِ
ولكن الصحيح :أنه يقصر وإن
اإلتمام .هذا على المذه��ب.
ّ
لم ِ
أن المقيم ال
ين��و القصر؛ ألن األصل في صالة المس��افر القصر ،وكم��ا ّ
يلزمه ن ّية ِ
اإلتمام ،كذا المسافر ال يلزمه ن ّية القصر.

ينو؟ فيلزمه ِ
ش��ك المس��افر هل نوى القصر أم لم ِ
ّ
اإلتمام؛ ألن
151505مس��ألة :إذا
ولك��ن الصحيح :أن��ه يقصر؛ ألن
األص��ل ع��دم الن ّية .ه��ذا على المذهب.
ّ
األصل في صالة المسافر القصر.

األول َأ ْم
151506مس��ألة :المس��توطن :هو من اتّخذ القرية وطنًا ،سواء كانت وطنه ّ
وطنه الثاني ،فالمهاجرون اتّخذوا المدينة وطنًا ثانيًا.
151507مس��ألة :ضدّ المس��توطن المسافر والمقيم .فالمس��افر :هو الذي على جناح
سفر َم َّر في البلد ،ليقضي حاجة ويمشي ،والمقيم :هو من أقام يومًا أو ثالثة
ولكن
أي��ام ،أو خمس��ة أيام ،أو أكثر لش��غل ثم يرج��ع .هذا عل��ى المذهب.
ّ
الصحي��ح :أن��ه ليس في الكتاب وال في الس��نَّة تقس��يم الناس إلى مس��توطن

ومقيم ومسافر ،وليس فيهما إال مسافر ومستوطن ،والمستوطن :هو المقيم.

النبي
151508مس��ألة :إذا نوى المس��افر إقامة أكثر م��ن أربعة أيام لزمه اإلتم��ام؛ ألن ّ
الحجة ،وأقام
حجة الوداع يوم األحد الرابع من ذي
ّ
 قدم مكّة في ّ
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فيه��ا األحد واالثنين والثالثاء واألربعاء أربعة أيام ،وخرج يوم الخميس إلى
أن المس��افر
ِمنَ��ى ،فأقام في مكّة أربع��ة أيام يقصر الصالة( ،)1فنأخذ من هذا ّ
النبي ،ونحن نعل��م علم اليقين
إذا ن��وى إقام��ة أربعة أي��ام فإنه يقصر؛ لفع��ل ّ

الحج،
ّ
أن الرس��ول قد ع��زم على أن يبقى ه��ذه األيام األربعة؛ ألنه ق��دم إلى ّ
أن
الحج .هذا على المذه��ب.
ولكن الصحيحّ :
ّ
وال يمك��ن أن ينص��رف قبل ّ
المسافر مسافر ،سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو دونه ما لم ينو ِ
اإلقامة

المطلقة أو االستيطان؛ لعموم األد ّلة الدا ّلة على ثبوت رخص السفر للمسافر
بدون تحديد ،ولم يحدّ د الله في كتابه وال رسوله المدّ ة التي ينقطع بها حكم

الس��فر .فمن الق��رآن قول��ه تعال��ى( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ُ��م فِي األَ ْر ِ
ض}
ﰅ ﰆ ﰇ) [النس��اء ،]101:فقوله تعال��ىَ :
{وإِ َذا َض َر ْبت ْ

عا ّم يش��مل ّ
أن الضرب في األرض أحيانًا يحتاج
كل ضارب ،ومن المعلوم ّ
النبي أقام ُمدَ َد ًا مختلفة يقصر فيها فأقام
إلى مدّ ة طويلة بحسب حاجته؛ وألن ّ
في تبوك عش��رين يومًا يقصر الصالة( ،)2وأقام في مكّة عام الفتح تسعة عشر

حج��ة الوداع عش��رة أيام يقصر
يوم��ًا يقص��ر الصالة( ،)3وأق��ام في مكّة عام ّ
()4
النبي أقام بمكّة أربعة أيام قبل أن يخرج إلى ِمنَى،
وأما قولهمّ :
الصالة ّ .
إن ّ
النبي قدم مكّة في اليوم الرابع اتّفاقًا
فه��ذا دليل عليهم ولي��س دليالً لهم؛ ألن ّ
أن
أتم؟ بل نعلم ّ
ال تش��ريعا ،وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث ّ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرج��ه أحمد ،وأب��و داود ،وصححه األلباين ،وقال ش��عيب األرنؤوط« :إس��ناده صحيح على ش��رط
الشيخين».
((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه البخاري ومسلم.

423

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

للحج قبل اليوم الراب��ع ،وليس ّ
كل الحجاج
النب��ي يعلم بأن الن��اس يقدمون
ّ
ّ
الحجة ،وفي ذي
ال يقدم��ون إال م��ن الرابع فأكثر ،بل منهم من يقدم ف��ي ذي
ّ

لألمة من قدم
القعدة ،وفي شوال؛ ألن أشهر ّ
الحج تبتدئ من شوال ،ولم يقل ّ

أن من قدم قبل اليوم الرابع
فليتم ،ولو كانت شريعة الله ّ
مكّة قبل اليوم الرابع ّ
النبي أن يب ّينه؛ لدعاء الحاجة
من ذي
ّ
الحجة إلى مكّة لزمه أن ّ
يتم لوجب على ّ

فليتم
فلما لم يب ّين ول��م يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع ّ
للب�لاغ والتبيينّ ،
عل��م أنه ال يلزمه ِ
تأملنا القول بأنه تنقطع أحكام الس��فر إذا
ثم إنّنا إذا ّ
اإلتمامّ .
نوى إقام��ة أكثر من أربعة أيام وجدنا هذا الق��ول متناقضًا ،ووجه التناقض:

أن هذا المسافر في الجمعة في حكم المسافرين ،وفي غير الجمعة في حكم
ّ
المقيمين ،فمثل هذه األمور تحتاج إلى دليل وتوضيح.

151509مس��ألة :م��ن كان َملاّ حا معه أهل��ه ال ينوي اإلقامة ببلد المغ��ادرة ،وال ببلد
الوصول ،لزمه َأ ْن ُيتِ َّم الصالة؛ ألن بلده سفينته.
151510مس��ألة :من كان َملاّ حا وكان أهله في بلد ،فإنه مس��افر ولو طالت مدّ ته في
السفر.
151511مسألة :من كان ملاّ حا وكان له ن ّية ِ
اإلقامة في بلد ،فإنه يقصر إذا غادره؛ ألنه
مسافر ،فمثالً :إذا كان ملاّ حًا في سفينة وأهله في جدة ،لكنّه يروح يجوب

البح��ار كالمحيط الهندي والهادي ،ويأتي بعد ش��هر أو ش��هرين إلى جدّ ة،
فهذا مسافر؛ ألنه ليس معه أهل ،بل له بلد يأوي إليه.

151512مس��ألة :من كان ملاّ حا ونوى ِ
اإلقامة في بلد ،فهو مس��افر إذا فارقه؛ ألن له
بلد ًا مع ّينًا ع ّينه ِ
لإلقامة.
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��ر إن كان أهلهم
151513مس��ألة :أصح��اب س��يارات األجرة الذي��ن دائمًا ف��ي ال َب ّ
معه��م وال ينوون ِ
اإلقامة ببلد فهم غير مس��افرين ال يقص��رون وال يفطرون
ف��ي رمض��ان ،وإن كان له��م أهل في بل��د فإنهم إذا غادروا بل��د أهلهم فهم
مس��افرون يفطرون ويقصرون ،وكذلك لو لم يك��ن لهم أهل لكنّهم ينوون
ِ
اإلقامة في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم ،فهم مس��افرون حتى يرجعوا إلى
البلد الذي نووا أنه مأواهم.

151514مس��ألة :إذا ُمن ِ َع المس��افر من الرجوع إلى بلده ولم ِ
ينو أن يبقى مدّ ة محدّ دة
فإن��ه يقص��ر ولو طالت المدّ ة .ه��ذا على المذهب ،وه��و الصحيح؛ ألنه ال
يعلم متى س��يعود؛ وألن ابن عمر َح َب َس��ه الثلج بأذربيجان لمدّ ة س��تّة أشهر

يقصر الصالة(.)1

151515مس��ألة :إذا كان لمسافرٍ طريقان فسلك أبعدهما َق َص َر؛ ألنه يصدق عليه أنه
مسافر سفر َق ْصرٍ.

151516مسألة :إذا ُحبِ َس اإلنسان ولم َين ِْو إقامة َق َص َر أبدا؛ ألن ابن عمر حبسه الثلج
صحابي ،وفعل
بأذربيجان لمدّ ة س��تّة أش��هر يقص��ر الصالة( ،)2وابن عم��ر
ّ

صحابي
نص��ًا ،ولم يعارضه ق��ول
حج��ة إذا لم يخالف ّ
الصحاب��ي وقول��ه ّ
ّ
ّ
أن
مؤيد بعمومات الكتاب والسنّة الدا ّلة على ّ
آخر؛ وألن فعل ابن عمر هذا ّ
المسافر يقصر حتى لو بقي باختياره ـ على القول الصحيح ـ.

��ر أبد ًا
151517مس��ألة :إذا أق��ام المس��افر لقض��اء حاج��ة بال ن ّي��ة إقام��ة مطلقة َق َص َ
((( أخرجه عبد الرزاق ،والبيهقي ،وقال ابن حجر« :إسناده صحيح».
((( أخرجه عبد الرزاق ،والبيهقي ،وقال ابن حجر« :إسناده صحيح».

425

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

ول��و بقي طول عمره؛ ألنه إنما نوى ِ
اإلقام��ة من أجل هذه الحاجة ،ولم ِ
ينو
إقامة مطلقة ،ومن ذلك لو س��افر للعالج وال ي��دري متى ينتهي ،فإنه يقصر

أب��د ًا حتى لو غلب على ظنّه أنه س��يطول؛ ألنه ينتظر ه��ذه الحاجة .هذا هو
المشهور من المذهب.

151518مس��ألة :هناك فرق بين ش��خص ينوي ِ
اإلقامة المطلقة وشخص آخر ينوي
اإلقامة المق ّيدة ،فالذي ينوي ِ
ِ
اإلقامة المق ّيدة ال يعدّ مستوطنًا ،والذي ينوي
اإلقام��ة المطلقة يعدّ مس��توطنًاِ .
ِ
فاإلقامة المطلق��ة :أن ينوي أنه مقيم ما لم

أن الحركة فيه كبيرة ،أو
يوجد س��بب يقتضي مغادرته ،كأن يأتي لبلد ويرى ّ
طل��ب العلم فيه قوي فينوي ِ
اإلقامة مطلقًا بدون أن يق ّيدها بزمن أو بعمل،

وإما بق��وة التجارة،
لك��ن ن ّيته أن��ه مقيم؛ ألن البل��د أعجبه ّإما بكث��رة العلم ّ
فاألصل في هذا عدم الس��فر؛ ألنه نوى ِ
اإلقامة ،فنقول :ينقطع حكم السفر
أن إقامتهم مطلقة ال يرتحلون
في ح ّقه .ومن ذلك س��فراء ال��دُّ َول ،فاألصل ّ
إال إذا أم��روا بذل��ك ،وعل��ى ه��ذا فيلزمهم ِ
اإلتم��ام ،ويلزمه��م الصوم في
رمضان ،وال يزيدون عن يوم وليلة في مس��ح الخفين؛ ألن إقامتهم مطلقة،

فهم في حكم المستوطنين ،وكذلك أيضًا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون
فيه��ا ه��ؤالء إقامتهم مطلقة؛ ألنهم يقولون :س��نبقى ما دام رزقنا مس��تمر ًا.
ِ
واإلقامة المق ّيدة :تارة تق ّيد بزمن ،وتارة تق ّيد بعمل .فالمق ّيد بزمن س��بق لنا

يتم ودونها يقصر.
ّ
أن المشهور من المذهب :أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام ّ

وأما المق ّيدة بعمل فإنه يقصر فيها أبد ًا ولو طالت المدّ ة ،ومن ذلك لو سافر
ّ
لعالج وال يدري متى ينتهي.
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َف ْص ٌل يف اجلمع بني الصالتني
151519مس��ألة :يجوز الجمع بين الظهرين ،وبين العش��اءين في وقت إحداهما في
أن الجمع س��نّة إذا وجد
س��فر َق ْصر .هذا عل��ى المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ
يحب أن تؤتى رخصه()1؛ وألن فيه اقتداء
س��ببه؛ ألنه من رخص الله ،والله
ّ

برسول الله  فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع.

ضم إح��دى الصالتين إلى األخ��رى ،وهذا
151520مس��ألة :جم��ع الصالتي��ن :هو ّ
التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير.

يصح الجم��ع بينهما،
��م إحدى الصالتي��ن لألخرى يراد ب��ه ما
ّ
151521مس��ألةَ :ض ُّ
ضم صالة العصر إلى ص�لاة المغرب مثالً؛ ألن صالة
فال يدخ��ل في ذلك ّ

نهارية ،وصالة
المغ��رب نوع يخالف نوع صالة العصر ،ف��إن صالة العصر
ّ
ضم صالة العش��اء إل��ى الفجر؛ ألن
المغ��رب ليل ّي��ة ،وال يدخ��ل فيه أيضًا ّ
وقتيهما منفصل بعضه عن بعض.

151522مس��ألة :ال يجوز الجم��ع إال بين العصر والظهر في وق��ت إحداهما ،وبين
المغرب والعشاء في وقت إحداهما.

151523مسألة :الجمع نوعان:

1 .1مجع تقديم :بأن يقدَّ م العصر مع الظهر ،ويقدّ م العشاء مع المغرب.

ويؤخر المغرب مع العشاء.
يؤخر الظهر مع العصر،
َّ
2 .2مجع تأخري :بأن َّ

بمس��تحب ،ب��ل إن تركه أفضل؛
151524مس��ألة :الجم��ع بين الصالتين جائز وليس
ّ
((( أخرجه أحمد ،وصححه ابن خزيمة ،وابن حبان ،وشعيب األرنؤوط.
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أن الجمع س��نّة إذا
للخالف في جوازه .هذا على المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ
يحب أن تؤتى رخصه؛ وألن فيه اقتدا ًء
وجد سببه؛ ألنه من رخص الله ،والله ّ
برسول الله  فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع.

151525مس��ألة :إذا جاز الجمع بين الصالتين صار الوقتان وقتًا واحد ًا ،فللمس��افر
الجمع في وقت األولى ،أو في وقت الثانية.

والو ْحل ،والريح
151526مس��ألة :أسباب الجمع هي( :الس��فر ،والمرض ،والمطرَ ،
الشديدة الباردة) ،وهي ال تنحصر في هذه األسباب الخمسة ،بل هذه الخمسة

عامة وهي( :المش�� ّقة)؛ ولهذا يجوز الجمع للمس��تحاضة
كالتمثيل لقاعدة ّ
بين الظهرين ،وبين العشاءين؛ لمش ّقة الوضوء عليها ّ
لكل صالة.

151527مس��ألة :يج��وز الجمع بين الظه��ر والعصر ،وبين المغرب والعش��اء جمع
تقدي��م أو جمع تأخير لمريض يلحقه بترك الجمع مش�� ّقة؛ لعموم قول الله
تعال��ى( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [البق��رة ،]185:وقوله

تعالى( :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [الحج]78:؛ ولحديث ابن عباس:

النبي  ف��ي المدينة بي��ن الظهر والعص��ر وبين المغرب
«جم��ع ّ

والعش��اء من غير خوف وال مطر»( ،)1ف��إذا انتفى الخوف والمطر ،وهو في
المدينة انتفى الس��فر أيضًا ،ولم يبق إال المرض ،وقد يكون هناك عذر غير
المرض ،ولكن ابن عباس« :س��ئل لماذا صنع ذلك؟ قال :أراد أن ال يحرج

ّأمت��ه»( ،)2أي أن ال يلحقه��ا حرج ف��ي عدم الجمع ،ومن هن��ا نأخذ أنه متى
لحق المك ّلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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151528مس��ألة :ال يجوز للمريض الجمع بين الصالتين إذا لم يلحقه بتركه مش ّقة.
أن يتأثر بالقيام والقعود إذا ّفرق الصالتين ،أو كان ّ
يشق عليه
ومثال المش ّقةْ :

أن يتوضأ ّ
لكل صالة .والمشقات متعدّ دة.

151529مسألة :المقيم له الجمع بين الصالتين لـ(مرض ،أو مطر ،أو َب ْرد).
151530مسألة :ال ُيشرع للمريض المقيم القصر أبدا.

151531مسألة :يجوز الجمع لسفرٍ مسافة قصر ،سواء كان نازالً أم سائرا في الطريق
النبي  جمع في غزوة تبوك
ذهاب��ا وإيابا ـ على الصحي��ح ـ؛ ألن ّ

النبي  كان
وهو نازل()1؛ وألنه ظاه��ر حديث أبي ُج َح ْي َفة« :أنّ
ّ
حجة الوداع ،وأن��ه خرج ذات يوم وعليه ُح ّل ٌة حمراء،
ن��از ًال في األبطح في ّ
فأ َّم الناس فص ّلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين»()2؛ وألنه إذا جاز الجمع
للمطر ونحوه ،فجوازه للس��فر من باب أولى؛ وألن المس��افر ّ
يشق عليه أن
يفرد ّ
كل صالة في وقتهاّ ،إما للعناء ،أو ق ّلة الماء ،أو غير ذلك .فالصحيح:

مستحب وفي ّ
أن الجمع للمسافر جائز لكنّه في ّ
حق النازل جائز
حق السائر
ّ
ّ
مستحب ،إن جمع فال بأس ،وإن ترك فهو أفضل.
غير
ّ

خاص��ة لمطر يبل الثي��اب؛ لحديث:
151532مس��ألة :يج��وز الجمع بين العش��ائين ّ
«جمع بين العش��ائين في ليلة مطيرة»()3؛ وألنه يلحقه مش ّقة من جهة البلل،

انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد
ومش�� ّقة أخرى من جهة ال َب ْرد ،وال س�� ّيما إن
ّ
وصححه
((( أخرج��ه أحم��د ،وأبو داود ،والنس��ائي ،وقال اب��ن عبد الرب« :ه��ذا حديث صحيح ثاب��ت»،.
ّ
األلباين.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.
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أن الجم��ع جائز لمطر بين
المش��قةّ .هذا على المذه��ب.
ولكن الصحيحّ :
ّ

الظهري��ن والعش��ائين عند وجود المش�� ّقة بترك الجمع ،كم��ا يفيده حديث
النبي  في المدينة بين الظهر والعصر ،وبين
اب��ن عباس« :جمع ّ

المغرب والعشاء من غير خوف وال مطر»(.)1

151533مس��ألة :إذا كان المط��ر قليال ال ّ
يبل الثياب ،فإن��ه ال يجوز الجمع؛ ألن هذا
النوع من المطر ال يلحق المك ّلف فيه مش ّقة.

151534مسألة :ضابط البلل :هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء.

ِ
والو ْح ُ
��ل :هو الزلق
خاص��ة ل َو ْح ٍلَ ،
151535مس��ألة :يج��وز الجمع بين العش��ائين ّ
والطي��ن .فإذا كانت األس��واق والطرقات قد ربصت م��ن المطر فإنه يجوز

ّ
يش��ق على الناس أن
الو ْحل والطين
الجم��ع ،وإن لم يكن المطر ينزل؛ ألن َ
أن الجمع جائز لِ َو ْح ٍل
يمش��وا عليه .هذا على المذهب.
ولكن الصحي��حّ :
ّ
بين الظهرين والعشائين عند وجود المش ّقة بترك الجمع ،كما يفيده حديث

النبي  في المدينة بين الظهر والعصر ،وبين
اب��ن عباس« :جمع ّ

المغرب والعشاء من غير خوف وال مطر»(.)2

خاصة لريح ش��ديدة ب��اردة؛ لوجود
151536مس��ألة :يج��وز الجمع بين العش��ائين ّ
المش�� ّقة .ه��ذا على قول .ولك��ن الصحيح :أنه يجوز الجم��ع بين الظهرين
أيضا لهذا العذر؛ لوجود المش�� ّقة ،فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز

الجمع.

((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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وأما الريح المعتادة
151537مسألة :المراد بالريح الشديدة :هي ما خرج عن العادةّ ،
فإنها ال تبيح الجمع ،ولو كانت باردة.

151538مسألة :المراد بالبرودة :هي ما ّ
تشق على الناس.

البرد بدون
الب��رد دون الريح فال يب��اح الجمع؛ ألن ش��دّ ة ْ
151539مس��ألة :إذا اش��تدّ ْ
الري��ح يمكن أن يتو ّقاه ِ
اإلنس��ان بكثرة الثياب ،لك��ن إذا كان هناك ريح مع
البرد فإنها تدخل في الثياب.
شدّ ة ْ

151540مس��ألة :إذا كان هن��اك ريح ش��ديدة بدون ْبرد فال يباح الجم��ع؛ ألن الرياح
الشديدة بدون ْبرد ليس فيها مش ّقة.

151541مس��ألة :إذا كانت الرياح الشديدة تحمل ترابًا يتأثر به ِ
ّ
ويشق عليه،
اإلنسان
ٍ
وحينئذ يجوز الجمع.
العامة ،وهي المش ّقة،
فإنها تدخل في القاعدة ّ

151542مس��ألة :ليس من الزم جواز الجمع جواز القصر ،فالمريض المقيم يص ّلي
ب��رد أو َو ْحل
جمع��ا بال قصر ،وكذلك إذا خش��ي المقي��م أذى من مطرا أو ْ
ص ّلى جمعا بال قصر ،وكذلك المستحاضة.

151543مسألة :الصالة في البيت لها صور:

1 .1الص��ورة األوىل :أن يك��ون مع��ذور ًا بت��رك الجماع��ة لم��رض أو مط��ر
ونحوهما ،فظاهر كالم المؤلف :أنه يجوز له الجمع.

2 .2الص��ورة الثاني��ة :أن يص ّلي يف بيته بال ع��ذر ،وظاهر كالم المؤلف :أنها
كاألولى.

3 .3الص��ورة الثالث��ة :أن ال يكون يدعو مدعو ًا لحض��ور الجماعة كاألنثى،
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فيحتم��ل أن يك��ون كالم المؤل��ف ش��امالً لها ،ويحتم��ل أن ال يكون

ش��امالً لها فال تجمع؛ ألنها ليس��ت من أهل الجماع��ة .والراجح :أنه

ال يج��وز الجم��ع يف هذه الصور الثالثّ ،أما يف الص��ورة الثانية فإنه ال
وأما يف الصورة الثالثة؛ فألن المرأة ليست
يس��تفيد بهذا الجمع شيئًاّ ،

من أهل الجماعة.

151544مس��ألة :يج��وز الجمع بين العش��ائين للمطر ،ولو ص ّلى في مس��جد طريقه
تحت ساباط إذا كان من أهل الجماعة ويص ّلي معهم فال حرج أن يجمع مع
أن الشارع أو
الناس؛ لئال تفوته صالة الجماعة .والس��اباط :السقف ،أي لو ّ

الس��وق الذي يؤ ّدي إلى المسجد طريقه مسقوف بساباط ،فإنه يجوز ـ على
الصحيح ـ أن يجمع؛ ألنه يستفيد الصالة مع الجماعة.

151545مس��ألة :األفضل لمن يباح له الجمع فعل األرفق به من تأخير وتقديم ،فإن
فليؤخ��ر ،وإن كان التقديم أرفق فليق��دّ م؛ لقوله تعالى:
كان التأخي��ر أرف��ق
ّ

(ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ) [البق��رة]185:؛ ولحدي��ث:

()1
النبي  كان في غزوة تبوك
«إنّ الدّ َ
ين ُيس��ر» ؛ ولحدي��ث« :أنّ َّ
َ
ارتح��ل قبل أن َ
تزيغ الش��مس َّ
يجمعه��ا إلى العص ِر،
إذا
��ر الظهر إلى أنْ َ
أخ َ
ِّ
ارتح��ل بعد أن تزيغ الش��مس َع َّج َ
َ
��ل العصر إلى
فيصليهم��ا جميع��ًا ،وإذا

وص َّلى الظهر والعصر جميعًا ،ثم س��ار»()2؛ وألن الجمع إنما شرع
الظهرَ ،
رفقًا بالمك ّلف ،فما كان أرفق فهو أفضل.

((( أخرجه البخاري.

وصححه األلباين .وقال ش��عيب
((( أخرج��ه أحمد ،وأبو داود ،والرتمذي وقال« :حديث حس��ن غريب»،
ّ
األرنؤوط« :إسناده صحيح على شرط الشيخين».
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151546مس��ألة :الجم��ع في المطر األفض��ل فيه التقديم؛ ألنه أرف��ق بالناس؛ ولهذا
تج��د الن��اس ك ّلهم في المط��ر ال يجمعون إال جم��ع تقديم .ه��ذا إذا قلنا:
خاص في العش��ائينّ .أم��ا إذا قلنا بأنه عا ّم في العش��ائين
ّ
إن الجم��ع للمطر ّ
والظهرين ،فإن األرفق قد يكون بالتأخير.

151547مس��ألة :الجم��ع ي��وم عرفة األفض��ل فيه التقدي��م؛ ألن الن��اس ال يمكن أن
يتفرقوا في مواقفهم
ُي ْح َب ُس��وا إلى وقت العصر مجتمعي��ن ،وهم يريدون أن ّ

ويدعوا الله.

151548مسألة :الجمع في مزدلفة األفضل فيه التأخير؛ ألنه أرفق ،فإن إيقاف الناس
في أثناء الطريق وهم في سيرهم إلى مزدلفة فيه مش ّقة.

151549مس��ألة :إذا تس��اوى األمران عن��د المع��ذور التقديم أو التأخي��ر فقد يكون
التأخي��ر أفض��ل؛ ألن التأخير غاية ما فيه تأخير األول��ى عن وقتها ،والصالة
وأما التقديم ففيه ص�لاة الثانية قبل دخول
بع��د وقتها لعذر جائزة مجزئ��ةّ ،

تص��ح ولو لعذر؛ وألنه أحوط حيث
وقته��ا ،والصالة قبل دخول الوقت ال
ّ
المجوزين للجمع من جمع التقديم إال في عرفة.
منع بعض
ِّ

151550مسألة :إذا جمع الصالتين في وقت األولى اشترط ثالثة شروط:

ض��م إحدى الصالتين
1 .1ن ّي��ة اجلمع عند إح��رام الصالة األوىل؛ ألن الجمع
ّ
الضم مش��تملة على جميع
إل��ى األخرى؛ ولذل��ك فال بدّ أن تكون ن ّية
ّ

ولكن الصحيح :أنه ال يش��ترط ن ّية
أجزاء الصالة .هذا على المذهب.
ّ

وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد س�لامه من
الجمع عند إحرام األولىّ ،
األولى ،ولو عند إحرامه يف الثانية ما دام السبب موجود ًا.
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ٍ
2 .2امل��واالة بني الصالت�ين ،فال ي َفرق بينهما إال بق��در ٍ
ووضوء خفيف؛
إقامة
ُ ِّ
وأما الوضوء الخفيف؛ فألن ِ
ألن ِ
اإلنس��ان
اإلقام��ة الثانية ال ب��دّ منهاّ ،
ربما يحتاج إلى الوضوء بين الصالتين َفس ِ
وم َح يف ذلك .واختار شيخ
ُ
ِ
إن
اإلس�لام ابن تيمية :أنه ال تشترط المواالة بين المجموعتين وقالّ :
ضم وق��ت الثانية لألولى بحيث
معن��ى الجمع هو
الضم بالوقت ،أي ّ
ّ
ضم الفعل .واألحوط:
يكون الوقتان وقتًا واح��د ًا عند العذر ،وليس ّ
أن ال يجمع إذا لم ِ
يوال بينهما ،ولكن رأي شيخ ِ
قوة.
ْ
اإلسالم له ّ

3 .3أن يكون العذر املبيح للجمع موجوداً عند افتتاح الصالتني األوىل والثانية ،وعند

سالم األوىل؛ ألن افتتاح الصالة األولى ّ
محل الن ّية ،وقد سبق أنه يشترط
يف الجم��ع ن ّيته عند تكبي��رة ِ
اإلحرام ،فإذا كان يش��ترط ن ّية الجمع عند

تكبيرة ِ
اإلحرام لزم من هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبيرة
ِ
أن القول الصحيح :عدم اشتراط
اإلحرام .هذا على قول .ولكن سبق ّ
ن ّية الجمع عند تكبيرة ِ
اإلحرام ،وبناء عليه فال يشترط وجود العذر عند

يصح
افتت��اح األولى ،فلو لم ينزل المطر مث�لاً إال يف أثناء الصالة فإنه
ّ
الجم��ع ـ على الصحي��ح ـ ،بل لو لم ينزل إال بعد تمام الصالة األولى،
وأما اشتراط أن يكون العذر موجود ًا عند
فالصحيحّ :
أن الجمع جائزّ .

افتت��اح الثانية فصحيح؛ ألن افتتاح الثانية ه��و ّ
محل الجمع ،أي الذي
حصل به الجمع.

لصحة الجمع بين الصالتي��ن الترتيب ،ب��أن يبدأ بالصالة
151551مس��ألةُ :يش��ترط
ّ
ثم بالثانية؛ لحديث« :ص ّلوا كما رأيتموني أص ّلي»()1؛ وألن الش��رع
األولى ّ
((( أخرجه البخاري.
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ّ
جاء بترتي��ب األوقات في الصلوات فوجب أن تكون ّ
المحل
كل صالة في

الذي رتّبها الشارع فيه.

أن رجال كان ناويًا جمع تأخير ،ثم دخل المس��جد ووجد ناسًا
151552مس��ألة :لو ّ
ولم��ا انتهى من العش��اء ص ّلى
يص ّل��ون العش��اء فدخ��ل معهم بنية العش��اء ّ

تصح فرضا؛ ألنه قدّ مها على المغرب ،والترتيب
المغرب ،فصالة العشاء ال ّ
وأما صالة المغرب فصحيحة.
مرة ثانيةّ ،
شرط فيص ّلي العشاء ّ

لصحة الجمع بين الصالتين أن ال تكون صالة الجمعة ،فإنّه
151553مسألةُ :يشترط
ّ
يصح أن يجمع إليها العصر ـ على الصحيح ـ؛ ألن الس��نّة إنما وردت في
ال
ّ
النبي  أنه جمع العصر
الجمع بين الظهر والعصر ،ولم يرد عن ّ

إلى الجمعة أبد ًا؛ وألن الجمعة صالة منفردة مس��تق ّلة في ش��روطها وهيئتها
يصح أن تقاس الجمعة على الظهر.
وأركانها وثوابها أيضًا ،فال
ّ

151554مس��ألة :لو ق��ال قائل :أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهر ًا؛ ألني مس��افر وصالة
الظهر ف��ي ح ّقي ركعتان على قدر صالة الجمعة ،فيق��ال له :ال َتن ِْو الجمعة
ظه��ر ًا؛ ألنك إذا نويتها ظهر ًا حرمت نفس��ك أجر الجمع��ة ،وأجر الجمعة
أكبر بكثير من أجر الظهر؛ وألن في ن ّية صالة الظهر قبل فوات الجمعة ممن

تلزم��ه الجمعة إذا حضرها نظر ًا؛ ألن ص�لاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن
تلزمه غير صحيحة.

لصحة جم��ع التأخير ن ّية الجمع في وق��ت األولى؛ ألنه ال
151555مس��ألةُ :يش��ترط
ّ
يؤخر الصالة عن وقتها بال عذر إال بن ّية الجمع حيث جاز.
يجوز أن ّ
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إن لم يضق
151556مسألةُ :يشترط
لصحة جمع التأخير ن ّية الجمع في وقت األولى ْ
ّ
وق��ت األولى ع��ن فعلها ،فإن ضاق عن فعلها لم يص��ح الجمع؛ ألن تأخير
مح��رم والجمع رخصة ،والرخص ال
الص�لاة حتى يضيق وقتها عن الفعل
ّ

فلما بقي عليه
تس��تباح
بالمحرم ،فلو ّ
أن رجالً مس��افر ًا مضى علي��ه الوقتّ ،
ّ
من الوقت ما يضيق عن فعل صالة الظهر نوى جمع الظهر إلى العصر ،فال
إن الواجب
تصح هذه الن ّية؛ ألنه يحرم تأخير الصالة حتى يضيق الوقت ،إذ ّ
ّ
أن يص ّل��ي الصالة ك ّلها ف��ي الوقت ،فيقال لهِّ :
صل الصالة اآلن حس��ب ما
أدركت من وقتها واستغفر الله عن التأخير ،وسيدخل وقت الثانية قبل تمام
صالتك فص ّلها ال على أنه جمع ،بل على أنه أداء في ّأول الوقت.

151557مس��ألة :تش��ترط المواالة في جمع التقديم ،وال تش��ترط في جمع التأخير.
هذا هو المشهور من المذهب.

يس��تمر العذر إلى دخ��ول الصالة
لصح��ة جمع التأخي��ر أن
151558مس��ألةُ :يش��ترط ّ
ّ
الثاني��ة ،فإن لم يس��تمر فالجمع حرام .مثاله :رجل مس��افر نوى جمع التأخير
ولكنّ��ه قدم إلى بلده قبل خروج وقت األولى ،ف�لا يجوز له أن يجمع األولى
إل��ى الثانية؛ ألن العذر انقطع وزال ،فيجب عليه أن يص ّلي الصالة األولى قبل

تامة.
تامة بال قصر وال جمع ،ثم يص ّلي الثانية في وقتها ّ
خروج وقتها إذا أدركه ّ

151559مس��ألة :رجل مس��افر نوى جم��ع التأخير ،ولكنّه َق ِد َم إل��ى بلده قبل خروج
ّ
يش��ق عليه انتظار دخ��ول الثانية؛ الحتياجه إلى
وق��ت األولى وكان مجهدا

تامة؛ ألن ع ّلة
النوم مثالً ،جاز له الجمع حينئذ؛ للمش ّقة ال للسفر؛ ويصليها ّ
القصر السفر وقد زال؛ والعبرة بحاله اآلن ،وهو اآلن مقيم.
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151560مسألة :مسافر َق ِد َم إلى بلده بعد خروج وقت الصالة األولى جاز له الجمع؛
ألنه س��وف يص ّلي األولى ثم يص ّل��ي الثانية ،لكن ال يقصر؛ ألنه انتهى مبيح

القصر وهو السفر.

***
َف ْص ٌل

أي ع��دو كان ،آدم ّيًا أو َس��بعًا ،مثل :أن
151561مس��ألة :تش��رع صالة الخوف من ّ
يك��ون في أرض مس��بعة فيحتاج إلى ص�لاة الخوف ،ألنه ليس بش��رط أن
يكون العدو من بني آدم.

النبي بصفات ك ّلها جائزة ،وهي كما يلي:
151562مسألة :صالة الخوف ّ
صحت عن ّ
أن يقس��م قائد الجيش جيشه إلى طائفتين ،طائفة تص ّلي
1 .1الصفة األوىلْ :
معه ،وطائفة َأ َما َم العدو؛ لئال َيهجم عليهم وهم ال يش��عرون ،ف ُيص ّلي
أتموا ألنفس��هم،
اإلم��ام بالطائفة األولى ركعة ،ث��م إذا قام إلى الثانية ّ
وأتموا ألنفس��همِ ،
أتموا
واإلمام ال يزال قائمًا ،ثم إذا ّ
أي نووا االنفراد ّ
ألنفس��هم ذهب��وا ووقفوا م��كان الطائفة الثاني��ة َأ َما َم الع��دو ،وجاءت
الطائف��ة الثاني��ة ودخلت مع ِ
اإلم��ام يف الركعة الثاني��ة ،ويف هذه الحال
يطيل ِ
اإلم��ام الركعة الثانية أكث��ر من األولى؛ لتدرك��ه الطائفة الثانية،
فتدخ��ل الطائفة الثانية م��ع ِ
اإلمام فيص ّلي بهم الركع��ة التي بقيت ،ثم
للتش��هد قامت هذه الطائفة من الس��جود
للتش��هد ،فإذا جلس
يجلس
ّ
ّ
مباش��رة وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت ِ
التشهد فيس ّلم
اإلمام يف
ّ
به��م .وهذه الصفة موافقة لظاهر الق��رآن ،قال اهلل تعالى( :ﭑ ﭒ
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ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [النس��اء ،]102:إذا س��جدوا ،أي إذا
أتموا الص�لاة (ﭢ ﭣ ﭤ) وهي التي أمام العدو (ﭥ
ّ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [النساء ،]102:ودليلها

النبي يوم ذات
يف الس��نّة :م��ا رواه صالح بن َخ َّ
��واتَ ،ع َّم ْن صلى م��ع ّ
الرقاع صالة الخوف« :أنّ طائفة من أصحابه َ ص َّف ْت معه
وأتموا
وطائفة ُو َجاه العدو ،فص ّل��ى بالذين معه ركعة ،ثم ثبت قائماّ ،
ألنفسهم ،ثم انصرفوا ،فص ّفوا وجاه العدو ،وجاءت الطائفة األخرى،
وأتموا ألنفس��هم ،ثم
فص ّلى بهم الركعة التي بقيت ،ثم ثبت جالس��اّ ،

أن ه��ذه الصفة جائزة وإن كان
َس�� َّلم بهم»( .)1وظاهر كالم المؤلفّ :
ولكن الصحيح :أنها ال تج��وز يف هذه الحال؛
الع��دو يف جهة القبل��ة.
ّ
ألن الن��اس يرتكبون فيها ما ال يجوز بال ضرورة؛ ألنهم إذا كان العدو

يف جهة القبلة فال ضرورة إلى أن ينقسموا إلى قسمين قسم يص ّلي معه
وقسم وجاه العدو.

2 .2الصف��ة الثاني��ة :ه��ي فيم��ا رواه جاب��ر ق��ال« :ش��هدت مع رس��ول اهلل
صالة ـ الخ��وف ،فص ّفنا ص ّفينّ ،
صف خلف رس��ول اهلل،
ث��م ركع وركعنا
وكبرنا جميعاّ ،
النبي ّ
والع��دو بيننا وبين القبلةّ ،
فكب��ر ّ

ثم انحدر بالس��جود
ثم رفع رأس��ه من الركوع ورفعنا جميعاّ ،
جميعاّ ،
ّ
ّ
ّ
فلما قضى
الصف
والص��ف ال��ذي يليه وق��ام
المؤخ��ر يف نحر الع��دوّ ،
ّ
ّ
ّ
المؤخر بالسجود
الصف
الصف الذي يليه انحدر
النبي الس��جود وقام
ّ

((( متفق عليه.

438

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

ّ
المؤخر ّ
ّ
النبي
الصف
ثم تقدّ م
وتأخ��ر الصف المقدّ مّ ،
وقام��واّ ،
ثم ركع ّ
ثم انحدر
ثم رفع رأس��ه م��ن الركوع ورفعنا جميع��اّ ،
وركعن��ا جميعاّ ،
ّ
والصف الذي يليه الذي كان ّ
مؤخ��را يف الركعة األولى وقام
بالس��جود

ّ
ّ
ّ
والصف الذي
النبي السجود
الصف
المؤخر يف نحور العدوّ ،
فلما قضى ّ
ّ
النبي وس ّلمنا
يليه انحدر الصف
المؤخر بالس��جود فس��جدواّ ،
ثم س ّلم ّ

جميعا»( .)1وهذه ال يمكن أن تكون إال إذا كان العدو يف جهة القبلة.
3 .3الصفة الثالثة :أن يص ّلى ّ
بكل طائفة ركعة وال تقضي شيئا؛ لِ َما رواه ابن
النبي  صالة الخوف بإحدى الطائفتين
عم��ر قال« :ص ّلى ّ
ركعة وسجدتين واألخرى مواجهة العدو ،ثم انصرفوا وقاموا يف مقام
ثم
أصحابه��م مقبلي��ن على العدو ،وج��اء أولئك فص ّلى به��م ركعةّ ،

س ّلم ،ثم قضى هؤالء ركعة وهؤالء ركعة»(.)2

ث��م ينصرفون إلى
4 .4الصف��ة الرابع��ة :أن يص ّل��ى بالطائفة األول��ى ركعةّ ،

الع��دو ،وتأتي الطائفة األخ��رى ويص ّلى بهم ركعة ،ثم يس�� ّلم اإلمام،
فيقوم هؤالء ،أي الطائفة الثانية فيص ّلون ألنفس��هم ركعة ثم يس ّلمون،

وينصرفون إلى العدو ،ويرجع أولئك ،أي الطائفة األولى إلى مقامهم
ثم يس ّلمون؛ لِ َما رواه ابن عمر ،قال« :غزوت
فيص ّلون ألنفسهم ركعة ّ
مع رسول اهلل ِ ق َب َل نجد ،فوازينا العدو فصاففناهم  ،فقام
رس��ول اهلل فص ّلى بنا ،فقامت طائفة مع��ه ،وأقبلت طائفة على العدو،
وركع بمن معه ،وس��جد سجدتين ،ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم

((( أخرجه مسلم.
((( متفق عليه.
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ِّ
ثم س ّلم ،فقام ّ
كل
تصل ،فجاؤوا ،فركع بهم ركعة وس��جد س��جدتين ّ
واحد منهم ،فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين»(.)1

5 .5الصفة اخلامسة :أن يص ّلي اإلمام ّ
ويس ّلم
بكل طائفة صالة مستق ّلة ّ
تامة ُ
بها .كما روى أبو بكرة قال« :ص ّلى رس��ول اهلل  يف خوف
ّ
فصف يعضهم خلفه ،وبعضهم بإزاء العدو ،فص ّلى ركعتين،
الظه��ر،
ثم س�� ّلم ،فانطل��ق الذين ص ّل��وا فوقف��وا موقف أصحابه��م ،ثم جاء
أولئك فص ّلوا خلفه فص ّلى بهم ركعتين ،ثم س�� ّلم ،فكان لرس��ول اهلل
أربع وألصحابه ركعتان»(.)2

6 .6الصفة السادس��ة :أن يص ّلي اإلمام بالطائفة األولى ركعتين وال ُيس�� ّلم ،ثم
تس ّلم الطائفة وتنصرف وال تقضي شيئا .وتأتي الطائفة األخرى ،فيص ّلى
بها ركعتين ،ويس�� ّلم بها ،وال تقضي ش��يئا .وهذا مثل الصفة التي قبلها،
إال أنه ال يس�� ّلم يف الركعتي��ن األوليين؛ لِ َما روى جابر ق��ال...« :فنودي
للص�لاة ،فص ّلى بطائف��ة ركعتين ثم تأخّ ��روا ،فص ّل��ى بالطائفة األخرى

ركعتين .قال :فكانت لرسول اهلل  أربعا وللقوم ركعتان»(.)3

151563مس��ألة :الل��ه ق��ال للطائفة الثاني��ة( :ﭩ ﭪ ﭫ) [النس��اء:

 ]102وق��ال للطائفة األولى ق��ال( :ﭛ ﭜ) فلماذا؟ الجواب:
لما
ألن الطائف��ة الثانية الخوف عليها أش��دّ  ،فإن العدو قد يك��ون قد ّ
تأهب ّ

رأى الجيش انقس��م إلى قس��مين وأعدّ العدّ ة للهجوم؛ فلهذا أمر الله بأخذ
الحذر واألسلحة.

((( متفق عليه.

وصححه األلباين.
((( أخرجه أبو داوود،
ّ
((( متفق عليه.
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151564مس��ألة :يجوز أن تص ّل��ى صالة الخوف على ّ
كل صفة صالها رس��ول الله
 .قال اإلمام أحمدّ :
كل حديث ُيروى في أبواب صالة الخوف
فالعمل به جائز(.)1

أن الصفات الواردة عن النبي  ال يمكن تطبيقها
151565مسألة :لو فرض ّ
في الوقت الحاضر؛ ألن الوس��ائل الحرب ّية واألس��لحة اختلف��ت ،فيقال :إذا
دع��ت الض��رورة إلى الصالة في وقت يخ��اف فيه من الع��دو ،فإنهم يص ّلون

النبي إذا كانت الصفات الواردة
صالة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن ّ
عن النبي ال تتأتى؛ لقول الله تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التغابن.]16:

تؤخر الص�لاة إلى وق��ت الصالة
151566مس��ألة :إذا اش��تدّ الخ��وف ف�لا ب��أس أن ّ
األخ��رى ،كتأخير ص�لاة الظهر إلى العصر ،والمغرب إلى العش��اءّ ،أما إذا
كان��ت الص�لاة ال تجمع إلى األخ��رى كالعصر مع المغرب ،والعش��اء مع

أن التأخي��ر جائز أيضا إذا اش��تدّ
الفج��ر ،والفج��ر م��ع الظهر .فالصحي��حّ :
مبني
الخ��وف ،بحي��ث ال يمكن أن يتد ّبر المص ِّلي ما يق��ول أو يفعل ،وهذا ّ

النبي  في غزوة األحزاب صالة العصر إلى أن دخل
على تأخير ّ
وقت صالة المغرب( ،)2وهو ُم ْحك َْم ال منسوخ.

151567مس��ألة :يش��ترط لج��واز صالة الخ��وف أن يك��ون القتال مباح��ًا ،والقتال
المباح :هو قتال الكفار أو قتال المدافعةّ .أما قتال الهجوم على من ال ّ
يحل
قتاله ،فإن ذلك ال يجيز صالة الخوف ،بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه:
ّ
تكف عن القتال.
يجب عليك أن

((( انظر المغني .ص (.)311
((( أخرجه مسلم
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151568مس��ألة :القتال المباح أنواع :قتال الكفار ،وقتال المدافعة ،وقتال من تركوا
اإلقامة ،وغير ذلك من ش��عائر ِ
صالة العيد ،أو األذان أو ِ
اإلس�لام الظاهرة،
وقتال الطائفة المعتدية فيما إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين ،فإن الله يقول:

(ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [الحجرات.]9:

الس�لاح
151569مس��ألة:
ّ
يس��تحب للمص ّل��ي َأن يحمل مع��ه في صالة الخوف من ّ
ما يدفع به عن نفس��ه وال يش��غله ،كالس��يف ،والس��كين ،والرمح القصير،

أن حمل السالح واجب؛
والمسدس .هذا على المذهب.
ولكن الصحيحّ :
ّ

ألن الله أمر به فقال( :ﭛ ﭜ) [النس��اء]102:؛ وألن ترك حمل
الس�لاح خطر على المس��لمين ،وما كان خطر ًا على المس��لمين فالواجب
تالفيه والحذر منه.

متلوث بدم نجس فإنه يجوز حمله في صالة
151570مس��ألة :لو فرض ّ
أن الس�لاح ّ
الخوف؛ للضرورة ،وال إعادة عليه.

151571مس��ألة :ف��ي صالة الخوف ال يجوز للمص ّلي أن يحمل س�لاحًا هجوم ّيًا،
بل يحمل سالحًا دفاع ّيًا؛ ألنه مشغول في صالته عن مهاجمة عدوه ،لكنّه

الدفاعي ما يدفع به عن نفسه.
مأمور أن يتّخذ من السالح
ّ

151572مسألة :في صالة الخوف ال يجوز للمص ّلي أن يحمل ما يشغله عن الصالة؛
وأهم ش��يء في الصالة
ألنه إذا حمل ما يش��غله عن الصالة زال خش��وعه،
ّ

لب الصالة وروحها.
الخشوع ،فهو ُّ

***
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باب صالة اجلمعة
151573مسألة :يوم الجمعة أفضل أيام األسبوع ،وما طلعت الشمس على يوم خير
أن ّ
أضل عنه األمم السابقة ،فإن اليهود
األمة بعد ْ
منهّ ،
وأن الله ّ
خص به هذه ّ
اختلف��وا فيه فصارت جمعتهم الس��بت ،والنصارى أش��دّ اختالفًا فصارت
ّ
«أضل الل��ه عن الجمعة من كان
النبي :
جمعته��م األحد .قال ّ
قبلنا ،فكان لليهود يوم السبت ،وكان للنصارى يوم األحد ،فجاء بنا فهدانا

الله ليوم الجمعة.)1(»...

151574مسألة :صالة الجمعة تلزم ّ
كل من تو ّفرت فيه الشروط التالية:
1 .1اإلسالم؛ ألن الكافر ال تقبل منه طاعة.

2 .2الذكور ّية؛ لحديث« :الجمعة حقّ واجب على ّ
كل مسلم إال أربعة :عبد
صبي ،أو مريض»()2؛ وألن األنثى ليست من أهل
مملوك ،أو امرأة ،أو ّ

الجماعة.

3 .3احلر ّية؛ للحديث الس��ابق؛ وألن العبد مش��غول يف خدمة س�� ّيده .هذا
ولك��ن الصحيح :أنه إذا أذن له س�� ّيده لزمته؛ لضعف
عل��ى المذهب.
ّ
الحدي��ث والتعليل؛ ولزوال الع ّلة التي هي س��بب منع الوجوب ،وإن

تصوره اإلنس��ان حال شخص
لم يأذن له لم تلزمه؛ ألن حال العبد إذا ّ
ضعيف مملوك ،ال يس��تطيع أن يقول :سأذهب إلى الجمعة يا س ّيدي
رضيت أم كرهت ،فيكون يف إلزامه بشيء ال يستطيعه حرج.

((( أخرجه مسلم.

وصححه األلباين.
((( أخرجه أبو داود ،والدارقطني ،والطرباين يف الكبير ،والبيهقي،
ّ
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4 .4التكليف ،أي البلوغ والعقل؛ لحديث« :رفع القلم عن ثالثة :عن الصغير
حتى يبلغ ،وعن المجنون حتى يفيق ،وعن النائم حتى يستيقظ»(.)1

النبي  يف أسفاره لم يكن يص ّلي الجمعة،
5 .5االس��تيطان؛ ألن ّ
أن معه الجمع الغفير ،وإنما يص ّلي ظهر ًا قصرا.
مع ّ
6 .6أال يكون بينه وبني املس��جد أكثر من فرس��خ ،والفرسخ ثالثة أميال ،والميل:
اثنا عش��ر ألف ذراع ،ومس��يرة الفرسخ س��اعة ونصف الساعة يف سير
اإلبل وال َقدَ م ،ال بسير السيارة.

151575مس��ألة :الحديث يقول« :هل تس��مع النداء»؟ قال :نع��م ،قال :فأجب»(،)2
ومن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فالغالب أنه ال يسمع النداء.

151576مس��ألة :التقدي��ر بالفرس��خ ال بس��ماع األذان؛ ألن األذان يختلف بحس��ب
ص��وت الم��ؤ ّذن والرياح وارتف��اع المؤذن وه��دوء األص��وات ،فال يمكن
انضباطه ،والفرسخ منضبط.

تصح صالة الجمعة من الصغير المم ّيز؛ ألن له ن ّية صحيحة.
151577مسألة:
ّ

ويضرب عليها لعشر؛ لدخوله
151578مس��ألة :يؤمر الصغير بصالة الجمعة لسبعُ ،
«م ُروا أبناءكم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر»(.)3
في عموم حديثُ :

والدارقطن��ي وغيرهم و ْق َف ُه على
والرتمذي
النس��ائي
ورجح
((( أخرج��ه أبو داود ،والنس��ائي ،وابن حبانَّ ،
ُّ
ُّ
ُّ
وعلي .قال النس��ائي« :ليس يف هذا الباب صحيح إال حديث عائش��ة ،فإنه َحس ٌن» ،وقال البخاري:
ُعمر
ّ

وصححه األلباين.
«أرجو أن يكون محفوظًا» ،وقال ابن المنذر« :هو ثابت عن النبي ،»
ّ

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه أحمد ،وأبو داود .قال النووي« :رواه أبو داود بإس��ناد حس��ن» ،والحديث صححه ابن خزيمة،
والحاكم ،واأللباين.
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النبي
151579مسألة :ال
ّ
تصح صالة الجمعة من المجنون؛ ألنه ال عقل له ،وقد قال ّ
بالنيات»( ،)1ومن ال عقل له ال ن ّية له.
« :إنما األعمال ّ

تصح من��ه؛ لقوله تعالى:
151580مس��ألة :ال تج��ب صالة الجمعة عل��ى الكافر وال
ّ
(ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ) [التوبة ،]54:فإذا
كان��ت النفقات مع كون نفعها متعدّ ي��ًا ال تقبل منهم ،فالعبادات التي نفعها

غي��ر متعدّ م��ن باب أولى ال تقبل منهم؛ ولحدي��ث« :ليكن أول ما تدعوهم
إليه شهادة أنْ ال إله إال الله ،وأنّ محمد ًا رسول الله ،فإن هم أجابوك لذلك،

فأعلمه��م أنّ الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»( ،)2فجعل
فرض الصلوات بعد الشهادتين.

151581مس��ألة :يأثم الكاف��ر على تركه فروع اإلس�لام كالصالة وال��زكاة والصوم
والح��ج وغيرها؛ ألنه مخاطب بفروع اإلس�لام ـ عل��ى الصحيح ـ ،كما هو
ّ
ِ
��م ن ُ
َك ِم َن
{ما َس�� َل َكك ُْم في َس�� َق َر * َقا ُلوا َل ْ
مخاط��ب بأصول��ه .ق��ال تعالىَ :
ا ْلمص ِّلي��ن * و َلم ن ُ ِ ِ ِ
ين} (ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ
َ��ك ُن ْطع ُم ا ْلم ْس��ك َ
ُ َ
َ َ ْ
ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ) [المدث��ر42:ـ ،]44ووج��ه الدالل��ة م��ن
اآلية :أنهم ذكروا من أس��باب دخولهم الن��ار أنهم لم يكونوا من المصلين،

وال من المطعمين للمسكين.

151582مس��ألة :الكافر معاقب على أكله وش��ربه ولباس��ه ،لكنّه لي��س حرامًا عليه
بحيث يمنع منه إنم��ا هو معاقب عليه؛ لقوله تعالى( :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ) [المائ��دة ،]93:فهذا ّ
أن
يدل بمفهومه على ّ
غي��ر المؤمنين عليه��م جناح فيما طعموا؛ ولقول��ه تعالى( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷ ﭸ) [األعراف ،]32:فقوله( :ﭣ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) يفهم منه
أنها ليس��ت للذين كفروا ،وقول��ه( :ﭶ ﭷ ﭸ) يفهم منه أنها لغير

المؤمنين ليست خالصة لهم ،بل يعاقبون عليها.

النبي  يص ّلي الجمعة في أس��فاره؛ لكان ذلك
151583مس��ألة :ل��و كان ّ
مما تتوافر الدواعي على نقله ،ولنقل إلينا.

أن
حجة ال��وداع ،وفي حديث جابر ّ
151584مس��ألة :ي��وم عرفة كان يوم الجمعة في ّ
«لم��ا وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس،
النبي ّ :
ّ
ثم بعد الخطب��ة أ َّذن بالل ،ثم أقام فص ّلى الظهر ،ثم أقام فص ّلى العصر»(.)1
وه��ذه الصفة تخالف صالة الجمع��ة؛ ألن صالة الجمع��ة الخطبة فيها بعد

األذان ،وهن��ا الخطبة قب��ل األذان؛ وألن ص�لاة الجمعة يتقدمه��ا خطبتان،

وحدي��ث جابر ليس في��ه إال خطبة واحدة؛ وألن ص�لاة الجمعة يجهر فيها
بالق��راءة ،وحديث جابر ّ
يدل عل��ى أنه لم يجهر ،ألنه ق��ال« :ص ّلى الظهر،
تس��مى صالة الجمعة ،وفي
ثم أقام فص ّلى العصر»()2؛ وألن صالة الجمعة
ّ
حديث جاب��ر قال« :ص ّلى الظه��ر»()3؛ وألن صالة الجمع��ة ال تجمع إليها

العصر ـ على الصحيح ـ ،وحديث جابر يقول« :ص ّلى الظهر ،ثم أقام فص ّلى
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي س��يتفرق
العصر»( ،)1وهذا ّ
فيه المسلمون إلى بالدهم فيقولون :ص ّلينا مع رسول الله يوم الجمعة ظهر ًا
ّ
أن المسافر ال يص ّلي الجمعة.
يدل داللة قطع ّية على ّ

151585مسألة :لو كانت صالة الجمعة واجبة في السفر ،بل لو كانت جائزة لصلاّ ها
النبي للجمعة ّ
يدل على أنها غير مش��روعة؛
النب��ي ؛ ألن ت َْرك ّ
ّ
ألنه��ا لو كانت مش��روعة لكانت عبادة ،وهي فريض��ة واجبة ،وال يمكن أن

النبي الواجب ،فإذا كان سبب الفعل موجود ًا ،ولم يفعل الرسول ذلك
يدع ّ

أن فعله يكون بدعة ،وهذه قاعدةُّ :
(كل ش��يء س��ببه موجود في عهد
عل��م ّ
الرس��ول ،ولم يفعله ،فالتع ُّبد به بدعة) ،فالجمعة في الس��فر س��ببها موجود
النبي ،ولكنّه لم يفعلها ،فإذا فعلها إنسان قلنا له :عملت عمالً ليس
في عهد ّ

عليه أمر الله ورسوله ،فيكون عمالً مردود ًا.

كل مستوطن بِبِن ٍ
151586مسألة :تلزم الجمعة ّ
َاء اسمه واحد ،ولو َت َف َّرق بأن صارت
األحياء بينها مزارع ،لكن يشملها اسم واحد ،فإنه يعتبر وطنًا واحد ًا ،وبلد ًا

واحد ًا.

أن بلدا اتّسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ ،فهو وطن
151587مسألة :لو فرض ّ
الغربي ،وهكذا
الشرقي كما تلزم من بأقصاه
واحد تلزم الجمعة من بأقصاه
ّ
ّ
الشمال والجنوب؛ ألنه بلد واحد.

151588مس��ألة :إذا ص ّلى المس��افرون الجمعة لوحدهم فصالته��م باطلة ،وعليهم
أن يعيدوه��ا ظه��ر ًا مقص��ورة؛ لحديث« :من عم��ل عم ً
ال لي��س عليه أمرنا
((( أخرجه مسلم.
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فهو ر ّد»()1؛ وألن المسافر ليس من أهل الجمعة.

151589مس��ألة :المسافر في بلد تقام فيه الجمعة ،تلزمه الجمعة تبعًا لغيره؛ لعموم
قول الله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ) [الجمعة.]9:

ائتموا
ممن ال تجب عليهم أجزأته؛ ألنهم ّ
151590مس��ألةَ :م ْن حضر صالة الجمعة ّ
بم��ن يص ّلي الجمعة ،فأجزأتهم تبعًا إلمامهم ،والقاعدة تقول( :يثبت تبعًا
ما ال يثبت استقالالً).

ممن ال تجب عليه��م ال تنعقد به ،أي ال
151591مس��ألةَ :م ْ
��ن حضر ص�لاة الجمعة ّ
يصح أن ي��ؤ ّم فيها؛ ألنهم ليس��وا من أهل
ُيحس��ب من ال َع��دَ د المعتب��ر وال
ّ

أن تؤ ّم
أن المرأة ال
الوج��وب .هذا على المذهب.
يصح ْ
ولكن الصحي��حّ :
ّ
ّ
وأما
فيه��ا؛ ألن المرأة ال تكون إمامًا للرجال ،وليس��ت من أهل الوجوبّ ،
ويصح
أن الجمعة تنعقد بهما،
العبد والمسافر فالصحيح خالفا للمذهبّ :
ّ
صحة ذلك ال دليل عليه.
أئمة فيها وخطباء أيضًا؛ ألن القول بعدم ّ
أن يكونا ّ

تحمل المش ّقة
151592مسألةّ :م ْن سقطت عنه الجمعة لعذر كمرض أو خوف ولكنّه ّ
ويصح أن يكون
وحضر إلى الجمعة ،فإنها تنعقد به ،فيحسب من األربعين،
ّ

إمامًا ،وأن يخطب فيها؛ ألنه أهل للوجوب ،ولكن وجد فيه مانع الوجوب،
وف��رق بين من فقد منه ش��رط الوجوب ،ومن وجد في��ه مانع الوجوب؛ ألن
من فقد منه ش��رط الوج��وب ليس أهالً للعب��ادة أصالً ،ومن وج��د فيه مانع
الوج��وب فهو في األصل أهل للوج��وب ،فإذا وصل إلى ّ
محل الجمعة زال

((( أخرجه البخاري ووصله مسلم.
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مانع الوجوب؛ ألن مانع الوجوب مش�� ّقة الوصول إلى المسجد ،فصار اآلن

ويصح أن يؤ ّم فيها.
من أهل الوجوب فتلزمه ،وتنعقد به،
ّ

يقسمون الناس في لزوم صالة الجمعة إلى قسمين:
151593مسألة :الفقهاء ّ

1 .1القس��م األ ّول :من تلزم��ه الجمعة بغيره ،وهذا ال تنعق��د الجمعة به وال
يصح أن يكون إمامًا فيها.
ّ

يص��ح أن يكون إمامًا
2 .2القس��م الثان��ي :من تلزمه الجمعة بنفس��ه ،وهذا
ّ
فيها وتنعقد الجمعة به.

ممن عليه حض��ور الجمعة قبل ص�لاة اإلمام لم
151594مس��ألةّ :م ْ
��ن ص ّل��ى الظهر ّ
تصح .مثال ذلك :مس��افر َّ
حل بلد ًا تق��ام فيه الجمعة ،وأ ِّذن لصالة الجمعة،
فهذا عليه الحضور ،وليس��ت واجبة عليه بنفس��ه ،بل بغيره ،فإذا ص ّلى هذا

تصح؛ ألنه فعل ما لم يؤمر به ،وترك
المسافر قبل صالة اإلمام فإن صالته ال ّ
م��ا أمر ب��ه ،فيكون هذا الرجل عمل عمالً ليس عليه أمر الله ورس��وله؛ ألنه

مأمور أن يحضر الجمعة ويص ّليها ،وقد ص ّلى ظهر ًا فال تقبل منه؛ لحديث:
«م��ن عمل عم� ً
لا ليس عليه أمرنا فه��و ر ّد» ،أي مردود علي��ه؛ وألن صالته

الظه��ر م��ع وجوب الحض��ور عليه يكون كال��ذي غصب الزم��ن؛ ألن هذا
الزم��ن األصل فيه أن يكون للجمعة .مث��ال ٍ
ثان :رجل مقيم في البلد ،وكان
مع��ه أصحابه في البيت فجاء وقت الظهر فص ّلوا الظهر قبل صالة الجمعة،
فال تصح؛ لِ َما سبق.

ممن عليه حض��ور الجمعة قبل ص�لاة اإلمام لم
151595مس��ألة :م��ن ص ّل��ى الظهر ّ
تصح حتى في الحال التي يعلم أنه لو س��عى لم يدرك الجمعة .مثاله :رجل
ّ
449

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

ف��ي أقصى البلد ،ويعلم أن��ه لو ذهب لم يدرك الجمع��ة ،فص ّلى الظهر قبل

تصح صالته ،فعليه أن ينتظر حتى يفرغ اإلمام من
ص�لاة اإلمام الجمعة فال
ّ
ثم يص ّل��ي ظهرا .هذا على قول .وقي��ل :له أن يص ّلي
الجمع��ة ،فيقدّ ر ذلك ّ

الظه��ر إذا عل��م أنه لن ي��درك الجمعة؛ ألنه في هذه الحال ال يلزمه الس��عي
إليها ،فال فائدة في االنتظار.

تصح صالة الظهر ممن ال تجب عليه الجمعة كالمرأة ،والمريض،
151596مسألة:
ّ
وإن لم ُي ِّ
صل اإلمام صالة الجمعة.
والخائفْ ،

ممن ُيرجى أن يزول عذره ويدركها
151597مس��ألة :األفضل لمن ال تلزمه الجمعة ّ
يؤخر صالة الظهر حتى يص ّلي اإلمام؛ ألنه ر ّبما يزول عذره فيدرك صالة
أن ّ
الجمعة.

ممن ال يرجى أن ي��زول عذره أن
151598مس��ألة :األفض��ل لم��ن ال تلزمه الجمع��ة ّ
يص ّل��ي الظهر في ّأول وقته��ا؛ ألن األفضل في الصل��وات تقديمها في ّأول
الوقت إال ما استثني بالدليل.

151599مس��ألة :ال يج��وز الس��فر ي��وم الجمعة بعد الن��داء الثاني لم��ن تلزمه صالة
الجمع��ة؛ لق��ول الل��ه تعال��ى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [الجمع��ة ،]9:فأمر الله بالس��عي إليها،

وت��رك البيع ،وكذا بترك الس��فر؛ ألن الع ّلة واحدة ،فالبي��ع مانع من حضور
الصالة ،والسفر كذلك مانع من حضور الصالة.

161600مس��ألة :يجوز الس��فر قبل الزوال يوم الجمعة؛ ألنه لم يؤمر بالحضور فلم
يتع ّلق الطلب به.

450

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

161601مس��ألةُ :يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال لمن هو من أهل وجوبها؛ لئال
يفوت على نفس��ه فضل الجمعة؛ ألن الجمعة إلى الجمعة كفارة لِ َما بينهما
ّ
ما اجتنبت الكبائر(.)1
161602مسألة :ال يحرم السفر يوم الجمعة بعد النداء الثاني إذا خاف اإلنسان فوات
الرفقة؛ ألن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها ،فكذلك يكون عذر ًا في السفر
بعد الزوال.

أن الطائرة س��تقلع في وقت صالة الجمع��ة ،ولو جلس
161603مس��ألة :لو ف��رض ّ
ينتظر فاتته ،فهو معذور ،وله أن يسافر ولو بعد الزوال.

161604مس��ألة :ال يحرم السفر يوم الجمعة بعد النداء الثاني إذا كان يمكنه أن يأتي
بها في طريقه.

***
َف ْص ٌل

لصحة صالة الجمعة شروط ،وهي كما يلي:
161605مسألة :يشترط
ّ

تصح إال يف الوقت،
أن صالة الجمع��ة ال
1 .1دخ��ول الوق��ت؛ لإلجماع على ّ
ّ
تصح قبله وال بعده.
فال
ّ

2 .2حض��ور أربعني من أه��ل وجوب صالة اجلمعة ،والم��راد حضورهم الخطبتين
النبي  مصع��ب بن عمير إلى
والصالة؛ لحدي��ث« :بعث ّ
فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين ،وكانت
أهل المدينةّ ،

((( أخرجه مسلم.
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أن يف
أول جمع��ة جمع��ت بالمدينة»()1؛ ولقول جابر« :مضت الس��نَّة ّ
ّ
ّ
كل أربعين فما فوق جمعة ،وأضحى ،وفطر ًا»( .)2هذا على المذهب.

يصح
األول فال
ولك��ن الصحي��ح :أنه ال يش��ترط؛ ألنه ْ
ّ
صح األث��ر ّ
إن ّ
ّ
وأما
االس��تدالل ب��ه؛ ألن بلوغهم ه��ذا العدد وق��ع اتّفاقًا ال قص��د ًاّ ،
يص��ح .والصحيح :أنه يش��ترط أن يكون��وا ثالثة:
حدي��ث جابر ف�لا
ّ
خطي��ب ومس��تمعان؛ ألن الثالثة ّ
أقل الجمع؛ لحدي��ث« :ما من ثالثة
يف قرية ال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان»( ،)3والصالة

عامة تش��مل الجمعة وغيرها ،وال يمكن أن نقول :تجب على الثالثة،
ّ
تصح من الثالثة.
ثم نقول :ال
ّ

النبي  ل��م يأمر البدو
3 .3أن يكون��وا بقري��ة مس��توطنني به��ا؛ ألن ّ
الذي��ن حول المدين��ة بإقامة جمعة؛ ألنهم ليس��وا مس��توطنين ،فر ّبما
يكون��ون هذا العام يف هذا المكان ،ويف الع��ام الثاين أو الثالث يف مكان

آخر؛ ألنهم يتبعون الربيع والعشب.

ُّم خطبت�ين؛ لقوله تعال��ى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
َ 4 .4ت َق��د ُ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) [الجمع��ة ،]9:فأمر بالس��عي إلى ذكر اهلل
النبي  كان إذا أ ّذن
م��ن حين النداء ،وبالتواتر القطع��ي ّ
أن ّ

المؤ ّذن يوم الجمعة خطب ،إذ ًا فالس��عي إلى الخطبة واجب ،وما كان
السعي إليه واجبًا فهو واجب؛ ألن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله،

((( أخرجه أحمد .لم أقف عليه.

((( أخرجه الدارقطني ،والبيهقي وض ّعفه.

((( أخرج��ه أحمد ،وأبو داود ،والنس��ائي ،وابن خزيم��ة ،وابن حبان ،والحاك��م ،والبيهقي ،وقال الحاكم:
وحسنه األلباين.
«هذا حديث صدوق»،
ّ
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النبي  قال« :إذا
فإذا وجبت الوس��يلة وجبت الغاية؛ وألن ّ
قلت لصاحبك :أنصت يوم الجمعة ،واإلمام يخطب فقد لغوت»(،)1
وهذا ّ
يدل على وجوب االس��تماع إليهما ،ووجوب االس��تماع إليهما

ّ
النبي عليهما مواظبة غير منقطعة ،فلم
يدل على وجوبهما؛ ولمواظبة ّ
ِ
النبي ،وهذا الدوام المس��تمر
ي��أت يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه ّ
صيفًا وشتا ًء ،شدّ ًة ورخا ًء ّ
يدل على وجوبهما؛ وألنه لو لم تجب لها
التجمع
خطبتان لكانت كغيرها من الصلوات ،وال يس��تفيد الناس من
ّ
أهم أغراض التجمع لهذه الصالة الموعظة وتذكير الناس.
لها ،ومن ّ

161606مسألة :الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء ما يلي:

1 .1شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع ،فال يمكن ألحد إسقاطها ،والشروط
يف الشيء موضوعة من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها.

صحة أو وجوب ًا أو إجزاء ،أو وجود ًا يف
2 .2ش��روط الش��يء ما يتو ّقف عليه الش��يء ّ
أمور العقليات ،والشروط يف الشيء ما يتو ّقف عليه لزوم الشيء.

161607مس��ألة :ال يش��ترط إلقامة الجمعة الواحدة في بل��د إذن اإلمام؛ ألنه لو كان
األئمة.
إذنه معتبرا؛ لكانت الفرائض باختيار ّ

وتتفرق
الج َم ِع إذن اإلمام؛ لئال يفت��ات عليه الناس،
161608مس��ألة :يش��ترط لتعدّ د ُ
ّ
األمة ،وهذا أمر يرجع إلى الدِّ ين من جهة ،وإلى نظام الدولة من جهة أخرى.
ّ
فرجوع��ه إل��ى الدِّ ين؛ ألن الدِّ ين ينهانا عن التفرق ف��ي ِدين الله ،قال تعالى:

(ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [آل عم��ران ،]103:وق��ال تعال��ى:
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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وأما رجوعه إلى نظام الدولة
( ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [الش��ورىّ .]13:

ولي األمر هو الذي ل��ه الكلمة فيكون في إقامة الجمع��ة الثانية افتيات
ف��إن ّ
عل��ى اإلمام ،فتك��ون ّ
كل طائفة من الن��اس تو ّد أن تتز ّع��م البلد فتجعل في
مح ّلها جمعة.

161609مس��ألة :ت َْح ُر ُم إقامة صالة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إال لحاجة،
والمراد بالحاجة هنا :ما يشبه الضرورة .هذا على المذهب ،وهو الصحيح؛
()1
النبي  على
لحديث« :ص ّلوا كما رأيتموني أص ّلي»  ،وحافظ ّ

صالته الجمعة في مسجد واحد طول حياته ،والخلفاء من بعده ،والصحابة
أن البالد اتس��عت ،فف��ي عهد عثمان اتّس��عت
م��ن بعده��م ،وهم يعلم��ون ّ

النبي بعيدة
المدين��ة ،ولم يع��دّ د الجمعة ،وكانت أحي��اء العوالي في عه��د ّ
وعلي بن أبي
النب��ي؛
ع��ن مكان الجمعة ،ومع ذلك يحضرون إلى مس��جد
ّ
ّ

طال��ب أقام صالة العيد في الكوفة في الصح��راء ،وجعل واحد ًا من الناس
يقيمها في المس��جد الجامع داخ��ل البلد للضعف��اء( ،)2فالجمعة يجب أن

تكون في مس��جد واحد؛ ألنها لو ّفرقت في مساجد األحياء النتفى المعنى

ولتفرق الناس ،وص��ار ّ
ون
ال��ذي من أجله ش��رعت الجمعة،
كل قوم َينْ َف ُّض َ
ّ
فيتفرق البلد ،وال يش��ربون من نهر
ع��ن موعظة تختلف عن موعظة اآلخرّ ،
واحد ،وأيضًا ل��و تعدّ دت الجمعة لفات المقص��ود األعظم ،وهو اجتماع
المس��لمين وائتالفه��م؛ ألنه لو ت��رك ّ
كل قوم يقيمون الجمع��ة في ح ّيهم ما

تعارف��وا وال تآلفوا ،وبقي ّ
كل جانب من البلد ال يدري عن الجانب اآلخر؛
((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه ابن أبي شيبة ( ،)185 ،184/2والبيهقي (.)310/3
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وله��ذا لم تقم الجمعة في أكثر من موضع ،ال ف��ي زمن أبي بكر ،وال عمر،

عل��ي ،وال الصحابة ك ّله��م ،وال في زم��ن التابعين ،وإنما
وال عثم��ان ،وال
ّ

أقيم��ت في القرن الثالث بعد س��نة (276هـ) تقريبًا ،فكان المس��لمون إلى
إن اإلمام أحمد س��ئل عن تعدّ د
ه��ذا الزمن يص ّلون على إم��ام واحد ،حتى ّ

الجمع��ة؟ فقال :ما علمت أنه ص ِّلي في المس��لمين أكثر من جمعة واحدة،
واإلمام أحمد توفي س��نة (241هـ) ،إلى هذا الحدّ لم تقم الجمعة في أكثر
من موضع في البلد ،وأقيمت في بغداد ّأول ما أقيمت لما صار البلد منش ّقًا
والغربي ،فجعلوا فيها جمعتين؛ ألنه ّ
يشق أن
الش��رقي منه
بس��بب النهر في
ّ
ّ
يعبر الناس النهر ّ
كل أسبوع.

الج َمعِ :إذا ضاق المسجد عن أهله ولم يمكن
161610مس��ألة :مثال الحاجة لتعدد ُ
توس��يعه؛ ألن الناس ال يمك��ن أن يص ّلوا في الصيف في الش��مس ،وال في
المطر في أيام الش��تاء .ومن الحاج��ة :إذا تباعدت أقطار البلد وصار الناس

ّ
يش��ق عليه��م الحضور .وم��ن الحاجة أيض��ًا :أن يكون بين أط��راف البلد

حزازات وعداوات يخش��ى إذا اجتمعوا ف��ي مكان واحد أن تثور فتنة ،لكن
هذا مش��روط بما إذا ّ
تعذر اإلصالحّ ،أما إذا أمكن الصلح وجب اإلصالح،
ووجب توحيدهم على إمام واحد.

161611مس��ألة :في عصرن��ا اآلن ليس هناك حاجة من جهة البع��د ،بل هناك حاجة
من جه��ة الضيق؛ ألن الذين يأتون بالس��يارات من أماك��ن بعيدة يحتاجون
إل��ى مواقف ،وقد ال يجدون مواق��ف ،لكن إذا كان هناك مواقف ،أو كانت
الس��يارات قليل��ة فإن��ه يج��ب على اإلنس��ان أن يحض��ر ولو بعي��د ًا ،ويقال

للقريبين :ال تأتوا بالسيارات؛ ألجل أن يفسحوا المجال لمن كانوا بعيدين.
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161612مسألة :الحاجة :هي التي يكون بها الكمال.

161613مس��ألة :الضرورة :هي التي يندفع بها الض��رر .قال الله تعالى( :ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [األنعام.]119:

161614مس��ألة :ليس من الحاجة أن يكون اإلمام مس��بالً أو فاس��قًا؛ ألن الصحابة
ص ّلوا خلف الحجاج بن يوسف ،وهو من أشدّ الناس ظلمًا وعدوانًا ،يقتل

العلماء واألبرياء( .)1بل الصحيح :جواز الصالة خلف إمام فاس��ق ولو في

غير الجمعة ،ما لم يكن فس��قه إخالالً بش��رط من شروط الصالة يعتقده هو
ٍ
فحينئذ ال نص ّلي خلفه ،وإن كان اإلخالل بشرط من شروط الصالة
ش��رطًا
أن أكل
يضر .مثال��ه :أن نعتقد ّ
نعتق��ده نحن ش��رطًا وهو ال يعتق��ده فهذا ال ّ

لحم اإلبل ناقض للوضوء ،واإلمام يعتقد أنه ال ينقض فأكل منه ولم يتوضأ
ثم ص ّلى بنا ،فإننا نص ّلي خلفه؛ ألن هذا اختالف اجتهاد.

161615مس��ألة :إذا ص ّل��وا الجمع��ة في موضعي��ن فأكثر بال حاج��ة ،فالصحيحة ما
باشرها السلطان ،أو َأ ِذ َن فيها .ومعنى باشرها :أي ما ص ّلى فيها ،سواء كان
هو اإلمام ،أو كان مأمومًا.

تأخرت
161616مس��ألة :إذا أ ِذن اإلمام في إحدى الجمعتين فهي الصحيحة ،س��واء ّ
أو تقدّ مت.

161617مسألة :إذا استوت الجمعتان في إ ْذن اإلمام فالثانية باطلة.

161618مسألة :إذا استوت الجمعتان في عدم إ ْذن اإلمام فالثانية باطلة.
((( ـ أخرجه البخاري.
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تأخرت عن األخرى بتكبيرة اإلحرام،
161619مسألة :المراد بالجمعة الثانية :هي ما ّ
أن
وإن كانت األخرى أس��بق منها إنش��اء .هذا على قول.
ولكن الصحيحّ :
ّ

أن التي أنشئت
المعتبر الس��ابقة زمنًا وإنشاء ولو ّ
تأخرت عمالً ،فلو فرضنا ّ

حديث��ًا وبدون إذن اإلمام ص ّلوا ركعة قبل أن تق��ام الثانية ـ التي هي األولى
تص��ح جمعة؛ ألن الناس مجتمع��ون على األولى،
إنش��ا ًء ـ فإن صالتهم ال
ّ
وفرقوا الناس.
فجاء هؤالء وأنشؤوا مسجد ًا جامعًا ّ

161620مسألة :إذا وقعت الجمعتان غير المأذون بهما معًا بطلتا ،فمثالً إذا كنّا نحن
الجنوبي فقال إمام ّ
كل مسجد
الش��مالي والمس��جد
نس��تمع إلى المس��جد
ّ
ّ
منهما( :الل��ه أكبر) في نفس الوقت ،فنقول له��م :صالتكم جميعًا باطلة؛

مزية صارت
مزية ،وإذا لم يكن لها ّ
ألن��ه لم تتقدّ م إحداهما حتى يكون له��ا ّ
ّ
كل واح��دة منهما تبطل األخ��رى ،وعلى هذا يلزم الجمي��ع إعادتها جمعة

ولكن
ف��ي م��كان واحد مع بقاء الوق��ت ،وإال ص ّلوا ظهر ًا .هذا عل��ى قول.
ّ
صحت جمعتهم ،وأهل المس��جد
أن أهل المس��جد
الصحي��حّ :
الش��مالي ّ
ّ
الشمالي هي األولى إنشا ًء.
تصح جمعتهم؛ ألن الجمعة في
الجنوبي لم
ّ
ّ
ّ

161621مس��ألة :إذا أقيم��ت جمعتان ب�لا حاجة ،واس��توتا في إ ْذن اإلم��ام وعدمه،
وجهل��ت األول��ى منهما ،ول��م يعلم أيهم��ا أس��بق بتكبيرة اإلح��رام بطلتا،
تصح إعادته��ا جمع��ة؛ ألن إحداهما صحيحة
ولزمه��م صالة الظه��ر ،وال
ّ
مرتين.
وهي التي سبقت لكنّها مجهولة ،والجمعة ال تعاد ّ

161622مس��ألةّ :أول وقت الجمعة بعد ارتفاع الش��مس ِقيد رم��ح ،والرمح حوالي
«ش ِ
مت��ر؛ ألثر عبد الله بن س��يدان  قالَ :
��هدّ ت الجمع��ة مع أبي بكر
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ثم ش��هدتها مع عم��ر فكانت
فكان��ت خطبت��ه وصالته قبل نص��ف النهارّ ،
ثم ش��هدتها مع عثمان
خطبت��ه وصالت��ه إلى أن أق��ول :قد انتصف النه��ارّ ،
فكان��ت خطبته وصالته إلى أن أقول :ق��د زال النهار ،فما رأيت أحد ًا عاب

ولكن الصحيح:
ذلك وال أنكره»( .)1هذا على المذهب ،وهو من مفرداته.
ّ

تصح في الس��اعة السادسة ،أي قبل الزوال بساعة؛ لضعف األثر؛ وألنه
أنها
ّ
صح فلي��س فيه دليل عل��ى دخول وق��ت الجمعة بارتفاع الش��مس ِقيد
ل��و ّ
رم��ح؛ ألن قوله« :كانت خطبته وصالته قب��ل نصف النهار»ّ ،
يدل على أنها
قريبة من نصف النهار وهو الزوال؛ ولحديث« :من راح في الس��اعة األولى
قرب بقرة ،ومن راح
قرب َب َد َنة ،ومن راح في الس��اعة الثانية فكأ ّنما ّ
فكأ ّنما ّ
قرب كبش��ًا أقرن ،ومن راح في الس��اعة الرابعة
في الس��اعة الثالث��ة فكأ ّنما ّ

قرب بيضة ،فإذا
فكأ ّنما قرب دجاجة ،ومن راح في الساعة الخامسة فكأ ّنما ّ
صعد اإلمام المنبر حضرت المالئكة يس��تمعون الذكر»( ،)2فيكون حضور

اإلمام على مقتضى هذا الحديث في الس��اعة السادس��ة ،ولكن األفضل :أن
األئمة الثالثة.
تكون بعد الزوال؛ وفاقًا ألكثر العلماء ،ومنهم ّ

161623مس��ألة :آخر وقت الجمعة هو آخر وقت ص�لاة الظهر ،وذلك إذا كان ّ
ظل
الشيء كطوله بعد فيء الزوال.

161624مس��ألة :إذا خرج وق��ت الجمعة قبل أن يدركوا تكبي��رة اإلحرام في الوقت
فإنه��م يص ّلون ظهر ًا؛ ألن الظهر تقضى والجمعة ال تقضى .وهذه المس��ألة
تكاد تكون فرض ّية ال واقع ّية؛ ألنه يبعد أن يترك أهل بلد كامل صالة الجمعة

((( أخرجه الدارقطني ،وابن أبي شيبة ،وعبد الرزاق.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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إلى أال يبقى من الوقت إال مقدار ما يجب من الخطبة وتكبيرة اإلحرام.

161625مس��ألة :جمي��ع اإلدراكات تعتب��ر بتكبيرة اإلح��رام إال إدراكًا واحد ًا ،وهو
إدراك الرج��ل ص�لاة الجمع��ة ال يكون إال ب��إدراك ركعة كامل��ة .هذا على

أن جمي��ع اإلدراكات ال تك��ون إال بركع��ة؛
المذه��ب.
ولك��ن الصحي��حّ :
ّ

لحدي��ث« :من أدرك ركعة م��ن الصالة فقد أدرك الص�لاة»()1؛ ولحديث:

«م��ن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الش��مس فقد أدرك الصبح ،ومن
َأدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(.)2

161626مس��ألة :إذا بقي من الوقت مقدار الواج��ب من الخطبة فإنها تص ّلى ظهر ًا؛
ألن��ه ال يمكن إقامة الجمعة؛ ألن الجمع��ة ال بدّ أن يتقدمها خطبتان ،فإذ ًا ال

بدّ أن يبقى م��ن وقت الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين ،ومقدار تكبيرة

اإلحرام على قول المؤلف ،أو ركعة على القول الصحيح.

أن الواجب أربعون،
161627مسألة :إذا حضر الجمعة تسعة وثالثون ،واإلمام يرى ّ
أن الواجب ثالثة فإن هذا اإلمام ال يص ّلي بهم ،بل
والتس��عة والثالثون يرون ّ
يص ّل��ي واحد من هؤالء الذين ال ي��رون األربعين ،ثم يلزم اإلمام أن يص ّلي؛
ألنها أقيمت صالة الجمعة.

161628مسألة :إذا كان اإلمام ال يرى العدد أربعين ،والتسعة والثالثون يرون العدد
أربعين فال يص ّلون جمعة؛ ألن التس��عة والثالثي��ن يقولون :نحن لن نص ّلي
فيبقى واحد ،فال تنعقد به الجمعة فيص ّلون ظهر ًا.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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161629مس��ألة :إذا نق��ص المص ّلون قبل إتمام صالة الجمع��ة عن العدد المطلوب
إن نقصوا ف��ي الركعة
اس��تأنفوا ظه��ر ًا .ه��ذا على ق��ول.
ولكن الصحي��حْ :
ّ

األولى استأنفوا ظهر ًا ما لم يمكن إعادتها جمعة؛ لحديث« :من أدرك ركعة
()1
أتمها
من الصالة فقد أدرك الصالة»  ،وكما أنه لو أدرك من الجمعة ركعة ّ

جمعة مع أنه يصلي الثانية وحده.

161630مس��ألة :إذا نق��ص المص ّلون قبل إتمام صالة الجمع��ة عن العدد المطلوب
تم العدد
اس��تأنفوا ظهر ًا ما لم يكن في الوقت متّس��ع إلعادتها جمع��ة ،فإن ّ
واتّس��ع الوقت إلعادتها لزمهم إقامتها جمع��ة؛ ألن الجمعة فرض الوقت،

وقد أمكن إقامتها.

أن أهل القرية
161631مس��ألة:
تص��ح الجمعة فيما قارب البنيان من الصح��راء ،أي ّ
ّ
تصح ،فال يش��ترط أن
ل��و أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب ،فإنها
ّ
تك��ون في نفس البلد ،بش��رط أن يك��ون الموضع قريبًا ،مث��ل مص ّلى العيد

يك��ون في الصح��راء من البلد؛ ألنّه��م في الحقيقة لم يخرج��وا من القرية،
بدلي��ل« :أنّ الرس��ول كان يخرج يوم الفط��ر واألضحى إلى
المص ّلى»(.)2

أتمها جمعة؛ لحديث:
161632مس��ألة :من أدرك مع اإلمام ركعة من صالة الجمعة ّ
«من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة»(.)3

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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161633مس��ألة :إذا أدرك من صالة الجمعة ّ
أتمها ظهر ًا ،أي بأن جاء
أق��ل من ركعة ّ
فيتمها
بع��د رفع اإلمام رأس��ه من ركوع الركعة الثانية ،فهنا ل��م يدرك ركعة ّ
ظهر ًا؛ لِ َما سبق من الحديث.

161634مسألة :يشترط إلتمام الجمعة ظهر ًا أن ينوي الظهر ،وأن يكون وقت الظهر
ق��د دخ��ل؛ ألن فيه احتماالً أن تُص َّلى الجمعة قبل ال��زوال ،فإذا صليت قبل

ال��زوال وأدرك منها ّ
يتمها نفالً ،ثم إذا
يتمها ظهر ًا ،بل ّ
أقل من ركعة فإن��ه ال ّ
دخل وقت الظهر ص ّلى الظهر.

161635مس��ألة :إذا دخل مع اإلمام بن ّية الجمعة ،فتب ّي��ن أنه لم يدرك ركعة ،فلينوها
ظه��ر ًا بعد س�لام اإلم��ام ،وهذا هو الذي ال يس��ع الن��اس إال العمل به؛ ألن

الظه��ر فرع عن الجمعة ،ف��إذا انتقل من الجمعة إلى الظه��ر ،فقد انتقل من
أصل إلى بدل ،وكالهما فرض الوقت.

161636مس��ألة :من أحرم مع اإلمام ،ثم زحم عن السجود ،فإنه يومئ إيماء ـ على
الصحيح ـ .مثاله :إنس��ان دخل م��ع إمام الجمعة ،لكن الن��اس متضايقون،

فلما أراد الس��جود ما وجد مكانًا يس��جد فيه ،فإنه يوم��ئ إيماء أي يجلس
ّ

ويومئ بالس��جود إيماء؛ ألن اإليماء في الس��جود قد جاءت به الس��نّة عند

ّ
وأما القول بأنه
التع��ذر بخالف التخ ّلف ع��ن اإلمام فإنه لم يأت إال لع��ذرّ ،
يس��جد على ظهر إنس��ان أو رجله فإنه ضعيف؛ لِ َما يلزم عليه من التشويش
التا ّم على المس��جود عليه ،وقد يقاتل المس��جود عليه الساجد ،وقد يكون

الذي أمامه امرأة.
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ّ
ّ
الصف،
ثم زحم حتى خرج من
161637مسألة :إذا ص ّلى الركعة األولى في
الصف ّ
ويتمها جمعة؛ ألنه أدرك ركعة كاملة .هذا على المذهب.
فإنه ينوي االنفراد ّ

يتمها جمعة مع اإلمام؛ ألن انفراده هنا للعذر.
ّ
ولكن الصحيح :أنه ّ

صحة خطبتي الجمعة ما يلي:
161638مسألة :من شروط ّ

1 .1حمَ ْ �� ُد اهلل؛ لحدي��ثّ :
«كل أم��ر ال يبدأ في��ه بحمد اهلل فه��و أقطع»(،)1

النبي 
واألقطع :الناقص البركة والخير؛ ولحديث« :كان ّ

إذا خطب حمد اهلل وأثنى عليه»(.)2

ختتص به؛ ألن ّ
كل عبارة
2 .2الصالة على رسوله حممد ّ
بأي اسم من أمسائه أو صفة ّ
ولكن
افتق��رت إلى ذكر اهلل افتقرت إلى ذكر رس��وله .هذا على قول.
ّ
الصحيح :عدم اش��تراط هذا الش��رط؛ ألن ه��ذا التعليل غير مضطرد،
وليس عليه دليل ،فالذبيحة مثال يذكر عليها اس��م اهلل وال يش��رع عند

ذبحها الصالة على رس��ول اهلل ،واألذان يفتقر إلى ذكر الرسول ،لكن
ال يفتقر إلى ذكر الصالة عليه ،فالع ّلة هنا منتقضة ،وانتقاض الع ّلة ّ
يدل
على بطالنها؛ ولهذا ليس هناك دليل صحيح ّ
يدل على اشتراط الصالة

النبي يف الخطبة.
على ّ

ّ
تس��تقل بمعنى لم تصح
3 .3ق��راءة آي��ة فأكث��ر من كتاب اهلل ،ف��إن لم يقرأ آية
ّ
تس��تقل بمعنى ،من
الخطب��ة .فلو ق��رأ (ﭞ ﭟ ﭠ) [المدث��ر ]21:فال
ال��ذي نظ��ر؟ ال يعلم ،ول��و ق��رأ (ﯳ ﯴ) [الرحم��ن ]64:فال
ّ
تس��تقل بمعنى ،فما هما الموصوفتان بهذه الصفة؟ ولو قرأ( :ﮊ

((( أخرجه أبو داود ،وابن ماجه ،وابن حبان ،وض ّعفه األلباين.
((( أخرجه مسلم.
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ّ
مستقل مفهوم واضح.
صحت؛ ألنه كالم
ﮋﮌﮍ) [الكوثرّ ]2:

ألن
النب��ي  كان يقرأ يوم
وهذا الش��رط عل��ى المذه��ب؛ ّ
ّ

الجمعة بس��ورة «ق والقرآن المجيد ،يخطب بها»( ،)1ولكن هذا ليس
المجرد ال ّ
ي��دل على الوجوب)،
بدلي��ل؛ ألن القاعدة تق��ول( :الفعل
ّ

لصحة
فالصحي��ح وهو الرواية الثانية عن اإلمام أحمد :أنه ال تش��ترط ّ
تضمن��ت الموعظ��ة المؤ ّثرة يف
الخطب��ة قراءة ش��يء من الق��رآن متى ّ
إصالح القلوب وبيان األحكام الشرع ّية.

ل��ب الخطبة الذي يحص��ل به وعظ
4 .4الوص ّي��ة بتق��وى اهلل؛ ألن ه��ذا هو ُّ
الناس ،ويذكّرهم ويل ّين قلوبهم ،ويوصيهم بما ينفعهم.

5 .5أن خيطب باللغة العربية إن كان يخطب يف قوم عرب.

6 .6حضور اخلطبتني العدد املشرتط ،وهو اثنان عدا الخطيب ـ على الصحيح ـ.
7 .7أن تك��ون اخلطبت��ان بع��د دخول الوق��ت ،فإن خطب قبل دخ��ول الوقت لم
تصح الجمعة بعد ذلك.
تصح الخطبتان ،ثم ال
ّ
ّ

161639مس��ألة :الص�لاة على الرس��ول  تكون بلفظ الطل��ب ،أو بلفظ
«اللهم ِّ
صل على محمد»،
الخب��ر الذي بمعنى الطلب ،مثالها بلفظ الطلب:
ّ
ومثاله��ا بلفظ الخبر ال��ذي بمعنى الطلب« :ص َّلى الل��ه على محمد» ،فهذه

خبرية اللفظ طلب ّية المعنى.
الجملة
ّ

161640مس��ألة :إذا أتى الخطيب بمعنى التقوى دون لفظها أجزأ ،فلو قال( :يا أيها
الناس افعلوا أوامر الل��ه ،واتركوا نواهي الله) أجزأ ،أو قال( :يا أيها الناس

أطيعوا الله ،وأقيموا أوامره ،واتركوا نواهيه) أجزأ.
((( أخرجه مسلم.
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161641مس��ألة :ال ُيش��ترط للخطبتي��ن أن يك��ون الخطيب على طه��ارة؛ ألنها ِذك ٌْر
وليست صالة.
161642مسألة :إذا خطب وهو جنب ففيه محذوران:
1 .1اللبث يف المسجد ،وزواله أن يتوضأ.
2 .2قراءة القرآن وهو جنب.

161643مس��ألة :ال ُيش��ترط أن يتو ّلى الخطبتين من يتو ّلى الصالة ،فلو خطب رجل
وص ّلى آخر فالخطبتان صحيحتان ،والصالة صحيحة.

161644مس��ألة :ال ُيش��ترط أن يتو ّل��ى الخطبتين واحد ،فلو خط��ب الخطبة األولى
صح.
رجل ،وخطب الثانية رجل آخر ّ

161645مس��ألة :إذا تو ّلى الخطب��ة الواحدة اثنان ،فإن كان لغير ع��ذر فالظاهر :أنّها
ال تصح؛ ألن هذا ش��يء من التالعب ،وإذا كان لعذر كمرض ،أو تذكّر أنه

عل��ى غير وضوء فنزل ليتوضأ فاألح��وط :أن يبدأ الثاني الخطبة من جديد؛
حتى ال تكون عبادة واحدة من شخصين.

أن الخطيب ف��ي أثناء الخطبة
161646مس��ألة :تبطل الخطبة بال��كالم
المحرم ،فلو ّ
ّ
محرمًا ،كقذف أو لعن ،أو ما أشبه ذلك ،فإنها تبطل؛ ألن ذلك
تك ّلم كالمًا ّ
ينافي مقتضى الخطبة.

وإن خطب في
161647مس��ألة :إذا خطب ف��ي قوم َع َرب فال بدّ أن تك��ون بالعربيةْ ،
أن يخطب بلغة القوم
أن يخطب بالعربي��ة ،بل يجب ْ
غير عرب فال ُيش��ترط ْ
الذين يخطب فيهم؛ لقوله تعالى( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ) [إبراهيم.]4:
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161648مس��ألة :إذا خطب في عجم وذكر آية قرآنية فال بدّ أن تكون باللغة العربية؛
ألن القرآن ال يجوز أن يغير عن اللغة العربية.

161649مسألةِ :م ْن سنن ُخ ْط َبتَي الجمعة ما يلي:

النبي  كان
ُ 1 .1ي َس ُّن للخطيب أن خيطب على منرب أو موضع عا ٍل؛ ألن ّ
يخط��ب يف ّأول األمر إلى جذع نخلة يف مس��جده ،ثم صنع له منبر من

خش��ب الغابة األثل فصار يخطب علي��ه()1؛ وألن ذلك أبلغ يف إيصال
الخطب��ة إلى الناس؛ ألنه إذا كان مرتفعًا س��معه الناس أكثر ،وكذلك
أن تأ ّثر الس��امع إذا رأى
إذا كان مرتفعًا رآه الناس بأعينهم ،وال ش��ك ّ

المتك ّلم أكثر من تأ ّثره وهو ال يراه.

��ن للخطيب إذا صع��د املنرب أن ي ّتجه إىل املأمومني ،و ُي ّ
ُ 2 .2ي َس ُّ
س��لم عليهم؛ ألن ذلك
()2
األمة على العمل بذلك،
النبي  ، وأجمع��ت ّ
روي ع��ن ّ

واشتهر بينها ،وهذا سالم عا ّم.

ُ 3 .3ي َس ُّن إذا سلّم اخلطيب على املأمومني أن جيلس حتى يفرغ املؤ ّذن.

ُ 4 .4ي َس ّ
النبي 
��ن أن جيل��س اخلطيب بني اخلطبتني؛ ألن��ه ثبت عن ّ

أن��ه كان يجلس بين الخطبتين()3؛ وألنه لو لم يجلس لم يتب ّين التمييز
بينهما.

ُ 5 .5ي َس ُّ
��ن للخطي��ب أن خيطب قائم ًا؛ لفعل
النب��ي )4(؛ وألن ذلك
ّ
((( أخرجه البخاري.

وحسنه األلباين.
((( أخرجه ابن ماجه ،والبيهقي ،والطرباين يف «األوسط»،
ّ
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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أبل��غ بالنس��بة للمتك ّلم؛ ألن القائم يكون عنده م��ن الحماس أكثر من
الجالس؛ وألنه أبلغ أيضًا يف إيصال الكالم إلى الحاضرين.

ُ 6 .6ي َس ُّ
النبي
��ن أن يعتم��د اخلطي��ب على س��يف أو ق��وس أو عصا؛ ألن��ه روى عن ّ
صحته نظ��ر ،وعلى تقدير
 .)1(ه��ذا على ق��ول ،ولكن يف ّ
النبي بعد اتّخاذه المنبر أنه
ّ
صحته فقد قال ابن القيم :إنه لم يحفظ عن ّ

أن اعتماد الخطيب على عصا ونحوها
اعتمد على شيء .فالصحيحّ :
إنما يكون عند الحاجة ،فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد ،مثل أن يكون

ضعيفًا يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة؛ ألن ذلك يعينه على

القيام الذي هو سنّة ،وما أعان على ُسنَّة فهو ُسنَّةّ ،أما إذا لم يكن هناك

حاجة ،فال حاجة إلى حمل العصا.

ُ 7 .7ي َس ُّ
��ن للخطيب أن ي ّتجه تلقاء وجهه ،فال يتّجه لليمين أو لليسار ،بل يكون

أض��ر بأهل اليس��ار ،وإن اتّجه
أم��ام الن��اس؛ ألن��ه إن اتّجه إلى اليمين
ّ
يضر بأحد،
إلى اليس��ار
أض��ر بأهل اليمين ،وإن اتّجه تلق��اء وجهه لم ّ
ّ
والناس هم الذين يستقبلونه مع اإلمكان.

ُ 8 .8ي َس ُّ
��ن للخطيب أن يقصر اخلطبة؛ لحديث« :إنّ طول صالة الرجل وقصر
خطبته َمئِ َّنة من فقهه»()2؛ ولئال يحصل الملل للمستمعين؛ وألن ذلك

أحفظ للسامع؛ ألنها إذا طالت أضاع آخرها أولها ،وإذا قصرت أمكن

وعيها وحفظها.

ُ 9 .9ي َس ُّ
النبي
��ن للخطي��ب أن يدع��و للمس��لمني الرع ّي��ة والرع��اة؛ لحدي��ث« :أنّ
ّ
وحسنه األلباين.
((( أخرجه أبو داود،
ّ
((( أخرجه مسلم.
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 كان يس��تغفر للمؤمني��ن يف ّ
كل جمع��ة»()1؛ وألن ذل��ك
الوقت س��اعة ترجى فيه اإلجابة ،والدعاء للمسلمين ال شك أنه خير،

ولكن الصحيح:
فلهذا اس��تح ّبوا أن يدعو للمسلمين .هذا على قول.
ّ

يصح كان الدعاء
ْ
صح هذا الحديث فدعاء الخطيب ُسنَّةّ ،أما إذا لم ّ
إن ّ
ٍ
وحينئذ ال يتّخذ ُسنَّة راتبة يواظب عليه؛ ألنه إذا اتّخذ سنّة راتبة
جائز ًا،
يواظب عليه فهم الناس أنه ُس��نّةّ ،
وكل ش��يء يوجب أن يفهم الناس

منه خالف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه.

161650مس��ألة :ينبغي أن يكون المنبر على يمين مس��تقبل القبلة في المحراب؛ من
أن اإلمام إذا نزل منه ينفتل عن يمينه.
أجل ّ

161651مسألة :لإلمام سالمان:

يمر عليه إذا دخل المسجد.
1 .1سالم ّ
خاص :وهو السالم على من ّ

عام :وهو السالم على جميع الحاضرين إذا صعد المنبر.
2 .2سالم ّ

161652مس��ألة :إذا دخل الخطيب المسجد وس�� ّلم على الناس وجلس قام المؤ ّذن
لي��ؤ ّذن لصالة الجمعة ،وفي هذه الحال يتابع الخطيب والس��امعون المؤ ّذن
على أذانه؛ لحديث« :إذا سمعتم المؤ ّذن فقولوا مثل ما يقول المؤ ّذن»(.)2

161653مسألة :للخطيب جلستان:

1 .1اجللسة األوىل :عند شروع المؤ ّذن يف األذان.
2 .2اجللسة الثانية :بين الخطبتين.

((( أخرجه البزار ،وض ّعفه الهيثمي يف مجمع الزوائد (.)190/2
((( أخرجه مسلم.
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يحرك الخطيب يديه وهو يخطب ،لكن يشير في
السنَّة أن ّ
161654مسألة :ليس من ُّ
الخطبة بأصبعه عند الدعاء.

السنَّة أن يلتفت الخطيب يمينًا وشماالً ،وإنما يقصد تلقاء
161655مسألة :ليس من ُّ
وجهه ،ومن أراده التفت إليه.

يحرك يديه عند االنفعال.
161656مسألة :ليس من السنّة أن ّ

أن
161657مس��ألة :الخطب��ة التي هي غي��ر خطبة الجمعة قد يكون من المستحس��ن ّ
يتحرك بحركات تناسب الجمل التي يتك ّلم بهاّ ،أما خطبة الجمعة
اإلنسان ّ
فإن المغ َّلب فيها التع ّبد؛ ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع

أن األصل في الدعاء رفع اليدين ،فال ُيش��رع فيها إال
يديه في الدعاء( ،)3مع ّ

النبي .
ما جاء عن ّ

161658مسألة :من السنّة أن يشير الخطيب بأصبعه عند الدعاء.

161659مس��ألة :إذا أطال الخطيب أحيانًا القتضاء الحال ذلك ،فإن هذا ال يخرجه
النبي
ع��ن كون��ه فقيه��ًا؛ ألن الط��ول والقص��ر أمر نس��بي ،وق��د ثبت ع��ن ّ
 أنه كان يخطب أحيانًا بسورة «ق»( ،)4وسورة «ق» مع الترتيل
والوقوف على ّ
كل آية تستغرق وقتًا طويالً.

***

((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.

468

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

فصل
بالنص واإلجماعّ .أم��ا النص :فإن هذا أمر
161660مس��ألة :ص�لاة الجمعة ركعتان ّ
النبي  أنه كان يص ّلي الجمعة ركعتين فقط،
متواتر مشهور عن ّ

وأما اإلجماع :فهو أيضًا إجماع متواتر لم يختلف أحد من المسلمين فيه.
ّ

أن
بالنص واإلجماع ،وفي ه��ذا دليل على ّ
161661مس��ألة :صالة الجمع��ة ركعتان ِّ
الجمعة صالة مس��تق ّلة ،وليس��ت ُظهر ًا ،وال بدالً عن الظهر ،ومن زعم أنها
ظه��ر مقصورة أو بدل عنها فقد أبعد النجعة ،بل الجمعة صالة مس��تق ّلة لها
الخاصة بها؛ ولذلك تص َّلى ركعتين ولو في الحضر.
شرائطها وصفتها
ّ

النبي
161662مس��ألة :ت َُس ُّ
��ن الق��راءة جه��ر ًا ف��ي ص�لاة ركعت��ي الجمع��ة؛ لفع��ل ّ
؛ وإلظه��ار الموافقة واالئتالف التا ّم؛ ألنه إذا كان اإلمام يجهر
صارت قراءته قراءة للجميع ،فكأنه عنوان على ائتالف أهل البلد ك ّلهم.
تأملنا الصلوات الجهرية وجدنا أنها الصلوات الليلة المكتوبة
161663مس��ألة :إذا ّ
(المغ��رب ،والعش��اء ،والفجر) ،والحكم��ة من ذلك :أنه قد يكون أنش��ط
للمص ّلي��ن إذا اس��تمعوا القراءة ،ال س�� ّيما إذا كان الصوت ج ّي��د ًا ،والقراءة
لذيذة؛ وألجل أن يتواطأ القلب واللسان من جميع الحاضرين.

تأملن��ا الصل��وات ذات االجتم��اع الع��ا ّم وجدناه��ا صل��وات
161664مس��ألة :إذا ّ
جهري��ة ولو نهار ًا .مث��ل( :صالة الجمعة ،وصالة العيد ،وصالة الكس��وف
والخس��وف ،وصالة االستس��قاء ،وصالة التراوي��ح) ،والحكمة من ذلك:

إظه��ار الموافقة واالئت�لاف التام؛ ألنه إذا كان اإلم��ام يجهر صارت قراءته
قراءة للجميع ،فكأنّه عنوان على ائتالف أهل البلد ك ّلهم.
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��ن أن يقرأ اإلم��ام في الركع��ة األولى من صالة الجمعة س��ورة
161665مس��ألةُ :ي َس ُّ
النبي
(الجمع��ة) ،وفي الركعة الثانية س��ورة (المنافق��ون)؛ لثبوت ذلك عن ّ
.)1(

161666مسألةُ :ي َس ُّن أيضا أن يقرأ اإلمام في الركعة األولى من صالة الجمعة سورة
النبي
(األعل��ى) ،وف��ي الركعة الثانية س��ورة (الغاش��ية)؛ لثبوت ذلك ع��ن ّ
.)2(

161667مس��ألة :الس��نّة أن يقرأ اإلمام أحيانا في صالة الجمعة بس��ورتي (الجمعة،
والمنافقون) ،وأحيانا بسورتي (األعلى ،والغاشية)؛ تعليما للناس ،وتطبيقا
للسنَّة ،وحفظا لها.
ُّ

161668مس��ألة :مناس��بة قراءة س��ورة (الجمعة) في صالة الجمع��ة؛ ألن فيها ذكر
حملوا التوراة
األمر بالسعي إلى صالة الجمعة ،وأيضًا ذكر الله فيها الذين ّ

أن مثلهم كمث��ل الحمار ،ففيه تحذير
ث��م لم يحملوه��ا ـ أي لم يعملوا بها ـ ّ

للمسلمين أن يتركوا العمل بالقرآن ،فيصيروا مثل اليهود أو أخبث؛ ألن من
م ّيز عن غيره بفضل كان تكليفه بالشكر أكثر.

161669مسألة :مناسبة قراءة سورة (المنافقون) في صالة الجمعة؛ ألجل أن يص ِ
ح َح
ُ َ
الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله ّ
كل أسبوع ،فينظر اإلنسان في قلبه ،هل هو
ويطهر قلبه م��ن النفاق ،وفيه أيضًا
م��ن المنافقين أو م��ن المؤمنين؟ فيحذر
ّ
أن يقرع أس��ماع الناس التحذير من المنافقين ّ
كل جمعة؛ ألن
فائدة أخرىْ :

((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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الله قال فيها عن المنافقين( :ﯲ ﯳ ﯴ) [المنافقون :آية .]4

161670مس��ألة :مناسبة قراءة س��ورة (األعلى) في صالة الجمعة؛ ألن الله أمر فيها
بالتذكي��ر فق��ال( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ) [األعل��ى :آي��ة

 ،]10-9واإلمام قد ذكّر في الخطبة ،فين ّبه الناس على أنهم إن كانوا من أهل
خشية الله فسوف يتذكّرون.

161671مس��ألة :مناسبة قراءة سورة (الغاشية) في صالة الجمعة؛ ألنه ذكر فيها يوم
القيامة وأحوال الناس في ذل��ك .قال تعالى( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ

َاعم ٌة ( )8لِسعيِها ر ِ
ٍِ ِ
اض َي ٌة
ﭮﭯ) [الغاشية :آية  ،]3-2وقالُ :
َ ْ َ َ
{و ُجو ٌه َي ْو َمئذ ن َ

(( })9ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ) [الغاشية :آية  ،]9-8وفيها أيضًا

التذكير .ق��ال تعالى( :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)

[الغاشية :آية .]22-21

أن إمام الجمعة راعى أحوال الناس ففي أيام الش��تاء البارد يقرأ
161672مس��ألة :لو ّ
بسورتي (األعلى ،والغاشية)؛ ألن الناس ربما يحتاجون إلى كثرة الخروج

الح ّر الشديد أيضًا يقرأ بهما ،ال س ّيما
للتبول بس��بب البرودة ،وكذا في أيام َ
ّ
إذا كان المس��جد ليس فيه تبريد ٍ
كاف؛ ألجل التسهيل على الناس؛ ألن من
النبي  أنه ما خ ّير بين أمرين إال اختار أيسرهما ما لم يكن
هدي ّ
()1
وأما في
العامة في الش��ريعة اإلس�لام ّية هي التيسيرّ ،
إثمًا ؛ وألن القاعدة ّ

األيام المعتدلة الجو فينبغي أن يقرأ أحيانا بسورتي (الجمعة ،والمنافقون)،

وأحيانا أخرى بسورتي (األعلى ،والغاشية)؛ لئال تهجر السنّة.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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النبي « كان
161673مس��ألة :أقل ُّ
الس��نن التوابع للجمعة ركعتان؛ ألن ّ
يص ّل��ي بعد الجمعة ركعتين في بيته»( ،)1وتش��رع أربع ركعات مثنى مثنى؛
��ر بذل��ك فق��ال« :إذا ص ّل��ى أحدك��م الجمعة فليص��ل بعدها
ألن
النب��ي ّأ َم َ
ّ
ست ركعات مثنى مثنى؛ ألنه ورد عن عبد الله بن عمر
أربعًا»( ،)2وأكثرها ّ
النبي كان يص ّلي بعد الجمعة ِس ّتًا»(.)3
«أنّ
ّ

متنوعة ال
الس��نّة في ُس��نّة الجمعة
البعدية على أحوال ّ
161674مس��ألة :ما وردت به ُ
ّ
متنوعة ـ على الصحيح ـ ،فإن ص ّليت راتبة الجمعة في المس��جد
على أوجه ّ
فص��ل أربعًا ،وإن ص ّليتها في البيت ِّ
ِّ
الس��ت فإن حديث
فصل ركعتينّ .أما ّ
اب��ن عمر ّ
أن الرس��ول  كان يفعلها .لك��ن الذي في
يدل عل��ى ّ
ّ
النبي
الصحيحين :أن��ه كان يص ّلي ركعتين ،ويمكن أن
يس��تدل لذلك :بأن ّ
كان يص ّلي في بيته ركعتين ،وأمر من ص َّلى الجمعة أن يص ّلي بعدها أربعًا،
تأمل.
فهذه ّ
ست ركعات :أربع بقوله ،وركعتان بفعله ،وفيه ّ

161675مس��ألة :ليس للجمعة ُس��نّة قبلية ،ولكن من حضر الجمعة فله أن يص ّلي ما
شاء بغير قصد عدد ،فإذا دخل اإلمام أمسك.

161676مس��ألة :إذا حضرت للجمعة وكنت في مس��جد يزدحم فيه الناس ،ويكثر
أن قراءة القرآن أخش��ع لقلب اإلنس��ان
المت��ر ّددون بي��ن يديك ،فالظاه��رّ :
أن الصالة أفضل
وأفيد ،وإذا كنت في مكان س��الم من التش��ويش ،فال شك ّ

م��ن القراءة؛ ألن الصالة تجمع قراءة وذكر ًا ودعا ًء وقيامًا وقعود ًا وركوعًا
((( أخرجه الشيخان.
((( ـ أخرجه مسلم.

وصححه األلباين.
وصححه العراقي يف نيل األوطار (،)418/6
((( ـ أخرجه أبو داود،
ّ
ّ
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وس��جود ًا ،فهي روضة من رياض العبادات فهي أفضل ،واإلنس��ان العاقل
يتصرف في العبادات غير الواجبة ،فيقارن ويوازن بين
المو ّفق يعرف كيف
ّ

المصالح ،ويفعل ما هو أصلح لقلبه.

أن
��مر َة ب��ن جندب ّ
161677مس��ألة :االغتس��ال لص�لاة الجمعة ُس��نّة؛ لحديث َس ُ
النبي  قالَ « :م ْن توضأ يوم الجمعة فبها ونِ ْع َم ْت ،ومن اغتس��ل
ّ
أن االغتس��ال
فالغس��ل أفضل»( .)1ه��ذا على المذه��ب.
ولكن الصحيحّ :
ّ
لص�لاة الجمعة واجب؛ لحديث« :إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتس��ل»()2؛
«غس��ل الجمعة واجب على ّ
ولحديثُ :
كل محتلم»( ،)3فقد ع ّلق الوجوب
بوصف يقتضي اإللزام ،وه��و االحتالم الذي يحصل به البلوغ؛ ولحديث:

«أن عثمان بن عفان دخل وعمر بن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم
ّ

تأخره ،فقال :والله يا أمير المؤمنين كنت في ش��غل،
الجمع��ة ،فأنك��ر عليه ّ

وم��ا زدت على أن توضأت ،ثم أتيت ،فقال له ـ موبخًا ـ :والوضوء أيضًا؟
النبي  كان يأمر بالغس��ل»( ،)4فأنكر عمر عليه
وقد َع ِل ْم َ
��ت ّ
أن ّ
يصح سماع
اقتصاره على الوضوء؛ ولضعف حديث سمرة السابق؛ ألنه لم ّ

تأملته
الحس��ن عن س��مرة إال في حديث العقيقة ،ثم إنه من حيث المتن إذا ّ
النبوة «من توضأ
وجدته ركيكًا ليس كاألس��لوب الذي يخرج من مش��كاة ّ
ي��وم الجمع��ة فبها ونعم��ت« ،»..بها» أي��ن مرجع الضمير؟ ففيه ش��يء من

وحسنه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط :حسن لغيره.
((( أخرجه أحمد ،وأبو داود،
ّ
((( أخرجه الشيخان.
((( أخرجه الشيخان.
((( رواه الشيخان.
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وأما حديث« :من توضأ فأحس��ن الوضوء
الركاكة أي الضعف في البالغة؛ ّ

ث��م أتى الجمعة فاس��تمع وأنصت غفر له ما بينه وبي��ن الجمعة وزيادة ثالثة

أيام»( ،)1فإنه مرجوح؛ الختالف الرواة ،فبعضهم قال« :من اغتس��ل» وهذه
أرجح ،وبعضهم قال« :من توضأ».

تضرر باستعماله ،فإنه ال
161678مس��ألة :من أراد غس��ل الجمعة ولم يجد ماء ،أو ّ

يتيمم لهذا الغسل ،بل هو واجب سقط بعدم القدرة عليه ـ على الصحيح ـ.
ّ

161679مس��ألة :وقت االغتس��ال للجمعة يبدأ م��ن طلوع الش��مس على األحوط؛
ألنه ليس وقتا لصالة فريضة مخصوصة ،وينتهي وقت االغتس��ال بوجوب

السعي إلى صالة الجمعة.

161680مس��ألة :من اكتفى بالوضوء لصالة الجمعة وترك االغتسال فهو آثم؛ لتركه
واجب ،وصالته صحيحة؛ ألنه ليس عن جنابة.

161681مس��ألةُ :ي َس ّن لمن س��يص ِّلي الجمعة أن يتن ّظف؛ لحديث« :ال يغتسل رجل
ويتطهر ما اس��تطاع من ّ
ويمس من
الطهر ،ويدَّ هن م��ن دهنه،
ي��وم الجمعة،
ّ
ّ
يفرق بين اثنين ،ث��م يص ّلي ما كتب له ،ثم ينصت
ِطي��ب بيته ،ثم يخرج فال ّ
إذا تك ّلم اإلمام ،إال ُغفر له ما بينه وبين الجمعة األخرى»(.)2

161682مس��ألة :التن ّظف أمر زائد على االغتس��ال ،فالتن ّظف بقطع الرائحة الكريهة
وأسبابها ،فمن أس��باب الرائحة الكريهة الشعور واألظفار التي أمر الشارع

بإزالتها.

((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.
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ّ
وحف الشارب ،وتقليم األظفار.
يس��ن حلق العانة ،ونتف اإلبط،
161683مس��ألة:
ّ
أن هذا ال يكون في ّ
كل جمعة ،فقد ال يجد اإلنس��ان شيئًا
لكن من المعلوم ّ

النبي  هذه األش��ياء
يزيل��ه ،من هذه األمور األربعة ،وقد و ّقت ّ
األربعة ألاّ تزيد على أربعين يومًا(.)1

161684مسألةُ :ي َس ّن لمن سيص ِّلي الجمعة أن يتط ّيب ،كما في الحديث السابق(،)2
ب��أي طيب س��واء من الدّ هن أو م��ن البخور ،في ثيابه وف��ي بدنه ،وذلك من
ّ

أج��ل اجتم��اع الناس في مكان واح��د؛ ألن العادة أن��ه إذا كثر الجمع ضاق
النفس ،وكثر ال َع َرق ،وثارت الرائحة الكريهة ،فإذا وجد الطيب ،وقد سبقه
التن ّظ��ف ،فإن ذل��ك يخفف من الرائحة؛ ولهذا نهى الرس��ول ـ عليه الصالة

والس�لام ـ من أكل بص�لاً أو ثومًا أن يقرب المس��جد( ،)3وكان��وا إذا رأوا
إنسانًا أكل بصالً أو ثومًا ،أمروا به فأخرج من المسجد إلى البقيع.

161685مس��ألة :ما كان في اإلنس��ان من روائح كريهة تؤذي المص ّلين ،كال َبخْ ر في
الف��م ،أو األنف ،أو من يخرج من إبطي��ه رائحة كريهة ،وكانت من الله وال

لآلدمي فيها ،فإنه يخرج من المسجد.
صنع
ّ

النبي
161686مس��ألةُ :ي َس ّ
��ن لم��ن س��يص ِّلي الجمع��ة أن يلبس أحس��ن ثياب��ه؛ ألن ّ
 كان ُي ُعدّ أحسن ثيابه للوفد والجمعة(.)4
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.
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��ن التبكير لصالة الجمعة؛ لحديث« :من اغتسل يوم الجمعة،
161687مس��ألةُ :ي َس ّ
قرب بدنة ،ومن راح في الس��اعة الثانية
ث��م راح في الس��اعة األولى فكأ ّنم��ا ّ

قرب كبش��ًا أقرن،
ق��رب بقرة ،ومن راح في الس��اعة الثالثة فكأ ّنما ّ
فكأ ّنم��ا ّ

ق��رب دجاجة ،ومن راح في الس��اعة
وم��ن راح ف��ي الس��اعة الرابعة فكأ ّنما ّ
قرب بيضة»(.)1
الخامسة فكأ ّنما ّ

يتأخر ،وما يفعله بعض أئمة الجمعة الذين يريدون
يسن لإلمام أن ّ
161688مسألةُّ :
الخي��ر فيتقدّ مون ليحصلوا على أجر التقدّ م الوارد في حديث« :من راح في

قرب بدنة»( ،)2فهؤالء يثابون على ن ّيتهم ،وال يثابون
الس��اعة األولى فكأ ّنما ّ
على عملهم؛ ألنه خالف السنّة،
فالنبي  في صالة الجمعة إنما
ّ
يأت��ي عند الخطب��ة وال يتقدّ م ،ول��و كان هذا من الخير ل��كان أول فاعل له؛

وألن اإلم��ام ُينتظر وال َينتظر ،أي الناس ينتظرونه ،أما هو فال ينتظر الناس،
فإذا جاء شرع في الصالة.

161689مس��ألةُ :ي َس ّن لمن أراد صالة الجمعة أن يذهب إليها ماشيًا؛ لحديث« :من
غسل واغتسلّ ،
وبكر وابتكر ،ودنا من اإلمام ،ومشى ولم يركب ،واستمع،
ّ
ولم َي ْل ُغ كان له ّ
بكل خطوة عمل َسنَة أجر صيامها وقيامها»()3؛ وألن المشي
أق��رب إلى التواضع من الركوب؛ وألنه ُيرف��ع له ّ
وي َح ُّط
بكل خطوة درجةُ ،
عنه بها خطيئة ،فكان المشي أفضل من الركوب.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.

وصححه األلباين.
((( أخرجه الخمسة ،وابن خزيمة ،وابن حبان ،والحاكم وصححه.
ّ
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161690مس��ألة :إذا كان المنزل بعيد ًا ،أو كان اإلنس��ان ضعيفًا أو مريضًا ،واحتاج
إلى الركوب ،فكونه يرفق بنفسه أولى من أن ّ
يشق عليها.

��ن الدن��و م��ن الخطي��ب؛ لحديث« :ليلن��ي منكم أول��و األحالم
161691مس��ألةُ :ي َس ُّ
()1
تأخروا في المس��جد
ولما رأى رس��ول الله  قومًا ّ
وال ُّن ُه��ى» ّ ،

يؤخرهم الله»(ّ ،)2
يتأخرون ،حتى ّ
ع��ن التقدّ م قال« :ال يزال قوم ّ
فأقل أحواله

فاألول مكروه؛ ألن مثل ه��ذا التعبير يعدّ وعيد ًا،
أن يك��ون ّ
التأخ��ر عن األول ّ

ولي��س ف��ي هذا العمل فقط ،بل في جميع األعمال؛ ألن اإلنس��ان إذا لم يكن
ٍ
كس��ل دائمًا ،كما ق��ال الله تعالى:
ف��ي قلبه مح ّبة للس��بق إلى الخير بقي في
(ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ) [األنعام]110:؛ ولهذا ينبغي لإلنسان ك ّلما سنحت له الفرصة في العبادة

يؤخره الله.
يعود نفسه الكسل ،وحتى ال ّ
أن يفعل ،ويتقدّ م إليها ،حتى ال ّ

أن يمين الصف أفض��ل من اليس��ار ،والمراد عند
161692مس��ألة :د ّلت الس��نّة عل��ى ّ
أن اليس��ار األقرب
وأما مع البعد فقد د ّلت الس��نّة على ّ
التقارب والتس��اويّ ،
أفضل .ودليل ذلك« :أنّ الناس كانوا إذا وجد جماعة ثالثة ،فإن اإلمام يكون
أن
الر ُجلين»( ،)3ثم نسخ ذلك فصار اإلمام يتقدّ م االثنين فأكثر ،فلو فرض ّ
بين َّ
في اليمين عش��رة رجال ،وفي اليسار َر ُج َلين ،فاليسار أفضل؛ ألنه أقرب إلى

اإلم��ام ،ولو كان اليمين أفضل عل��ى اإلطالق لصار مقام الرجلين مع الرجل

النبي :
ع��ن اليمين ،وأيضًا ل��و كان اليمين أفضل مطلقًا لق��ال ّ
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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«أكملوا األيمن فاأليمن» ،كما كان الصف يكمل فيه األول فاألول.

161693مس��ألة :طرف الصف األول من اليمين أو اليس��ار أفضل من الصف الثاني،
ّ
تص��ف المالئكة عند
وإن كان خل��ف اإلم��ام؛ لحدي��ث« :أال تص ّفون كما
ّ
يتراص��ون ،و ُيتِ ُّمونَ
تص��ف المالئكة عند ر ّبه��ا؟ قال:
ر ّبه��ا؟ قال��وا :كيف
ّ
فاألول»(.)1
األول
ّ
ّ

161694مس��ألةُ :ي َس ّن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؛ لحديث« :من قرأ سورة
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»(.)2

161695مسألة :في سورة الكهف ِع َبر و َق َصص؛ ولهذا ورد الترغيب في قراءتها في
يوم الجمعة قبل الصالة أو بعدها.

161696مس��ألة :تقرأ فواتح س��ورة الكه��ف على الدجال؛ لحدي��ث« :فمن أدركه
منكم فليقرأ عليه فواتح س��ورة الكهف»( ،)3وقال « :من حفظ

()4
وأما رواية:
عش��ر آيات من ّ
أول س��ورة الكهف عصم من فتنة الدجال» ّ .

«من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف ،فإنه عصمة من الدجال»( )5فهي
رواية شا ّذة.

��ن للمس��لم أن يكثر الدعاء ي��وم الجمعة رجاء س��اعة اإلجابة؛
161697مس��ألةُ :ي َس ّ
لحدي��ث« :إنّ في الجمعة لس��اعة ال يوافقها عبد مس��لم ،وه��و قائم يص ّلي
((( أخرجه مسلم.
وصححه األلباين.
((( أخرجه الحاكم ،والبيهقي والدارمي،
ّ
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.
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يسأل الله شيئًا إال أعطاه إياه»(.)1

محمد ليل��ة الجمعة
��ن للمس��لم أن يكث��ر الصالة عل��ى
161698مس��ألةُ :ي َس ّ
النب��ي ّ
ّ
علي في ي��وم الجمعة وليلة
وي��وم الجمعة؛ لحدي��ث« :أكثروا من الص�لاة ّ
الجمعة.)2(»...

ولكن
161699مس��ألةُ :يك��ره تخ ّط��ي الرقاب .ه��ذا على المش��هور من المذه��ب.
ّ
النبي
الصحي��حّ :
أن تخط��ي الرق��اب ح��رام ف��ي الخطب��ة وغيره��ا؛ لق��ول ّ
 لرجل رآه يتخ ّطى رقاب الناس« :اجلس فقد آنيت وآذيت»()3؛
أذية للناس ،وإش��غاالً لهم عن اس��تماع الخطبة ،إشغال لمن باشر
وألن فيه ّ
المضرة به واسعة.
تخطي رقبته ،وإشغال لمن يراه ويشاهده ،فتكون
ّ

171700مس��ألةُ :يك��ره تخ ّط��ي الرق��اب إال أن يكون إمامًا ،ف��إن كان إمام��ًا ،فال بأس
أن يتخ ّط��ى؛ ألن مكان��ه متقدّ م ،ولكن بش��رط أن ال يمكن الوص��ول إلى مكانه
إال بالتخ ّط��ي ،ف��إن كان يمكن الوص��ول إلى مكانه بال ٍّ
تخط ب��أن كان في مقدّ م
المس��جد باب يدخل منه اإلمام ،فإنه كغيره في التخ ّطي؛ ألن الع ّلة واحدة .هذا

ولكن الصحيح في أصل المسألة :تحريم تخ ِّطي الرقاب ال الكراهة.
على قول.
ّ

ثمة فرجة فإنهم هم
171701مسألةُ :يكره تخ ّطي الرقاب إال إلى فرجة؛ ألنه إذا كان ّ
ّ
فاألول،
الذين جنوا على أنفسهم؛ ألنهم مأمورون أن يكملوا
األول ّ
الصف ّ
ٍ
وحينئ��ذ يكون التفريط منهم ،وليس
ثمة فرجة فقد خالفوا األمر،
ف��إذا كان ّ

((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه البيهقي ،وحسنه األلباين.

وصححه األلباين ،وقال ش��عيب األرنؤوط« :إس��ناده
((( أخرج��ه أحمد ،وأب��و داود ،والحاكم وصححه،
ّ
صحيح على شرط مسلم».
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ولكن الصحيح :أنه ال يجوز تخ ّطى الرقاب
م��ن المتخطي .هذا على قول.
ّ
األذية موجودة ،وكونهم ال يتقدّ مون إليها قد
ولو إلى فرجة؛ ألن الع ّلة وهي ّ

يكون هناك سبب من األسباب ،مثل :أن تكون الفرجة في ّأول األمر ليست
ٍ
فحينئذ ال يكون منه��م تفريط ،فاألولى
واس��عة ،ثم مع التزحزح اتّس��عت،
األخذ بالعموم وهو أال يتخ ّطى إلى الفرجة ،لكن لو تخ ّطى برفق واس��تأذن
ممن يتخ ّطاه إلى هذه الفرجة فقد ال يكون في ذلك بأس.

171702مس��ألةَ :ي ْح ُر ُم على اإلنسان أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالسًا فيه؛
()1
النبي
لحديث« :من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به» ؛ ولنهي ّ
 أن يقي��م الرج��ل أخاه فيجل��س مكان��ه()2؛ وألن ذلك يحدث

العداوة والبغضاء بين المص ّلين ،وهذا ينافي مقصود الجماعة.

النبي
171703مس��ألة :لو أقام اإلنس��ان غيره ال ليجلس مكان��ه كان حراما؛ ألن قول ّ
أن اإلنس��ان يقيم
« :فيجلس مكانه»(َ )3ق ْيد
أغلبي؛ ألن الغالب ّ
ّ
غيره من أجل أن يجلس في مكانه.

171704مس��ألةَ :ي ْح ُر ُم على اإلنس��ان أن يقيم غيره من المكان الذي كان جالسًا فيه
إال م��ن قدّ م صاحب��ًا له في موضع يحفظه له .مثل أن يقول لش��خص ما :يا
فالن أنا عندي ش��غل ،وال ينتهي إال عند مجيء اإلمام ،فاذهب واجلس في

ّ
ّ
األول فله أن يقيمه؛
األول .فإذا فعل وجلس في
مكان لي في
الصف ّ
الصف ّ
ألن هذا الذي أقيم وكيل له ونائب عنه.

((( أخرجه أبو داود ،وسكت عنه ،وض ّعفه األلباين.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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171705مسألة :في جواز إنابة الشخص غيره ليجلس في مكان فاضل نظر؛ ألن هذا
النائب لم يتقدّ م لنفس��ه ،وربما يراه أحد فيظنّ��ه عمل عمالً صالحًا ،وليس

كذل��ك؛ وألن في ه��ذا تحايالً على حجز األماكن الفاضل��ة لمن لم يتقدّ م،

واألماكن الفاضلة ُ
أحق الناس بها من سبق إليها.

171706مس��ألة :يج��وز للكبير أن يقي��م الصغير ،ويجلس مكان��ه؛ لحديث« :ليلني
ولكن الصحيح :أنه ال
منك��م أولو األحالم والنهى»( .)1هذا على المذهب.
ّ
يجوز؛ لعموم النهي« :ال يقيم الرجل أخاه ،)2(»..وعموم حديث« :من سبق
إلى ما لم يس��بق إليه مس��لم فهو أحقّ به»()3؛ وألن الم��راد بحديث« :ليلني

منك��م أولو األحالم والنهى»(ٌّ )4
حث أولي األحالم والنهى أن يتقدّ موا ،ولو
قال« :ال يلني منكم إال أولو األحالم»؛ لكان لنا ّ
الحق أن نقيم الصغير.

171707مس��ألةُ :يكره إيث��ار غيره بمكانه الفاضل؛ لحديث« :ل��و يعلم الناس ما في
ّ
األول ،ثم لم يجدوا إال أن يس��تهموا عليه الس��تهموا»(،)5
الن��داء
والصف ّ
ّ
أن الناس لو لم
أن من أهمية
األولّ :
فب َّي��ن الرس��ول ّ 
الص��ف ّ

يجدوا إال المس��اهمة ـ يعني القرعة ـ القترعوا عليه ،فكيف تؤثر غيرك بهذا
الم��كان وتتأخر؟!؛ وألن هذا ّ
يدل على أنه لي��س عندك رغبة في الخير وال

أن إيثار غيره إذا
اهتمام بالش��يء الفاضل .هذا على ق��ول.
ولكن الصحيحّ :
ّ
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه أبو داود ،وسكت عنه ،وض ّعفه األلباين.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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كان في��ه مصلحة كالتأليف فال يكره ،مثل :لو كان األمير يعتاد أن يكون في

ّ
األول وقمت في��ه ،ثم حضر األمير ،وتخ ّلفت عنه،
ه��ذا المكان من
الصف ّ
وآثرت به األمير فال بأس ،بل ربما يكون أفضل من عدم اإليثار.

171708مسألة :أقسام اإليثار أربعة:

1 .1إيث��ار بالواج��ب ،فهذا ح��رام .مثاله :رجل عنده م��اء ال يكفي إال لوضوء
ويتيمم هو؛ ألن اس��تعمال
رجل واحد ،فال يجوز أن يؤثر غيره بالماء
ّ
الماء واجب عليه وهو قادر ،وال يمكن أن يس��قط عن نفس��ه الواجب
من أجل أن يؤثر غيره به.
باملس��تحب ،وهذا مكروه .مثال��ه :اإليثار بالمكان الفاضل كما لو آثر
2 .2إيثار
ّ
ّ
األول ،فهذا غايته أن نقول :إنه مكروه ،أو خالف األولى
غيره
بالصف ّ
مالم يكن له قصد حسن مثل التو ّدد.

3 .3إيثار باملباح :وهذا مطلوب .مثاله :أن يؤثر شخصًا بطعام يشتهيه وليس
مضطر ًا إليه ،وهذا محمود؛ ألن اهلل مدح األنصار بقوله( :ﯷ
ّ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ) [الحشر.]9:
ربوي.
4 .4إيثار باحمل ّرم :وهذا حرام على المؤثِر والمؤ َثر ،كإيثاره بقرض
ّ

171709مسألة :ال ُيكره قبول اإليثار الجائز ،فلو قلت لشخص :تقدّ م في مكاني في
ّ
األول ،فإنه ال يكره له أن يقبل ويتقدّ م.
الصف ّ
171710مس��ألة :ليس لغير المؤثر س��بقه .مثاله :لو آثر زيدٌ عمر ًا بمكانه فس��بق إليه
بكر ،فإنه ال يحل ذلك لبكر؛ ألن زيد ًا إنما آثر عمر ًا.
ولكن
171711مس��ألة :يج��وز وض��ع المص َّلى لحجز الم��كان .هذا هو المذه��ب.
ّ
أن الحجز والخروج من المسجد ال يجوز.
الصحيحّ :
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ّ
األول
171712مس��ألة :إذا كان اإلنس��ان في المس��جد ،فله أن يضع مص َّلى
بالصف ّ
وغيره ،أو أي شيء ّ
يدل على الحجز ،ثم يذهب في أطراف المسجد لينام،

أو ألج��ل أن يق��رأ قرآن��ًا ،أو يراجع كتابًا ،فهن��ا له ّ
الحق؛ ألن��ه ما زال في
المس��جد ،لكن إذا اتّصلت الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه؛ لئال يتخ ّطى

رقاب الناس.

ِ
��ن موضعه لع��ارض لحقه ثم ع��اد إليه قريب��ًا فهو ّ
أحق
��ن قام م ْ
171713مس��ألةَ :م ْ
ب��ه ،والعارض الذي يلحق��ه مثل أن يحتاج للوضوء ،أو أصيب بأي ش��يء
اضطره إلى الخ��روج ،فإنه يخرج ،وإذا عاد فهو ّ
أحق به؛ لحديث« :من قام
ّ

ولكن الصحيح:
من مجلس��ه ثم رجع إليه فهو أحقّ به»( .)1هذا على قول.
ّ

أنه إذا عاد بعد مدّ ة طويلة بناء على استمرار العذر فهو ّ
أحق بهّ ،أما إن انتهى
وتأخر فال يكون ّ
أحق به.
العذر ،ولكنّه تهاون ّ

ِ
��ن موضعه لعارض لحق��ه ،ثم رجع قريب��ا أو بعيدا بعذر
��ن قام م ْ
171714مس��ألةَ :م ْ
ووج��د ف��ي مكانه أحد ًا فأب��ى أن يقوم ،فحص��ل نزاع ،فالواج��ب :أن يدرأ

النزاع وله أجر ،ويطلب مكانًا آخر إال إذا أمكن أن يفسح الناس.

171715مس��ألةَ :يحرم رفع مص ّلى مف��روش ما لم تحضر الصالة؛ ألن هذا المص َّلى
نائ��ب عن صاحبه ،قائم مقامه ،فكما أنك ال تقيم الرجل من مكانه فتجلس
ولكن الصحيح :أنّه يجوز
في��ه ،فكذلك ال ترفع مصاله .هذا هو المذهب.
ّ

رفعه إذا وضعه وخ��رج؛ ألن القاعدة تقول( :ما كان وضعه بغير ّ
حق فرفعه

ّ
حق) ،لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء ،أو ما أشبه ذلك،
((( ـ أخرجه مسلم.

483

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

فال يرفع؛ ألن القاعدة تقول( :درء المفاس��د مق��دّ م على جلب المصالح)،
وإذا عل��م الله م��ن ن ّيتك أنه لوال هذا المص ّلى المف��روش لكنت في مكانه،
فإن الله قد يثيبك ث��واب المتقدّ مين؛ ألنك إنما تركت هذا المكان المتقدّ م
من أجل العذر.
171716مس��ألة :إذا ح َضر ِ
ت الصالة بإقامتها جاز رفع المص َّلى؛ ألنه في هذه الحال
َ َ
ّ
الس��نّة .هذا
بقي لكان في
الصف فرجة ،وهذا خالف ُ
ال حرمة له؛ وألنّنا لو َ
على المذهب .وتقدّ م القول الصحيح.
171717مس��ألة :ال يص ِّلي أح��د على المص َّلى المفروش ب��دون رفعه؛ ألن هذا مال
الغير ،وليس ألحد أن ينتفع بمال غيره بدون إذنه ،ولكنّه ُي ْر َفع.
��ن دخل واإلمام يخطب ف�لا يجلس حتى يص ِّل��ي ركعتين يوجز
171718مس��ألةَ :م ْ
فيهما؛ لعموم حديث« :إذا دخل أحدكم المس��جد فال يجلس حتى يص ِّلي
ركعتين»()1؛ وألن النبي « :رأى رج ً
ال دخل المس��جد فجلس
ّ
()2
ِّ
فص��ل ركعتين» ،
والنب��ي يخط��ب ،فقال له :أصليت؟ ق��ال :ال ،قال :قم
ّ
«وتجوز فيهما»؛ ولحديث« :إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ،وقد
وفي رواية:
َّ
ِّ
وليتجوز فيهما»(.)3
فليصل ركعتين
خرج اإلمام
َّ
171719مس��ألة :ال يج��وز ال��كالم وخطي��ب الجمعة يخط��ب إال له أو لم��ن يك ّلمه
الخطيب؛ لحديث« :من تك ّلم يوم الجمعة واإلمام يخطب فهو كمثل الحمار
يحمل أس��فار ًا ،والذي يقول له :أنصت ،ليس��ت له جمع��ة»()4؛ ولحديث:

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه أحمد .قال شعيب األرنؤوط« :إسناده ضعيف».
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«إذا قلت لصاحبك :أنصت يوم الجمعة واإلمام يخطب فقد لغوت»(.)1

171720مس��ألة :معن��ى (ليس��ت له جمعة) ف��ي الحدي��ث الس��ابق :أي ال ينال أجر
تصح ،وأجر الجمعة أكثر من أجر بق ّية
الجمع��ة ،وليس معن��اه ّ
أن جمعته ال ّ
الصلوات.

171721مسألة :يجوز لإلمام أن يتك ّلم لحاجة أو لمصلحة تتع ّلق بالصالة ،أو بغيرها
مما يحسن الكالم فيهّ ،أما لو تك ّلم اإلمام لغير مصلحة ،فإنه ال يجوز ،فمن
ّ
الحاجة :أن يخفى على المس��تمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم

عنه .ومن الحاجة أيضًا :أن ُيخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى ،مثل

أن ُيسقط جملة من اآلية ،أو َيلحن فيها لحنًا يحيل المعنى .ومن المصلحة
مثالً :إذا ّ
اختل صوت مك ّبر الصوت فلإلمام أن يتك ّلم ويسأل عنه.

171722مس��ألة :يجوز لمن يس��تمع خطبة الجمعة أن ُيك ّل��م الخطيب لمصلحة أو
لحاجة؛ لحديث« :أنّ رج ً
والنبي  يخطب يوم
ال دخل المسجد
ّ
الجمعة ،فقال :يا رس��ول الله ،هلكت األموال ،وانقطعت السبل ،فادع الله
اللهم أغثنا»(.)2
اللهم أغثنا،
اللهم أغثنا،
النبي يديه ،وقال:
ّ
ّ
ّ
يغيثنا فرفع ّ

171723مسألة :إذا عطس المأموم يوم الجمعة فإنه يحمد الله ِخ ْف َية ،فإن جهر بذلك
يشمتوه.
فسمعه من حوله فال يجوز لهم أن ِّ

س��ر ًا؛ حتى ال يوقع الناس في
171724مس��ألة :ينبغي لإلمام إذا عطس أن يحمد الله ّ
الحرج.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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171725مس��ألة :إذا عطس اإلمام وحمد الله جهر ًا وس��كت م��ن أجل العطاس فال
يشمت ،وإن لم يسكت فال؛ ألن الخطبة قائمة.
بأس أن َّ

171726مسألة :يجوز الكالم قبل الخطبة ،وبعدها ،ولو بعد حضور الخطيب ما لم
النبي ـ عليه الصالة والسالم ـ ق ّيد الحكم بما إذا كان
يشرع في الخطبة؛ ألن ّ

اإلم��ام يخطب ،والمق ّيد ينتفي الحكم به بانتفاء القيد ،ولكن األفضل :عدم

يستمر به الكالم واإلمام يخطب
الكالم؛ لئال
ّ

171727مس��ألة :قال بعض الفقهاء :إذا ش��رع اإلمام في الدعاء في حال الخطبة يجوز
ال��كالم؛ ألن الدعاء ليس م��ن أركان الخطبة ،والكالم في غي��ر أركان الخطبة

جائز ،ولكنّه قول ضعيف؛ ألن الدعاء ما دام متّصالً بالخطبة فهو منها ،وقد ورد
النبي « :كان يستغفر للمؤمنين في ّ
كل جمعة في الخطبة»(.)1
ّ
أن ّ

***

باب صالة العيدين
171728مس��ألة :العيدان المش��روعان في العام هما( :عي��د األضحى ،وعيد الفطر)
النب��ي  المدينة فوجد
فقط ،وما س��واهما فمبت��دع .وقد َق ِد َم
ّ
لألنص��ار عيدين يلعبون فيهم��ا فقال« :إنّ الله قد أبدلك��م بخير منهما عيد
الفطر وعيد األضحى»( )2مما ّ
يحب أن تحدث ّأمته
أن الرسول ال
يدل على ّ
ّ

((( أخرج��ه الب��زار وقال« :ال نعلم��ه إال هبذا اإلس��ناد» ،وقال الهيثمي« :يف إس��ناد البزار يوس��ف بن خالد
السمتي وهو ضعيف» ،وقال ابن حجر« :بإسناد فيه لين».
((( أخرجه أبو داود ،والنسائي ،والحاكم ،والبيهقي ،والبغوي ،وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه
الذهبي ،وصححه البغوي ،وابن حجر ،واأللباين.
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أعياد ًا سوى األعياد الشرع ّية التي شرعها الله.

أن المسلمين أ ّدوا فريضة من فرائض اإلسالم،
171729مس��ألة :مناس��بة عيد الفطرّ :
وهي الصي��ام ،فجعل لهم الله هذا اليوم يوم ٍ
عيد يفرحون فيه ،ويفعلون فيه
َ َ
من الس��رور واللعب المباح ما يكون فيه إظهار لهذا العيد ،وش��كر لله لهذه
النعمة.

يس��ن
الحجة التي
171730مس��ألة :مناس��بة عيد األضح��ى :أنه يأتي بعد عش��ر ذي
ّ
ّ
النبي  قال« :ما ِمن أيام
لإلنس��ان فيها اإلكثار من ذكر الله ،فإن ّ
أحب إلى الله من هذه األيام العشر .قالوا :وال الجهاد
العمل الصالح ّ
فيهن ّ
في س��بيل الله؟ قال :وال الجهاد في س��بيل الله إال رجل خرج بنفسه وماله

()1
للحجاج؛ فألن الواقفين بعرفة
وأما بالنسبة
ّ
ولم يرجع من ذلك بش��يء» ّ ،

يط ّلع الله عليهم ،ويش��هد مالئكته بأنهم يرجع��ون مغفور ًا لهم فيتخ ّلصون
من الذنوب ،فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفة كيوم العيد في الفطر الذي

يلي رمضان ،ففيه نوع من الشكر لله على هذه النعمة.

ويتكرر في
171731مس��ألة :هناك عيد ثالث وهو ختام األس��بوع وهو يوم الجمعة،
ّ
ّ
مرة ،وليس في اإلسالم عيد سوى هذه األعياد الثالثة( :الفطر،
كل أس��بوع ّ

واألضحى ،والجمعة).

أن هذا يوم الجمعة يوم في��ه المبدأ والمعاد،
171732مس��ألة :مناس��بة عيد الجمعةّ :
وفيه خلق آدم ،وفيه أخرج من الجنّة ،ونزل إلى األرض لتعمر األرض بِ َبنِيه،
وفيه أيضًا تقوم الساعة ،فهو يوم عظيم؛ ولهذا صار يوم عيد لألسبوع.

((( أخرجه البخاري.
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تخرج الطلبة ،أو عند حفظ القرآن ال تدخل
171733مسألة :الحفالت التي تقام عند ُّ
تتكرر بالنسبة لهؤالء الذين احتفل بهم؛ وألن لها
في اتّخاذها عيد ًا؛ ألنها ال ّ
مناسبة حاضرة ،وليست أمر ًا ماضيًا.

171734مس��ألة :أسبوع المساجد بدعة؛ ألنه يقام باسم الدِّ ين ورفع شأن المساجد،
فيكون عبادة تحتاج إقامته إلى دليل ،وال دليل لذلك.

171735مسألة :أسبوع الشجرة ،الظاهر :أنه ال يقام على أنه عبادة ،فهو أهون ،ومع
ذلك ال نراه.

171736مس��ألة :ص�لاة العيدين فرض كفاية؛ ألن رس��ول الل��ه « :أمر
الحي��ض ،وذوات الخدور
النس��اء أن
َ
يخرج��ن لصالة العيد ،حت��ى إنه أمر َّ
يعتزلن
الحي��ض أن
َ
أن يخرج��ن يش��هدن الخير ودع��وة المس��لمين ،وأمر َّ
()1
النبي وخلفائه الراش��دين
المص ّلى»  ،واألمر يقتضي الوجوب؛ ولمواظبة ّ
عل��ى هذا العمل الظاهر؛ وألنها من ش��عائر الدين الظاهرة ،وش��عائر الدين

أن ص�لاة العيدين
الظاه��رة فرض .هذا عل��ى المذهب.
ولك��ن الصحيحّ :
ّ
فرض عين ،وأنه يجب على جميع المس��لمين أن يص ّلوا صالة العيد ،ومن
تخ ّلف فهو آثم؛ للحديث نفس��ه؛ ألنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال

قد قاموا بها ويكفي.

171737مسألة :إذا ترك صالة العيدين أهل بلد قاتلهم اإلمام بعد دعوتهم إلى فعلها.
وأما حديث« :س��باب المسلم فس��وق وقتاله كفر»( )2فصحيح ،ولكن قتال
ّ
المسلم كفر ما لم يوجد في الشرع ما يبيحه أو يوجبه.

((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.
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171738مس��ألة :المقاتلة غير القتل ،فهي أوس��ع ،فليس ّ
كل من جازت مقاتلته جاز
قتل��ه ،وال يلزم من المقاتل��ة القتل ،وال يلزم من وج��وب المقاتلة أن يكون

المقاتل كافر ًا ،بل قد يكون مؤمنًا ويقاتل كما قال الله تعالى( :ﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) [الحج��رات ،]10-9 :فأوجب قتال

الفئة الباغية مع أنها مؤمنة ال تخرج عن اإليمان بالقتال.

171739مس��ألة :إذا ترك ص�لاة العيدين أهل بلد فال يجوز لغي��ر اإلمام أن يقاتلهم؛
ول��ي األمر ،ولو فتح الباب للناس وصار ّ
كل من رأى
ألن ه��ذا افتيات على ّ
منك��ر ًا أنكره بالفعل والتغيي��ر باليد لحصل في هذا فوضى كثيرة؛ ألن كثير ًا

أن هذا
م��ن الناس ال يدركون مدى الخطورة في مثل هذا األمر فربما يعتقد ّ
بحجة أنه
الش��يء حرام فيحاول تغييره وهو حالل ،ويس��طو على م��ن فعله ّ
ش��ر كثير؛ ولهذا
ح��رامّ ،
وأن م��ن رأى منكر ًا فليغ ّيره بيده ،فيحصل في هذا ّ

إن الحدود ال يقيمها إال اإلمام أو نائبه ،وكذلك التعزيرات ال
ق��ال العلماءّ :

يق��وم بتقديره��ا إال اإلمام أو نائبه ،والمقاتلة في هذا وش��بهه ال يقوم بها إال
اإلمام أو نائبه ،وليس ّ
لكل أحد أن يفعل ما شاء.

171740مس��ألة :إذا ت��رك صالة عيد من ليس��وا َأه َل ٍ
بلد ،أي جماعة ف��ي ال َب ّر ،وهم
ْ
قريب��ون م��ن المدينة ،فإنهم ال يقاتل��ون؛ ألنها إنما تجب عل��ى أهل القرى
الر َّحل وما أشبههم فال تقام فيهم صالة العيد
واألمصار كالجمعةّ ،أما البدو ُّ
كما ال تقام فيهم صالة الجمعة.
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171741مس��ألة :وق��ت ص�لاة العي��د :من ارتفاع الش��مس ِقي��د رمح بع��د طلوعها
إل��ى قبيل الزوال كوق��ت صالة الضحى؛ ألن
النب��ي  وخلفاءه
ّ
الراشدين لم يص ّلوها إال بعد ارتفاع الشمس ِقيد رمح(.)1

إن لم ُيعل��م بالعيد إال بعد الزوال فإنه��م ال يص ّلون ،وإنما يص ّلون
171742مس��ألةْ :
م��ن الغ��د في وقت ص�لاة العيد ،ودليل ذل��ك :ما رواه أبو عمي��ر بن أنس،
ع��ن عمومة له من األنصار قالواُ :
«غ َّم علينا هالل ش��وال فأصبحنا صيامًا،
النبي
فجاء ركب في آخر النهار ،فش��هدوا أنه��م رأوا الهالل باألمس ،فأمر ّ
 الناس أن يفطروا من يومهم ،وأن يخرجوا غد ًا لعيدهم»(.)2

171743مسألة :تنقسم الصلوات في قضائها إلى أقسام:

1 .1القس��م األول :ما يقضى على صفته إذا ف��ات وقته من حين زوال العذر
الش��رعي ،مثل الصلوات الخمس إذا فات��ت ،فإنك تقضيها بعد زوال
ّ
العذر ،فإن كان العذر نومًا فتقضيها إذا اس��تيقظت ،وإن كان نس��يانًا
قضيتها إذا ذكرت.

2 .2القس��م الثان��ي :ما ال يقضى إذا ف��ات كالجمعة ،فإن خ��رج وقتها قبل
((( ق��ال يزي��د بن خمير الرحبي« :خرج عبد اهلل بن بس��ر صاحب رس��ول اهلل  يف يوم عيد فطر
أو أضحى ،فأنكر إبطاء اإلمام ،وقال :إنا كنا مع النبي  قد فرغنا س��اعتنا هذه ،وذلك حين

التس��بيح» .أخرجه أبو داود ،وابن ماجه ،والبيهقي ،والحاكم وصححه .وقال النووي« :بإسناد صحيح
وصححه األلباين .وقوله« :حين التسبيح» أي وقت ّ
حل النافلة،
على شرط مسلم» ،وقد علقه البخاري،
ّ

وذلك بعد ارتفاع الشمس.

((( أخرجه الخمس��ة إال الرتمذي ،وأخرجه الدارقطني وقال« :هذا إس��ناد حسن» ،وأخرجه البيهقي وقال:
«هذا إس��ناد صحيح» .وقال الخطابي« :وحديث أبي عمير صحيح» ،وقال النووي« :إسناده صحيح»،

وصححه ابن حجر ،واأللباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده جيد».
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أن يص ّليه��ا الناس لم يقضوه��ا وص ّلوا ظهر ًا ،وإن فاتت اإلنس��ان مع
الجماعة فهو ال يقضيها أيضًا ،وإنما يص ّلي بدلها ظهر ًا.

3 .3القسم الثالث :ما ال يقضى إذا فات وقته إال يف وقته من اليوم الثاين ،وهو
صالة العيد ،فإنها ال تقضى يف يومها ،وإنما تقضى يف وقتها من الغد.

4 .4القس��م الرابع :ما ال يقضى أصالً كصالة الكس��وف ،فلو لم يعلموا إال
بعد انجالء الكس��وف لم يقضوا ،وهكذا نقولّ :
كل صالة ذات سبب
إذا فات سببها ال تقضى.

��ن إقامة صالة العيدين في الصحراء خ��ارج البلد ،وينبغي أن
171744مس��ألةُ :ي َس ُّ
ّ
يش��ق على الن��اس؛ لفعل
تك��ون قريبة؛ لئال
النب��ي  وخلفائه
ّ

أن هذا أمر
الراش��دين ،فإنه��م كان��وا يص ّلونها ف��ي الصح��راء( ،)1ول��وال ّ
مقصود لم يك ّلفوا أنفسهم وال الناس أن يخرجوا خارج البلد؛ وألن ذلك
أشدّ إظهار ًا لهذه الشعيرة.

النبي
171745مس��ألةُ :ي َس ّ
��ن تقديم صالة عيد األضحى ،وتأخير ص�لاة الفطر؛ ألن ّ
 كان يص ّل��ي ص�لاة عي��د األضح��ى إذا ارتفعت الش��مس ِقيد
رمح ،وص�لاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحي��ن()2؛ وألنه  كتب

وأخ��ر الفطر ،وذكِّ��ر الناس في
عجل األضحى ّ
إل��ى عمرو ب��ن ح��زم« :أن ّ
الخطب��ة»()3؛ وألن الناس في صالة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت
ليتّس��ع وقت إخ��راج زكاة الفط��ر؛ ألن أفضل وقت تخرج في��ه زكاة الفطر

((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه الحسن بن أحمد البناء يف كتاب األضاحي كما يف التلخيص (.)144
((( أخرجه الشافعي يف مسنده ص(.)74
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صب��اح يوم العيد قبل الص�لاة؛ لحديث ابن عمرَ :
«أ َم َر أن تؤ ّدى قبل خروج

تأخرت الصالة ،صار هذا أوس��ع
الن��اس إلى الص�لاة»( ،)1ومعلوم أن��ه إذا ّ
وأما عي��د األضحى فإن المش��روع المبادرة بذب��ح األضحية؛ ألن
للن��اسّ .
األضحية من شعائر اإلسالم.

��ن األكل قبل صالة عيد الفطر ،اقتداء
بالنبي  ،فإنه
171746مس��ألةُ :ي َس ُّ
ّ
ويأكلهن وتر ًا( ،)2لكن الواحدة
كان ال يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات،
ّ
ال تحصل بها الس��نّة؛ ألن لف��ظ الحديث« :حتى يأكل تم��رات» ثالث ،أو

المهم أن يأكل تمرات يقطعها
خمس ،أو سبع ،أو تس��ع ،أو إحدى عشرة،
ّ
على ِوتْرّ ،
وكل إنسان ورغبته ،فليس مق ّيد ًا فله أن يشبع.

171747مسألة :الحكمة من تقديم األكل في عيد الفطر :من أجل تحقيق اإلفطار من
ّأول النهار؛ ألن اليوم الذي كان قبله يوم يجب صومه ،وهذا اليوم يوم يجب
فط��ره ،فكانت المب��ادرة بتحقيق هذا أفضل ،وعليه فل��و أكل هذه التمرات
قب��ل أن يص ّلي الفجر حصل المقصود؛ ألنه أكلها في النهار ،واألفضل :إذا
أراد أن يخرج.

الس��نّة أال يأكل قبل ص�لاة عيد األضحى حت��ى ُيضحي ،وهذا في
171748مس��ألةُ :

ّ
النبي 
حق من س��يضحي؛ لحديث بريدة  ق��ال« :كان ّ
ال يخرج يوم الفطر حتى يفطر ،وال َي ْط َع ُم يوم النحر حتى يص ّلي»()3؛ وألن
ذلك أسرع إلى المبادرة في األكل من أضحيته.

((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه البخاري.

وصححه األلباين ،وقال شعيب األرنؤوط :إسناده حسن.
((( أخرجه أحمد ،والرتمذي،
ّ
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171749مسألة :إذا لم يكن لدى اإلنسان أضحية فإنه ال يشرع له اإلمساك عن األكل
قبل الصالة ،بل هو بالخيار ،فلو أكل قبل أن يخرج إلى الصالة فال يقال له:

إنك خالفت السنّة.

171750مسألة :تُكره إقامة صالة العيد في جامع البلد بال عذر؛ ألنه يفوت به مقصود
كبي��ر ،وه��و إظهار هذه الش��عيرة وإبرازها ،وهذا ش��يء مقصود للش��ارع،

والعذر مثل :المطر ،والرياح الش��ديدة ،والخوف ،كما لو كان هناك خوف
ال يستطيعون أن يخرجوا معه عن البلد.

��ن ألهل المدينة أن يخرجوا إلى الصح��راء ،ويص ّلوا العيد كما
171751مس��ألةُ :ي َس ّ
كان
النبوي إال
ويك��ره أن يص ّلوا في المس��جد
ّ
النب��ي  يفعل��هُ ،
ّ
النبوي.
لعذر .لكن ما زال الناس من قديم الزمان يص ّلون العيد في المسجد
ّ

أن الرس��ول  أو أحد ًا من الذين تولوا
171752مس��ألة :في مكّة ال يعلم ّ
مكّ��ة كان��وا يخرجون عن المس��جد الح��رامّ ،
أن
ولعل الحكمة م��ن ذلكّ :

ّ
فيش��ق على الناس
الصالة في الصحراء في مكّة صعبة؛ ألنها جبال وأودية،
أن يخرجوا؛ فلهذا كانت صالة العيد في نفس المسجد الحرام.

171753مسألةُ :ي َس ّن التبكير لصالة العيد والذهاب إليها بعد صالة الفجر ،أو من بعد
طلوع الشمس إذا كان المص َّلى قريبًا ،كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء
النبي  ال يخ��رج إلى المص ّلى
قريب��ة؛ لعم��ل الصحابة ،فق��د كان ّ

إال إذا طلعت الش��مس فيجد الناس قد حضروا ،وهذا يس��تلزم أن يكونوا قد
تقدّ م��وا؛ وألن ذلك س��بق إل��ى الخير؛ وألن��ه إذا وصل إلى المس��جد وانتظر
الص�لاة فإن��ه ال يزال في ص�لاة؛ وألنه إذا تق��دّ م يحصل له الدن��و من اإلمام،
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ّ
وكل هذه العلل مقصودة في الش��رع .وكان ابن عم��ر ال يخرج إال إذا طلعت
الش��مس( ،)1لكن مص ّلى العيد في عهد رس��ول الله وفي عهد الصحابة كابن
عمر كان قريبًا يمكن لإلنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصالة.

171754مسألةُ :ي َس ُّن الذهاب إلى صالة العيد مشيًا؛ لحديث« :الس ّنة أن يخرج إلى
العيد ماشيًا»(.)2

النبي
يتأخر اإلمام إل��ى وقت صالة العيد؛ لحدي��ث« :أنّ
��ن أن ّ
171755مس��ألةُ :ي َس ّ
ّ
فأول ش��يء يب��دأ به الصالة»( ،)3وهذا
 كان إذا خرج إلى العيد ّ
ّ
يدل على أنه ال يحضر فيجلس ،بل يحضر ويشرع في الصالة؛ وألن اإلمام

ُينتظ��ر وال َينتظ��ر ،أي الناس ينتظرون��هّ ،أما هو فال ينتظر الن��اس ،فإذا جاء
شرع في الصالة.

171756مس��ألةُ :ي َس ّن أن يخرج المسلم لصالة العيد على أحسن هيئة .وهذا يشمل
ّ
يحف الشارب ،ويق ّلم األظفار،
اإلمام والمأموم ،في لباسه وفي هيئته ،كأن
ويتن ّظف ،ويلبس أحس��ن ثيابه ،وهذا يختلف باختالف الناس ،فمن الناس
من أحسن ثيابهم القمص ،ومن الناس من أحسن ثيابهم الثياب الفضفاضة،

ومن الناس من أحس��ن ثيابهم المشالح مع ما تحتها ،وذلك إظهار ًا للسرور

والف��رح بهذا اليوم ،وتحدثًا بنعمة الله تحدثًا فعل ّيًا؛ ألن الله إذا أنعم على
عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده(.)4

((( أخرجه الشافعي يف مسنده .ص(.)73

وحسنه الرتمذي ،واأللباين.
((( أخرجه الرتمذي ،وابن ماجه،
ّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
وحسنه.
الرتمذي
((( أخرجه
ّ
ّ
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171757مسألة :ينبغي أن يخرج المعتكف في ثياب اعتكافه ،ولو كانت غير نظيفة؛
ألن ف��ي هذه الثياب أث��ر عبادة فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه ،كما يش��رع

ولكن الصحيح:
في دم الشهيد أن يبقى عليه؛ ألنه أثر عبادة .هذا على قول.
ّ
أن المعتكف كغيره يخرج إلى صالة العيد متن ّظفًا البسًا أحسن ثيابه.؛ ألن
ّ

النب��ي  كان يعتكف ،ومع ذلك يلبس أحس��ن الثياب()1؛ وألن
ّ
توس��خ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه ،ولك��ن من طول بقائها عليه؛
ّ

ولهذا لو لبس ثوبًا نظيفًا ليلة العيد ،أو في آخر يوم من رمضان ما أثر ،وال
يصح قياس��ه على دم الش��هيد؛ ألن الش��هيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب
ّ

دمًا ،اللون لون الدم ،والريح ريح المسك.

171758مسألةُ :ي َس ُّن للمسلم إذا خرج من طريق لصالة العيد أن يرجع من طريق آخر
اقتدا ًء
بالنبي « فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق»()2؛
ّ
وإلظهار هذه الشعيرة في أسواق البلد؛ ألن الناس إذا جاؤوا من هذا الطريق

زرافات ووحدانًا ،وهجروا الطريق الثاني لم تتب ّين هذه الشعيرة في الطريق

األول ،فإذا خرجوا من هنا ورجعوا
الثان��ي ،وصارت منحصرة في الطري��ق ّ
من هناك صار في هذا إظهار لهذه الشعيرة في الطريقين.

171759مسألة :قال بعض العلماءُ :ي َس ّن للمسلم إذا خرج من طريق لسائر الصلوات
يس��ن ّ
لكل من قصد أمر ًا مش��روعًا
أن يرجع من طريق آخر ،وقال آخرون:
ّ
أن يذه��ب من طريق ،ويرجع من طريق آخر ،فلو ذهب لعيادة مريض ،فإنه
يس��ن له أن يذهب إليه م��ن طريق ويرجع من طريق آخ��ر ،ولو ذهب لصلة
ّ

((( أخرجه عبد الرزاق ،وابن خزيمة ،والبيهقي.
((( أخرجه البخاري.
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التوس��ع ف��ي القياس إلى ه��ذا الحدِّ أم��ر ينظر فيه،
قري��ب فكذلك ،ولكن
ّ

وأن هذه األش��ياء التي ذكروها
أن هذا ال ُي َس�� َّلم لمن قاس ،ال س�� ّيما ّ
بمعنى ّ

موج��ودة في عهد الرس��ول  ،ولم ينقل عن��ه أنه خالف الطريق
إال في العيد ،والقاعدة تقولَّ :
(كل ش��يء وجد سببه في عهد الرسول ،فلم

يحدث له أمر ًا ،فإن من أحدث له أمر ًا فإحداثه مردود عليه).

171760مسألة :من شروط صالة العيد ما يلي:

1 .1االستيطان ،وعلى هذا فإذا جاء العيد والمسلم يف سفر فإنه ال ُيشرع له
النبي  لم يقم صالة العيد إال
أن يص ّل��ي صالة العيد؛ ألن ّ
يف المدينة ،وس��افر إلى مكة عام غزوة الفتح وبقي فيها إلى ّأول شوال
حجة الوداع وافق
وأدرك��ه العيد ولم ينقل أنه ص ّلى صالة العيد ،ويف ّ
العي��د وهو يف ِمنى ،ولم يقم صالة العيد؛ ألنه مس��افر ،كما أنه لم يقم
صالة الجمعة يف عرفة؛ ألنه مسافر.

ولكن
2 .2حض��ور أربع�ين م��ن أه��ل وجوبه��ا كاجلمع��ة .ه��ذا عل��ى المذه��ب.
ّ
الصحيح :ثالثة فأكثر.

171761مس��ألة :المقيمون ليس��وا من أهل إقامة الجمعة فال يكونون من أهل إقامة
إس�لامي ،وكانوا قد
أن جماع��ة تبلغ مائتين في بلد غير
العي��د ،فلو فرضنا ّ
ّ
أقام��وا للدراس��ة ال لالس��تيطان ،وصادفهم العي��د فإنه��م ال يقيمون صالة
العيد؛ ألنهم ليس��وا مس��توطنين .هذا على المذهب .ولك��ن في هذا القول

نظر؛ ولهذا كان الناس اآلن على خالف هذا القول ،فالذين أقاموا للدراسة

في بالد الكفر التي ال تقام فيها صالة العيد يقيمون الجمعة ،ويقيمون صالة
العي��د ،ويرون أنهم لو تخ ّلفوا عن ذلك لكان في هذا مطعن عليهم في أنهم
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ال يقيمون شعائر ِدينهم في مناسباتها.

171762مس��ألة :المقيم :هو المس��افر إذا نوى إقامة تقطع حكم الس��فر ،وهي على

يسمونه مقيمًا ال مسافر ًا وال مستوطنًا.
المذهب :أكثر من أربعة أيام ،فهذا ّ

171763مس��ألة :ال يش��ترط إذن اإلمام إلقامة صالة العيد .فلو قال اإلمام :ال تقيموا
صالة العيد مع تو ّفر الش��روط ،وجب على الناس أن يقيموها وأن يعصوه؛

ألنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

171764مس��ألة :صف��ة ص�لاة العي��د كما يل��ي( :ركعت��ان قب��ل الخطب��ةُ .يك ّبر في
التع��وذ والقراءة س��تًّا ،ويك ّبر في
األول��ى بعد اإلح��رام واالس��تفتاح وقبل
ّ
الركعة الثانية قبل القراءة خمس��ا ليس��ت منها تكبيرة القيام)؛ لحديث« :أنّ

كبر ثنتي عش��رة تكبيرة س��بعًا في األولى ،وخمس��ًا في
النبي ّ 
ّ

األخ��رى»(( ،)1يرفع يديه مع ّ
كل تكبي��رة)؛ لفعله  ،)2(و(يقول

بي��ن ّ
كل تكبي��رة وأخرى :الله أكبر كبير ًا ،والحمد لله كثير ًا ،وس��بحان الله
النبي وآله ،وس َّل َم تسليما كثيرا) ،وإن
بكرة وأصيال ،وص َّلى الله على ّ
محمد ّ

ولكن األقرب إلى الصواب :أنه يك ّبر
أح��ب قال غير ذلك .هذا عل��ى قول.
ّ
َّ
ب��دون أن يذكر بينهما ذك��ر ًا( .ثم يقرأ جهر ًا)؛ ألنها ص�لاة جامعة ،فـ(يقرأ

في الركعة األولى بعد الفاتحة بس��ورة [األعلى] ،وفي الركعة الثانية بسورة

[الغاشية])؛ لفعله ( ،)3(أو في األولى بسورة [ق] ،وفي الثانية
((( أخرج��ه أحمد ،وأبو داود ،واب��ن ماجه ،وقال ابن حجر« :صححه أحمد ،وعلي ،والبخاري فيما حكاه
وصححه األلباين.
الرتمذي».
ّ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.
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بسورة [القمر])؛ لفعله .)1(

النبي 
171765مس��ألة :التكبي��رات الزوائد في ص�لاة العيد ُس��نّة؛ ألن ّ

ف��ي حديث المس��يء في صالته لم يذكر ش��يئًا م��ن التكبي��رات إال تكبيرة

اإلحرام(.)2

171766مسألة :إذا جعل التكبيرات الزوائد سبعا في األولى والثانية ،أو خمسا في
األولى والثانية حس��ب ما ورد عن الصحابة ،فقد قال اإلمام أحمد :اختلف
الصحابة في عدد التكبيرات ،وك ّله جائز.

171767مس��ألة :زيدت صالة العيد بتكبيرات ليس��ت معه��ودة؛ ألن الوقت وقت
تكبير.

171768مس��ألةُ :خ ّصت تكبيرات صالة العيد بالس��بع ،والخمس؛ من أجل القطع
على وتر.

أن
171769مس��ألة :كلم��ة (أكبر) في قول��ه( :الله أكبر) مطلقة غير مق ّي��دة ،ومعلوم ّ
داللته��ا عل��ى الكم��ال عند اإلط�لاق أقوى م��ن داللتها عل��ى الكمال عند

التقيي��د ،أي لو قلت( :الل��ه أكبر من كذا) صارت مق ّي��دة ،وإذا قلت( :الله
أكب��ر) صارت مطلقة ،أي أكبر من ّ
التصور
كل ش��يء مهما بل��غ عندك من
ّ
فالله أكبر.

النبي  أنه كان يقول ش��يئا بين التكبيرات
171770مس��ألة :ل��م ُينقل عن ّ
الزوائ��د ،وإنم��ا ُأثِ َر عن ابن مس��عود  أنه قال« :يحم��د الله ،ويثني
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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النبي  ،)1(»واألمر في هذا واس��ع ،إن ذكر
علي��ه ،ويص ّلي على ّ
المص ّل��ي ذكر ًا فه��و على خير ،وإن ك ّبر بدون ذكر ،فهو على خير .وإن كان
األقرب إلى الصواب :أنه يك ّبر بدون أن يذكر بينهما ذكر ًا.

171771مس��ألة :الثناء يكون بتك��رار وصف الكمال ،كقول��ك( :الرحمن الرحيم)
رب العالمين).
بعد قولك( :الحمد لله ِّ

171772مسألة :تنزيه الله يكون بأمور ثالثة:

1 .1تنزيه اهلل عن ّ
كل عيب ،كالعمى ،والصمم ،والجهل ،وما أشبه ذلك.
2 .2تنزيه اهلل عن ّ
كل نقص يف صفات كماله ،كالتّعب عند الفعل.

3 .3تنزيه اهلل عن مماثلة المخلوقين ،كأن يقال :علم اهلل كعلم المخلوقين،
أو وجهه كوجه المخلوقين ،تعالى اهلل وتقدّ س.

171773مس��ألة :ينبغ��ي لإلمام ف��ي صالة العي��د إظهار ًا للس��نّة وإحياء له��ا أن يقرأ
أحيانا بـ(األعلى) ،و (الغاش��ية)؛ وأحيانا ب��ـ(ق) و (القمر) ،ولكن عليه أن
ّ
يش��ق عليهم
يراعي الظروف ،مثل لو كان الوقت بارد ًا ،وكان انتظار الناس
حار ًا ،وكذلك
فاألفضل أن يقرأ بـ(سبح والغاشية) ،وكذلك لو كان الوقت ّ

في عيد األضحى؛ ألن الناس يح ّبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم ،وإذا
لم يكن هناك مش ّقة ،فاألفضل أن يقرأ بهذا أحيانا ،وبهذا أحيانا.

171774مس��ألة :الس��نن المهجورة ينبغي لطلبة العل��م أن ُي ْح ُي ْو َها ،لك��ن إذا خافوا
فليمهدوا لها ّأوالً ،ال س ّيما إذا كان طالب العلم صغير ًا
اس��تنكار الناس لها
ّ
يروض أفكار
َ��م بكالم��ه وينتقد ،فهنا ينبغي أن ّ
يمه��د أوالً؛ ألجل أن ّ
ال ُي ْهت ُّ

((( أخرجه الطرباين ،والبيهقي.
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أن واح��د ًا من علمائن��ا الكبار
الن��اس عل��ى قب��ول هذا الش��يء .فمثالً :ل��و ّ
المش��هود لهم بالثقة والعلم واألمانة في الدِّ ين فعل سنّة ال يعلم عنها الناس

أن هذه س��نّة ،جزاه الله خير ًا فتح لنا
لوج��دت الناس يقولون :ما كنّا علمنا ّ
بابًا من العلم ،لكن لو فعلها أو قالها طالب علم صغير لقالوا :ما هذا الدِّ ين

الجديد؟! وأخذوه بالسب والشتم ،فينبغي لإلنسان أن يكون حكيمًا.

171775مس��ألة :إذا س�� ّلم اإلمام من صالة العيد فإنه يخطب خطبتين .هذا ما مش��ى
()1
الس��نّة تب ّين له
النبي  . ولكن من نظر في ُّ
عليه الفقهاء؛ لفعل ّ

النب��ي لم يخطب إال خطبة واحدة( ،)2لكنّه بع��د أن أنهى الخطبة األولى
أن
ّ
ّ
ووعظهن ،فإن جعلنا هذا أصالً في مش��روع ّية الخطبتين
توجه إلى النس��اء
ّ
ّ
وخطبه��ن؛ لعدم وصول
فمحتم��ل ،مع أنه بعيد؛ ألنه إنما نزل إلى النس��اء
ّ

وصلهن ولكن أراد
إليهن وهذا احتمال .ويحتمل أن يكون الكالم
الخطب��ة
ّ
ّ
بهن.
ذكرهن
يخصهن بخصيصة؛ ولهذا
أن
خاصة ّ
ووعظهن بأشياء ّ
ّ
ّ
ّ

إن خطب للعيد غير اإلمام فال بأس كالجمعة ،فيجوز أن يخطب
171776مس��ألةْ :
واحد ،ويص ّلي آخر.

رخص لمن حضر العيد
النبي ّ 
171777مس��ألة :خطبتا العيد ُس��نّة؛ ألن ّ
أن يقوم وال يحض��ر الخطبة( ،)3ولو كانت واجبة لوجب حضورها .ولكن
ْ
ه��ذا التعليل علي��ل؛ ألنه ال يلزم من عدم وج��وب حضورها عدم وجوبها،

النب��ي أذن للناس باالنصراف ،وهي واجب��ة عليه فيخطب فيمن
فق��د يكون
ّ
((( أخرجه ابن ماجه ،وض ّعفه البوصيري ،وقال األلباين« :حديث من ّكر سندا ومتنا».
((( أخرجه البخاري ومسلم.

وصححه األلباين.
((( أخرجه أبو داود ،والنسائي،
ّ
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إن الغالب وال س�� ّيما في عهد الرسول  أنه ال ينصرف
ثم ّ
بقيّ ،

أح��د إال من ضرورة؛ ولهذا لو ق��ال أحد بوجوب الخطبة ،أو الخطبتين في

متوجهًا؛ وألن الناس في صالة العيد في اجتماع كبير ال
العيدين لكان قوالً ّ
ينبغي أن ينصرفوا من غير موعظة وتذكير.

171778مس��ألة :ال يجب الجلوس لخطبتي العيد ،بل لإلنس��ان أن ينصرف من بعد
النبي « :إنا نخطب
الص�لاة فور ًا لكن األفضل أن يبق��ى؛ لقول ّ

أحب أن يذهب فليذهب»(.)1
أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ،ومن ّ
فمن َّ

171779مسألة :إذا بقي المأموم لخطبتي العيد فإنه يحرم عليه الكالم ـ على الصحيح ـ؛
حتى ال يشوش على اآلخرين.

171780مسألةُ :ي َس ُّن للخطيب في العيد أن يستفتح الخطبة األولى بـ(تسع تكبيرات
متتابع��ات) ،ويس��تفتح الخطب��ة الثانية بـ(س��بع تكبيرات متتابع��ات)؛ ألن

النبي  كان يس��تفتح األولى
الوقت وقت تكبير؛ ولحديث« :أنّ
ّ
بتسع تكبيرات والثانية بسبع»(.)2

��ن للخطيب أن ُّ
يحث الناس فِي خطبة عيد الفطر على الصدقة،
171781مس��ألةُ :ي َس ُّ
أن يب ّين ذلك في
َو ُيب ّي��ن لهم أحكامها .هذا على المذهب.
ولكن الصحيحْ :
ّ
خطبة آخر جمعة من رمضان؛ ليعلموا قبل أن يعملوا ،ولكن يب ّين في خطبة

العي��د حكم تأخي��ر صدقة الفطر عن صالة العيد؛ لحدي��ث« :من أ ّداها قبل
الصالة فهي زكاة مقبولة ،ومن أ ّداها بعدها فهي صدقة من الصدقات»(.)3

وصححه األلباين.
((( أخرجه أبو داود ،والنسائي،
ّ

((( أخرجه عبد الرزاق ،وابن أبي شيبة ،والبيهقي ،وض ّعفه النووي.
وحسنه األلباين.
((( أخرجه أبو داود وغيره،
ّ
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ِ
ضحى في األْضحية
171782مسألةُ :ي َس ّن للخطيب أن ُي َر ِّغب الناس في خطبة عيد األْ َ
َو ُي َب ِّين لهم أحكامها ،وفضلها ،وثوابها.

يتطوع بنفل قبل الصالة أو بعدها في
171783مسألةُ :يكره لمن حضر صالة العيد أن ّ
النبي  خرج إلى مص ّلى العيد وص ّلى
موضع صالة العي��د؛ ألن ّ

العي��د ركعتين ل��م ِّ
ولكن
يصل قبله��ا وال بعدها( .)1ه��ذا على المذه��ب.
ّ
أن التنفل بالصالة غير مكروهة ف��ي مص ّلى العيد ال قبل الصالة
الصحي��حّ :
وال بعدها؛ ألن الحديث إنما هو في ّ
النبي التن ّفل
حق اإلمام فقط؛ وألن ترك ّ

إن السنّة
قبل الصالة؛ ألنه إمام منتظر فجاء فص ّلى وانصرف ،لكن ال يقالّ :
إن بقاء اإلنس��ان يك ّبر الله قبل صالة العيد أفضل
أن يتن ّفل قبلها ،فقد يقالّ :
إظهار ًا للتّكبير والشعيرة.

171784مسألة :السنّة لإلمام أن ال يأتي إال عند صالة العيد ،وينصرف إذا انتهت ،فال
يتطوع قبلها وال بعدها اقتداء بالرسول ّ ،أما المأموم فاألفضل
ّ
له أن يتقدّ م؛ ليحصل له فضل انتظار الصالة.

النبي  أعط��ى مص ّلى العيد
171785مس��ألة :لمص َّل��ى العيد تح ّي��ة؛ ألن ّ
وليعتزلن مصالنا»(.)2
حكم المسجد؛ لقوله في الح ّيض« :ليشهدنّ الخير
ّ

171786مسألةُ :ي َس ّن لمن فاتته صالة العيد أو فاته بعضها أن يقضيها على صفتها .هذا
على المذهب؛ لحديث« :من نام عن صالة أو نس��يها فليصلها إذا ذكرها»(،)3

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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فأتموا»( ،)1ولكن في هذا االستدالل
وحديث« :فما أدركتم فص ّلوا وما فاتكم ّ
نظ��ر؛ ألن المراد بالحديثي��ن الفريضةّ ،أما هذه فصالة مش��روعة على وجه

االجتم��اع ،فإذا فاتت فإنها ال تقض��ى إال بدليل يدل على قضائها إذا فاتت؛
ولهذا إذا فاتت الرجل صالة الجمعة لم يقضها ،وإنما يص ّلي فرض الوقت

يس��ن لمن فاتته أن يقضيها؛ ألن ذلك لم يرد
وهو الظهر .فالصحيح :أنه ال
ّ
النبي ؛ وألنها صالة ذات اجتماع معين ،فال تشرع إال على
عن ّ

هذا الوجه.

171787مس��ألة :ال تُش��رع صالة العيد في البيوت؛ ألن رس��ول الله  أمر
الناس أن يخرجوا إليها ،وأمر النساء العواتق ،وذوات الخدور ،والح َّيض أن

ِّ
فليصل في بيته.
يشهدن الخير ودعوة المسلمين( ،)2ولم يقل :ومن تخ ّلف

يس��ن التكبي��ر لعيد الفط��ر؛ لقول الل��ه تعالى﴿ :ﯟ ﯠ
171788مس��ألة:
ُّ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [البقرة.]185:

يسن التكبير لعيد األضحى؛ لعموم قول الله تعالى ﴿ :ﮙ
171789مس��ألةُّ :
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [الح��ج]28:؛ ولقول��ه تعال��ى﴿ :ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﴾ [البق��رة]203:؛ ولحدي��ث« :م��ا العمل ف��ي أيام أفضل
منها في هذه؟ قال��وا :وال الجهاد؟ قال :وال الجهاد ،إال رجل خرج يخاطر
بنفس��ه وماله ،فلم يرجع بش��يء»()3؛ ولحديث« :ما من أيام أعظم عند الله

فيهن من التهليل
فيهن من هذه األيام العش��ر ،فأكثروا ّ
أحب إليه العمل ّ
وال ّ
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري.
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والتكبير والتحميد»(.)1
171790مس��ألة :التكبير ف��ي عيد الفطر آكد من التكبير في عي��د األضحى؛ ألن الله
ن��ص عليه ف��ي الق��رآن فق��ال﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ّ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﴾ [البقرة ،]185:وش��يء ن ََّص عليه القرآن
بعينه يكون آكد مما جاء على سبيل العمومّ .أما عيد األضحى فإنه داخل في

عموم العمل الصالح ،وهو داخل في عموم قوله تعالى ﴿ :ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [الح��ج .]28:وق��ال
إن التكبير في األضحى أوكد؛ ألنه متّفق عليه بين العلماء،
بع��ض العلماءّ :

والفط��ر مختل��ف فيه؛ وألن ف��ي األضحى تكبي��ر ًا مق ّيد ًا عق��ب الصلوات،
والفطر ليس فيه تكبير مق ّيد على رأي أكثر العلماء.

أن الن��اس أ َّدوا فريضة من فرائض
171791مس��ألة :مناس��بة التكبير لعيد الفطر :هي ّ
اإلس�لام ،وهي الصي��ام ،فجعل لهم الله ه��ذا اليوم يوم ٍ
عي��د يفرحون فيه،
َ َ
ويفعل��ون فيه من الس��رور واللعب المب��اح ما يكون فيه إظه��ار لهذا العيد،
وش��كر لله لهذه النعمة ،فهم يفرحون بأنهم تخ ّلصوا بالصوم من الذنوب،
حيث قد يغفر لهم ما تقدّ م من ذنبهم.

الحجة،
171792مس��ألة :مناس��بة التكبير لعيد األضحى :هي أنه يأتي بعد عش��ر ذي
ّ
وه��ي أيام فاضل��ة؛ وألن الواقفين بعرفة يط ّلع الله عليهم ،ويش��هد مالئكته
بأنهم يرجعون مغفور ًا لهم فيتخ ّلصون من الذنوب.

((( أخرجه أحمد ،وصححه شعيب األرنؤوط.
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171793مسألة :التكبير للعيدين نوعان:
أي وقت.
1 .1مطلق يف ّ

2 .2مق ّيد بأدبار الصلوات المفروضة ولو صلاّ ها منفردا ـ على الصحيح ـ.

171794مس��ألة :التكبير المق ّيد يكون عق��ب ّ
كل فريضة في جماعة .هذا على قول.
أن األمر في هذا واس��ع ،فإن ك ّبر بعد صالت��ه منفرد ًا فال
ولك��ن الصحي��حّ :
ّ

حرج عليه.

(اللهم أنت
171795مس��ألة :التكبير المق ّيد يكون بعد استغفار المص ّلي وبعد قوله:
ّ
السالم ومنك السالم تباركت يا ذا الجالل واإلكرام)؛ ألن االستغفار وقول:

(اللهم أنت السالم )...ألصق بالصالة من التكبير.
ّ

171796مس��ألة :الس��نّة أن يجهر الرج��ال بالتكبير للعيدين؛ إظهار ًا للش��عيرة ،لكن
حولهن رجال فال حرج في الجهر.
سر ًا إال إذا لم يكن
ّ
النساء يكبرن ّ

171797مس��ألة :إذا نس��ي المس��لم التكبير المق ّيد قضاه ما لم ُي ْح ِدث ،أو يخرج من
ولكن الصحيح :أنه يقضيه
المسجد ،أو َي ُطول الفصل .هذا على المذهب.
ّ
وأما إذا خرج من المس��جد،
ولو أحدث؛ ألن الذكر ال يش��ترط له الطهارةّ .
وأما
فإن كان بعد طول مكث ،فإنه يسقط ال بخروجه ،ولكن بطول المكثّ .

إذا طال الفصل فال يقضه؛ ألن التكبير للعيد س��نّة مش��روعة عقب الصالة،
وقد فاتت بفوات وقتها؛ وألنه إذا طال الفصل لم يكن مق ّيد ًا بالصالة؛ وألنه

إذا كانت الصالة لو س�� ّلم منها ناسيًا وخرج من المسجد وذكر قريبًا رجع

وأت��م صالت��ه فبنى بعضها على بع��ض مع الخروج من المس��جد ،فهذا من
ّ

باب أولى.
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النبي
171798مس��ألة :ال ُي َس ّ
��ن التكبي��ر المق ّيد عقب ص�لاة نافلة؛ ألنه لم ي��رد عن ّ
 ،وال عن أصحابه .
النبي
171799مس��ألة :ال ُي َس ّ
��ن التكبي��ر المق ّي��د عقب صالة عي��د؛ ألنه لم يرد ع��ن ّ
 ،وال عن أصحابه .

وي َس ّن للرجال والنساء
181800مسألةُ :ي َس ّن التكبير المطلق لعيد الفطر بدخول ليلتهُ ،
والصغ��ار والكبار في البيوت واألس��واق والمس��اجد وغيره��ا؛ لقول الله

تعال��ى﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [البقرة،]185:
وإكمال العدّ ة يكون عند غروب الش��مس آخر يوم من رمضانّ ،إما بإكمال
وإما برؤية الهالل.
ثالثينّ ،

��ن التكبي��ر المطلق لعيد األضح��ى من غروب ش��مس آخر يوم
181801مس��ألةُ :ي َس ّ
الحجة؛ لعم��وم قول الله
م��ن ذي القعدة إل��ى آخر يوم الثالث عش��ر من ذي
ّ

تعالى ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾ [الحج]28:؛ ولقوله تعالى:

﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾ [البق��رة ،]203:واأليام المعدودات :هي

أيام التش��ريق؛ ولحديث« :ما العمل في أيام أفض��ل منها في هذه .قالوا :وال
الجهاد في سبيل الله؟ قال :وال الجهاد في سبيل الله ،إال رجل يخرج يخاطر

بنفسه وماله ،فلم يرجع بشيء»()1؛ ولحديث« :أيام التشريق أيام أكل وشرب

وذكر لله تعالى»()2؛ ولحديث أنس« :أنه سئل كيف كنتم تصنعون في الدفع
الم ِه ّل»( ،)3وكان
من منى إلى عرفات مع رس��ول الله؟ فقال :م ّنا المك ِّبر وم ّنا ُ
((( أخرجه البخاري.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري ومسلم.

506

املختصر املاتع للشرح املمتع (كتاب الصالة )

يقرهم على ذلكّ ،
أن التكبير المطلق سنّة؛
فيدل هذا على ّ
النبي ّ 
ّ
ولفعل الصحابة ،فقد كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى الس��وق يك ّبران
فيك ّبر الناس بتكبيرهما(.)1

181802مس��ألة :يبدأ التكبير المق ّيد لعيد الفطر من انتهاء صالة مغرب آخر يوم من
رمضان ،وينتهي به بعد صالة فجر يوم العيد.

181803مس��ألة :يبدأ التكبير المق ّيد لعيد األضحى لغير الحاج من انتهاء صالة فجر
الحجة.
يوم عرفة ،وينتهي به بعد صالة عصر يوم الثالث عشر من ذي
ّ

للحاج من ص�لاة الظهر يوم
181804مس��ألة :يب��دأ التكبير المق ّي��د لعيد األضح��ى
ّ
الم ْحرِم مش��غول قبل ذلك بالتلبي��ة ،وينتهي به بعد صالة عصر
النحر؛ ألن ُ
الحجة.
يوم الثالث عشر من ذي
ّ

181805مس��ألة :يب��دأ التكبي��ر المطلق لعي��د الفطر من غروب ش��مس آخر يوم من
رمضان إلى أن يك ّبر اإلمام لصالة العيد.

181806مس��ألة :يب��دأ التكبي��ر المطلق لعي��د األضحى من غروب ش��مس آخر يوم
م��ن ذي القع��دة إلى أن ينتهي اإلمام م��ن خطبة العيد .ه��ذا على المذهب.

ولكن الصحيح :أنه ينتهي بغروب الش��مس من آخر يوم من أيام التش��ريق؛
ّ
لقول��ه تعال��ى ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾ [البق��رة ]203:واألي��ام

المعدودات هي أيام التش��ريق؛ ولحديث« :أيام التش��ريق أيام أكل وشرب
وذكر لله»( ،)2ولم يق ّيده بأدبار الصلوات بل قال« :وذكر لله» فأطلق؛ وألن

((( أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ،وقال ابن حجر« :لم أره موصوال عنهما».
((( أخرجه مسلم.
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ترتج ِمنى
عم��ر  كان يك ّبر في منى بق ّبته فيك ّبر الن��اس بتكبيره حتى ّ
تكبير ًا ،وكان ابن عمر يكبر ِ
بمنى تلك األيام(.)1
ّ

نص ،فاألمر فيه َس�� َعة ،إن ش��اء ك ّبر
181807مس��ألة :ليس في صفة التكبير للعيدين ُّ
ش��فعًا( :الل��ه أكبر ،الله أكب��ر ،ال إله إال الل��ه ،والله أكبر ،الل��ه أكبر ،ولله
الحمد) ،وإن ش��اء ك ّبر وتر ًا( :الله أكبر ،الله أكبر ،الله أكبر ،ال إله إال الله،
والله أكبر ،الله أكبر ،الله أكبر ،ولله الحمد) ،وإن شاء ك ّبر وتر ًا في األولى
وشفعًا في الثانية( :الله أكبر ،الله أكبر ،الله أكبر ،ال إله إال الله ،والله أكبر،

الله أكبر ،ولله الحمد).

181808مس��ألة :ال بأس أن يقول المس��لم ألخيه المس��لم في العي��د( :تق ّبل الله منّا
ومنك) ،أو (عيد مبارك) ،أو (تق ّبل الله صيامك وقيامك) ،أو ما أشبه ذلك؛
ألن ه��ذا ورد م��ن فعل بعض الصحابة  فعن محم��د بن زياد قال:

«كنت مع أب��ي أمامة
النبي  فكانوا
الباهلي وغيره من أصحاب ّ
ّ
إذا رجع��وا يق��ول بعضهم لبعض :تقبل الله منّا ومنك��م»()2؛ وألنه ليس في

ذلك محذور.

وأول من
181809مسألة :ال بأس بالتعريف عش ّية عرفة باألمصار؛ ألنه ِذك ٌْر ودعاءّ ،
ولكن الصحيح:
فعل��ه ابن عباس وعمرو بن حريث(.)3هذا على المذهب.
ّ

صح عن ابن عباس فلع ّله على نطاق
ّ
أن هذا فيه بأس وأنه من البدع ،وهذا إن ّ
حري باإلجابة،
ض ّي��ق مع أهله وهو صائم في ذل��ك اليوم ،ودعاء الصائ��م
ٌّ

((( ع ّلقه البخاري بصيغة الجزم.

((( قال اإلمام أحمد« :إسناده ج ّيد».

((( فعل ابن عباس أخرجه البيهقي يف «سننه» ،أ ّما عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة يف «مصنفه».
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وأما أن يفعل بالمساجد ويظهر
فلع ّله جمع أهله ودعا عند غروب الشمسّ ،

أن هذا من البدع؛ ألنه لو كان خير ًا لس��بقنا إليه الصحابة؛
ويعلن ،فال ش��ك ّ

مما تتوافر الدواعي على نقله.
ولكان هذا ّ

181810مس��ألة :التعريف عش�� ّية عرفة باألمصار :هو أنهم يجتمعون آخر النهار في
المساجد على الذكر والدعاء تش ّبهًا بأهل عرفة.

يص��ح أن يقال فيها :ال ب��أس بها؛ ألنها ّإما س��نّة فتكون
181811مس��ألة :العب��ادة ال
ّ
أن تكون عبادة ال بأس بها ،فهذا
وإما بدعة فيكون فيها بأسَّ .أم��ا ْ
مطلوب��ةّ ،
ّ
محل نظر.

***

باب صالة الكسوف
181812مس��ألة :الكس��وف والخس��وف بمعن��ى واح��د ،يقال :كس��فت الش��مس،
وخسفت ،وكسف القمر وخسف ،وإن جعل الكسوف للشمس والخسوف

للقمر فال بأس.

181813مس��ألة :الكس��وف :هو انحجاب ض��وء أحد النيرين أو بعضه بس��بب غير
معتاد.

أن القمر يحول بينها وبين
181814مس��ألة :الس��بب
الحس ّي لكسوف الش��مس هوّ :
ّ
األرض فيحجبها عن األرضّ ،إما ك ّلها أو بعضها.

الشمس عن جميع األرض؛ ألنه أصغر
القمر
181815مس��ألة :ال يمكن أن يحجب
َ
ُ
منها ،حتى لو كسفها عن بقعة على قدر مساحة القمر لم يحجبها عن البقعة
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األخرى؛ ألنها أرفع منه بكثير؛ ولذلك ال يمكن أن يكون الكسوف ك ّليًا في

الش��مس في جميع أقطار الدنيا أبد ًا ،إنما يكون في موضع معين ،مس��احته
بقدر مساحة القمر.

181816مس��ألة :ال يمكن الكسوف في اليوم الس��ابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر
لبعد القمر عن الشمس في هذه األيام ،إنما يقرب منها في آخر الشهر.

��ي لكس��وف القمر ه��و :حيلول��ة األرض بينه وبين
181817مس��ألة :الس��بب
ّ
الحس ّ
الش��مس؛ ألن القمر يس��تمدّ نوره من الش��مس كالمرآة أم��ام القنديل .قال
تعال��ى﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﴾ [اإلسراء ،]12:فالشمس منيرة مبصرة بنفسها ،وآية الليل القمر ممحو
ليس فيه نور ،وقال تعالى﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ [الفرق��ان ،]61:وقال تعال��ى﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [نوح.]16:

181818مسألة :ال يمكن أن يكسف القمر في الليلة الثامنة ،أو التاسعة ،أو العاشرة،
أو الحادية عش��رة ،أو السابعة عش��رة ،أو العشرين ،أو الخامسة والعشرين،

أو الس��ابعة والعشرين ،فال يمكن أن يكسف إال في ليالي اإلبدار أي الرابعة
عش��رة ،والخامس��ة عش��رة؛ ألنها هي الليالي التي يمكن أن تحول األرض

بينه وبين الش��مس؛ ألنه في جهة والش��مس في جهة ،فهو في جهة الشرق،
ٍ
وحينئذ ينكسف
والشمس في جهة الغرب فيمكن أن تحول األرض بينهما
القمر.
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الشرعي لكسوف الشمس والقمر هو :تخويف الله لعباده؛
181819مس��ألة :السبب
ّ
لحديث« :إنّ الش��مس والقمر آيتان من آيات الله ال ينكس��فان لموت أحد
وال لحيات��ه ،وإنما يخوف الله بهما عباده»()1؛ ولهذا ُأمرنا بالصالة والدعاء

والذكر وغير ذلك.

الشرعي لكس��وف الش��مس والقمر هو الذي يفيد العباد؛
181820مس��ألة :الس��بب
ّ
��ي فليس ذا فائ��دة كبي��رة؛ ولهذا لم
ليرجع��وا إل��ى الل��هّ ،أما الس��بب
ّ
الحس ّ

يبين��ه
النب��ي  ،ولو كان فيه فائ��دة كبيرة للن��اس لب ّينه عن طريق
ّ
��ي ،ولكن ال حاج��ة لنا به،
الوح��ي؛ ألن الله يعلم س��بب الكس��وف
ّ
الحس ّ
ومثل هذه األمور الحس��ية َيكِ ُل الله أمر معرفتها إلى الناس ،وإلى تجاربهم
حت��ى يدركوا م��ا أودع الله في هذا الكون من اآليات الباهرة بأنفس��همّ ،أما
األس��باب الشرع ّية ،أو األمور الشرع ّية التي ال يمكن أن تدركها العقول وال
الحواس ،فهي التي يب ّينها الله للعباد.

181821مسألة :ليس من األفضل أن ُيخْ َبر الناس بالكسوف قبل أن يقع؛ ألن إتيانه بغتة
أشدّ وقعًا في النفوس ،وإذا تحدّ ث الناس عنه قبل وقوعه ،وتروضت النفوس
طبيعي ،كأنها صالة عي��د يجتمع الناس لها؛
ل��ه ،واس��تعدت له صار كأنه أم��ر
ّ
ولهذا ال تجد في اإلخبار به فائدة ،بل هو إلى المضرة أقرب منه إلى الفائدة.

181822مسألة :إذا قال الفلكيون :إنه سيقع كسوف أو خسوف فال يص َّلى حتى ُيرى
رؤية عادية؛ لحديث« :إذا رأيتم ذلك فص ّلوا»(.)2
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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من الله على أهل بلد بأن صاروا ال يرون الكسوف إال بمك ّبر أو
181823مسألة :إذا ّ
نظارات فال يص ّلون.

بالس��نّة واإلجم��اع ،فالس��نّة :فعل��ه
181824مس��ألة :ص�لاة الكس��وف مش��روعة ُ
 ،)1(وحدي��ث« :إذا رأيت��م ذلك فص ّل��وا»( .)2واإلجماع منعقد
على مشروع ّيتها.

إن صالة الكس��وف مش��روعة بالكتاب أيضًا،
181825مس��ألة :قال بعض العلماءّ :
واس��تنبطها من قول الله تعالى﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ [فصل��ت،]37:

إن الناس ال يس��جدون للش��مس وال للقم��ر وهما عل��ى مجراهما
وق��الّ :

الطبيعي العادي ،وإنما يسجدون لهما إذا حصل منهما هذا الكسوف خوفًا
ّ
منهما ،فأمر الله أن يكون السجود له .وهذا االستنباط وإن كان له شي ٌء من

الوجاهة ،لكن لوال ثبوت السنّة لم نعتمد عليه.

عل��ي غيرها؟ قال:
181826مس��ألة :صالة الكس��وف ُس��نّة مؤكدة؛ لحدي��ث« :هل
َّ
تط��وع»()3؛ ولحدي��ث «أخبره��م ب��أن الل��ه ف��رض عليهم خمس
ال إال أن ّ

ولكن
صل��وات»( ،)4ول��م يذكر س��واها .هذا هو المش��هور عند العلم��اء.
ّ
الصحي��ح :أنها فرض كفاية؛ ألن
النب��ي  أمر بها وخرج فزعًا،
ّ
وقال :إنه��ا تخويف ،وخطب خطبة عظيمة ،و ُعرض��ت عليه الجنّة والنّار،

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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ّ
النبي ذك��ر الصلوات
وكل ه��ذه القرائ��ن العظيمة تش��عر بوجوبه��ا؛ وألن ّ
تتكرر في ّ
كل زمان وفي
الخمس في الحديثين السابقين؛ ألنها اليوم ّية التي ّ
كل مكانّ ،أما صالة الكسوف ،فإنها تجب بأسبابها ،وما وجب بسبب فإنه
ليس كالواج��ب المطلق؛ ولهذا لو نذر اإلنس��ان أن يص ّلي ركعتين لوجب

عليه أن يص ّلي مع أنها ليس��ت من الصلوات الخمس ،لكن وجبت بس��بب
نذره ،فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقًا.

181827مس��ألة :ت َُس ّن صالة الكسوف جماعة ،وت َُس ّن فرادى في المساجد والبيوت
أن
وغيره��ا؛ لعم��وم حدي��ث« :إذا رأيتم ذل��ك فص ّلوا»( ،)1ولكن ال ش��ك ّ
النبي صلاّ ها
اجتماع الناس أولى ،بل األفضل أن يص ّلوها في الجوامع؛ ألن ّ
في مس��جد واحد ودعا الن��اس إليها؛ وألن الكثرة ف��ي الغالب تكون أدعى

للخشوع وحضور القلب ،وأقرب إلى إجابة الدعاء.

181828مس��ألة :الس��نّة في صالة الكس��وف الجهر س��واء ف��ي الليل أو ف��ي النهار؛

لحديث« :أنّ رسول الله  جهر في صالة الخسوف بقراءته»(.)2

181829مس��ألة :صفة صالة الكس��وف ه��ي( :ركعتان يقرأ في األول��ى بعد الفاتحة
وي ْح ِمد،
وي َس ِّمعَ ،
سورة طويلة ،ثم يركع طويالً ،ثم يرفع رأسه من الركوعُ ،
ث��م يق��رأ الفاتحة وس��ورة طويلة دون األولى ،ث��م يركع فيطيل ب�لا تقدير ـ
وي ْح ِمد ،ويطيل هذا
عل��ى الصحيح ـ ،وهو دون ّ
وي َس ِّ
��معَ ،
األول ،ثم يرفعُ ،
النبي في صالته ،قال
القي��ام بحيث يكون قريبًا من الركوع؛ ألن ه��ذه عادة ّ
النبي  فرأيت قيامه ،وقعوده،
البراء بن عازب« :رمقت صالة ّ

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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وركوعه ،وس��جوده قريبًا من الس��واء»( ،)1ثم يسجد س��جدتين طويلتين،

ويطي��ل الجلوس بين الس��جدتين بقدر الس��جود ،ثم يص ِّل��ي الركعة الثانية
كالركعة ألولى ،لكن دونها في ّ
ويس ّلم)(.)2
كل ما يفعل ،ثم ّ
يتشهد ُ

181830مس��ألة :ال يش��رع لصالة الكس��وف خطبة .هذا هو المشهور من المذهب.
��ن لصالة الكسوف خطبة واحدة تكون بعدها؛ ألن
ولكن الصحيح :أنه ُي َس ّ
ّ

لم��ا انتهى من صالة الكس��وف «قام فحم��د الله وأثنى
النب��ي ّ 
ّ
ثم وعظ الناس»(.)3
ثم قال :أ ّما بعدّ ،
عليهّ ،

أتمها خفيفة؛ لحديث:
181831مس��ألة :إذا علم اإلمام تج ِّلي الكس��وف في الصالة ّ
«ص ّل��وا حتى ينكش��ف م��ا بكم»()4؛ وألن الس��بب الذي من أجله ش��رعت
الصالة قد زال.

181832مسألة :لو حصل كسوف ثم تل ّبدت السماء بالغيوم فإنه يعمل بقول علماء
أن قولهم منضبط.
الفلك بالنسبة لوقت التج ّلي؛ ألنه ثبت بالتجارب ّ
181833مس��ألة :إذا لم يعلم بالكسوف إال بعد زواله فال يقضى؛ ألن القاعدة تقول:
ُّ
(كل عبادة مقرونة بسبب ،فإذا زال السبب زالت مشروعيتها).

181834مسألة :إذا شرع في صالة الكسوف قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقت
الفريضة ،وجب تخفيف صالة الكس��وف إن ضاق وقت الفريضة؛ لتص ّلى
الفريضة في وقتها ،وإن اتسع وقت الفريضة فيستمر في صالة الكسوف.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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لما غابت ذهب
181835مس��ألة :إذا غابت الش��مس كاس��فة ،فإنه ال يص ّلى؛ ألنه��ا ّ
سلطانها ،وكونها كاسفة أو غير كاسفة بالنسبة لنا حين غابت ال يؤ ّثر شيئًا،

فلما زال سلطانها سقطت المطالبة بالصالة لكسوفها.
ّ

181836مس��ألة :إذا كسفت الش��مس في آخر النهار ،فال يص ّلى الكسوف بناء على
وأن ذوات األسباب ال تفعل في وقت النهي .هذا على المذهب.
أنها سنّةّ ،
ولكن الصحيح :أنه يص َّلى للكسوف بعد العصر؛ لعموم قول حديث« :إذا
ّ
رأيتم ذلك فص ّلوا»( ،)1فيش��مل ّ
كل وقت؛ وألن ذوات األسباب تص َّلى في
أوقات النهي ـ على الصحيح ـ ،وهو الرواية الثانية عن اإلمام أحمد.
يتمها
181837مس��ألة :إذا شرع في صالة الكسوف بعد العصر ثم غابت كاسفة فإنه ّ
خفيفة؛ ألنها إذا غابت فهي كما لو تج ّلى.
181838مس��ألة :إذا طلعت الشمس كاسفة فال يص ّلى إال إذا ارتفعت ِقيد رمح ،فإن
ولكن الصحيح:
تج ّل��ى قبل أن ترتفع قيد رمح س��قطت .فعلى المذه��ب.
ّ
أتمها خفيفة.
أنها تص ّلى مباشرة ،فإذا تج ّلى قبل زوال وقت النهي ّ

181839مسألة :إذا طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه ال يص ّلى؛ ألنه ذهب سلطانه
فإن سلطان القمر الليل ،كما لو غابت الشمس وهي كاسفة.

181840مسألة :لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس فإنه ال يص َّلى؛ ألنه
ولك��ن الصحيح :أنها تص َّلى
وقت نهي .هذا على المش��هور من المذهب.
ّ
إن كان القمر لوال الكس��وف ألضاءّ ،أما إن كان النهار قد انتش��ر ،ولم يبق
إال القليل على طلو ٍع الشمس فهنا قد ذهب سلطانه ،والناس ال ينتفعون به،
سواء كان كاسفًا أو مبدر ًا.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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181841مس��ألة :إذا ُوجدت آي��ة تخويف كالصواع��ق ،والرياح الش��ديدة ،وبياض
الليل ،وس��واد النه��ارِ ،
والح َمم ،وغير ذلك فإنه ال تص َّلى صالة الكس��وف
النب��ي كانت توجد في عهده الري��اح العواصف ،واألمطار
إال الزلزل��ة؛ ألن
ّ

ولكن
الكثي��رة ،وغير ذلك مم��ا يكون مخيفًا ول��م يصل .هذا على ق��ول.
ّ
الصحي��ح :أنه يش��رع أن يص ّلى ّ
ل��كل آية تخويف؛ لعم��وم الع ّلة وهي قوله
يخ��وف الل��ه بهما عب��اده»()1؛
« :إ ّنهم��ا آيت��ان من آي��ات الله
ِّ
وألن الكرب��ة الت��ي تحصل في بعض اآليات أش��دّ من الكرب��ة التي تحصل
النبي كان��ت توجد في عهده العواصف،
وأما ما ذكر من ّ
في الكس��وفّ .
أن ّ

وقواص��ف الرعد ،فالج��واب :أنه قد تكون ه��ذه رياحًا معتادة ،والش��يء
ف وإن كان شديد ًا.
يخو ُ
المعتاد ال ِّ

181842مس��ألة :إذا زلزل��ت األرض فإنه��م يص ّلون صالة الكس��وف حتى تتو ّقف.
والمراد بالزلزل��ة :الزلزلة الدائمة؛ ألنه روي عن عبد الله بن عباس أنه كان

()2
علي بن أبي طالب .)3(
يص ّلي للزلزلة  ،وروي أيضا عن ّ

إن أت��ى المص ِّل��ي للكس��وف ف��ي ّ
كل ركع��ة بث�لاث ركوعات أو
181843مس��ألةْ :
النب��ي « :أنه ص ّلى ثالث
أرب��ع أو خمس ج��از؛ ألنه ورد عن
ّ
ركوعات في ركعة واحدة»( )4أخرجه مسلم ،لكن هذه الرواية شا ّذة ،ووجه
النبي« :ص َّلى
ش��ذوذها :أنها مخالفة لما اتّفق عليه البخاري ومس��لم من ّ
أن ّ

((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه عبد الرزاق ،وابن أبي شيبة ،والبيهقي وقال« :هو عن ابن عباس ثابت».
((( أخرجه البيهقي.
((( أخرجه مسلم.
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صالة الكس��وف في ّ
أن
كل ركعة ركوعان فقط»( ،)1ومن المعلوم باالتّفاق ّ
النبي ول��م ِّ
مرة واح��دة فقط ،ولكن
يصل له إال ّ
الكس��وف لم يق��ع في عهد ّ
علي بن أبي طالب« :أنه ص ّلى ف��ي ّ
كل ركعة أربع ركوعات»(،)2
ثب��ت عن ّ

وعلى هذا فيكون من ُس��نّة الخلفاء الراش��دين ،وهذا ينبني على طول زمن
أن زمن الكس��وف س��يطول فال حرج م��ن أن نص ِّلي
الكس��وف ،فإذا علمنا ّ
ثالث ركوعات في ّ
كل ركعة ،أو أربع ركوعات ،أو خمس ركوعات؛ ألن
ّ
كل ذل��ك ورد ع��ن الصحابة وهو يرجع إلى زمن الكس��وف إن طال زيدت

الركوعات ،وإن قصر فاالقتصار على ركوعين أولى.

األول في صالة الكسوف والخسوف ُسنّة وليس ركنًا.
181844مسألة :ما بعد الركوع ّ

181845مسألة :ال تدرك الركعة في صالة الكسوف بالركوع الثاني؛ ألنه سنّة ،وإنما
األول ،فإذا دخل مسبوق مع ِ
اإلمام بعد أن رفع رأسه
تدرك الركعة بالركوع ّ
األول فإن ه��ذه الركعة تعتبر ق��د فاتته فيقضيه��ا؛ ألن الركوع
م��ن الرك��وع ّ
األول هو الركن ،وما بعده سنّة.
ّ

181846مس��ألة :إذا ص َّلى صالة الكس��وف كما تص َّلى صالة النافل��ة ،في ّ
كل ركعة
األول ُسنّة.
ركوع فال بأس؛ ألن ما زاد على الركوع ّ

ّ
فمحل خالف في إعادتها ،وعمل
181847مسألة :لو انتهت الصالة والكسوف باق،
يترجح عندي شيء ،لكنّي أفعل عدم
الناس اليوم على أنها ال تعاد .وأنا لم ّ
اإلعادة.

((( أخرجه البخاري ومسلم.

((( أخرجه أحمد ،والبيهقي ،وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده ضعيف».
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مرتين أو
181848مس��ألةُ :ي َس ّ
��ن النداء لصالة الكس��وف ،ويقال( :الصالة جامع��ة) ّ
أن الناس قد س��معوا؛ لحديث عبد
ثالث��ًا ،بحيث يعل��م أو يغلب على ظنّه ّ

«لما كسفت الشمس على عهد رسول الله 
الله بن عمرو قالّ :

ن��ودي :إنّ الصالة جامعة»( .)1وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهار،
فف��ي الليل قد يك��ون الناس نائمين يحتاجون لتكرار الن��داء ،وفي النهار ال

مرتين أو ثالثًا.
س ّيما مع هدوء األصوات يمكن أن يكفيهم النداء ّ

181849مس��ألة :ينادى لالستس��قاء والعيدين (الصالة جامعة) .هذا على المذهب.
األول
ولكن الصحيح :خالفه؛ ألن الكسوف يقع بغتة ،خصوصًا في الزمن ّ
ّ
لم��ا كان الن��اس ال يدرون عن��ه إال إذا وقع؛ وألن االستس��قاء والعيدين لم
ّ

النبي  ينادي لهما؛ ّ
النبي
يكن ّ
وكل ش��يء وجد س��ببه في عهد ّ
ول��م يفعله َف ِف ْع ُل ُه بدع��ة؛ ألنه ليس هناك مانع يمنعه من النداء ،ولو كان هذا
السبب يشرع له النداء ألمر المنادي أن ينادي لها.

181850مسألة :تم ّيزت صالة الكسوف عن بقية الصلوات بأمور هي:
1 .1زيادة ركوع يف ّ
األول.
كل ركعة على الركوع ّ
أن فيها بعد الركوع قراءة.
ّ 2 .2

3 .3تطويل القراءة فيها والركوع والسجود.

4 .4الجهر فيها بالقراءة ليالً أو نهار ًا.

5 .5يش��رع إذا انتهت الصالة ،ولم ّ
يتجل الكس��وف :الذكر ،واالس��تغفار،

والتكبير ،والعتق ،وهذا فرق خارج عن نفس الصالة لكنّه فرق صحيح.

((( أخرجه البخاري.
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باب صالة االستسقاء
السقيا.
181851مسألة :االستسقاء لغة :استفعال من سقى وهو طلب ُّ

السقيا من الله.
181852مسألة :االستسقاء اصطالحا :هو طلب ُ

181853مس��ألة :إذا أجدب��ت األرض ،أي خل��ت م��ن النبات ،و َق َح َ
��ط المطر ،كان
االستس��قاء ُسنّة مؤكدة؛ ألن في ذلك ضرر على أصحاب المواشي ،وعلى

اآلدم ّيين أيضًا.

يتضرر به البلدّ ،أما
181854مس��ألة :ال َيستسقي المس��لم إال ألرضه وما حولها مما
ّ
يضر غيرهم ،ما ل��م يأمر به اإلمام
يضره��م ،وإن كان ّ
م��ا كان بعي��د ًا فإنه ال ّ
فتص ّلى.

النبي  على أوجه متعدّ دة منها:
181855مسألة :االستسقاء ورد عن ّ

والنبي يخطب الناس ،فقال:
1 .1الوج��ه األول :أنه دخل رجل ي��وم الجمعة
ّ
«يا رس��ول اهلل هلكت األموال ،وانقطعت السبل فادع اهلل يغيثنا ،فرفع

اللهم أغثنا ث�لاث مرات،
النب��ي يدي��ه ،ورفع الن��اس أيديهم ،وق��ال:
ّ
ّ
وكانت السماء صحو ًا ،فأنش��أ اهلل سحابة فرعدت وبرقت وأمطرت،
النبي من المنبر إال والمطر يتحادر من لحيته»(.)1
ولم ينزل ّ

النبي  كان يف غزوة ونقص عليهم الماء،
2 .2الوجه الثانيّ :
أن ّ
فاستغاث اهلل فأنشأ اهلل مزنًا فأمطرت وسقاهم وارتووا(.)2

((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( لم أجده.
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النبي  دعا اهلل بأن يسقيهم ،فقام أبو لبابة ـ
3 .3الوجه الثالثّ :
أن ّ
إن التمر يف البيادر ،فقال رسول اهلل ـ:
وكان فالحًا ـ فقال :يا رسول اهلل ّ
«اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة َف َي ُسدَّ َث ْع َل ِ
ب ِم ْر َب ِد ِه بِإِ َزا ِر ِه ـ أي الفجوة
ّ
التي يدخل منها الس��يل إلى البستان ـ فأمطرت السماء ،وخاف الناس

من فساد التمر فجاؤوا إلى أبي لبابة ،وقالوا :اذهب إلى مربدك وسدّ ه

بإزارك ليقف المطر ،فذهب فسدّ ه بإزاره فوقف المطر»(.)1

181856مس��ألة :البي��در :هو م��ا يجمع في��ه التمر لييب��س ،وكانوا إذا ُّ
ج��ذوا النخل
��مى
يضعون��ه في مكان ُم َع��دٍّ لهذا حتى ييب��س ،ثم يدخلونه في البيوت ُي َس َّ

ويسمى (الجرين) أيضًا.
(البيدر)،
ّ

النبي
181857مس��ألة :ليس الزمًا أن يكون االستس��قاء على الصفة التي وردت عن ّ
 ،فللناس أن يستس��قوا في صلواتهم ،فإذا سجد اإلنسان دعا
الله ،وإذا قام من الليل دعا الله ر ّبه.

تصح صالة االستسقاء جماعة وفرادى ،واألفضل أن تكون جماعة
181858مسألة:
ّ
النبي .
كما فعل ّ

181859مس��ألة :صفة صالة االستس��قاء كصفة صالة العيد ف��ي مكانها وأحكامها؛
النبي  صلاّ ها كما ِّ
يصلي العيد»(.)2
لحديث« :أنّ
ّ

النبي .)3(
181860مسألةُ :ي َس ّن فعل صالة االستسقاء في الصحراء؛ لفعل ّ
((( أخرجه الطرباين يف الصغير.

وحس��نه
((( أخرج��ه الخمس��ة ،واب��ن خزيمة ،واب��ن حبان ،والحاك��م .وقال الرتمذي« :حس��ن صحيح»ّ ،
األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده حسن».

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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أن صالة االستس��قاء س��نّة
181861مس��ألة :تخالف صالة االستس��قاء صالة العيدّ :
مؤكدة ،وصالة العيد فرض كفاية.

181862مس��ألة :إذا أراد اإلمام الخروج لصالة االستس��قاء وعظ الن��اسَ ،ف ُي َر ِّغ ُبهم
وي َح ّذرهم من انتهاك الحرم��ات ،ويأمرهم بالتوبة من
في فع��ل الواجباتُ ،
المعاص��ي ،والخروج م��ن المظالم ،وترك التش��احن ،ويأمره��م بالصدقة
المس��تح ّبة؛ ألنها س��بب للرحم��ة .قال تعال��ى﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﴾ [األع��راف ،]56:والغي��ث رحم��ة .ق��ال تعالى﴿ :ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ [الش��ورى ]28:وهذا ك ّله مناسب.

ويأمره��م بالصيام ،وه��ذا فيه نظر؛ ألن
النب��ي  حين خرج إلى
ّ
االستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا.

181863مسألة :للتوبة خمسة شروط:
1 .1اإلخالص هلل .

واله ِّم لِ َما أصابه ووقع منه من الذنب.
2 .2الندم :وهو إظهار الغ َِّم َ

3 .3اإلق�لاع ع��ن احمل�� ّرم ،ف��إذا كانت التوبة من ت��رك الزكاة مث�لاً ،فال بدّ أن
يخرج الزكاة ،وإذا كانت من التهاون بصالة الجماعة فال بدّ أن يص ِّلي
م��ع الجماع��ة ،وإذا كانت من الغيبة ف�لا بدّ أن يقلع ع��ن الغيبة ،وإذا
كان��ت أخذ مال ال يس��تح ّقه فال ب��دّ أن ير ّده إلى صاحب��ه ،وإذا كانت

من ضرب إنس��ان اعت��دى عليه بالضرب فال بدّ أن يس��تح ّله أو يقول:
اضربني كما ضربتك.

4 .4الع��زم عل��ى أال يع��ود ،فال يتوب توب��ة مؤ ّقتة ،وهنا نق��ول :يعزم على أال

تمت ،ثم بعد
يع��ود ،وال نق��ول :أال يعود؛ ألنه لو فرضنا ّ
أن الش��روط ّ
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ذلك عاد فالتوبة األولى صحيحة.

5 .5أن تك��ون التوبة يف الزمن الذي تقبل فيه ،وذلك بأن تقع قبل الغرغرة .قال
تعال��ى﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾ [النس��اء ،]18:وأن تك��ون قبل طلوع

الش��مس من مغربها .قال تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ [األنعام.]158:

ّ
مالي كالغيب��ة فإن كان الذي تك ّل��م فيه قد علم
181864مس��ألة :إذا كان
الح��ق غي��ر ّ
فليذهب إليه ويستح ّله ،وإن لم يعلم فال يذهب إليه ،بل يستغفر لهَ ،و َي ْذك ُُر ُه
بخي��ر في األماكن الت��ي اغتابه فيها؛ ألنه ربما لو ذهب إليه وطلب أن يح ّلله
تأخذه العزّة باإلثم فيأبى.

181865مسألة :إذا قال لك من اغتبته :ال أح ّلك إال إذا أعطيتني عشرة دراهم فأعطه؛
ألن ه��ذا ّ
ح��ق له حتى لو طلب أكثر أعطه؛ ألن إعط��اءه في الدنيا أهون من
إعطائه في اآلخرة.

النبي 
181866مس��ألة :التش��احن س��بب لرفع الخي��ر؛ لحدي��ث« :أنّ
ّ

فتالحى رجالن من المس��لمين
خ��رج ذات يوم ل ُيخبر أصحابه بليلة القدر،
ّ
فرفعت»( ،)1أي رفع العلم بها ،أي ُأنسيها الرسول من أجل التشاحن.

181867مسألة :يمكن أن يزيل اإلنسان ما في قلبه من الحقد أو ّ
الغل على أخيه بما
يلي:

((( أخرجه البخاري.
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إن األعمال
1 .1أن يذكر ما يف بقاء العداوة من المآثم ،وفوات الخير حتى ّ
تع��رض عل��ى اهلل يوم االثني��ن والخميس ،فإذا كان بين اثنين ش��حناء
قالَ :
«أ ِ
أن اهلل ال ينظر يف عمله يوم
نظروا هذين حتى يصطلحا»( ،)1أي ّ
االثنين والخميس إذا كان بينه وبين أخيه المسلم شحناء.

أن العفو واإلصالح فيه خي��ر كثير للعايف ،وأنه ال يزيده ذلك
2 .2أن يعل��م ّ
العف��و إال عز ًا ،كما قال
النب��ي « :ما زاد اهلل عبد ًا بعفو إال
ّ
عز ًا»(.)2
ّ
أن الش��يطان ه��و ال��ذي يوق��د ن��ار الع��داوة والش��حناء بين
3 .3أن يعل��م ّ
المؤمني��ن؛ ألنه يحزن أن يرى المس��لمين متآلفين متحا ّبين ويفرح إذا
متفرقين والعداوة والشحناء بينهم.
رآهم ّ

181868مس��ألة :منع الزكاة الواجبة س��بب لمنع القطر من السماء؛ لحديث« :وما
منع قوم زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء»(.)3

181869مس��ألة :لو اختار اإلمام يوم االثنين ولم يجعله ُسنّة راتبة دائمًا من أجل أن
يوافق صيام بعض الناس لم يكن فيه بأس.

أن َي ِعدَ الناس يومًا يخرجون فيه لصالة االستسقاء،
181870مس��ألةَ :ي ْح ُس ُن باإلمام ْ
ليتأهبوا على وجه ليس
وأن يع ِّين الزمن من هذا اليوم فيقول :في ساعة كذا؛ ّ
وتأخر ِ
اإلمام حصل
فيه ضرر عليهم؛ ألن الن��اس ربما لو خرجوا مبكّرينّ ،
عليهم أذية من البرد إن كانوا في زمن شتاء صارم.

((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه ابن ماجه .قال يف «الزوائد»« :هذا حديث صالح للعمل به ،»..وحسنه األلباين.
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يس��تحب لمن خرج لصالة االستس��قاء أن يتن ّظ��ف؛ حتى ال يؤذي
181871مس��ألة:
ّ
ٍ
برائحة كريهة فيه.
المص ّلين

181872مس��ألة :الم��راد بالتّن ّظف :إزالة ما ينبغي إزالته ش��رعًا أو طبع��ًا ،فإزالة ما
ينبغ��ي إزالته ش��رعًا مثل األظفار ،والعانةِ ،
واإلبط .وم��ا ينبغي إزالته طبعًا
مثل العرق ،والروائح الكريهة.

يستحب لمن خرج لصالة االستسقاء أن يتط ّيب؛ ألنه يوم استكانة
181873مسألة :ال
ّ
وخضوع ،والطيب يشرح النفس ،ويجعلها تنبسط أكثر ،والمطلوب في هذا
«مت ََخ ِّش َعًا ُمت ََذ ِّل ً
ال
النبي  خرج ُ
اليوم االستكانة والخضوع؛ ألن ّ
يستحب له التط ّيب؛ ألن
ولكن الصحيح :أنه
ُمت ََض ِّر َعًا»( .)1هذا على قول.
ّ
ّ
النب��ي كان يعجب��ه الطيب ،وكان يح ّب��ه؛ وألن التط ّيب ال يمنع اإلنس��ان أن
ّ
ّ
متخشعًا مستكينًا لله.
يكون

ّ
متخشعًا
181874مس��ألة :يحس��ن بمن خرج لصالة االستسقاء أن يخرج متواضعًا
متضرعًا ،فال يخرج في فرح وس��رور؛ لحدي��ث ابن عباس«:خرج
متذ ّل�لاً
ّ
النبي  لالستس��قاء متذ ّل ً
ّ
متضرعًا»()2؛
متخشعًا،
ال ،متواضعًا،
ّ
ّ
ّ
التخشع والتذ ّلل.
وألن المقام يقتضي

181875مسألة :الخشوع :هو سكون األطراف ،وأن يكون على وقار وهيبة.

181876مس��ألة :التذ ّل��ل :من ال��ذل وهو اله��وان ،بمعنى أن يضع من نفس��ه ،وهو
وحس��نه
((( أخرج��ه الخمس��ة ،واب��ن خزيمة ،واب��ن حبان ،والحاك��م .وقال الرتمذي« :حس��ن صحيح»ّ ،
األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده حسن».
وحس��نه
((( أخرج��ه الخمس��ة ،واب��ن خزيمة ،واب��ن حبان ،والحاك��م .وقال الرتمذي« :حس��ن صحيح»ّ ،
األلباين .وقال شعيب األرنؤوط« :إسناده حسن».
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قريب من التواضع لكنّه أشدّ ؛ ألن ِ
اإلنسان ُيري نفسه أنه ذليل أمام الله.

التضرع :يعني االستكانة ،أو شدّ ة ِ
اإلنابة إلى الله.
181877مسألة:
ّ

181878مسألة :يحسن أن يخرج مع اإلمام لصالة االستسقاء أهل الدِّ ين والصالح؛
ألنهم أقرب إلى إجابة الدعاء.

الس��ن الذين
181879مس��ألة :يحس��ن أن يخ��رج مع اإلمام لصالة االستس��قاء كبار
ّ
أمضوا أعمارهم في الدِّ ين والصالح؛ ألنهم أقرب إلى اإلجابة.

181880مس��ألة :يحس��ن أن يخرج مع اإلمام لصالة االستس��قاء الصبيان المم ّيزون
الذين لم يبلغوا؛ ألنه ال ذنوب لهم ،فيكونون أقرب إلى ِ
اإلجابة ممن مألت
الذنوب صحائفهم.

181881مس��ألة :ال يخ��رج لصالة االستس��قاء الصغ��ار الذين لم يم ّي��زوا؛ ألنه ربما
يحصل منهم من األذية والصياح والبكاء أكثر مما يحصل من المنفعة.

التوس��ل بدع��اء الصالحين؛ ألن دع��اء الصالحي��ن أقرب
181882مس��ألة :يج��وز
ّ
أن أمي��ر المؤمنين عمر بن
إل��ى اإلجابة من دع��اء غير الصالحي��ن .ودليلهّ :
نتوس��ل إليك
الخط��اب حين خرج يستس��قي ذات يوم فقال:
«اللهم إنا ُك َّنا ّ
ّ
ثم قالُ :ق ْم يا عباس فادع
بنبينا فتسقينا ،وإننا ّ
نبينا فاسقناّ ،
نتوسل إليك ّ
بعم ّ
ّ

الله ،فقام فدعا فسقاهم الله»(.)1

التوس��ل بدعاء الصالحين مق ّيد بعدم الفتنة؛ بأن يكون دعاؤه سببًا
181883مس��ألة:
ّ
لفتنته هو أو لفتنة غيره ،فإن خيف من ذلك ترك.

((( أخرجه البخاري.
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التوس��ل فعل ما يكون
التوس��ل ب��ذوات الصالحين؛ ألن
181884مس��ألة :ال يجوز
ّ
ّ
وسيلة للشيء ،وذات الصالح ليست وسيلة للشيء ،فال عالقة بين الدعاء،

وذات الرجل الصالح.

التوس��ل بج��اه الصالحين؛ ألن ج��اه الصالحين إنما ينفع
181885مس��ألة :ال يجوز
ّ
يتوس��ل بالقب��ور ،فإن هذا قد
صاحب��ه ،وال ينفع غي��ره ،وأقبح من ذلك أن ّ
يؤ ّدي إلى دعاء أهل القبور والشرك األكبر.

الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين
181886مس��ألة :إذا طلب أهل ّ
��ؤ َذ َن لهم؛ ألنه ر ّبما ين��زل المطر في اليوم الذي استس��قوا فيه
بالي��وم ،فال ُي ْ
فيكون في ذلك فتنة ،ويقال :هم على ّ
حق.

الذمة أن يستسقوا بأنفس��هم منفردين عن المسلمين
181887مس��ألة :إذا طلب أهل ّ
بالمكان ال باليوم ،فال بأس به؛ ألنه ال محذور في ذلك.

الذم��ة :هم الذين َب ُقوا في بالدن��ا ،وأعطيناهم العهد والميثاق
181888مس��ألة :أهل ّ
على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية.

الذمة :هم اليهود ،والنصارى ،والمجوس .هذا على المذهب.
181889مسألة :أهل ّ
ولكن الصحيح :أنه عا ّم ّ
لكل كافر أ َبى اإلسالم ،ورضخ للجزية ،فإننا نعقد
ّ
النبي  له من
مع��ه ّ
الذمة؛ ألن حديث بريدة بن الحصيب ذكر ّ
جملة ما ذكر« :أنه إذا نزل على أهل حصن وأبوا ا ِ
إلس�لام فإنه يطلب منهم
الجزية»(.)1

181890مس��ألة :إذا طلب أهل البدع أن يستسقوا بأنفسهم منفردين باليوم فال ُي ْؤ َذ َن
((( أخرجه مسلم.
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لهم؛ ألنه ربما ينزل المطر في اليوم الذي استسقوا فيه فيكون في ذلك فتنة،

ويقال :هم على ّ
حق.

181891مس��ألة :إذا طل��ب أهل البدع أن يستس��قوا بأنفس��هم منفردي��ن بالمكان ال
باليوم ،فإنه ال بأس به؛ ألنه ال محذور في ذلك.

أن خطبة االستسقاء تكون قبل الصالة ،فعن عائشة
181892مس��ألة :ثبت في الس��نّة ّ
قال��ت« :فخرج رس��ول الله  حين بدأ حاجب الش��مس ،فقعد

فكبر وحمد الله  ،ثم قال :إنكم شكوتم جدب دياركم...
على المنبر ّ
ونزل فص ّلى ركعتين»(.)1

الس��نّة بأن خطبة االستس��قاء تكون بعد الص�لاة ،فعن أبي
181893مس��ألة :جاءت ُ
نبي الله يستسقي فص ّلى بنا ركعتين بال أذان وال إقامة،
هريرة قال« :خرج بنا ّ
وحول وجهه نحو القبلة رافعا يده ،ثم قلب رداءه فجعل
ثم خطبنا ودعا الله ّ
األيمن على األيسر واأليسر على األيمن»(.)2

181894مس��ألة :إذا خطب قبل الصالة فال يخط��ب بعدها ،فال يجمع بين األمرين،
وإما أن يخطب بعد.
فإما أن يخطب قبلّ ،
ّ

181895مس��ألة :خطب��ة االستس��قاء تُبدأ بالتكبي��ر كخطب��ة العيد .ه��ذا على قول.
إن خطبة االستس��قاء تُبدأ بالحمد بخالف خطبة العيد لكان
ولكن لو قيلّ :
متوجهًا؛ ألن خطبة العيد تأتي في الوقت الذي ُأمرنا فيه بكثرة التكبير.

((( أخرجه أبو داود وقال« :حديث غريب إس��ناده جيد» ،وابن حبان ،والحاكم وصححه على ش��رطهما،
وحسنه األلباين.
ووافقه الذهبي ،وأخرجه البيهقي،
ّ

((( أخرج��ه أحمد ،وابن ماجه ،والبيهقي ،وقال البصيري« :إس��ناده جيد» ،وض ّعفه األلباين .وقال ش��عيب
األرنؤوط« :صحيح لغيره».
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181896مس��ألة :يحس��ن بالخطي��ب أن يكثر في خطبة االستس��قاء من االس��تغفار،
وقراءة اآليات الت��ي فيها األمر به .مثل قوله تعالى ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﴾ [ن��وح﴿ ،]10:ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾ [هود﴿ ،]3:ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ [هود ،]61:ونحو ذلك.
181897مس��ألةُ :ي َس ّن للخطيب في االستسقاء أن يرفع يديه ويبالغ في رفعهما حال
الدع��اء حت��ى كان الرائي ي��رى ظهورهما نحو الس��ماء؛ لحدي��ث أنس بن
النبي  يرفع يديه في ش��يء م��ن دعائه إال في
مال��ك« :ل��م يكن ّ
()1
النبي جعل ظهورهما
االستسقاء حتى يرى بياض إبطيه» ؛ ولحديث« :أنّ ّ
نحو الس��ماء»( ،)2أي رفعهما رفعًا شديد ًا حتى كان الرائي يرى ظهورهما
أن
نحو الس��ماء؛ ألن الرافع يديه عند الدعاء يس��تجدي ويطل��ب ،ومعلوم ّ
ّ
الكف ال بظاهره.
الطلب إنما يكون بباطن
��ن للحاضرين أن يرفعوا أيديهم إذا رفع اإلمام يديه؛ ألنه ثبت:
181898مس��ألةُ :ي َس ّ
لما رفع يديه حين استس��قى في خطبة الجمعة رفع
«أنّ
النب��ي ّ 
ّ
الناس أيديهم»(.)3
«اللهم اس��قنا
النبي :
181899مس��ألةُ :ي َس ّ
ّ
��ن للخطيب أن يدعو بدعاء ّ
َغ ْيثًا ُم ِغيثًا ،هَ نيئًاَ ،م ِريئًاَ ،غ َدقًاُ ،م َج َّل ً
اللهم
الَ ،عا ّمًاَ ،س ًّحاَ ،ط َبقًا ،دائمًا،
ّ
اللهم س��قيا رحمة ال س��قيا عذاب،
أس��قنا الغيث وال تجعلنا من القانطين،
ّ
وال بالء ،وال هَ دْ ٍم ،وال َغ َرق»(.)4
((( أخرجه البخاري ومسلم.
((( أخرجه مسلم.

((( أخرجه البخاري.

((( أخرجه الطرباين ،والبيهقي يف (المعرفة) من طريق الشافعي.
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191900مس��ألة( :غيثا مغيثًا) :أي مطرا مزيالً للشدّ ة ،وذلك ألن المطر قد ينزل وال
السنَة
الس�� َن ُة أال ُتمطروا ،بل َّ
يزيل الش��دة؛ ولهذا جاء في الحديث« :ليست َّ
أن ُتمطروا وال ُتنبت األرض شيئًا»(.)1

191901مسألة( :هنيئا) :أي ال مش ّقة فيه ،وما يفرح الناس به ويستريحون له.

(مريئا) :أي ذو العاقبة الحسنى.
191902مسألةَ :

191903مس��ألةَ ( :غدَ قا) :أي كثيرا ،قال تعالى﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﴾ [الجن ]16:أي كثيرا.

(س َّحاء) :أي ليس فيه عواصف؛ ألن العواصف مع األمطار تؤذي
191904مس��ألةَ :
وتؤلم ،وربما تفسد الجدران ،وتهدم البيوت.

(عامًا) :أي شامالً.
191905مسألةّ :

191906مسألة( :طبقًا) :أي واسعًا.

مستمر ًا ،ولكن هذا الدوام مشروط بألاّ يكون فيه ضرر.
191907مسألة( :دائمًا) :أي
ّ

(م َج َّللاَ ً) :أي مغطيًا لألرض ،ومنه جالل الناقة الذي يغطى به ظهرها.
191908مسألةُ :
(اللهم أسقنا الغيث) :أي المطر الذي يكون مغيثًا.
191909مسألة:
ّ

191910مسألة( :وال تجعلنا من القانطين) :القانط هو :المستبعد لرحمة الله ،وهذه
حال تعتري ِ
اإلنس��ان ،فيس��تبعد رحمة الل��ه؛ ألنه يرى ذنوب��ه كثيرة ،ويرى
الفس��اد منتشر ًا ،فيقول :بعيد أن الله يرحمنا ،وهذا خطأ ،قال تعالى﴿ :ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [الحج��ر ]56:فمن عرف حلم الله

((( أخرجه مسلم.
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ورحمته ،فإنه ال يمكن أن يقنط حتى لو كانت ذنوبه كثيرة ،ومعاصيه كبيرة،

فإن عفو الله أوسع.

191911مس��ألةُ :ي َس ّن للخطيب أن يقلب رداءه في أثناء خطبة االستسقاء ،ويستقبل
القبل��ة ويدعو .هذا على المذه��ب .وقال بعض العلم��اء :إنّما يكون قلب

ال��رداء بعد الدعاء؛ تف��اؤالً بأن الله أجاب الدعاء ،وأنه س��يقلب الحال من
الشدّ ة إلى الرخاء.

المطر قبل خروجهم فال حاجة للخروج ،ولو
الناس
191912مس��ألة :إذا س��قى الل ُه َ
َ
خرج��وا في هذه الحال لكانوا مبتدعين؛ ألن صالة االستس��قاء إنما تش��رع
لطلب السقيا وقد س��قوا ،ولكن عليهم أن يشكروا الله بقلوبهم وبألسنتهم

وبجوارحه��م؛ ألن الش��كر يتع ّلق بها ،وأن يس��ألوه المزيد م��ن فضله ،وأن
يقولوا:
النبي  يقوله(.)1
ّ
(اللهم اجعله َص ِّي َبًا نافعًا) ،كما كان ّ

191913مسألةُ :شك ُْر الله يكون بثالثة أشياء:
1 .1بالقلب :بأن يوقن ِ
اإلنسان بأن هذه النعمة من اهلل  تفضل بها.

2 .2باللس��ان :ب��أن يثني بها عل��ى اهلل ،فيقول :الحمد اهلل الذي س��قانا ،وما
أشبه ذلك من الكلمات.
3 .3باجلوارح :بأن يقوم بطاعة اهلل بفعل أوامره ،وترك نواهيه.

191914مسألة :إذا جاء وقت صالة االستسقاء ،وارتفعت الشمس قيد رمح ُينادى:
(الص�لاة جامعة)؛ ليحضر الناس؛ قياس��ًا على صالة الكس��وف .هذا على
ولك��ن الصحيح :أنه ال ينادى لها؛ ألن صالة االستس��قاء فعلت
المذهب.
ّ

((( أخرجه البخاري.
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النبي  ولم يكن ينادى لها ،والقاعدة تقولّ :
(كل شيء
في عهد ّ

النبي ولم يشرع له ش��يء من العبادات فشرع شيء من
وجد س��ببه في عهد ّ
العب��ادات ،من أجله يكون بدعة)؛ وألن إلحاق ذلك بصالة الكس��وف غير
صحي��ح أيضًا ،أي أنه يمتن��ع القياس؛ ألن صالة الكس��وف تأتي على غير

يتأهبون لها ،وكذلك
تأه��ب بغتة ،وصالة العي��د معلومة من قبل ،والن��اس ّ
ّ
االستسقاء.

191915مسألة :ال يشترط لصالة االستسقاء إذن ِ
اإلمام ،بل إذا قحط المطر وأجدبت
السنّة.
األرض خرج الناس وص ّلوا ،ولو ص ّلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن ُ

191916مس��ألة :لو وجد القحط ،وقال ِ
اإلمام :ال تص ّل��وا ،فإن في منعه ّإياهم نظر ًا؛
ألنه وجد السبب فال ينبغي أن يمنعهم.

191917مسألةُ :ي َس ّن للمسلم أن يقف قائما في أول المطر ،وأن يخرج متاعه وثيابه
ولكن
ليصيبهم��ا المطر؛ لفعل ابن عباس .)1(ه��ذا على المذهب.
ّ
الثاب��ت :أن يقف اإلنس��ان ّأول نزول المطر ،ويخرج ش��يئًا من بدنه ّإما من

ساقه ،أو من ذراعه ،أو من رأسه؛ حتى يصيبه المطر؛ اتباعًا للسنّة؛ لحديث
أنس  قال« :أصابنا ونحن مع رسول الله  مطرَ ،ف َح َس َر
رسول الله ثوبه حتى أصابه من المطر ،فقلنا :يا رسول الله لم صنعت هذا؟

قال :ألنه حديث عهد بربه»( ،)2وحس��ر ثوبه :أي رفعه؛ حتى يصيب المطر
أن الله خلقه اآلن.
بدنه .وحديث عهد بر ّبه :أي ّ

((( أخرجه الشافعي يف كتابه (األم).
((( أخرجه مسلم.
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(اللهم حوالينا
��ن للمسلم أن يقول:
191918مس��ألة :إذا زادت المياه وخيف منها ُس َّ
ّ
وال علين��ا)؛ لحدي��ث« :أنّ رج ً
النب��ي  وهو يخطب
ال جاء إلى
ّ
الن��اس يوم الجمعة ،فقال :يا رس��ول الله ،هلك الم��ال ،وتهدّ م البناء ،فادع
الله يمس��كها ع ّنا ـ فلم يدع الله بإمساكها ،ولك ّنه دعا الله بإبقائها على وجه
اللهم على ِّ
الظ َراب َو َ
اآلكا ِمَ ،و ُب ُط ِ
ون
اللهم حوالينا وال علينا،
يضر ـ فقال:
ّ
ّ
ال ّ
َ
األودية ،ومنابت الشجر»(.)1

191919مسألة( :حوالينا) :أي أنزله حوالينا ،أي :حوالي المدينة.

191920مسألة( :وال علينا) :أي وال على المدينة التي خيف أن تتهدّ م من كثرة األمطار.
191921مسألة( :الضراب) :هي الروابي الصغار ،أي األماكن المرتفعة من األرض،
لكن ليس ارتفاعا ش��اهقا؛ ألن المرتفع من األرض يكون فيه النبات أس��رع
نموا؛ً ألنه مرتفع قد تبين للشمس والهواء فيكون أحسن.

191922مسألة( :اآلكام) :هي الجبال الصغيرة.

191923مس��ألة( :بط��ون األودي��ة) :أي داخل األودي��ة ،وهي الش��عاب؛ ألن بطون
األودية إذا أمطرت سالت ،ونبتت فيها أشجار كبيرة نافعة.

يعم ّ
كل أرض تكون منبتًا للشجر.
191924مسألة( :منابت الشجر) :هذا عا ّم ّ

191925مسألة :ليس من السنَّة ـ على الصحيح ـ أن يقول ﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ...اآلية﴾ [البقرة]286:؛ ألنه لم يرد لكنّها مناسبة ،فإذا قالها ِ
اإلنسان ال
على سبيل الس ّن ّية فال بأسّ ،أما إذا قالها على أنها سنّة فال.

((( أخرجه البخاري ومسلم.
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191926مسألة :يحرم قول( :مطرنا بنوء كذا) ،وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر
إجماع��ًا .والنوء :هو النجم ،أي مطرنا مثالً بالنجم الفالني ،بنجم الش��ولة،

أو بنجم النعائم ،أو بنجم س��عد الذابح ،أو بنجم سعد بلع ،أو سعد السعود،

النبي
وما أش��به ذلك .ودليله :حديث زيد بن خال��د الجهني« :أنهم كانوا مع ّ
 في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل ـ أي مطر نزل في الليل
النبي من صالة الصبح قال له��م :هل تدرون ماذا قال ربكم؟
ـ ّ
فلم��ا انصرف ّ

قالوا :الله ورس��وله أعلم ،قال :قال :أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ،فأ ّما
م��ن قال :مطرن��ا بفضل الله ورحمته ،فذلك مؤمن ب��ي كافر بالكوكب ،وأ ّما
من قال :مطرنا بنوء كذا وكذا ،فهو كافر بي مؤمن بالكوكب»(.)1

أن النوء هو الذي خلق هذا المطر ،فهو كافر كفر ًا مخرجًا
191927مسألة :إذا اعتقد ّ
عن الم ّلة؛ ألنه ا َّدعى َأ َّن مع الله خالقًا؛ وألنه أثبت س��ببًا لم يثبته الله ،فإن
أن النوء س��بب
النجوم ليس لها أثر ،وإنما هي أوقات فقط ،وإن كان يعتقد ّ
فإنه كافر كفر ًا دون كفر.

191928مسألة :إذا قال اإلنسان( :مطرنا في نوء كذا) ،فهذا جائز؛ ألن في للظرفية،
العامة عندنا الباء هنا ،وهم يري��دون الظرفية ،يقولون
وم��ن ذلك اس��تعمال ّ

مث�لاً :مطرنا بالمربعاني��ة ،ومطرنا بالش��بط ،ومطرنا بالعق��ارب ،العقارب
هي :الس��عود الثالثة ،س��عد الذابح ،وبلع ،والسعود .فإذا قال :مطرنا بسعد

العامية عندنا فهنا ال
الس��عود ،وهو يقصد في س��عد الس��عود كما هي اللغة ّ
يك��ون كافر ًا ،والباء قد تأتي بمعنى (في) مثل قول الله( :ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ) [الصافات ،]138 -137:أي في الليل.
((( أخرجه البخاري ومسلم.
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