
 ابب صالة اخلوف  
 

 )الشرح(:
من حكمننلحريعن العحريل الننعحريمسن رهح شركيةننرح نن فاعحننصالحراننف ح ن  حنننصالحراننف ح

حتقص حفلىحريقفلحريصحاححكلاعح كافاعح فلىحريصحاححتقص حكض رًح سف رًح.ح
 إذرحريننيحلحرشاعننر ح رييقننىحريف اقننر حنننرلحهننلحع حاصننلفحرحةكلننعح ركنن الحكملننعح يمسننعح

يفح نن فاعحنننصالحراننف ح يانناح رجننححفلننىح نننف حنننصالحرشلرفننعحبيسننةااحريلدننر الح ح
ح فلىححت ميحأتخريحرحف ح قيةرح.ح

 قنن حنننحةحنننصالحراننف حمنن حسننيعحع نننذحع حسنندلعحذكنن حذينن حر مننر حع نن حة ننذح ح
ح الرحذك هحفنذحعبفح ر  حيفحمسرئلذح.ح

 ريصننحاححيفحنننصالحراننف حع حر مننر حاصننلفحإكنن  حريصننفرفحفلننىحمننرححننفحعة نن حبننذح
دلضحريفقةنننرهحاقسنننلحريصنننفرفح النننرحإذرحكنننر حريلننن  حمفرنةنننرًح  النننرحإذرحكنننر حريلننن  ح ننن

خلفننذح حننلهحرييقسننالرفححتيننرلحإاح يانناح رجننحح ب حننر حسننرليح ر نن حمننرحذحنن حإياننذح
ر منننر حع ننن حة نننذح حعحنننذحاصنننلفحإكننن  حريصنننفرفحريلربينننعحفننن حرينننن حننننلىح حفلانننذح

 لننن ححنننلهحريصنننفرفحمنننرحننننرهحيفحح سنننللح افلننناحريصنننفعحريننن ححنننفحعة ننن حبنننذح عسنننةاحينننذ
حك اثحنرحلحب حخفرفحةجفح حفنذح.
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يَ ْوَم  َعمَّْن َصلَّى َمَع َرُسوِل َاَّللَِّ  }َعْن َصاِلِح ْبِن َخوَّاٍت,  -475
, َفَصلَّى  َذاِت اَلر ِقَاِع َصاَلَة َاخْلَْوِف: َأنَّ طَائَِفًة َصلَّْت َمَعُه َوطَائَِفٌة ِوَجاَه اَْلَعُدوِ 
, اِبَلَِّذيَن َمَعُه رَْكَعًة, ُثَّ ثَ َبَت قَاِئًما َوَأَتُّوا ِِلَنْ ُفِسِهْم, ُثَّ ِاْنَصَرُفوا َفَصفُّوا ِوَجاَه اَْلَعدُ  وِ 

َوَجاَءِت اَلطَّائَِفُة َاِْلُْخَرى, َفَصلَّى ِِبِْم اَلرَّْكَعَة اَلَِِّت بَِقَيْت, ُثَّ ثَ َبَت َجاِلًسا َوَأَتُّوا 
َفٌق َعَلْيِه, َوَهَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم   {ُفِسِهْم, ُثَّ َسلََّم ِِبِْم ِِلَن ْ    .ُمت َّ

 .َوَوَقَع ِف "اَْلَمْعرَِفِة" ِِلْبِن َمْنَدْه, َعْن َصاِلِح ْبِن َخوَّاٍت, َعْن أَبِيِه 
 

 )الشرح(:
فنن حنننرحلحبنن حخننفرفحةجننفح حفنننذحفلنن حنننلىحمننيحريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحاننف ح

ي قننرصحنننصالحراننف حع حلرئفننعحمنن حعنننحربذحنننلىح حفلاننذح سننللحنننفةحملننذحذرفحر
 لرئفنننعح نننننرهحريلنننن  حيح صننننلىح يلننننلا حملنننذحةكلننننعحمثح دننننةحقرئلننننرًح ع ننننفرح حفسننننةلحمثح
رحص  فرح نففرح نرهحريل  حي نرهفحريطرئفعحر خ  ح صلىحهبنلحري كلنعحرين حبقانةحمثح

ح دةحنريسرًح ع فرح حفسةلحمثحسللحهبلح"ح.ح
حلرحر  اثحميف حفلاذح.حح

قننرلحر مننر حريد ننرةهللاحة ننذح حكنن  نرحقيادننعحبنن حسننلا حقننرلحعخنن  حمرينن حفنن حا انن حبنن ح
حة مر حف حنرحلحب حخفرفحفل حنلىحميحرين حنلىح حفلاذح سللح.

ح قرلحر مر حمسللحة ذح حك  نرححيفحب ححيفحقرلحق عفحفلىحمري ح لك ه.ح
حيفححت انننننننن حنننننننننحرءحر نننننننن اثحيح قنننننننن حنننننننننرهحيفح قنننننننن حرخيلنننننننن حريلللننننننننرهحة ةننننننننلح 

عحننذحخننفرفح رينن حنننرحلح حننلرحح1ريصننحاحأحعحننذحسننةاحبنن حعءحكللننعح  قننيحيفحر ل  ننعح
حنفحريننلهللاحرخينرةهحر ننر ححربن حكهللانن حة نذح حيفح ننيححريدنرةهللاح يمنن حقن حاقننرلحع حيفننحح
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ريعا أحع اح يقدفلحيح ق حاقرلحيلناحننر رًحة  حران حفن حعبانذح فن حسنةاح لنا ح
حمثحتنريفحبأحر م ا ح.

 قوله " عمن صلى مع النيب يوم ذات الرقاع ":
عكلنن حعحنناحريسننريحع حانن  الحذرفحري قننرصح قلننةحيفحريسنننعحري ربلننعح قننرلحبلضننةلحع ننرحيفح
نننن ح ريسنننننعحرارمسننننعح يفححننننلرحإ ننننمرلح  حريننننن حنننننلىح حفلاننننذح سننننللحيفحراننننن  حعخ 

 لنننلي حذحننن حعبنننفحفدننن  حريصنننلفرفح لنننفحكرحنننةحننننصالحرانننف حمعننن  فعحيصنننصحرحيح
ريد نرةهللاحة نذح حإاحع حانن  الحذرفحري قنرصحبلن حانن  الحخان ح حنلرحقننفلحقنفهللاحننن رًح إ حح
كننر حعحنناحريسننريح ر مسننرلهللاحفريففحننذح لننا حمننيحمنن حخننري حريد ننرةهللاح يانناح رجننححفلننىح
 فننننفرهحيح ننننر م حر قطننننفصحبننننذحع حنننننصالحراننننف ح حتعنننن صحيفحانننن  الحراننننن  ح يلننننأحع ح

حي قرصحبل حران  ح بل حخا حعاضرًح.تمف حا  الحذرفحر
 ننننفعحريصنننصالحفلنننىحمنننرحننننرهحيفحكننن اثحننننرحلحبننن حخنننفرفحع حرينننن حننننلىح حفلانننذح
 سللحن حننفرًحخلفنذح نلناحننفرًححيخن ححي سنةلحمن حكان حريلن  ح صنلىحرينن حننلىح
 حفلاذح سللحهبلرحريصن حةكلنعح سنهللا حسنهللا تأحمثحقنرمفرح النرًحمثح دنةحرينن حننلىح

للحقرئلرًحمثحنلةححلهحريطرئفعحةكلعحعخن  حينفسنةرح رينن حننلىح حفلانذح حفلاذح س
 سننللحيحانن رلحقرئلننرًحمثحسننللةح رحصنن  ةحييحنن فح عتننةحريطرئفننعحر خنن  حرينن حكرحننةح
حتننن فحع يًح كننن فحينفسنننةرحتمدنننريالحر كننن ر حمثحننننلىحهبنننلحرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللح

 عتننفرحب كلننعح سننهللا  رحسننهللا تأحمثحةكلننعح سننهللا حهبننلحسننهللا تأحمثح دننةحنريسننرًح قننرمفرح
سننللحهبننلحريننن حنننلىح حفلاننذح سننللح مننر حيلننن حنننلىح حفلاننذح سننللحةكليننر ح يمنناح
لرئفننعحةكليننر حةكلننعحمننيحر مننر ح ةكلننعحتصنناح كنن حرححننلهحريصننفعححننفحر فر قننعحيلقنن حي ح
 يلي حرخيرةححلهحريصنفعح نيحمن حعحناحريللنلحإيحع حرين رنححع حر منر حافلناحمنرححنفح

ح حبذح ةلهحريصفعحر  اح.ر ة 
 
 



 
 

ِقَبَل ََنٍْد, فَ َوازَيْ َنا  َغَزْوُت َمَع اَلنَّيبِ   }َوَعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل:  -476
, َفَصافَ ْفَناُهْم, فَ َقاَم َرُسوُل َاَّللَِّ  ُيَصلِ ي بَِنا, فَ َقاَمْت طَائَِفٌة َمَعُه, َوَأقْ بَ َلْت  اَْلَعُدوَّ

, َورََكَع ِبَْن َمَعُه, َوَسَجَد َسْجَدَتْْيِ, ُثَّ اْنَصَرُفوا َمَكاَن اَلطَّائَِفِة طَائَِفٌة َعَلى اَْلعَ  ُدوِ 
الَِِّت ََلْ ُتَصلِ  َفَجاُءوا, فَ رََكَع ِِبِْم رَْكَعًة, َوَسَجَد َسْجَدَتْْيِ, ُثَّ َسلََّم, فَ َقاَم ُكلُّ َواِحٍد 

ُهْم, فَ رََكَع لِنَ ْفِسِه رَْكَعًة, َوسَ  َفٌق َعَلْيِه، َوَهَذا َلْفُظ اَْلُبَخاِريِ    {َجَد َسْجَدَتْْيِ ِمن ْ ُمت َّ
. 

 
 )الشرح(:

 فنن حربن حفلنن حةجننفح حفنةلننرحقنرلحانن  فحمننيحةسننفلح حنننلىح حالص  فة الناني  ة :
فلاننذح سننللحقدنناحزنن ح فرلانننرحريلنن  ح صننر فنرحلح قننر حةسننفلح حنننلىح حفلاننذح سننللح

 عقدلننننةحلرئفنننعحفلننننىحريلننن  ح ةكننننيح ننن حملننننذح سننننهللا حح صنننلىحبنننننرح قرمنننةحلرئفننننعحملنننذ
سننننهللا تأحمثحرحصنننن  فرحممننننر حريطرئفننننعحرينننن ح حتصنننناح هللاننننره رح  كننننيحهبننننلحةكلننننعح سننننهللا ح

حسهللا تأح"حميف حفلاذح.
قرلحريد رةهللاحة ذح حك  نرحعبفحريالنر حقنرلحعخن  ح نلا حفن حري حن هللاحفن حسنر حبن ح

حفد  حف حرب حفل حبذح.
رحفدننن حبننن ح اننن حقنننرلحعخننن  حفدننن ري لر حفننن حمللننن حفننن ح قنننرلحمسنننللحة نننذح حكننن  ن

حري ح هللاحف حسر حب حفد  حف حرب حفل حبذح.
قفيننذح"حانن   ح"ح ننرح حريلفننححع حربنن حفلنن حةجننفح حفنةلننرحكضنن ححننلهحريمسنن  الحبنفسننذح
 حننلرحريسننيندريحنننحاحح  حربنن حفلنن ح حاي لنن حفنن حريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحيفح



فنننن ىحفلننننىحريننننن حنننننلىح حفلاننننذح سننننللحيفحانننن  الحعكنننن حانننن  الحبلنننن حانننن  الحعكنننن ح حننننذح
ح رسيصمس هح   هح يم حعذ حيذحيفحا  الحران  ح  ة حريفقرئيحبل حر.

 
 

 قوله " قبل َند " :
ر  ر حبنهللا ححنرحز حريالرمعح  حز رًحتطلن حفلنىحزن حريلن ر ح فلنىحزن حريالرمنعح زن ح

انننذح سنننللحبنننلي حيح عمنننرحزننن حريلننن ر حمنةنننرحت ةننن حريفننننحكلنننرحعخننن حرينننن حننننلىح حفل
ريالرمعح قن حكنر فحتمنف ححنفحمةنرن حرينن حننلىح حفلانذح سنللحكلنرحيفحريد نرةهللاح"ح

حق حةعاةح رةححهللا تملح قرلحريالرمعحع حلادعح"ح مرحةحر  انعح.
 قوله " فوازينا العدو فصفنا النيب صلى هللا عليه وسلم صفْي " :

خننن  حكنننهحإذرححهللانننلحفلننناةلحريلننن  حح ريسننند حيفحذيننن حييصنننام حلرئفنننعحملنننذح حت سنننةلحع
كرحننةحريطرئفننعحر خنن  حمياقضننعحيصنن  محفنن  ر لح ريقاننر حفلنناةلح صننلىحريننن حنننلىح ح
فلاننذح سننللحهبننلحةكلننعح سننهللا حسننهللا تأحمثحأتخنن حريصنن حر قنن  ح تقنن  حريصنن حر نن خ ح
 صننلىحهبننلحريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحةكلننعحمثحسننللحريننن حنننلىح حفلاننذح سننللح حننذح

لحةكلينننأح ننننلةحكننناحلرئفنننعحةكلنننعح اقفمنننف حاصنننلف حةكلنننعحييمنننف حيمننناحننننلىحكان ننن
لرئفننننعحةكليننننر ح نننننص لحكان ننننلحفلننننىح نننننذحر حفنننن ر حعهللاحتصننننلفحكنننناحلرئفننننعحمنفنننن  الح
 اصننلفحكنناحإحسننر ح كنن هح ان نن حر مننر حمننرححننفحر ة نن حبننذح نن  حكرحننةحريصنننفعحر  اح

حعخ  ح.عة  حبذح افللةرح إيح ريصفعحريلرحاعح سيأيتحإ ح رهح حنفرفح
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ح
ح



َصاَلَة َاخْلَْوِف،  َشِهْدُت َمَع َرُسوِل َاَّللَِّ  }َوَعْن َجاِبٍر قَاَل:  -477
َلِة, َفَكَّبََّ اَلنَّيبُّ  َفَصفََّنا َصفَّْْيِ: َصفٌّ َخْلَف َرُسوِل َاَّللَِّ  نَ َنا َوَبْْيَ اَْلِقب ْ َواْلَعُدوُّ بَ ي ْ

  يًعا, ُثَّ رََكَع َوَر يًعا, ُثَّ وََكَّبَََّْن َجَِ يًعا, ُثَّ رََفَع رَْأَسُه ِمَن اَلرُُّكوِع َورَفَ ْعَنا َجَِ َكْعَنا َجَِ
ا  , فَ َلمَّ ِاْْنََدَر اِبلسُُّجوِد َوالصَّفُّ اَلَِّذي يَِليِه, َوقَاَم اَلصَّفُّ اَْلُمَؤخَُّر ِف َْنِْر اَْلَعُدوِ 

 َفَذَكَر َاْْلَِديَث.   {. َقَضى اَلسُُّجوَد, قَاَم اَلصَّفُّ اَلَِّذي يَِليِه..
ا قَاُموا َسَجَد اَلصَّفُّ  }َوِف ِرَوايٍَة:  ُثَّ َسَجَد َوَسَجَد َمَعُه اَلصَّفُّ َاِْلَوَُّل, فَ َلمَّ

َم اَلصَّفُّ اَلنَّاِن...   َفذََكَر ِمنْ َلُه.   {اَلنَّاِن, ُثَّ َتََخََّر اَلصَّفُّ َاِْلَوَِّل َوتَ َقدَّ
يًعا  ُثَّ َسلََّم اَلنَّيبُّ  } َوِف آِخرِِه:   .َرَواُه ُمْسِلٌم    {َوَسلَّْمَنا َجَِ
َا َكاَنْت  }َوِِلَِب َداُوَد: َعْن َأِب َعيَّاٍش الزُّرَِقيِ  ِمنْ ُلُه, َوزَاَد:  -478 َأَّنَّ

  .   {ِبُعْسَفاَن 
 
 )الشرح(: 

نننننصالحراننننف ح فننن حنننننرب حةجننننفح حفننننذحقننننرلح ننننة فحمنننيحةسننننفلح حفلاننننذح سنننللح
 ريلنن  حباننننرح بننأحريقدلننعح منن حريننن حنننلىح حفلاننذح سننللح كنن  ح الننرًحمثحةكننيح ةكلنننرح
 الننرًحمثحة نننيحةعسنننذحمننن حري كنننفصح ة لننننرح النننرًحمثحريننن ةح يسنننهللاف ح ريصننن حرينننلهللاحالانننذح
 عقننر حريصنن حر نن خ حيفحينن حريلنن  ح للننرحقضننىحريسننهللاف حقننر حريصنن حريننلهللاحالاننذح ننلك ح

حر  اثح.
راننعح"ح"حمثحسنننهللا ح سننهللا حملنننذحريصنن حر  لح للنننرحقننرمفرحسنننهللا حريصنن حريلنننر "ح يفحة ح

ح ذك حمللذح.ح
ح يفحع رخ هح"ح"مثحسللحرين حنلىح حفلاذح سللح سللنرح الرًح"ح.ح
ة رهحمسنننللحححقننننرلحة نننذح حكنننن  نرح لننن حبنننن حفدننن  حبنننن ح نننريحقننننرلحكننن  نرحعءحقننننرلحح

ح حب حفد  ح.حعخ  حفد ر ل حب حسلالر حف حفطرهحف حنرب



ح
ح

 قوله "وِف رواية " :
حلهحري  راعحخ نةرحمسنللحمن حل ان حلحنريحقنرلحكن  نرحعبنفحرين بريحفن حننرب حبن حفدن  ح

حبذح.
 قوله " وِلِب داود عن أِب عياش الزرقي ، وزاد "أَّنا كانت بعسفان " : 

ة راننعحعءح ر  حخ نةننرحمنن حل انن حفد ر لانن حفنن حمنصننفةحفنن ح رحنن حفنن حعءحفاننر ح
حي ةقفح  اذح"حع حذي حكر حبلسفر ح".حر

 ة رتذحكلةلح قرفح ق حن حح رح ح يسلرصحفن حعءحفانر حري ةقنفحكلنرحننرهححنلرحيفح
بلضحل  حر  اثحيح فسنفر حادلن حفن حممنعحبط ان حرينلرح حإاحر  اننعحينفح نرحأحح

حكالفمرترًح.ح
 كنن اثحننننرب حنننفعح يلنننعحمننن حنننفرفحننننصالحراننف ح قننن حتقننن  حكنن اثحننننرحلحبننن ح

حفرفح ك اثحرب حفل ح.خ
 رآل حملنرحك اثحنرب ح يصفعحريلريلعحم حننصالحرانف ح قن حقنرلحر منر حع ن حة نذح
 حنننننحةحنننننصالحراننننف حمنننن حسننننيعحع حسنننندلعحع نننننذ.ح قننننرلحة ننننذح ح"حيحعفلننننلحيفح

حنصالحراف حإيحك الرًحنحاحرًحح.
سنف ح من حمثحذحن ح نصالحراف ح حتقيحيفحفة حرين حنلىح حفلاذح سنللحإيحيفحري

 ةننفةحريلللننرهحإاحإ نننرحيحتقصنن حكلانننعحإيحيفحريسننف حعمنننرحقصنن حريمافانننعح فننفحر ضننن ح
ح ريسف .ح

 ننفعحنننصالحراننف حفلننىحمننرحنننرهحيفحكنن اثحنننرب حةجننفح حفنةلننرحع حريننن حنننلىح
 حفلانننذح سنننللحننننفةلحننننفأحسنننفرهحكنننرحفرحقلالنننأحع حكنننرحفرحكلنننريا ح مننن حهبنننلحتمدنننريالح

 ةكيح يصفأح الرًح ة يحم حري كفصح ة لنفرح النرًحمثحسنهللا حرينن حننلىححر ك ر ح الرًح
 حفلاننذح سننللح سننهللا حريصنن حريننلهللاحالاننذح قننؤح  دننةحريصنن حر نن خ حقرئلننرًححي سننةلح



م حريل  ح للرحقر حرين حنلىح حفلاذح سللحمن حريسنهللاف ح ريصن حرينلهللاحالانذحسنهللا ح
 حمثحتقننن  حريصننن حريلنننر حريصننن حر ننن خ حسنننهللا تأحبننن   حإمنننر حمثح نننضحريصننن حر ننن خ

 نننرةحيفحممننر حعحنناحريصنن حر  لح أتخنن حعحنناحريصنن حر  لح كننرحفرحيفحممننر حعحنناح
ريصننن حريلنننر ح  كنننيحرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللح ةكلنننفرح النننرًح ة نننيح ة لنننفرح النننرًحمثح
سنننهللا حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللح سنننهللا حريصننن حرينننلهللاحالانننذحرينننلهللاحكنننر حيفحري كلنننعح

يصننن حريلنننر حرينننلهللاحكنننر حيفحري كلنننعحر  احمقننن مرًحقرئلنننرًح سنننهللا حر  احمننن خ رًح  دنننةحر
ريننننن حنننننلىح حفلاننننذح سننننللحهبننننلحسننننهللا تأحمثحنلنننن حمثحخنننن حريصنننن حريلننننر حسننننرن رًح

ح سهللا حسهللا تأحمثحسللحرين حنلىح حفلاذح سللح سللفرح الرًح.ح
حلهححفحريصنفعحريلريلنعحفلنىحمنرحننرهفحيفحكن اثحننرب حةجنفح حفننذح حنلهحريصنفعح

حقلةحبلسفر ح ق حقااحإ رحيفحريسنعحريسر سعح. ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح



ح
حح

َصلَّى ِبطَائَِفٍة ِمْن  َأنَّ اَلنَّيبَّ  }َولِلنََّساِئيِ  ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن َجاِبٍر  -479
 .  {َم َأْصَحاِبِه رَْكَعَتْْيِ, ُثَّ َسلََّم, ُثَّ َصلَّى ِِبَخرِيَن أَْيًضا رَْكَعَتْْيِ, ُثَّ َسلَّ 

 .  (2)َوِمنْ ُلُه ِِلَِب َداُوَد, َعْن َأِب َبْكَرَة   -480
 

 )الشرح( : 
قفينذح يلنسنرئفحمنن ح ننذححيخن حفنن حننرب حةجننفح حفننذحع حرينن حنننلىح حفلانذح سننللح

حنلىحبطرئفعحم حعنحربذحةكليأحمثحسللحمثحنلىحآبخ ا حةكليأحمثحسلل
ح"ح"قوله" وللنسائي "
فحة ننذح حمنن حل انن ح ننر حبنن حسننللعح حننفحننن   حفنن حقيننر الح حننفحة رهحر مننر حرينسننرئ

ح قعحإمر حف حر س حف حنرب حب حفد  حبذح.
 فنلنننعحقيننر الححنننرحاننريحمنن   الح قنن حيقننفحر سنن ح عخننلحفنننذح  حا لنن  حيقيننر هحة ننذح ح
ت يا حف حر س حيح قن حرقيصن حر  ين حة نذح حيفحفن  ححنلرحر ن اثحيلنسنرئفح قن ح

حننفحعفننصحمنننذح قنن حة رهحر مننر حريد ننرةهللاحمللقننرًح قننرلحة ننذح ح قننرلحع  حفنن حة رهحمنن ح
ححيفحب حعءحكلريحقرلحك  نرحعبفحسللعحب حفد ري   حف حنرب حب حفد  .

  نننلذحر منننر حمسنننللحة نننذح حيفحننننحاحذحمننن حل انن حملر انننعحبننن حسنننص حقنننرلحكننن  نرح
ح حب حفد  ح.ححيفحب حعءحكلريحف حعءحسللعحب حفد ري   حف حنرب

 ة رهحعاضننرًحر مننر حرينسننرئفح عبننفح ر  حمنن حل انن حر سنن حريدصنن هللاحفنن حعءحبمنن الحةجننفح
ح حفنذح.ح
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 نرهحفن حري رةقطينح اريهحم حكن اثحعءحبمن الحع حرينن حننلىح حفلانذح سنللحننلىح
هبنننلحر مسننن  ح صنننلىح يطرئفنننعحر  اح نننص حةكلنننرفحمثحسنننللحمثحننننلىح يطرئفنننعحريلرحانننعح

كلننرفحمثحسننللح مننر حيلننن حنننلىح حفلاننذح سننللحسننةحةكلننرفح يمنناحلرئفننعح ننص حةح
حرحرا حح  ح.ح ص حةكلرفح يفحنحعححل

 رحملفننفيفحيفحكنن اثحعءحبمنن الحكلننرحفننن حعءح ر  حمنن حكنن اثحر  ننلثحفنن حر سنن حح
ف حعءحبم الحع حرين حننلىح حفلانذح سنللحننلىحبمناحلرئفنعحةكلينأح حنفحرينلهللاح لح

هحنننفعحةربلنعحمن حننفرفحنننصالحرانف ح اصنلفحر منر ح يطرئفننعحفلانذحخن حننرب ح حنل
ر  احةكليننننأحكصننننصالحريفهللانننن ح ريطرئفننننعحر خنننن  ححت سننننةلحمنننن حريلنننن  ح نننن ذرحسننننللحقننننر ح
 صننلىح يطرئفننعحر خنن  حييح سننةلحريطرئفننعحرينن حقنن حنننلةح اصننلفحهبننلحةكليننأح حننلرح

 نننرحريححيفحننننصالحري ةننن ح ريلصننن ح ريلعنننرهح ريفهللاننن حيحعمنننرحننننصالحر مسننن  ح قننن حذحننن 
ريلللنرهحإاحعحنذحاصنلفحبمناحلرئفنعح نص ًح يمن حاعنماحفلنىححنلرحمنرحننرهحيفحننحاحح
مسننللحمنن حكنن اثحربنن حفدننرفحةجننفح حفنةلننرحقننرلح"ح نن ىح حريصننصالحفلننىحيسننر ح
حدنناملح لنن حنننلىح حفلاننذح سننللحيفحر ضنن حعةبلننرًح يفحريسننف حةكليننأح راننف حةكلننعح

ح رك الح.ح
رانف حةكلنعح ركن الحيح ر ن حع ححنلرحران حيحاننريفحمنرح  رح ححلرحر  اثحع حنصالح

تقنن  حذكنن هحيح قنن ح نناحر مننر حر نن حة ننذح حكنن اثحربنن حفدننرفحفلننىحمننرحإذرحريننيحلح
 حان ننلحففنن حنننصالحراننف حكلاننعح كافاننعح حننلرححريقننفلحح3رشاعننر ح رييقننىحريف اقننر 

   حباننعحع احم حل ححك اثحرب حفدرفحب   ح يااحكهحلفلحبلضنةلحعحنذحمنسنف حبن
 يحب حننر حيح ر ننن حعحنننذحكننن اثح منننلحيح سنننعحيننذح يننن ححللننناح لانننيحمنننرحننننححفننن ح
ريننن حنننلىح حفلاننذح سننللح يححنن صحر كر اننثحريلربيننعيح يلنناحر نن اثحفلننىحرحمللنناح

حر س ح حللاح شلايح.ح
ح
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ُؤَِلِء رَْكَع   ًة, َص  لَّى َص  اَلَة َاخْلَ  ْوِف ِِبَ   َأنَّ اَلنَّ  يبَّ  }َوَع  ْن ُحَذيْ َف  َة:  -481
َحُه ابْ   ُن   {َوِِبَ   ُؤَِلِء رَْكَع   ًة, َوََلْ يَ ْقُض   وا  , َوَص   حَّ َرَواُه َأْْحَ   ُد, َوأَبُ   و َداُوَد, َوالنََّس   اِئيُّ

 .ِحبَّاَن  

 َوِمنْ ُلُه ِعْنَد اْبِن ُخَزْْيََة: َعِن اْبِن َعبَّاٍس . -482
 

ح)الشرح( : 
لىح حفلاذح سللحنصالحراف حف حكلافعحةجفح حفنذحقرلحنلىحرين حن

حأبنحربذحهب يهحةكلعح هب يهحةكلعح  حاقضفرح"ح.
ة رهحع  ح عبفح ر  ح رينسرئفحم حل ا حع لثحب حسلالحف حر سف حب ححصلحف ح
 للدعحب حلح  حقرلحكنرحميحسلا حب حريلرصحبط سير ح قرلحعاملحنلىحميحرين ح

حنصالحراف حقرلحكلافعحع ح لك هح.ح
 اثحنححذحرب حخ ميعح رب حكدر ح يذح رح حنحاححفن حرينسرئفح رب حخ ميعح ر 

م حل ا حسفار حك  ينحعبفحبم حب حعءحرشةلحف حفدا  حب حفد  حف حرب ح
فدرفحيح را حة رهحرينسرئفح ة رهحعاضرًحرينسرئفح ع  ح رب حكدر حيفحنحاحذحم ح

حك اثحنرب حةجفح حفنذح.ح



نصالحراف حةكلعح رك الح إياذحذح حإسحر ح سفار ح عبفحح ر  اثحا لحفلىحع 
ح ا الح عبفحمفسىح نرب ح رب حفدرفح ة راعحف حع  حإيحعحذح احري كلعحكرلح

حر سرافعح كرلحر   حريع ا الحريطركنعح.ح
ق حنرهحيفحمسللحم حك اثحرب حفدرفح"ح"ح  ىحم حريصصالحفلىحيسر ححداملح

حلعح رك الح"ح.حنلىح حفلاذح سللح يفحراف حةك
 حفحن اححيفحنحعحنصالحراف حةكلعح رك الحيح حفح يااحفلىحقص حنصالح

راف حكلاعح كافاعحخص رًحيلهللالةفةحريقرئلأحكلاعحيحكافاعح  لفرحك اثحكلافعح
ع لحنلفرحةكلعح حفسةلحيم حا  هحقفيذح"ح حاقضفر"ح ةفحن اححع لحرقيص  رحفلىح

حةكلعح رك الح.
ع حرين حنلىح حفلاذح سللحنفةلحنفأح نلىح  حخلفذحنرهحيفحك اثحنرب حح

ةكلعحمثحذحدفرحإاحرال ح تق  حريص حريلر ح نلىحهبلحةكلعح سللحهبلح الرًح"حيح
ح حلهحريصفعححفحرارمسعحم حنفعحنصالحراف ح.ح

ح

 
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  -483 َصاَلُة  } َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

 َرَواُه اَْلبَ زَّاُر ِبِِْسَناٍد َضِعيٍف  .   {َاخْلَْوِف رَْكَعٌة َعَلى َأيِ  َوْجٍه َكاَن 
 )الشرح(:

ف حفد  حب حفل حةجفح حفنةلرحقنرلحقنرلحةسنفلح حننلىح حفلانذح سنللحننصالح
حراف حةكلعح رك الحفلىحعهللاح نذحكر ح"ح.ح

لنن حبنن حفدنن ري   حبنن حريداللنننر حفنن حعباننذحفنن حعبننن ححننلرحرانن حة رهحريدنن رةحمنن حل اننن ح 
حفل ح.ح

ح رب حريداللر حجلا حر  اثحفن حعحاحريلللح.ح



 ر ننن اثح ياننناحفلنننىحننننحعحننننصالحرانننف حب كلنننعح ركننن الحيح قننن حتقننن  حمننن حر خدنننرةح
ريصننحرححيفحذينن حيح حننلرحرانن حإ ننرحذكنن ح ننرح رًحيحعنننصًح يف ننذحفننن حريدنن رةح"حنننصالح

ح نذحكر حري ناحجت هحفنذح"ح.حر سرافعحةكلعحفلىحعهللا
ح حفحم حمنركريح ل حب حفد ري   حب حريداللر حيح ق حع لذحبلضةلح يفجي.

 
ََ ِف َص  اَلِة َاخْلَ  ْوِف َس ْهٌو  }َوَعْن ُه َمْرُفوًع  ا:  -484 ارَُقْطِ ُّ   {لَ ْي َأْخَرَج  ُه اَل  دَّ

 .    ِبِِْسَناٍد َضِعيفٍ 

 )الشرح(: 
حنصالحراف حسةفح"ح.ح فنذحم  ففرًح"حيا حيفحح

ة رهحرينن رةقطينحمنن حل انن حفد ر لانن حبنن حريسنن هللاحفنن حفدانن  حبنن حفلنن حفنن ح  ننيحفنن ح
حرب حفل حبذح.ح

قرلحري رةقطينحتف  حبذحفد ر لا ح حفحجنلا حيمن حمنرح لحفلانذححنلرحران ححنفحر ن ح
 لنننا حيفحننننصالحرانننف حسنننهللاف حسنننةفح حنننذحاننن  هللاحإاحتطفالةنننرح حنننفحمقصنننفةالحكلانننعح

ح كافاعح.ح
 ذحننن حبلضنننةلحإاحمعننن  فاعحسنننهللاف حريسنننةفح اةنننرحيح حنننلرحجنننلا ح  نننرحإذرحكرحنننةح
مقصفةالحريملح ريمان ح نأك  حسنقفيحريسنةفح اةنرحيح حنلرحالطنفح  ننعحيلن  حلحمن ح

حرييلم حم حةقرهبلح.ح
 سقفلذححنرحم حشركعحري ا ح اس هح ن ذرحكنر حري كنفصح ريسنهللاف حاسنقطر حمنيحسنقفيح

سهللاف حريسةفحر  يلن حيفحإاربنذح نلح حبلضنةلحبقاعحر ةكر ح ل ح  حع احسقفيح
حإاحرسيحدربذحيح ر  حإاربذحإيحعحذحاسقؤحيفحكريفح"ح

حنصالحراف ح.ح-1
 يفحك حر فسفسأح.ح-2



 اسقؤحسهللاف حرحيسةفحيفحسهللاف حريسةفحي صحا  هللاحإاحرييسلساح.حح-3
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 ابب صالة العيدين
 )الشرح(:

لك  رح  حنننصالحريلانن ا حفقنن حنننصالحراننف حننن فحفننر الحريفقةننرهحة ةننلح حع حانن
 ع حفيلننننفرحكينننننر حريصننننصالحبدنننننر حنننننصالحريلاننننن ا ح ريمسننننف ح ريسيسنننننقرهح رشننننننرلالح
 من ر حلحة ةنلح حهبنلرحريين نالحريفقةنفح ريرتتان حر  ينفهللاح لنرحتمن ةح ننف هحاق مفحنذح

فلنىححفلىحمرحيحاقيحيفحريلل حإيحم الحع حم تأح اقن مف حمنرحكنر حمن ح ن  ىحر فانر 
حمرحكر حم ح   ىحريمفرايفح.ح

ح
ح

َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  -485 اْلِفْطُر  } َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ
ِْمِذيُّ  .   {يَ ْوَم يُ ْفِطُر اَلنَّاُس, َواِْلَْضَحى يَ ْوَم ُيَضحِ ي اَلنَّاُس   َرَواُه اَلّتِ 

ح)الشرح(:
قننرلحقننرلحةسننفلح حنننلىح حفلاننذح سننللح"حريفطنن حاننف حفنن حعءحح انن الحةجننفح حفنننذح

حافط   ح ر جحىحاف حتضحف ح"ح.
ححلرحرا حنرهحم حة راعحعءحح ا الحةجفح حفنذح م حة راعحفرئععحةجفح حفنةرح.ح



 لن حريرتملهللاحم حل ا ححيفحب حريالر حف حملل حف حربن حر نمن ةحفن حفرئعنعحةجنفح
ح حفنةرحبذح.ح
 سننأيةح لنن رًحفنن حشننرصحربنن حر نمنن ةحفنن حفرئعننعح قننرل"حشننيحمنةننرححقننرلحعبننفحفاسننى

حاقفلحشلةحفرئععحةجفح حفنةرح.ح
 ة رهحريرتمننلهللاحة ننذح حمنن حل انن حر خنسننفحفنن حسننلا حر قنن هللاحفنن حعءحح انن الحةجننفح
 حفنننذحبنحننفهحيح حننلرحر سنننر حاقننفهللاحمننرحسنند ح نن  ححيننفحبنن حريالننر ح يلنن ح اننذحقننرلح

حذح "حيا ححبهللاعحيح فنذحقرل"حيأحر  اثح.فنذحر مر حر  حة 
ح قرلحرب حر  اين"حن   حتمسريحكف ذحيح عاضرًحيفحر خنسفحكص حاسريح.ح

 قنن حنننرهحرانن حفننن حعءح ر  حمنن حل انن حربنن حر نمنن ةحفنن حعءحح انن الح  اننذحإحقطننرصح نن  ح
حرب حر نم ةح حاسليحم حعءحح ا الحقريذححيفحب حملأح عبفحلةفعح.ح

 اثحان لحفلننىحع حمن حةع حرهننصلح كن هح ة فح ننةر تذحع حيحاصننف حإيح  نرح حر نن
مننيحرينننرفح يحافطنن حإيحمننيحرينننرفح إاححننلرحذحنن حر مننر حع نن حة ننذح حيفحإكنن  ح
ريننن  رايفحفننننذح حنننلرحرخيانننرةح ننناعحريسنننص حربننن حتالانننعحة نننذح ح فننن حع ننن حة رانننعحع ح

ريننن ح عءحكنافنننعحي فننن حع ننن حاصنننف ح يحافطننن حإيحمنننيحريننننرفح حنننلرحمنننلح حر منننر حم
حة راعح يلذحعحذحاصف ح افط حس رًح حلرحملح حر مر حريعر لفح.ح

  ننرح حر نن اثحاعننة حيلقننفلحر  لح لنن حة فح ننةر تذح  حننذحيحاصننف حإيحمننيحرينننرفح
ح يحافط حإيحملةلح.

 عمرحقفلحم حقرلحاصف ح كن هح يحافطن حإيحمنيحريننرفح ةنلرحقنفلحمرين ح عءحكنافنعحح
يفحة راننننعح  نننننذححننننلرحفننننن حلحعحننننذحةع حرهننننصلح ل مننننذحريللنننناح ننننرحتنننناق ح ننننص ح ع نننن ح

حخ  نذح صحب حم ح رح ا ح.
 عمننرحقننفلحمنن حقننرلحعحننذحاصننف ح افطنن ح حننلرحريقننفلحريلريننثحيفحر سننأيعح حننفحمنن  هللاحفنن حح

ر منر حريعننر لفح  نننذحذين حفننن حلحعحننذحقن حةع حرهننصلح حتقنن ح خفينذح خ  نننذح ل مننذح
عمننرح نننذحريقننفلحأبحننذحيحاصننف حإيحمننيحرينننرفح يحافطنن حإيحملةننلححع حاللنناح ننرحتاقنننذح ح



ذي ح ريفننذحيفححنلرحع حر ن هحقن حفطنؤحيفحة اينذححكلرححفح رح حرا ح ريسد حيفح
 مر حي   حقفلحر كل ا ح ت ناححةعاةلحفلنىحةعانذحع اح   حتفن  هحيفححنلرحفن حريننرفح

يفحع رهحريلدنر رفح من حمثحقننرلحان  هللاحإاحتفن اقةلح   ان حملةنلح ان  هللاحإاحرييعنما ح
بلننضحعحنناحريللننلح"ح نن يحكفحننذححننصيًح  ننة رًح ننة تذحبننأحرينننرفح رسننيةصلحرينننرفحبننذح

ح  ذرح حاعية حبأحرينرفح حام حريعة حق ح خاح.ح
ح

 
 
 

, َعْن ُعُموَمٍة َلُه ِمَن اَلصََّحابَِة,  -486 ٍَ َأنَّ رَْكًبا  }َوَعْن َأِب ُعَمْْيِ ْبِن أََن
, َفَأَمَرُهْم اَلنَّيبُّ  َجاُءوا, َِ ُْم رََأُوا اْلِْاَلَل اِبِْلَْم َأْن يُ ْفِطُروا, َوِإَذا  َفَشِهُدوا َأَّنَّ

ُهْم  َوِإْسَناُدُه  -َوَهَذا َلْفظُهُ -َرَواُه َأْْحَُد, َوأَبُو َداُوَد   {َأْصَبُحوا يَ ْغُدوا ِإََل ُمَصالَّ
 َصِحيٌح  . 
 )الشرح(:

بننن حمريننن حةجنننفح حفنةلنننرحفننن حفلفمنننعحينننذحمننن حعننننحر ح فننن حعءحفلنننريحبننن حعحننن ح
ري سفلحنلىح حفلانذح سنللحع حةكدنرًحننره رح عنة  رحر نلحةع رحرهنصلح  من ح نأم حلح

حرين حنلىح حفلاذح سللحع حافط  رح إذرحعندحفرحع حامس  رحإاحمصصحلح.ح
 حقنرلحعخن  ححلرحر  اثحة رهحعبفح ر  حة ذح حيفحسننذح قرلحك  نرحكفصحبن حفلن

ح لدعحف حنلف حب حعءح كعاعحف حعءحفل حبذح.ح
 ة رهحربننن حكدنننر ح ريدننن رةح اري نننرح ر ننن اثحإسننننر هحننننحاححقرينننذحريداةقنننفحة نننذح حيفح
مل  ننعحريسنننن ح رآل ةحيح قننرلحر منننر حريننن رةقطينحيفحسننننذحإسننننر هحكسنن ح قننن حننننححذح

يعننر لفح ع نن حبنن حكندنناحربنن حر نننلةح قننرلحانن حريللنناحبننذح إياننذحذحنن حعبننفحكنافننعح ر



 قنننريفرحإذرح حاللنننلحب  انننعحرهنننصلحإيحبلننن ححصننن حرينةنننرةح ننن  حريننننرفحافطننن   ح اصنننلف ح
ريلانن حمنن حريمسنن حيح خننري حيفحذينن حر مننر حمرينن حة ننذح ح قننرل"ح نن  ح حالللننفرحب  اننعح

حرهصلحإيحبل حل رلحريعل ح   حريلا حيحتصلىح
ح ك اثحريدر حكهللاعحفلىحر ريماعح.

 
 
 
 خذ من اْلديث قضاء صالة العيد وهل تقضى على صفتها وهيئتها أم ِل. ويؤ  

حقفي ح حاحريلللح"ح
حريقفلحر  لح/حع رحتقضىحفلىححا يةرح نفيةر.ح
حريقفلحريلر ح/حع رحتصلىحعةبلرًحبسص ح رك ح.ح

 ريقنفلحر  لحعنننحح لننا حمننيحمنن حقننرلحإ نرحتصننلىحعةبلننرًحبسننص ح ركنن ح يانناح ريقضننرهح
حرهح يصلىحنصالحريلا حفلىححا يةرح نفيةرح.ححيمفحر  

 ا خلحم حر  اثحعاضرًحقضرهحريسن حر  ك الح حلرحفلىحريقفلحأب حننصالحريلان حسننعحح
كلرححفحقفلحر مر حع  حيفحة راعحفننذح حنفحمنلح حعكلن حعحناحريللنلحعمنرحفلنىحريقنفلح

 نننرحأب حننننصالحريلاننن ح رندنننعحفلنننىحر فانننر حع ح ننن ىحكفرانننعح نننصحاصنننلحححنننلرحر ننن اثح
حذك  حيح قضرهحريسن حر  ك الح اذحتفصااح"ح

 نن  حكننر حريقضننرهحفنن ححسننار حع حفنن ح ننمساحيحاننيلم حملننذحر نن هحمنن حع رهحريسنننعح فننفح
حننلهحر ريننعحيحمننرحيحمنن حقضننرهحريسننن ح اقضننفحةرتدننعحري ةنن حريقدلاننعحمننيحريدل اننعح ةرتدننعح

كننر حرينرتنحفنن ححري ةن حريدل انعحبلنن حننصالحريلصنن ح ةرتدنعحريفهللانن حبلن حريصننصالحيح عمنرحإ حح
حكساح  ر  ح ر  حيفححلهحر ريعحع حريقضرهحاريحمع  صحإذرح رفحريفقةح.

ح
ح



ح
ح
ح
ح
ح
ح

487-  ٍَ َِل يَ ْغُدو يَ ْوَم اَْلِفْطِر َحَّتَّ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   }قَاَل:  َوَعْن أََن
 َأْخَرَجُه اَْلُبَخاِريُّ  .   {َيَُْكَل ََتََراٍت 

 .  : َوَيَُْكُلُهنَّ َأفْ َراًدا-َوَوَصَلَها َأْْحَدُ -ٍة َوِف ِرَوايٍَة ُمَعلَّقَ 
ح)الشرح(:

 فنن حعحننن حةجنننفح حفننننذحقننرلح"حكنننر حةسنننفلح حننننلىح حفلاننذح سنننللحيحامسننن  حانننف ح
حريفط حكهحأيكاح  رفح"ح.ح

ة رهحر مننننر حريد ننننرةهللاحة ننننذح حيفحنننننحاحذح قننننرلحكنننن  نرح لنننن حبنننن حفدنننن ري كالحقننننرلح
ر حفنن ححعننالحقننرلحكنن  نرحفدانن  حبنن حعءحبمنن حبنن حعحنن حفنن حعخنن  حسننلا حبنن حسننلال

حعح حب حمري حقرلحكر حةسفلح ح..ر  اثح.ح
 قننرلحريد ننرةهللاحة ننذح ح قننرلحم نننىحبنن حةنننرهحكنن  ينحفدانن  حبنن حعحنن حقننرلحكنن  نرح

حعح ح  اذح"حأيكلة ح ت رح"ح.ح
ح  نلةرحر مر حع  حة ذح ح اريهحبلفحح"حأيكلة حإ  ر رًح"ح.ح

 ك اثحريدر حتمللح اذحر مر حر شرفالفحة ذح ح عفلذحبلنلنعححعالح ر خيص ح
فلاذح اذحيح حلرحر فصلحاريح رح ح   ححعالرًحة ذح حن حح يسلرصحم حفدا  ح
 ق حتفبيح ي  راعحف حفدا  حاتبلذحم نىحب حةنرهح عمرحريخيص حفلىححعالح  حذح



سلا حب حسلالر ح عبفحري بايح اري رحف ححعالحقرلححإخيص حاريحم   ح ق حة ره
حك  نرحفدا  ح.ح

 ة رهحقيادننعحبنن حسننلا ح عبننفحبمنن حبنن حعءح ننادعح ع نن حبنن حمناننيح اننريحلحفنن ححعننالحفنن ح
 ل حبن حرسنحر حيح حنلرحر خنيص حفلنىحريصنحاححانريحمن   ح يحففنىحفلنىحر منر ح

ذحة نذح ح حاليفنةحإيانذح نأ ة حريد رةهللاحمرح قيحيفححلرحر  اثحم حرخنيص حيحإيحعحن
ر ن اثحيفحنننحاحذح رفيلن حة راننعحسنلا حبنن حسننلالر حفن ححعننالح قن مةرحفلننىحة راننعح

حاريهح.ح
ر نننن اثح يانننناحفلننننىحرسننننيحدر حرييصنننندححبيلنننن رفحاننننف حفانننن حريفطنننن حقدنننناحرانننن  لحإاحح

ر صننلىح اسننيح حيفححننلهحرييلنن رفحع حتمننف ح تنن رًح  ح ح تنن ححينن حريننفت حكلننرحنننرهح
حريصنننحاحأحفننن حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللحيح قننن حقاننناحإ حر ملنننعحبمنننف ححنننلرحيف

ري سفلحننلىح حفلانذح سنللحأيكناح ن رفحقدناحريمسن  حإاحر صنلىحقاناحياليلناحعمن ح ح
سندحرحذح يفطن حيفححننلرحريانف ح كننهحيحا ن ح ننر حين   حريصننف حإاحع رهحريصنصالح مننر ح

ف حفا حريفط حيالللحر معحأب ححنلرحريانف حانف حرين حنلىح حفلاذح سللحادر ةح يفط حا
عكاح    ح يا حباف حنار ح عمرحكفحذحنلىح حفلانذح سنللحفصنصحرييلن ح قاناح نرحح
كنننر حريصنننف حاضنننل حريدصننن ح رييلننن حاقنننفهللاحريدصننن ح ضننناحرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللح
رييلنن حفلننىحاننريهح   ةح يفطنن حبننذحيالننفىحمننرحكصنناحمنن حريضننل حبسنند حريصنننار حيح

فا حر جحىح ر سيح ح اذحعيحأيكاحر سللح ا رًحكنهحاصنلفح سناأيتحإ ح نرهح عمرح
ح حذك ح يااحذي ح.ح

 
 



َِل ََيُْرُج يَ ْوَم  َكاَن النَّيبُّ   }َوَعِن اْبِن بُ َرْيَدَة, َعْن أَبِيِه قَاَل:  -488
,   {لِ َي اَْلِفْطِر َحَّتَّ َيْطَعَم, َوَِل َيْطَعُم يَ ْوَم َاِْلَْضَحى َحَّتَّ ُيصَ  ِْمِذيُّ َرَواُه َأْْحَُد, َواَلّتِ 

َحُه اْبُن ِحبَّاَن.  َوَصحَّ
  )الشرح(:

 ف حرب حب ا الحفن حعبانذحةجنفح حفنةلنرحقنرلح"حكنر حةسنفلح حننلىح حفلانذح سنللح
ح"حيحف لحاف حريفط حكهحاطللح يحاطللحاف حر جحىحكهحاصلفح".

حيفحمسنننن هح ريرتمننلهللاحيفحنرملنننذح ربننن حمرننننذحيفححننلرحراننن حة رهحر منننر حع نن حة نننذح 
سننذح رب حكدنر حيفحننحاحذح ر نركلحيفحمسني ةكذح رين رةقطينحكلةنلحمن حل ان ح نفر ح

حب حفيدعحف حفد  حب حب ا الحف حعباذحب ا الحب حر صا .ح
 ق حنححذحرب حخ ميعح رب حكدر ح ر ركلح قنرلح حنلهحسننعحف ان الحمسيفاضنعحيفحبنص ح

حذحرب حريقطر ح كسنذحرينف هللاح.حر سللأحيح نحح
 ق حنرهحرا حيفحمسن حر مر حع  حم حل ا حفقدعحب حفدن  حفن حفدن  حبن حب ان الح

حبذح.ح
 )فقدنننععحجنننلا حر ننن اثحجنننلفذحربننن حملنننأح عبنننفح ر  ح رينسنننرئفح يمننن حاتبلنننذحكلنننرح
سد ح نفر حبن حفيدنعح حنفحنن   حي قن ح  قنذحربن حملنأح قنرلحعبنفح ر  حة نذح حينا ح

أبفحيح قننن ح ننن حفلانننذحر نننر حح ييق اننن حبلف نننعحنننن   ح قنننرلحفننننذحأبحنننذحمقدنننفلحيححبنننذ
 حننلرحالننؤح أقنناحعكفريننذحع حامننف حننن  قرًحيح  حربنن حملننأحقنن ح  قننذح قننرلحفنننذحعبننفح

ح ر  حيا حبذحأبفحيح نحححيذحرب حخ ميعح رب حكدر ح  رفعحم حعحاحريلللح.ح
ر صننلىحقننرلحر مننر ححإا  لح ر نن اثح يانناحفلننىحمعنن  فاعحر كنناحاننف حريفطنن حقدنناحرانن

ربنن حق رمننعحة ننذح حيفحر مسننينح"حيححللننلح اننذحخص ننرًحيح قنن حتقنن  حع حريسنند حيفحذينن ح
يادر ةح ميلرلحعم ح ح يفط حيفححلرحرياف ح  حريصار حيفحاف حريلا ح ن  حمج نرصحعحناح

حريلللحيح ق حتق  حعحذحاسيح حعكاحرييل رفح ت رًح



ييلنن ح حننذحعحفننيحيلللنن الحيح حننلرحريعنن صحر طةنن حعتننىححبفننحح اسننيح حر قيصننرةحفلننىحر
ر بنن ر حكلننرحعتننىححبفننححر  اي حعاضننرًح ننصحخننريحإيح ينننرحفلاننذحري سننفلحنننلىح حفلاننذح

ح سللحسفرهحكر ححلرحيفحعمفةحري ا حع حري حارح.ح
عمرحيفحفا حر جحىح ر سيح حف  حر كاحقداحريصنصالحيادنر ةح  كناحبلن حريصنصالح

مننننن حر جنننننحاعحمعننننن  صح تفنننننر حعحننننناحريللنننننلح قننننن حذحننننن حرشلةنننننفةحإاحح ننننن  حر كنننننا
رسنننيحدربذح ذحدنننةحلرئفنننعحعخننن  حإاح ننننف حر كننناحمننن حرهننن هللاح ر جنننحاعحح اعننن صح

حيللسللحعيحأيكاحقداحنصالحر جحىح  ذرحةنيحعكاح.ح
ح
ح

يََّض ِف ُأِمْرََن َأْن ُُنْرَِج اَْلَعَواِتَق, َواْلُْ  }َوَعْن أُمِ  َعِطيََّة قَاَلْت:  -489
َفٌق   {اْلِعيَدْيِن; َيْشَهْدَن اخْلَْْيَ َوَدْعَوَة اَْلُمْسِلِمَْي, َويَ ْعَتِزُل َاْْلُيَُّض اَْلُمَصلَّى  ُمت َّ

 َعَلْيِه  . 
 )الشرح(:

 فننن حع حفطانننعحةجنننفح حفنةنننرحقرينننةح"حعمننن  حع حفننن لحريلفرتننن ح ر ننناضحيفحريلاننن ا ح
حاضحر صلىح"حاعة   حراريح  ففالحر سللأح الي لحر 

ححلرحر  اثحميف حفلاذح.ح
قنننرلحر منننر حريد نننرةهللاحة نننذح حكننن  نرح لننن حبننن حسنننص حقنننرلحكننن  نرحفدننن ريفحر حقنننرلح

حعخ  حعاف حف حكفصعحف حع حفطاعحبذح.ح
 قرلحر مر حمسللحة ذح حك  نرحعبفحري بايحري حن ر حقنرلحكن  نرح نر حفن حعانف حفن ح

ح ل حب حسريا حف حع حفطاعحبذح.ح
ح ة رهحع  حة ذح ح ريرتملهللاح اري رحف ح ل حب حسريا حبذح.ح

ح



ح
ح

 قوله " أُمرَن" ،ِف رواية " أمرَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " : 
 ننننامسعحع مننن  حبمنننص حريصنننحربعحةجنننفح حفننننةلحيححتيلننناحفلنننىحريقنننفلحريننن رنححإيحع ح

حقفحة ذح حيفحعيفايذ"حامف حرآلم ححفحرين حنلىح حفلاذح سللحيحقرلحريل ر
ح قفلحريصحرءحم حريسنعحع حححيفحعم  حكملذحري  يح يفححححححححح
حبل حرين حقريذحأبفص حححححفلىحريصحاحح حفحقفلحر كل ححححححححح

 قوْلا " اْليض وذوات اخلدور " : 
عمرحر اضح يلي لحمصلىحر سللأح جتلن حخلفةنلحع حفن حمياننةلحع حفن حمنرهلحر ن ر ح

رحتليننن لحر صنننلىحيح قننن حركنننيلحهبنننلرحبلنننضحعحننناحريللنننلحفلنننىححتننن ميح خنننفلحر نننرئضحع ننن
ر سرن ح ينا ححنلرحر سني يلح نرح رًح  حران حإ نرح لحفلنىحإفين رلحر ناضحر صنلىح
 ر نن ر ححنننرح  صننلىحعمننرك حمصننلارفحرينننرفح لننفحنلسننةحخلفةننلحع حبقنن  حمنننةلح ننصح

ينفح حجتلن حيفحمصنلارفحر سنللأححمرحيحم حذي حيح كلي حر من ح ينسندعحيللسنرن 
مننرحمنلننةحمنن حذينن حفلننىحرينن رنححيحإ ننرحرحملننل ةحع حأتخننلحممننر ًحمنن حعمننرك حر صننلأح
 جتلن حيفحمصنلار لحعمنرحينفحنلسنةحخلفةننلح  حأتخنلح نصًح لنا ححننرنح ياناحننن احح

حمينيحم حذي ح ق حتق  ححبثححلهحر سأيعح ذك حملرح حريلللرهحيفحع ييةرح.ح
اثحريدننر حر منننر حعبنننفحكنافننعح  ننناعحر سنننص حربنن حتالانننعح  رفنننعحمننن ح قنن حعكنننيلححبننن 

عحنناحريللننلحفلننىح نننف حنننصالحريلانن ا ح قننرلحإ حريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحعمنن حهبننرح
 عمنن حمجخنن رلحر نناضح ذ رفحرانن  ةحعهللاحرينن حيحافننرةق حريداننففحيح لننفح حتمنن حنننصالح

لحمجخنن رلحر نناضح ريلفرتننن حريلانن ح رندننعحر ضننفةحمننرحعمنن حري سننفلحنننلىح حفلاننذح سننل
 يفححننلرحر سنني يلحح نن ح  حنننامسعحر منن حيفححننلرحر نن اثحيبسننيحدر حيحيباننر ح
 حننننرحقننن رئ حتننن لحع حر مننن حيبسنننيحدر حيحمننن حريقننن رئ حمنننرحة رهحعبنننفح ر  ح انننريهحبسنننن ح
ننننحاححمننن حل اننن حلاننن حبننن حعسنننللحفننن حفطنننرهحفننن حفدننن  حريصننننرحبفحفننن حفدنننر الحبننن ح



 حفلانننذح سنننللحقنننرلح"حفننن حننننلفرفح  جنننة ح حفلنننىححريصنننرمةحع حري سنننفلحننننلى
حريلدر ح"ح.

حننننلرحر نننن اثحننننن اححيفحفنننن  حإاننننر ح ننننفهحمنننن حريصننننلفرفحسننننف حرالنننن ح كننننلي ح
كننن اثحللحنننعحبننن حفداننن  حيفحريصنننحاحأحكنننأحقنننرلحر فننن رءحيلنننن حننننلىح حفلانننذح

ح سللح"ححاحفلفحاريحرحعهللاحاريحريصلفرفحرال حيحقرل"حيحإيحع حتطفصح.ح
قنن حرخيلنن حريلللننرهحة ةننلح حتلننراحيفحكمننلحكضننفةحنننصالحريلانن ح لننلح حر مننر ح ح

ع نننن حة ننننذح حع حذينننن ح نننن ىحكفراننننعحإذرحكضنننن حرحرينننندلضحسننننقؤحر مثحفنننن حريدننننرقأح
 ملح حعءحكنافعحع حكضنفةحرحفلنىحري ننرلح رينسنرهح ن ىحفنأح حنلرحإخيانرةح ناعح

مننننر حح يننننلي حعسننننل حرينننننرفحر سننننص حة ننننذح ح يفححننننلرحمعننننقعحخصفنننننرًحيفححننننلرحري ح
 يننن يااحيفححنننلهحر سنننأيعحعننننحر حريقنننفلحريلرينننثحأب حذيننن حسننننعحيحمننن حكضننن ح قننن ح
عكس ح م حيح صحك لحيح صح رنن حإيحمنرحع ندنذح ح ةسنفيذحننلىح حفلانذح سنللح
يح    حر م حيفحك اثحع حفطاعحيحا لحفلىحر ار حيح   حقنرلحقرئناحعينا حر من ح

 حعحنناحر نننفلحرشننفر ح"حبلننىحر منن حفننن حعحنناحر نننفلحانن لحانن لحفلننىحريفنننف حفننن
حفلىحر ار حكلرحقرلحيفحر  رقفح

 ر لاحي  حر كلن حيلفننف حيح يمن حمنرح حاصن  ذحننرة ح ن ذرح نن حننرة حع نر حع ح
ر مننن حيبسنننيحدر حيحيبانننر حكلنننرحعاضنننرًحع حرينةنننفحفنننن حعحننناحر ننننفلحاننن لحفلنننىح

رة حكنننر حرينةنننفحيلين انننذح ينننلي حاقنننفلحيفحرييحننن ميحمنننرح حافنننن حننننرة ح ننن ذرح نننن حنننن
حر  رقفح"ح ة رحافلاحيللم  هحمدانرحعحذحيلين اذح

ح صرةحيفحكقذحم حريق  ححكرينةفحع حاع  حم ح لحريق  ح.
ح
ح

 



َوأَبُو َبْكٍر, َوُعَمُر: ُيَصلُّوَن اْلِعيَدْيِن  َكاَن اَلنَّيبُّ   }َوَعِن اْبِن ُعَمَر:  -490
َفٌق َعَلْيِه  .  {قَ ْبَل َاخْلُْطَبِة   ُمت َّ
  )الشرح(:

 ف حرب حفل حةجفح حفنةلرحقرلح"حكنر حةسنفلح حننلىح حفلانذح سنللح عبنفحبمن ح
ح فل حاصلف حريلا ا حقداحراطدعح"حميف حفلاذح.ح

قننرلحريد ننرةهللاحة ننذح حكنن  نرحالقننف حبنن حإبنن رحالحقننرلحعخنن  حعبننفحعسننرمعحقننرلحكنن  ينح
ح حرب حفل ح.حفدا  حب حفل حف ح  يحف

 قرلحمسللحة ذح حك  نرحعبنفحبمن حبن حعءح نادعحقنرلحكن  نرحفدن الحبن حسنلالر ح عبنفح
عسرمعحف حفدا  حب حفل حريللن هللاحفن ح  نيحفن حربن حفلن حبلفنحح"حةعانةحةسنفلح ح

حنلىح حفلاذح سللح ع حبم ح فل حاصلف حقداحراطدعح"ح.ح
طدنعحيفحريلان ا ح حنلرحمج نرصحر سنللأح ر  اثح ياناحفلنىحمعن  فاعحريصنصالحقدناحرا

حيححقلذحرب حفد حري حة ذح حيفحر سيلكرةح اريهحم حعحاحريلللح.
 ق حعخيل حريلللرهحة ةلح حيفحتقن ميحراطدنعحفلنىحريصنصالح قنرلحبلضنةلححنلرح ن  ح
 ب فنعح يحانفلح قنن حقاناحإ حع لحمنن حخطن حقدنناحريصنصالححننفحمن  ر ح عحمنن حفلانذحعبننفح

 ةهللاحةجفح حفنذحيح قااحإ حتق ميحراطدعحفلىحريصنصالحممن  هح ينا ح ن  حسلا حرا
 ريسند حيفححننلرحع حراطدننعحمسننيحدعحمجتفننر حعحنناحريللنلح ياسننةح رندننعح لننفحعحننذحت كةننرحح
كلاننرًح رقيصنن حفلننىحريصننصالحنننححإ رفننرًح مننلي حر منن ح ينسنندعحيننفحقنن مةرحيح يفححننلرح

عح بننأحر فنن رىح  ريفننعححنن هللاحريننن حريقننفلحح نن ح  نن  حبننأحتنن نحراطدننعح  ننرحمسننيحد
نلىح حفلاذح سللحبيق ميةرحفلىحريصصالحيح ةلرحربن حفلن حةجنفح حفنةلنرحاقنفلح"ح
ةعاننةحةسننفلح حنننلىح حفلاننذح سننللح ع حبمنن ح فلنن ح كننلي ح ينسنندعحيلةنن حفللننر ح
 فلننفحةجننفح حفنةلننرح مننرحفرحاصننلف حقدنناحراطدننعحيح لنن حنلنناحراطدننعحقدنناحريصننصالح



 حربيننن صح يننن ا ح  يانناحربي رفنننذحكننن اثحفرئعننعحيفحريصنننحاحأحع حرينننن حننننلىح ح قنن
حفلاذح سللحقرلح"حم حعك  حيفحعم  ححلرحمرحيا حمنذح ةفحة ح"ح.

حقنن  حنننصالحرشللننعحفلننىحراطدننعحيمننر حيفححننلهح كننلي حر منن ح ينسنندعحيننفحع حعمنن هًر  
قن حذحن حرشلنرحريحيفححنلهحر ريعحمدي فرًح ريفرًحه هللاحري سفلحننلىح حفلانذح سنللح ح

حر سأيعحإاحف  حنحعحريصصالح.ح
 منننرحر نننرحيحع ححقنننفلحيفحريلانننن ا حكلنننرححقنننفلحيفحرشللنننعحإيحع ححنننننرنح  قنننرًح قاقنننرًحبننننأح
ريلا ا ح رشللنعح حنلرحريفن  حيحايضنححإيحأب حخطدنعحريلان حمسنيحدعح خطدن حرشللنعح

ريصننصالحيفحريلانن ا ح ةننلرحح رنديننر ح يمنن ححننلرحيحمينننيحمنن حب فاننعحتقنن ميحراطدننعحفلننى
ريفلنننناح ننننري حهنننن هللاحريننننن حنننننلىح حفلاننننذح سننننللح هنننن هللاحعكننننرب حريصننننحربعح  ننننرح ح
ر ن اثحع حيللان ا حخطدننعح ركن الح حنذحقننرلحاصنلف حقدنناحراطدنعحمنرحقننرلحاصنلف حقدنناح
راطديننأحيح حننلرححننفحر ننن ح ريسنننعحيفحريلانن ا حع حفطنن حر منننر حخطدننعح ركنن الح قننن ح

عحناحريللنلحع حمن حخطن حخطدينأحإ نرححنفحقانرفحفلنىحرشللنعحذك حرينف هللاح انريهحمن ح
يح ر ننننن حيفححنننننلهحر سنننننأيعحع حريقانننننرفحيحاصنننننححيح ريفرنننننن حر قيصنننننرةحفلنننننىح نننننفرح ح
رينصننفصحإذحيننفحنننرلحريقاننرفحيقسنننرحنننصالحريلانن حفلننىحنننصالحرشللننعح قنن منرحراطدننعح

حفلىحريصصالح.ح
راطدننعح اةنننرحقدنناحريصنننصالحح عمننرحنننصالحريسيسنننقرهح ننر  ح اةنننرحع ننرحخطدننعح ركننن الح ع ح

كرشللعح رمرًح لن حعءح ر  حم حك اثحافح حف ححعنر حفن حعبانذحفن  الحفن حفرئعنعح
"حع حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللح فننن حعننننحربذحافمنننرًحف ننننف ح انننذح  ننن لحكنننأحبننن رح
كرن حريعل ح نل حر ن ح  ن ح ح ع نعحفلانذح"حر ن اثحيح  انذح"حمثححن لح ننلىح

ننن اححعحنذحخطنن حقدناحريصننصالح سناأيتحإ ح ننرهح حريمنص حفلننىححةكلينأح"ح حننلرححنص
ححلهحر سأيعح  حعفللح.ح

ح
 



 
 

َص لَّى يَ  ْوَم اَْلِعي ِد رَْكَعتَ ْْيِ, ََلْ ُيَص لِ   َأنَّ اَلنَّيبَّ  }َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس:  -491
َلَها َوَِل بَ ْعَدَها  َعُة  .   {قَ ب ْ  َأْخَرَجُه اَلسَّب ْ

  )الشرح(:
ربننن حفدنننرفحةجنننفح حفنةلنننرحع حريننننن حننننلىح حفلانننذح سنننللحننننلىحانننف حريلانننن حح فننن 

حةكليأح حاصاحقدلةلرح يحبل  رح"ح.ح
ححلرحر  اثحخ نذحريسدلعح.ح

قنننرلحريد نننرةهللاحة نننذح حكننن  نرحسنننلالر حبننن حكننن  حقنننرلحعخننن  ح نننلدعحفننن حفننن هللاحبننن ح
ح بةحف حسلا حب حندريحف حرب حفدرفحبذح.ح

ح  حب حملرذحقرلحك  نرحعءحف ح لدعحف حف هللاحبذح.ح قرلحمسللحك  نرحفدا
 ة رهحع  ح عبفح ر  ح رينسرئفح ريرتملهللاح رب حمرنذحكلةلحم حل ان ح نلدعحفن حفن هللاح

حب ح بةحبذح.ح
 قوله " صلى العيد ركعتْي " : 

رتفنننن حعحنننناحريللننننلح  خدننننرةحع حنننننصالحريلانننن ا حةكليننننر ح نننن حنننننص رحيفحر صننننلىحمننننيحح
لنننرحإذرح رتنننةحننننصالحريلاننن ا حيفحر صنننلىححننناحاقضننناةلرحةكلينننأحع حر منننر ح رخيلفنننفرح ا

عةبلنرًحعخيلن حعحناحريللنلحيفححنلرحيح نلح حفدن  حبن حمسنلف ح  رفنعحمن حعحناحريللنلح
إاحع حمنن ح رتيننذحنننصالحريلانن حمننيحر مننر حاصننلاةرحعةبلننرًحبسننص ح ركنن ح ذحنن حعحنن حبنن ح

ةنرح حنلرحعننحح  حريقضنرهحمري ح  رفعحم حعحناحريللنلحإاحعحنذحاصنلاةرحةكلينأحكةا ي
حيمننننفحر  رهحيح   حنننننصالحريلانننن حسننننفرهحقلنننننرحأب ننننرح رندننننعحع حمسننننيحدعحتقضننننىحفلننننىح
حا يةنننرحكسنننرئ حريصنننلفرفح يح ننن  حبنننأحع رئةنننرحمنننيحر منننر حع حننننص رحمنفننن  رًح يح ننن  ح
عاضرًحبأحنص رحيفحريانف حر  لح بنأحننص رحيفحريانف حريلنر حيحكلنرحينفح حاللنلحريننرفح



لان حإيحبلنن حمنيصنن حرينةننرةح نن  لحاصننلف حريلانن حمنن حريمسنن حكلننرحسنند حاصننلف رحفلننىح ي
ححا يةرح.ح
 

 قوله " وَل يصل قبلها وِل بعدها " : 
حننلرحريصئنن ح  مننر حعيحاصننلفحقدنناحريلانن ح يحبلنن حرح ر نن ر حهبننلرحيفحر صننلىح قنن حإتفنن ح

لانن ح ننا رًح يحبلنن حرحعحنناحريللننلح ينقنناحع حريننن حنننلىح حفلاننذح سننللح حاصنناحقدنناحري
 إ نرحننرهحفنننذحننلىح حفلانذح سننللحريصنصالحبلنن حريلان حيفحريدانةحكلننرحسناأيتحإ ح ننرهح

ح حبار حذي ح.ح
 قن حركننيلححبنن اثحريدننر حبلننضحريفقةننرهحفلننىحمنننيحريصننصالحقدنناحريلانن حكننهحإ حبلننضح
حريفقةرهحركيلح   اثحفلىحمنيححتاعحر سهللا حيفحانفمفحريلان ا ح يفححنلرحر سني يل
ح نن ح لننا حيفحر نن اثحمنننيحريصننصالحقدنناحريلانن ح  حربنن حفدننرفحةجننفح حفنةلننرحإ ننرح
حفنىحنننصالحريننن حنننلىح حفلاننذح سننللح حننلرححننفحريصئنن ح  مننر ح يمنننذح حاننن حنننصالح
ر نننأمفمأح ملنننرحع حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللحيفحانننف حرشللنننعحاننن خاح الننن حفلنننىح

عكن حمن حرحملققنأحع حر نأمف حافلناحذين حإيححفن ححر ن ح يحا  هللاححتاعحر سهللا ح  حاقا
قلانننناح حننننلح هللافنننننف ح يسنننننعحريصننننحاحعح مننننلي حر منننن حيفحنننننصالحريلانننن ا حفيلنننن ح
كمنلحر منر حفن حكمنلحر ننأمف ح لنا ححننرنح ياناحنننحاححميننيحر نأمف حمن حرييطننفصحع ح
ححتانعحر سنهللا حقدنناحريلان حمننرح حاصنر  ح قننةح نفح حننلهحر سنأيعحرخيلنن حريفقةنرهح اةننر

حفلىحملرح ح"ح
عحننذحيحمننرحيحمنن حرييطننفصحقدنناحنننصالحريلانن ح بلنن حرح حننلرحمنن  هللاح"ححامل  ذها اِلول

فنن حعحنن حبنن حمرينن ح عءحح انن الح حننفحمننلح حر مننر حريعننر لفح رخيننرةهحر مننر حربنن ح
حر نلةحيفحر  سؤح رب حك  حيفحرحمللىح.ح

كلنن حعحنناحيحايطننفصحعبنن رًحيحقدنناحريصننصالح يحبلنن حرح حننلرحقننفلحع"ححامل  ذها الن  اِن
حريلللح.ح



يحاصنلفحقدلةنرح يحبلن حرحيفحر صنلىح اصنلفحةكلينأحإذرحةننيح"ححاملذها النال ث
حإاحبايذح.ح

 عنننححر قننفرلحيفححننلهحر سننأيعحنننفرلحرييطننفصحمطلقننرًحقدنناحريصننصالح بلنن حرحمننرح حامنن ح
 قننةح ننفح نن  حكننر ح قننةح ننفح ننصحاعنن صحيفحذينن حسننف ححتاننعحر سننهللا ح نن  حر صننلىح

نححأيخننلحعكمننر حر سننرن حيفحمعنن  فاعحنننصالحةكليننأحفننن حرينن خفلحفلننىحريقننفلحرينن ر
يللننننف حكنننن اثحعءحقيننننر الحيفحريصننننحاحأحع حريننننن حنننننلىح حفلاننننذح سننننللحقننننرلح"حإذرح

ح خاحعك كلحر سرن ح صحال حكهحاصلفحةكليأح"ح.ح
ح
ح

َأْخَرَجُه   {اَمٍة َصلَّى اَْلِعيَد ِباَل َأَذاٍن, َوَِل ِإقَ  َأنَّ اَلنَّيبَّ  }َوَعْنُه:  -492
 أَبُو َداُوَد  . َوَأْصُلُه ِف اَْلُبَخاِريِ   . 

 )الشرح(:
 فنننذحةجننفح حفنننذحع حريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحنننلىحريلانن حبننصحعذر ح يحإقرمننعح"ح

حة رهحعبفح ر  ح عنلذحيفحريد رةهللاح.ح
فنننن حر نننن اثحة رهحعبننننفح ر  حة ننننذح حمنننن حل انننن حربنننن حننننن الحفنننن حر سنننن حبنننن حمسننننللح

حلر  فحف حرب حفدرفحبذح.ح
قنننننرلحر نننننر ححبننننن حكهللاننننن حيفح نننننيححريدنننننرةهللاحإسننننننر هحننننننحاحح قنننننفلحر نننننر حح عننننننلذحيفح

حريد رةهللاحنفربذحع حاقرلح عنلذحيفحريصحاحأح.ح
 يفحريدر حف حنرب حب حش الحيفحنحاححر مر حمسللحقرلحننلاةحمنيحرينن حننلىح ح

ححإقرمعح.فلاذح سللحريلا ا حاريحم الح يحم تأحبمسريحعذر ح ي
 نننر ذر ح ر قرمنننعحيفحريلاننن ا حب فنننعحفلنننىحريقنننفلحريننن رنححفنننن حعحننناحريللنننلحذكننن حذيننن ح
 لننن حبننن حسنننريا ح عكنننرب حرحملننن  أح  حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللح حامننن حاننن ذ حيفح



ريلا ا ح كلي حرالفرهحبل هح قن ححقناحانريح ركن حمن حعحناحريللنلحر تفنر حفلنىحعحنذح ح
ىح حفلاننننذح سننننللح يحيفحفةنننن حرالفننننرهحري ر نننن ا حيفحامنننن حانننن ذ حيفحفةنننن حريننننن حنننننل

ريلاننن ا ح ننن ذرح حامننن حر ذر ح ر قرمنننعحملننن   أحيفحفةننن حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللح
 فةنن حرالفننرهحري ر نن ا ح دنن فايةلرح ننرح الحيحإ ننمرلح اننذحيللننف حكنن اثحفرئعننعحيفح

لرحمننرحيننا حريصننحاحأحع حريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحقننرلح"حمنن حعكنن  حيفحعمنن  ححنن
حمنذح ةفحة ح"حعهللاحم    حفلىحنركدذح.ح

ح ق حعكس حرينر لحكاثحاقفلح"ح
ح خريحر مفةحريسريفرفحفلىحره  ححح   حر مفةحرحمل  فحريد رئيح

 ق حعخيل حعحاحريلللحيفحع لحم حعك  حر ذر حيفحريلا ا ح قاناحعحنذحلاي ح  انذحانريح
حلنن  حع حر ذر حيللانن ا حيننا ححذينن حيح يحاةلنننرحع لحمنن حعك  ننذحبقنن ةحمننرحاةلنننرحع 

حيذحعناحيحيفحريمير ح يحيفحريسنعح يحيفحقفلحعك حم حرالفرهحري ر  ا ح.
ح ق حرخيل حريفقةرهحعاضرًححاحانر  حيفحريلا ا ح"حريصصالحنرملعح"ح"ح

ذحننن حر منننر حريعنننر لفحة نننذح حإاحعحنننذحاننننر  حيللاننن ا ح يصنننصالحنرملنننعحي رسننني لح
سأيعحيح قن حخفين حريعنر لفحة نذح حهبنلهحر سنأيعح ن ع حانريهحح  ساحا   حيفححلهحر 

كأ نن حفنن  حمعنن  فاعحريننن رهحيللانن ا ح حننفحر نن ح لننلحالدننةحفنن حريننن حنننلىح حفلاننذح
 سننللح يحفنن حرالفننرهحري ر نن ا حقننفل"حريصننصالحنرملننعح"حيفحريلانن ا ح قفهلننرحإذرًحفلننىح

رح  كر انننثحريصنننحرححيحريقنننفلحريصنننحاححب فنننعحيحإذحينننفحكرحنننةحمعننن  فعحينقلنننةحإيانننن
 فلنننىحر سنننللحع حايدننننيح يحاديننن صحيح ننن  ح حتلننننراحاقنننفلح)منننرح  لنننننرحيفحريمينننر حمنننن ح
 ننفهعح  حاقننفلح)حرياننف حعكللننةحيمننلح انننملح ع لننةحفلنناملححللنن ح ةجنناةحيمننلح

حر سص ح انرًحعح.ح
ح

ي قَ ْبَل اَْلِعيِد َِل ُيَصل ِ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   }َوَعْن َأِب َسِعيٍد قَاَل:  -493
ًئا, فَِإَذا رََجَع ِإََل َمْنزِِلِه َصلَّى رَْكَعَتْْيِ   َرَواُه ِاْبُن َماَجْه ِبِِْسَناٍد َحَسٍن  .   {َشي ْ



 )الشرح(:
 فنن حعءحسننلا حةجننفح حفنننذحقننرلح"حكننر حريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحيحاصننلفحقدنناح

حريلا ح ا رًح  ذرحةنيحراحمن يذحنلىحةكليأح"ح.
حننلرحرانن حة رهحر مننر حع نن حة ننذح ح ربنن حمرنننذح ربنن حخ ميننعحيفحنننحاحذح ر ننركلحيفح
مسنني ةكذحكلةننلحمنن حل انن حفدنن  حبنن ح لنن حبنن حفقانناحفنن حفطننرهحبنن حاسننرةحفنن حعءح

حسلا حرا ةهللا.
ح ق حنححذحرب حخ ميعح ر ركلح كسنذحرب حكهللا ح.ح
ع نن ح إسننحر ح ريد ننرةهللاح منن رةحرانن حفلننىحربنن حفقانناح حننفح يلنن ح اننذح  قننذحر مننر حح

 ريرتمنننلهللاح ر لاننن هللاح انننريحلح جنننلفذححيخننن   حكأ ننن حيفحة رانننعح ربننن حفااننننعح عءح ر  ح
 اريحلحيح ر  ح اذحعحذحن   حامسلؤح فنري ح لن ح ريفرتنذحمنرحننرهحيفحمسنن حر منر ح
ع نن حمنن حل اقننذحفنن حربنن حر نفاننعحفنن حفلننفحبنن حعءحلرينن حةجننفح حفنننذحقننرلح"حكفنن ح

لانننذح سنننللحيفحسننندلعحع نننفر حبننناضح"ح ةنننلرحراننن حمنمننن ح قننن حننننرهحيفحرينننن حننننلىح حف
ريصنننحاحأحمننن حكننن اثحفرئعنننعحع حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللحكفننن حبلص نننعحع نننفر ح

حباضح"حيح ذك حريسدلعحالؤح ريمسلؤحم حرب حفقااح.
 كننن اثحريدنننر حكننن اثحكسننن حكلنننرحقننننرلحذيننن حر نننر حح  حربننن حفقاننناحة ننننذح ح ح

رينن كليأحيفحريداننةح ننصحاننننريفحكنن اثحربنن حفدننرفحريسنننرب ح"ح حفننري ححنننرحيح  حننذحقاننن ح
اصنناحقدلةننرح يحبلنن حرح"ح حننذححيلنناحكنن اثحربنن حفدننرفحفلننىحر صننلفح حيلنناحكنن اثح

حرب حفقااححنرحفلىحريداةح صححيصاحتنريفحبأحرا ا ح.ح
 للننىححننلرحاسننيح حع رهحرينن كليأحيفحريداننةحبلنن حنننصالحريلانن ا حيح حنناحتعنن صحرينن اي الح

حيحعمرحر ع  فاعح يحيرلحإاح يااحيح عمرحرشفرلح صحإ مرلحيفحذي ح.ححفلىحذي 
ح
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ََيْ  ُرُج يَ   ْوَم اَْلِفطْ  ِر َواِْلَْض  َحى ِإََل  َك  اَن َرُس  وُل َاَّللَِّ   }َوَعْن  ُه قَ  اَل:  -494
َوالنَّ اُس -ُم ُمَقابِ َل اَلنَّ اِس اَْلُمَصلَّى, َوَأوَُّل َشْيٍء يَ ْبَدأُ ِبِه اَلصَّاَلُة, ُثَّ يَ ْنَص ِرُف فَ يَ ُق و 

َفٌق َعَلْيِه   .  {فَ َيِعظُُهْم َوَيَُْمُرُهْم  -َعَلى ُصُفوِفِهمْ   ُمت َّ

  )الشرح(: 
 فننننذحقنننرلحكنننر حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللحفننن لحانننف حريفطننن ح ر جنننحىحإاحر صنننلىح

 ةلح ع لح نننفهحادننن عحبنننذحريصنننصالحمثحانصننن  ح اقنننف حمقربننناحريننننرفح ريننننرفحفلنننىحننننففح
ح ال ةلح أيم حلح"ح

ححلرحر  اثحميف حفلاذ.ح
قرلحريد رةهللاحة ذح حك  نرحسلا حبن حعءحمن ميحقنرلحكن  نرح لن حبن حنلفن حفن حلان ح

حف حفارىحب حفد  حف حعءحسلا حرا ةهللاح.ح
 قننرلحمسننللحة ننذح حتلننراحكنن  نرححيننفحبنن حعاننف ح قيادننعحبنن حسننلا ح ربنن حكهللانن حقننريفرح

حف ح ر  حب حقا حف حفارىحب حفد  حبذح.ححك  نرحرشرفااحب حنلف 



ححاملصلى" :حقوله "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َيرج ِف الفطر واِلضحى إَل
يفححنننلرح ياننناحفلنننىحع حريسننننعحيفحننننصالحريلاننن ا حع حتمنننف حيفحر صنننلىح حنننلرحفنننر حيفح

رح ياناح ايحريدل ر حفلىحريقفلحريصحاححإيحع حرشلةفةحرسيلنفرحممعح يا حفلنىححنل
نننحاححيح ر كر اننثحيفحرانن  لحإاحريصننح رهحفرمننعح حننلهحسنننعح بيننعحفنن حةسننفلح ح
نلىح حفلاذح سللح رالفرهحم حبل هحمرح حمينيحم حذي حمنرحيحكفننف حمطن حع حةانحح
 ن ا الحايلنلةحملةنرحرينلحر حإاحر صنلىح حان نلحيحمنرحيحمن حننص لحيفحمسنرن حلح

ح.ح
 ة " : قوله " أول شيء يبدأ به الصال

عهللاح اصننلفحةكليننأح قنن حع ننيحريلللننرهحفلننىححننلرح قنن حتقنن  حريقننفلحيفححننلهحر سننأيعحيح
ح ر ملح الرحإذرح رتةحنصالحريلا ا ح.ح

 
 
 

 قوله " فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم " : 
 اذح يااحفلىحع حريصصالحيفحريلا ا حقداحراطدعح حلرحمجتفر حعئلنعحريسنل ح حنلرححنفح

نلىح حفلانذح سنللحري رتن ح قاناحإ حع لحمن حخطن حقدناحريصنصالححنفحح هللاحري سفلح
م  ر ح عحم حفلاذحعبفحسلا حران ةهللاحةجنفح حفننذحيح قن حرتفن حعحناحريللنلحة ةنلح ح
فلنننننىحع حرسنننننيلرصحراطدنننننعحيفحريلاننننن ا حمسنننننيح حانننننريح رنننننن ح يفححنننننلرحكننننن اثحع ح

 لنناهللال ح منن حيححري سننفلحنننلىح حفلاننذح سننللحقننرل"حإ حاطنن ح لنن حعةر حع حالنن 
 لانص  ح"حيح يمنذحك اثحمللفلحعفلنذحعبنفح ر  ح انريهح ةننحححنفح رينسنرئفحإةسنريذح

حفطرهحف حرين حنلىح حفلاذح سللح.ح
 قوله " فيعظهم وَيمرهم " : 



يفححننلرح يانناحفلننىحع حخطدننعحريلانن حاندمسننفحع حتعننيلاحفلننىحريننففحح ر ة ننر ح رييننلكريح
لحريننننننرفح اييدنننننيحر نمننننن رفحر فننننننف الحفنننننن حلح ر مننننن ح رينةنننننفح ا رفنننننفحراطاننننن حعكنننننفر

 احنننننلةحلحمننننن حممسديةننننننرح ا  ننننن حلحإاحمننننننرح انننننذحننننننصححهننننننلحيفح اننننننةلح  حاننننننرحلح  ح
حرنيلرفةلحيفحريلا ح  نعحييلكريحلح  ف ةلح إة ر حل.ح

ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح

ِه قَاَل: قَاَل َنيبُّ َاَّللَِّ  -495   َوَعْن َعْمِرِو ْبِن ُشَعْيٍا َعْن أَبِيِه َعْن َجدِ 
ٌَ ِف َاْْلِخَرِة, َواْلِقَراَءُة بَ ْعَدُُهَا ِكْلتَ ْيِهَما  }   {اَلتَّْكِبُْي ِف اَْلِفْطِر َسْبٌع ِف َاِْلُوََل َوََخْ

ِْمِذيُّ َعِن اَْلُبَخاِريِ  َتْصِحيَحُه   .  َأْخَرَجُه أَُبو َداُوَد  . َونَ َقَل اَلّتِ 
  )الشرح(: 



ننن هحةجننفح حفنننةلحقننرلحقننرلححنن ح حنننلىح ححفنن حفلنن  حبنن ح ننلا حفنن حعباننذحفنن 
فلانننذح سننننللح"حرييمدننننريحيفحريفطنننن حسننننديحيفحر  اح فنننن حيفحر خنننن  ح ريقنننن رهالحبلنننن  رحح

حكلياةلرح"ح.ح
حننلرحرانن حة رهحعبننفح ر  حة ننذح ح قننرلحكنن  نرحمسنن  حقننرلحكنن  نرحر ليلنن حقننرلحشلننةح

ا حفنن حعباننذحفنن حننن هحع حفدنن  حبنن حفدنن ري   حريطننرئففححينن  حفنن حفلنن  حبنن ح ننل
رين حنلىح حفلاذح سللحقرلح"حرييمدريحيفحريفطن حسنديحيفحر  اح فن حيفحرآلخن الح"ح

ح عبفح ر  حة ذح حذك هحقفًيح.ح
 قننن حننننرهحفننن حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللح لنننصًحمننن حل اننن حسنننلالر حبننن حكانننر حفننن ح

حريطرئففحبذح.
قنرلحفننذحعبنفحكنرهحة نذح حينا حبقنفهللاحح فد  حب حفد ري   حريطنرئففح يلن ح انذحي

 يمن حننحححخن هح نيحمن حر فنريفحمننةلحر منر حع ن حة نذح ح ريد نرةهللاح فلنفحبن ح
ر نن اينح حنن يهحنننححفرحكنن اثحريدننر ح كسنننذحر ر  ننر حربنن حكهللانن ح ريل رقننفح يمنن ح
ذكنن حريلقالننفحيفحريضننلفرهحفنن حع نن حة ننذح حعحننذحقننرلحيحاصننححيفحريدننر ح ننفهحفنن ح

حنلىح حفلاذح سللح.حرين ح
 ة  حمرينن حيفحر فلننأحبسننن حنننحاححفنن ح  ننيحقننرلح"حنننلاةحريلانن ا ح ةرهحعءحح انن الحح

حكر حام حيفحر  احسدلرًح ريلرحاعحفسرًحقداحع حاق عح".
 نننرهحيننفححننلرحفنن حربنن حفدننرفحمفقف ننرًحة رهحعبننفحبمنن حبنن حعءح ننادعح سننن هحنننحاححيحح

ح حلر حرا ر حاعة ر حا حريدر .
رلحمرينن حيفحر فلننأح حنلرحر منن حفننن  ح ننر  احسندلرًحعهللاحبيمدننريالحر كنن ر ح يفحريلرحاننعحقنح

حفسرًحعهللاحب   حتمدريالحر حيقرلح حفحملح حر مر حع  حعاضرًح.ح
 ق حرخيل حريلللنرهحة ةنلح حيفححنلهحر سنأيعح نلح حعكلن حريلللنرهحإاحريللناحفلنىح

منننر حع ننن ح مريننن ح  نننيحمننن حعئلنننعحمنننرح لحفلانننذحكننن اثحريدنننر ح حنننلرححنننفحرخيانننرةحر 
ريسل ح نحححلرحف حعءحح ا الح ربن حفدنرفح اري نرح حنفحرينلهللاحفلانذحريللناحرآل حيفح



لمرحننننرححننننلرحامننن حيفحر  لحسنننندلرًحمننننيحتمدنننريالحر كنننن ر ح امنننن حيفحريلرحانننعحفسننننرًحبنننن   ح
حتمدريالحريقار حم حريسهللاف ح ب   حتمدريالحري كفص.

بننن   حتمدنننريالحر كننن ر ح امننن حيفحريلرحانننعحسنننيرًح ذحننن حبلنننضحريلللنننرهحعحنننذحامننن حسننندلرًحح
 ذحننن حبلضنننةلحإاحعحنننذحامننن حيفحر  احسنننيرًح يفحريلرحانننعحفسنننرًحيح ذحننن حبلضنننةلحإاح
عحنذحامن حيفحر  احعةبلننرًحيح قاناحانريحذينن حمن حر قننفرلحسنرقةرحر منر حربنن حر ننلةحة ننذح

ح ح ريف ايءحيفحعكمر حريلا ا ح.ح
ع حهننلرحريخننيص ح نن الح حننفحتفسننلعحر منن حيفححننلهحكننلي حذحنن حبلننضحر ئلننعحإاح

ريقضاعح ع ححلرحم حر خيص حر درححيح ق ح دةحفن حريصنحربعحع نلحامن   ح نرح   ح
ريسديحيح  لحرخيص ةلححنلرحفلنىحع حر من ح رسنيحفنن حلحيحإيحع حر  ضناحع حاللناح

الحري كننفصح امنن حر نن هح ننرح لحفلاننذحكنن اثحريدننر حع حامنن حيفحر  احسنندلرًحبنن   حتمدننريح
يفحريلرحاعحفسنرًح حنلرحكلنذحقدناحريقن رهالحيح حنلهحرييمدنريرفحري  رئن حسننعح ياسنةحبفرندنعح

ح لفحع حرم هرًحرقيص حفلىحتمدريالحر ك ر حنححذي حفن ح رحريحريلللرهح.ح
ح

َواْلِفْطِر  يَ ْقَرأُ ِف َاِْلَْضَحى َكاَن اَلنَّيبُّ   }َوَعْن َأِب َواِقٍد اللَّْيِنيِ  قَاَل:  -496
 َأْخَرَجُه ُمْسِلٌم   .  {بِ  )ق(, َو )اْقَّتََبْت(. 

  )الشرح(: 
 فنننن حعءح رقنننن حةجننننفح حفنننننذحقننننرلحكننننر حريننننن حنننننلىح حفلاننننذح سننننللحاقنننن عحيفحريفطنننن ح

ح ر جحىح ) ع )رقرتبةع".
ة رهحمسننللح قننرلحكنن  نرححيننفحبنن ححيننفحقننرلحقنن عفحفلننىحمرينن حفنن حجننل الحر ننرل حفنن ح

فدنن  حع حفلنن حسننألحع ح رقنن "حوحكننر حةسننفلح حنننلىح حفلاننذح سننللحفدانن  حبنن ح
حاق عحيفحريلا ا ح.."حرا ح.ح



 حلرحإسنر حمنقطيحبأحفدا  ح فلن حبن حراطنر ح يمن حذكن هحمسنللحمن ح ننذححيخن ح
حف حفدا  ح"حك  ينحعبفح رق حع حفل حسأيذح"ح حلرحإسنر حميصاح.ح

مدنريح ن ححنفح  حنذحيح للن حعفلنلحمن حعءح رقن حإيحع حا خلحم حر  اثحس رلحريلنر حري
قنن رهالحةسننفلح حيفحريلانن ا حخفاننةحفلننىحفلنن ح سننألحع ح رقنن حفنن حذينن ح أفللننذح ننرحح

حكر حةسفلح حاق عح.ح
  اننذح يانناحفلننىحمعنن  فاعحريقنن رهالحهبننرتأحريسننفةتأحيفحريلانن ا حاقنن عحيفحر  اح ) عح

يفحريقنننن رهالحهبننننرتأحريسننننفةتأحتننننلكريحر صننننلأح يفحريلرحاننننعح)حرقرتبننننةحريسننننرفععح ر ملننننعح
 يدلثح رش رهح رينعفةح  حر صلأحف نف حإاحريصنح رهح انلك حلححبنرهلحانف حر عن ح

ح.4 ع لحف نف حكأ لحن ر حمنيع ح
ح

ح
ح
ح

ِإَذا َكاَن يَ ْوُم اَْلِعيِد  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ   }قَاَل:  َوَعْن َجاِبٍر  -497
 َأْخَرَجُه اَْلُبَخاِريُّ   .   {رِيَق َخاَلَف اَلطَّ 

 َوِِلَِب َداُوَد: َعِن اْبِن ُعَمَر, َْنُْوُه   .  -498
 )الشرح(:

 ف حنرب حةجفح حفنذحقرلحكر حةسنفلح حننلىح حفلانذح سنللحإذرحكنر حانف حريلان ح
حخري حريط ا ح"حة رهحريد رةهللاح.ح

بننن ح رجنننححفننن ح لننناححبننن حسنننلالر حقنننرلحريد نننرةهللاحكننن  نرح لننن حكننن  نرحعبنننفح النننعححينننفح
حك  ينحسلا حب حر رة حف حنرب حبذح.

                                                
 آخر سطر في شرح هذا الحديث  غير واضح .  -  4



  لنناحح"حجننلفذححيننفحبنن حملننأح رينسننرئفح عبننفح ر  ح منن رةحر نن اثحفلاننذحيمنن ح  قنننذح
ححيخ   ح.

 ل اقننعحريد ننرةهللاحيفحريي نن الح ملننرلح لنناححاييدننيحم  ايتننذح لننرح دننةحعحننذحجنندطذحخ نننذح
حعءحع ا ح.ح إيح صحيحملاحمرح لاحيفحعكر اثحإشرفااحب ح

 ة رهحريرتمنننلهللاحقنننرلحكننن  نرح لننن حبننن حريصنننلةحفننن ح لننناححبننن حسنننلالر حفننن حسنننلا حبننن ح
حر رة حف حعءحح ا الحبذح.ح

حقرلحريد رةهللاحة ذح ح ك اثحنرب حعنحح.ح
حقرلحريرتملهللاحك اثحنرب حكأحذحعنححم حك اثحعءحح ا الح.ح
ح حرب حفل ح لك هح.ح قرلحعبفح ر  حك  نرحريقلن حعخ  حفد  حب حفل حف ح  يحف

 ة رتذحكلةلح قرفحإيحفد  حب حفل حريلل هللاحر م ح ق حجنلفذححينفحبن حسنلا ح ربن ح
حر  اينح قرلحفنذحر مر حالقف حب ح ادعحمضط  حر  اثح.

حر مر حع  ح اريهح. ح تمللح اذحعاضًر  
حقرلحالقف حب ح ادعحسفهحر فححن رًح.حح

 حكنن اثحنننرب حبنن حفدنن  ح عمننرحكنن الرح يننلي ححقننفلحكنن اثحريدننر حيحاصننححإيحمنن
حرب حفل ح عءحح ا الح لللفي .

 ر نن اثحانن لحفلننىحمعنن  فاعح ريفننعحريط انن حيفحريلانن ا ح يننلحر ح ر اي ح قنن حقانناح
ر ملننعحيفحذيننن ح ار ننعحر ننننر قأحيح ننن  حر نننر  ححي حنننذحع حانن  حر ننن منأحيفحريط قنننرفح

حذرحدأح  رهحنصالحريلا ح.ح
يفحذي حييعة حيذحر ةىح   حر ةىحتعنة حفلنىحريلرمناح نرحفلناح قااحع حر ملعح

فلننىح ة حننرحيح قانناحيايصنن  حفلننىحعحنناحريطنن اقأحيح قانناحر ملننعحيفحذينن حتلد اننعحيح
ح قااحاريحذي حيح ق حرخيرةحرب حريقالحة ذح حع حر  اثحاعلاح ايحمرحذك ح.ح



 ا ننيحيفحعخن  ح  حح ر قصف حعحذحاسيح حيبمر حيفحانف حريلان حع حانلح حيفحل ان 
حنننلرححنننفح لننناحرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللح  حاقنننفلح"حيقننن حكنننر حيمنننلحيفحةسنننفلح ح

حعسفالحكسنعح"ح.
ح حاحاسيح ححلرحيللأمف حكر مر حع حيحيحقفي حيلفقةرهح"ح

ريقنننننفلحر  لح"حمنننننلح حرشلةنننننفةحعحنننننذحاسنننننيح حيبمنننننر ح ر نننننأمف حيح بنننننذحقنننننرلحمريننننن ح
حللرهح.ح ريعر لفح ع  ح  رحريحريل

ريقفلحريلنر ح"حذحن حر منر حعبنفحكنافنعحإاحفصناصححنلرحر ن اثح  منر ح حنذح حان  ح
فنن حريصننحربعح ريفننعحريط انن ح يمنن حقنن حاقننرلح يللننف حيح كفحننذح حانن  حفنن حريصننحربعحيح
انن لحفلننىحفنن  حر عنن  فاعحيفحكنن حر ننأمف ح فلنناحريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحكننر حيفح

حيي صاصح.حريللف حمرح حا  ح يااح 
ح حاحتع صح ريفعحريط ا حيفحاريحريلا ا حكرشللعحملًصحيح اذحقفي ح حاحريلللح"ح

ح"حإ حر  ريفعحتع صحيفحرشللعحكلرحتع صحيفحريلا ا ح.القول اِلول 
"حر نننيح حننفحريصننحاحح  حرانن حإ ننرحنننرهحيفحريلانن ا ح  حانن  حيفحرشللننعححالق  ول الن  اِن

لاننذح سننللحفننري حريط انن حيفحرشللننعحينقنناحإيانننرحعف ننلحمنن ح يننفحكننر حريننن حنننلىح حف
حقاحريلا ا ح  حر رنعح رفاعحإاححقاح للذح شللعحعف لحم حكرنيننرحمن حرينقناحيفح
ريلاننن ا ح عمنننرحقانننرفحرشللنننعحفلنننىحريلاننن ا ح ةنننلرحانننريحننننحاحح  حريعننن  يح حتينننف  ح

ح ر فرحيح حتني ح ر  احر قيصرةحفلىحرينصح.

ح
ح

ٍَ قَاَل: َوَعنْ  -499 اَْلَمِديَنَة, َوَْلُْم يَ ْوَماِن  َقِدَم َرُسوُل َاَّللَِّ  } أََن
ُهَما: يَ ْوَم َاِْلَْضَحى, َويَ ْوَم  يَ ْلَعُبوَن ِفيِهَما. فَ َقاَل: "َقْد أَْبَدَلُكُم َاَّللَُّ ِِبَِما َخْْيًا ِمن ْ

 اٍد َصِحيٍح  .َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد, َوالنََّساِئيُّ ِبِِْسنَ   {اَْلِفْطِر 



  )الشرح(: 
 ف حعح حةجفح حفننذحقنرلحقن  حةسنفلح حننلىح حفلانذح سنللحر  اننعح هنلحافمنر ح
حاللدف ح اةلرح.ح قرلح"حق حعب يملح حهبلرحخريحمنةلرحاف حر جحىح اف حريفط ح.ح

حة رهحعبفح ر  ح رينسرئفحبسن حنحاحح.ح
حرفااحقرلحعخ  ح ر ح.حقرلحعبفح ر  حة ذح حك  نرحمفسىحب حإش

 قنننرلحرينسنننرئفحكننن  نرحفلنننفحبننن حكهللاننن حقنننرلحكننن  نرحإشرفاننناح النننرًحقنننريحكننن  نرح اننن ح
حريطفااحف حعح حب حمري حف حرين حنلىح حفلاذح سللحبذح.ح

 ر ننننن اثحسنننننن هحننننننحاحح ة رتنننننذحكلةنننننلح قنننننرفحكفنننننريفح قننننن حرتفننننن ح نننننر حبننننن حسنننننللعح
حيح  ا حة رهحف حعح .حح إشرفااحب حفار حيفحري  راعحف ح ا حريطفاا

ح
ح
 
 
 

 قوله : " قدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة " :
عهللاحبلننن مرحممنننثحيفحممنننعح ص نننعحفعننن حفرمنننرًح  ح لنننفصح فنننفالحرينننن حننننلىح حفلانننذح
 سننللح ص نننعح فعنن   حفرمنننرًحمنةننرح ص نننعحفعنن حفرمنننرًحيفحممننعح فعننن الحعفننفر حيفحر  اننننعح

 ح عمن ح  لن   ح  نفحفن حر نمن ح تللنالحيلننرفح كاحكارتذحنلىح حفلاذح سللحنةر
 حنننأحقننن  حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللحر  اننننعح نننن حهنننلحانننفمأحاللدنننف ح اةلنننرحريانننف ح

حر  لحاف حرينري لح رياف حريلر حاف حر ة نر ح.
 أحم حفلاةلحرينن حننلىح حفلانذح سنللح قنرلح"قن حعبن يملح حبانفمأحخنريحمنةلنر"حيح

 حافمنننرحفاننن ح حننناحر سنننص حانننف حريفطننن ح انننف حر جنننحىح لننن حرفينننرىح حنننلر حريافمنننر
فنةلننرحباننف حرينننري لحع حباننف حر ة نننر حع ح  فاننر حر دي فننعحيفحلمرحنننرححننلرحكلانن حر نناص ح



 يننفححننلهحر فاننر ح قنن حربينن صح ينن ا ح جنناحفنن حريصنن ريحر سننيقالحح1 فانن حريسننيق رة
حىححنلرحمن حكانثحريس ننعحيح عمنرح لا حيللسنللأحعفانر حانريحفان حريفطن ح فان حر جن

حم حكاثحريسدفصح لا  حملع حر سللأححفحاف حرشللع.
 مننرحفنن رححننلهحر فاننر ح ةننفحعفاننر حمدي فننعحيللننف حكنن اثحفرئعننعحيفحريصننحاحأحع حح

رين حنلىح حفلاذح سللحقرلح"حم حعكن  حيفحعمن  ححنلرحمنرحينا حمننذح ةنفحة ح"حعهللاح
حم    حفلىحنركدذح.ح

رحالف حإمرحبلنف حريسننعحع حبلنف حريعنة حع حبلنف حر سندفصحكلنرحالينر ح ا نذح ريلا حإسلح 
يح يننفحخفينن حرياننف حيفححيخنن حريلننر ح ةننلرحاسننلىحفانن رًح حننفحب فننعحيفحرينن ا حبننصحةانن ح

ح   حر مفةح    رح كاح   عحب فعح كاحب فعحجصيعح.ح
لاذحإ نرححنفح ق حرسيح حبلضحريفقةرهحرييفسلعحفلىحر حاحيفحريلا ح حلرحيح يااحف

حي ةح رحاننعحيح عخدننرةحمرت كنننعحيح قنن حعاننننر ح حبميربننذح  يلربننةحفننن حةسننفلح حننننلىح
 حفلاننننذح سننننللحفنننن ححننننلهحرآل ةحريدرللننننعح ر حفننننر حفلننننىحر حنننناحمطلننننف ح ر سنننن ر ح
مننلمف حيفح اننيحر كننفرلح فصنناصحرييفسننلعحفلننىحر حنناحبلالننعحريلانن حمنن حريبينن رصحيفح

حري ا ح.ح
ح

 
َرَواُه   {ِم  َن اَلسُّ  نَِّة َأْن ََيْ  ُرَج ِإََل اَْلِعي  ِد َماِش  ًيا  }قَ  اَل:   َعِل  يٍ  َوَع  نْ  -500

ِْمِذيُّ, َوَحسََّنُه   .   اَلّتِ 

 )الشرح( : 
ح ف حفلفحةجفح حفنذحقرلح"حم حريسنعحع حف لحراحريلا حمر ارًح"ح.ح

                                                
 هكذا مكتوب بالشرح ولعله االستقالل.  –1 



رجننننفحفنننن حعءحع نننن حفلننننفحة رهحريرتمننننلهللاحيفحنرملننننعحمنننن حل انننن ح نننن ا حبنننن حفدنننن  حريق
حرسحر حريسدالفحف حر رة حر ففةحف حفلفحةجفح حفنذح.ح

ح ر   ححمللفلحبلليأح"ح
حجل ح  ا ح ق حجلفذححيفحب حسلا ."حالعلة اِلوَل

ح قرلحفنذحر مر حع  حفري حيفحك الذح.ح
ح قرلحالقف حب ح ادعحسفهحر فحح.

حح جلفذحعاضرًحرشفلنر ح قرلحفنذحإحذحمضط  حر  اثح.ح
جنننل حر نننرة حبننن حر فنننفةحيحقننن حتننن نحك النننذحعكنننرب حرحملننن  أحيح يفح"ححالعل   ة الناني   ة

حريدر حف حاريحفلفحيح يم حيحاصححم حذي ح فهحقريذحريد رةهللاح اريهح.
 ر ننن اثحع ة هحر  يننن حيادنننأحمعننن  فاعحرينننلحر حإاحريلاننن حمر نننارًحيح ذكننن حريرتمنننلهللاح

حة ذح حيفحنرملذحع حعحاحريلللحاسيحدف حذي ح.ح
 قنننننن حركنننننننيلحريل رقنننننننفحة نننننننذح ح عننننننن  فاعحرينننننننلحر حإاحريلاننننننن حمر نننننننارًح نننننننرحننننننننرهحيفح
ريصحاحأحم حل ا حري ح هللاحف حسلا حبن حر سنا حفن حعءحح ان الحع حرينن حننلىح ح
فلانذح سنللحقنرلح"ح"حإذرحشلنيلحر قرمنعح رمعنفرح فلناملحريسنمانعح ريفقنرةح يحتسنن ففرح"ح

حر  اثح.ح
حفلانننذح سنننللح"ح رمعنننفرح"ح نننننصالحريلاننن ح رخلنننعحيفححننننلرح ريعنننرح حمننننذحقفينننذحنننننلىح 

حراطر ح اسيح حريلحر حرياةرحةرنًصح.ح
 قنن حنننرهحيفحنننحاححمسننللحمنن حل انن حسننلالر حرييالننفحفنن حعءحفللننر حرينةنن هللاحفنن ح
عءحبننن حكلننن حةجنننفح حفننننذحقنننرل"حكنننر حةنننناحيحعفلنننلحةننننصًحعبلننن حمننن حر سنننهللا حمننننذح

لننننةحيننننذح"حيننننفحر ننننرتاةح ننننرةرًحت كدننننذحيفحريلالننننعح كننننر حيحفط ننننذحنننننصالحيح قانننناحيننننذحع حق
ريضننللرهحع حري مضننرهحيحقننرلح"حمننرحعكنن حع حمننن اح ننفرةحر سننهللا ح نن  حعةانن حع حامينن ح

حاحممعرهللاحراحر سهللا ح ةنفففحإذرحةنلةحراحعحلف
ح قرلحةسفلح حنلىح حفلاذح سللح"حق ح يح حي حذي حكلذح.ح



 سننهللا حةرنننصًح نننصالحريلانن ح رخلننعحيفححننلرح ر نن اثحننن احح عنن  فاعحريننلحر حإاحر
ح ري ننننفصحةرننننصًحي امينننن حيللدننن حبننننلي ح راطنننر ح اسنننيح حريننننلحر حإياةنننرحةرنننننًص  

حكسنرفح حيؤحفنذحبلي حسا رفح ت  يحيذحبلي ح ةنرفح.ح
قنننرلحري سنننفلحننننلىح حفلانننذح سنننللح"حايحبنننينحسنننللعح ايةكنننلحتميننن حيمنننلححي ةكنننل"حة رهح

حمسللح ة رهحريعا ر حبنحفهح.ح
ح

ح

ُْم َأَصاَِبُْم َمَطٌر ِف يَ ْوِم ِعيٍد. َفَصلَّى ِِبِْم  } َوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة  -501 َأَّنَّ
ٍ   .  {َصاَلَة اَْلِعيِد ِف اَْلَمْسِجِد  اَلنَّيبُّ   َرَواُه أَبُو َداُوَد ِبِِْسَناٍد َلْيِ 

  )الشرح( : 
 حفان ح صنلىحهبنلحرينن حننلىح ح ف حعءحح ا الحةجفح حفنذحع لحعنرهبلحمط حيفحافح

حفلاذح سللحنصالحريلا حيفحر سهللا ح"ح.ح
حنلرحران حة رهحر منر حعبنفح ر  حة نذح حيفحسنننذحمن حل ان حريفيان حبن حمسنللحقنرلحفن ح
فاسننىحبنن حفدنن ر فلىحبنن حعءح نن  الحعحننذحشننيحع ححيننفحفدانن  حرييالننفححينن  حفنن حعءح

حح ا الح.ح
ذحسنف حريفيانن حبن حمسنللح ريفيانن حبن حمسنللحة ننذح حح فاسنىحبن حفدن ر فلىح حانن  حفنن

كلريحري  راعحف حريضلفرهح ر رت كأحيح عمرحعبفححيفح قرلحفنذحر منر حع ن ح"حيحالن  ح
.ح كنننلرحقنننرلحر منننر حريعنننر لفح ربننن حريقطنننر ح اري نننرحأبحنننذحيحالننن  حكرينننذحيح ينننلرحقنننرلح

حر ر ححريلح حة ذح ح"ححلرحخ ح   حمنم ح.ح
  حع حر ع  صحيفحنصالحريلان ا حران  لحإاحريصنح رهح حنلرحسننعحرينن حننلىححق  حفن

 حفلاننذح سننللح سنننعحريصننحربعحمنن حبلنن هحيح يمنن حإذرحكننر حمثحمننرحيحمينننيحمنن حريننلحر ح
إاحريصنننح رهحكلطننن حع حةانننحح ننن ا الح ينننفحذيننن ح نننصحمنننرحيحمننن حع رهحننننصالحريلاننن حيفح



لافرًح ن  حريللنلحفلانذحفنن حعحناحر سرن حيح ك اثحريدر حان لحفلنىححنلرح إ حكنر حجن
ريللنلحيلحرنننعح ر صنلحعحيح قفرفنن حريعن صحريلرمننعح رارننعحتعننة حهنلرحقننرلحتلننراح"حيح

حامل ح ححفسرًحإيح سلةر"ح.ح
 يفحريصنننننحاحأحمننننن حكننننن اثحعءحح اننننن الحم  ففنننننرًح"ح إذرحعمننننن تملحأبمننننن ح نننننأتفرحمننننننذحمنننننرح

حرسيطليلح"ح.ح
 رًحمن حر كر انثحيفحرييمدنريحيفح  حريلان ا حر نر ححة نذح ح حانلك ح نا"ححمالحظ ة

 فنننلةهحة نننذح حتلنننراحعحنننذح حالدنننةحبنننلي حكننن اثحفننن حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللح
 يمنن حع ننيحريصننحربعحةجننفح حفنننةلحفلننىحذينن حيقننفلح حتلننرا"ح ييمنن  رح حفلننىح

حمرحح ركلح".
 ربننن حفلننن حع نننلحححعمنننرحفا ر جنننحىح قننن ح دنننةحمج نننرصحريصنننحربعحفننن حفلننن ح عءحح اننن الح

كننرحفرحامنن   حمنن ح خننفلحريلعنن حإاحانن   حريعننل حمنن حاننف حريلريننثحفعنن حح يمننن حح
كر حر  احع حاعريحر ر ححة ذح حإاحإ رصحريصحربعح  ححلرحر  نرصحان لحفلنىح

حع حيألم حعنًصحف حةسفلح حنلىح حفلاذح سللح.ح
ح
ح
ح

 ابب صالة الكسوف
 

 )الشرح (: 
فهحعك حريننريا حع حذحنر حبلضنذح ن  حريضنفهحاتةالحانلح حكلنذحريمسف ححفحذحر حج

 اتةالحاننلح حبلضننذحيح عحننناحريفلسننفعحا فلننف حع حريمسنننف ح راسننف حمنن حري نننفرح ح
ريطدالاعح رين حنلىح حفلانذح سنللحاقنفلح"ححياينر حمن ححيايفح حفنف حهبلنرحفدنر هح"ح

لىح حفلانذح سنللح أهللاحريف اقأحعك ح يصفر حإ حكنيلحتلللف حعكنص ححداننرح لن حنن



ع حكنننص ححننن يهحر يملفنننأحرينننلا حاللنننف حريمسنننف ح راسنننف حمننن حري نننفرح حريطدالانننعح
 نصحان ر حهبنرحريي فان حع حمنرحا فلنذحر عن كف حع حريعنل ح ريقلن حإ نرحانمسنفر ح نففح

ح حفحيا حبسد ح حلرح  نحميح ح. حف الحع ح ارالحف الح هللاللفرحريعفهحسددًر  
يلقلن حخسن ح اننفلحريلمن حننحةحبننلي حر خدنرةحفنن ح اقنرلحيلعنل حكسننفةح حح

حرين حنلىح حفلاذح سللح ذك حذي حاريح رك حم حعحاحريلمسعح.ح
ح

 
 
 
 
 
 
 
 

َُ َعَلى َعْهِد  }قَاَل:  َعِن اَْلُمِغْيَِة ْبِن ُشْعَبَة  -502 ِاْنَكَسَفِت اَلشَّْم
َُ ِلَمْوِت يَ ْوَم َماَت ِإبْ َراِهيُم, فَ َقاَل اَلنَّ َرُسوِل َاَّللَِّ  ْم اُس: ِاْنَكَسَفِت اَلشَّ

ََ َواْلَقَمَر آيَ َتاِن ِمْن آََيِت َاَّللَِّ َِل  ِإبْ َراِهيَم, فَ َقاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  "ِإنَّ اَلشَّْم
يَ ْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد َوَِل ِْلََياتِِه, َفِإَذا رَأَيْ ُتُموُُهَا, َفاْدُعوا َاَّللََّ َوَصلُّوا, َحَّتَّ 

َفٌق َعَلْيِه   .   {ْنَكِشَف" ت َ  : ُمت َّ  .   { كهحتنهللالفح}َوِف ِرَوايٍَة لِْلُبَخاِريِ 
َفَصلُّوا َواْدُعوا َحَّتَّ ُيْكَشَف  } َولِْلُبَخاِريِ  ِمْن َحِديِث َأِب َبْكَرَة  -503

 .    {َما ِبُكْم 



 
 الشرح(:  (

 حفلننىحفةنن حةسننفلح حفنن حر مسننريالحبنن ح ننلدعحةجننفح حفنننذحقننرلح"حرحمسننفةحريعننل
ننننلىح حفلانننذح سنننللحانننف حمنننرفحإبننن رحالحيح قنننرلحريننننرفح"حرحمسنننفةحريعنننل ح نننففح
رب رحالحيح قرلحةسفلح حنلىح حفلانذح سنللح"حإ حريعنل ح ريقلن ححياينر حمن ححيايفح
 حيحانمسننننننفر ح ننننننففحعكنننننن ح يح ارتننننننذحيح نننننن ذرحةعايلفحننننننرح ننننننر ففرح ح نننننننلفرحكننننننهح

ح.حتنمع ح"حميف حفلاذح
قننرلحر مننر حريد ننرةهللاحة ننذح حكنن  نرح لنن حبنن حفدنن  حكنن  نرححر ننلحبنن حريقرسننلحقننرلح

حك  نرح ادر حعبفحملر اعحف حلاي حب حفصقعحف حر مسريالحب ح لدعحبذح.ح
 قننرلحر مننر حمسننللحة ننذح حكنن  نرحعبننفحبمنن حبنن حعءح ننادعح  لنن حبنن حفدنن  حبنن ح ننريح

حالحف حلاي حب حفصقعحبذح.حقريحك  نرحمصل حب حر ق ر حف حلرئ 
ح

 
 وقوله " ِف رواية للبخاري " : 

ححلهحري  راعحة رحرحم حل ا حلرئ الحقرلحك  نرحلاي حبذح.ح
 

وقوله " وللبخاري عن أِب بكرة رضي هللا عنه " فص لوا وادع وا ح َّت ينكش ف م ا 
 بكم " : 

سن حنرهفححلهحري  راعحيفحنحاححر مر حريد رةهللاحمن حل ان حانفح حبن حفدان حفن حر 
ريدص هللاحف حعءحبم الحيح يفحبلضحل قذحنن ححر سن حريدصن هللاح يسنلرصحمن حعءحبمن الح

ح.ح
 قوله " انكسفت الشمَ على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ": 



ةنننحح نناعحر سننص ح ربنن حريقننالح  رفننعحمنن حرحملققننأحع حريعننل ح حتمسنن حيفحفةنن ح
 مننر حريعننر لفح تدلننذحربنن حكنن  حريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحإيحمنن الح ركنن الحيح ذحنن حر

  رفنننعحإاحع حريعنننل حكسنننفةحيفحفةننن حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللحعكلننن حمننن حمننن الح
 ذي ح خيص حري  رايفحف حرين حنلىح حفلاذح سللحيفحننفعحننصالحريمسنف حيح

ح ساأيتحإ ح رهح ححتقا ححلرح بار حري رنححيفححلهحر سأيعح.ح
 قوله " يوم مات ابراهيم " : 

 نننرحكسنننفةحريعنننل حيفحمنننففحربننن حرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللحربننن رحالحيدضنننلعحفعننن ح
ح ة رًح حفحم حمرةاعحريقدطاعحلفلحر ع كف حع حريعل حكسفةح ففحرب رحالح.ح

ح
 وقوله ِف اْلديث " قال الناس " : 

عهللاحبلضحرينرفح يا حكلةنلح حنلرحعسنلف حفن ءح صناححاطلن حريمناح نرير حبنذحريندلضح
حح"حريلا حقرلحهلحرينرفحإ حرينرفحق ح لفرحيمل"حيحكلرحقرلحتلرا

ححاحكاحرينرفحقريفرحهلح؟.
حيحإ رحبلضحرينرفح.حح

ح قفيذح" لفرحيملح"ححاحكاحرينرفح لفرحهلح؟ح.
حيحيحبلضحرينرفح.ح

 قرلحرين حننلىح حفلانذح سنللحكان نلح"حإ حريعنل ح ريقلن ح ريقلن ححياينر حمن ححيايفح
ح هح"ح.ح حفف ح حهبلرحفدر

أنخننلحمنن ححننلرحر نن اثحع حريمسننف ح راسننف حإ ننرحاقلننر حيلي فانن حياضنن صحريلدننر ح
إاحةهبنننلحنننناح فنننصح مننن حمثحقنننرلحرينننن حننننلىح حفلانننذح سنننللح"ح ننن ذرحةعايلفحنننر"ححعهللاح

حريمسف ح راسف ح"ح صلفر"ح.
حر  اثحرآلخ ح" ر ففرح نلفرحكهحانهللالفحمرحبملح"ح.حح



الحفننن حكنن   حريمسننف ح راسننف ح حنناحتصننلفحيفححننلرح يانناحفلننىحمعنن  فاعحريصننص
حيفحع قرفحرينةفحع حيحقفي ح حاحريلللح"ح

ع رحتصلىحيفحع قرفحرينةفحيح هبلرحقنرلحر منر حع ن حة نذح حمنيح"ححالقول اِلول
ع حر عةفةحم حملحدذحمننيححتانعحر سنهللا حيفحع قنرفحرينةنفحإيحرحنذحننرهحفننذحر ذ ح

قنرلحعبنفحكنافنعح حنفحرخيانرةح ناعحر سنص ححيصصالحريمسف حيفحع قرفحرينةنفح بنذ
رب حتالاعحة ذح ح حفحقفلحيلعر لاعحيح ذحن حر منر حمرين ح لفرئن حمن ح قةنرهح
ريعنننر لاعح ر نربلنننعحإاحمننننيحننننصالحريمسنننف حكسنننرئ حذ رفحر سننندر حيفحع قننننرفح

ح.حوهذا هو القول الناِن رينةفح اعيمساحكان لحيفحري فرهح ريص قعح ريلي ح
لحعنننحح  حريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحقننرلح"ح نن ذرحةعايلفحننرح صننلفرح"ح  ح ريقننفلحر  ح

حاقاحإيحيفحع قرفحرينةفح,ح أتخريحريدار حف ح قةحر رنعحيحافلح.ح
قول  ه " ح  َّت ينجل  ي " وِف رواي  ة " ح  َّت ينكش  ف م  ا بك  م " وِف رواي  ة " ح  َّت 

 تنكشف " : 
حرييهللالنفح يمن حمنرحر منلحإذرح حلهحري  رايفح هللالففةرحت لحفلىحرسي رمعحريصصالحإا

 ننن نحمننن حريصنننصالحقدننناحرييهللالنننفحذحننن حبلنننضحريلللنننرهحإاحعحنننذحاصنننلفحمننن الحعخننن  حكنننهح
حيصاحرييهللالفحيح ذح حبلنضحعحناحريللنلحإاحري نيمسرلح ين فرهحكنهححيصناحرييهللالنفح
 عنحر ححلرحريقفلحقنريفرحيحالان حريصنصالحإيحع نلحاسنيحدف حإلرينعحننصالحريمسنف ح

عحري كننننفصح ريسننننهللاف حكننننهحيحافنننن نحمنننن حنننننصتذحإيح قنننن حكنننن  حإلريننننعحريقنننن رهالح إلرينننن
حرييهللالفح.ح  حعفللح.ح

 
َها:  -504 َجَهَر ِف َصاَلِة  َأنَّ اَلنَّيبَّ  }َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاَّللَُّ َعن ْ

َفٌق   {اَْلُكُسوِف ِبِقَراَءتِِه, َفَصلَّى َأرَْبَع رََكَعاٍت ِف رَْكَعَتْْيِ, َوَأرَْبَع َسَجَداٍت  ُمت َّ
 َعَلْيِه, َوَهَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم  . 



 َوِف ِرَوايٍَة َلُه: فَ بَ َعَث ُمَناِدًَي يُ َناِدي: اَلصَّاَلُة َجاِمَعٌة   . 
 )الشرح(:

فنن حفرئعننعحةجننفح حفنةننرحع حريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحنةنن حيفحنننصالحريمسننف ح
حميف حفلاذح.ححبق رهتذح صلىحعةبيحةكلرفحيفحةكليأح عةبيحسهللا رفح"

قننرلحر مننر حريد ننرةهللاحة ننذح حكنن  نرح لنن حبنن حمةنن ر حقننرلحكنن  نرحريفيانن حقننرلحعخنن  ح
حرب ح  حشيحرب ح ةر حف حف  الحف حفرئععحيفهح.ح

ح ة رهحمسللحبنف ححلرحر سنر ح
ح يفحة راعحيذح"ح دلثحمنر ايًحانر هللاح"حريصصالحنرملعح.ح

ننلةرحر منر حمسنللحمن حل ان حر  لرفنفح انريهححلهحري  راعحفلقةنرحريد نرةهللاحة نذح ح  ح
حقرلحشلةحرب ح ةر ححي  حف حف  الحف حفرئععحبذ.ح

 يفحريدنننر حفننن حفدننن  حبننن حفلننن  حيفحريصنننحاحأحقنننرلحكسنننفةحريعنننل حفلنننىحفةننن ح
حرين حنلىح حفلاذح سللح نف هللاحإ حريصصالحنرملعح"ح.ح

 قوْلا " كسفت الشمَ " : 
حجفهحعك حرينريا حع حذحر حبلضذح.ححتق  حع حريمسف حيلي فا ح حفحذحر 

 قوْلا " فجهر بقراءته " : 
حننلرححننفحرحملفننفيفحفنن حةسننفلح حنننلىح حفلاننذح سننللحرشةنن حبقنن رهالحنننصالحريمسننف ح
 هبننننلرحقننننرلحر مننننر حع نننن ح إسننننحر ح  رفننننعحمنننن حعحنننناحر نننن اثحانننن   حرشةنننن حبصننننصالح

حريمسف ح راسف حفلصًححب اثحفرئععحر يف حفلىحنحيذح.ح
 مننر حعبنننفحكنافننعح ريعننر لفح مريننن ح  رفننعحمنن حعحننناحريللننلحإاحفنن  حرشةننن ح ذحنن حر

بصنننصالحريمسنننف ح يمننننةلحاننن   حرشةننن حبصنننصالحراسنننف ح  نننرحيالانننعح ر  اح رةانننعحيح
 قننن حرسننني يفرححبننن اثحشننن الحفنننن حريرتمنننلهللاح انننريهحعحنننذحننننلىحمنننيحرينننن حننننلىح حفلانننذح

ح سللحنصالحريمسف حقرلح"  ححسليحيذحنفاتًح"ح.ح



يم ححلرحرا حمنم حيحاصححيحسن رًح يحميننرًح قن ح لنذحبلنضحعحناحريللنلحفلنىحع ح ح
ش الح حاسليحيذحنفاتًحيدلن ح لنذح ممرحنذحمن حرينن حننلىح حفلانذح سنللحيح فلنىحكناح
يح ح اثحفرئععحن اححيفحريدر حيححييلاحرييأ اناحنةن حرينن حننلىح حفلانذح سنللح

حهبلرحرا حريصحاحح.ححبصصالحريمسف ح صحمنرصحف حريللا
 قوْلا " فصلى أربع ركعات ِف ركعتْي " : 

 حننلرحعنننححمننرحكفننححفنن حريننن حنننلىح حفلاننذح سننللحيفحنننصالحريمسننف حعحننذحنننلىح
عةبيحةكلنرفحيفحةكنففأح عةبنيحسنهللا رفحيح حنلهحريصنفعحعاضنرًحننرهفحفن حربن حفدنرفح

حيفحريصحاحأحكلرحساأيتحإ ح رهح ح.ح
رانن حر مننر حع نن ح ريعننر لفح مرينن حيفحقننفلحيننذح نن ع رحع حح قنن حذحنن حإاحريللنناحهبننلر

كنن اثحفرئعنننعحعننننححكننن اثح ة حيفحننننفعحننننصالحريمسنننف ح عننننحر ححنننلرحريقنننفلح
الل مننف حر كر اننثحر  ريفننعحهننلرحكحنن اثحنننرب ح كنن اثحربنن حفدننرفحيفحبلننضحة رايتننذحح

حكلرحساأيتحإ ح رهح حبار ححلرح.ح
 عة " : قوْلا " فبعث منادَيً ينادي الصالة جام

افلحري  يحيمسعحيفح)ريصصالعحفلىحر بين رهح انفلحرينصن حفلنىحر ان رهح عمنرح)نرملنعحعح
 اهللاننفلحري  ننيح اةننرحكلننرحاننفلحرينصنن حفلننىحر ننرلحيح  حانن  حفنن حريننن حنننلىح حفلاننذح
 سننللححت انن حيلنن  حريننن رهحيفح"حريصننصالحنرملننعح"ح لننلي حر  يننرةحيفححننلهحر سننأيعحع ح

حلىح نذحعحذحعشيح.حانر  حبق ةحمرحامسل حف
 قنن حرخيلنن حريفقةننرهحة ةننلح حيفحكمننلحريننن رهحيفحريصننصالحنرملننعح قننرلحبلننضحعحنناح
ريلللحع حرين رهحسنعحيح قرلحبلضةلحرين رهح  ىحكفراعحكر ذر حإذرحقنر حبنلي حريندلضح
سنننقؤحر مثحفننن حريدنننرقأحيح قننن حرتفننن حعحننناحريللنننلحفلنننىحعحنننذحيحاننن ذ ح يحاقنننر حيصنننصيتح

ح.ححراسف ح ريمسف 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُهَما َقاَل :  -505 ُ َعن ْ َُ َعَلى  }َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَّ ِاُْنََسَفِت الشَّْم
َفَصلَّى, فَ َقاَم ِقَياًما َطوِياًل, َْنًْوا ِمْن ِقَراَءِة ُسورَِة اَْلبَ َقَرِة, ُثَّ رََكَع  َعْهِد اَلنَّيبِ  

 فَ َقاَم ِقَياًما َطوِياًل َوُهَو ُدوَن اَْلِقَياِم َاِْلَوَِّل, ُثَّ رََكَع رُُكوًعا رُُكوًعا َطوِياًل, ُثَّ رََفعَ 
ُثَّ َسَجَد, ُثَّ َقاَم ِقَياًما َطوِياًل, َوُهَو ُدوَن  [ ,َطوِياًل, َوُهَو ُدوَن اَلرُُّكوِع َاِْلَوَّلِ 

َو ُدوَن اَلرُُّكوِع َاِْلَوَِّل[, ُثَّ رََفَع, فَ َقاَم اَْلِقَياِم َاِْلَوَِّل, ُثَّ رََكَع رُُكوًعا َطوِياًل, َوهُ 
ِقَياًما َطوِياًل, َوُهَو ُدوَن اَْلِقَياِم َاِْلَوَِّل, ُثَّ رََكَع رُُكوًعا َطوِياًل, َوُهَو ُدوَن اَلرُُّكوِع 



. َفَخَطَا اَل َُ َفٌق َعَلْيِه,   {نَّاَس َاِْلَوَِّل, ُثَّ َسَجَد, ُثَّ اْنَصَرَف َوَقْد ََتَلَِّت اَلشَّْم ُمت َّ
 َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِ    . 

َُ ََثَاَن رََكَعاٍت ِف  }َوِف ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم:  -506 َصلَّى ِحَْي َكَسَفِت اَلشَّْم
 .     {َأرَْبِع َسَجَداٍت 
 َوَعْن َعِليٍ  ِمْنُل َذِلَك  .  -507

 
 )الشرح(:

رلح"حراسنننفةحريعننننل حفلنننىحفةننن حةسننننفلح ح فننن حربننن حفدنننرفحةجننننفح حفنةلنننرحقننن
ننننلىح حفلانننذح سنننللح صنننلىح قنننر حلنننفاصًحينننفرًحمننن حقننن رهالحسنننفةالحريدقننن الحمثحةكنننيحةكففنننرًح
لننفاصًحمثحة ننيح قننر حقارمننرًحلننفاصًح حننفح   حريقاننر حر  لحيحمثحةكننيحةكففننرًحلننفاصًحي حننفح

ر حر  لحمثحةكننننيح   حري كننننفصحر  لحيحمثحسننننهللا حيحمثحقننننر حقارمننننرًحلننننفاصًح حننننفح   حريقانننن
ةكففننرًحلننفاصًح حننفح   حري كننفصحر  لحمثحةكننيحةكففننرًحلننفاصًح حننفح   حري كننفصحر  لحمثح

حة يحةعسذحمثحسهللا حمثحرحص  ح ق حرزلةحريعل ح  ط حرينرفح"حميف حفلاذح.ح
قنننرلحريد نننرةهللاحكننن  نرحفدننن  حبننن حمسنننللعحقنننرلحعخننن  حمريننن حفننن حلاننن حبننن حعسنننللحفننن ح

حفطرهحف حرب حفدرفحبذح.ح
رلحمسللحك  نرحسفا حب حسلا حك  نرحكفصحب حماسن الحقنرلحكن  ينحلان حبن حعسنللحق

حبذح.ح
 

 قوله  وملسلم" صلى َثان ركعات " : 
حننلهحري  رانننعحننننرهفحيفحننننحاححر منننر حمسنننللحمنن حل اننن حسنننفار حفننن حكداننن حبننن حعءح

ح بةحف حلر  فحف حرب حفدرفح.ح



دنر حيفحننحاحذح خن ح يفححيخ هحفن حمسللح ف حفلفحملاحذي حيحقنرلحر منر حربن حك
كدان حبنن حعءح بننةحفنن حلننر  فحفنن حربن حفدننرفحيننا حنننحاحرًح  حكدادننرًح حاسننليح
حننلرحرانن حمنن حلننر  فح كننلرحقننرلحريداةقننفح اننريح ركنن حيح ننرحملففيفحفنن حربنن حفدننرفحيفح
ننننننفعحننننننصالحرينننننن حننننننلىح حفلانننننذح سنننننللحعحنننننذحننننننلىحعةبنننننيحةكلنننننرفحب كنننننففأح عةبنننننيح

يذح منرحفن رححنلرحفن حربن حفدنرفح  حنذح نرذحسهللا رفحكح اثحفرئععحر يف حفلىحنح
حمنم ح.ح

 قوله " صلى النيب صلى هللا عليه وسلم صالة الكسوف " : 
حنصالحريمسف حمسيحدعحفن ح رحريحريلللرهح  رندعحفن حعءحففرحعح لرئفعح

 ياننناحعءحففرحنننعحيفحريفننننف حقفينننذحننننلىح حفلانننذح سنننللح"ح ننن ذرحةعايلف نننرح نننر ففرح ح
حم حيح حفحك اثحميف حفلاذح.ح نلفرح"ح حلرحع

  ياننناحرشلةنننفةحفلنننىحر سنننيحدر حكننن اثحللحنننعحبننن حفداننن  حيفحريصنننحاحأح"قنننرلح
حري ناححاحفلفحاريحرحايةسفلح ح.حقرلح"حيحإيحع حتطفصح"ح.ح

 ق حتق  حعحذحيحا ح فهحمن حريصنلفرفحإيحرالن ح قنؤح منرحفن رححنلرح لسنيح ح
حع ح  ىحكفراعح.ح

 
 
 
 

 ماً طوياًل ْنواً من سورة البقرة " : قوله " فقام قيا
فححف حرين حنلىح حفلاذح سنللحأبهللاح نفهحقن عحيفحننصالح م حريلهللارئ ححنرحعحذح ححي 
ريمسنف حمننيحع حرينن حنننلىح حفلانذح سننللحنةن حبننلي ح ةنلرحربنن حفدنرفحاقننفلحيننفرًح
حمنن حسننفةالحريدقننن الح يننلي حقنننرلحبلننضحريلللنننرهحيننفحكننر حرينننن حنننلىح حفلانننذح سننللحقننن 
نة ح فححذي حرب حفدرفح ق حتق  حقفلحفرئععح"حنةن حبق رهتنذح"ح حنفحميفن حفلنىح



نننحيذح يحالنن  حمنن حذينن حكفننححمننرحقنن عحبننذحيح كنن اثحربنن حفدننرفححنننرحافر نن حكنن اثح
فرئععحريسنرب حإيحعحنذحافجنححريصنفعحيحقنر حرينن حننلىح حفلانذح سنللحقارمنرًحلنفاصًحمثح

 ح ننن ح ننن هحةبننننرح يننن حر لننن ح قنننر حقارمنننرًححةكنننيحةكففنننرًحلنننفاصًحمثحة نننيحعهللاحقنننرئصًحشننني
لفاًصح   حريقار حر  لحمثحةكيحةكففرًحلنفاصًح   حري كنفصحر  لحمثحسنهللا حسنهللا تأحمثح
 ضح قر حقارمرًحلفاًصح   حر  لحمثحةكنيحمثحة نيح قنر حقارمنرًحلنفاصًحمثحةكنيح قنر حقارمنرًح

 ينننننلي حإذرحكنننننر ححلنننننفاصًحمثحسنننننهللا حسنننننهللا تأحمثحسنننننللحيح إذرحريعنننننل حقننننن حجتلنننننةحي
ريمسف حيفحع يذحاسيح حكان لحإلريعحريق رهالح إلرينعحري كنفصح ريسنهللاف حكنهحإذرح ن نح
منن حنننصتذحإذرحريمسننف حقنن حلرلحيح اسننيح حبلنن حريصننصالحع حفطنن حر مننر حخطدننعح
 نن اثحربنن حفدننرفح"ح  طننن حرينننرفح"حيح حننلهحراطدنننعحاسننيح حع حتمننف حمعنننيللعح

صصحفننن حريننننلحف ح ر لرننننفح عمنننن حلح يصنننن قعحفلنننىحعمنننن حلح ييفبنننعح ر سننننيمسفرةح ر قنننن
ح ريلي ح ريلفر ح رييلف ح.ح

 يفحر نن اثح يانناحفلننىحإلننص حراطدننعحفلننىحر فف ننعح حننلرحكلننريحيفحيسننر حريصننحربعح
حةجفح حفنةلح.ح

 وأما قوله " ِف رواية ملسلم : صلى َثان ركعات ": 
يمسنننف ح قنننيح قنن حركنننيلحهبنننلرحبلنننضحر ئلنننعحكريعننر لفح إسنننحر ح  رفنننعحفلنننىحع حر

عكل حمن حمن الح يمن حذحن حر منر حع ن ح ريد نرةهللاح  ناعحر سنص ح ربن حريقنالح انريحلح
منن حعحنناحريللننلحإاحع حريمسننف ح حاقننيحعيحمنن الح ركنن الحيح كنن اثحربنن حفدننرفحمنمنن حح
كلنننرحتقنننن  حتضننننلافذحفنننن حر منننر حربنننن حكدننننر حيح حنننن يهحر ئلنننعحانننن   حع حكنننناحكنننن اثح

حأحعحذحخ حمنم ح.حفري حك الفحفرئععحرب حفدرفحيفحريصحاح
ح

 .{َصلَّى ِستَّ رََكَعاٍت ِبَِْرَبِع َسَجَداٍت  } َوَلُه: َعْن َجاِبٍر  -508



ََ رََكَعاٍت  }َوِِلَِب َداُوَد: َعْن ُأَِبِ  ْبِن َكْعٍا:  -509 َصلَّى, فَ رََكَع ََخْ
, َوفَ َعَل ِف اَلنَّانَِيِة ِمْنَل َذِلَك   .  {َوَسَجَد َسْجَدَتْْيِ

  رح(:)الش
ح يذحف حنرب حح"نلىحسةحةكلرفحأبةبيحسهللا رفح""ح

حننننلرحر  نننن حة رهحر مننننر حمسننننللحيفحنننننحاحذحقننننرلحكنننن  نرحعبننننفحبمنننن حبنننن حعءح ننننادعحقننننرلح
ك  نرحفد  حب ح ريح_حح_ح ك  نرح لن حبن حفدن  حبن ح نريح تقنرة حيفحريلفنححقنرلح

حك  نرحعءحف حفد ر ل حف حفطرهحف حنرب حب حفد  حبذح.
نننرهحفنن حنننرب حمننرحفننري ححننلرح قنن حة  حر مننر حمسننللحيفحنننحاحذحمنن حل انن حح يمن 

رشرفااحب حفلاذحف ححعنر حري سنيفرئفحفن حعءحرين بريحر منفحفن حننرب حبن حفدن  حع ح
حرين حنلىح حفلاذح سللحنلىحعةبيحةكلرفحأبةبيحسهللا رفح"ح

بننن حفدنننرفح حنننلرححنننفحرحملفنننفيفحفننن حننننرب حةجنننفح حفننننذح حنننذحافر ننن حكننن الفحفرئعنننعح ر
ر يفننننن حفلنننننىحننننننحيةلرحيح عمنننننرحر ننننن اثحريسنننننرب ح لللنننننفلحيح يلننننناحرينننننفحلح انننننذحمننننن ح
فدننن ر ل حبننن حعءحسنننلالر ح  حنننذحقننن حاةنننلحيح قننن حتقننن  حع ح لنننرًحمننن حكدنننرةحرحملننن  أحيح
اصننححف حيفحنننصالحريمسننف حإيحعةبننيحةكلننرفحأبةبننيحسننهللا رفح حننلرحقننفلحع نن حبنن ح

ريقننالحة ةنلح ح حنن يهحجنلففرحكنناححكندناح ريد نرةهللاح رخيننرةححنلرح نناعحر سنص ح ربن 
كنن اثح اننذحعكلنن حمنن حعةبننيحةكلننرفحيح فلنناحرينننرفحرياننف حفلننىحر نن ح ريصننفر ح ذينن ح

حعخلرًححب اثحفرئععحر يف حفلىحنحيذ.
قول   ه " وِلِب داود ع    ن أِب ب    ن كع    ا  ص   لى فرك    ع َخ    َ ركع    ات وس    جد 

 سجدتْي ، وفعل ِف النانية منل ذلك " : 
مننن حل اننن حعءحنلفنننن حريننن رلهللاحفننن حري باننننيحبننن حعحننن حفنننن حعءحححنننلرحراننن حة رهحعبننننفح ر  

حريلرياعحف حعءحب حكل حبذح.ح



 سن هحمللنفلحيحعبنفحنلفن حرين رلهللاحسنفهحر فنححيحقنرلحفننذحر منر حع ن "حينا حبقنفهللاح
 قرلحم الحمضط  حر  اثحيح قرلحعبفحلةفعح"ح اعحفطنىهحكلنريرًحيح جنلفذحرينسنرئفح

حح عبفحكرهح.ح ريلقالفح رب حكدر حيح   قذحرب حملأ
 حنننلرحرانننن حجنننلا ح حننننفح رخننناحجننننل حكننننص حر ئلنننعحريمدننننرةحيفحتضنننلا حكنننناحخنننن ح
فري حك الفحفرئععح رب حفدنرفحيفحريصنحاحأح  حرين رنححع حريمسنف ح حايلن  ح
يح  ذرح حايل  ح ل حعا حينرححلهحريصنفرفحر يل  تنعحيفحننصالحريمسنف ح نرين حننلىح

 ركننن الح فننننن حفلاننننرحع ححنننن نححبنننأحرينننن  رايفحيح حفلانننذح سنننللحمننننرحننننصحرحإيحمنننن الح
 ر يأمننناحيألكر انننثحاننن حع حعننننححكننن اثحيفحننننصالحريمسنننف ححنننفحكننن اثحفرئعنننعح

حر يف حفلىحنحيذح للحفيل حفلاةرحيفحنصالحريمسف ح.
ح

ح

ُهَما قَاَل:  -510 ُ َعن ْ َما َهبَّْت رِيٌح َقطُّ ِإِلَّ  }َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاَّللَّ
َرَواُه   {َعَلى رُْكبَ تَ ْيِه, َوقَاَل: "اَللَُّهمَّ اْجَعْلَها َرْْحًَة, َوَِل ََتَْعَلَها َعَذااًب"  نَّيبُّ َجنَا اَل

 اَلشَّاِفِعيُّ َوالطَََّّبَاِنُّ  . 
 )الشرح(:

 فنن حربنن حفدننرفحةجننفح حفنةلننرحقننرلح"حمننرححدننةحرينن اححقننؤحإيحنلننرحريننن حنننلىح ح
ح"ح.حفلاذح سللحفلىحةكدياذح قر حل"حريلةلحرنللةرحة عح يحجتللةرحفلرً   

حلرحرا حة رهحر مر حريعر لفحيفحر  ح قرلحعخ  حم حيحع نلحقنرلحكن  نرحريلنصهحبن ح
حةر  حف حفم معحف حرب حفدرفحقرلحري بايحب حسلالر حر مر حر عةفةح.ح
فحيح إبنن رحالحإذرحقننرلحريعننر لفحعخنن  حمنن حيحع ننلح  حننذحا انن حبننلي حإبنن رحالحبنن حعءححينن

حنننلرحقنننرلحفننننذحر منننر حع ننن ح"حنةلنننفحقننن ةهللاحكننناحبنننصهح انننذحيح قنننرلحفننننذحربننن حملنننأ"ح
حةر ضفحكلر .



ح ق حت نحك الذحر ئلعحرب حكنداح ريد رةهللاح رب حملأح رينسرئفح اريحلح.حح
 

 قوله " ما هبت الريح قط ": 
يحقننرلحتلننراح"ححرين اححفيلنن حفنن حرينن ايححيح ن  حرينن اححعةسننلةرح حفننلر ًحفلنىحقننف حفننر 

ح" يفحفر حإذحعةسلنرحفلاةلحري اححريلقالح"ح.ح
ح عمرحري ايحح ق حقرلحتلراح""ح عةسلنرحري ايححيفرقحح"ح.ح

 لننلي حإذرححدننةحرينن اححيفحفةنن حري سننفلحنننلىح حفلاننذح سننللحخعننفحريننن حنننلىح ح
ح يننلي حرسننيح حبلننضحريفقةننرهحع حاقننرلحفننن ححدننف ح فلاننذح سننللحع حتمننف حفننلرً   

حح"حريلةلحرنللةنرحةايكنرًح يحجتللةنرحةحينرًح"ح يمن ح حالدنةحهبنلرحكن اثحفن حرينن حري اي
نلىح حفلاذح سللحيحإ رحذك ححنلرحريعنر لفحيفحر  حمجسننر حملضناح ة  حمسنللحيفح
ننحاحذحفنن حفرئعننعحع ننرحقريننةح"حكننر حرينن حنننلىح حفلاننذح سننللحإذرحفصننفةحرينن احح

رح اةنننرح خننريحمنننرحعةسنننلةحبنننذح عفنننفذحبننن حمننن حقننرلح"حريلةنننلحإ حعسنننأي حخريحنننرح خنننريحمننن
ح  حرح   حمرح اةرح   حمرحعةسلةحبذح.ح

ح
ح

أَنَُّه َصلَّى ِف زَْلَزَلٍة ِستَّ رََكَعاٍت, َوَأرَْبَع َسَجَداٍت,  }َوَعْنُه:  -511
َهِقيُّ  .   {َوقَاَل: َهَكَذا َصاَلُة َاْْلََيِت   َرَواُه اَْلبَ ي ْ

 ِمنْ َلُه ُدوَن آِخرِِه   .  َعْن َعِليٍ  َوذََكَر اَلشَّاِفِعيُّ  -512
 )الشرح(: 

 فنننذحةجننفح حفنننذح"حعحننذحنننلىحيفحلي يننعحسننةحةكلننرفح عةبننيحسننهللا رفح قننرلححمننلرح
حنصالحرآلايفح.حة رهحريداةقفح.ح



ع  حرب حفدرفحننححذحر منر حريداةقنفحيفحريسنن حريمن  ح ة رهحفدن ري لر حيفحر صنن ح
فن حفدن  حبن حر نرة حفن حربن حفدنرفحيح حنلرحف حملل حفن حقينر الح فرننلحر كنفلح

حسن حنحاححراحفد  حب حفدرفحةجفح حفنةلرح.ح
حفن حفدنر ح حريداةقفحم حل ا حر مر حريعر لفح نلك هحريعنر لفحبصانًر    ق حة رهحعاضًر  

حف حفرنلحف حق فعحف حفلفحةجفح حفنذحبنحفهح   ححيخ هح.ح
ةجننفح حفنننذحيقلنننرحبننذ"حيحا انن حهبننلرححقننرلحريعننر لفح"حيننفح دننةححننلرحر نن اثحفنن حفلننف

ة نذح حع حرانن حفنن حفلننفحةجننفح حفنننذحيحاصنحح حننفحر نن ح إ ننرحنننححفنن حفدنن  ح
حب حفدرفحةجفح حفنةلرح.ح

 قننن حذحننن حإاحريللننناحبنننذح نننيحمننن ح قةنننرهحر نربلنننعح رخينننرةهح ننناعحر سنننص حيح ةننن يهح
 ح حفنننف حهبنننلهحرآلايفحيحذحدنننفرحإاحريصنننصالحفنننن حري ي ينننعح فنننن حكننن   حرآلايفح 

 يعنن صحريصننصالحكان نننلحكلننرح ننن فةحنننصالحريمسننف ح راسنننف حفننن حكننن   ةلرح  ح
حك   ةلرححياعحيح رين حنلىح حفلاذح سللحاقفل"ح"حإذرحةعايلف رح ر ففرح نلفرح"ح.ح
 يلي حنرهحفن حعءح ر  حبسن حقنفهللاحمن حل ان حر منلحبن حع  حفن حفم منعحفن حربن ح

إكن  حل ننرفحرينن حننلىح ح–قاناحيبن حفدنرفح"حمرتنةح صحنعححفدرفحقرلحفم مع"
ح سهللا ح قااحيذحتسهللا حيفححلهحريسرفعح؟حح–فلاذح سللح

 قرلح"حقرلحةسفلح حنلىح حفلاذح سللح"إذرحةعايلححيانعح رسنهللا  رحيح عهللاححيانعحعف نلح
حم حذحر حل نرفحرين حنلىح حفلاذح سللح.ح

  حري ي ينعحيحتقننيحإيحففافننرًحيللدنر حفلننىح للةننلحح يحةان حع حري ي يننعح رخلننعحيفحرآلايف
ر لرنننننفح رحيةننننركةلحك مننننرفح ح ري ي يننننعحبننننصحةانننن حع ننننرحفننننلر حخص ننننرًحيملننننريحمنننن ح
رشمسنننن ر اأحر نيمسننننأحريقننننرئلأحأب حري ي يننننعحإ ننننرحتقننننيحفنننن حجننننمسؤحيفحر ةىح ننننصحجتنننن ح

مننن حيحاننن م ح  ححمينفسنننرًحإيح ي ي ينننعح ري ركنننأحيح حنننلهحح ننن ايفح رسننن الحيح ح ننن ايف
ح رياف حرآلخ ح.ح
 اخلالصة : 



ع حريفقةنرهح يلفننف حيفحكمنلحريصننصالحفننن حري ي ينعح ننلح حكلننريحمن ح قةننرهحر نربلننعحإاح
معنن  فاعحريصننصالح حننلرحرخياننرةح نناعحر سننص ح حننفحمننلح حربنن حفدننرفحيح ريسننن حإياننذح

حنحاحح.ح
عحكنن  ةحيفحفةنن حفلنن ح ذحنن حكلننريحمنن حريفقةننرهحإاحفنن  حر عنن  فاعح قننريفرحع حري ي ينن

ةجننفح حفنننذح  حاننلك حفنننةلحع ننلحنننلفرح يمنن حقنن حاننر حفنن ححننلرح اقننرلححننلرححقنناح
يللن  ح قنن ححقناحفنن حربنن حفدنرفحعحننذحنننلىح  حانلك حفنن حعكنن حمن حريصننحربعحةجننفح ح
فنةلحع لحعحم  رحفلاذحيح يحاقرلحيللةلح حاندلمسةلح للنذح  حملناححنلرحر من حيحبن حع ح

اضرًح نرح حقفينذحننلىح حفلانذح سنللح"حإذرحةعانيلححيانعح رسنهللا  رح"حاعية ح اسيفاضح ع
حاعة حهلرحريقفلح  حعفللح.ح

ح
  اْلمد هلل وحده الصالة والسالم على من ِل نيب بعدهاْلمد هلل وحده الصالة والسالم على من ِل نيب بعده

أما بعد : فقد اطلعت على هذا اإلمالء من ابب صالة اخلوف اَل ابب أما بعد : فقد اطلعت على هذا اإلمالء من ابب صالة اخلوف اَل ابب 
  هللا أن ينفع بههللا أن ينفع بهصالة الكسوف وهو موافق ملا أمليته فال مانع من نشره لعل صالة الكسوف وهو موافق ملا أمليته فال مانع من نشره لعل 

  كتبهكتبه
  سليمان بن َنصر العلوانسليمان بن َنصر العلوان

  اخلامتاخلامت
ح
ح
ح
ح
ح
ح
ح
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