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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (1)باب صفة الصالة

 

 .(2)يسن اخلروج إليها بسكينة ووقار
                                         

فيها، وأركاهنا وواجباهتا  أي كيفيتها، وهي اهليئة احلاصلة للصالة، وبيان ما يكره( 1)
وسننها، وما يتعلق بذلك، إذ الشيء ال يعرف إال ببيان حقيقته، وال يوجد إال 
بركنه، وعند شرطه، وال يفعل إال حلكمه، وحكمها سقوط الواجب عن ذمته يف 
الدنيا، والثواب يف اآلخرة، إذ  حكم الشيء هو ما يفعل حلكمة، والصفة لغة 

وصف الثوب اجلسم : يء يصفه صفة نعته مبا فيه، مناملصدر، يقال وصف الش
إذ أظهر حاله وبني هيئته، والصفة األمارة القائمة بذات الشيء املوصوف، كالعلم 

 .والسواء
وخوف وخشوع، والسكينة السكون واملهابة، والطمأنينة، والتأين يف اخلروج، ( 2)

عظمة بغض الطرف وخفض الرزانة واحللم وال: واجتناب العبث، والوقار بفتح الواو
الوقار : وقال القرطيب. الصوت، وقلة اإللتفات، وقد وقر يقر وقارا ووقر فهو وقور

 . مبعىن السكينة، ذكره على سبيل التأكيد
فالسكينة التأين يف احلركات، واجتناب العبث، والوقار يف . بينهما فرق: وقال النووي

ويف   «إذا أتيتم الصالة»ني اهليئة كغض الطرف وخفض الصوت، ملا يف الصحيح
إذا مسعتم اإلقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم »: لفظ
 . «فأمتوا

: وقال ابن القيم« فإن أحدكم إذا كان يعمد إىل الصالة فهو يف صالة»: وملسلم
السكينة هي اليت تورث اخلضوع واخلشوع وغض الطرف، ومجعية القلب على اهلل، 

 ث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه، واخلشوع نتيجة هذه السكينة ومثرهتا، حبي
= 
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ى اليمىن، واليسر رجله وإذا دخل املسجد قدم  (1)ويقارب خطاه
 .(2)إذا خرج

                                         
= 

 .وخشوع اجلوارح نتيجة خشوع القلب، وسببها مراقبة العبد لربه حىت كأنه يراه اهـ
أي اقصدوا  فاسعواوينبغي أال يتكلم مبستهجن وال يتعاطى ما يكره، للخرب، وقوله 

فإن طمع : وقال أمحد. هو االهتمام هبا واهتموا، ليس املراد السعي السريع، وإمنا
: وقال الشيخ. أن يدرك التكبرية األوىل فال بأس أن يسرع، ما مل تكن عجلة تقبح

إن خشي فات اجلمعة أو اجلماعة بالكلية فال ينبغي أن يكره له اإلسراع، ألن 
 إذا»ويسن كونه متطهرا، لقوله عليه الصالة والسالم . ذلك ال ينجرب إذا فات اهـ

توضأ أحدكم فأحسن الوضوء مث خرج عامدا املسجد فال يشبكن بني أصابعه فإنه 
رواه أبو داود وغريه، ويستحب احملافظة على إدراك تكبرية اإلحرام، بأن « يف صالة

يتقدم إىل املسجد قبل وقت اإلقامة، وقد جاء يف فضل إدراكها آثار كثرية، 
 .  راموأصح ما قيل تدرك به بأن حيضر تكبرية اإلح

فقارب يف اخلطا، مث قال : حلديث زيد بن ثابت. أي يسن ذلك، لتكثر حسناته(1)
إذا توضأ فأحسن الوضوء، مث »ويف الصحيحني « لتكثر خطاي يف طلب الصالة»

« خرج إىل املسجد، مل خيط خطوة إال رفعت له هبا درجة، وحطت عنه هبا خطيئة
ن أن يقول إذا خرج من بيته، رواه مسلم ويس« دياركم تكتب آثاركم»وحلديث 

بسم اهلل آمنت باهلل، »وصححه . ما رواه الرتمذي وغريه: ولو لغري الصالة
اعتصمت باهلل، توكلت على اهلل وال حول وال قوة إال باهلل، اللهم إين أعوذ بك 

« أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو جيهل علي
م اجعل يف قليب نورا، ويف لساين نورا، واجعل يف بصري نورا، الله»وما رواه مسلم 

واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن حتيت نورا، 
 .وغري ذلك مما ورد« واعطين نورا

 أي يسن تقدمي رجله اليمىن عند دخول املسجد، ملا تقدم أنه صلى اهلل عليه (2)
شأنه كله، ويأمر به، وكذا يسن تقدمي اليسرى عند وسلم كان حيب التيامن يف 

= 
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 . (2)ك أصابعهبوال يش (1)ويقول ما ورد

                                         
= 

اخلروج من املسجد، فإن قاعدة الشرع املستمرة استحباب البداءة باليمني يف كل 
 .ما كان من باب التكرمي والتزيني، وما كان بضدها استحب فيه التياسر

بسم اهلل أعوذ باهلل العظيم  »أي ويسن أن يقول ما ورد عند دخوله، ومنه ( 1)
وبوجهه الكرمي وبسلطانه القدمي، من الشيطان الرجيم، اللهم صل على حممد، 

وافتح يل أبواب »وإذا خرج قال « اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك
وهذا الدعاء ثابت يف بعض األصول، والفرق بني احمللني أن املساجد « فضلك

فضل من اهلل وإحسان،  حمل تنزل الرمحة، وخارج املسجد حمل طلب الرزق، وهو
وأغلق »فناسب يف كل مكان طلب ما يليق به، ويف جامع املسانيد البن كثري 

إذا دخل »و « عين أبواب سخطك وغضبك، واصرف عين الشيطان ووسوسته
 .متفق عليه« املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني

ك من إذا كان أحدكم يف املسجد فال يشبكن فإن التشبي»حلديث أيب سعيد (2)
رواه أمحد، وحلديث كعب، رأى رجال قد شبك أصابعه يف الصالة « الشيطان

تلك صالة املغضوب عليهم، وما : وقال ابن عمر. ففرج بني أصابعه رواه الرتمذي
ورد من تشبيكه صلى اهلل عليه وسلم فليس بينه وبني ما جاء من النهي عنه 

وفعله صلى . أو املضي إليهامعارضة، ألن النهي إمنا جاء عن فعله يف الصالة، 
اتفق أهل : اهلل عليه وسلم ليس يف الصالة وال يف املضي إليها وقال النووي وغريه

العلم على كراهة تشبيكه األصابع يف طريقه إىل املسجد، ويف املسجد يوم اجلمعة 
حلديث كعب . وغريه، وسائر أنواع العبث ما دام قاصدا الصالة، أو منتظرها

الف ما ثبت أنه شبك أصابعه يف املسجد بعدما سلم من الصالة، وغريه، وال خي
ألن النهي يف حق املصلي وقاصد الصالة، خبالف من قام إىل ناحية املسجد 

وإذا كان ينتظر الصالة فال يشبك، مجعا بني . يعتقد أنه ليس يف صالة اهـ
 .األخبار، وكذلك ال يفرقع أصابعه ألنه من العبث
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( ويسن) (2)وجيلس مستقبل القبلة (1)وال خيوض يف حديث الدنيا
أي من قد  (قد من إقامتها): قول املقيم (القيام عند)لإلمام فاملأموم 

ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه  (3)قامت الصالة
 .(4)ابن أيب أوىف

                                         

فإنه يأكل احلسنات  »دخل فيه، ويف احلديث : ن خاض يف املاءأي ال يفيض، م( 1)
سيكون يف آخر الزمان قوم يكون »ويف احلديث أيضا « كما تأكل النار احلطب

يأيت على الناس زمان »ويف لفظ «  حديثهم يف مساجدهم، ليس هلل فيهم حاجة
 .«يكون حديثهم يف مساجدهم، فال جتالسوهم، فليس هلل فيهم حاجة

 .نه خري اجملالس للخرب، وتقدم استحباب استقباهلا يف كل طاعة إال لدليلأل( 2)
هذا املذهب،  وهو من املفردات، واملراد قيام غري مقيم إىل الصالة، ألنه يأيت هبا ( 3)

أمجع على هذا أهل احلرمني، وألنه خرب مبعىن األمر، : قائما، وقال ابن املنذر
واملراد بالقيام إليها هو التوجه إليها، : ملبدعقال يف ا. ومقصوده اإلعالم ليقوموا

 .ليشمل العاجز عنه
وعن أنس حنوه، ويف " قد قامت الصالة " وكان ابن عمر اليقوم حىت يسمع  (4)

كانت الصالة تقام لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فيأخذ الناس : صحيح مسلم
 . مصافهم قبل أن يقوم النيب صلى اهلل عليه وسلم مقامه

. كان ال يقيم حىت خيرج، فأول ما يراه يشرع يف اإلقامة، فإذا رأوه قاموا: ويف رواية
، وجب القيام، وروى عبد «اهلل أكرب»إذا قال املؤذن : وعن سعيد ابن املسيب

 الرازق عـن ابن جريج عـن ابن شهـاب أن الناس كانوا 
 يأيت صلى  ، يقـومون إىل الصـالة، فال«اهلل أكرب»: ساعة يقول املؤذن

 مل أمسع يف : وقال مـالك. اهلل عليـه وسلم مقامه حـىت تعتـدل الصفوف
 قيام الناس إىل الصالة حبد حمدود، إال أين أرى ذلك على طاقة الناس، 
= 
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وال حيرم  (2)وإال قام عند رؤيته (1)املأموم اإلمام ىهذا إن رأو 
 .(3)اإلمام حىت تفرغ اإلقامة

                                         
= 

: وذكر القاضي عياض عن مالك وعامة العلماء. فإن فيهم الثقيل واخلفيف
إذا رآه، مث إذا رأوه قاموا، يقومون بشروعه يف اإلقامة، فإن بالال ال يقيم إال 

وكان عمر بن عبد العزيز وغريه . وتقدم، وهذا مذهب أمحد وإسحاق وغريمها
وإذا أقيمت الصالة وهو : قال بعض األصحاب. يقومون يف أول بدئه يف اإلقامة

قد قامت : قائم جلس، وإن مل يكن صلى حتية املسجد ألن يقوم عند قوله
بن أيب ليلى أنه عليه الصالة والسالم جاء وبالل يف الصالة، ملا روى اخلالل عن ا

 . اإلقامة فقعد
وروي عن أمحد، واألوىل للداخل عند اإلقامة أو قرهبا أن يستمر قائما، لتحرمي اجللوس 
من غري صالة من غري وجه، ومل يثبت خالفه، وغلط النووي وغريه من قال 

قمة بن خالد بن احلارث جيلس، وابن أيب أوىف هو عبد اهلل بن أيب أوىف، عل
 .  األسلمي صحايب شهد احلديبية، وعمر دهرا، ومات بالكوفة سنة سبع ومثانني

متفق « إذا أقيمت الصالة فال تقوموا حىت تروين خرجت»أو علم قربه، لقوله (1)
وأشار الشارح إىل أن كالم املاتن جار على غري الصحيح من املذهب، وهو  . عليه

نصاف وغريه، وصححه اجملد وغريه، وشاهده اخلرب، وما كذلك، جزم به يف اإل
 .مشى عليه املاتن هو رواية عن أمحد، وهو ظاهر املقنع والوجيز وغريمها

قام عند رؤية . «قد قامت الصالة»: أي وإال يرى املأموم واإلمام عند قول املؤذن(2)
 .إمامه، للخرب املتقدم

يفرغ املقيم من اإلقامة، ألنه عليه الصالة أي ال يكرب اإلمام تكبرية اإلحرام حىت (3)
وفرغ من باب قعد، ومن . رواه البخاري. والسالم يسوي الصفوف بعد اإلقامة

 .باب تعب لغة لبين متيم
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فيلتفت عن  (1)باملناكب واألكعب (تسوية الصف)تسن  (و)
ويكمل األول  (2)وعن يساره كذلك .استووا رمحكم اهلل :ميينه فيقول

 . (3)فاألول

                                         

سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من متام »حلديث  . عند اإلقامة وبعدها(1)
«   وجوهكملتسون صفوفكم أو ليخالفكن اهلل بني»وهلما . متفق عليه« الصالة

: قال. احلديث «أقيموا صفوفكم»ويف الصحيحني . وذلك بعدما كاد أن يكرب
سووا صفوفكم، وحاذوا بني »وألمحد . فرأيت الرجل يلزق منكبه مبنكب صاحبه

ولغريها من األحاديث واآلثار، وظاهر كالم الشيخ وجوب التسوية، « مناكبكم
من ذكر : وقال. تر ال خالف فيهواألمر بتعديل الصفوف متوا. للخربين وغريمها

اإلمجاع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه، ال نفي وجوبه، واملناكب جمتمع 
رأس الكتف والعضد، واحدها منكب بفتح امليم وكسر الكاف، واألكعب 

 .املفاصل بني الساق والقدم، والتسوية املسنونة حماذاهتا دون أطراف األصابع
كان ميسح مناكبنا : حلديث أيب مسعود. اعتدلوا:  الرعايةويف. استووا: أي يقول(2)

ولقوله . رواه مسلم « استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم»: ويقول. يف الصالة
كان إذا قام إىل : وحلديث أنس. رواه أبو داود « اعتدلوا وسووا صفوفكم»

. ذا خلفاؤهوك«  استووا وتعادلوا»عن ميينه وعن مشاله . الصالة قال هكذا وهكذا
 . استووا: وكان عثمان وعلي يتعاهدان ذلك، ويقوالن

رمحكم اهلل، لعدم : تقدم يا فالن، تأخر يا فالن، واألوىل ترك زيادة: وكان علي يقول
 .   ورودها

أي ويسن أن يكمل املأمومون الصف األول فاألول الذي يليه وهكذا، حىت ( 3)
ه، لألخبار، إال مع البعد، فسماع اإلمام ينتهوا، فلو ترك القادر األول فاألول كر 

ورؤية أفعاله أفضل ممن باألول أو اليمني، ألن الفضيلة املتعلقة بذات العبادة 
 .أفضل من املتعلقة مبكاهنا
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 .(2)لوميمنة والصف األول للرجال أفض (1)ويرتاصون

                                         

رواه  « سووا صفوفكم وتراصوا»: أي يسن تراص املأمومني يف الصف، لقوله(1)
 ال يكون بينكم أي الصقوها، حىت « رصوا صفوفكم»وفيه أيضا . البخاري

رصوا صفوفكم، »وأليب داود وغريه   «أقيموا صفوفكم وتراصوا»وفيهما . فرج
فاملراصة التصاق بعض املأمومني ببعض، وأصله  «وقاربوا بينها، وحاذوا باألعناق

: رص الشيء يرصه رصا ألزق بعضه ببعض، وقال اخلطايب وغريه: تراصصوا من
 . بينكم، وكذا يسن سد خلل الصفوفتراصوا تضاموا وتدانوا، ليتصل ما 

سووا صفوفكم، وحاذوا بني املناكب، وسدوا اخللل، ولينوا بأيدي إخوانكم، »حلديث 
رواه « قطعه اهللوال تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله اهلل، ومن قطعه 

 .أبو داود بسند صحيح، وألمحد حنوه، ولغري ذلك من األحاديث
إن اهلل ومالئكته يصلون على »حلديث عائشة . ضل من يسارهأي ميني اإلمام أف(2)

رواه أبو داود، وميني اإلمام يصدق على املالصق، وعلى من  « ميامن الصفوف
أفضل ويتوجه احتمال أن بعد ميينه ليس : قال يف الفروع. وراءه من ميني كل صف

و ثالثة من قرب يساره، ولعله مرادهم، ومن قرب من اإلمام من أيسر الصف فنح
أفضل من األمين حنو عشرة، والصف األول للرجال أفضل من الذي خلفه، ولو قطع 

لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول، »األول املنرب، لقوله صلى اهلل عليه وسلم 
 . متفق عليه  «مث ال جيدون إال أن يستهموا عليه الستهموا

إن اهلل »أي أكثرها أجرا، وقوله  .رواه مسلم«  خري صفوف الرجال أوهلا»: وقوله
وعلى الثاين؟ قال يف الرابعة : قالوا«  ومالئكته يصلون على ميامن الصف األول

ال يزال أقوام يتأخرون عن الصف األول، حىت »وقوله . رواه أمحد« وعلى الثاين»
ر  وظاه: قال يف الفروع. وقد تواترت به اآلثار. رواه أبو داود« يؤخرهم اهلل يف النار

ويتوجه احملافظة على الركعة من نصه : قال. كالمهم حيافظ عليه، وإن فاتته الركعة
وألن إدراك الركعة أفضل، فإن نفس العبادة أوىل من . على التكبرية األوىل اهـ

 .مكاهنا
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وكلما قرب  (1)من وراءه ما اتصلت الصفوفوثواب وله ثوابه 
قائما يف  (ويقول) (3)والصف األخري للنساء أفضل (2)منه فهو أفضل

 .(4)(اهلل أكرب)فرض مع القدرة 

                                         

ما اتصلت، أي مدة دوامها متصلة، : وقوله. قاله الوزير وغريه. القتدائهم به( 1)
ة، أي فيكون كل إنسان يف األول له ثوابه وثواب الذي هنا مصدرية ظرفي( ما)فـ

يليه، والثاين له ثواب الثالث وما بعده، ومن وقف وراء اإلمام فهو أفضل، ولو  
كان يف آخر الصف ممن هو على ميني اإلمام ملتصقا به، ألن العربة مبا خلف 

بال اإلمام، ومن تقدم على اإلمام إىل الكعبة يف غري جهته فصالته صحيحة 
 .ولكن منزلته يف الفضيلة كمن وقف جبانب اإلمام. خالف

وقال . رواه مسلم«  ليلين منكم أولو األحالم والنهى»لقوله عليه الصالة والسالم ( 2)
وقوف املأموم حبيث يسمع قراءة اإلمام وإن كان يف الصف الثاين أو : الشيخ

قراءة اإلمام، ألن الثالث أفضل من الوقوف يف طرف األول مع البعد عن مساع 
 .  األول صفة يف نفس العبادة فهي أفضل من مكاهنا

أي أقلها ثوابا وفضال وأبعدها « وخري صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا»لقوله ( 3)
واملراد « أخروهن حيث أخرهن اهلل»وروي . عن مطلوب الشرع، فيسن تأخريهن

 متميزات عن الرجال، صفوف النساء اللوايت يصلني مع الرجال، أما إذا صلني
 .فهن كالرجال

. ال: تقول قبل التكبري شيًئا؟ قال: وليس بني اإلقامة والتكبري دعاء مسنون، قيل ألمحد
 .إذ مل ينقل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم وال على أحٍد من الصحابة

 أي يقول اإلمام مث املأموم، وكذا املنفرد، قائما منتصبا بني يدي الرب تبارك( 4)
، مستقبل القبلة، مستشعرا حضور املتوجه إليه، شاهدا بقلبه قيوميته وكربيائه. وتعاىل

 متخليا عن الشواغل، متهيئا للدخول على اهلل، دخول العبد على امللك
= 
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= 

والراء ساكنة، والقيام مع القدرة ركن يف الفرض . اهلل أكرب: بالتعظيم واإلجالل
من استحله، أو قال ليس : النووي وغريهقال . بإمجاع املسلمني، ال تصح إال به

: بفرض يكفر انتهى، وليس ركنا يف النفل إمجاعا، واهلل أكرب من كل شيء أي
كبري، أو الكبري على خلقه، أو أكرب من أن ينسب إليه ما ال : أعظم، أو أكرب

أفعل تفضيل، وهو ال يستعمل ( أكرب)يليق بوحدانيته، والكبري العظيم املتعايل، و
من األلف والالم إال مضافا، أو موصوال مبن لفظا أو تقديرا، وتكبريه  جمردا

سبحانه جامع إلثبات كل كمال له، وتنزيهه عن كل نقص وعيب، وإفراده 
وختصيصه بذلك، وتعظيمه وإجالله، وأكرب من أن يذكر بغري املدح والتمجيد 

يديه، وأنه  واإلثناء احلسن، وحكمة االستفتاح هبا ليستحضر عظمة من يقف بني
أكرب شيء خيطر بباله، فيخشع له، ويستحيي أن يشتغل قلبه بغريه، وهلذا أمجع 

وروى ابن . العلماء على أنه ليس للعبد من صالته إال ما عقل منها وحضر قلبه
إن الرجل إذا دخل يف صالة أقبل اهلل عليه بوجهه، فال »ماجه عن حذيفة مرفوعا 

لو يعلم من يناجي »ويف األثر « دث سوءينصرف عنه حىت ينقلب أو حيدث ح
ونظائره   «إمنا يقوم يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه؟»والبن خزمية « ما انفتل

اذكر »كثرية، ومناجاة الرب تعاىل أرفع وأشرف درجات العبد، وعن أنس مرفوعا 
املوت يف صالتك فإن الرجل إذا ذكره حري أن حيسنها، وصل صالة من يظن أن 

« فليصل صالة مودع»: حسنه احلافظ، وعن أم سلمة، قال«  ريهاال صالة غ
الَِّذيَن : وقال تعاىل« أال ينظر املصلي كيف يصلي، فإمنا يصلي لنفسه»وملسلم 

واخلشوع إمنا حيصل ملن استحضر عظمة ملك امللوك،  ُهْم يف َصاَلهتِِْم َخاِشُعونَ 
ا، ويشتغل هبا عما عداها، وأنه يناجيه، وخيشى أن يردها عليه، فيفرغ قلبه هل

: ويؤثرها على ما سواها، فتكون راحته وقرة عينه، قال صلى اهلل عليه وسلم
 .«أرحنا بالصالة»وقال لبالل « وجعلت قرة عيين يف الصالة»
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رواه  (2)«تحريمها التكبير» :حلديث (1)فال تنعقد إال هبا نطقا
 .(3)أمحد وغريه

                                         

إذا قدر عليها، ملا فيها من . اهلل أكرب: أي ال تنعقد الصالة إال بقول مصل(1)
كما قال ابن . مقامها، بل وال يؤدي معناها التعظيم والتخصيص، وغريها ال يقوم

القيم وغريه، فال تنعقد الصالة إال هبا، وال جيزئه غريها، وعليه عوام أهل العلم، 
مالك والشافعي ومجهور السلف واخللف، لنقلهم ذلك نقال مشهورا، أنه ال 

كفي وملا نقل عن بعضهم أنه سنة أو أنه ي. اهلل أكرب: يدخل يف الصالة إال بقوله
ال يصح عنهم مع هذه األحاديث، وال جتزئ بغري العربية : قال النووي. جمرد النية

 .إمجاعا
أي حترمي ما كان حالال قبلها كاألكل والكالم وحنو ذلك حاصل بالتكبري، وقد ( 2)

جعل اهلل لكل عبادة حترميا يدخل منه إليها، فكأن املصلي إذا كرب ودخل يف 
الم واألفعال اخلارجة عن كالم الصالة وأفعاهلا، فقيل الصالة كان ممنوعا من الك

وأحرم الرجل دخل يف حرمة : قال اجلوهري. للتكبري حترمي، ملنعه املصلي من ذلك
 .ال تنتهك، ومسيت تكبرية اإلحرام أي اإلحرام بالصالة

هذا أصح شيء يف هذا الباب، والعمل عليه عند : فرواه أبو داود والرتمذي وقال( 3)
وقوله « إذا قمت إىل الصالة فكرب»ولقوله . لعلم من الصحابة ومن بعدهمأهل ا

: ال يقبل اهلل صالة أحدكم حىت يضع الوضوء مواضعه، ويستقبل القبلة ويقول»
أهلل : كان إذا استفتح الصالة استقبل القبلة ورفع يديه وقال»: وحديث« أهلل أكرب

وقال شيخ « "أهلل أكرب"   أكرب ومل ينقل أنه كان يستفتح الصالة بغري لفظ
ثبت بالنقل املتواتر وإمجاع املسلمني أن النيب صلى اهلل عليه وسلم : اإلسالم

وذكر . يتعني أهلل أكرب: قال ابن القيم. والصحابة كانوا يفتتحون الصالة بالتكبري
 .ولو انعقدت بغريه لفعلها يف عمره ولو مرة واحدة: األخبار مث قال
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أو  (2)هلل األكرب أو اجلليل وحنوها :أو قال .(1)فال تصح إن نكسه
وإن مططه كره مع بقاء  (4)إكبار :أو قال (3)مد مهزة أهلل أو أكرب

 . (6)فإن أتى بالتحرمية أو ابتدأها (5)املعىن

                                         

 .هلل، ألنه ال يكون تكبرياأكرب ا: بأن قال(1)
كالكبري والعظيم، أو أهلل، أو أكرب، فقط، فإن زاد على التكبري كاهلل أكرب كبريا أو (2)

 .أهلل أكرب وأعظم، أو أجل، وحنوه كره ألنه حمدث
 .مل تنعقد وفاقا، ألنه يصري استفهاما، أو زاد بني الكلمتني واوا ساكنة، أو متحركة(3)
 .ألنه مجع كرب بفتح الكاف وهو الطبلمل تنعقد وفاقا، (4)
جزم به يف الفروع، ومططه مدده، من مط الشيء ميطه مطا مده، شدد للمبالغة، (5)

واملط واملطو واملد واحد، فإن تغري املعىن بأن مد يف غري موضع املد مل جيز إمجاعا، 
أو فإن عجز . بال نزاع من حيث اجلملة: قال يف اإلنصاف. ويلزم جاهال تعلمها

وحيرم أخرس  َلا ُيكالُِّف اللَُّه نـاْفًسا ِإَلَّ ُوْسعاهااضاق الوقت كرب بلغته، لقوله 
لو قيل ببطالن صالته بذلك : وقال. اختاره الشيخ. وحنوه بقلبه، وال حيرك لسانه

وكذا حكم القرآن، وباقي األذكار، وإن أحسن البعض أتى به، . لكان أقرب اهـ
املسائل اليت يعرف هبا فقه : وقيل« فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر»لقوله 

أحدها أن خيفف إحرامه وسالمه، أي يسرع فيهما، لئال يشاركه : اإلمام ثالث
 .املأموم فيهما فتبطل صالته، وتقصري الوسطى، ودخول احملراب بعد اإلقامة

 .  أكربأهلل: -وهو قاعد يف فرض  أو راكع وحنوه -بأن قال. يعين غري قائم( 6)
 .  أو ابتدأها قاعدا مث أمتها قائما، صحت نفال إن اتسع الوقت
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ويكون حال  (1)أو أمتها غري قائم صحت نفال إن اتسع الوقت
فإن عجز عن رفع إحدامها رفع  (2)ندبا (رافعا يديه)التحرمية 

 .(4)مع ابتداء التكبري وينهيه معه (3)ىاألخر 

                                         

 .إلمتام النفل والفرض كله قبل خروج الوقت، إال استأنف الفرض قائما(1)
أي ويكون املصلي من إمام ومأموم ومنفرد حال التحرمية يف فرض أو نفل رافعا (2)

ال خيتلف أهل العلم يف : نذروقال ابن امل. يديه معا مع القدرة ندبا بغري خالف
: وقال ابن عمر. أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يرفع يديه، وليس بواجب وفاقا

تعظيم هلل تعاىل واتباع لسنة نبيه صلى اهلل عليه : وقال الشافعي وغريه. زينة الصالة
وسلم، واليدان هنا الكفان، فإن اليد إذا أطلقت اقتضت الكف، أومأ إليه أمحد، 

قطعت يده من الكوع رفع الساعد، أو من املرفق رفع العضد، واملندوب يف فلو 
اللغة املدعو إليه، والندب هو الدعاء، وعند الفقهاء ما تعلق الثواب بفعله، وال 

 .  كل ما ال لوم على تركه: وقيل. يتعلق العقاب برتكه
 .«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استعطتم»لقوله (3)
ع يديه مع ابتداء التكبري، وينهيه مع إهنائه، ألن الرفع للتكبري، فكان أي يبتدئ رف(4)

كان يرفع : معه، هذا املذهب، وروى أمحد وأبو داود من حديث وائل بن حجر
يديه مع التكبري، وقضيته املعينة أنه ينتهي بانتهائه، وصححه يف شرح املهذب، 

كان يرفع يديه حذو : وهو املرجح عند املالكية، ويف الصحيحني عن ابن عمر
منكبيه حني يكرب، فيكون ابتداؤه مع ابتدائه، وال استصحاب يف انتهائه، 

ال : وصححه النووي يف شرح الروضة ومسلم، ألنه ال حد النتهائه، وقال
استحباب يف االنتهاء، فإن فرغ من التكبري قبل متام الرفع أو العكس متم الباقي 

عليه، خلرب ابن عمر اآليت وغريه، وثبت تقدمي ويرفعهما قبله مث يكرب نص . اهـ
مل أر من قال بتقدمي التكبري على : التكبري على الرفع، لكن قال حافظ وغريه

 .الرفع
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مستقبال ببطوهنا  (1)األصابع (مضموميت األصابع ممدودة)
كان رسول   :لقول ابن عمر (3)(منكبيه)أي مقابل  (حذو) (2)القبلة

اهلل  صلى اهلل عليه وسلم إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت يكونا 
 .(4)متفق عليه .حذو منكبيه مث يكرب

                                         

 . كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرفع يديه مدا: لقول أيب هريرة( 1)
 . رواه أمحد وأبو داود والرتمذي بإسناد حسن

 .قائمة حال الرفع واحلط، وهو رواية عن مالك: وقيل. وفاقا للشافعي(2)
وإهباميه عند شحميت اذنيه مجًعا بني االخبار وفًقا للجمهور مالك والشافعي (3)

مذهب اجلماهري أنه يرفع يديه حذو منكبيه، حبيث حتاذي : وقال النووي. وغريمها
ذا مجع وهب. أطراف أصابعه فروع أذنيه، وإهباماه، شحميت أذنيه، وراحتاه منكبيه

أو إىل فروع أذنيه، . الشافعي وغريه بني روايات األحاديث، واستحسنه الناس منه
وحذاء أي إزاء، من حذوته أحذوه حذوا، وحاذيته حماذاة، من باب قاتل، وهي 

وكان يرفع يديه مع التكبري ممدودة : املوازاة، وعنه خيري وهي أشهر، قال ابن القيم
ىل فروع أذنيه، وروي إىل منكبيه، ومل خيتلف عنه يف األصابع مستقبال هبا القبلة إ

 .  حمل هذا الرفع
إذا قام إىل الصالة كرب، ورفع : وحلديث علي. وحلديث وائل وابن عمر املتقدمني(4)

وحديث . كرب ورفع يديه: وحلديث مالك. صححه الرتمذي. يديه حذو منكبيه
: قال احلاكم. هلل عنهمأيب محيد وغريهم يف مخسني صحابيا منهم العشرة رضي ا

ال نعلم سنة اتفقوا على روايتها غري هذه، واستدالل الشارح خبرب ابن عمر صريح 
تفيد الرتتيب ( مث)يف أن التكبري إمنا هو بعد رفع اليدين، كما هو معلوم من أن 

 .والرتاخي، وذكره يف املتفق عليه، وكذا صاحب املنتقى، وهذا لفظ مسلم والسنن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

36 

ويسقط  (1)يقدر على الرفع املسنون رفع حسب إمكانهفإن مل 
ورفعهما  (3)وكشف يديه هنا ويف الدعاء أفضل (2)بفراغ التكبري كله

يعين أنه يسن يف  (كالسجود) (4)إشارة إىل رفع احلجاب بينه وبني ربه
 .(5)السجود وضع يديه باألرض حذو منكبيه

من املأمومني  (من خلفه)استحبابا بالتكبري كله  (ويسمع اإلمام)
 .(7)«مسع اهلل ملن محده»ـ وكذا جيهر ب  (6)ليتابعوه

                                         

كنه رفعهما إال بالزيادة على املسنون رفعهما، إلتيانه بالسنة وزيادة هو أو مل مي( 1)
 . مغلوب عليها، أو كانا يف ثوبه رفعهما حيث ميكن

أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون : حلديث وائل
 . أيديهم يف ثياهبم، رواه أبو داود

 .لثياب، تتحرك أيديهم حتت الثيابفرأيت الناس عليهم جل ا: ويف رواية
 .يعين رفع اليدين، ألنه سنة فات حملها، مث حيطهما من غري ذكر( 2)
 .ألن كشفهما أدل على املقصود، وأظهر يف اخلشوع( 3)
ورفعهما عند أهل : ذكره ابن شهاب، أو ليستقبل جبميع بدنه، ويف التمهيد وغريه( 4)

، واستسالم له، وخضوع للموقوف بني يديه، العلم تعظيم هلل تعاىل، وابتهال إليه
 .واتباع لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .حلديث أيب محيد اآليت وغريه( 5)
من مسعه بالتشديد، أو أمسعه أي جعله « يسمع»و« إذا كرب فكربوا»: فيه لقوله( 6)

 .يسمعه
 د مسع اهلل ملن محده، ليحم: أي وكذا يستحب إلمام أن جيهر بقول( 7)

: مسع اهلل ملن محده  فقولوا: وإذا قال»املأمومون عقبه، لقوله عليه الصالة والسالم 
= 
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فإن مل ميكن إمساع مجيعهم جهر به بعض  (1)األوىل ةوالتسليم
 (3)لفعل أيب بكر معه صلى اهلل عليه وسلم متفق عليه (2)املأمومني

يف أوليت ) (4)أي كما يسن إلمام أن يسمع قراءته من خلفه (كقراءاته)
 . (5)أي الظهر والعصر (ينغري الظهر 

                                         
= 

بفتح الياء، ( جيهر)وال يسن جهره بالتحميد، بل يقوله سرا، و « ربنا ولك احلمد
 .وجيوز ضمها، يقال جهر بالقراءة وحنوها، وأجهر إذا أعلنها

تابعه املأمومون يف السالم، وكذا أي يسن لإلمام اجلهر بالتسليمة األوىل، لي(1)
بالثانية، اختاره ابن حامد وغريه، لئال يسابق املأموم اإلمام، وال يقوم قبل متام 

 .الصالة
 .ليسمع من ال يسمع اإلمام، لنحو بعد أو كثرة(2)
صلى بنا رسول اهلل صلى اهلل : قال جابر. من حديث أنس وعائشة وجابر وغريهم(3)

رضي اهلل عنه خلفه فإذا كرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليه وسلم وأبو بكر 
كرب أبو بكر ليسمعنا، وال تبطل به الصالة، وإن قصد اإلعالم، وذكر الربزيل 
وغريه أن مذهب اجلمهور جواز صالة املسمع، واالقتداء به، وأنه جرى عليه 

السلف واخللف  وباجلملة فما عليه: قالوا. العمل يف األعصار، والعلماء متوافرون
إذا كان اإلمام : وقال الشيخ. من جواز هذا القول حجة بالغة على من خالفهم

يبلغ صوته املأمومني كلهم مل يستحب ألحد املأمومني التبليغ باتفاق املسلمني، 
 .لعدم احلاجة إليه

 .ليتابعوه، وليحصل هلم استماع قراءته(4)
 .لقمرينغلب أحد االمسني على اآلخر، كالعمرين وا(5)
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فيجهر يف أوليت املغرب والعشاء والصبح واجلمعة والعيدين 
 (1)الكسوف واإلستسقاء والرتاويح والوتر بقدر ما يسمع املأمومنيو 
 .(2)ذلك كلهبأي غري اإلمام وهو املأموم واملنفرد ليس  (وغريه)

                                         

إمجاعا يف غري كسوف، وفيه عند اجلمهور، لفعله عليه الصالة والسالم، وقد ثبت ( 1)
ذلك بنقل اخللف عن السلف، واإلسرار فيما عدا ذلك ثبت بإمجاع املسلمني، 

ما  -واهلل أعلم -مع األحاديث الصحيحة املتظاهرة على ذلك، واحلكمة يف اجلهر
ظنة هدوء األصوات، وفراغ القلوب، واجتماع ذكره ابن القيم وغريه أن الليل م

اهلمم، وحمل مواطأة القلب اللسان، وهلذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر، ألن 
القلب أفرغ ما يكون من الشواغل، فإذا كان أول ما يقرع مسعه كالم اهلل متكن 

ض فيه، وملا كان النهار بضد ذلك، كان األصل يف القراءة فيه اإلسرار إال لعار 
راجح، كاجملامع العظام يف العيدين واجلمعة واإلستسقاء والكسوف، فإن اجلهر 
حينئذ أحسن وأبلغ يف حتصيل املقصود، وأنفع للجمع، وفيه من قراءة كالم اهلل 

 .  عليهم، وتبليغه يف اجملامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة
ال حاجة إليه، ورمبا لبس على  أي التكبري والتسميع، والسالم والقراءة، ألنه( 2)

املأمومني إال أنه خيري منفرد، وقائم لقضاء ما فاته بعد سالم إمامه بني جهره 
لو قضى صالة سر، مل جيهر فيها، سواء : بالقراءة وإخفائه هبا، ويف اإلنصاف

قضاها ليال أو هنارا، ال أعلم فيه خالفا، وحكاه الشارح وغريه، وإن قضى صالة 
جهر فيها وال أعلم فيها خالًفا وهنارا مل جيهر على الصحيح من جهر لياًل 

 . يسن للمنفرد كاإلمام، وهو مذهب مالك والشافعي: املذهب، وقال النووي
هو مذهب العلماء كافة إال أبا حنيفة، فجهر املنفرد عنده وإسراره : قال العبدري

هر إذا صلت وحدها، واملرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة، وإال فال جت. سواء
 .  وجيوز إن مل يسمعها أجنيب
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 ألنه (1)وجوبا يف كل واجب (نفسه)لكن ينطق به حبيث يسمع 
حيث ال مانع،  (2)ال يكون كالما بدون الصوت، وهو ما يتأتى مساعه

إذا فرغ من  (مث) (3)فإن كان، فبحيث حيصل السماع مع عدمه
 .(4)بيمينه (يقبض كوع يسراه)التكبرية 

                                         

وكذا جيب على كل مصل نطق بكل ركن، كتكبرية إحرام وتشهد أخري وسالم، ( 1)
 .وواجب كتسميع وحتميد، وباقي تكبري وتشهد أول

أي الصوت، وأقرب السامعني إليه نفسه، فيجب بقدر ما يسمعها، واختار ( 2)
مل يسمعها، وهو وجه يف املذهب، وقدمه يف الشيخ االكتفاء باحلروف، وإن 

جيب أن : قال الشيخ. الفروع، ومال إليه يف اإلنصاف، واختاره الكرخي وغريه
: ومن قال. حيرك لسانه بالذكر الواجب يف الصالة من القراءة وحنوها مع القدرة

 .يستتاب. إهنا تصح بدونه
فإنه جيب اجلهر بالركن  أي حيث ال مانع من السماع كصمم، فإن كان مث مانع( 3)

والواجب حبيث حيصل السماع مع عدم املانع، وكذا األخرس وحنوه كمقطوع 
إن الصالة تبطل : اللسان حيرم وحنوه بقلبه، وال حيرك لسانه حركة جمردة، ولو قيل
 .بذلك كان أقرب، ألنه عبث ينايف اخلشوع، وزيادة على املشروع

وألمحد وأيب داود . رواه مسلم وغريه. اليسرى وضع يده اليمىن على: حلديث وائل( 4)
وحنوه عن . مث وضع كفه اليمىن على كفه اليسرى والرسغ والساعد: بسند صحيح

كانوا يأمرون أن يضع الرجل اليمىن على : ابن مسعود، ويف الصحيح عن سهل
. كان يؤمنا فيأخذ مشاله بيمينه: ذراعه اليسرى يف الصالة، ويف الرتمذي وحسنه

وضع اليد على اليد من السنة، ووضع اليدين إحدامها على : ابن الزبري وقال
والعمل عليه عند : قال الرتمذي. األخرى متواتر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

 . أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم والتابعني ومن بعدهم
ل يف الصالة، إال يف وأمجعوا على أنه يسن وضع اليمني على الشما: وقال الوزير

 .إحدى الروايتني عن مالك، فقال مباح، واألخرى مسنون
= 
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من السنة وضع : لقول علي (1)استحبابا (حتت سرته)وجيعلها 
 .(2)رواه أمحد وأبو داود. اليمني على الشمال حتت السرة

                                         
= 

فيه خالف، وهو قول اجلمهور من  مل يأت عن النيب : وقال ابن عبد الرب
 .الصحابة والتابعني ومل حيك ابن املنذر وغريه عن مالك وغريه اهـ

وصححه النووي  وإذا أرسلها أرسلها إرساال خفيفا، مث يضع اليمىن على اليسرى،
وغريه، وقيل يرسلهما مث يرفعهما، فيضع اليمىن على اليسرى، والكوع طرف الزند 
الذي يلي اإلهبام، من باب باع، ومجعه أكواع، والزند زندان الكوع والكرسوع، 

 :قال بعضهم
 خلنصر كرسوع والرسغ ما وسط   وعظم يلي اإلهبام كوع وما يلي 

  ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط  وعظم يلي إهبام رجل ملقــب
ذال بني يدي ربه عز وجل، والسرة هي املوضع الذي يف وسط البطن يقطع منه ( 1)

 .السر بعد الوالدة
وحكى النووي وغريه عن العلماء أن احلكمة يف هذه اهليئة أهنا صفة السائل 

 .الذليل وهو أمنع من العبث، وأقرب إىل اخلشوع
من السنة، له حكم الرفع، لكن قال النووي هذا األثر : ايبتقدم أن قول الصح( 2)

رأيت : على صدره، وفاقا ملالك والشافعي، حلديث وائل: اتفقوا على ضعفه، وعنه
يصلي فوضع يديه على صدره إحدامها على األخرى، صححه ابن  رسول اهلل 

 .ورأيته يضع هذه على صدره، رواه أمحد: خزمية وغريه، وحديث هلب وفيه
فوق السرة أو حتتها  ورواهتما كلهم ثقات، ومل يثبت عن النيب : قال النووي

 .شيء، وصحح عن علي رضي اهلل عنه من فعله فوق السرة
 ويعضــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــا رواه أبــــــــــــــــــو داود يف املراســــــــــــــــــيل عــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــاوس وقـــــــــــــــــــال 

مث كـان ميسـك مشالـه بيمينـه : ابن القيم يف كتاب الصالة ملـا سـاق صـفة صـالته 
ق املفصل مث يضعهما على صدره، وقال يف موضع آخر مل يصـح فيضعها عليها فو 

موضــــع وضــــعهما وعنــــه مــــري ألن اجلميــــع مــــروي، واألمــــر فيــــه واســــع، واختــــاره يف 
= 
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أي موضع سجوده ألنه  (مسجده)املصلي استحبابا  (وينظر)
 .(3)يستفتح ندبا (مث) (2)إال يف صالة خوف حلاجة (1)أخشع

                                         
= 

 .اإلرشاد واحملرر وحكي عن مالك
وأكف لبصره، وأبلغ يف اخلضوع، وكان عليه الصالة والسالم إذا دخل يف الصالة ( 1)

وا يرفعون أبصارهم إىل السماء يف الصالة فلما طأطأ رأسه، وقال أبو هريرة، كان
رمقوا بأبصارهم إىل موضع  الَِّذيَن ُهْم يف َصالهِتِْم َخاِشُعونَ أنزل اهلل 

سجودهم، ويأيت النهي عن رفع البصر إىل السماء يف الصالة، فيما يكره فيها، 
عما  وقد أمجع العلماء على استحباب اخلشوع واخلضوع يف الصالة، وغض البصر

يلهي، وكراهة االلتفات، وتقريب نظره، وقصره على ما بني يديه، ومسجد بفتح 
اسم جامع حيث : امليم وكسر اجليم وتفتح موضع السجود نفسه، وقال الليث

كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد، ومنه املسجد : سجد عليه، وقال الزجاج
 .للجامع

تد اخلوف، أو كان خائفا من سيل أو إذا كان العدو يف جهة القبلة، وكذا إذا اش( 2)
سبع، أو فوات الوقوف بعرفة، أو ضياع مال وحنو ذلك، مما حيصل به الضرر إذا 
نظر إىل موضع سجوده، وكذا يف حال تشهده، فينظر إىل سبابته حلديث، وأشار 

يكره إلصاق احلنك : بالسبابة ومل جياوز بصره إشارته، رواه أمحد وغريه، ويف الغنية
 .ربالصد

أي مسنونا عند مجهور األئمة كأيب حنيفة والشافعي وأمحد، ملا ثبت من ( 3)
 األحاديث الصحيحة ويف املذهب قول بوجوبه، وخالف مالك رمحه اهلل 
واألحاديث الصحيحة متظاهرة بإثباته، وكذا جهر عمر به وخلفه الصحابة حجة 

 .بهعليه، واستفتح مبعىن فتح، وفاحتة الشيء أوله الذي يفتح 
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 (1)أي أنزهك اللهم عما ال يليق بك (سبحانك اللهم: يقول)فـ 
وتعاىل ) (3)أي كثرت بركاته (وتبارك امسك) (2)سبحتك (وحبمدك)

 .(4)أي ارتفع قدرك وعظم (جدك

                                         

من النقائص والرذائل، وأصل التسبيح التنزيه والتقديس، مث استعمل يف مواضع ( 1)
سبحته أسبحه تسبيحا وسبحانا قدسته، فسبحان اسم : تقرب منه اتساعا، يقال

 .مصدر، منصوب بفعل مقدر، ال جيوز إظهاره، وال يستعمل إال مضافا
كل ما يليق تسبيحك به، سبحتك ب: ويقال الواو عاطفة على حمذوف، تقديره( 2)

وحبمدك سبحتك، وبنعمتك اليت توجب علي محدا سبحتك، ال حبويل وال بقويت، 
ويشاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب، ساملا من كل نقص، حممودا بكل محد، 

 .ومحده يتضمن وصفه بكل كمال
ال تبارك أي كمل وتعاظم وتقدس، جاء بناؤها على السعة واملبالغة فدل على كم( 3)

تبارك مبعىن : بركتها وعظمتها وسعتها، وال يقال إال له سبحانه وتعاىل، ومن قال
 (تبارك)ألقي الربكة وبارك فيه، فلم يصب، وإن كان من لوازم كونه متبارك، فإن 

 .من باب جمد، واجملد كثرة صفات اجلالل والكمال والسعة والفضل
سعادة والغناء، وتعاىل تعاظم، بفتح اجليم العظمة واحلظ وال (جد)أي شأنك و( 4)

جاء على بناء السعة واملبالغة، فدل على كمال العلو وهنايته، وقدرك بسكون 
الدال وفتحها أي عال جاللك وارتفعت عظمتك، وجلت فوق كل عظمة، وعال 

 .شأنك على كل شأن، وقهر سلطانك كل سلطان
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كان عليه   (1)أي ال إله يستحق أن يعبد غريك ( إله غريكوال)
 .(2)الصالة والسالم يستفتح بذلك، رواه أمحد وغريه

                                         

بد، وكونه يستحق أن يعبد فإن اإلله هو املألوه، واملألوه هو الذي يستحق أن يع( 1)
هو مبا اتصف به من الصفات، اليت تستلزم أن يكون هو احملبوب غاية احلب 

 .املخضوع له غاية اخلضوع
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعني وغريهم، قال : قال الرتمذي( 2)

، وأنا أذهب إليه، ويف صحيح مسلم أن عمر كان جيهر هبؤالء الكلمات: أمحد
حبضرة األكابر، ولوال  صلى اهلل عليه وسلميعلمهن الناس يف مسجد رسول اهلل 

كان يقوهلا يف الفريضة، ما فعل ذلك عمر، وأقره   صلى اهلل عليه وسلمأن النيب 
واختيار هؤالء وجهر عمر : املسلمون، وروي عن أيب بكر وابن مسعود، قال اجملد

 صلى اهلل عليه وسلمداوم عليه النيب به يدل على أنه األفضل، وأنه الذي كان ي
ْمِد رابِّكا ِحينا : غالبا، وقال الضحاك والربيع وابن زيد يف قوله تعاىل بِّْح ِبحا واسا

ُقوُم  أي إىل الصالة سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك،  تـا
يف الثناء وال إله غريك، والشتماله على أفضل الكالم بعد كتاب اهلل، وألنه أخلص 

على اهلل، وغريه من االستفتاحات وإن كانت أصح منه، فإمنا هي متضمنة 
إمنا هي : للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء، وعامتها يف قيام الليل، وقال أمحد

عندي يف التطوع، وألنه إنشاء للثناء على الرب، متضمن لإلخبار عن صفات  
خذ به، وجيوز االستفتاح بكل ما كماله، ونعوت جالله، وغري ذلك مما يرجع األ

االستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق املسلمني، ومل يكن : ورد، قال الشيخ
يداوم على استفتاح واحد قطعا، واألفضل أن يأيت بالعبادات  صلى اهلل عليه وسلم

املتنوعة على وجوه متنوعة بكل نوع منها أحيانا، كاالستفتاحات وألمحد رمحه اهلل 
مستمر يف مجيع صفات العبادات قوليها وفعليها، يستحسن كل ما ثبت  أصل
من غري كراهة لشيء منه، وال يستحب أن جيمع بينها  صلى اهلل عليه وسلمعنه 

 .بل هذا تارة، وهذا تارة، وصوبه يف اإلنصاف
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 (2)أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: فيقول (1)ندبا (مث يستعيذ)
 .(3)بسم اهلل الرمحن الرحيم: ندبا فيقول (مث يبسمل)

                                         

وهو سنة عند عامة السلف لآليات واألخبار، وأوجبة عطاء، والثوري، لقوله ( 1)
عليها، وألهنا تدرأ شر  صلى اهلل عليه وسلموملواظبة النيب  ْستاِعذْ فااتعاىل 

الشيطان، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، واستحبه مجهور العلماء من 
 .الصحابة والتابعني فمن بعدهم، وحكى اإلمجاع عليه ابن جرير وغريه

ملبعد عن رمحة اهلل، ال أي أجلأ إىل اهلل وأعتصم به من الشيطان الرجيم املطرود ا( 2)
يضرين يف ديين وال يف دنياي، والشيطان اسم لكل متمرد عات من اجلن واإلنس 

شطن أي بعد لبعده من اخلري، وقيل من شاط يشيط، إذا هلك واحرتق، : من
مبعىن راجم : إبليس، والرجيم مبعىن املرجوم، أي املطرود املبعد، وقيل: وإذا أطلق

: ، وتقدم حنوه، والتعوذ هبذا اللفظ جممع عليه، لقوله تعاىلأي يرجم غريه باإلغواء
 ِفاِإذاا قـاراْأتا اْلُقْرآنا فااْستاِعْذ ِباهلِل ِمنا الشَّْيطااِن الرَِّجيم  أي إذا أردت

القراءة فإنك إذا استعذت باهلل فقد أويت إىل ركنه الشديد، واعتصمت حبوله 
ك، ويباعدك من قربه، فإن وقوته من عدوك الذي يريد أن يقطعك عن رب

حقيقتها اهلرب من شيء ختافه إىل من يعصمك منه، فإنه حيول بني املرء وبني ما 
يريده من إقباله على صالته، وإخالصه فيها، حىت يذكره ما مل يكن يذكره من 
قبل، ومن لطائف االستعاذة أهنا طهارة للفم، واستعانة باهلل، واعرتاف له بالقدرة، 

جز عن مقاومة هذا العدو الذي يريده وهو ال يراه، بالذي يرى وللعبد بالع
الشيطان، وال يراه الشيطان، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، واختار الشيخ التعوذ 

 .أول كل قراءة
إمجاعا قبل الفاحتة، إال ما روي عن مالك مع أنه وافق يف السورة، حىت قيل ( 3)

 .عن أمحد، فتأكد الندب بوجوهبا، كما هو مذهب الشافعي، ورواية
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 براءة فيكره غري (1)وهي قرآن، آية منه، نزلت فصال بني السور
وخيري يف  (3)(سرا)ويكون االستفتاح والتعوذ بالبسملة  (2)ابتداؤها هبا

 .(5)(من الفاحتة)البسملة  (وليست) (4)غري صالة يف اجلهر بالبسملة

                                         

وقبل الفاحتة على األصح، واحتج أمحد بأن الصحابة أمجعوا على هذا يف ( 1)
 .املصحف، وهي بعض آية يف النمل

ألهنا مع األنفال كالسورة الواحدة، قرنت قصتها بقصتها، ومل يذكر بينهما بسملة ( 2)
 .باتفاق الناس، ولنزوهلا بالسيف

ذ فسرا إمجاعا، وليسا واجبني، ويسقطان بفوات حملهما، أما االستفتاح والتعو ( 3)
 صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : وكذا البسملة، وأما كون البسملة سرا، فلحديث

ْمُد هلِل رابِّ اْلعاالاِمينا وأبو بكر وعمر يفتتحون الصالة بـ  أي الذي  اْلحا
وعليه العمل : مذييسمع منهم ال جيهرون بالبسملة، فال يسن اجلهر هبا قال الرت 

ومن بعدهم، قال  صلى اهلل عليه وسلمعند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب 
ويستحب اجلهر هبا للتأليف، واختار أنه جيهر هبا وبالتعوذ والفاحتة يف : الشيخ

اجلنازة وحنوها تعليما للسنة، وذكر أن املداومة على اجلهر بذلك بدعة مالفة لسنة 
واألحاديث املصرحة يف اجلهر هبا كلها موضوعة،  عليه وسلم صلى اهللرسول اهلل 

صلى اهلل عليه وذكر الطحاوي أن ترك اجلهر بالبسملة يف الصالة تواتر عن النيب 
وخلفائه، وذكر ابن القيم أن اجلهر هبا تفرد به نعيم من بني أصحاب أيب  وسلم

 .هريرة، وهم مثان مائة ما بني صاحب وتابع
 .كالقراءة: وغريهقال القاضي ( 4)
 .على األصح، وجزم به غري واحد، وذكره القاضي إمجاعا سابقا( 5)

 البسملة آية من كتاب اهلل يف أول كل سورة سوى براءة وليست : وقال الشيخ
من السور على املنصوص عن أمحد، وهو أوسط األقوال وأعدهلا، وبه جتتمع 

 .األدلة
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تامة  (مث يقرأ الفاحتة) (1)وتستحب عند فعل كل مهم
وآية  (4)وهي أفضل سورة (3)وهي ركن يف كل ركعة (2)بتشديداهتا

ومسيت فاحتة ألنه يفتتح بقراءهتا الصالة،  (5)ي أعظم آيةالكرس
 .(6)وبكتابتها يف املصاحف

                                         

ند دخول املنزل واخلروج منه للربكة، وهي تطرد فتذكر يف ابتداء مجيع األفعال، وع( 1)
 .الشيطان، ومستحبة تبعا ال استقالال

 .ال تكتب أمام الشعر وال معه: قال أمحد
وتكتب أوائل الكتب، كما كتبها سليمان ونبينا عليهما السالم اهـ : قال الشيخ

 .وتقدم ما جتب فيه وتسن وتكره وحترم
 .موجوبا مع القدرة على غري مأمو ( 2)
وفاقا ملالك والشافعي، حلديث أيب قتادة، كان يقرأ يف الظهر يف األوليني بأم ( 3)

الكتاب وسورتني ويف األخريني بأم الكتاب، ولقوله صلوا كما رأيتموين أصلي 
 .، متفق عليها«ال صالة ملن يقرأ بفاحتة الكتاب»وحلديث 
 .«اجمن صلى صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خد»وملسلم 

احلَْْمُد هلِل قاله الشيخ وغريه، لقوله عليه الصالة والسالم أعظم سورة يف القرآن ( 4)
 .وهي السبع املثاين والقرآن العظيم، الذي أوتيته رواه البخاري َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

لقوله عليه الصالة والسالم آية الكرسي أعظم آية يف كتاب اهلل رواه مسلم وغريه، ( 5)
 .كما نطقت به النصوص: ذي وغريه إهنا سيدة أي القرآن قال الشيخوللرتم

 وفاحتة الشيء أوله الذي يفتتح به، وتسمى احلمد والسبع املثاين، وأم ( 6)
الكتاب وأم القرآن، ألن املقصود منه تقرير اإلهليات، واملعاد والنبوات، وإثبات 
= 
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فإن ) (2)ويقرؤها مرتبة متوالية (1)وفيها إحدى عشرة تشديدة
 .(3)عرفا أعادها (قطعها بذكر أو سكوت غري مشروعني وطال

                                         
= 

أودع فيها : قال احلسن القضاء والقدرة هلل تعاىل، والفاحتة مشتملة على ذلك،
اشتملت : معاين القرآن، كما أودع فيه معاين الكتب السابقة، وقاله ابن كثري وغريه

على محد اهلل والثناء عليه، وذكر املعاد وإرشاد العباد إىل سؤاله، والتضرع إليه، 
والتربئ من حوهلم وقوهتم، وإىل إخالص العبادة له وتوحيده، وإىل سؤاله اهلداية 

الصراط املستقيم، والتثبيت عليه حىت يفضي هبم إىل جواز الصراط يوم القيامة إىل 
املفضي إىل جنات النعيم، يف جوار النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، 
وعلى الرتغيب يف األعمال الصاحلة، والتحذير من مسالك الباطل، لئال حيشروا 

ْعُبُد ومجعت معانيها يف مع سالكيها، وهم املغضوب عليهم والضالون اهـ  ِإيَّاكا نـا
ِإيَّاكا ناْستاِعينُ  ففيها سر اخللق، وأمر الدنيا واآلخرة، ومن فاز مبعانيها فقد فاز  وا

 .من كماله بأوفر نصيب
بغري خالف، وهي يف اهلل، ورب، والرمحن، والرحيم، والدين، وإياك، وإياك ( 1)

 .والصراط والذين، ويف الضالني اثنتان
ي جيعل كل آية وكلمة يف مرتبتها، على نظمها املعروف، ويتابع بينها، ألنه أ( 2)

مناط اإلعجاز،وال يفصل بني شيء منها وما بعده بأكثر من سكتة التنفس أو 
 .التأمل

أي قطع الفاحتة غري مأموم بذكر أو دعاء أو قرآن كثري ال لتنبيه، أو قطعها ( 3)
، وطال القطع بالذكر أو السكوت بسكوت غري مشروعني، أي الذكر والسكوت

الذكر باللسان : غري املشروعني عرفا، أعاد الفاحتة لقطعه مواالهتا، قال الكسائي
 .بالكسر ضد اإلنصات، وبالضم بالقلب ضد النسيان
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، (1)فإن كان مشروعا كسؤال الرمحة عند تالوة آية رمحة
مل  ،وكسجود للتالوة مع إمامه (2)قراءة إمامه وكالسكوت الستماع

 (4)أو ترك منها تشديدة أو حرفا) (3)ايبطل ما مضى من قراءهتا مطلقً 
أي إعادة الفاحتة فيستأنفها إن  (أو ترتيبا لزم غري مأموم إعادهتا

 .(5)تعمد

                                         

 .والتعوذ عند آية عذاب مل يبطل ما مضى من قراءهتا، لوروده ويأيت( 1)
ما قرأ منها، ألنه سكوت مشروع، لقوله بعد شروعه يف قراءة الفاحتة، مل يعد ( 2)

ِإذاا ُقِرئا اْلُقْرآُن فااْستاِمُعوا لاُه واأاْنِصُتوا: تعاىل وقوله عليه الصالة  وا
 وإذا قرأ فأنصتوا: والسالم

أي طال أو مل يطل، تعمد القطع أو ال، ألنه ليس بإعراض، وإن كان سهوا عفي ( 3)
ا نسيانا، أو نوما، أو انتقل إىل غريها أو سكت سكوتا كثري : عنه، قال ابن متيم

 .فطال، بىن على ما قرأ منها
أي من الفاحتة، وقد فات حمله وبعد عنه، وحبيث خيل باملواالة استأنفها فإن كان ( 4)

قريبا فأعاد الكلمة أجزأ، كمن نطق بالكلمة على غري الصواب، فيأيت هبا على 
 .، ال إن لينها ألنه ال حييل املعىنوجه الصواب، واحلرف املشدد أقيم مقام حرفني

أي يبتدئها إن تعمد ترك حرف أو تشديدة أوترتيب وهو جعل كل شيء يف ( 5)
مرتبته، فإذا قدم بعضها على بعض مل يسم قارئا هلا عرفا، وال يعتد مبا قرأ 
منها،ومفهومه أنه إذ مل يتعمد مل يستأنف، وفيه احتمال جيب متييزه، وهو أنه إن  

جهة قطع املواالة مل يستأنف وبىن، وإن كان ترك تشديدة أو حرفا فعلى كان من 
ما تقدم، وإن فاتت املواالة استأنف، وإال أعاد الكلمة، واملراد يف ذلك اإلمام 

 .واملنفرد، وأما املأموم فال يلزمه ويأيت
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يقف عند كل آية، كقراءته  (2)معربة (1)ويستحب أن يقرأها مرتلة
 .(4)ويكره اإلفراط يف التشديد واملد (3)المعليه الصالة والس

                                         

يني يف القرآن من والرتتيل التمهيل والرتسل والتب *َوَرتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِياًل لقوله ( 1)
زينوا القرآن : يعجبين من قراءة القرآن السهلة، وقال يف قوله: غري بغي، قال أمحد

هو التحسني والرتمن : حيسنه بصوته من غري تكلف، وقال الشيخ: بأصواتكم قال
خبشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم، ينفذ اللفظ إىل األمساع، واملعاين إىل القلوب، 

ا حجب به أكثر الناس بالوسوسة يف خروج احلروف إخل، ال صرف اهلمة إىل م
 .ويأيت

بتخفيف الراء، فال يسكن الكاف من مالك، والنون من الذين وحنو ذلك حمسنة ( 2)
ما أذن اهلل : زينوا أصواتكم بالقرآن، وقوله: مفصحة غري ملحون فيها، لقوله

ذن أي استمع لشيء كما أذن لنيب حسن الصوت، يتغىن بالقرآن جيهر به، ما أ
 .ويف لفظ حسن الرتمن بالقرآن، وهي آكد

كانت مدا يقف   صلى اهلل عليه وسلموإن كانت متعلقة مبا بعدها، فإن قراءته ( 3)
كان يقطع قراءته آية آية، قال : عند كل آية وميد هبا صوته، قالت أم سلمة

تعلقة ووقوف القارئ على رءوس اآليات سنة، وإن كان اآلية الثانية م: الشيخ
باألوىل، تعلق الصفة باملوصوف، أو غري ذلك، والقراءة القليلة بتفكر أفضل من 

 .الكثرية بال تفكر، وهو املنصوص عن الصحابة صرحيا
اإلفراط اإلسراف وجماوزة احلد، فيكره يف التشديد، حبيث يزيد على حرف ( 4)

واللني، ما مل ساكن، ويف املد ألنه رمبا جعل احلركات حرفا، وميكن حروف املد 
خيرج إىل التمطيط والفرق بني اإلفراط والتفريط أن اإلفراط يستعمل يف جماوزة احلد 
من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل يف جماوزة احلد من جانب النقصان 

 .آمني إمجاعا: والتقصري، فإذا فرغ قال
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 (بآمني يف) (1)اأي املنفرد واإلمام واملأموم معً  (وجيهر الكل)
ليعلم أهنا ليست من القرآن،  (3)بعد سكتة لطيفة (2)(اجلهرية)الصالة 

 .(4)وإمنا هي طابع الدعاء
                                         

: ن، وقال الشافعيأي مجيعا، وحكي وجوبه على املأموم، واجلمهور أنه مسنو ( 1)
جهر بالقراءة : جيهر به اإلمام،ويف املأموم قوالن، وعن مالك بالعكس، ويقال

تستعمل مفردة غري مضافة منونة، وتكون حاال  (مًعا)وأجهر هبا إذا أعلنها، و
 .وتستعمل لالثنني واجلماعة

هريرة املغرب والعشاء والفجر واجلمعة والعيد واالستسقاء والكسوف، حلديث أيب ( 2)
إذا شرع يف التأمني فأمنوا، أو إذا أراد التأمني ليتوافق : إذا أمن اإلمام فأمنوا يعين

املقارنة فإنه من وافق تأمنيه تأمني »تأمني املأموم واإلمام مًعا، فاجلمهور على 
يف : ، متفق عليه، يعين ممن يشهد تلك الصالة منهم، قيل«املالئكة غفر له

 َوال الضَّالِّنيَ : إذا قال: يف اإلخالص وقوله: بة، وقيليف اإلجا: الزمان، وقيل
: كان يقول: فقولوا آمني، أي حىت يقع تأمينكم وتأمينه معا، وحلديث أيب وائل

سنده : آمني ميد هبا صوته، رواه أمحد وغريه، وقال احلافظ وابن القيم وغريمها
ج املسجد، حىت يسمعها أهل الصف األول فريت: صحيح، وحلديث أيب هريرة

ومل يزل أهل العلم عليه، وألنه دعاء : صححه البيهقي واحلاكم، قال الشافعي
باالستجابة فسن اجلهر به جلمهور به، وجيهر هبا غري مصل إن جهر بالقراءة، 
وآمني بفتح اهلمزة مع املد، وجيوز القصر واإلمالة وهي اسم فعل موضوع 

ج، وتسكن عند الوقوف، ألنه  الستجابة الدعاء مبينة على الفتح عند الدر 
 .كاألصوات

 .أي صغرية ولطف الشيء صغر ودق، ضد ضخم( 3)
 أي ليست من الفاحتة إمجاًعا، وإمنا هي تأمني على الدعاء، وطابع بفتح ( 4)

= 
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فإن تركه إمام  (2)وحيرم تشديد ميمها (1)اللهم استجب: ومعناه
 .(4)ويلزم اجلاهل تعلم الفاحتة (3)أتى به مأموم جهرا ،رهأو أس

                                         
= 

الباء، والكسر فيه لغة، أي ختم على الدعاء، كخامت الكتاب الذي يصونه ومينع 
اإلتيان بالتأمني طابع يكون كاخلامت هلذا من فساده، وإظهار ما فيه، فاملعىن أن 

 .الدعاء
أي لنا قاله األكثر، أي اللهم استجب لنا ما سألناك من اهلداية إىل الصراط ( 1)

معناه كذلك فليكن يعين الدعاء، وروي عنه : املستقيم إىل آخره، وقال ابن عباس
 .رب افعل: مرفوعا قال

 .ألن معناه قاصدين وتبطل به مطلقا( 2)
أي فإن ترك التأمني إمام عمدا أو سهوا، أو أسره أتى به مأموم جهرا، ليذكر ( 3)

الناسي وألن جهر املأموم سنة فال يسقط برتك اإلمام له، وال يتوقف على تأمينه 
فقولوا آمني، ويؤمن من مل يسمع قراءة  َوال الضَّالِّنيَ : إذا قال: لعموم قوله

ال : احتة، وال تسقط املواالة ألنه مأمور هبا وقيلاإلمام،ولو كان مشغوال بقراءة الف
يسن تأمني املأموم إال أن مسع قراءة إمامه كالتأمني على الدعاء، ويؤيد القول 

لكل من مسعه من مصل وغريه، ويف « إذا أمن فأمنوا»: األول كونه معلوما، وقوله
ألنه سنة فات شرح احملرر وغريه، لو ترك التأمني حىت اشتغل بغريه مل يعد إليه 

 .حملها
ألهنا واجبة يف الصالة إن أمكنه كشرطها وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، ( 4)

فإن مل يفعل مع القدرة مل تصح صالة إمام ومنفرد، وإن ضاق الوقت، أو عجز 
َزْلَناُه : سقط الوجوب، وحيرم أن يرتجم عنه بلغة أخرى، لقوله  قـُْرآنًا َعرَبِيًّاِإنَّا أَنـْ

أي باللفظ واملعىن، إال  القرآن معجزة بنفسه،: قال أمحد وغريه بِِلَساٍن َعَريبي : وقوله
 : إذا احتاج إىل تفهيمه فيحسن قاله الشيخ وغريه، وقال

أما القرآن فال يقرأ بغري العربية سواء قدر عليها أو مل يقدر، عند اجلمهور وهو 
= 
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 (2)ومن صلى وتلقف القراءة من غريه صحت (1)والذكر الواجب
 .(3)ندبا كاملة (سورة)أي بعد الفاحتة  (مث يقرأ بعدها)

                                         
= 

ويذكر بغري العربية، واللسان العريب الصواب الذي ال ريب فيه، وال يدعى اهلل 
شعار اإلسالم وأهله، واللغات من أعظم شعائر األمم اليت هبا يتميزون اهـ فإن 
عجز عن تعلمها لزمه قراءة قدرها من أي سورة شاء، فإن مل يعرف إال آية كررها 

 سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل: بقدر الفاحتة، فإن عجز لزمه قول
أكرب، وحلديث إن كان معك قرآن فاقرأ، وإال فامحد اهلل وهلله وكربه، رواه أبو 
داود والرتمذي، فإن مل يعرف شيًئا وقف بقدر الفاحتة وفاقا، وهل يلزم احلفظ عن 
ظهر قلب، أم تكفي قراءهتا يف املصحف؟ استظهر ابن نصر اهلل الثاين، وإمنا يلزم 

ي إماما أو منفردا، وكذا قراءة الواجب من حنو التعلم املذكور إذا أراد أن يصل
 .صحيفة

 .أي يلزم اجلاهل تعلم الذكر الواجب يف الصالة كتسبيح ركوع وسجود وتشهد( 1)
إذا : تلقفه من فيه: مع التوايل إلتيانه بفرضها، وتلقف الشيء تناوله بسرعة، ومنه( 2)

عة بل مع تفريق حفظه واملعىن أخذها من لفظ غريه بسرعة، فإن مل يكن بسر 
  ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ لو قال مع إمامه : طويل مل يعتد هبا، وقال الشيخ

 .كره، وإن قاله وهو يسمع بطلت يف وجه
حلديث أيب قتادة وأيب برزة وغريمها، ونقل نقال متواترا، وأمر به معاذا، وليست ( 3)

صالة وفاقا، حكاه مجع، والسورة قيل من واجبة فلو اقتصر على الفاحتة أجزأته ال
لشرفها : اإلبانة واالرتفاع، فكأن القارئ ينتقل هبا من منزلة إىل منزلة، وقيل

لكوهنا قطعة من القرآن، وجزءا منه، وقيل لتمامها : وارتفاعها، كسور البلد، وقيل
 .وكماهلا، أو من اجلمع واإلحاطة آلياهتا
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وجتوز آية إال أن أمحد  (1)فيستفتحها ببسم اهلل الرمحن الرحيم
ونص على جواز تفريق  (2)سياستحب كوهنا طويلة كآية الدين والكر 

وال يعتد بالسورة قبل  (3)السورة يف ركعتني، لفعله عليه الصالة والسالم
 .(5)ويكره االقتصار على الفاحتة يف الصالة (4)الفاحتة

                                         

ها بعد الفاحتة بالبسملة كالفاحتة، وكذا خارج الصالة أي يستفتح السورة اليت يقرؤ ( 1)
 .إمجاعا

اآلية، وآية  َيا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْينٍ : آية الدين قوله تعاىل( 2)
مسيت بذلك لذكر الكرسي فيها فتجوز  (اهلُل ال ِإَلَه ِإال ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ )الكرسي 
ُقوُلوا : كان يقرأ يف ركعيت الفجر بقوله: ة حنو هاتني اآليتني، حلديثقراءة آي

اآلية، رواه مسلم  ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإىَل َكِلَمةٍ : وقوله آَمنَّا ِباهللِ 
مُثَّ وغريه، وألنا تشبه بعض السور القصار، وال جيوز آية ال تتعلق حبكم حنو 

 .مََّتانِ ُمْدَهاو  َنَظرَ 
: فإنه كان يقرأ السورة كاملة، ورمبا قرأ السورة يف الركعتني، كما يف حديث عائشة( 3)

أنه كان يقرأ البقرة يف الركعتني، وثبتت قراءته األعراف يف ركعتني، والطور 
واملرسالت وغريها، وكذا تكرار سورة يف ركعتني، ومجع سورتني يف ركعة، وكذا قراءة 

كلٌّ  : حلاقا هلا باألوائل ألن كالًّ منهما بعض سورة، وقال قتادةخواتيم السور، إ
نصصت : كتاُب اهلل، ونص الشيء رفعه، فكأنه مرفوع إىل اإلمام أمحد، يقال

 .احلديث إىل فالن، رفعته
 .قاله القاضي عياض وغريه( 4)
 .فرًضا كانت أو نفال، ألنه خالف السنة، وال تفسد به الصالة( 5)
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تكون  (و) (1)والقراءة بكل القرآن يف فرض، لعدم نقله، ولإلطالة
وأوله  (2)بكسر الطاء (الصبح من طوال املفصل)صالة  (يف)السورة 

 (5)وال يكره بطواله (4)وال يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره (3)(ق)
 .(6)(املغرب من قصاره)صالة  (يف)تكون السورة  (و) (5)بطواله

                                         

الفرائض على ترتيب السور، وعلم منه أنه ال تكره بكله يف نفل، كما  ال كله يف( 1)
 .نقل عن بعض السلف أنه كان يقرأ القرآن يف ركعتني ويف ركعة

طياله مجع طويل وطويلة، وأما بضمها فالرجل الطويل وبفتحها : ال غري ويقال( 2)
منه مسي فصلت الشيء جعلته فصوال متمايزة و : املدة، واملفصل اسم مفعول من

حزب املفصل، لفصل بعضه عن بعض، أو لكثرة الفصل بني سوره بالبسملة، أو 
 .إلحكامه، وقلة املنسوخ فيه، وهو احلزب السابع من القرآن

سألت أصحاب : ملا روى أبو داود عن أوس قال قأي أول املفصل سورة ( 3)
ا ومخًسا، وسبًعا، ثالثً : كيف حتزبون القرآن؟ قالوا  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

 (عم)إىل  (ق)وتسًعا، وإحدى عشرة، وثالث عشرة، وحزب املفصل واحد، فمن 
 .والقصار إىل اآلخر (الضحى)أوله، وأوساطه منها إىل 

أي قصار املفصل، وكغلبة نعاس، ولزوم غرمي، وخوف، ملا روى أبو داود وغريه أنه ( 4)
ذر كره بقصاره يف صالة فجر نص وباملعوذتني، وإال يكن ع (إذا زلزلت)قرأ بـ 

 .عليه، ملخالفته السنة، وقصار بكسر القاف، مجع قصرية، ككرام وكرمية
يفعل ذلك، وهذه الكلمة مثبتة يف بعض  صلى اهلل عليه وسلمبل يسن كما كان ( 5)

 .النسخ
 أي قصار املفصل يف الغالب، حلديث سليمان بن يسار عن أيب هريرة ( 6)

من فالن، إلمام كان  صلى اهلل عليه وسلمصالة برسول اهلل  ما رأيت أشبه: قال
= 
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من الصلوات   (يف الباقي)تكون السورة  (و) (1)وال يكره بطواله
 .(2)(من أوساطه)كالظهرين والعشاء 

                                         
= 

فصليت خلفه فكان يطيل األوليني من الظهر، وخيفف . باملدينة، قال سليمان
األخريني، وخيفف العصر، ويقرأ يف األوليني من املغرب بقصار املفصل، ويقرأ يف 

رواه أمحد . فصلاألوليني من العشاء من وسط املفصل، ويقرأ يف الغداة بطوال امل
 .والرتمذي وقال احلافظ إسناده صحيح

أي طوال املفصل إن مل يكن عذًرا يقتضي التخفيف، بل يسن، ألنه ثبت أنه ( 1)
عليه الصالة والسالم قرأ يف املغرب باألعراف، وقرأ بالطور، وقرأ باملرسالت فهديه 

مروان، وأنكره أن ال يقتصر على قصاره، واملداومة عليه خالف السنة، وهو فعل 
عليه زيد بن ثابت، ولو كانت املواظبة على القراءة بقصار املفصل يف املغرب 
حمض السنة ملا حسن من هذه الصحايب اجلليل إنكارها، ولو كان األمر كذلك، 
ملا سكت مروان يف مقام اإلنكار عليه، واحلق أن القراءة يف املغرب بطوال 

روي أنه قال فيها بـ : قال ابن عبد الرباملفصل، وقصاره، وسائر السور سنة، 
وبالصافات، والدخان، وسبح، والتني، وباملرسالت، وكان يقرأ فيها  (املص)

 .وكلها آثار صحاح ومشهورة: بقصار املفصل، قال
مجع وسط بتحريك السني، بني القصار والطوال، والوسط اسم ملا بني طريف ( 2)

: ويف صحيح مسلم من حديث جابر (الضحى)إىل  (عم)الشيء، وتقدم أنه من 
ويف العصر حنو ذلك، ويف الصبح أطول  (والليل إذا يغشى)كان يقرأ يف الظهر بـ 

 الشمس وضحاهايكفيك أن تقرأ بـ »من ذلك، وقصة معاذ يف العشاء 
 « (سبح اسم ربك األعلى)و (والليل إذا يغشى) (الضحى)و

اِء ذااِت وـ يقرأ يف الظهر والعصر ب: وأليب داود عن جابر  السَّما
ُروجِ   وشبهها وإن قرأ على خالف ذلك  (َوالسََّماِء َوالطَّاِرقِ ) اْلبـُ

 كانت صالة الظهر : يف بعض األوقات فحسن، كما ورد قال أبو سعيد
تقام فيذهب الذاهب إىل البقيع، فيقضي حاجته مث يأيت أهله فيتوضأ ويدرك النيب 
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س السور ويكره تنكي (2)وتبطل به (1)وحيرم تنكيس الكلمات
 .(3)واآليات

                                         
= 

وىل، مما يطيلها، رواه مسلم، وكان يقرأ فيها تارة يف الركعة األ صلى اهلل عليه وسلم
وحنومها والعصر على  (سبح)و َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشىوتارة بـ  امل تنزيلبقدر 

ووقت ملعاذ فيها ما  َوالتِّنِي َوالزَّيـُْتونِ النصف من ذلك، والعشاء قرأ فيها بـ 
كل صالة على الثانية،   ويستحب إطالة الركعة األوىل من: تقدم وقال الشيخ

ويستحب أن ميد يف األوليني، وحيذف يف اآلخريني، ملا رواه سعد بن أيب وقاص 
من أوساطه، فيه إمجال فليس : مرفوعا وعامة فقهاء احلديث على هذا اهـ فقوله

أنه ال تسن الزيادة على فاحتة وأكثر أهل العلم يرون : على حد سواء، قال الشارح
ال أعلم أهنم خيتلفون يف أنه : وليني من كل صالة، قال ابن سريينالكتاب يف غري األ

يقرأ يف األوليني بفاحتة الكتاب وسورة، ويف اآلخريني بفاحتة الكتاب روي عن ابن 
مسعود وغريه، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وأحد قويل الشافعي، حلديث أيب 

 .الكتاب ويف اآلخريني بأم: قتادة
 .بنظمه إمجاعا لإلخالل( 1)
 .وفاًقا، ألنه يصري بإخالل نظمه كالما أجنبيًّا يبطل الصالة عمده وسهوه( 2)
يف  الضحىمث بعدها  َأملَْ َنْشرَحْ أما السور فقيل يكره وذلك كأن يقرأ ( 3)

ذلك : ركعة أو ركعتني، ملاروي عن ابن مسعود فيمن يقرأ القرآن منكسا، قال
اره غري واحد لقراءته عليه الصالة والسالم ال يكره اخت: منكوس القلب، وعنه

تعلمه  صلى اهلل عليه وسلمالنساء قبل آل عمران، واحتج أمحد بأن النيب 
على ذلك وألن ترتيبها باالجتهاد يف قول مجهور العلماء، فيجوز قراءة هذه 
 قبل هذه، وكذا يف الكتابة، وهلذا تنوعت 

 يف زمن عثمان صار  اتفقوا على املصحف مصاحف الصحابة، لكن ملا
 هذا مما سنه اخللفاء الراشدون ودلت السنة على أن هلم سنة جيب 

صلى حيرم ألن اآليات قد وضعها : اتباعها وأما تنكيس اآليات فقال الشيخ وغريه
= 
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 (وال تصح) (1)وال تكره مالزمة سورة، مع اعتقاد جواز غريها
بن عفان رضي اهلل  (بقراءة خارجة عن مصحف عثمان)الصالة 

 .(2)عنه
                                         

= 

ترتيب اآليات : وملا فيه من مالفة النص، وتغيري املعىن، وقال اهلل عليه وسلم
، ويف الفروع، ودليل الكراهة فقط غري ظاهر، واجب، ألن ترتيبها بالنص إمجاعا

واالحتجاج بتعليمه فيه نظر، فإن كان للحاجة، ألن القرآن كان ينزل حبسب 
 .الوقائع

ومع اعتقاد صحة الصالة بغريها، يعين بعد الفاحتة يف األوليني، ملا يف الصحيح ( 1)
مث  َو اهللُ َأَحد  ُقْل هُ أن رجال من األنصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل سورة 
ما  صلى اهلل عليه وسلميقرأ سورة أخرى معها، ويف لفظ خيتم هبا، فقال له النيب 

حبك إياها أدخلك »: إين أحبها، فقال: حيملك على لزوم هذه السورة، فقال
 .، فإن مل يعتقد جواز غريها، أو صحة الصالة بغريها حرم اعتقاده لفساده«اجلنة

واتره، وال يثبت كونه قرآنا، وإن ثبتت فمنسوخة بالعرضة أي وحترم، لعدم ت( 2)
اآلخرة، وهي قراءة زيد وغريه، وهي اليت أمر اخللفاء بكتابتها، وإرساهلا إىل 

يصح : األمصار، ومجع الناس عليها باتفاق من الصحابة رضي اهلل عنهم، وعنه
الشيخ إذا صح سنده، لصالة الصحابة بعضهم خلف بعض، اختاره ابن اجلوزي و 

وقول أئمة : هي أنصهما، وصوبه يف تصحيح الفروع، قال الشيخ: وغريمها، وقال
السلف وغريهم، مصحف عثمان أحد احلروف السبعة، وتتعلق به األحكام، فإن 
الذي عليه السلف أن كل قراءة، وافقت العربية أو أحد املصاحف العثمانية وصح 

من األحرف السبعة، وال نزاع  هي إسنادها فهي قراءة صحيحة، ال جيوز ردها، بل
 أن احلروف السبعة اليت أنزل عليها ال تتضمن تناقض 
املعىن، واألحرف السبعة ليست هي قراءات السبعة، وإمنا أرادوا مجع قراءات سبعة 
مشاهري، ليكون موافقا لعدد احلروف اليت أنزل عليها، ال أهنا احلروف السبعة أو أن 
= 
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وتصح مبا  (1)(فصيام ثالثة أيام متتابعات) :كقراءة ابن مسعود
 .(2)وافق مصحف عثمان وصح سنده

                                         
= 

مل يتنازع علماء املسلمني يف أنه ال يتعني : غري قراءهتم، وقالهؤالء ال جيوز أن يقرأ ب
أن يقرأ هبذه القراءات املعينة يف مجيع أمصار املسلمني، بل من ثبت عنده قراءة 
األعمش أو يعقوب فله أن يقرأ هبا بال نزاع بني العلماء املعتربين، وهلذا كان أئمة أهل 

كثبوت هذه السبعة، يقرؤنه يف الصالة   العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة،
جيوز أن يقرأ بعض القرآن حبرف أيب : وخارجها، وذلك متفق عليه بني العلماء، وقال

عمرو، وبعضه حبرف نافع، وسواء كان ذلك يف ركعة أو ركعتني، وسواء كان خارج 
لى ال نعلم أحدا من املسلمني منع من القراءة الزائدة ع: الصالة أو داخلها، وقال

ولكن من مل يكن عاملًا، أو مل يثبت عنده ليس له أن يقرأ مبا ال يعلم، وال  السبع،
 .ينكر على من علم ما ال يعلمه اهـ

وعثمان رضي اهلل عنه هو ثالث اخللفاء الراشدين، ذو النورين ابن عفان من بين 
عبد مشس بن عبد مناف، ولد يف السادسة بعد الفيل، ومن أشهر فضائله مجع 

صلى اهلل صحف، ومن فضائله أنه أول من هاجر إىل احلبشة، وبايع عنه النيب امل
، وزوجه رقية، مث أم كلثوم، بويع باخلالفة سنة أربع وعشرين وقتل سنة عليه وسلم

 .مخس وثالثني
وهو قول أكثر العلماء، وابن مسعود هو عبد اهلل : يعين لعدم تواترها، قال الشيخ( 1)

ن حبيب بن قارب بن مزوم اهلذيل، أحد السابقني، بن مسعود بن غافل، ب
من أراد أن يقرأ القرآن غضا  »: قال فيه صلى اهلل عليه وسلمصاحب نعلي النيب 

مات رضي اهلل عنه باملدينة سنة اثنتني « كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد
 .وثالثني

عليه الصالة والسالم وبعده  وفاقا، ألن الصحابة كانوا يصلون بقراءهتم يف عصره ( 2)
تكره قراءة ختالف عرف البلد الذي : كانت صالهتم صحيحة بال شك، واملذهب

 .يصلي فيه، وظاهره ولو كانت موافقة للمصحف العثماين
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وإن كان يف  (2)ه األحكاموتتعلق ب (1)وإن مل يكن من العشرة
بعد  (مث) (3)القراءة زيادة حرف فهي أوىل، ألجل العشر حسنات

 .(4)(يركع مكربا)فراغه من قراءة السورة 

                                         

أو مل يكن يف مصحف غريه من الصحابة، كسورة املعوذتني، وزيادة بعض ( 1)
جعفر يزيد بن القعقاع، ونافع  الكلمات والعشرة هم قراء اإلسالم املشهورون، أبو

بن عبد الرمحن بن أيب نعيم باملدينة، ومبكة عبد اهلل بن كثري ومن الشام عبد اهلل 
بن عامر، ومن البصرة أبو عمرو، ويعقوب بن إسحاق، ومن الكوفة عاصم بن 
أيب النجود، ومحزة بن حبيب، وعلي بن محزة الكسائي، وخلف بن هشام البزار، 

ءة محزة والكسائي، واإلدغام الكبري أليب عمرو، واختار قراءة نافع مث وكره أمحد قرا
 .قراءة ابن العالء لغة قريش والفصحاء من الصحابة: عاصم، وقال

 .وتقدم أنه ال جيوز ردها( 2)
يعين ملن قرأ حرفا من القرآن، واحلرف بعشر حسنات، صححه الرتمذي وقال ( 3)

حرف ولكن، ألف حرف، والم حرف، وميم ال أقول امل »: صلى اهلل عليه وسلم
املراد باحلرف الكلمة، واحلرف يطلق على حروف اهلجاء : قال الشيخ «حرف

 .واملعاين والكلمة واجلملة املفيدة
مث بعد فراغه من القراءة يسن له أن يثبت قائما، ويسكت سكتة لطيفة حىت : أي( 4)

يف السنن بري الركوع، ملا ثبت يرجع إليه نفسه، قبل أن يركع، وال يصل قراءته بتك
كان يسكت سكتتني، إذا افتتح الصالة، وإذا فرغ من   صلى اهلل عليه وسلموغريها أنه 

يصل قراءته بتكبري الركوع، مث  صلى اهلل عليه وسلمومل يكن : القراءة كلها، قال أمحد
ا أَيُـَّها يَ : بعد ذلك يركع مكربا، والركوع فرض بالكتاب والسنة واإلمجاع قال تعاىل

ركع الشيخ إذا احنىن من : يقال  وهو يف اللغة اإلحنناء الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا
 .الكرب، ويأيت وأمجعوا على وجوب الركوع على القادر عليه
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يكرب إذا قام إىل  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : لقول أيب هريرة
مع ابتداء  (رافعا يديه) (1)الصالة مث يكرب حني يركع، متفق عليه

إذا  صلى اهلل عليه وسلمرأيت رسول اهلل : ل ابن عمرلقو  (2)الركوع
استفتح الصالة رفع يديه حىت حياذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، 

 .(4)على ركبتيه)أي يديه  (ويضعهما) (3)وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه
                                         

يكرب يف كل رفع وخفض وقيام وقعود، صححه الرتمذي : وحلديث ابن مسعود( 1)
يه عامة الصحابة والتابعني، ما عدا الرفع من وحنوه يف الصحيحني وغريمها، وعل

يف رجل  : اتفقت األمة على هذه التكبريات، وقال ابن عباس: الركوع، قال البغوي
 صلى اهلل عليه وسلمكرب يف الظهر اثنتني وعشرين تكبرية، تلك صالة أيب القاسم 

 .رواه البخاري
أهل احلديث لألخبار رفع يديه قول أكثر الصحابة، ومذهب مالك والشافعي و ( 2)

 .وكونه مع ابتداء الركوع تقدم
يرفع يديه حىت حياذي منكبيه إذا أراد أن يركع مث يكرب، وتقدم أنه كاملتواتر : أي( 3)

الذي ال يتطرق إليه شك، وعمل به السلف وأنكروا على من تركه، والشاهد منه 
 .قوله، وإذا أراد أن يركع

، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وحلديث أيب محيد ندبًا إمجاًعا، ملا يف الصحيح( 4)
وحديث أيب وغريه، فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، صححه الرتمذي 

  رافع، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك رواه أبو داود وغريه
الركب سنة لكم فخذوا بالركب، وأحاديث وضع اليدين على الركب : وقال عمر

ت حد التواتر، وذلك ما مل يكن عذر، فإن كانتا عليلتني ال ميكنه يف الركوع بلغ
وضعهما احنىن ومل يضعهما، وإن كانت إحدامها عليلة وضع األخرى، والركبة 
= 
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ويكره التطبيق، بأن جيعل إحدى   (1)استحبابا( مفرجيت األصابع
وهذا كان أول  (2)ا بني ركبتيه إذا ركعكفيه على األخرى، مث حيطهم

 .(4)(مستويا ظهره)ويكون املصلي  (3)اإلسالم مث نسخ

                                         
= 

 .موصل ما بني أسافل أطراف الفخذ وأعايل الساق، مجعها ركب
يديه وفرج بني أصابعه، أي فرق بينهما، وركع أبو مسعود فجاىف : ملا يف الصحيح( 1)

هكذا رأيت : ووضع يديه على ركبتيه وفرج بني أصابعه من وراء ركبتيه، وقال
 .رواه أبو داود وغريه، وإسناده ثقات صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

التطبيق هو اإللصاق بني باطين الكفني، وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء ( 2)
علهما على حذو واحد مطبقا له من مجيع جوانبه، وطابق بني الشيئني ج

 .وألزقهما
صليت إىل جنب أيب، فطبقت كفي، ووضعتهما : إمجاعا، قال مصعب بن سعد( 3)

كنا نفعل ذلك، فأمرنا أن نضع أيدينا على : بني فخذي، فنهاين عن ذلك، وقال
التطبيق : الركب، رواه البخاري، وفيه عن عشرة من الصحابة، وقال الرتمذي

 اختالف بينهم، إال ما روي عن ابن مسعود وبعض منسوخ عند أهل العلم، ال
 .أصحابه، فلعله مل يبلغهم النهي

حال ركوعه إمجاعا، حلديث وابصة وغريه، ويف الصحيح، مث هصر ظهره، يعين ( 4)
 .مث حين ظهره، وهو مبعناه: غري مقوس، ويف رواية له
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ابن ماجه عن  ىرو  (1)وجيعل رأسه حياله، فال يرفعه وال خيفضه
يصلي، وإذا  صلى اهلل عليه وسلمرأيت النيب : وابصة بن معبد قال

مرفقيه عن وجيايف  (2)ركع سوى ظهره، حىت لو صب عليه املاء الستقر
حنناء، حبيث ميكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا واجملزئ اال (3)جنبيه

 .(4)يف اخللقة

                                         

وإذا ركع مل : صحيحنيأي عن حماذاة ظهره، بل جيعله إزاء ظهره، وقبالته ملا يف ال( 1)
 .يرفع رأسه ومل يصوبه، ولكن بني ذلك

أي ثبت وسكن على ظهره يف قعر عظم الصلب، ويقع ذلك القعر عند استوائه، ( 2)
ولو كان مائال إىل أحد اجلوانب خلرج املاء من تلك اجلانب، وسوى الشيء تسوية 

ركبتيك،  جعله سويا،وضعه مستويا، ويف السنن فإذا ركعت فضع راحتيك على
وامدد ظهرك، ووابصة بن معبد هو ابن عقبة بن احلارث بن مالك األسدي، وفد 

 .سنة تسع، وسكن الكوفة، مث حتول إىل الرقة، ومات هبا رضي اهلل عنه
ندبا إمجاعا حلديث أيب محيد ووتر يديه فجافامها عن جنبيه صححه الرتمذي، ( 3)

 جيايف يباعد من اجلفاء وهو فجاىف يديه عن جنبيه، ومعىن: وحديث أيب سعيد
جفاه إذا أبعد عنه، وأجفاه إذا أبعده، فمجافاة املرفقني : البعد عن الشيء، يقال

 .عن اجلنبني مباعدهتما
ضابطه أن يكون : ألن معتدل اخللق ال يسمى راكعا بدون ذلك، وقال اجملد( 4)

وأمجعوا على مشروعية احنناؤه إىل الركوع املعتدل أقرب منه إىل القيام املعتدل اهـ، 
الركوع يف لغة العرب ال يكون إال إذا : االحنناء حىت تبلغ كفاه ركبتيه، وقال الشيخ

سكن حني احننائه وأما جمرد اخلفض فال يسمى ركوعا، ومن مساه ركوعا فقد غلط 
وهذا مما ال سبيل إليه، وال دليل عليه، وإذا حصل الشك مل : على اللغة، قال
 .تفاق، والوسط من كل شيء أعدلهيكن ممتثال باال
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ومن قاعدة مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من  (1)أو قدره من غريه
سبحان ريب )راكعا  (ويقول) (3)وتتمتها الكمال (2)األرض أدىن مقابلة

وهلا يف ركوعه، رواه مسلم ألنه عليه الصالة والسالم كان يق (4)(العظيم
 .(5)وغريه

                                         

أي واجملزئ يف الركوع قدر االحنناء من غري الوسط، كطويل اليدين أو قصريمها ( 1)
 .حبيث ميكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطا

أي واجملزئ يف الركوع من قاعد مقابلة وجهه ما أمام ركبتيه أقل مقابلة، ألنه ما ( 2)
ام ركبتيه من األرض، فإذا احنىن حبيث يرى ما دام قاعدا معتدال ال ينظر ما قد

وََكاَن َوَراَءُهْم : ما وراء، كقوله: قدام ركبتيه منها أجزأ ذلك يف الركوع، وقوله
 .قدام ركبتيه، ألنه املعروف: أي أمامهم، واألوىل أن يقول َمِلك  

حنىن أي تتمة مقابلة ما قدام ركبتيه من األرض الكمال يف ركوع قاعد، ولو ا( 3)
لتناول شيء، ومل خيطر بباله الركوع مل جيزئه عنه، لعدم النية، ولو أراد الركوع 

 .فسقط إىل األرض قام فركع، ليحصل ركوعه عن قيام
ملا : سبحان ريب العظيم، حلديث عقبة: أي يقول حال ركوعه يف فرض أو نفل( 4)

يف ركوعكم رواه أمحد وأبو  اجعلوها: قال *َفَسبِّْح ِباْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم نزلت 
 .داود وغريمها

فرواه اخلمسة وصححه الرتمذي من حديث حذيفة، أنه كان يقول يف ركوعه ( 5)
سبحان ريب العظيم، فدل على مشروعية التسبيح يف الركوع، وهو مفسر حلديث 
عقبة، وأمجعوا على سنيته وذهب أمحد ومجهور أهل احلديث إىل وجوبه لألمر به، 

تسبيح الركوع والسجود وسؤال املغفرة والتكبريات غري تكبرية : ووي وغريهوقال الن
اإلحرام كله سنة، ليس بواجب، فلو تركه مل يأمث وصالته صحيحة، سواء تركه 
عمدا أو سهوا، لكن يكره تركه عمدا، وهذا مذهب مالك والشافعي وأيب حنيفة، 

ة، حلديث املسيء هو قول العلماء عام: ورواية عن أمحد، وقال أبو حامد
 .واألحاديث الواردة يف األذكار حممولة على االستحباب مجعا بني األخبار
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وأدىن الكمال  (2)والواجب مرة (1)واالقتصار عليها أفضل
 .(4)وأعاله لإلمام عشر (3)ثالث

                                         

 «أما الركوع فعظموا فيه الرب»: أي من غري زيادة وحبمده وكرهه مالك، لقوله( 1)
األفضل وحبمده، واختاره اجملد وغريه، وال يعارض ما ذكر من إثبات : وعن أمحد

صلى اهلل عليه عظيم ال ينايف الدعاء، وألنه ثبت أنه الدعاء يف الركوع، ألن الت
سبوح : سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل، ورمبا قال: كان يقول  وسلم

قدوس رب املالئكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، وعليك 
توكلت، أنت ريب خشع قليب ومسعي وبصري ودمي وحلمي وعظمي وعصيب هلل 

سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة، فيحمل على  رب العاملني،
 .اجلواز أو على األولوية

ألنه عليه الصالة والسالم مل يذكر عددا، وإذا رفع واعتدل وذكر أنه مل يسبح مل ( 2)
 .يعد إىل الركوع

بال نزاع أعلمه يف تسبيحي الركوع والسجود اهـ : يعين فأكثر وفاقا، ويف اإلنصاف( 3)
سبحان ريب العظيم، ثالث مرات وذلك أدناه، رواه : إذا ركع أحدكم فليقل: ولهلق

أبو داود والرتمذي وابن ماجه، وهو مرسل، فإن عوانا مل يدرك ابن مسعود، ولكنه 
فلهذا متسك الفقهاء به ملا له من الشواهد، وقال : من أهل بيته، قال الشيخ

ن أن ال ينقص الرجل يف الركوع والعمل عليه عند أهل العلم يستحبو : الرتمذي
والسجود عن ثالث تسبيحات، والكمال التمام، وكمل من باب نصر متت 

 .أجزاؤه وكملت حماسنه
ملا روي عن أنس أن عمر بن عبد العزيز، رمحه اهلل كان يصلي كصالة رسول اهلل ( 4)

 .فحزروا ذلك بعشر صلى اهلل عليه وسلم
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جاء عن احلسن، التسبيح التام سبع، والوسط مخس، : قال أمحد
 .(2)حلديث ابن عمر السابق (مث يرفع رأسه ويديه) (1)وأدناه ثالث

                                         

ال دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم، : خوقال بعض األصحاب وغريهم والشي( 1)
بل ينبغي االستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصالة، حلديث الرباء وغريه، 
من غري تقييد بعدد، واملنفرد يزيد يف التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أوىل، 

ام واألحاديث الصحيحة يف تطويله عليه الصالة والسالم ناطقة بذلك، وكذا اإلم
ينبغي له االستكثار إذا كان املأمومون يؤثرون ذلك، وقال القاضي والسامري 
وغريمها يف املنفرد، ما ال خيرجه إىل السهو، واإلمام ما ال يشق على املأمومني، 
ورجح الشيخ وغريه يف املنفرد حبسب صالته إن أطال أطال، وإن قصر قصر 

 .ن السواء، وهو ظاهر الداللةقريبا م: فكان قيامه فقعوده إىل قوله: لقوله
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، أي رفع يديه إىل حذو : املتفق عليه( 2)

منكبيه، رافعا هلما مع رفع رأسه، فرضا كانت الصالة أو نفال، صلى قائما أو 
قاعدا، وعليه أكثر األصحاب، واختاره وصححه غري واحد، وكذا املأموم ال 

أنه يبتدئ الرفع عند رفع رأسه، ملا تقدم من األخبار، وقال ابن  ختتلف الرواية يف
القيم، روي رفع اليدين عنه يف هذه املواطن الثالثة حنو من ثالثني صحابيا، واتفق 
على روايتهما العشرة، ومل يثبت عنه خالف ذلك، وقال شيخ اإلسالم، رفع 

شروع باتفاق املسلمني اهـ األيدي عند الركوع والرفع مبثل رفعهما عند االستفتاح م
فرفع اليدين يف مواضعه من متام الصالة، من رفع أمت الصالة ممن مل يرفع، وأما 
وجوب رفع رأسه فبإمجاع املسلمني، هلذا اخلرب وغريه، ويف حديث املسيء مث ارفع 
حىت تعتدل قائما، متفق عليه، ولغريه من األحاديث قال الشارح وغريه، وإذا رفع 

هل ركع أو ال؟ أو هل أتى بقدر اإلجزاء أو ال؟ لزمه أن يعود فريكع، رأسه وشك 
ألن األصل عدم ما شك فيه، إال أن يكون وسواسا فال يلتفت إليه، وكذا حكم 

 .سائر األركان
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ألنه عليه  (1)مرتبا وجوبا (اهلل ملن محده قائال إمام ومنفرد مسع)
ومعىن مسع  (2)الصالة والسالم كان يقول ذلك، قاله يف املبدع

ربنا ولك )واعتداهلما  (بعد قيامهما)يقوالن  (و) (3)استجاب
 .(4)(احلمد

                                         

ال نعلم خالفا يف املذهب يف : فال يقدم ملن محده على مسع اهلل قال املوفق وغريه( 1)
 .رد، وهو مذهب مالك وأيب حنيفةمشروعية التسميع لإلمام واملنف

صلوا  : أي يقول مسع اهلل ملن محده حني يرفع صلبه من الركوع متفق عليه، وقال( 2)
مسع اهلل ملن : كما رأيتموين أصلي، وقال لربيدة إذا رفعت رأسك من الركوع، فقل

 .محده ربنا ولك احلمد رواه الدارقطين
بالالم لتضمنه معىن استجاب له، أي أجاب فسمع مساع قبول وإجابة، وعدي ( 3)

 .أي تقبل اهلل منه محده وجازاه به: وقال النووي
إمجاعا ملا يف الصحيحني مث يقول وهو قائم ربنا ولك احلمد، ولغريه من األدلة، ( 4)

حىت تعتدل قائما، واعتدل استقام ويف لفظ : واالعتدال ركن يف كل ركعة، لقوله
ما وإذا رفع رأسه استوى قائما، حىت يعود كل حىت تطمئن قائما متفق عليه وفيه

فقار إىل مكانه، ويف السنن وصححه الرتمذي ال جتزئ صالة الرجل حىت يقيم 
وهو صريح يف أنه ال : صلبه يف الركوع، والسجود أي عند رفعه منهما، قال الشيخ

جتزئ الصالة حىت يعتدل الرجل من الركوع، وينصب من السجود، ويف الصحيح 
منذ كم تصلي : فة رأى رجال ال يقيم صلبه يف الركوع والسجود، فقالأن حذي

أما إنك لو مت ملت على غري الفطرة : منذ كذا وكذا، فقال: هذه الصالة؟ قال
وأخرج معناه ابن خزمية يف صحيحه  صلى اهلل عليه وسلماليت فطر اهلل عليها حممدا 

يطيل الرفع بقدر  لى اهلل عليه وسلمصوكان النيب  صلى اهلل عليه وسلممرفوعا إىل النيب 
والقعود  قيام القراءة، وقعود التشهد، وما سوامها قريب  ما خال القيام: الركوع وقوله
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ملء السماء، وملء األرض، وملء ما شئت من شيء بعد أي 
 .(1)ا لو كان أجساما ملأل ذلكمحدً 

                                         
= 

مسع اهلل ملن محده، قام حىت نقول : كان إذا قال: من السواء، ويف صحيح مسلم
ني قد أوهم، فمن إمتام الصالة إطالة االعتدال، وإمنا تصرف يف تقصري االعتدال

من الركوع والسجود أمراء بين أمية، وربا يف ذلك من ربا حىت ظن أنه من السنة، 
: ربنا واستجب، أو: عاطفة على مقدر بعد قوله «ربنا ولك احلمد»والواو يف قوله 

أنت الرب وامللك القيوم الذي : محدناك، فهما مجلتان قائمتان بأنفسهما، األوىل
ولك احلمد، : ربنا، قوله: عىن املفهوم من قولهبيده األمور، مث عطف على هذا امل

ملء : فجمع معىن الدعاء واالعرتاف، مث أخرب عن شأن هذا احلمد بقوله
السموات إخل، وقال يف الفروع، أي مسع اهلل ملن محده، فاستجب يا ربنا، ولك 

معناه أن من محده متعرضا لثوابه استجاب له وأعطاه ما : احلمد على ذلك، وقيل
ربنا ولك احلمد، : ربنا ولك احلمد، لتحصيل ذلك، وقوله: له، فإنا نقولتعرض 

 .وهو قول أكثر أهل العلم لألخبار: مشروع يف حق كل مصل، وقال املوفق وغريه
أي السماء واألرض، وما شاء اهلل من شيء بعد السماء واألرض، كالكرسي ( 1)

املردود، بل اهلل عز وجل ميثل  والعرش، وما ال يعلم سعته إال اهلل، وهذا من التأويل
أعمال العباد وأقواهلم صورا، كما جاءت به األخبار، وهو قادر أن ميأل ما جعلت 
فيه فيجرى احلديث على ظاهره وملء بالنصب أي محدا ملء، وبالرفع على أنه 
 صفة للحمد، واملعروف يف األخبار ملء السموات باجلمع 

األعضاء من الناس، وسائر األنواع  واألجسام مجع جسم، مجاعة البدن، أو
: العظيمة اخللق، وملسلم وغريه عن ابن عباس، كان إذا رفع رأسه من الركوع قال

اللهم ربنا لك احلمد، محدا كثريا طيبا مباركا فيه، ملء السموات وملء األرض 
وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبيد، ال مانع ملا 

اللهم : كان يقول: معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد، وله أعطيت وال
= 
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: عكس (2)وبال واو أفضل (1)اللهم ربنا ولك احلمد :وله قول
 .(3)ربنا لك احلمد

لقوله عليه  (ربنا ولك احلمد فقط: مأموم يف رفعه)يقول  (و)
: فقولوا. سمع اهلل لمن حمده: إذا قال اإلمام»: الصالة والسالم

 .(4)متفق عليه من حديث أيب هريرة «ربنا ولك الحمد

                                         
= 

طهرين بالثلج والربد، واملاء البارد، اللهم طهرين من الذنوب واخلطايا، كما ينقى 
 .الثوب األبيض من الدنس

لوروده يف الصحيح عن أنس يف باب صالة القاعد بلفظ وإذا قال مسع اهلل ملن ( 1)
ربنا ولك احلمد، وهو أفضل من عكسه اآليت لكونه أكثر  اللهم: محده، فقولوا

 .حروفا
اللهم ربنا لك احلمد، بال واو أفضل منه مع الواو، لورود اخلرب به يف : أي وقول( 2)

 .حديث ابن أيب أوىف، وأيب سعيد
أي بدون اللهم، وبال واو، وهو جائز لورود اخلرب به، وبال واو أفضل مطلقا، ( 3)

ن حديث ابن عمر وأنس وأيب هريرة وغريهم، واختاره املاتن وغريه، لالتفاق عليه م
وإن عطس حال رفعه فحمد اهلل هلما مجيعا مل جيزئه، ومل تبطل به، كما لو عطس 

 .ينوي بذلك عنهما احلَْْمُد هلِل َربِّ اْلَعاَلِمنيَ : عند ابتداء الفاحتة فقال
، وهو ظاهر املذهب أنه ال يسن على أمرهم بذلك صلى اهلل عليه وسلمفاقتصر ( 4)

للمأموم قول ملء السماء إخل، وعن أمحد وغريه ما يدل على أنه مسنون، وهو أنه 
 ليس يسقط عن املأموم غري مسع اهلل ملن محده، واختار نية قول : قال

ملء السماء إىل آخره أبو الربكات وأبو اخلطاب واآلجري واجملد واملوفق والشارح 
وهو مذهب الشافعي وأهل احلديث وغريهم من أهل العلم، وما والشيخ وغريهم، 

استدلوا به من احلديث ال حجة هلم فيه، فإنه ال يقتضي االقتصار عليه، وال ينايف 
= 
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إن شاء وضع ميينه على مشاله أو وإذا رفع املصلي من الركوع ف
وال يرفع  (2)(خير مكربا)إذا فرغ من ذكر االعتدال  (مث) (1)أرسلهما

 .(3)يديه
                                         

= 

اإلتيان بالدعاء الثابت بعده، وكونه مل يذكره يف هذا اخلرب، فقد ذكره يف غريه مما 
ري وجه، وألنه ذكر مشروع من غ صلى اهلل عليه وسلمتقدم وغريه، مما ثبت عنه 

كنا نصلي وراء النيب : يف الصالة، أشبه سائر األذكار، ويف الصحيح عن رفاعة
ربنا ولك احلمد، محدا كثريا طيبا مباركا فيه، : فقال رجل صلى اهلل عليه وسلم

رأيت بضعة وثالثني »: قال. أنا: فقال رجل «من املتكلم؟»: فلما انصرف قال
من غري وجه  صلى اهلل عليه وسلموصح عنه  «يكتبها أول ملكا يبتدروهنا أيهم

إن  : أنه كان يقول ذلك، فثبتت سنيته، وقال املوفق وغريه على قول اخلرقي وغريه
ربنا ولك احلمد، ال نعلم خالفا يف املذهب أنه ال : كان مأموما مل يزد على قول

نيفة واجلمهور، مسع اهلل ملن محده، وهو مذهب مالك وأيب ح: يشرع للمأموم قول
ومل ينقل أنه جيمع : قال احلافظ. فقولوا، فإن الفاء للتعقيب، وهو ظاهر: لقوله

 .بينهما
جبانبه فيخري، نص عليه، واألول أوىل، لثبوت وضعهما حال القيام، وعدم ( 1)

املخصص، وألن األصل أن كل قيام فيه ذكر مسنون، يضع فيه ميينه على مشاله، 
 .وألن الوضع أبلغ يف التعظيم من اإلرسالوقد ثبت فيه الذكر، 

خر خير بالكسر خرورا، سقط : أي يهوي ساجدا وفاقا، كسائر االنتقاالت، من( 2)
 .وانكب على األرض

 وكان ال يفعل ذلك : يعين حال احنداره بالسجود وفاقا، لقول ابن عمر( 3)
، وألهنما يف السجود متفق عليه، وكذا ال يرفعهما حني يرفع رأسه من السجود

ينحطان لعبوديتهما، كما ينحط الوجه، فأغىن ذلك عن رفعهما، ولذلك مل يشرع 
 .رفعهما عند رفع رأسه من السجود، ألهنما يرفعان كما يوضعان معه
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رجليه مث ركبتيه مث يديه مث جبهته  (1)ساجدا على سبعة أعضاء)
 .(2)(مع أنفه

                                         

َيا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا : والسجود فرض بالكتاب والسنة واإلمجاع قال تعاىل( 1)
غة اخلضوع والتذلل، وقيل ملن وضع جبهته يف والسجود ل ارَْكُعوا َواْسُجُدوا

سجد ألنه غاية اخلضوع، ومنه سجود الصالة، وهو وضع اجلبهة على : األرض
األرض، وال خضوع أعظم منه، والسجود شرعا ما ذكره رمحه اهلل، ويأيت كالم 

 .كل عظم وافر من اجلسد: الشيخ أيضا، والعضو
فيسجد على رجليه، مث ركبتيه يضعهما على وأمجعوا على مشروعيته، : قال الوزير( 2)

األرض قبل يديه، حلديث وائل إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه رواه أهل السنن 
وهو الصحيح، ومل يرو من فعله ما خيالف ذلك، وحلديث أيب : قال ابن القيم

إذا سجد أحدكم فال يربك كما يربك البعري، وليضع ركبتيه قبل يديه، ورواه : هريرة
رم وابن أيب شيبة بلفظ إذا سجد أحدكم فيبدأ بركبتيه قبل يديه، وال يربك بروك األث

الفحل، ورواية يديه قبل ركبتيه، لعله منقلب على بعض الرواة، يدل عليه أول 
وأن » صلى اهلل عليه وسلماحلديث وآخره، من رواية ابن أيب شيبة، وفسر قوله 

أن يربك على ركبتيه قبل يديه  «عرييوطن الرجل املكان يف املسجد كما يوطن الب
إذا أراد السجود بروك البعري الذي أوطنه أهله، وأن ال يهوي يف سجوده فيثين 
ركبتيه حىت يضعهما باألرض على سكون ومهل، وروي عن بعض الصحابة ما 
يوافق ذلك، ومل ينقل عنهم خالفه، وهو قول مجهور السلف، وحكاه أبو الطيب 

خلطايب عن أكثرهم، وابن املنذر عن عمر وغريهم، وسفيان عن عامة الفقهاء، وا
 .والشافعي، وأمحد، وإسحاق وأصحاب الرأي وغريهم 

بغري خالف، لقول أيب محيد، كان إذا سجد : مث يضع اجلبهة مع األنف، قال يف املبدع
أمكن جبهته وأنفه من األرض، صححه الرتمذي واملراد باليدين هنا الكفان، وكان 

يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه باسطا كفيه وأصابعه ال  ى اهلل عليه وسلمصلالنيب 
وهو الذي اختاره أهل العلم، وتكون : يفرج بينهما وال يقبضهما قال الرتمذي

= 
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أن يسجد على  صلى اهلل عليه وسلمأمر النيب : لقول ابن عباس
اجلبهة واليدين والركبتني  (2)وال ثوباوال يكف شعرا  (1)سبعة أعظم

 .(3)والرجلني متفق عليه
                                         

= 

 .واجلميع حسن: يداه قريبا من أذنيه، قال الشارح
العظم مجعه عظام، ويسمى كل واحد عظما وإن اشتمل على عظام باعتبار ( 1)

وعرفه األطباء بأنه عضو بسيط يبلغ صالبته إىل حد ال ميكن ثنيه  اجلملة،
وللرتمذي وصححه، إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وركبتاه وكفاه 

 .وعليه العمل عند أهل العلم: وقدماه، قال
 .مجلة معرتضة بني اجململ واملبني أي ال جيمع ثيابه وال شعره( 2)
احلاجبني إىل الناصية، واحتج بعضهم هبذا على وجوبه  اجلبهة هي مستوى ما بني( 3)

على اجلبهة دون األنف، ويف الصحيحني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، 
وأشار بيده على أنفه، وملسلم اجلبهة واألنف، وله أيضا إذا سجدت فضع  

وهو : كفيك، وارفع مرفقيك وللرتمذي أمر بوضع اليدين ونصب املرفقني وقال
رواية والقدمني، عليه أهل العلم، واختاروه، والرجالن مها القدمان، ويف الذي أمجع 

ويف رواية أخرى، وأطراف القدمني، وهو مبني للمراد من الرجلني، واحلديث ظاهر 
الداللة على وجوب السجود على هذه األعضاء، إذ هو غاية خشوع الظاهر وأمجع 

سوله وبلغه الرسول األمة بقوله العبودية لسائر األعضاء، بل فرض أمر اهلل به ور 
 وجهه  وفعله، ومن كماله مباشرة مصاله بأدمي

فيعفره يف الرتاب استكانة وتواضعا، واعتماده على األرض حبيث يناله ثقل رأسه، 
وارتفاع أسافله على أعاليه، ويف السنن فيسجد فيمكن وجهه، حىت تطمئن 

م ساجدا اعتزل ناحية مفاصله، وتسرتخي، ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آد
يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله اجلنة، وأمرت بالسجود : يبكي، ويقول

= 
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َل صالة لمن » (1)وللدارقطين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا
 .(2)«لم يضع أنفه على األرض

مع )سجد  (ولو)فتصح  (3)وال جتب مباشرة املصلي بشيء منها
قال : قال البخاري يف صحيحه (1)بني األعضاء ومصاله (حائل

                                         
= 

ما من حالة يكون عليها العبد أحب إىل اهلل من : فعصيت، فلي النار، ويف األثر
أن يراه ساجدا، يعفر وجهه بالرتاب، وثبت من طرق ما سجد العبد هلل سجدة 

ا خطيئة واحلث على السجود وذكر فضله إال رفع له هبا حسنة، وحط عنها هب
وعظيم أجره معلوم من الدين بالضرورة، وهو سر الصالة وركنها األعظم، وخامتة 
الركعة، وما قبله من األركان كاملقدمة إليه، والساجد أقرب ما يكون إىل اهلل، 

 .فأفضل األحوال حال يكون فيها أقرب إىل اهلل
والدارقطين هو أبو احلسن علي بن عمران  ه وسلمصلى اهلل علييعين إىل النيب ( 1)

 .تقدم، وعكرمة هو ابن عبد اهلل موىل ابن عباس، ثقة مات سنة مائة وسبع
وأخرج الدارقطين أيضا عنه ال صالة ملن ال يصيب أنفه من األرض ما يصيب ( 2)

اجلبني وقد ثبت السجود على األنف يف أحاديث كثرية، واجلبهة واألنف حقيقة 
جملموع وحكى ابن املنذر إمجاع الصحابة على أنه ال جيزئ السجود على يف ا

إذا سجد مكن جبهته وأنفه من  صلى اهلل عليه وسلماألنف وحده، وتقدم أنه 
والسجود يف لغة العرب ال يكون إال إذا سكن حني وضع : األرض، قال الشيخ

سجودا فقد وجهه على األرض، وأما جمرد اخلفض فال يسمى سجودا، ومن مساه 
غلط على اللغة، وقال بغري علم يف كتاب اهلل، وإذا حصل الشك هل هذا ساجد 
أو ليس بساجد؟ مل يكن ممتثال باالتفاق اهـ، ويف السنن إذا سجدت فمكن 
سجودك، ولو سجد على حشيش أو قطن أوثلج أو برد وحنوه ومل جيد حجمه مل 

 .يصح، لعدم املكان املستقر
جود، وأمجعوا عليه يف الركبتني والقدمني وأما اجلبهة ففي أي من أعضاء الس( 3)

الصحيحني كنا نصلي معه يف شدة احلر، فإذا مل يستطع أحدنا أن ميكن جبهته 
= 
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إذا كان احلائل  (2)كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة  :احلسن
فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق  (3)(ليس من أعضاء سجوده)

 .(4)بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه مل جيزئه

                                         
= 

من األرض، بسط ثوبه فسجد عليه، وأما اليدان فقول أكثر أهل العلم حلديث 
باشرة رأيته يتقي الطني إذا سجد بكساء دون يديه رواه أمحد وامل: ابن عباس

 .مأخوذة من البشرة، وهي ظاهر اجللد
أي حائل متصل بني أعضاء السجود وبني موضع صالته، وفاقا ملالك وأيب حنيفة ( 1)

 .ومجهور العلماء
وروي عن ابن عمر أنه كان يسجد  صلى اهلل عليه وسلميعين أصحاب رسول اهلل ( 2)

الشافعي، علىكور عمامته، وعنه ال يسجد على شيء من ذلك، وهو مذهب 
يسجد على جبهته وأنفه، دون كور  صلى اهلل عليه وسلموكان : قال ابن القيم

عمامته، ومل يثبت عنه السجود على كور عمامته من حديث صحيح وال حسن 
اهـ واحلسن هو ابن أيب احلسن البصري، واسم أبيه يسار، واألنصاري موالهم ثقة 

 .لتسعنيفقيه مشهور، مات سنة مائة وعشر، وقد قارب ا
يعين بينها وبني مصاله، فتصح وال تكره على الصوف واللبود والبسط والطنافس ( 3)

 .وهو قول مجاهري العلماء: ومجيع األمتعة وال فيها قال النووي
 .صلى اهلل عليه وسلمإلفضائه إىل تداخل أعضاء السجود وخالف أمره وفعله ( 4)
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وإن  (2)وجيزئ بعض كل عضو (1)ويكره ترك مباشرهتا بال عذر
أو سجد على أطراف  (3)رضجعل ظهر كفيه أو قدميه على األ

ومن عجز  (5)فظاهر اخلرب أنه جيزئه، ذكره يف الشرح (4)أصابع يديه
 .(6)باجلبهة مل يلزمه بغريها

                                         

تنقر نقرا، وحديث إهنم شكوا  إذا سدت فمكن جبهتك من األرض وال: حلديث( 1)
دلت األحاديث واآلثار على أهنم يف : إليه حر الرمضاء يف جباههم، قال الشيخ

حال االختيار يباشرون األرض باجلباه، وعند احلاجة كاحلر وحنوه يتقون مبا يتصل 
هبم من طرف ثوب وعمامة، وقلنسوة، وهلذا كان أعدل األقوال يف هذه املسألة 

لك عند احلاجة، ويكره عند عدمها اهـ، وحكمته أن القصد من أن يرخص يف ذ
السجود مباشرة أشرف األعضاء، وهو اجلبهة واألنف ملواطئ األقدام ليتم اخلضوع 

 .والتواضع لألقربية يف خرب أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد
ث، واألمر ألنه مل يقيد يف األحادي: من األعضاء املذكورة إذا سجد عليه قالوا( 2)

 .جاء بالسجود عليها، وأمجعوا عليه واالجرتاء بالبعض حيتاج إىل مصص
 .دون باطنهما، فذكر يف الشرح أنه جيزئه( 3)
 .أي وضع أطراف أصابعه فقط، دون يديه يف حال السجود( 4)
ألنه قد سجد على يديه، وكذا لو سجد على ظهر قدميه، وقال ابن حامد ( 5)

يسجد على أطراف أصابع يديه، وعليه أن يستغرق اليدين ال جيزئه أن : وغريه
 .بالسجود

من أعضاء السجود، ألنه األصل وغري تبع، ومن عجز عن السجود على بعض ( 6)
 .األعضاء سجد على بقيتها، وقرب العضو املريض من مصاله غاية ما ميكنه
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 (2)عضديه من جنبيه)الساجد   (وجيايف) (1)ويومئ ما أمكنه
ويفرق ) (5)ما مل يؤذ جاره (4)ومها عن ساقيه (3)(وبطنه عن فخذيه

 .(6)ورجليه (ركبتيه

                                         

إذا  أي يومئ عاجز عن السجود على جبهته غاية ما ميكنه وجوبا، حلديث( 1)
يلزم باألنف إن أمكن، ومن سقط من : أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقيل

قيام أو ركوع ومل يطمئن عاد، وإن اطمأن انتصب قائما وسجد، ومن سقط على 
جنبه بعد قيامه من الركوع، مث انقلب ساجدا مل جيزئه سجوده، ألنه خرج عن 

 .بغري نية، ألنه على هيئتها سنن الصالة وهيئتها، وإن سقط منه ساجدا أجزأه
حلديث ابن حبينة إذا سجد جتنح يف سجوده، حىت يرى وضح إبطيه متفق عليه، ( 2)

ويف رواية فرج بني يديه، أي حنى كل يد عن اجلنب الذي يليها وحلديث أيب 
كان إذا سجد جاىف عضديه عن جنبيه، ووضع يديه حذو منكبيه، : محيد

 .لو شاءت هبيمة أن متر بني يديه ملرت: ونةصححه الرتمذي، وملسلم عن ميم
وإذا سجد فرج بني فخذيه، غري حامل بطنه على شيء من : حلديث أيب محيد( 3)

 .فخذيه
أي جيايف فخذيه عن ساقيه، ملا يف مسلم وغريه، فإذا سجدت فضع كفيك وارفع ( 4)

فإذا  مرفقيك وغري ذلك، مما هو ظاهر يف آكدية التفريج، وللطرباين بسند صحيح
فعلت ذلك سجد كل عضو منك، وهذه احلاالت من كمال السجود، أن يكون 
على هيئة يأخذ كل عضو من البدن حبظه من اخلضوع، ليستقل كل عضو منه 
بالعبودية، وألنه أشبه بالتواضع، وأبلغ يف متكني اجلبهة واألنف من األرض، مع 

 .مغايرته هليئة الكسالن
 .سنون فيحرم، حلصول اإليذاء احملرمالذي جبانبه فعل ذلك امل( 5)
 .إذا سجد فرق بني فخذيه صلى اهلل عليه وسلمألنه ( 6)
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وله أن يعتمد مبرفقيه على  (1)رجليه، ويوجهها إىل القبلةوأصابع 
 .(2)فخذيه إن طال

 .(3)(سبحان ريب األعلى)يف السجود  (قولـوي)
                                         

أي ويفرق بني أصابع رجليه حال سجوده، ويوجهها إىل القبلة، ملا يف الصحيح، ( 1)
سجد غري مفرتش وال قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ويف 

إىل القبلة، إال أن يكون فيهما نعل أو  جيب جعل باطن أطرافهما: التلخيص
خف، وتقدم األمر بالسجود على أطراف القدمني، فال تصح بدونه، وقال 

وإذا رفع قدميه يف السجود فإنه مع رفعهما بالتالعب أشبه منه بالتعظيم : الشيخ
 .واإلجالل، وإن مل يضعهما مل يصح سجوده

صلى اهلل عليه هنم ملا شكوا إىل النيب يعين السجود، ليسرتيح بذلك بال كراهة، فإ( 2)
استعينوا بالركب، ورواه أبو داود، ويستحب أن يضع : مشقة التفريج قال وسلم

راحتيه على األرض، مبسوطتني مضموميت األصابع، مستقبال هبا القبلة، ويضعهما 
 .حذو منكبيه، أو حذو أذنيه، وكالمها حسن، وقد ورد وتقدم

بِِّح اْسما رابِّكا األاْعلاىالوجوب حلديث عقبة ملا نزل  ندبا إمجاعا واملذهب( 3)  سا
 .رواه أمحد وغريه «اجعلوها يف سجودكم»: قال

سبحان ريب األعلى، رواه مسلم، وهو : وحلديث حذيفة، ويقول يف سجوده
فيه داللة على وجوب التسبيح يف الركوع : مفسر حلديث عقبة قال اخلطايب

 صلى اهلل عليه وسلم ذلك أمر اهلل وبيان رسوله اهلل والسجود، ألنه قد اجتمع يف
 .وترتيبه يف موضع من الصالة، فرتكه غري جائز اهـ

يف سجوده، وألن وصف الرب بالعلو يف  صلى اهلل عليه وسلموكان غالب دعائه 
 بالدعاء  صلى اهلل عليه وسلمهذه احلالة يف غاية املناسبة، وقد أمر النيب 

 وقبل السـالم، ففي الصـحيحني أنه كـان يقول  فيه، وبعـد التشهد،
= 
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من  رغإذا ف (مث يرفع رأسه) (1)على ما تقدم يف تسبيح الركوع
 .((2)مكربا)السجدة 

                                         
= 

اللهم إين لك سجدت، : وسبحانك اللهم وحبمدك، اللهم اغفر يل، ورمبا قال
وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي هلل الذي خلقه وصوره، وشق مسعه 

رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل : وبصره، تبارك اهلل أحسن اخلالقني، وكان يقول
وأما السجود فأكثروا فيه من : يل ذنيب كله، دقه وجله إخل، وقال إخل، اللهم اغفر

الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، واألمر بإكثار الدعاء يف السجود يشمل احلث 
على تكثري الطلب لكل حاجة، ويشمل التكرار للسؤال الواحد، كيف وهو يف 

هه ، حيث يضع أشرف شيء فيه وهو وج!حال أذل ما يكون لربه وأخضع له؟
على الرتاب خشوعا لربه واستكانة له، وخضوعا لعظمته، وذال لعزته، قد انكسر 
قلبه وذل له جسمه، وخشعت له جوارحه، بل يف أشرف حاالته، وأقرب ما 
يكون من ربه، وهل طول السجود أو طول القيام أفضل؟ صوب الشيخ أهنما 

صلى يئته وكان النيب سواء، فإن القيام أفضل بذكره وهو القراءة والسجود أفضل هب
إذا طال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف  اهلل عليه وسلم
 .الركوع والسجود

أي حكمه حكم ما تقدم، من أن الواجب مرة، وأدىن الكمال ثالث وفاقا، ( 1)
 .وأعاله عشرة على ما تقدم

مث يكرب حني يرفع رأسه، : لهأي يكون ابتداؤه مع ابتدائه، وانتهاؤه مع انتهائه، لقو ( 2)
متفق عليه، وهذا الرفع واالعتدال واجب، وهو مذهب الشافعي، لقوله يف حديث 

إذا رفع من السجدة مل يسجد : املسيء مث اجلس حىت تطمئن جالسا وعن عائشة
 .حلديث أيب محيد اآليت وغريه, حىت يستوي قاعدا، متفق عليه
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وخيرجها  (ناصبا ميناه) (1)أي يسرى رجليه( وجيلس مفرتشا يسراه
ويبسط يديه على فخذيه  (2)أصابعها حنو القبلة ، ويثينمن حتته

 (4)(رب اغفر يل)بني السجدتني  (ويقول) (3)مضموميت األصابع
 .(5)الواجب مرة والكمال ثالث
                                         

 .فيبسطها وجيلس عليها( 1)
ثىن : ل بطون أصابعها على األرض مفرقة، معتمدا عليها حلديث أيب محيدأي جيع( 2)

رجله اليسرى، وقعد عليها، واعتدل حىت رجع كل عظم يف موضعه، وحلديث 
عائشة وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمىن متفق عليه، ولقول عبد اهلل بن 

اليسرى، وينصب  كنا نعلم إذا جلسنا يف الصالة أن يفرش الرجل منا قدمه: زيد
قدمه اليمىن، على صدر قدمه، وإن كانت إهبام أحدنا لتنثين فيدخل يده حىت 

 .يف هذا املوضع جلسة غريها صلى اهلل عليه وسلميعدهلا، ومل حيفظ عنه 
 .قياسا على جلوس التشهد، ولنقل اخللف عن السلف( 3)
 السجدتني أي ذنويب أو تقصريي يف طاعتك، حلديث حذيفة، كان يقول بني( 4)

رب اغفر يل، رواه النسائي والرتمذي وغريمها، وإسناده ثقات، وأليب داود 
كان يقول بني السجدتني اللهم اغفر يل : والرتمذي وغريمها من حديث ابن عباس

وارمحين واهدين، وعافين وارزقين، وحسنه النووي، وصححه احلاكم وقال ابن 
، شرع فيه من الدعاء ما يليق به ملا فصل بني السجدتني بركن مقصود: القيم

ويناسبه، وهو سؤال املغفرة والرمحة واهلداية والعافية والرزق، واختار الشيخ الدعاء 
 .مبا ورد

أدىن : فأكثر كما تقدم وظاهره مطلقا، ال كالركوع وحنوه، وقال املوفق ومجاعة( 5)
 الكمال ثالث، والكمال يف ذلك كالكمال يف تسبيح الركوع 

واختاره الشيخ، وال دليل على تقييده بعدد معلوم، كما تقدم، وقال  والسجود
= 
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فيما تقدم من التكبري  (1)(الثانية كاألوىل)السجدة  (ويسجد)
 .(3)(امكربً )من السجود  (مث يرفع) (2)والتسبيح وغريمها

                                         
= 

هذا املشهور، والسنة شاهدة هلذا القول، وهو الثابت عنه يف مجيع : الزركشي
 صلى اهلل عليه وسلماألحاديث، وهو من متامها الذي أخرب به أصحابه عنه 

تقدم، وكانت وتقصري االعتدال من الركوع والسجود من تصرف بين أمية، كما 
قريًبا من السواء، معتدلة إذا أطال يف القيام أطال يف  صلى اهلل عليه وسلمصالته 

 .ما خال القيام والقعود، أي القيام للقراءة، والقعود للتشهد وتقدم: غريه، وقوله
كان يسجد سجدتني مل   صلى اهلل عليه وسلموجوبًا بإمجاع املسلمني، فإنه ( 1)

ارفع حىت تطمئن جالًسا، مث اسجد : علمه املسيء فقالخيتلف عنه يف ذلك، و 
 .حىت تطمئن ساجدا، مث افعل ذلك يف صالتك كلها

كان يفعل ذلك، وإمنا شرع   صلى اهلل عليه وسلمكاهليئة والدعاء بالوارد، ألنه ( 2)
تكرار السجود يف كل ركعة، دون غريه، ألنه أبلغ ما يكون يف التواضع، وأفضل 

، وسرها الذي شرعت ألجله، وخامتتها وغايتها، فكان تكرره أكثر أركاهنا الفعلية
إذا قام العبد يصلي »من تكرر سائر األركان، والبن حبان عن ابن عمر مرفوعا، 

أتى بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت 
 .«عنه

واجب، يبتدئه مع ابتداء  أي يرفع من السجدة الثانية، وهذا القيام ركن، والتكبري( 3)
مث  صلى اهلل عليه وسلمرفع رأسه من السجود، وينهيه عند اعتداله قائما، لقوله 

 .يكرب حني يرفع
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معتمدا ) (2)وال جيلس لالسرتاحة ،(1)(صدور قدميه ا علىناهضً 
 .(3)(على ركبتيه إن سهل

                                         

أي قائما على مقدمهما، وأطلق صدور على صدرين الستثقال اجلمع بني تثنيتني ( 1)
ىن جيء به بلفظ اجلمع ألن كل مثىن مع: فيما هو كالكلمة الواحدة، ويف املطلع

مضاف إىل متضمنه، خيتار فيه لفظ اجلمع على لفظ اإلفراد، ولفظ اإلفراد على 
أنه ينهض يف الصالة على  صلى اهلل عليه وسلملفظ التثنية، وروي عن النيب 

والعمل عليه عند أهل العلم، وروى ابن أيب شيبة : صدور قدميه، قال الرتمذي
ينهضون يف   عليه وسلمصلى اهللوغريه من غري وجه أن أصحاب رسول اهلل 

 .الصالة على صدور أقدامهم
أي ال يسن أن جيلس جلسة االسرتاحة بفتح اجليم ألنه مرة من اجللوس، وجيوز  ( 2)

كسر اجليم، بتقدير إرادة اهليئة، ألن فيها قدرا زائدا على اجللسة، وذلك هو اهليئة 
عنه، وهي  هي طلب الراحة، كأنه صار له إعياء فيجلس ليزول: واالسرتاحة

 صلى اهلل عليه وسلمجلسة خفيفة صفتها كاجللوس بني السجدتني، وثبت أنه 
فعلها، ولكن مل يذكرها كل واصف لصالته، وجمرد فعلها ال يدل على أهنا من 
سنن الصالة، وإذا قدر أنه فعلها حلاجة، مل يدل على سنيتها، إال إذا علم أنه 

أكثر : أيب حنيفة، قال أمحدفعلها ليقتدي به فيها، وهو مذهب مالك و 
جيلس، : والعمل عليه عند أهل العلم، وقيل: األحاديث على هذا، قال الرتمذي

لفعله عليه الصالة والسالم وحيمل أنه يف آخر عمره عند كربه، مجًعا بني األخبار، 
 .واختاره الشيخ وغريه

ذلك، إن سهل ال خيتلف قوله يف : أي معتمًدا بيديه على ركبتيه، قال القاضي( 3)
وإذا هنض رفع يديه »: عليه ذلك، وال يعتمد على األرض بيديه، حلديث وائل

، وقال «هنى أن يعتمد على يديه إذا هنض يف الصالة»: ، وأليب داود«قبل ركبتيه
 من السنة أال يعتمد بيديه على األرض إال أن يكون شيًخا كبريًا : علي

= 
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يكره أن يقدم إحدى : ويف الغنية ،(1)وإال اعتمد على األرض
 .(2)رجليه

                                         
= 

تمًدا على يديه، وفاًقا ملالك يستحب أن يقوم مع: ال يستطيع، وعن أمحد
والشافعي، ملا يف الصحيح من حديث مالك بن احلويرث، فإذا رفع رأسه من 
السجدة الثانية جلس، واعتمد على األرض، مث قام، وألنه أعون للمصلي، وقال 

وأحاديثهم ليس فيها شيء صحيح إال األثر املوقوف على ابن : النووي وغريه
والعمل عليه عند : ر قدميه انتهى، لكن قول الرتمذيمسعود، أنه يقوم على صدو 

أهل العلم يقتضي قوة أصله وإن ضعف، خصوصا هذا الطريق، وهو كذلك، 
فأخرج ابن أيب شيبة عن ابن مسعود أنه كان ينهض يف الصالة على صدور 
قدميه، ومل جيلس، وحنوه عن علي وابن عمر وابن الزبري وغريهم، وأخرج عن 

ينهضون يف  صلى اهلل عليه وسلمن عمر وعلي وأصحاب النيب كا: الشعيب قال
أدركت غري واحد من : الصالة على صدور أقدامهم، وعن النعمان بن أيب عياش

أنه هنض كما هو وال جيلس، وأخرجه عبد  صلى اهلل عليه وسلمأصحاب النيب 
ق الرزاق عن ابن مسعود، وابن عباس وابن عمر، وكذا البيهقي وغريه، فقد اتف

وأشد اقتفاء  صلى اهلل عليه وسلمأكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إىل رسول اهلل 
ألثره، وألزم لصحبته من مالك، على خالف ما قال، فوجب تقدميه، وتقدم النهي 

 .عنه، وما رواه مالك حيمل على حالة الكرب، وبه جتتمع األدلة
أو ضعف أو مرض أو مسن وإال يسهل عليه واالعتماد على ركبتيه لكرب : أي( 1)

 .وحنوه اعتمد بيديه على األرض بال خالف، حلديث علي املتقدم وحلديث مالك
نص عليه، وروي عن ابن عباس وغريه، أنه يقطع الصالة، والغنية لشيخ عصره ( 2)

الفتح )عبد القادر بن عبد اهلل بن جنكي دوس، اجليلي البغدادي املشهور، وله 
 .وغريها، تويف ببغداد سنة مخسمائة وإحدى وستني (فتوح الغيب)و (الرباين
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ما عدا ) (1)كاألوىل  :أي (الثانية كذلك)الركعة  (ويصلي)
 .(3)(اح والتعوذ وجتديد النيةـواالستفت) (2)برية اإلحرامـأي تك (التحرمية

                                         

بال نزاع لقوله للمسيء ملا وصف له الركعة األوىل مث افعل ذلك يف صالتك كلها، ( 1)
ويف السنن وغريها، فإذا قمت فمثل ذلك، حىت تفرغ صالتك ولنقل صفة الصالة  

 .كذلك
كلمة   (عدا)ف هنا، وفال تعاد إمجاًعا ألهنا وضعت للدخول يف الصالة، وهو منت( 2)

 .وبدوهنا (ما)يستثىن هبا مع 
أي وما عدا االستفتاح مصدر استفتح، واملراد به ههنا الذكر قبل االستعاذة، من ( 3)

سبحانك اللهم، وحنوه بال خالف، حكاه يف املبدع وغريه، ولو مل يأت به، : قول
، «هلل ومل يسكت وإذا هنض إىل الركعة الثانية استفتح باحلمد»حلديث أيب هريرة، 

 .رواه مسلم، ولفوات حمله، وما عدا التعوذ إن كان استعاذ يف األوىل، لظاهر اخلرب
، للحديث الصحيح عن أيب «االكتفاء باستعاذة واحدة أظهر»: قال ابن القيم

اهـ وألن الصالة « كان إذا هنض للركعة الثانية استفتح القراءة ومل يسكت»هريرة، 
القراءتني فيها سكوت، بل ذكر، فالقراءة فيها كلها   مجلة واحدة مل يتخلل

صلى كالقراءة الواحدة إذا ختللها محد اهلل أو تسبيح أو هتليل أو صالة على النيب 
وحنو ذلك، وعنه يتعوذ يف الثانية، اختارها الشيخ، قال يف  اهلل عليه وسلم

حب وهي أصح دليل، وهو مذهب الشافعي، ويف االختيارات ويست: اإلنصاف
 .أن يتعوذ أول كل قراءة

وهو األظهر، وأما البسملة فتسن يف كل ركعة، ألهنا تستفتح هبا : قال النووي
 .السورة، وما عدا جتديد النية لالكتفاء باستصحاهبا

 ال حاجة الستثنائها، : وهذا مما ال نزاع فيه، وقال مجع: قال يف اإلنصاف
 ة اكتفـاء بالدوام احلكمي ألهنا شـرط ال ركـن، وجيوز أن يتقدم الصـال

وما عدا السكوت، وتطويلها كاألوىل، فإنه عليه الصالة والسالم كان ال يسكت 
 .يف الثانية، ويقصرها عن األوىل
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لكن إن مل يتعوذ فيها تعوذ يف  (1)فال تشرع إال يف األوىل
 .(2)الثانية

كجلوسه بني   (اجيلس مفرتشً )بعد فراغه من الركعة الثانية  (مث)
 .(5)هما ركبتيهموال يلق (4)(ويداه على فخذيه) (3)السجدتني

                                         

أي فال تشرع هذه األمور األربعة وفاقًا، يف غري التعوذ، إال يف الركعة األوىل، ألن ( 1)
 .تلك تراد الفتتاح الصالة

فاِإذاا قـاراْأتا اْلُقْرآنا : التعوذ يف األوىل عمدا لقوله تعاىل إمجاعا، ولو ترك( 2)
 .فااْستاِعْذ ِباهلِل ِمنا الشَّْيطااِن الرَِّجيمِ 

أي جيلس للتشهد إمجاعا، لنقل اخللف عن السلف، نقال متواترا وقال الوزير ( 3)
اتفقوا على أن اجللسة يف آخر الصالة فرض من فروض الصالة اهـ، وجلوسه 

كان إذا جلس »: لتشهد كجلوسه بني السجدتني سواء وتقدم، ويف الصحيحل
إذا جلس يف »: ، وفيهما«للتشهد، جلس على رجله اليسرى، ونصب األخرى

، ومل يرو عنه يف هذه اجللسة «الركعتني جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمىن
األول للحركة  غري هذه الصفة، واحلكمة يف ذلك واهلل أعلم أن املصلي مستوفز يف

ببدنه خبالف الثاين، واحلركة عن االفرتاش أهون، وكيفما جلس يف التشهدين وبني 
 .السجدتني جاز إمجاًعا

اليمىن على الفخذ اليمىن، باسطًا ذراعه على فخذه، وال جيافيها، فيكون حد ( 4)
مرفقه عند آخر فخذه، واليسرى على الفخذ اليسرى، ممدودة، وأطراف األصابع 

 .الركب على
 .لورود األحاديث بوضع يديه على فخذيه،وهو جممع عليه( 5)
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وحيلق إهبامها مع  (1)اليمىن وبنصرها)يده  (يقبض خنصر)و
بني رأس اإلهبام والوسطى، فتشبه احللقة من  بأن جيمع (الوسطى

 .(4)من غري حتريك (3)(ويشري بسبابتها) (2)حديد وحنوه
                                         

بكسر اخلاء والباء مؤنثتان، األوىل اإلصبع الصغرى، والثانية بينها وبني الوسطى، ( 1)
 أي يقبض من ميناه عند وضعها على فخذه األمين عند 

محد مث قبض ثنتني من أصابعه، رواه أ: الركبة خنصرها وبنصرها، حلديث وائل
 .وغريه

وحلق إهبامه مع الوسطى، واإلهبام اإلصبع العظمى، وهي مؤنثة، : حلديث وائل( 2)
واجلمع أباهيم، وحيلق بتشديد الالم، واحللقة بسكوهنا، ومجعها حلق، كقصعة 
وقصع، وقيل بفتحتني على غري قياس، ويف السنن وحلق حلقة وملسلم وقبض 

مخسني يف أعداد كانت معروفة عند أصابعه الثالث، وله أيضا وعقد ثالثة و 
العرب، بأن تكون الثالث مضمومة إىل أدىن الكف ال مقبوضة واإلهبام مفتوحة 
حتت املسبحة على طرف الراحة، ويسموهنا تسعة وتسعني، وآثر الفقهاء األول، 

 .تبعا للخرب، ولو فعل غري ذلك مما ورد أتى بالسنة، واألول أفضل، ورواته أفقه
لك لتحريكها يف وقت السب، وسباحة ألنه يشري هبا للتوحيد، وخصت مسيت بذ( 3)

باإلشارة واهلل أعلم التصاهلا بنياط القلب، فتحريكها سبب حلضوره، واحلكمة يف 
 .اإلشارة هبا ليجمع يف توحيده بني القول والفعل واالعتقاد

ويشري »: فال يوايل حركتني عند اإلشارة، ألنه يشبه العبث، حلديث ابن الزبري( 4)
 .«بسبابته وال حيركها
 يف صحته نظر، وليس يف احلديث أن هذا كان يف : وقال ابن القيم

، ورواه أهل «مث رفع أصبعه فرأيته حيركها يدعو هبا»: الصالة اهـ، ويف حديث وائل
 كان ال ينصبها نصبا وال : السنن وغريهم، قال ابن القيم

= 
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عند ذكر اهلل  (2)ودعائه يف الصالة وغريها (1)(يف تشهده)
 .(5)(اليسرى)أصابع  (ويبسط) (4)تنبيها على التوحيد (3)تعاىل

                                         
= 

يدمي نظره إليها، خلرب ابن : دم اهـ وقيلينيمها بل حينيها شيئا، وحيركها كما تق
إسناده جيد، وأحاديث اإلشارة بالسبابة : الزبري عند أمحد وغريه، قال يف الفروع

 .يف التشهد قد بلغت حد التواتر
ورفع إصبعه اليت تلي : يف الصالة، متعلق بيشري، للخرب املتقدم وغريه، وملسلم( 1)

 .اب إطالق اجلزء وهو الشهادة على الكلاإلهبام فدعا هبا، ومسي بالتشهد من ب
كان »: أي يشري بسبابته إذا دعا يف صالة وغريها، حلديث عبد اهلل بن الزبري( 2)

وفيه عن سعد بن أيب : ، ورواه أبو داود والنسائي«يشري بإصبعه إذا دعا وال حيركها
 .أحد أحد يا سعد، وأشار بالسبابة: وقاص مر يب وأنا أدعو بأصابعي، فقال

وصحح يف شرح اهلداية للحنفية وغريها عند الشهادة، وكذا عند الشافعية، ( 3)
ولعله أظهر، وهي أفضل الذكر : فيكون رفعها مرة يف التشهد، قال يف الفروع

صلى اهلل عليه فيكون موضع اإلشارة ال إله إال اهلل، ملا رواه البيهقي من فعله 
 .إذا دعا: لقولهمرارا : ويف املقنع واإلنصاف وغريمها وسلم

هو اإلخالص، وأليب : والتوحيد هو إفراد اهلل بالعبادة، وسئل ابن عباس فقال( 4)
 .هكذا اإلخالص، يشري بإصبعه اليت تلي اإلهبام، وروي مرفوعا: داود عنه أنه قال

وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويف لفظ ويده اليسرى : حلديث ابن عمر( 5)
 .ليهاعلى ركبته، باسطها ع
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أي  (التحيات هلل) (2)اسرًّ  (ولـويق) (1)بلةـمضمومة إىل الق
والبقاء والعظمة هلل تعاىل،  (3)األلفاظ اليت تدل على السالم وامللك

 .(4)مملوكة له ومتصة به
                                         

ليستقبل القبلة بأطراف أصابعه، وهذه اجللسة على هذه اهليئة متثل يف اخلدمة بني ( 1)
يدي ربه جاثيا على ركبتيه، كهيئة امللقي نفسه بني يدي سيده، راغبا راهبا، 
معتذرا إليه، مستعديا إليه على نفسه آتيا بأكمل التحيات وأفضلها، وأسىن الثنا 

ة، ولرسوله بالرسالة، مث بالصالة عليه، متخريا من الدعاء مث بالشهادة له بالوحداني
 .أحبه إليه

، رواه أبو داود «من السنة إخفاء التشهد»: ندبًا إمجاًعا لقول ابن مسعود( 2)
 .والرتمذي وحسنه، وصححه احلاكم

وأمجعوا على كراهة اجلهر بالتشهدين، خلرب ابن مسعود، وقال : قال النووي
السنة إخفاء التشهد  : ه عند أهل العلم، وقال الشارح وغريهوالعمل علي: الرتمذي

 .كالتسبيح، ال نعلم فيه خالًفا
ملًكا واختصاصا، أو كل ما حييي به من الثناء واملدح بامللك والعظمة هلل تعاىل، ( 3)

وهو سبحانه حييي وال يسلم عليه، ويف الصحيحني كنا نقول قبل أن يفرض علينا 
ال تقولوا السالم »: صلى اهلل عليه وسلمهلل من عباده فقال السالم على ا: التشهد

ألن السالم دعاء بالسالمة، واهلل سبحانه هو  «على اهلل، فإن اهلل هو السالم
املدعو، وهو السامل من كل نقص وعيب، وله امللك املطلق، وكانوا إذا نال أحد 

التحية، فهو نال فالن التحية، أي نال امللك الذي يستدعي له : امللك قيل
سبحانه املستحق أن حييي بأعلى التحيات، لتمام ملكه، وال يسلم عليه لكماله 

 .وغناه املطلق
والكتوف فجميع التعظيمات هلل سبحانه وتعاىل، ومنه اخلضوع والركوع والسجود ( 4)

التحية ألن  واخلشوع، وأمثال ذلك، والبقاء الدوام، والعظمة والكربياء، وإمنا مجع
= 
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أو الرمحة، أو املعبود هبا، أو العبادات   (1)أي اخلمس (والصلوات)
أو من  (3)أي األعمال الصاحلة (والطيبات) (2)كلها، أو األدعية

 .(5)أي اسم السالم وهو اهلل (السالم) (4)الكلم

                                         
= 

: أبيت اللعن، ولبعضهم: رض حييون بتحيات متلفة، فيقال لبعضهمملوك األ
: أسلم كثريًا، وغري ذلك، فقيل للمسلمني، قولوا: أنعم صباحا، ولبعضهم

التحيات هلل إخل، فهو سبحانه أوىل بالتحيات من كل ما سواه، فإهنا تتضمن 
الذي ال ميوت  احلياة والبقاء والدوام، وال يستحق هذه التحيات إال احلي الباقي

 .وال يزول ملكه سبحانه وتعاىل
وما هو أعم من الفرض والنفل هلل تعاىل، فإنه ال يستحق أحد الصالة إال اهلل عز ( 1)

 .وجل
اليت يراد هبا تعظيم اهلل هلل تعاىل، ومنها الشهادتان، واخلوف، والرجاء والتوكل ( 2)

تعاىل، وهو مستحقها وال تليق واإلنابة واخلشية، وغري ذلك من أنواع العبادة هلل 
 .بأحد سواه

هلل، فإن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا، والطيبات صفة ملوصوف حمذوف أي ( 3)
الطيبات من الكلمات واألفعال والصفات واألمساء وحنو ذلك، مما هو ثناء على 

ي اهلل تعاىل، وذكر له، وأوهلا الصالة والزكاة والصوم واحلج واألمر باملعروف والنه
 .عن املنكر، وكل عمل كاجلهاد والنفقة وأمثال ذلك هلل تعاىل

الطيبات من الكلم، وحسن أن يثىن به على اهلل وكل عمل تعمله، فهذا كله : أي( 4)
 .ال حق فيه لغريه، وطيبه كونه خالصا من الشوائب

اء إذ كان اسم اهلل يذكر على األعمال، توقعا الجتماع معاين اخلريات فيه، وانتف( 5)
عوارض الشر منه، والسالم يف األصل مصدر مبعىن السالمة، واسم من التسليم، 
 والسالم اسم من أمساء اهلل لسالمته من كل نقص وعيب، فإن امسه 
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ألنه مرب عن  ،باهلمز من النبأ (أيها النيب (1)عليك)أو سالم اهلل 
من : وهو (2)رفعةلاهلل، وبال مهز، إما تسهيال أو من النبوة وهي ا

 .(3)ظهرت املعجزات على يده
السالم ) (4)النماء والزيادة :مجع بركة وهي (ورمحة اهلل وبركاته)

وعلى عباد ) (5)أموم واملالئكةأي على احلاضني من اإلمام وامل (علينا
مجع صاحل وهو القائم مبا عليه من حقوق اهلل، وحقوق  (اهلل الصاحلني

 .(6)عباده
                                         

= 

السالم متضمن لكل ما يتنزه عنه، وحقيقته الرباءة واخلالص والنجاة من الشرور 
 .والعيوب، والسالم التحية

أو سلم اهلل عليك تسليما، فتضمن معنيني، ذكر : لفظهحكاه األزهري وغريه، و ( 1)
اهلل وطلب السالمة، وأتى بلفظ احلاضر املخاطب تنزيال له منزلة املواجه، لقربه من 

 .القلب، حىت أنه ألدىن إىل العبد من روحه
فعيل مبعىن فاعل، ويف احلديث ال تنبزوا بامسي إمنا أنا نيب اهلل وتركها هو املختار ( 2)

مأخوذ من النيب الذي هو الطريق الواضح، ألنه الطريق إىل اهلل : لعرب، وقيلعند ا
 .تعاىل

معجزة النيب ما أعجز به اخلصم عند التحدي، وتسمى آيات النبوة، ودالئل نبوته ( 3)
ال تنحصر، ومل يؤت نيب قبله وال رسول معجزة إال وله مثلها  صلى اهلل عليه وسلم

 .وزيادة
 .ليه السالمة والرمحة والربكةواملراد نزلت ع( 4)
 .وقاله النووي وغريه( 5)
 من املالئكة ومؤمن اإلنـس واجلـن، قـاله الـزجاج والقـاضي وغريمها؟( 6)
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املكثر من العمل الصاحل، ويدخل فيه النساء، ومن مل : وقيل
أي أخرب بأين قاطع  (أشهد أن ال إله إال اهلل) (1)يشاركه يف الصالة

 .(3)(ه ورسولها عبدوأشهد أن حممدً ) (2)بالوحدانية

                                         
= 

ودرجاهتم متفاوتة، وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع القدمي على تفضيل صاحلي 
مؤمن من البشر على املالئكة، وعباد مجع عبد، وتقدم أنه ال أشرف وال أمت لل

 .وصفه بالعبودية هلل تعاىل
فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صاحل، يف »: لقوله يف رواية هلما( 1)

، ويقصد بألفاظ التشهد معانيها، مرادة له على وجه اإلنشاء،  «السماء واألرض
كأنه حيي اهلل ويسلم على نبيه، وعلى نفسه، وعلى كل عبد صاحل يف السماء 

قال الرتمذي، من أراد أن حيظى هبذا السالم الذي يسلمه اخللق يف واألرض، 
 .الصالة، فليكن عبدا صاحلا، وإال حرم هذا الفضل العظيم

نفي األلوهية عما سوى اهلل، وإفراده بالعبادة، والشهادة خرب قاطع، والقطع : أي( 2)
ادة اليقني من فعل القلب، واللسان مرب عن ذلك، واملشاهدة املعاينة، فتشهد شه

أن ال معبود حبق إال اهلل، وإن كان ابتداء هذه الكلمة العظيمة نفًيا، فاملراد به غاية 
اإلثبات، وهناية التحقيق، ومن خواصها أن حروفها مهملة، تنبيها على التجرد من  
كل معبود سوى اهلل، وكلها جوفية، تنبيًها على أن املراد هبا اإلخالص لإلتيان هبا 

أفضل الذكر ال إله »: فه، وهو القلب ال من الشفتني ويف احلديثمن خالص جو 
 .«وحده ال شريك له»، وذكر مجاعة أنه ال بأس بزيادة «إال اهلل

بصدق ويقني، وذلك يقتضي متابعته، وأتى هباتني الصفتني، رفعا لإلفراط ( 3)
 والتفريط، ولفظهما ثبت يف مجيع األمهات الست، وإضافتهما إىل اهلل إضافة

 .تشريف وتكرمي
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علمه النيب  (2)(هذا التشهد األول) (1)املرسل إىل الناس كافة
 .(3)ابن مسعود، وهو يف الصحيحني صلى اهلل عليه وسلم

                                         

ِميًعا: قال تعاىل( 1) ا النَّاُس ِإنِّي راُسوُل اهلِل ِإلاْيُكْم جا بل إىل مجيع  ُقْل ياا أايُـّها
 .الثقلني اجلن واإلنس باإلمجاع

يف املغرب، والرباعية وحنومها، وهو مشروع بغري خالف، نقله اخللف عن السلف ( 2)
را يفيد القطع ويشرتط مواالته، وذكر ، نقال متواتصلى اهلل عليه وسلمعن النيب 

العاطف بني الشهادتني، ولفظ أشهد، ورعاية حروفه، وتشديداته، واإلعراب 
املخل باملعىن، وإمساع نفسه، ويكتفي بالنطق باحلروف كما تقدم، فإنه مىت حرك 
لسانه كان متكلما، وصحح يف تصحيح الفروع أنه إذا أتى باأللفاظ املتفق عليها 

إن كان الساقط ثابتا يف حديث ابن مسعود وغريه، واألوىل اإلتيان بالوارد أجزأه، و 
دون التلفيق، وختفيفه وعدم الزيادة عليه، حلديث كان جيلس يف األوليني كأنه على 

هنض حني »: الرضف، رواه أبو داود وغريه، والرضف احلجارة احملماة، وحديث
: خالف اإلمجاع، وقال أمحد من زاد عليه فقد: ، قال الطحاوي«فرغ من تشهده

: من زاد فقد أساء، ولو فرغ املؤمت قبل إمامه سكت وفاقا، وقيل يتمهل، وقيل
يكرره اختاره شيخنا وغريه، ومل يشرع يف الصالة سكوت إال ملستمع لقراءة إمامه، 

 .وال خيلو موضع من الصالة من قول أو عمل
التشهد حديث ابن مسعود، روي أصح حديث يف : وقال البزار والذهلي وغريمها( 3)

: ال خالف يف ذلك، وقال مسلم: من نيف وعشرين طريًقا، قال احلافظ والبغوي
والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة : اتفق الناس عليه، وقال الرتمذي

التشهد به أفضل، ملرجحات  : والتابعني، وقال أبو حنيفة وأمحد ومجهور الفقهاء
 تفاق على صحته، وتواتره بل هو أصح منها اال: كثرية

التشهدات، وأشهرها، وألمره أن يعلمه الناس، وكونه حمفوظ األلفاظ، مل خيتلف 
 يف حرف منه، وكون غالبها يوافق ألفاظه، فاقتضى أنه الذي يأمر به 
غالبا واتفق العلماء على جواز التشهدات كلها، الثابتة من طريق صحيح، قال 
= 
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اللهم صل على ) (1)يف التشهد الذي يعقبه السالم (مث يقول)
حممد وعلى آل حممد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك محيد 

 .(2)جميد

                                         
= 

باتفاق املسلمني، وتقدم أن أصل أمحد استحسان كل ما  كلها سائغة: الشيخ
 .صلى اهلل عليه وسلمثبت عنه 

سواء كان من واحدة كالوتر، أو اثنتني كالفجر، أو ثالث كاملغرب، أو أربع  ( 1)
كالظهر، أو مخس كمن يوتر هبا، أو أكثر، وهو ركن فيه، وفاقا للشافعي، وقال 

صالُّوا : ملسيء، وحجتنا قوله تعاىلهو مستحب، حلديث ا: أبو حنيفة ومالك
لُِّموا تاْسِليًما  .واألحاديث الصحيحة املتواترة عالاْيِه واسا

متواترة رويت من طرق  صلى اهلل عليه وسلمالصالة على النيب : قال ابن عبد الرب( 2)
والصالة من اهلل ثناؤه عليه يف املأل األعلى، كما تقدم، وأمرنا . بألفاظ متقاربة اهـ

ثناء أهل السماء واألرض وهو  صلى اهلل عليه وسلمتعاىل أن نصلي عليه، ليجتمع له 
ركن يف هذا املوضع، وتقدم الكالم يف آل حممد وآل إبراهيم إمساعيل وإسحاق 

اُتُه عالاْيُكْم أاْهلا : وأوالدمها، وقد مجع اهلل هلم الرمحة والربكة بقوله ُة اهلِل وابـاراكا راْحما
إعطاء ما تضمنته اآلية واستشكل التشبيه هنا  صلى اهلل عليه وسلمسأل ف اْلبـاْيتِ 

أقواال، ولعل املراد بالتشبيه التشبيه يف الصالة ال يف  بعض العلماء، وذكروا فيه
صلى وقد انعقد اإلمجاع على أن حممدا  كما أوحينا إلى إبراهيمالقدر كقوله 

شرعت الصالة على : ل ابن القيمأفضل اخللق على اإلطالق، وقا اهلل عليه وسلم
 آله مع الصالة عليه تكميال لقرة عينه، 
 بإكرام آله، والصالة عليهم، وأن يصلي عليه وعلى آله كما صلى على 
 أبيه إبراهيم، وآله، واألنبياء كلهم بعد إبراهيم من آله، ولذلك كان 

 صـالة مثل الصالة  لى اهلل عليه وسلمـصاملطلوب لـرسول اهلل 
ى إبراهيم، وعلى مجيع األنبياء من بعده، وآله املؤمنني، فلهذا كانت هذه عل
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على آل حممد، كما باركت على آل إبراهيم وبارك على حممد و 
بذلك يف املتفق عليه  صلى اهلل عليه وسلم، ألمره (1)(إنك محيد جميد

 .(2)من حديث كعب بن عجرة

                                         
= 

هبا وأفضل اهـ فحصل  صلى اهلل عليه وسلمالصالة أكمل ما يصلي على الرسول 
له أعظم ما إلبراهيم وغريه، وإذا كان املطلوب بالدعاء إما هو مثل املشبه به، وله 

من النبيني، ما هو الالئق به، نصيب وافر من املشبه، ظهر به فضله على كل 
وإبراهيم هو اخلليل عليه الصالة والسالم ابن آزر، ولد قبل املسيح بألفي عام، 

 .أب رحيم: ومعناه بالسريانية
أثبت له وأدم ما أعطيته من الشرف والكرامة : الربكة هي الثبوت والدوام، أي( 1)

أي ماجد،  (جميد)أي حممود على كل حال، مستحق جلميع احملامد و (محيد)و
واملاجد هو العظيم الواسع املتصف باجملد، وهو كمال الشرف والكرم والصفات 

 .احملمودة
قد عرفنا كيف : فقلنا صلى اهلل عليه وسلمخرج علينا رسول اهلل : قال: ولفظه( 2)

إخل، « قولوا اللهم صلى على حممد»: نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال
بغريه مما ورد، كما يف الصحيحني  صلى اهلل عليه وسلمنيب وجيوز أن يصلي على ال

، وجتوز الصالة على «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم»وغريمها، ويف رواية 
السالم : غريه مفردا نص عليه، واختاره الشيخ، إال أن يتخذ شعارا فيحرم، وقال

بن عدي بن  على غريه بامسه جائز من غري تردد، وكعب بن عجرة هو ابن أمية
عبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن غنم البلوي مث القضاعي، حليف األنصار، 

 .نزل الكوفة، ومات باملدينة قبل الستني
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قدمي الصالة على ـوال ت ،(1)وال جيزئ لو أبدل آل بأهل
 (4)من عذاب جهنم)أعوذ باهلل : فيقول (3)اندبً  (ويستعيذ) (2)التشهد

 .(5)(قربعذاب ال)من  (و

                                         

وقال يف اإلقناع وشرحه، الصواب عدم إبدال آله : وصوبه يف تصحيح الفروع( 1)
يف بأهله، ألن أهل الرجل أقاربه أو زوجته، وآله أتباعه على دينه فتغايرا و 

هم : ، وقيل«اللهم صل على حممد وعلى أزواجه وذريته»: الصحيحني قولوا
القرابة من غري تقييد، وإليه ذهب مجاعة من أهل العلم، وقيل األمة، وال شك أن 

 .القرابة أخص اآلل، فتخصيصهم بالذكر رمبا كان ملزايا ال يشاركهم فيها غريهم
 .لفوات الرتتيب بينهما( 2)
إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ »: ل بوجوبه، حلديث أيب هريرةإمجاًعا وقي( 3)

، فذكره رواه أمحد ومسلم وأبو داود وغريهم، وملسلم إذا فرغ من «باهلل من أربع
الشتهد األخري، والتعوذ االلتجاء واالعتصام وتقدم، ويف الصحيحني وغريمها عن 

وفيه وأعوذ بك من  إخل،« كان يدعو يف صالته اللهم إين أعوذ بك»: عائشة
املأمث واملغرم، واملغرم الدين وذلك ألن املأمث يوجب خسارة اآلخرة، واملغرم يوجب 

 .خسارة الدنيا، وقول بعضهم بوجوبه يدل على تأكده
اسم لنار اآلخرة، وهي لفظة أعجمية وقيل عربية، مسيت به لبعد قعرها، من ( 4)

تعاذة منها، والعذاب يف األصل اجلهومة وهي الغلظ، وتواترت األحاديث باالس
الضرب والنكار والعقوبة، مث استعمل يف كل عقوبة مؤملة، ومسي عذابا ألن صاحبه 
حيبس ومينع عنه ما يالئمه من اخلري، ويقرن به ما يؤمله، وألنه مينعه من املعاودة 

 .ومينع غريه من مثل ما فعله
 ذابه ونـعيمه متواتر وتواترت أيضـا باالستعاذة من عـذاب القرب، وعـ( 5)

ويقع على األبدان : واإلميان به من أصول أهل السنة واجلماعة، قال الشيخ
 .واألرواح إمجاعا، وقد ينفرد أحدمها عن اآلخر باألمل
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 (2)(فتنة املسيح الدجال)من  (و (1)فتنة احمليا واملمات)من  (و)
واملسيح باحلاء املهملة على  ،(3)واحمليا واملمات احلياة واملوت

 .(4)املعروف

                                         

هذا من باب ذكر العام مع اخلاص، وأصل الفتنة االمتحان واالختبار وفتنة احمليا ( 1)
ن بالدنيا وشهواهتا، واجلهاالت أو ما يعرض لإلنسان مدة حياته، من االفتتا

االبتالء مع زوال الصرب وحنو ذلك، فأمرنا باالستعاذة من ذلك، وفتنة املمات قيل 
عند املوت، ومنه سكرات املوت، أضيف إليه لقربه منه، أو فتنة القرب وعذابه، وقد 

إنكم تفتنون يف »تواترت األحاديث باالستعاذة منه، ويف حديث الكسوف 
، ومنه سؤال امللكني، وال يكون تكرار لعذاب القرب، ألن عذاب القرب «قبوركم

 .متفرع على ذلك
وهذه األربع هي جمامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب اآلخرة وإما سببه، ( 2)

: والعذاب نوعان عذاب يف الربزخ وعذاب يف اآلخرة، وأسبابه الفتنة، وهي نوعان
فتنة احلياة اليت : وفتنة املمات، والصغرى فتنة الدجال،: كربى وصغرى، فالكربى

ميكن تداركها بالتوبة، خبالف فتنة املمات وفتنة الدجال، فإن املفتون فيهما ال 
 .يتداركها، واجلمع بينها من ذكر اخلاص مع العام

فاحمليا نقيض املمات، مفعل من احلياة، وكذا املمات مفعل من املوت عدم احلياة، ( 3)
اتـُُهمْ : يا فيه وميوت فيه، ومنهواملوضع الذي حي مجعه  ساوااًء ماْحيااُهْم واماما

 .حماي وممايت
املشهور، مسي بذلك ملسحه األرض ذهابه فيها، أو لكونه ممسوًحا عن كل خري، ( 4)

، ومسي «إنه أعور»: أو ألنه ممسوح العني اليمىن أعورها، قال عليه الصالة والسالم
 لتمويهه على الناس، وتغطيته احلق دجااًل خلداعه أو لكذبه، أو 

= 
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 .(2)أي يف الكتاب والسنة (1)(يدعو مبا ورد)جيوز أن  (و)
                                         

= 

إنه باخلاء املعجمة، : بالباطل وتلبيسه من الدجال، وهو التغطية واخلداع، وقيل
وهو مبعىن اخلداع والكذب، وأما املسيح ابن مرمي فلحسنه، أو لسياحته، أو 
خلروجه من بطن أمه ممسوحا بالدهن، أو لكونه ال ميسح ذا عاهة إال برئ، وقال 

املسيح باملهملة ضد املسيخ، باملعجمة، عيسى مسحه اهلل إذ : ثم وغريهأبو اهلي
 .خلقه خلًقا حسًنا، ومسخ الدجال إذ خلقه خلًقا ملعونًا

بل يسن أن يدعو مبا ورد، فقد شرع له من الدعاء ما خيتاره من مصاحل دنياه ( 1)
إليه  وليتخري من الدعاء أعجبه»: وآخرته، ما مل يشق على مأموم ففي الصحيح

واملأثور « ما أحب»، أو «مث ليتخري من املسألة ما شاء»، وملسلم «فيدعو به
والدعاء يف آخرها قبل اخلروج مشروع، مسنون، : أفضل، قال الشيخ اإلسالم

بالسنة املستفيضة وإمجاع املسلمني وقد ذهب طائفة إىل وجوب املأمور به فيه اهـ 
بعد التشهد قبل السالم، وعامة  صلى اهلل عليه وسلموقد كان غالب دعائه 

األدعية املتعلقة بالصالة إمنا فعلها فيها، وأمر هبا فيها، وهو الالئق حبالة املصلي، 
فإنه مقبل على ربه، يناجيه ما دام يف الصالة، فال ينبغي للعبد أن يرتك سؤال 
 مواله، يف حال مناجاته، والقرب منه، واإلقبال عليه، وآكده عند خروجه من هذه

العبادة على هذه اهليئة، وقد شرع له أمام استعطافه كلمات التحية، مقدمة بني 
يدي سؤاله، مبنزلة خطبة احلاجة أمامها، مث يتبعها بالصالة على من نالت أمته 
هذه النعمة على يديه، فكأنه توسل إىل اهلل بعبوديته، وبالثناء عليه، والشهادة له 

ختري من الدعاء :  الصالة على رسوله، مث قيل لهبالوحدانية، ولرسوله بالرسالة، مث
أحبه إليك، فهذا احلق الذي عليك وهذا احلق الذي لك، وليكن منك بأدب 

 .وخشوع، وحضور قلب ورغبة ورهبة، فإنه ال يستجاب الدعاء من قلب غافل
َيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوقِ كقوله ( 2) نـْ  *َنا َعَذاَب النَّاِر َربَـَّنا آتَِنا يف الدُّ

 ظلًما  اللهم إين ظلمت نفسي» صلى اهلل عليه وسلموكما يف الصحيحني عن النيب 
كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت 
= 
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 أمر اآلخرة، ولو مل ـأو ب (1)لفـأو عن الصحابة والس
وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به مالذ الدنيا  (2)ورديشبه ما 
اللهم ارزقين جارية حسناء، أو طعاما طيبا، وما : كقوله  (3)وشهواهتا

 .(4)أشبهه

                                         
= 

اللهم اغفر يل ما قدمت، وما أخرت، وماأسررت وما »: ، وكقوله«الغفور الرحيم
قال « به مين، أنت املقدم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت أعلنت، وما أنت أعلم

صلى اهلل عليه علي وكان آخر ما يقول بني التشهد والسالم، واألول علمه النيب 
اللهم اغفر يل ذنيب كله دقه وجله، »: أبا بكر ليدعو به يف صالته، وكقوله وسلم

 .وغري ذلك مما ورد« وأوله وآخره، وعالنيته وسره
اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغريك، : ت عنهم، فهم القدوة، حنومما ثب( 1)

 .فصنه عن املسألة لغريك
اللهم أحسن خامتيت، وكالدعاء بالرمحة والعصمة من الفواحش، وكالدعاء : حنو( 2)

مث ليتخري من الدعاء أعجبه »بالرزق احلالل، وحنو ذلك، حلديث ابن مسعود 
 .صححه الرتمذي« مث ليدع مبا شاء»: ، وحديث«إليه

إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس، إمنا هي التسبيح »حلديث ( 3)
رواه مسلم، والدنيا اسم هلذه الدار، وما فيها، ما مسيت به « والتكبري وقراءة القرآن

بدنوها وقرهبا، واملالذ املشتهيات، والشهوات مفردها شهوة، وهي اللذة، واللذة 
من حيث أنه مالئم، وكذا الشهوة حركة النفس طلبا للمالئم أو  إدراك املالئم

 .امللذ
 .كبستانا أنيقا، وكحلة خضراء، أو دابة مهالجة، أو دارا واسعة، وحنو ذلك( 4)
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 :لقوله عليه السالم (2)وهو جالس (مث يسلم) (1)وتبطل به
 .(3)«وتحليلها التسليم»

                                         

أي تبطل الصالة بالدعاء به، ألنه من كالم اآلدميني، وعنه جيوز الدعاء حبوائج ( 1)
ال بأس أن يدعو الرجل جبميع حوائجه  :دنياه ومالذها، مما ذكره وحنوه، قال أمحد
وهو الصحيح، اختاره شيخنا، لظواهر : من حوائج دنياه وأخراه، قال الشارح

األخبار اهـ، وال بأس بالدعاء لشخص معني، ما مل يأت بكاف اخلطاب فتبطل 
لعنه اهلل، عند ذكر الشيطان على : به، ويف الفروع، وظاهر كالمهم ال تبطل بقوله

 .«اللهم العن فالنا وفالنا»: صلى اهلل عليه وسلمله األصح، لقو 
بال نزاع قاله يف املبدع ملتفتا يبدأ السالم مع ابتداء التفاته وينهيه معه، وهو ( 2)

 .حتليلها وليس هلا حتليل سواه
أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح، أي وحتليل ما كان حراما فيها حاصل ( 3)

به املصلي، كما خيرج بتحليل احلج منه، وكل عبادة  بالتسليم جعل حتليال هلا خيرج
فيه : وهو باهبا الذي خيرج به منها، وليس هلا حتليل سواه، قال يف حماسن الشريعة

. معىن لطيف، كأن املصلي مشغول عن الناس، مث أقبل عليهم كغائب حضر اهـ
اآلفات، واحلكمة أنه ما دام يف صالته فهو يف محى مواله، فإذا انصرف ابتدرته 

فإذا انصرف مصحوبا بالسالم الذي جعل حتليال هلا مل يزل عليه حافظ من اهلل 
إىل وقت األخرى، وجعل هذا التحليل دعاء اإلمام ملن وراءه بالسالمة اليت هي 
أصل كل خري وأساسه وشرع ملن وراءه أن يتحلل مبثل ما حتلل به، وذلك دعاء 

كان منفردا، لتوقف اخلروج منها إال له، وللمصلي معه مث شرع لكل مصل، وإن  
إمنا يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه عن ميينه »: به، قال عليه الصالة والسالم

السالم عليكم ورمحة اهلل، السالم عليكم ورمحة اهلل، فإذا قلت هذا : وعن مشاله
 .«فقد قضيت صالتك
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وعن  (2)السالم عليكم ورمحة اهلل: عن ميينه) :فيقول (1)وهو منها
 .(4)وسن التفاته عن يساره أكثر (3)(يساره كذلك

                                         

 .أي من الصالة وركن من أركاهنا، عند مجهور العلماء للخرب( 1)
يبتدئ السالم متوجها إىل القبلة، وينهيه مع متام االلتفات وفاقا للشافعي وغريه، ( 2)

صلى اهلل عليه ويكون مرتبا معرفا وجوبا، ألن األحاديث صحت بذلك عن النيب 
 .«صلوا كما رأيتموين أصلي»: أنه كان يقول كذلك ومل ينقل خالفه، وقال وسلم

م ورمحة اهلل، حلديث سعد أنه رآه يسلم عن السالم عليك: أي ويقول عن يساره( 3)
ميينه وعن يساره، حىت يرى بياض خده، رواه مسلم، وألهل السنن حنوه عن ابن 

حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من : مسعود، وقال الرتمذي
واألسانيد صحيحة ثابتة يف حديث : الصحابة والتابعني ومن بعدهم، قال العقيلي

يف التسليمتني، وال يصح يف تسليمة واحدة شيء اهـ وقد أمجع  ابن مسعود
ثبتت هبما السنة : العلماء على مشروعيتهما، وهو فعله الراتب، وقال ابن القيم

ونص . الصحيحة احملكمة عن مخسة عشر صحابيا، ما بني صحيح وحسن اهـ
لبغوي، وقال ا صلى اهلل عليه وسلمالطحاوي وغريه على تواتر التسليمتني عنه 

التسليمة الثانية زيادة من ثقات جيب قبوهلا، والواحدة غري ثابتة عند أهل : وغريه
 .النقل

حبيث يرى خده، لفعله عليه الصالة والسالم، رواه حيىي بن حممد، عن عمار، ( 4)
وفيه وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده األمين واأليسر، وااللتفات سنة فيهما 

ثبت عندنا من غري وجه أنه كان يسلم عن ميينه ويساره،  :ملا تقدم، وقال أمحد
 .حىت يرى بياض خده

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

73 

 (3)وال على الناس (2)وال ميده يف الصالة (1)وأن ال يطول السالم
 وأن ينوي به اخلروج  (4)وأن يقف على آخر كل تسليمة

يف غري صالة . ورمحة اهلل: وال جيزئ إن مل يقل (5)من الصالة
 .(6)اجلنازة

                                         

 .أي ال ميد به صوته( 1)
: عطف تفسري، واملد إطالة الصوت حبرف من حروف املد، لقول أيب هريرة( 2)

وصححه الرتمذي  صلى اهلل عليه وسلمحذف السالم سنة، وروي مرفوعا، عنه 
يستحب أن يدرج لفظ : قال العلماء: الناس وعليه أهل العلم، وقال ابن سيد

السالم، وال ميد مدا، ال أعلم يف ذلك خالفا بني العلماء اهـ وحذفه ختفيفه، 
 .أوجز واختصر: واختصاره، أي عدم تطويله ومده، يقال حذف يف قوله

 .أي ال يطول السالم وال ميده إذا سلم على الناس( 3)
 .السالم جزم: ل النخعيفيسكن اهلاء من لفظ اجلاللة، قا( 4)
لتكون النية شاملة لطريف الصالة، وينوي به السالم على احلفظة وعلى احلاضرين، ( 5)

أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم  صلى اهلل عليه وسلمأمرنا رسول اهلل : حلديث مسرة
بعضنا على بعض، رواه أمحد وأبو داود واحلاكم، وإسناده ثقات، والبزار وزاد، يف 

السالم على املالئكة واملقربني، : وإسناده حسن، وقال النووي: قال احلافظ الصالة
ومن تبعهم من املسلمني، اعتضدت طرقه، فصار حسنا أو صحيحا، وعند مالك 

 .جيب نية اخلروج منها، واختاره ابن حامد، وهو قول الشافعي وغريه
ورد مقرونا بالرمحة،  ألنه عليه الصالة والسالم كان يقوله، وألنه سالم يف صالة( 6)

 .فلم جيزئه بدوهنا، كالسالم يف التشهد، وأما صالة اجلنازة فيجزئه
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  (يف ثالثية)املصلي  (وإن كان) (1)ركاتهوب: واألوىل أن ال يزيد
وال  (2)(مكربا بعد التشهد األولهنض )هر كظ  (أو رباعية)كمغرب 
 .(3)يرفع يديه

                                         

لعدم وروده يف أكثر األخبار، وإن زاد جاز، ملا رواه أبو داود من حديث وائل،  ( 1)
كان يسلم عن ميينه، السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وعن مشاله كذلك، ما مل 

 .خالفة السنة املستفيضةيتخذ ذلك عادة فال، مل
قائما على صدور قدميه، ألنه انتقال إىل قيام، فأشبه القيام من سجود األوىل، ( 2)

وثالثية أي ثالث ركعات أي املغرب، ورباعية أي أربع ركعات أي الظهر والعصر 
والعشاء، نسبة إىل رباع املعدول عن أربعة، كثالث تقول يف املذكر رباعي، ويف 

 .ةاملؤنث رباعي
: حكاه بعضهم وفاقا، وعليه مجاهري األصحاب، وعنه يرفع يديه، قال الشيخ( 3)

مندوب إليه عند حمققي العلماء العاملني بالسنة، وقد ثبت يف الصحاح والسنن، 
وال معارض هلا وال مقاوم، واختاره هو واجملد وصاحب الفائق وابن عبدوس، 

اف، وهو أصح الروايتني عن أمحد، واستظهره يف املبدع والفروع، وصوبه يف اإلنص
ومذهب أهل احلديث، ملا يف صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه كان يرفع 
يديه يف هذا املوضع، وهي يف بعض طرق البخاري أيضا، وجاء ذكرها مصرحا به 

مث إذا قام من الركعتني رفع يديه، حىت : قال. يف حديث أيب محيد الساعدي
نع عند افتتاح الصالة، رواه مسلم وابن أيب حامت يف حياذي هبما منكبيه، كما ص

صحيحه وغريمها، وصححه الرتمذي وغريه من حديث علي، وهو عند أمحد وأيب 
داود والنسائي وابن ماجه، وأليب داود حنوه بإسناد صحيح من حديث أيب هريرة، 

ما زاده ابن : اليدين، وقالومن حديث ابن عمر، وصححه البخاري يف جزء رفع 
 عمر وعلي وأبو محيد يف عشرة من الصحابة صحيح
= 
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أي الفاحتة  (الثانية باحلمد)الركعة  (كـ  (1)وصلى ما بقي)
 (4)(مث جيلس يف تشهده األخري متوركا) (3)ويسر بالقراءة (2)(فقط)

 .(5)يفرش رجله اليسرى

                                         
= 

ألهنم مل حيكوا صالة واحدة فاختلفوا فيها، وإمنا زاد بعضهم على بعض والزيادة 
هذه زيادة جيب قبوهلا اهـ وقد رواه مجاعة : مقبولة من أهل العلم، وقال ابن بطال

من الصحابة حبضرة أصحاهبم، وصدقوهم على ذلك، وثبت عن خالئق من 
 .لف واخللف فتعني استحبابهالس

 .أي من صالته، وهو ركعة من مغرب،ووتر، وركعتان من رباعية( 1)
ال أعلمهم خيتلفون فيه اهـ ومل يثبت : هذا قول أكثر أهل العلم، وقال ابن سريين( 2)

أنه كان يقرأ يف الركعتني األخريتني بعد الفاحتة شيئا،  صلى اهلل عليه وسلمعنه 
املتفق عليه ظاهر يف االقتصار على الفاحتة يف الركعتني وحديث أيب قتادة 

األخريتني، ورمبا قرأ يف األخريتني بشيء فوق الفاحتة ملا رواه مسلم من حديث أيب 
 .سعيد وغريه، وهو قول للشافعي

إمجاعا، نقله اخللف عن السلف، وصرح يف املبدع واإلنصاف وغريمها أنه ال جيهر ( 3)
 .بال خالفيف الثالثة والرابعة 

بال نزاع متفعال من الورك، والورك ما فوق الفخذ، والتورك اإلتكاء على إحدى ( 4)
 .وركيه، وهو يف الصالة القعود على الورك اليسرى

بضم الراء على املشهور، وحكى القاضي كسرها ومل حيك الضم، ومعىن فرشها ( 5)
فخذه اليمىن،  جعل ظهرها على األرض، وعند اخلرقي جيعل باطن اليسرى حتت

ألنه عليه الصالة والسالم كان يفعله، رواه مسلم، واختاره اجملد والقاضي، 
 .أيهما فعل فحسن: والشارح، وقال
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 (1)اليمىن، وخيرجهما عن ميينه، وجيعل أليتيه على األرضوينصب 
 (3)أي مثل الرجل يف مجيع ما تقدم (واملرأة مثله) (2)مث يتشهد ويسلم
يف الركوع والسجود وغريمها،  (لكن تضم نفسها) (4)حىت رفع اليدين

 .(5)فال تتجاىف
                                         

فإذا كان يف الرابعة أفضى بوركه اليسرى إىل األرض، وأخرج : لقول أيب محيد( 1)
الركعة وإذا جلس يف : رواه أبو داود، وللبخاري عنه قال. قدميه من ناحية واحدة

اآلخرة قدم رجله اليسرى، ونصب اليمىن، وقعد على مقعدته، وحنوه عند مسلم 
من حديث أيب سعيد، وغريه، وهذا التورك جعل فرقا بني اجللوس يف التشهد 
األول الذي يسن ختفيفه، فيكون اجلالس فيه متهيئا للقيام، وبني اجللوس يف 

املستقر، وأيضا تكون هيئات  التشهد الثاين الذي يكون اجلالس فيه على هيئة
اجللوسني فارقة بني التشهدين، مذكرة للمصلي حاله فيهما، وإن سجد لسهو بعد 
السالم يف ثالثية فأكثر تورك، قال يف اإلنصاف، بال خالف أعلمه، ويف ثنائية 
ووتر يفرتش، والسنة يف القدم اليمىن أن تكون منصوبة باتفاق أهل العلم، 

ث الصحيحة، وأليتيه بفتح الالم، وقال ابن السكيت وتظاهرت به األحادي
ومجاعة، ال تكسر اهلمزة والتثنية أليان حبذف التاء على غري قياس، وبإثباهتا يف 

 .لغة، وال يقال لية، واجلمع أليات، مثل سجدة وسجدات
 .وهو جالس بال نزاع، كما تقدم( 2)
ول اخلطاب هلا، سوى ما من أركان وواجبات ومندوبات، قولية أو فعلية، لشم( 3)

 .استثىن يف حقها
 .ترفع قليال، وهو أوسط األقوال: وقال اجملد. يف مواضع( 4)
ندبا بل جتمع نفسها، وتنخفض وتلصق مرفقيها جبنبيها وبطنها بفخذيها، وغريمها ( 5)

 بال نزاع : وغريمها يف مجـيع الصالة، ألنـه أسرت هلـا، قال يف اإلنصاف
= 
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 (2)وهو أفضل (1)إذا جلست (وتسدل رجليها يف جانب ميينها)
 (5)وخنثى كأنثى (4)وتسر بالقراءة وجوبا إن مسعها أجنيب ،(3)ةأو مرتبع

 .(6)مث يسن أن يستغفر ثالثا

                                         
= 

وهو مذهب مالك والشافعي، واجلمهور، ومثلها والنفل كالفرض يف اجللوس، 
 .اخلنثى احتياطا

أي تسدهلما يف مجيع اجللسات، لوجود املعىن الذي ألجله شرع اجللوس على ( 1)
هذه الكيفية، ومل يصرحوا حبكم جلوسها على غري هذه الكيفية، املشروعة يف 

رجل، لكن قال وال جتلس كال: حقها، إال ما يفهم بالكراهة يف الفروع، حيث قال
 .كانت أم الدرداء جتلس كالرجل وهي فقيهة: البخاري

ألنه فعل عائشة، وأشبه جبلسة الرجل، وأبلغ : أي من تربعها، قال يف املبدع وغريه( 2)
 .يف اإلكمال والضم، وأسهل عليها

ألن ابن عمر كان يأمر النساء أن يرتبعن يف الصالة، والرتبع هو اجللوس املعروف، ( 3)
فاعل من تربع، مسي بذلك ألنه قد ربع نفسه كما يربع الشيء، إذا جعل اسم 

 .أربعا، واألربع هنا الساقان والفخذان، ربعها أي أدخل بعضها حتت بعض
خشية الفتنة هبا،و ألن صوت املرأة عورة، وقال الشيخ يف املرأة، إذا صلت ( 4)

 .بالنساء جهرت بالقراءة وإال فال
 .إن مسعها أجنيب، الحتمال أن يكون امرأة فيما تقدم احتياطا( 5)
 .استغفر اهلل، ثالث مرات، للخرب اآليت وغريه: فيقول( 6)
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اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت يا ذا اجلالل : ويقول
سبحان اهلل، واحلمد هلل واهلل أكرب، معا ثالثا : ويقول (1)واإلكرام
 .(2)وثالثني

                                         

اللهم أنت السالم »: ملا يف الصحيح وغريه، كان إذا سلم استغفر ثالثا، وقال( 1)
ال إله »: ، ويف الصحيحني مث يقول«ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام

ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، ال  إال اهلل، وحده
حول وال قوة إال باهلل، ال إله إال اهلل، وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل وله 

، وهو يف «الثناء احلسن، ال إله إال اهلل ملصني له الدين، ولو كره الكافرون
قوله، ويف الصحيح أنه كان الصحيحني أيضا من حديث ابن الزبري، أنه كان ي

بأعلى صوته، ففيه تقدميه يلي السالم، : حني يسلم، وملسلم: يهلل هبن، ويف لفظ
أن رفع الناس أصواهتم بالذكر بعد الصالة كان : مقدما على غريه، ويف الصحيح

ال إله »: ويف الصحيحني أنه كان يقول صلى اهلل عليه وسلمعلى عهد رسول اهلل 
ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إال اهلل، وحده 

، أي ال «ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد
ينفع ذا احلظ منك حظه وغناه، إمنا ينفعه العمل الصاحل، وقال عليه الصالة 

 على ذكرك اللهم أعين»: ال تدع يف دبر كل صالة أن تقول: والسالم ملعاذ
 .«وشكرك، وحسن عبادتك

: أي يقوهلا مجيعا ثالثا وثالثني مرة، ملا يف الصحيحني من حديث أيب هريرة( 2)
ال إله إال »: تسبحون وحتمدون وتكربون دبر كل صالة ثالثا وثالثني، ومتام املائة»

، قال «اهلل وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير
ويستحب اجلهر بالتسبيح والتحميد والتكبري عقب الصالة وقال بعض : الشيخ

 السلف واخللف، ويعقده واالستغفار، بيده حلديث يسريه عليكن
= 
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 .(1)ويدعو بعد كل مكتوبة، ملصا يف دعائه
                                         

= 

بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن باألنامل فإهنن مسئوالت مستنطقات رواه 
صلها أمحد وأبو داود والرتمذي، وسواء ضبط عدده بأصابعه أو برءوسها أو مبفا

وعد التسبيح باألصابع : بأن يضع إهبامه يف كل ذكر على مفصل، قال الشيخ
سنة وبالنوى واحلصى وحنو ذلك حسن، وأما ما جيعل يف نظام اخلرز وحنوه فمن 
الناس من كرهه، ومنهم من مل يكرهه، وإذا حسنت فيه النية فهو حسن، وأما 

يف العنق، أو جعله كالسوار يف  اختاذه من غري حاجة أو إظهاره للناس، مثل تعليقه
اليد، وحنو ذلك، فهذا إما رئاء الناس، أو مظنة املراءة ومشاهبة املرائني من غري 

 .حاجة، األول حمرم، والثاين أقل أحواله الكراهة اهـ
من قال بعد »: وروى اخلمسة وصححه الرتمذي من حديث ابن غنم عن أيب ذر

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له : كلمصالة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يت
امللك وله احلمد، حييي ومييت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له كذا 

وصالة املغرب »، احلديث وألمحد والنسائي وغريمها عن معاذ حنوه، وفيه «وكذا
إذا »: ، وألمحد وغريه حنوه من حديث أم سلمة وأخرجه الرافعي بلفظ«والصبح
واحلديث، وذكر « صالة الفرض فقولوا عقب كل صالة عشر مراتصليتم 

بعضهم أنه ال خلفا يف استحبابه بعد الصبح واملغرب، وروى أمحد وأبو داود 
سبع « اللهم أجرين من النار»: والنسائي وابن ماجه وغريهم، من حديث احلارث

الكرسي  يقرأ سرا بعد كل صالة آية: مرات، وألمحد وغريه عن أيب أمامة وغريه
له طرق تدل على أن له أصال اهـ، ويقرأ : وصححه يف املختارة، وقال ابن القيم

 .سرا سورة اإلخالص واملعوذتني، حلديث عقبة رواه أمحد وأهل السنن
واماا ُأِمُروا ِإَل : ألن الدعاء عبادة، واإلخالص ركنها األعظم قال تعاىل( 1)

ْعُبُدوا اهللا ُمْخِلِصينا لاُه ال ينا ِليـا إذا مل خيلص : وجمتنبا للحرام قال الشيخ دِّ
  الداعي يف الدعاء، ومل جيتنب احلرام تبعد إجابته إال مضطرا أو مظلوما ويكون خبوف

وخشوع، وحضور قلب، وعزم ورغبة ورهبة، ورجاء، وينتظر اإلجابة، وال يعجل، 
= 
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............................................................. 

                                         
= 

هلله وسبحه واحلاصل أنه يستحب للعبد إذا فرغ من صالته واستغفر اهلل، وذكره و 
ومحده وكربه باألذكار املشروعة عقب الصالة مما تقدم، وحنوه، أن يصلي على 

، ويدعو مبا شاء، فإن الدعاء عقب هذه العبادة من صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
أحرى أوقات اإلجابة ال سيما بعد ذكر اهلل ومحده والثناء عليه والصالة على النيب 

األسباب جللب املنافع ودفع املضار، ويف حديث  ومن أبلغ صلى اهلل عليه وسلم
صلى إذا صلى أحدكم فليبدأ حبمد اهلل والثناء عليه، والصالة على النيب »: فضالة

، صححه الرتمذي، والذكر بعد اإلنصراف هو  «مث ليدع مبا شاء اهلل عليه وسلم
 مثل مسح املرأة بعد صقاهلا، فإن الصالة نور، فهي تصقل: كما قالت عائشة

القلب، كما تصقل املرأة مث الذكر بعد ذلك مبنزلة مسح املرآة فقمن أن يستجاب 
للداعي حينئذ، وإن ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت هبا وتنعمت هبا 
وبادرت إليها طواعية وحمبة كان أبلغ فإنه أفضل ممن جياهدها على الطاعة 

ء فوائد، منها أنه أعظم ويكرهها عليها، وينبغي أن خيفيه، فإن يف إخفاء الدعا
إميانا، وأعظم يف األدب والتعظيم، وأبلغ يف التضرع واخلشوع، واإلخالص ومجعية 
القلب على اهلل، وأنه دال على قرب صاحبه من اهلل، وأدعى إىل دوام الطلب 
والسؤال، وأبعد عن القواطع واملشوشات، وغري ذلك من الفوائد، وأما إظهاره 

أنه كان إذا صلى بالناس  صلى اهلل عليه وسلمنقل عن النيب واالجتماع عليه فلم ي
يدعو بعد اخلروج من الصالة هو واملأمومون مجيعا، ال يف الفجر وال يف العصر وال 

ومن نقل : غريمها من الصلوات، وال استحب ذلك أحد من األئمة قال الشيخ
 عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ويستحب جلوسه بعد فجر

صلى وعصر إىل طلوعها، وغروهبا، نص عليه، واقتصر بعضهم على الفجر لفعله 
 .رواه مسلم اهلل عليه وسلم
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 (1)فصل

 
هو اختالس »لقوله عليه السالم  (ويكره يف الصالة التفاته)

وإن كان  (2)ورواه البخاري «يختلسه الشيطان من صالة العبد
 .(3)خلوف وحنوه مل يكره

                                         

أي هذا فصل فيما يكره يف الصالة، وما يباح ويستحب، وما يتعلق بذلك، ( 1)
والفصل لغة احلاجز بني الشيئني واصطالحا هو احلاجز بني أجناس مسائل العلوم 

إمنا فصلت وبوبت تنشيطا لقارئها ألنه إذا ختم فصال أو بابا  وأنواعها، وتقدم أهنا
 .وشرع يف غريه كان أنشط له، وتسهيال ملراجعة املسائل

ال »االختالس االختطاف بسرعة على غفلة، وألمحد وغريه عن أيب ذر مرفوعا ( 2)
« يزال اهلل مقبال على العبد يف صالته ما مل يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه

إياك وااللتفات يف الصالة، فإن االلتفات يف : رتمذي وصححه عن أنس قالولل
الصالة هلكة، وغري ذلك من األحاديث، ويكره بال حاجة إمجاعا، وذكر البزار 

مجهور الفقهاء على أن : عن أيب الدرداء، ال صالة للملتفت وقال ابن عبد الرب
احلكمة يف جعل سجود  إن: االلتفات ال يفسد الصالة إذا كان يسريا، ويقال

السهو جابرا للمشكوك فيه دون االلتفات وغريه، مما ينقص اخلشوع ألن السهو 
 .ال يؤاخذ به املكلف، فشرع له اجلرب دون العمد، ليتيقظ العبد له فيجتنبه

يصلي  صلى اهلل عليه وسلمثوب بالصالة فجعل رسول اهلل : حلديث سهل قال( 3)
أبو داود، واملراد الشعب الذي جييء منه الطليعة، وهو يلتفت إىل الشعب، رواه 

 كان : ومل يكن من فعله الراتب، وإمنا فعله لعارض، وكذا قال ابن عباس
 يلتفت ميينا ومشاال، وال يلوي عنقه خلف ظهره، رواه النسائي والرتمذي 
بإسناد صحيح، وملسلم صلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار 
= 
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 ،دة خوفأو استدبر القبلة يف غري ش (1)وإن استدار جبملته
فريفع  ىإال إذا جتش (رفع بصره إىل السماء)يكره  (و) (2)بطلت صالته

حلديث أنس ما بال أقوام يرفعون  (3)وجهه، لئال يؤذي من حوله
: ، فاشتد قوله يف ذلك، حىت قال(4)أبصارهم إىل السماء يف صالهتم

 . أو لتخطفن أبصارهمنيلينته

                                         
= 

وحنو  صلى اهلل عليه وسلمينا، والتفت أبو بكر حني سبحوا به جمليء رسول اهلل إل
 .صلى اهلل عليه وسلماخلوف غرض من األغراض، أو حاجة، كما فعل النيب 

أي جبميع بدنه، يف غري شدة خوف بطلت صالته، ال إن التفت بصدره ووجهه، ( 1)
 يتحول عن القبلة مع حتول فال يصدق عليه أنه استدار جبملته، فال تبطل، ما مل

 .قدميه
: إمجاعا، أو استدبر جبملته فقط، لرتكه االستقبال بال عذر، وقال يف اإلنصاف( 2)

إن استدار جبملته أو استدبرها فإن صالته تبطل بال نزاع، ال بصدره مع وجهه، 
ذكره ابن عقيل والشيخ وغريمها، وفهم الصحابة إشارته وال ميكن إال مع 

وكانوا يعلمون قراءته باضطراب حليته، ومل يأمرهم باإلعادة وأما يف شدة  االلتفات،
اخلوف فال تبطل، لسقوط االستقبال، ألن ذلك من ضروريات قتاله، ومثل ذلك 

 .من يف الكعبة فإهنا ال تبطل بال نزاع، ألنه إذا استدبر جهة فقد استقبل األخرى
اجلشاء كغراب خروج صوت مع ريح براحة اجلشاء إذا كان يف مجاعة وفاًقا، و ( 3)

 .يستفرغ من املعدة إىل طريق الفم، حيصل عند الشبع
أي ما حاهلم وشأهنم، ويعرب بالبال عن احلال الذي ينطوي عليه اإلنسان وهو ( 4)

 .اخلاطر والقلب
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ألنه فعل  (عينيهتغميض )يكره أيضا   (و) (1)رواه البخاري
وهو أن يفرش  (3)يف اجللوس (إقعاؤه)يكره أيضا    (و) (2)اليهود

وهو قول أهل  (5)هكذا فسره اإلمام (4)قدميه وجيلس على عقبيه
وعند  (6)احلديث، واقتصر عليه يف املغين واملقنع والفروع وغريها

اإلقعاء جلوس الرجل على أليتيه، ناصبا قدميه، مثل إقعاء : العرب
 .(7)لكلبا

                                         

 (ينتهن)و« أو ال ترجع إليهم»وملسلم حنوه من حديث أيب هريرة وجابر وفيه ( 1)
 .كن رفع أبصارهم إىل السماء، أو لتسل ن بسرعةبضم اهلاء، أي ليرت 

نص عليه، واحتج به اإلمام أمحد، وألنه مظنة النوم، ال إن احتاج إليه كخوف ( 2)
صلى اهلل ومل يكن من هديه : حمذور، مثل رؤية من حيرم نظره إليه، وقال ابن القيم

ل باخلشوع إن كان تفتيحها ال خي: تغميض عينيه، والصواب أن يقال عليه وسلم
فهو أفضل، وإن كان حيول بينه وبني اخلشوع ملا يف قبلته من الزخرفة والتزويق أو 
غريه مما يشوش عليه قلبه، فهناك ال يكره التغميض قطعا، والقول باستحبابه يف 

 .هذه احلال أقرب إىل أصول الشرع ومقاصده، من القول بالكراهة
 .وفاقا ملا يأيت( 3)
جعل ظهرمها مما يلي األرض، وعقبيه بكسر القاف تثنية عقب : ومعىن الفرش هنا( 4)

 .مؤخر القدم
 .اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل: يعين( 5)
 .أو بينهما ناصبا قدميه: وتبعهم يف اإلقناع واملنتهى، وزاد( 6)
ناصبا فخذيه، وقال ابن األثري والطحاوي : ذكره أبو عبيد عن العرب، وقال غريه( 7)

أن يلصق الرجل أليتيه باألرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع : قعاءوغريمها، اإل
يديه على األرض، كما يقعي الكلب، وحكى هذه الصفة اجلوهري عن العرب، 

 .ال أعلم أحدا قال باستحباب هذه الصفة: قال يف املغين
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، وكل من اجللستني مكروه، لقوله عليه (1)ىقال يف شرح املنته
إذا رفعت رأسك من السجود فال تقع كما يقعي » :السالم
ويكره أن يعتمد على يده أو غريها وهو  (2)رواه ابن ماجه «الكلب
أن جيلس  صلى اهلل عليه وسلمهنى النيب : لقول ابن عمر (3)جالس

وأن يستند  (4)رواه أمحد وغريه. معتمد على يدهالرجل يف الصالة وهو 
 .(5)يستند إىل جدار وحنوه

                                         

 .يعين ملصنف املنتهى، وهو ابن النجار( 1)
دميك، وألزق ظهر قدميك ضع أليتيك بني ق»من حديث أنس، ومتامه ( 2)

هنى عن : وحلديث« ال تقع بني السجدتني»، وله عن علي مرفوعا، «باألرض
هنى أن يقعي الرجل يف »: اإلقعاء يف الصالة، رواه البيهقي وغريه، ويف رواية

، والنهي عنه جاء يف السنن وغريها، «وإقعاء كإقعاء الكلب»وألمحد « الصالة
سنون قوال وفعال، فكان مكروها، وال تبطل به، وما وألنه يتضمن ترك االفرتاش امل

هو أن : رواه مسلم عن ابن عباس يف اإلقعاء على القدمني هو سنة، فقال البيهقي
يضع أطراف أصابع رجليه على األرض،ويضع أليتيه على عقبيه، ويضع ركبتيه 

هني على األرض، يعين بني السجدتني، وهو غري ما تقدم عن أيب عبيد وغريه مما 
 .عنه، وكذا حنوه إذا وضع أليتيه على األرض، وركبتاه يف الصورتني على األرض

 .من غري حاجة تدعو إليه( 3)
فرواه أبو داود واحلاكم والبيهقي وغريهم، ومعناه أن يضع يده على األرض ويتكئ ( 4)

 .عليها
 .كعمود فيكره بال حاجة وفاقا( 5)
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فإن كان يسقط لو أزيل  (1)ألنه يزيل مشقة القيام إال من حاجة
 .(2)مل تصح
بأن ميدمها على األرض  (اافرتاشه ذراعية ساجدً )يكره  (و)
اعتدلوا يف السجود وال يبسط » :لقوله عليه السالم (3)ا هلما هباملصقً 

 .(4)متفق عليه من حديث أنس «كم ذراعيه انبساط الكلبأحد 
ألنه عليه الصالة والسالم رأى رجال يعبث  (5)(عبثه)يكره  (و)

 .(6)«لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»: يف صالته فقال
                                         

لصالة والسالم ملا أسن وأخذه اللحم اختذ كمرض وحنوه فال يكره، ألنه عليه ا( 1)
 .عمودا يف مصاله، يعتمد عليه، رواه أبو داود

 .أي صالته وفاقًا، ألنه مبنزلة غري القائم( 2)
وال يرفعهما عن األرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه، وفاقا، واالفرتاش ( 3)

 .افتعال منه، أي يبسطهما على األرض كالفراش له
، صححه «إذا سجد أحدكم فليعتدل، وال يفرتش ذراعيه افرتاش الكلب»: ولقوله( 4)

الرتمذي من حديث جابر، وألهنا صفة الكسالن، واملتهاون، مع ما فيه من التشبه 
 .بالسباع

وفاقًا، وعبث يعبث عبثا من باب تعب، أي لعب وعمل ما ال فائدة فيه، فهو ( 5)
ل أو حلية أو ثوب أو غري عابث ضد خاشع، وال فرق بني العبث بيد أو رج

 .ذلك
رواه الرتمذي وغريه، واخلشوع التطامن والذل، وهو قريب من اخلضوع، إال أن ( 6)

اخلضوع يف البدن، واخلشوع يف القلب، والبصر والصوت، ويكره تقليبه احلصا، 
 إذا قام أحدكم يف الصالة »: ومسحه حلديث أيب ذر مرفوًعا

، رواه أمحد وأهل السنن بإسناد جيد، ويف «اجههفال ميسح احلصا، فإن الرمحة تو 
= 
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لنهيه عليه  (1)أو وضع يده على خاصرته (ختصره)يكره  (و)
 (2)أيب هريرة السالم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث

ألنه من العبث، إال حلاجة، كغم  (3)مبروحة وحنوها (تروحه)يكره  (و)
 .(4)شديد

                                         
= 

، واملعىن ال «واحدة أودع»ويف السنن « إن كنت فاعال فواحدة»: الصحيحني
متسح وإن مسحت فال تزد على واحدة واتفق أهل العلم على كراهته إذا مل يكن 
عذر لألخبار، وألنه خيالف التواضع واخلشوع، والتقييد باحلصا والرتاب خرج مرج 
الغالب، فال يدل على نفي غريه من الرمل والقذر وغريه، واألوىل مسحه قبل 

 .الدخول يف الصالة لئال يشغل باله وهو يف الصالة
وفاقًا، أي شاكلته، وهي ما فوق رأس الورك، مجعها خواصر، واخلضر الوسط، ( 1)

: وهو املستدق فوق الوركني، واجلمع خصور، واخلصر واخلاصرة مرتادفان ويقال
 .اخلصران واخلاصرتان

يضع يده على خصره : بلفظ اخلصر والتخصر واالختصار، متصرا، قال هشام( 2)
وهو يصلي، وعلل أنه فعل الكفار أو املتكربين، ملا صح أنه راحة أهل النار، فال 

إنه فعل الشيطان، فنهى عنه كراهة : يليق يف الصالة وألنه فعل اليهود، وقيل
 .لشيطان، وألنه مينع اخلضوع واخلشوعللتشبه باليهود أو ا

أي يكره أخذه الريح مبروحة بالكسر، اآللة يرتوح هبا على نفسه، حكاه ابن ( 3)
املنذر عن عطاء ومالك وغريمها، ويف الفروع، وفاقًا، وحنوها اخلرقة، وما يشبهها 

 .يرتوح هبا
إن توىل، وكذا  من حر فال يكره للحاجة، ما مل يكثر من الرتوح فيبطل الصالة ( 4)

 .كل فعل من غري جنس الصالة إذا طال عرًفا أبطلها إمجاًعا، كما سيأيت
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 (2)وتكره كثرته ألنه فعل اليهود (1)ومراوحته بني رجليه مستحبة
َل تقعقع » :لقوله عليه السالم (3)(وفرقعة أصابعه وتشبيكها)

ج هو وأخر  (4)رواه ابن ماجه عن علي «أصابعك وأنت في الصالة
رأى  صلى اهلل عليه وسلموالرتمذي عن كعب بن عجرة أن رسول اهلل 

صلى اهلل عليه رجال قد شبك أصابعه يف الصالة، ففرج رسول اهلل 
 .(5)بني أصابعه وسلم

                                         

ذكره صاحب الفروع وغريه رواية واحدة، وعن أيب عبيدة أن عبد اهلل رأى رجال ( 1)
لو راوح هذا بني قدميه كان أفضل، رواه األثرم، : يصلي صافًّا بني قدميه، فقال

أ السنة، لو راوح بينهما كان أعجب إيّل، واملراوحة قال أخط: ورواه النسائي وفيه
أن يعتمد على إحدى رجليه تارة، وعلى األخرى تارة، إذا طال القيام وكذا تفرقته 

رأيت أبا عبد اهلل يفرج بني قدميه، ورأيته يراوح : بينهما مستحبة، قال األثرم
 .بينهما، وأما تقدمي إحدى رجليه فمكروه

إذا قام »راوحة بني قدميه، ألنه يشبه متايل اليهود، ويف الصحيح أي تكره كثرة امل( 2)
 .«أحدكم يف صالته، فليسكن أطرافه، وال مييل ميل اليهود

وفاقًا، والفرقعة غمزها حىت يسمع ملفاصلها صوت، وتشبيكها إدخال أصابع ( 3)
 .إحدى يديه بني أصابع األخرى

يدين، وقد يفعل يف أصابع الرجلني، القعقعة كالفرقعة، فعل معروف يف أصابع ال( 4)
قيل حكمة النهي أنه جيلب النوم، وهنى ابن عباس عن التفقيع يف الصالة، وهو 

 .فرقعة األصابع، وغمز مفاصلها حىت تصوت
تلك صالة املغضوب عليهم رواه  -يف الذي يصلي وهو مشبك-وقال ابن عمر ( 5)

 .ابن ماجه والبيهقي وغريمها
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 (3)ال يف يده (2)وفتح فمه، ووضعه فيه شيئا (1)ويكره التمطي
أو  (5)ةأو صورة منصوبة، ولو صغري  (4)وأن يصلي وبني يديه ما يلهيه

 .(6)جناسة أو باب مفتوح

                                         

طى فالن متدد وتبخرت ومد يديه يف املشي، ألنه خيرج عن هيئة وهو التمغط ومت( 1)
 .اخلشوع، ويؤذن بالكسل

 .فيكره ألنه يذهب اخلشوع، ومينع كمال احلروف( 2)
أي ال يكره وضع شيء يف يده، نص عليه، وال يف كمه، إال إذا شغله عن كماهلا ( 3)

 .فيكره
الصحيحني، أنه صلى يف  فيكره وفاقًا، ألنه يشغله عن إكمال صالته، ويف( 4)

اذهبوا خبميصيت »: مخيصة هلا أعالم، فنظر إىل أعالمها نظرة، فلما انصرف قال
« هذه إلىأيب جهم، وائتوين بأنبجانية أيب جهم، فإهنا أهلتين آنًفا عن صاليت

 .واخلميصة كساء مربع له أعالم، واألنبجانية كساء غليظ
ا فيه من التشبه بعبادة األصنام، وظاهره أهنا ال فيكره وفاقا، ولو مل تبد للناظر، مل( 5)

تكره إذا مل تكن منصوبة، وال إذا كانت خلفه يف البيت، وال فوق رأسه يف 
واملذهب الذي : سقف، وال عن أحد جانبيه، ذكر حنوه يف الفروع، وقال الشيخ

نص عليه عامة األصحاب، كراهة دخول الكنيسة املصورة، فالصالة فيها ويف كل 
ان فيه تصاوير أشد كراهة، وهذا هو الصواب الذي ال ريب فيه وال شك، مك

 .وتقدم أهنا ال جتوز الصالة فيه وال عليها
أي فيكره إذا كانت بني يديه جناسة، أو كان بني يديه باب مفتوح، قاله يف املبدع ( 6)

ن أن كانوا يكرهو : وغريه، وتكره الكتابة يف قبلته، أو تعليق شيء فيها، قال أمحد
جيعلوا يف القبلة شيئا حىت املصحف اهـ، ويكره التزويق فيها، وكل ما يشغل 

 .املصلي
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والرمز بالعني، واإلشارة لغري  (1)أو إىل نار من قنديل أو مشعة
وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو  (3)وإخراج لسانه (2)حاجة

 .(5)وصالته إىل متحدث أو نائم (4)حنوه

                                         

أو سراج أو نار من حطب وحنو ذلك فيكره، ألنه تشبه باجملوس يف عبادهتم ( 1)
النريان، والصالة إليها تشبه الصالة هلا، وعبارة اإلقناع، ونار ولو سراجا وقنديال 

املنتهى، ونار مطلقا، وهي أعم، والقنديل املصباح مجعة وحنوه، وعبارة التنقيح و 
قناديل، والشمعة بالتحريك، وتسكن وقيل مولدة، ما يستصبح هبا، أو موم 

 .العسل، وهو ما جيعل على اهليئة املعهودة فيستضاء به
ال بأس باإلشارة بالعني واليد، حلديث : بيد ووجه وعني وحنوها فيكره، ويف الشرح( 2)

أنه عليه الصالة والسالم كان يشري يف : ه، ويف الرتمذي وغريه وصححهجابر وغري 
إذا سلم على املصلي رد باإلشارة، وال جيب عليه : الصالة، وقال أمحد وغري واحد

مسعتك تنهى عن هاتني الصالتني، وأراك تصليهما، : باالتفاق، ويف قول عائشة له
كالم غريه، وفهمه له، وال يقدح   فأشار بيده، وفيه أيضا جواز استماع املصلي إىل

 .ذلك يف صالته، كما حكاه احلافظ وغريه
 .إبرازه من فيه من غري حاجة، فيكره ملا فيه من العبث: أي( 3)
 .فيكره كدينار ودرهم، وكثوب فيه صورة، فيكره وفاقًا، لتشبهه بعباد األوثان( 4)
ائم واملتحدث، رواه أبو داود، فيكره لنهيه عليه الصالة والسالم عن الصالة إىل الن( 5)

وألنه يشغله عن حضور قلبه فيها، وعنه ال يكره، ويأيت أن كان يصلي وعائشة يف 
قبلته، متفق عليه، وحديث النهي ضعيف، قاله اخلطايب وغريه، وكذا تكره صالته 

كراهته : ال يكره استقبال ميت، قال شيخنا: إىل ميت، فهو أوىل من النائم، وقيل
 . دليلحتتاج إىل
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وإن  (3)أو إىل امرأة تصلي بني يديه (2)أو وجه آدمي (1)أو كافر
 (و) (5)فإن مل يقدر وضع يده على فمه (4)اكظم ندبً غلبه تثاؤب  

 .(6)حال دخوله يف الصالة (اأن يكون حاقنً )يكره 

                                         

كرهها أمحد، ألنه : وفاقًا للشافعي، ألنه جنس فتكره الصالة إليه، قال الشارح( 1)
َا : جنس اهـ وجناسته معنوية اعتقادية ال حسية بدنية، كما فسر به قوله تعاىل ِإمنَّ

 .ولو كانت عينية فال كراهة، كالصالة إىل البغل واحلمار اْلُمْشرُِكوَن جَنَس  
اه القاضي عياض عن عامة العلماء، وعزر عمر من صلى إىل وجه وفاقًا، وحك( 2)

آدمي، ال إىل ظهره، فإن عمر وغريه يصلي إىل ظهر القاعد، وكالصف الثاين، وال 
إىل حيوان غري اآلدمي، ألنه عليه الصالة والسالم يعرض راحلته ويصلي إليها، 

 .ولو كان جنس العني كالبغل واحلمار
والسالم بتأخريهن، ويأيت وإال تكن تصلي بني يديه فال يكره،  ألمره عليه الصالة( 3)

 .ألنه عليه الصالة والسالم كان يصلي وعائشة يف قبلته
، متفق عليه وملسلم «إذا تثاءب أحدكم يف الصالة فليكظم ما استطاع»حلديث ( 4)

إن الشيطان ال »، ويف احلديث «وليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخله»
، وليس من منافذ اجلسم ما ليس عليه غلق، سوى األنف «لًقايفتح غ

واألذنني،ولذلك كان الشيطان يبيت على اخليشوم، ويبول يف األذنني، ألهنا منافذ 
يتوصل إىل القلب منها، والتثاؤب ينشأ من امتالء املعدة، وثقل البدن، وأمجعوا 

 .اه عن االنفتاحأي أمسك، ومنع ف (كظم)على كراهته، حكاه الوزير وغريه، و
، رواه الرتمذي، فيضع ظهر كفيه اليسرى، ليشبه «فليضع يده على فيه»: لقوله( 5)

 .الدافع له، وقد تقدم أن اليسرى ملا خبث
 .إمجاًعا للنهي عن ذلك( 6)
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وكذا كل ما مينع كماهلا كاحتباس  (1)واحلاقن هو احملتبس بوله
ألنه مينع  (4)وجوع وعطش مفرط (3)وحر وبرد (2)غائط أو ريح

 .(6)ال وسواء خاف فوت اجلماعة أو (5)اخلشوع

                                         

 .كثريًا بالنون، وحقن الرجل بوله حبسه، ومجعه، فهو حاقن( 1)
باخلالء، ليزيل ما يدافع من بول أو وهو احلاقب واحلازق مدافع الريح، فليبدأ ( 2)

غائط أو ريح، ولو فاتتة اجلماعة، ومن أهل العلم من قال بعدم صحتها، 
إذا كان على وضوء وهو حاقن، حيدث مث : واألكثر أهنا ناقصة، وقال الشيخ

يتيمم، إذ الصالة بالتيمم وهو غري حاقن أفضل من صاله بالوضوء وهو حاقن، 
ان مكروهة، ويف صحتها روايتان، وصالة املتيمم صالته مع االحتق: وقال

 .صحيحة ال كراهة فيها باالتفاق
أي شديد، ألن ذلك يقلقه، ويشغله عن حضور قلبه يف الصالة، ويستعمل ما ( 3)

يربده، ويستدفئ ليدفع أمل ذلك، وتكره يف مكان شديد احلر أو شديد الربد، ألنه 
 .يذهب اخلشوع

 .ا يزعجه ويشغلهبغري خالف، وحنو ذلك مم( 4)
الذي هو لب الصالة وروحها، واخلشوع اإلخبات، وهو معىن يقوم بالنفس يظهر ( 5)

لو خشع »منه سكون األطراف، لقوله عليه الصالة والسالم يف العابث بلحيته 
واخلشوع قيام العبد بني يدي الرب : ، قال ابن القيم«قلب هذا خلشعت جوارحه

إذا صلى يتضرع ويتخشع ويتمسكن، »ه، ويف األثر باخلضوع والذل، واجلمعية علي
 .«أول ما يرفع من هذه األمة اخلشوع»، ويف األثر «وإال فهي خداج

أي يكره أن يدخل فيها على تلك احلال، سواء خاف فوات اجلماعة باشتغاله ( 6)
 .بذلك، أو مل خيف، وتصح صالته مع الكراهة باالتفاق
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هو يدافعه  وَل صالة بحضرة طعام، وَل» :عليه السالم لقوله
 (2)(أو حبضرة طعام يشتهيه) (1)رواه مسلم عن عائشة «األخبثان

 .(3)ا ملا تقدمفتكره صالته إذً 

                                         

رواه  «وهو حقن حىت يتخفف»، ويف رواية «قنال يصل أحدكم وهو حا»ولقوله ( 1)
احلاكم والبيهقي وغريمها، وأحلق بذلك ما يف معناه مما ذكر وحنوه، وليس من تقدمي 
حق النفس على حق الرب تعاىل، وإمنا هو صيانة حلق اهلل سبحانه، ليدخل العبد 

 .يف العبادة بقلب مقبل على ربه
أو تائقا إىل طعام أو : نتهى والفروع وغريهاأي مبشهد منه، وعبارة اإلقناع وامل( 2)

وظاهره سواء كان الطعام حبضرته أو ال، وعبارة املقنع وغريه، : شراب قال منصور
أو حبضرة طعام تتوق نفسه إليه، وهو ظاهر األخبار، وكذا إذا كان تائقا إىل 

: وغريهشراب أو مجاع، فيبدأ مبا تاق إليه ولو فاتته اجلماعة، ويف صحيح البخاري 
إذا قدم العشاء فابدءوا بالعشاء قبل أن تصلوا صالة املغرب، وال تعجلوا عن »

إذا وضع العشاء وحضرت الصالة فابدءوا به، فيكره ابتداؤها »: وهلما« عشائكم
عشر يؤذي احنباسها ومدافعتها الدم إذا : وهو تائق إىل طعام اتفاقا، قال ابن القيم

ل والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم واجلوع هاج، واملين إذا اجتمع، والبو 
والعطش، وكل واحد يوجب حبسه داء من األدواء حبسبه، وظاهر عباراهتم أنه إذا 
مل تتق نفسه إليه أنه يبدأ بالصالة من غري كراهة، وكذا إن مل حيضر الطعام، ألنه 

 .ال تتوق نفسه إليه كما تتوق إىل احملضر
كان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام : ، ويف الصحيحمن الدليل والتعليل( 3)

 .الصالة، فال يأتيها حىت يفرغ، وإنه يسمع قراءة اإلمام
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وإن ضاق الوقت عن فعل مجيعها  (1)ولو خاف فوت اجلماعة
ويكره أن خيص  (3)وحرم اشتغاله بغريها (2)وجبت يف مجيع األحوال

 .(4)مبا يسجد عليه، ألنه من شعار الرافضةجبهته 

                                         

من فقه الرجل إقباله على حاجته حىت »لألخبار ويف الصحيح عن أيب الدرداء ( 1)
، وفيه «وال يعجل حىت يفرغ منه»: ، ويف احلديث«يقبل على صالته وقلبه فارغ

يأكل حاجته من الطعام بكمال، وصوبه غري واحد، ووضع الطعام  دليل على أنه
بني يدي اآلكل فيه زيادة تشوف، وكلما تأخر تناوله ازداد، خبالف باقي األمور 
فال يلحق حبكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، إذ لو كان كذلك مل 

يكون يف  مصلى اهلل عليه وسليبق للصالة وقت يف الغالب، ويف الصحيح أنه 
 .مهنة أهله، فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة

أي سواء كان حاقنا أو حاقبا، أو حبضرة طعام يشتهيه وحنو ذلك، وال يكره ( 2)
 .ابتداء الصالة كذلك

 .لتعني الوقت هلا( 3)
من عالماهتم اليت يتميزون هبا، فإهنم يأخذون قطعة من : أو من ُجل شعارها، أي( 4)

شهد احلسني يتربكون هبا، ويسجدون عليها، فيكره أن خيص طني من أرض م
جبهته بنحو ذلك، ملا فيه من التشبه بأهل الباطل، والرافضة فرقة من الشيعة بايعوا 

كانا : تربأ من أيب بكر وعمر، فأيب وقال: زيد بن علي بن احلسني، مث قالوا له
فضوه، فسموا رافضة، فال أبرأ منهما، فرتكوه ور  صلى اهلل عليه وسلمويري جدي 

والنسبة رافضي، وتوىل زيدا قوم منهم فسموا زيدية، ومن ذلك افرتقت الشيعة إىل 
 .رافضة وزيدية
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 (3)وعقص شعره (2)ومس حليته (1)ومسح أثر سجوده يف الصالة
وهنى اإلمام رجال  (5)ولو فعلهما لعمل قبل صالته (4)وكف ثوبه وحنوه

 .(6)كان إذا سجد مجع ثوبه بيده اليسرى

                                         

من اجلفاء أن يكثر الرجل »أي يكره باتفاق السلف، حلديث أيب هريرة مرفوعا، ( 1)
رواه ابن ماجه ويف البزار وغريه من حديث « مسح جبهته، قبل الفراغ من صالته

من اجلفاء أن ميسح جبهته قبل »: قال صلى اهلل عليه وسلمبريدة عن أبيه أنه  ابن
يف الصحيح، عن أيب سعيد أنه رأى أثر الطني على جبهته  «أن يفرغ من صالته
حيتج به أن ال متسح اجلبهة يف الصالة، بل بعدها، قال : وأنفه قال احلميدي

ن الرتاب وحنوه الذي يعلق به وكره أمحد وغريه مسح اجلبهة يف الصالة م: الشيخ
 .ال يكره وفاقًا: يف السجود، وتنازعوا يف مسحه بعدها كاملنديل، ويف الفروع

لو خشع »: ألنه من العبث، وقال عليه الصالة والسالم يف العابث بلحيته: وفاقًا( 2)
 .«قلب هذا خلشعت جوارحه

ع الشعر على الرأس، لّيه وإدخال أطراف يف أصوله، وهو أيضا مج: أي: وفاقًا( 3)
وشده بشيء حىت ال ينحل، ورأى ابن عباس رجال يصلي ورأسه معقوص من 

مسعت رسول : ما لك ولرأسي؟ قال: ورائه، فقام فجعل حيله، فلما انصرف قال
رواه  «مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف»: قال صلى اهلل عليه وسلماهلل 

 .الرجل وهو معقوص شعره كرهوا أن يصلي: مسلم وغريه، وقال الرتمذي
 .«وال أكف ثوبا وال شعرا ما مل خيش بدو عورته»: كتشمري كمه وفاقًا، حلديث( 4)
 .عقص الشعر، وكف الثوب وحنوه كره، وتقدم قول أهل العلم يف ذلك: أي( 5)
 .ال ينبغي أن جيمع ثيابه واحتج باخلرب: ونقل عبد اهلل( 6)
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 :لقوله عليه السالم (1)يكره أن يشمر ثيابه: ونقل ابن القاسم
يكره  (ال)و (3)ألنه مل ينقل (تكرار الفاحتة)يكره  (و) (2)«ترب ترب»
صلى ملا يف الصحيح أن النيب  (4)(فرض كنفل)صالة  (مجع سور يف)

 .(5)قرأ يف ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء اهلل عليه وسلم

                                         

قاسم هو أمحد بن القاسم، صاحب أيب عبيد أن يرفعها عن ساقيه،وابن ال: أي( 1)
 .القاسم بن سالم، حدث عنه، وعن اإلمام أمحد كثريا

وهلا « ترب وجهك هلل تعاىل»وروى حنوه الرتمذي والنسائي وغريمها، وألمحد ( 2)
شواهد، قال احلافظ بأسانيد ضعيفة، وذكر بعضهم حكمة النهي أهنا تسجد 

أنه إذا رفع ثوبه عن مباشرة األرض أشبه احلكمة الشاملة : معه، وقال بعضهم
 .املتكرب

وخروًجا من خالف من أبطلها به، ألهنا ركن ما مل يكن لتوهم خلل يف املرة ( 3)
األوىل فال يكره، والفرق بني الركن القويل والفعلي أن تكرار القويل ال خيل هبيئة 

 .الصالة
مان خيتم القرآن يف ركعة، أي كما ال يكره مجع سور يف نفل إمجاًعا، وكان عث( 4)

 .ختمت القرآن يف ركعتني، فكذا يف الفرض لعدم الفارق: وقال أمحد
 (قل هو اهلل أحد)وفيه أن رجال من األنصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل سورة ( 5)

ما حيملك على » صلى اهلل عليه وسلممث يقرأ سورة أخرى معها، فقال رسول اهلل 
، ويف «حبك إياها أدخلك اجلنة»: إين أحبها، فقال: لفقا «لزوم هذه السورة؟

الصحيحني عن ابن مسعود لقد عرفت النظائر اليت كان يقرن بينهن فذكر عشرين 
سورة من املفصل، سورتني يف كل ركعة، ويف املوطأ أن ابن عمر كان يقرأ يف 

فيهما  املكتوبة بسورتني يف ركعة، وكما ال يكره تكرار سورة يف ركعتني وتفريقها
 .نص عليه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

311 

لقوله عليه  (1)(رد املار بني يديه)للمصلي  :أي (له)يسن  (و)
ا يمر بين إذا كان أحدكم يصلي فال يدعن أحدً » :السالمالصالة و 

 (2)رواه مسلم عن ابن عمر «يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين
بني يديه  (4)والصالة فرضا أو نفال (3)ا أو غريهوسواء كان املار آدميًّ 

 .(5)سرتة فمر دوهنا

                                         

صرف الشارح معىن العبارة من اإلباحة إىل السنة لثبوهتا برده وعنه جيب عليه رده ( 1)
 .لظاهر األخبار

إذا كان أحدكم يصلي فال يدع أحدا مير بني يديه، »: وله عن أيب سعيد مرفوعا( 2)
ن جيتاز فأراد أحد أ»وهلما « وليدرأ ما استطاع، فإن أىب فليقاتله، فإمنا هو شيطان

وكان يصلي يف حجرهتا : احلديث وحلديث أم سلمة «بني يديه فليدفع يف حنره
فمر بني يديه عبد اهلل فقال بيده فرجع، فمرت زينب فقال بيده هكذا فمضت 

رواه ابن ماجه، وأكثر الروايات عن أمحد وغريه أن « هن أغلب»: فلما صلى قال
لك إىل إفساد صالته بكثرة العمل على املصلي أن جيتهد يف رده، ما مل خيرجه ذ

فيها، قال القاضي عياض وغريه، أمجعوا على أنه ال جيوز له املشي كثريا ليدفعوا 
 .وال العمل الكثري يف مدافعته، ألن ذلك أشد يف الصالة من املرور

ظاهره ولو صغريًا، للعموم، وكان يصلي عليه الصالة والسالم فمرت شاة بني ( 3)
 القبلة، حىت ألصق بطنه بالقبلة، رواه ابن خزمية وابن حبان يديه فساعاها إىل

 .والطربانني وصححه يف الفروع واملختارة ويف البخاري حنوه
 .لعموم األخبار فيسن رد املار بني يديه فيهما( 4)
 . وأمره صلى اهلل عليه وسلمأي بينه وبني السرتة فيسن رده، لفعله ( 5)
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كن أو ي (2)وحمل ذلك ما مل يغلبه (1)أو مل تكن فمر قريبا منه
وحيرم املرور بني املصلي وسرتته ولو  (4)أو مبكة (3)املار حمتاجا للمرور

 .(6)وإن مل يكن سرتة ففي ثالثة أذرع فأقل (5)بعيدة

                                         

حمله إذا كان : ثالثة أذرع فأقل فيسن رده قال عثمانأي من املصلي، وقدر بنحو ( 1)
قريبا منه، بأن ال يكون بني املار وقدمي املصلي ثالثة أذرع، كما يعلم من اإلقناع 

 .وشرحه
 .يعين املار، ملا تقدم يف بنت أم سلمة وغريه، فإن غلبة مل يرده وفاًقا( 2)
اج فيه إىل املرور، ويف لضيق الطريق وحنوه، فال يرده، وتكره يف موضع حيت( 3)

 .املستوعب، إن احتاج إىل املرور ألقى شيئا مث مر
صلى اهلل عليه أو يكن املار جمتاًزا بني يدي املصلي مبكة، نص عليه، ألنه : أي( 4)

صلى مبكة والناس ميرون بني يديه، وليس دوهنم سرتة، رواه اخلمسة، واحلرم   وسلم
 .أنه صلى مبزدلفة إىل غري سرتة كمكة، قاله يف املغين، ويف الصحيحني

لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه، لكان أن »حلديث أيب جهيم مرفوعا ( 5)
ألن يقف أحدكم »، متفق عليه وملسلم «يقف أربعني خريًا له من أن مير بني يديه

 .«مائة عام خري له من أن مير بني يدي أخيه وهو يصلي
ة أذرع من قدم املصلي فأقل وحكى ابن جزم االتفاق أي فيحرم املرور يف ثالث( 6)

أبعد من موضع السجود، وأما البعيد فال يتعلق به حكم وقال : على إمثه، وقيل
الصحيح حتديد : ال أعلم أحدا حد البعيد يف ذلك، وال القريب، وقال: املوفق

لة اإلمجاع ذلك مبا إذا مشى إليه املصلي، ودفع املار بني يديه، لألمر به فتقيد بدال
 .مبا يقرب منه
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فإن أصر فله قتاله ولو  (1)املار الرجوع دفعه املصلي فإن أىب
وللمصلي دفع  (3)فإن خاف فسادها مل يكرر دفعه ويضمنه (2)ىمش

وإن كثر مل تبطل  (5)أو سقوط جدار وحنوه (4)العدو من سيل وسبع
 .(7)و له عد اآلي والتسبيح (6)يف األشهر قاله يف املبدع

                                         

 .رواه أبو داود ولغريه من األحاديث« فليدرأ ما استطاع»حلديث ( 1)
متفق عليه، وال تفسد « فليدفعه فإن أىب فليقاتله، فإمنا هو شيطان»له قليال لقوله ( 2)

صالته، لكن ال بسيف، وال مبا يهلكه، بل بالدفع باليد واللكز فإن مات بذلك 
 .الشيخفدمه هدر قاله 

إن كرر الدفع، لعدم اإلذن فيه واحلالة هذه، وتقدم أهنا تكره يف موضع حيتاج فيه ( 3)
 .إىل املرور، وتنقص صالة من مل يرد مارًّا بني يديه وهو قادر على رده

 .ونار وحية، وصائل عليه من حيوان وغريه، ويأيت األمر بقتل احلية والعقرب( 4)
 .كسقف وعريش وغري ذلك( 5)
 .إن كان مث ضرورة مل تبطل: ويف اإلنصاف وغريه (6)
بأصابعه، وتوقف أمحد يف عدد التسبيح، ألنه يتواىل لقصره، فيتواىل حسابه فيكثر ( 7)

ال يكره وجها : العمل، خبالف عد اآلي، فهو منقول عن السلف، قال ابن عقيل
يشغل عن  واحدا، وصححه ابن نصر اهلل وغريه، وكرهه أبو حنيفة والشافعي، ألنه

خشوع الصالة، قال ابن نصر اهلل، ومراد األصحاب أن يعد ذلك بقلبه، ويضبط 
 .عدده يف ضمريه، من غري أن يتلفظ به فإنه مىت تلفظ به، فبان حرفان بطلت
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ملا روى حممد بن خلف عن أنس  (1)وتكبريات العيد بأصابعه
للمأموم  (و) (2)يعقد اآلي بأصابعه صلى اهلل عليه وسلمرأيت النيب 

أبو داود عن  ىملا رو  (4)إذا ارتج عليه أو غلط (3)(الفتح على إمامه)
 (5)صلى صالة فلبس عليه صلى اهلل عليه وسلمعن ابن عمر أن النيب 

فما : نعم، قال: فلما انصرف، قال أليب أصليت معنا؟ قال (5)عليه
 .(6)منعك؟

                                         

 .أي فيباح له عدها بأصابعها، وكذا صالة االستسقاء( 1)
م وعروة، وروي عد اآلي ورواه البيهقي وغريه موقوًفا عن أيب عبد الرمحن وإبراهي( 2)

مرفوًعا عن ابن عمر، وحممد بن خلف هو شهاب الدين ابن راجح املقدسي 
احلنبلي، أخذ عن ابن املنا وغريه، وكان من أقران املوقف وعبد الغين وأيب عمر، 

 .تويف سنة ستمائة ومثاين عشرةِ 
 .أي تلقينه وفتح القراءة عليه( 3)
راءة على اإلمام أن يسمعه القراءة على الصواب وللمأموم إذا استثقلت الق: أي( 4)

ارتج على القارئ إذا مل يقدر على : ليذكرها وفاقًا، وأرتج عليه أي التبس يقال
القراءة كأنه منع منها، من أرجتت الباب، أغلقته إغالقا وثيقا، وهو مبين للمفعول 

 .مفف أو غلط أي أخطأ وجه الصواب
والباء املوحدة املخففة، أي التبس واختلط عليه، ويف  بفتح الالم: قال ابن رسالن( 5)

بضم الالم : بعض النسخ بضم الالم وتشديد املوحدة املكسورة وقال املنذري
 .وختفيف املوحدة

: والبن حبان« فهال ذكرتنيها»أي أن تنبه علينا، وكالتنبيه بالتسبيح ويف رواية ( 6)
 .«ما منعك أن تفتحها علي؟»: فالتبس عليه، وقال
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 (2)وجيب يف الفاحتة كنسيان سجدة (1)إسناده جيد: قال اخلطايب
غري وال يفتح على  (3)وال تبطل به، ولو بعد أخذه يف قراءة غريها

فإن فعل مل تبطل، قاله يف  (5)ألن ذلك يشغله عن صالته (4)إمامه
 .(7)(العمامة)لف  (لبس الثوب و)له  (و) (6)الشرح

                                         

وأخرجه احلاكم وابن حبان، وصححه النووي وغريه، وألمحد حنوه، وأليب داود ( 1)
ترك شيًئا فقال له  صلى اهلل عليه وسلموغريه بإسناد جيد من حديث املسور أنه 

وصح عن علي أنه « هال ذكرتنيها؟»: يا رسول اهلل، إنه كذا وكذا، فقال: رجل
مرفوعا، وللحاكم وغريه من طرق عن إذا استطعمك اإلمام فأطعمه، وروي : قال
يلقن بعضهم بعًضا يف  صلى اهلل عليه وسلمكان أصحاب رسول اهلل : أنس

 .الصالة، وهو مذهب مجاهري العلماء، وعليه العمل من غري نكري، فكان إمجاعا
جيب الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط يف الفاحتة، لتوقف صحة : أي( 2)

جيب تنبيهه عند نسيان سجدة وحنوها من األركان وال  صالته على ذلك، كما
بغري خالف أعلمه، وإن عجز عن إمتام : جيب يف غري الفاحتة، قال يف اإلنصاف

 .الفاحتة مل تصح صالته، صححه املوفق وغريه، لقدرته على الصالة هبا
 .ألهنم ذكروا الفتح من غري بطالن( 3)
 .مصليًّا كان أو غريه( 4)
يكره أن يفتح من هو يف الصالة : ولالختالف يف بطالهنا به، قال أمحد فكره له،( 5)

 . على من هو يف صالة أخرى، أو على من ليس يف صالة
وألنه قول مشروع فيها،ولكنه يكره لعدم احلاجة إليه، ولقوله عليه الصالة ( 6)

  ، وعنه تبطل به، وهو مذهب أيب حنيفة، فتأكد«إن يف الصالة لشغال»: والسالم
 .كراهته

 .ومحل شيء ووضعه، ويكره محل مشغل عنها( 7)
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ومحل  (1)ألنه عليه الصالة والسالم التحف بإزاره وهو يف الصالة
له  (و) (4)وإن سقط رداءه فله رفعه (3)وفتح الباب لعائشة (2)ةأمام

 صلى اهلل عليه وسلموبراغيث وحنوها، ألنه  (قتل حية وعقرب وقمل)
أمر بقتل األسودين يف الصالة احلية والعقرب، رواه أبو داود والرتمذي 

 .(5)وصححه
                                         

 .«أنه كرب مث التحف بإزاره»: رواه مسلم من حديث وائل( 1)
من أيب العاص بن الربيع، تزوجها  صلى اهلل عليه وسلمبنت زينب بنت رسول اهلل ( 2)

صلى اهلل رأيت رسول اهلل : علي بعد فاطمة، فعن أيب قتادة رضي اهلل عنه قال
يؤم الناس وأمامة على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود  ه وسلمعلي

أعادها، متفق عليه، ويف رواية أنه احلسن أو احلسني، ويف محله هلا فوائد، منها أن 
العمل املتفرق يف الصالة ال يبطلها إذا كان للحاجة، ومنها الرمحة لألطفال، ومنها 

 .أن مس الصغرية ال ينقض الوضوءالتواضع ومكارم األخالق، ومنها 
وصلى على املنرب وتكرر صعوده ونزوله متفق عليه، وعرض له الشيطان فذعته، ( 3)

احلديث متفق « لقد مهمت أن أوثقه إىل سارية»: خنقه، وقال: قال النضر
 .عليه،وألنه عمل يسري فأبيح له

 .وهو يف الصالة وغريه التحف بإزاره صلى اهلل عليه وسلمحلديث وائل املتقدم أنه ( 4)

جيوز له أن يذهب إىل النعل فيأخذ ويقتل به احلية والعقرب مث : قال أمحد وغريه( 5)
 يعيده إىل مكانه، وكذا سائر ما حيتاج إليه املصلي من األفعال، وكان 
 أبو برزة يصلي ومعه فرسه، كلما خطا خيطو معه خشية أن ينفلت قال 

رخص أهل العلم يف : ة فال بأس، وقال اخلطايبإن فعل كما فعل أبو برز : أمحد
= 
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 (من غري ضرورة و (1)الفعل عرفا)أي أكثر املصلي  (فإن أطال)
 (سهوا)كان الفعل   (ولو) (2)الصالة (ال تفريق بطلت)كان متواليا بـ 

الصالة، ألنه يقطع املواالة، ومينع متابعة إذا كان من غري جنس 
وكذا إن تفرق ولو  (4)فإن كان لضرورة مل يقطعها كاخلائف (3)األركان

 .(5)طال اجملموع

                                         
= 

له قتل : قتل األسودين يف الصالة إال النخعي، والسنة أوىل ما اتبع، ويف اإلنصاف
احلية والعقرب بال خالف أعلمه،وحكى يف كتاب رمحة األمة اإلمجاع عليه، ويف 

يقتلونه  معىن احلية كل مضر مباح قتله، ومنه القمل، فإن عمر وأنسا واحلسن كانوا
وهو الصحيح من املذهب، وألن يف تركه أذى له إن تركه على جسده، ولغريه إن 

التغافل عنه أوىل، واحلية تكون للذكر : ألقاه، وهو عمل يسري، وقال القاضي
 .واألنثى، والعقرب واحدة العقارب، وكذا القملة واحدة القمل، وكلها معروفة

 .وكان يف نفس الصالة من غري جنسها( 1)
إمجاًعا قاله يف املبدع وغريه، والضرورة كحالة خوف وهرب من عدو، وحكة ال ( 2)

يصرب عنها، مل تبطل، والتوايل هو الذي ال تفريق فيه، فلو فرق بني العمل مل 
أمامة ووضعها يف كل  صلى اهلل عليه وسلمتبطل، إذا كان يسريًا، بدليل محل النيب 

واحتاج إىل العمل متوالًيا قطع الصالة ركعة، وغري ذلك، فإن مل تكن ضرورة 
 .وفعل، مث استأنفها

ويذهب اخلشوع فيها، ويغلب على الظن أنه ليس فيها، وكل ذلك مناف هلا، ( 3)
 .أشبه ما لو قطعها

 .من عدو وسبع ونار وحنو ذلك( 4)
 .صلى اهلل عليه وسلممل يقطعها ملا تقدم من فعله ( 5)
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من محل أمامة،  صلى اهلل عليه وسلمواليسري ما يشبه فعله 
وصعود املنرب، ونزله عنه، ملا صلى عليه، وفتح الباب لعائشة، وتأخره 

وإشارة األخرس ولو  (1)مث عوده، وحنو ذلكيف صالة الكسوف 
 .(3)وال تبطل بعمل قلب (2)كفعله  ةمفهوم

                                         

قرب، واألخذ باألذن، والغمز واإلشارة، وعقد التسبيح، كرد املار، وقتل احلية والع( 1)
وغري ذلك، واتفق األئمة على أنه ال بأس بالعمل اليسري للحاجة فإن احتاج إىل 

إذا رأى صبيني يتخوف أن يلقى : فعل كثري، قطع الصالة وفعله، قال أمحد
: قالأحدمها صاحبه يف البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما ويعود يف صالته، و 

إذا لزم رجل رجال فدخال املسجد وقد أقيمت الصالة فإذا سجد اإلمام خرج 
امللزوم فإن للذي كان لزمه أن خيرج يف طلبه، يعين ويبتدئ الصالة، وكذا إن هرب 

 .غرميه وحنوه
 .فتبطل إذا كثرت عرًفا وتوالت، ال كقوله( 2)
النصوص على أن  ولو طال، لعموم البلوى، ومل يؤمر باإلعادة، وقد دلت( 3)

األجر والثواب مشروط حبضور القلب، ومل تدل على وجوب اإلعادة، وحضور 
بالفعل والقول القلب فراغه عن غري ما هو مالبس له، وهو هنا العلم بالعمل 

الصادرين عن املصلي، وإذا دفع اخلواطر ومل يسرتسل معها مل تضره، قال 
عروضه عفي عن ذلك، ولو عرض له حديث فأعرض عنه مبجرد : النووي

، ألن هذا «ال حيدث فيهما نفسه»: وحصلت له هذه الفضيلة، يعين قوله
ليس من فعله، وقد عفي هلذه األمة عن اخلواطر اليت تعرض وال تستقر، 

يعنيه، ودفع  وعلى العبد االجتهاد يف دفع ما يشتغل القلب من تفكر فيما ال
وال نزاع يف كراهة التفكري اجلواذب اليت جتذب القلب عن مقصود الصالة، 

 بدنيوي، وكل ما كان مشغال، وال ريب أن 
  العبد كلما أراد توجها إىل اهلل بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى
= 
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ا كانت أو يف الصالة فرضً  (وتباح) (1)وإطالة نظر يف كتاب وحنوه
أمحد ومسلم عن ابن  ىملا رو  (2)(قراءة أواخر السور وأوساطها)نفال 

كعيت كان يقرأ يف األوىل من ر   صلى اهلل عليه وسلمعباس أن النيب 
ناا: الفجر قوله تعاىل ويف  (3)اآلية ُقوُلوا آمانَّا ِباهلِل واماا أُْنِزلا ِإلايـْ

ة  يف آل عمران اآلية الثانية  ِلما  ُقْل ياا أاْهلا اْلِكتااِب تـاعاالاْوا ِإلاى كا
 .(4)اآلية

                                         
= 

فإن الشيطان مبنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسري إىل اهلل أراد الشيطان 
يقوله ويفعله، ويتدبر قطع الطريق عليه، فعلى العبد االجتهاد يف أن يعقل ما 

 .القرآن والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناٍج هلل كأنه يراه
ككتابة يف جدار وحنوه مل تبطل إمجاًعا، وكره إمجاعا يعين النظر إىل ما يلهيه، ( 1)

حىت إذا قرأ ما فيه بقلبه ومل ينطق بلسانه مع كراهته مل تبطل، وال تبطل إن قرأ من 
وال أثر لعمل غريه، وكمن مص ولدها . ه أو ال وفاقااملصحف، سواء كان حيفظ

 .ثديها، لعدم املنايف
قراءة السورة أو بعضها من  صلى اهلل عليه وسلماملنقول عنه : كأوائلها، قال أمحد( 2)

 .أوهلا
 .من سورة البقرة َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ : يعين إىل آخر اآلية وهو قوله( 3)
وملا رواه أبو داود وغريه عن أيب سعيد،  ُءوا َما تـََيسََّر ِمْنهُ َفاقـْرَ ولعموم قوله ( 4)

أمرنا أن نقرأ بالفاحتة وما تيسر، وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ يف اآلخرة من 
مل يكن غالبا عليهم، : وأخر الفرقان، قال الشيخ: صالة الصبح آخر آل عمران
ون فعله أحيانًا، لئال خيرج عما يكره اعتياد ذلك د: وأعدل األقوال قول من قال

 .مضت به السنة، وعادة السلف من الصحابة والتابعني
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كاستئذان   (1)أي أمر (شيء)أي عرض للمصلي  (وإذا نابه)
وصفقت ) (4)وال تبطل إن كثر (3)(جلسبح ر ) (2)عليه، وسهو إمامه

صلى لقوله  (6)وتبطل إن كثر (5)(امرأة ببطن كفها على ظهر األخرى
إذا نابكم شيء في صالتكم فلتسبح الرجال، » :اهلل عليه وسلم
 .(7)متفق عليه من حديث سهل بن سعد «ولتصفق النساء

                                         

 .أي أصابه أمر يف صالته( 1)
عن واجب أو بفعل يف غري حمله، وكخوفه على إنسان الوقوع يف شيء أو أن ( 2)

يتلف شيئا، وكتنبيه املار من يريد منه أمرا، وهو ال يدري أنه يصلي فينبهه على أنه 
 .صليي

 .بال نزاع بإمام وجوبًا، ومبستأذن استحبابًا( 3)
 .أي التبطل بالتسبيح وإن كثر، ألنه من جنس املصالة، خبالف التصفيق( 4)
أو ظهرها أو ضرب ظهر كف على بطن األخرى، بإمام وجوبا، ومبستأذن ( 5)

 .استحباب، وكذا أعمى خشيت وقوعه يف حمذور وحنو ذلك
صالة، فأبطلها كثريه، عمدا كان أو سهًوا فلو ضربت بيديها ألنه من غري جنس ال( 6)

بطنا لبطن بقصد اللعب ولو قليال مع علم التحرمي، وكذا إن فعله العبا عاملا 
 .بتحرميه بطلت وإن قل ملنافاته الصالة

ما يل أراكم أكثرمت التصفيق، من نابه شيء يف صالته فليسبح فإنه »وهلما عنه ( 7)
كنت إذا استأذنت على : ، وعن علي«يه، وإمنا التصفيق للنساءإذا سبح التفت إل

سبح، وإن كان يف غري صالة أذن رواه أمحد وغريه،  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا »وللبيهقي عن أيب هريرة 

 .رواته كلهم ثقات: وقال« استؤذن على املرأة فإذهنا التصفيق
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ال  (3)وتسبيحها (2)وصفري، وتصفيقه (1)وكره التنبيه بنحنحة
يف ) (5)ويقال بالسني والزاي (صفقوب) (4)قراءة وهتليل وتكبري وحنوهب

 .(7)(ويف املسجد يف ثوبه (6)الصالة عن يساره

                                         

 .لالختالف يف إبطاهلا هبا( 1)
َوَما َكاَن َصالتـُُهْم : صوبه يف اإلنصاف واستظهره ابن نصر اهلل، لقوله تعاىل( 2)

والصفري كل صوت ميتد وال يغلظ، وهو خاٍل  ِعْنَد اْلبَـْيِت ِإال ُمَكاًء َوَتْصِدَيةً 
 .من احلروف، والتصفيق ضربه بيده على يده حىت يسمع هلا صوت

ويكره التنبيه من املرأة بالتسبيح، ألنه خالف ما أمرت به، ولئال يفتنت : أي( 3)
 .بصوهتا

وكتسبيح وحتميد واستغفار فيباح له، ألنه من جنس الصالة، وكذا إن ترك إمامه ( 4)
 .ذكرا، فرفع املأموم صوته به ليذكره وحنوه

أي يبسق ويبزق، وكلها من باب نصر، ثالث لغات، أفصحهن بالصاد، ( 5)
 .والبصاق من الفم، واملخاط من األنف، والنخامة هي النخاعة من املصدر

إذا قام أحدكم »ال عن ميينه، ملا يف الصحيحني وغريمها من حديث أنس وغريه، ( 6)
« يف صالته فإنه يناجي ربه، فال يبزقن قبل قبلته، لكن عن يساره وحتت قدمه

فإن عن ميينه كاتب »ة ، والبن أيب شيب«فإن عن ميينه ملكا»ويف الصحيح 
 .«احلسنات

أي ويبصق إذا كان يف املسجد يف ثوبه، ظرف للفعل، فال يشرتط كون الفاعل ( 7)
فيه، حىت لو بصق من هو خارج املسجد فيه تناوله، وعطف أمحد بوجهه وهو يف 

 .املسجد فبزق خارجه
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البزاق يف : قال أمحد (1)ا لصورتهوحيك بعضه ببعض، إذهابً 
 (3)اوخيلق موضعه استحبابً  (2)املسجد خطيئة، وكفارته دفنه للخرب

 .(5)ذا املخاط والنخامةوك (4)ويلزم حىت غري الباصق إزالته
 وإن كان يف غري املسجد جاز أن يبصق عن يساره، أو حتت 

                                         

 رد بعضه أي البصاق، ملا يف الصحيح عن أنس، مث أخذ طرف ردائه فبزق فيه، مث( 1)
على بعض، وملسلم عن أيب هريرة، أنه رأى خنامة يف قبلة املسجد فأقبل على 

ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه، فينتخع أمامه، أحيب أحدكم أن »: الناس فقال
يستقبل فيتنخع يف وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره، حتت قدمه، 

 مسح بعضه على بعض، قال النووي ، فتفل يف ثوبه، مث«فإن مل جيد فليقل هكذا
إذا بصق يف املسجد فقد ارتكب احلرام، وعليه أن يدفنه، ومن رآه يبصق : وغريه

 .فيه لزمه اإلنكار عليه، ومنعه إن قدر
 .يعين اخلرب اآليت وغريه( 2)
بضم « وخيلق»لفعله عليه الصالة والسالم، رواه مسلم وغريه من حديث جابر ( 3)

أي يطلي موضع البصاق وحنوه بعد إزالته باخللوق، وهو أخالط أوله وشد الالم، 
 .من الطيب

وجدت يف مساوي أعمالنا النخامة تكون يف املسجد »: من مسجد، خلرب أيب ذر( 4)
 .رواه مسلم« فال تدفن

فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره، أو »أي مها يف احلكم كالبزاق، حلديث ( 5)
، ووصف القاسم فتفل يف ثوبه، مث مسح «قل هكذاحتت قدمه، فمن مل جيد فلي

 .بعضه على بعض
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وليبصق عن يساره، أو حتت قدمه )قدمه خلرب أيب هريرة 
ٍٍ  (2)ويف ثوبه أوىل (1)، رواه البخاري(فيدفنها وله  (3)اويكره مينة وأماًم

 .(4)رد السالم إشارة

                                         

ال قدامة، وال عن ميينه، كما يف حديث أيب سعيد، وخرب أنس مقيد : وظاهره( 1)
ال بأس به خارج الصالة، وكذا قيده هبا : بالصالة، كما تقدم، وقال مالك وغريه

 .مجهور الفقهاء
 صلى اهلل عليه وسلمه عن يساره، لفعله وبصقه يف ثوبه وحنوه أوىل من كون: أي( 2)

 .وأمره به ولئال يؤذي به
لألخبار واحرتاًما لإلمام وحفظ اليمني ومينة بفتح الياء، وكذا يسرة، واليمني ( 3)

 .واليسار وامليمنة وامليسرة هي اجلهة
ومذهب مجهور العلماء مالك والشافعي وأمحد وغريهم يستحب، ونقله اخلطايب ( 4)

كان يشري   صلى اهلل عليه وسلمأكثر العلماء، حلديث ابن عمر أن النيب وغريه عن 
يف صالته، صححه الرتمذي وحنوه أليب داود وغريه من حديث أنس، وال جيب 
عليه أن يرده يف نفسه، بل يستحب بعدها، لرده عليه الصالة والسالم علي ابن 

لو صافحه مل مسعود بعد السالم، وإن رده لفظًا بطلت، ألنه خطاب آدمي و 
تبطل، وال يكره السالم على املصلي، وفاًقا ملالك والشافعي، قال النووي وغريه، 

يستحب يف الصالة  : وهو الذي تقتضيه األحاديث الصحيحة، وقال أبو الطيب
من ال حيسن الرد ال ينبغي السالم : كغريها للحديث الصحيح فيه، وقال الشيخ

 .يرتك به الرد الواجب عليه، وإدخاله فيما يقطع صالته، أو
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د قراءة ذكره يف عن صلى اهلل عليه وسلموالصالة على النيب 
ا، ولو مل خيش ا كان أو سفرً حضرً  «وتسن صالته إىل سرتة» (1)نفل
إذا صلى أحدكم فليصل إلى » :صلى اهلل عليه وسلملقوله  (2)امارًّ 

رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أيب  «سترة، وليدن منها
 .(3)سعيد

                                         

استحبابًا، لتأكد  صلى اهلل عليه وسلمفيصلي عليه « حممد رسول اهلل»حنو ( 1)
كلما ذكر امسه، وظاهر كالم بعض األصحاب   صلى اهلل عليه وسلمالصالة عليه 

أنه ال فرق بني الفرض والنفل، وال يبطل الفرض به ألنه قول مشروع يف الصالة 
جاز الصالة عليه  صلى اهلل عليه وسلمإن قرأ آية فيها ذكره و : ويف الرعاية وغريها

وهو قول أصحابنا اهـ ولو : ومل يقيدوه بنافلة، وقال ابن القيم صلى اهلل عليه وسلم
: باسم اهلل أو رأى ما يغمه فقال: احلمد هلل، أو لسعة شيء فقال: عطس فقال

ن اهلل كره وصحت قاله يف سبحا: إنا هلل وإنا إليه راجعون، أو رأى ما يعجبه فقال
حيمد اهلل إذا عطس يف نفسه نص عليه مبنزلة أذكار : املبدع وغريه، وقال الشيخ

إذا قصد باحلمد : املخافتة اهـ وكذا لو خاطب بشيء من القرآن وقال القاضي
 .الذكر أو القرآن مل تبطل وإن قصد خطاب آدمي بطلت

بغري خالف : قال يف الشرح واملبدع إماًما كان أو منفردا، مع القدرة عليها،( 2)
نعلمه، وحكى ابن حامد اإلمجاع عليه، وعلى الدنو منها، والسرتة هنا ما يسترت 
به من جدار وغريه ويأيت، واملراد منها منعها ملن مير بني يديه، وشغله عما هو 
املطلوب منه من اخلشوع واخلضوع واملراقبة، أو احلكمة فيها كف بصره عما 

 .ومنع من جيتاز بقربهوراءها، 
رواه أبو « إذا صلى أحدكم إىل سرتة فليدن منها، ال يقطع صالته»وعن سهل ( 3)

 داود والنسائي وغريمها بإسناد صحيح، وليس ذلك بواجب حلديث 
صلى يف فضاء ليس بني يديه شيء، رواه  صلى اهلل عليه وسلمابن عباس أنه 

= 
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ع إذا وض» :صلى اهلل عليه وسلملقوله  (1)(قائمة كآخرة الرجل)
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل، وَل يبالي من يمر 

فإن كان يف مسجد وحنوه قرب من  (2)رواه مسلم «وراء ذلك
أو ظهر  (4)ويف فضاء فإىل شيء شاخص من شجر أو بعري (3)اجلدار

 .(5)إنسان أو عصا

                                         
= 

إذا صلى إىل جدار جعل بينه وبينه  صلى اهلل عليه وسلمأمحد وأبو داود، وكان 
استحب أهل العلم الدنو من السرتة : قدر ممر الشاة متفق عليه، قال البغوي

 .حبيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بني الصفوف
أي مرتفعة حنو ذراع، وقدرها يف الغلظ ال حد له، فقد تكون غليظة كاحلائط، أو ( 1)

 .دقيقة كالسهم
واه غريه من حديث طلحة بن عبيد اهلل، ومؤخرة كمؤمنة وقد تثقل وهي اخلشبة ور ( 2)

اليت يستند إليها الراكب وتارة تكون ذراًعا، وتارة تكون دونه واملراد رحل البعري، 
 .باملد، وجاءت السنة باللفظني( آخرة)وهو أصغر من القتب، واألفصح 

رواه « ه وبني السرتة ممر شاةكان بين»: أو السارية وحنو ذلك، حلديث سهل( 3)
 .البخاري، وألنه أصون هلا

أو لبنة أو مدة أو خيط، أو ما اعتقده سرتة، للخرب اآليت وغريه، والشاخص ( 4)
 .املرتفع، والشخوص ضد اهلبوط

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن مل جيد »حلديث أيب هريرة ( 5)
، «فليخط خطا، مث ال يضره من مر أمامهفلينصب عصا، فإن مل يكن معه عصا 

، وصححه هو وابن «مث ال يضره من مر بني يديه»رواه أبو داود، ولفظ أمحد، 
 .املديين وابن حبان وغريهم
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ألنه عليه الصالة والسالم صلى إىل حربة، وإىل بعري، روه 
ويستحب احنرافه  (2)اوضع العصا بني يديه عرضً  ويكفي (1)البخاري

 .(4)فإن مل جيد شاخصا فإىل خط كاهلالل (3)عنها قليال

                                         

إذا خرج يوم العيد  صلى اهلل عليه وسلمكان »: ففي الصحيحني عن ابن عمر( 1)
، وكان يفعل ذلك يف يأمر باحلربة فتوضع بني يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه

السفر، ففيه مشروعية اختاذ السرتة، وأهنا حتصل بكل شاخص وإن دق، وقال 
صلى ما كان أعرض فهو أعجب إيل، ويف الصحيح وغريه عن ابن عمر أنه : أمحد

كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وكان ابن عمر يفعله، وروي   اهلل عليه وسلم
 .، وإسناده على شرط مسلم«ولو بسهم استرتوا يف صالتكم»احلاكم عن سربة 

إن مل جيد شاخًصا وتعذر غرز العصا وحنوها، قال يف املبدع، ألهنا يف معىن اخلط ( 2)
 .اهـ ووضعها عرضا أوىل من الطول عند أمحد وغريه

أي عن السرتة، لفعله عليه الصالة والسالم، رواه أمحد وأبو داود وغريمها، قال ( 3)
مجاعة من أهل العلم، وجيعله على حاجبه األمين، أو األيسر،  وعليه: ابن عبد الرب

وال يصمد له صمدا، ملا روى أبو داود عن املقداد، ما رأيته صلى إىل عود أو 
عمود أو شجرة إال جعله على حاجبه األمين، أو األيسر، وال يصمد له صمدا، 

 .وسدا لذريعة التشبه بالسجود لغري اهلل
يكفي طوال، ولعله يقوي : ليه األصحاب وقال غري واحدال طول نص عليه وع( 4)

االكتفاء به ما ذكر عن أمحد أن عرضها أعجب إليه، ويف املستوعب إن احتاج 
 .ال يكفي اخلط من املار: إىل مرور ألقى شيئا مث مر، وظاهر كالمهم
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 :صلى اهلل عليه وسلموكيفما خط أجزأه، لقوله : قال يف الشرح
 .(1)رواه أمحد وأبو داود «افإن لم يكن معه عصافليخط خط  »

مبرور )صالة ال (وتبطل) (2)ال بأس به يف مثل هذا :قال البيهقي
إذا مر بني املصلي  (3)أي ال لون فيه سوى السواد (كلب أسود هبيم

 .(4)وسرتته

                                         

 .وتقدم( وال يضر ما مر أمامه)ورواه ابن حبان وغريه، ويف آخره ( 1)
م إن شاء اهلل تعاىل، ومراده واهلل أعلم ما نقله من االختالف يف إسناده أي احلك( 2)

مل : يف السنن الكربى له، وذكر الطحاوي أن فيه رجال جمهوال، وقال احلافظ
وإن : يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، وتقدم تصحيحه، وقال النووي

واز العمل باحلديث مل يثبت ففيه حتصيل حترمي للمصلي، وقد اتفق العلماء على ج
الضعيف يف فضائل األعمال وهذا منها، وهو قول اجلمهور اهـ وألن املقصود مجع 
اخلاطر بربط اخليال به، لئال ينتشر، والبيهقي هو اإلمام احملدث احلافظ أبو بكر 
أمحد بن احلسني بن علي البيهقي نسبة إىل بيهق بلدة قرب نيسابور املتويف سنة 

 .مائةمثان ومخسني وأربع
: ليل هبيم، أي ال ضوء فيه، وقال بعضهم: هذا قول مجهور أهال للغة، ومنه( 3)

ال خيالط لونه لون آخر، وال : واخلالص الذي مل يشبه غريه، وقال اجلوهري وغريه
إن كان بني عينيه بياض مل خيرج بذلك عن كونه : خيتص ذلك بالسواد، وعنه

 .هبيما، اختاره اجملد وصححه ابن متيم
إن كان منفرًدا أو مر بني اإلمام وسرتته ال املأموم ألن سرتة اإلمام سرتة للمأموم، ( 4)

 .فإن مر شيء من وراءه السرتة مل يكن لألخبار

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

333 

أو بني يديه قريبا يف ثالثة أذرع فأقل من قدميه، إن مل تكن 
ال امرأة ومحار  :فقط أي (2)وخص األسود بذلك ألنه شيطان (1)سرتة

 .(3)وشيطان وغريها

                                         

إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسرته إذا كان »: صلى اهلل عليه وسلمأي فتبطل لقوله ( 1)
املرأة واحلمار والكلب  بني يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن مل يكن فإنه يقطع صالته

، ورواه مسلم وغريه، وللبخاري أنه صلى يف الكعبة بينه وبني اجلدار حنو «األسود
من ثالثة أذرع، وكلما دنا فهو أفضل، وألنه أصون لصالته، والذراع يذكر ويؤنث، 

 .وهو يف اللغة من طرف املرفق إىل طرف األصابع
 .يطان كل شيء ماردهالكلب األسود شيطان يف الكالب، وش: أي( 2)
مذهب أمحد أنه يقطع : كبغل وسنور، فال تبطل مبروره قدامه، وقال الشيخ( 3)

الصالة املرأة واحلمار والكلب األسود البهيم، واختاره هو واجملد والشارح والناظم 
والصواب أن مرور املرأة والكلب األسود واحلمار بني يدي : وغريهم، قال الشيخ
 صلى اهلل عليه وسلمصح عنه : قطع الصالة، وقال ابن القيماملصلي دون سرتة ي

من طرق أنه يقطع الصالة املرأة واحلمار والكلب األسود، فثبت ذلك عنه من 
رواية أيب ذر وأيب هريرة وابن عباس وعبد اهلل بن مغفل، ومعارض هذه األحاديث 

 .ه اهـقسمان صحيح غري صريح، وصريح غري صحيح، فال يرتك ملعارض هذا شأن
وذهب مالك والشافعي، وحكاه النووي عن مجهور العلماء من السلف واخللف 
أنه ال يبطل الصالة مرور شيء، ومل يأمر أحدا بإعادة صالته من أجل ذلك، 

: وصح عن عمر: وتأولوا أن املراد نقص الصالة بشغل القلب هبذه األشياء، قالوا
وأوردوا أحاديث وكلها ضعيفة   ال يقطع الصالة شيء مما مير بني يدي املصلي،

كما قال ابن القيم، وال تبطل بالوقوف قدامة، وال اجللوس، كما ال تكره إىل 
 .بعري، وظهر رجل وحنوه، ذكره اجملد واختاره الشيخ وغريه
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التعوذ عند آية )أي للمصلي  (وله) (1)وسرتة اإلمام سرتة للمأموم
 .(3)(عند آية رمحة)أي سؤال الرمحة  (والسؤال (2)وعيد

                                         

أي اختاذ اإلمام سرتة كاٍف ومغٍن عن اختاذ املأموم سرتة، مبعىن أهنا ال تبطل من ( 1)
ي تفيده سرتة اإلمام من عدم البطالن مبرور الكلب املأموم، وأن الغرض الذ

األسود البهيم حاصل للمأموم أيضا، فال يؤثر يف بطالن صالة املأموم إال ما أثر 
يف صالة اإلمام، ألن سرتة اإلمام سرتة للمأموم حقيقة، بدليل أنه ال تبطل صالة 

عثمان أن سرتة  املأموم مبرور كلب أسود بينه وبني إمامه، مث الظاهر كما أفاده
عدم : اإلمام تقوم مقام سرتة املأموم يف األمور الثالثة اليت تفيدها السرتة، وهي

البطالن مبرور الكلب األسود، وعدم استحباب رد املصلي للمار، وعدم اإلمث على 
صلى املار بينه وبينه، وهو ظاهر األخبار، فال يطلب يف حقهم اختاذ سرتة، ألنه 

ن يصلي إىل سرتة دون أصحابه، واتفقوا أهنم مصلون إىل سرتة، كا  اهلل عليه وسلم
فال يضرهم مرور شيء بني أيديهم، وحلديث ابن عباس وعمرو بن شعيب وغريمها 
واملراد باملأموم من اقتدى به، سواء كان وراءه أو جبانبه أو قدامه حيث صحت 

ي املأمومني مل أر أحًدا تعرض جلواز مرور اإلنسان بني يد: لكن قال الناظم
فيحتمل جوازه، واعتباره بسرتة اإلمام له حكًما، لكن قال ابن عبد الرب، ال 
خالف بني العلماء أن املأموم ال يضره من مر بني يديه اهـ، وحيتمل اختصاص 

إمنا »ذلك بعدم اإلبطال، ملا فيه من املشقة، وملسلم من حديث أيب هريرة مرفوعا 
مينع من نقص صالة املأموم، ألنه جيوز املرور قدام أي : ، قال القاضي«اإلمام جنة

 .املأمور
 .أي للمصلي أن يستعيذ باهلل عند قراءة أو مساع آية وعيد( 2)
 .وله حنومها كالتسبيح عند آية فيها تسبيح( 3)
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صليت مع النيب : مسلم عن حذيفة قال ىملا رو  (1)ولو يف فرض
يركع عند املائة، : ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت صلى اهلل عليه وسلم

بسؤال  إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر: مث مضى، إىل أن قال
أالاْيسا ذاِلكا ِبقااِدر  إذا قرأ : قال أمحد (2)سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ
ْوتاى سبحانك فبلى، : يف الصالة وغريها قال عالاى أْن ُيْحِييا اْلما

 .(3)يف فرض ونفل

                                         

ألنه دعاء خبري، فاستوى فيه الفرض والنفل، وهو مذهب مجهور العلماء من ( 1)
 .واحدالسلف ومن بعدهم، حكاه غري 

وفيه استحباب : وروى أمحد وأبو داود والنسائي حنوه من غري وجه، قال النووي( 2)
 .هذه األمور لكل قارئ يف الصالة وغريها، يعين فرضها ونفلها لألخبار

ويقول يف الصالة كل ذكر ودعاء وجد سببه : ورواه أبو داود مرفوعا، قال الشيخ( 3)
 واملستمع، ملا روى احلاكم وغريه عن أيب يف الصالة، وما فيه دعاء حيصل للتايل

 .«إن اهلل ختم سورة البقرة بآيتني مها صالة وقرآن ودعاء»ذر مرفوعا 
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 (1)فصل

مجع ركن وهو جانب  (2)أي أركان الصالة أربعة عشر (أركاهنا)
 .(5)وال يسقط عمدا وال سهوا (4)اوهو ما كان فيه (3)الشيء األقوى

                                         

هذا فصل نذكر فيها ما تنقسم إليه أفعال الصالة وأقواهلا، وأهنا تنقسم إىل : أي( 1)
أركان، وهي ما ال يسقط عمًدا وال سهًوا، وواجبات وهي ما تبطل : ثالثة أقسام

برتكه عمًدا ويسقط سهًوا، ويسجد له، ومسيت بذلك اصطالًحا، والثالث سنن 
صلى صالة   صلى اهلل عليه وسلموهي ما ال تبطل به مطلقا، ومعلوم أن النيب 

، ومل «صلوا كما رأيتموين أصلي»: كاملة جبميع أركاهنا وواجباهتا وسننها، وقال
ريق لتتبني األركان والواجبات من يأمرهم بسوى ما رأوا، وإمنا حيتاج إىل هذا التف

غريها، ألجل اإلخالل، وما جيزئ سجود السهو عنه، وما ال جيزئ وقد تقدم 
 .ذكرها يف مواضعها، وإمنا مراده هنا حصرها وضبطها بالعدد

باالستقراء، وعدها يف اإلقناع واملنتهى واملقنع والوجيز وغريها اثىن عشر، وأمجع ( 2)
 .أركانا، وهي الداخلة فيها، واملتفق عليه منها سبعة العلماء على أن للصالة

الذي ال يقوم وال يتم إال به، مسيت بذلك تشبيها هلا بأركان البيت الذي ال يقوم ( 3)
إال هبا، ألن الصالة ال تتم إال هبا، فإن أركان الشيء أجزاؤه يف الوجود اليت ال 

 .حيصل إال حبصوهلا، وهي داخلة يف حقيقته
 .زا عن الشروط، ويف االصطالح، عبارة عن جزء املاهية، وهي الصورةاحرتا( 4)
خرج بالعمد السنن، وبالسهو الواجبات، فمرادهم هنا ويف احلج ما يبطل العبادة ( 5)

 .عمده وسهوه، كما هو موضح
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يف فرض  (القيام) (1)ا، واخللف لفظيومساها بعضهم فروضً 
واُقوُموا هلِل قاانِِتينا : لقوله تعاىل (2)لقادر

وحده ما مل يصر  (3)
 (و)(5)أي تكبرية اإلحرام حلديث حترميها التكبري (والتحرمية) (4)اراكعً 

لمن لم يقرأ في كل ركعة َل صالة » :حلديث (6)(الفاحتة)قراءة 
 .(7)«بفاتحة الكتاب

                                         

 .أي اخلالف بني من يقول إهنا أركان، لفظي إذ املآل واحد( 1)
األول، وخص بالفرض، حلديث عائشة مرفوعا،  على القيام فيه، وهو الركن : أي( 2)

كان يصلي ليال طويال قاعًدا، رواه مسلم، ولغريه من األحاديث، ولو وقف غري 
 .معذور على إحدى رجليه كره، وأجزأته يف ظاهر كالم األكثر

رواه البخاري، « صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا»: وحديث عمران مرفوعا( 3)
داواة وقصر سقف، وخلف إمام احلي العاجز عن سوى خائف به، وعريان ومل

 .القيام بشرطه
أي حد القيام أن ال يصري إىل الركوع اجملزئ وال يضر خفض رأسه على هيئة ( 4)

اإلطراق، قال يف اإلقناع، والركن منه االنتصاب بقدر تكبرية اإلحرام، وقراءة 
ة، وما قام مقام القيام، وهو الفاحتة يف الركعة األوىل، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاحت

 .القعود وحنوه للعاجز واملتنفل، فهو ركن يف حقه
إذا قمت إىل »، وللجماعة «مث استقبل القبلة وكرب»وتقدم وملا يف الصحيح ( 5)

، ومل ينقل «اهلل أكرب: وإذا قال إمامكم، اهلل أكرب، فقولوا»، وألمحد «الصالة فكرب
 .أنه افتتح الصالة بغري التكبري

 .ركن يف كل ركعة يف حق اإلمام: أي( 6)
 يف »رواه إمساعيل الشالنجي، وهو يف الصحيحني وغريمها بدون لفظة ( 7)

= 
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ا يف كل إمجاعً  (والركوع) (1)ويتحملها اإلمام عن املأموم ويأيت
دوام على  صلى اهلل عليه وسلمألنه  (3)(واالعتدال عنه) (2)ركعة
ولو طوله مل تبطل   (5)«صلوا كما رأيتموني أصلي»: وقال (4)فعله

 .(6)كاجللوس بني السجدتني

                                         
= 

أنه كان يقرؤها يف كل ركعة وأمر  صلى اهلل عليه وسلموصح عن النيب « كل ركعة
 .املسيء بذلك

 يف باب صالة اجلماعة سواء كانت صحيحة صالة اإلمام أو ال، وهو: يعين( 1)
فإن : ظاهر للخرب، وال تأثري لبطالن صالة اإلمام يف هذه احلالة، قال ابن القيم

قيل كيف يتحمل اجلنب القراءة عن املأموم؟ قيل ملا كان معذورا بنسيانه حدثه 
 .نزل يف حق املأموم منزلة الطاهر، فال يعيد املأموم

ُعوا: لقوله( 2) ا الَِّذينا آماُنوا ارْكا فإذا قمت إىل »: ث املسيء قالوحدي ياا أايُـّها
الصالة فكرب، مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث 
ارفع حىت تعتدل قائًما، مث اسجد حىت تطمئن ساجًدا، مث ارفع حىت تطمئن 

، رواه «جالًسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث افعل ذلك يف صالتك كلها
ميات يف هذا احلديث ال تسقط حبال، فإهنا لو اجلماعة، فدل على أن املس

 .سقطت لسقطت عن األعرايب اجلاهل هبا
 .عن الركوع، وهو الركن اخلامس، وفاقا للشافعي: أي( 3)
 .نقله اخللف عن السلف، نقاًل متواتًرا ال نزاع فيه، فدل على آكديته( 4)
 .بهوملا تقدم من حديث املسيء وغريه، وأمجع املسلمون على وجو ( 5)
ال تبطل الصالة إذا طول االعتدال ولو قرب قيامه، كما ال تبطل فيما إذا : أي( 6)

طول اجللوس، وكان أمحد يطيل االعتدال واجللوس، حلديث الرباء املتفق عليه 
 .وغريه
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واملراد إال ما بعد الركوع األول  (1)االعتدال الرفعويدخل يف 
على ) (3)اإمجاعً  (والسجود) (2)واالعتدال عنه يف صالة الكسوف

ويغين  (5)الرفع منه :أي (واالعتدال عنه) (4)ملا تقدم (األعضاء السبعة
كان النيب : لقول عائشة (6)(واجللوس بني السجدتني)قوله  هويغين عن

فع رأسه من السجود مل يسجد حىت إذا ر  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
املذكورة  (الكل)األفعال  (والطمأنينة يف) (7)ا، رواه مسلميستوي قاعدً 

 .(8)املذكورة ملا سبق
                                         

مها ركن واحد، إذا االعتدال يستلزم الرفع، وهكذا فعل أكثر األصحاب : أي( 1)
مها بينهما، فعدوا كال منهما ركًنا، لتحقق اخلالف يف وفرق يف الفروع واملنتهى وغري 

 .كل منهما
ركوًعا ورفًعا منه بعد ركوع أول يف كسوف يف كل ركعة فالركوع األول والرفع : أي( 2)

 .منه ركن وما بعده ليس بركن
 .وحلديث املسيء يف صالته وغريه َواْسُجُدوا: يف كل ركعة مرتني لقوله تعاىل( 3)
 .صفة الصالة من األدلة على ركنيته يف: أي( 4)
 .ركن وهو السابع( 5)
واجللوس بني السجدتني، كما أغين عن ذكر : أي يغين عن ذكر االعتدال قوله( 6)

 .الرفع من الركوع ذكر االعتدال عنه، فتكون ثالثة عشر ركنا
 .وحلديث املسيء وغريه( 7)
: فعل منها بالطمأنينة، وقوله من أمره عليه الصالة والسالم املسيء عند ذكر كل( 8)

 ، فتوقفت صحة صالته عليه لدخوله فيه وقوله «صل فإنك مل تصل»: وقوله
وإلخباره أن النقر « ال جتزئ صالة ال يقيم الرجل فيها صلبه يف الركوع والسجود»

= 
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لقوله  (2)(والتشهد األخري وجلسته) (1)وهي السكون وإن قل
التحيات : إذا قعد أحدكم في صالته فليقل» :صلى اهلل عليه وسلم

 .(3)اخلرب متفق عليه «هلل

                                         
= 

من صفات املنافقني، وقد أخرب اهلل أنه ال يقبل عملهم، ففي صحيح مسلم أنه 
ميهل حىت إذا كانت الشمس بني قرين شيطان »، «الثاتلك صالة املنافق ث»: قال

، ورأى حذيفة رجال ال يتم ركوعه وال «قام فنقر أربعا ال يذكر اهلل فيها إال قليال
ما صليت، ولو مت مت على غري الفطرة اليت فطر اهلل عليها : سجوده، فقال

اإلسالم،  رواه البخاري فهي ركن بال نزاع، قال شيخ صلى اهلل عليه وسلمحممًدا 
فمن ترك الطمأنينة فقد أخرب اهلل ورسوله أنه مل يصل، وقد أمر اهلل ورسوله 

 .باإلعادة اهـ وظاهره أهنا ركن واحد يف الكل
: والطمأنينة وهي بضم الطاء، السكون بقدر الذكر الواجب قال اجلوهري: أي( 1)

يسكن  اطمأن الرجل اطمئنانًا وطمأنينة سكن، وقال غري واحد، ضابطها أن
وتستقر اعضاؤه، ولعل املصنف استغىن عن ذكر وجوب الطمأنينة بقدر اإلتيان 
بالذكر الواجب، ألنه يعلم مما تقدم، وهو إمنا عرفها باملعىن اللغوي، ال حبسب 
احلكم الشرعي، وهو أن تكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من اإلتيان به، وهذا 

 .ه عن أكثر العلماءمتعني ال جيوز غريه، وحكاه الوزير وغري 
 .ركن من أركان الصالة األربعة عشر هذا املذهب وقول عمر وابنه وغريمها: أي( 2)
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، احلديث وقول : وحلديث ابن مسعود( 3)

ال جتزئ صالة إال بتشهد، رواه سعيد وغريه، واجللوس له وهو من الزمه : عمر
: واظب عليه ومل ينقل أنه أخل به مرة واحدة وقال وسلم صلى اهلل عليهوثبت أنه 

 .«صلوا كما رأيتموين أصلي»
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أي يف التشهد  (فيه صلى اهلل عليه وسلمعلى النيب  والصالة)
ألنه  (3)بني األركان (والرتتيب) (2)حلديث كعب السابق (1)األخري

وعلمها املسيء يف صالته  (4)كان يصليها مرتبة  صلى اهلل عليه وسلم
 .(6)حلديث وختامها التسليم (والتسليم) (5)مرتبة بثم

                                         

 .لظاهر اآلية وما بعده سنة« اللهم صل على حممد»بعده والركن منه ( 1)
صلى اهلل ، إخل، وعنه الصالة على النيب «قولوا اللهم صل على حممد»: وهو قوله( 2)

 .قهاءفيه سنة، وهو قول أكثر الف عليه وسلم
 .أي ترتيب األركان على ما ذكر هنا، أو ما ذكر يف الصالة، فالالم فيه للعهد( 3)
 .«صلوا كما رأيتموين أصلي»: بال خالف وقال( 4)
املقتضية للرتتيب، وألهنا عبادة تبطل باحلدث، فكان الرتتيب فيها ركًنا كغريها، ( 5)

تقوم إال به، وال يلزم من ذلك وقال اجملد وغريه، الرتتيب صفة معتربة لألركان، ال 
أن يكون ركنا زائدا، وقال يف جممع البحرين، ال تعد الطمأنينة ألهنا صفة الركن، 

 .وهيئته ولعل اخلالف لفظي
، «وحتليلها التسليم» صلى اهلل عليه وسلم، ولقوله «وانقضاؤها التسليم»وحلديث ( 6)

ن غري وجه، وعبارة وقالت عائشة، كان خيتم صالته بالتسليم، وثبت ذلك م
اإلقناع واملنتهى، والتسليمتان، ومذهب أمحد وغريه وجوب التسليمة الثانية، وتقدم 

 صلى اهلل عليه وسلمالتسليمتان أصح عن رسول اهلل : ثبوهتما بالسنة، وقال أمحد
 .وألهنما نطق مشروع يف أحد طرفيها، فكان ركنا كالطرف اآلخر

هو مذهب مجهور العلماء من الصحابة  وجوب السالم: وقال النووي وغريه
 .والتابعني فمن بعدهم

السالم للتحلل من الصالة ركن من أركاهنا وفرض من فروضها ال : وقال أيضا
 تصح إال به، هذا مذهب مالك والشافعي وأمحد ومجاهري اخللف 
والسلف واألحاديث الصحيحة املشهور مصرحة بذلك وظاهر الفروع وغريه أن 
= 
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فهي ركن   (تكبري غري التحرميةال) (1)أي الصالة مثانية (وواجباهتا)
 (3)ا فسنة ويأيتوغري تكبرية املسبوق إذا أدرك إمامه راكعً  (2)كما تقدم

مسع اهلل ملن : أي قول اإلمام واملنفرد يف الرفع من الركوع (والتسميع)
ربنا ولك احلمد، إلمام ومأموم ومنفرد، : أي قول (والتحميد) (4)محده

 (5)«صلوا كما رأيتموني أصلي»: هوقول صلى اهلل عليه وسلملفعله 
 .(6)نتقال بني ابتداء وانتهاءبه من ذلك لال ىوحمل ما يؤت

                                         
= 

ض واختار مجع جتزئ واحدة يف النفل، ويف الشرح، ال خالف أنه خيرج النفل كالفر 
 .من النفل بتسليمة واحدة

وهذا هو القسم الثاين من أفعال الصالة وأقواهلا، وتقدم أنه ما تبطل برتكه عمًدا، ( 1)
 .ويسقط سهًوا، وكذا جهاًل وجيزئه السجود

لصالة والسالم كان يكرب كذلك يعين يف هذا الفصل، وكذا أول الباب ألنه عليه ا( 2)
وغري ذلك، فجميع تكبريات االنتقاالت واجب، سوى « إذا كرب فكربوا»وحلديث 

 .ما ذكر، واتفقت األمة على مشروعيتها
 .أي يف باب صالة اجلماعة، وذلك لالجتزاء عنها بتكبرية اإلحرام( 3)
ولك احلمد، مع ما فقولوا ربنا : ، مسع اهلل ملن محده«إذا قال اإلمام»حلديث ( 4)

 .تقدم
 .فيجب لذلك صلى اهلل عليه وسلمالثابت عنه ( 5)
 أي حمل ما يؤتى به من تكبري وتسميع إلمام ومنفرد، وحتميد للكل وحنو ( 6)

ذلك لالنتقال من فعل منها إىل آخر، بني ابتداء وانتهاء، ألنه مشروع له فاختص 
بال : عن حمله، قال يف اإلنصاف به، فإن كمله يف جزء منه أجزأ ألنه مل خيرج به

= 
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وتسبيحتا الركوع ) (2)، أو كملة بعده مل جيزئه(1)فلو شرع فيه قبله
سبحان ريب العظيم يف الركوع، وسبحان ريب : أي قول (والسجود

بني . فر يلرب اغ: أي قول (وسؤال املغفرة) (3)األعلى، يف السجود
 .(5)(اثالثً )قول ذلك  (ويسن (4)مرة مرة)السجدتني 

                                         
= 

 .نزاع
أي شرع يف املذكور قبل شروعه يف االنتقال، بأن كرب لسجود قبل هويه إليه، أو ( 1)

 .مسع قبل رفعه من ركوع، وحنو ذلك مل جيزئه
كمله قبل انتهائه، وكان أمت تكبري الركوع فيه، مل جيزئه ألنه يف غري حمله، : أي( 2)

كوع أو سجود قبله أو كمله بعده، وكذا سؤال املغفرة، وكذا لو شرع يف تسبيح ر 
وكتكميله واجب قراءة راكًعا، وكتشهده قبل قعود للتشهد األول أو األخري، قال 

هذا قياس املذهب، والقول الثاين جيزئه ملشقة تكرره، وألن التحرز منه : اجملد
ليه ابن رجب يعسر، والسهو به يكثر، ومع البطالن به والسجود له مشقة، ومال إ

وغريه، وصححه يف حواشي املقنع، وصوبه يف تصحيح الفروع، واستظهره ابن متيم 
 .وغريه

 .واجبان من واجبات الصالة، ومها الرابع واخلامس، وتقدمت األدلة على ذلك( 3)
صلوا كما »: لإلمام واملأموم واملنفرد، لثبوته عنه عليه الصالة والسالم وقوله( 4)

 .وعنه سنة وفاقًا« رأيتموين أصلي
 .أدىن الكمال ثالث كتسبيح ركوع وسجود، وتقدم: وقالوا. وفاًقا( 5)
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لألمر به يف  (1)(التشهد األول وجلسته)من الواجبات  (و)
 (3)ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته (2) ساحديث ابن عب

التحيات هلل سالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل سالم علينا : واجملزئ منه
الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول وعلى عباد اهلل 

اللهم صل على : ويف التشهد األخري ذلك مع (4)اهلل أو عبده ورسوله
 .(5)حممد، بعده

                                         

 .ومها السابع والثامن( 1)
صلوا كما رأيتموين »ولفعله عليه الصالة والسالم، ومداومته على ذلك، وقوله ( 2)

، وألنه عليه الصالة والسالم سجد لرتكه، وهذا هو األصل املعتمد عليه «أصلي
ئر الواجبات، لسقوطها بالسهو، واجنبارها بالسجود، واملذهب وجوبه قياسا يف سا

 .هو قول عامة الفقهاء: على التشهد وعنه سنة وفاقا، وقال ابن حامد
 .«إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه»: إمجاعا وحلديث( 3)
األحاديث  فمن ترك حرفا من ذلك عمدا مل تصح صالته لالتفاق عليه، يف كل( 4)

 .ونظره يف الشرح واإلقناع وشيخنا وغريهم، وهو ظاهر لعدم وروده هبذا اللفظ
اللهم صل : أي واجملزئ يف التشهد األخري ما ذكره من لفظ التحيات، مع قول( 5)

ال : بعد التشهد، وهذا من املفردات ونظره الشارح وغريه أيضا، وقال: على حممد
يث، إال أن يأيت مبا يف غريه من األحاديث جيوز أن يسقط ما يف بعض األحاد

صلى وفيه وجه ال جيزئ من التشهد ما مل يرفع إىل النيب : قال يف اإلنصاف وغريه
لو ترك حرفا : رأيت مجاعة من أصحابنا يقولون: قال ابن حامد اهلل عليه وسلم

 .منه أعاد
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مما تقدم يف  (وما عدا الشرائط واألركان والواجبات املذكورة)
ولو سهوا بطلت  (فمن ترك شرطا لغري عذر (1)سنة)صفة الصالة 

ن لعذر، كمن عدم املاء والرتاب أو السرتة أو حبس وإن كا (2)صالته
 (غري النية فإهنا ال تسقط حبال) (3)بنجسة صحت صالته كما تقدم
ترك ركن أو )املصلي  (أو تعمد) (4)ألن حملها القلب فال عجز عنها

 .(5)(واجب بطلت صالته
                                         

مكمالت سوى سواء كان ما عدا ذلك قوليا أو فعليا أو هيئات، والصالة هلا ( 1)
من حام حول »: األركان والفرائض، واملخل هبا متطرق إىل اإلخالل هبما، حلديث

 .«احلمى يوشك أن يقع فيه
اإلخالل باملندوب مطلقا يشبه اإلخالل بالركن من أركان : وقال بعض أهل العلم

الواجب، ألنه قد صار ذلك املندوب مبجموعه واجبا يف ذلك الواجب، ولذلك 
 .ملصلي على ما هو فرض يف الصالة كانت إىل اللعب أقربلو اقتصر ا

ألن الشرط الشرعي هو ما يتوقف عليه صحة مشروطه، فمىت أخل به لغري عذر ( 2)
مل تنعقد صالته، لفقد شرطها، ولو كان التارك للشرط ناسيا له، أو جاهال به، 

 جيعله عذرا، نفى الصالة مع اجلهل، وأمره باإلعادة ومل صلى اهلل عليه وسلمألنه 
 .وإذا انتفى مع اجلهل فمع العمد أوىل

 .يف التيمم وسرت العورة وغريمها، وإمنا أراد مجعها ملخصة يف موضع واحد( 3)
بل لو كلف العباد أن يعملوا عمال بغري نية كلفوا ما ال يطيقون، فإن  : قال الشيخ( 4)

ضرورة، وإمنا يتصور كل أحد إذا أراد أن يعمل عمال ال بد أن ينويه، إذا علمه 
 .عدم النية إذا مل يعلم ما يريد

كأن يسجد قبل ركوعه، أو يقوم قبل تشهده، لتالعبه، وال جيرب بسجود السهو  ( 5)
 كما يأيت والباطل والفاسد مرتادفان ملسمى واحد، وهو ما مل يكن صحيًحا 
= 
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وإن  (2)وإن ترك الركن سهوا فيأيت (1)ولو تركه لشك يف وجوبه
وإن اعتقد الفرض سنة  (3)سهوا أو جهال سجد له وجوباترك الواجب 

كما لو اعتقد أن بعض أفعاهلا فرض، وبعضها   (4)أو بالعكس مل يضره
واخلشوع  (5)نفل، وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد اجلميع فرضا

 .(6)فيها سنة

                                         
= 

ا يف مبعىن وجب القضاء، ال مبعىن أنه ال يثاب عليها شيئ: قال الشيخ وغريه
اإلبطال هو بطالن الثواب، وال يسلم  َوال تـُْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْ اآلخرة، وقال يف 

 .بطالن مجيعه، بل قد يثاب على ما فعله فال يكون مبطال لعمله
بأن تردد أواجب أو ال؟ مل يسقط وجوبه، ولزمته اإلعادة ألنه ترك ما حيرم تركه ( 1)

وألنه ملا تردد يف وجوبه كان الواجب  عمدا، ومل يسقط فرضه للشك يف صحته،
عليه فعله احتياطا للعبادة، خبالف من ترك واجبا جاهال حكمه حبيث مل خيطر 

 .بباله وجوبه فإن حكمه حكم تاركه سهوا
أي يف باب سجود السهو مفصال، ويف بعض النسخ زيادة به فاملراد يأيت بالركن ( 2)

 .ل هنا بعض التفصيلوال ينجرب بسجود السهو وهو أوىل ألنه فص
ألنه ترك واجبا حيرم تركه، وتقدم األصل يف وجوب السجود له، وال ميتنع أن ( 3)

 .يكون للعبادة واجب جيرب إذا تركه وإن كانت ال تصح إال به كاحلج
 .أي ذلك االعتقاد ومثله حنو وضوء( 4)
الشرط من  صحت صالته إمجاعا قاله يف املبدع، أو مل يعتقد شيئا، أو مل يعرف( 5)

الركن، وأدى الصالة على وجهها، فهي صحيحة، اكتفاء بعلمه أن ذلك كله من 
 .الصالة

 اخلشوع يف الصالة سنة، ذكره املوفق والشيخ وغريمها وقيل واجب ( 6)
= 
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 (خبالف الباقي) (1)ومن علم بطالن صالته ومضى فيها أدب
لواجبات فال تبطل صالة من ترك سنة ولو بعد الشروط واألركان وا

 .(2)عمدا
  (3)(سنن أقوال)أي أركان الصالة وواجباهتا  (وما عدا ذلك)

 .(6)وآمني، والسورة (5)والبسملة (4)كاالستفتاح والتعوذ
                                         

= 

وقوله  َوِإنَـَّها َلَكِبريَة  ِإال َعَلى اخْلَاِشِعنيَ : فيها أو يف بعضها، قال الشيخ لقوله
 ْيف َصالهِتِْم َخاِشُعونَ  الَِّذيَن ُهم  واخلشوع اخلضوع واإلخبات، وهو معىن

 يقوم بالقلب يظهر منه سكون األطراف وأساسه حضور القلب 
بني يدي الرب جل وعال، والثواب مشروط حبضوره، وحضوره فراغه عن غري ما 

 .هو مالبس له، وهو هنا العلم بالفعل والقول الصادرين عن املصلي كما تقدم
تعزيرا لعصيانه وتالعبه، فإنه حيرم املضي فيها مع املنايف، كما حيرم الدخول فيها ( 1)

 .مع وجود املبطل
 .خبالف األركان والواجبات( 2)
والسنن هي القسم الثالث من أقوال الصالة وأفعاهلا، وحكي وهيئاهتا وهي ما  ( 3)

ن األقوال، وال كان فيها، وال تبطل برتكها، ولو عمدا، والسنن ضربان، األول سن
جيب السجود هلا قوال واحدا، وعد منها عشر سنن وغريه أكثر ففي اإلقناع سبع 
عشرة، وتأيت وعد منها اجلهر واإلخفات تبعا للمقنع ونوقش فيها وحكاه الوزير 

 .اتفاقا
 .أي باهلل من الشيطان الرجيم قبل القراءة يف األوىل( 4)
 .يف أول الفاحتة وأول كل سورة أي قراءة بسم اهلل الرمحن الرحيم،( 5)
 أي قول آمني بعد الفاحتة، وعنه واجبة لألمر هبا وقراءة سورة يف فجر ( 6)

ومجعة وعيد وتطوع، وأوليت مغرب ورباعية، وأما ثالثة مغرب وثالثة ورابعة ظهر 
= 
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وما زاد على املرة يف  (1)وملء السماء إىل آخره بعد التحميد
 (3)يف التشهد األخري والتعوذ (2)تسبيح الركوع والسجود وسؤال املغفرة

ووضع  (6)كرفع اليدين يف مواضعه  (5)سنن أفعال (و) (4)وقنوت الوتر
 .(8)والنظر إىل موضع سجوده (7)اليمني على الشمال حتت سرته

                                         
= 

 .وعصر وعشاء فبالفاحتة فقط، وتقدم، واتفق األئمة على أنه ال يسن
 .املنفردلإلمام واملأموم و ( 1)
 .يعين بني السجدتني( 2)
اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، إىل آخره والدعاء يف التشهد : أي قول( 3)

وبارك، إىل آخره بعد الصالة على : األخري، حلديث مث ليتخري من الدعاء وقول
 .وآله صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 .ملا يأيت يف بابه( 4)
نزاع، وهي الضرب الثاين من السنن، وعدها يف الكايف  ال تبطل الصالة برتكها بال( 5)

اثنتني وعشرين، ويف اإلقناع حنو األربعني، وتأيت ويف اهلداية أن اهليئات مخس 
وعشرون، ويف املستوعب وغريه مخس وأربعون، وقالوا مسيت هيئة ألهنا صفة يف 

 .غريها فهي صور األفعال وحاالهتا
ند اهلوي إىل الركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من وهي عند تكبرية اإلحرام، وع( 6)

 .الركعتني
 .أو على صدره بعد تكبرية اإلحرام، يف سائر حاالت القيام( 7)
 إال لعذر، ومراقبة إمام، وكصالة خوف، وحنوه، وتفريقه بني قدميه ( 8)

يسريا يف قيامه، وقيل يكون بني قدميه قدر شرب يف ركوعه وسجوده، ومراوحته 
 .هما، وهو مذهب مالك والشافعي، وابن املنذر وغريهمبين
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والتجايف فيه ويف  (1)ووضع اليدين على الركبتني يف الركوع
 .(4)وغري ذلك مما مر مفصالً  (3)ومد الظهر معتدال (2)السجود

                                         

 .مفرجيت األصابع( 1)
أي جمافاة عضديه عن جنبيه يف الركوع، وجمافاة بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ( 2)

 .ساقيه يف السجود
 .وجعل رأسه حياله، فال خيفضه وال يرفعه، واعتماده على ضبعيه وساعديه( 3)
البداءة بوضع ركبتيه قبل يديه يف سجوده ومتكني كل من بأدلته يف مواضعه، ومنه ( 4)

جبهته وأنفه وكل بقية أعضاء السجود من األرض يف سجوده، والتفريق بني 
ركبتيه، وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على األرض مفرقة فيه، ويف اجللوس 
 بني السجدتني ويف التشهد، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة، وتوجيه أصابع

يديه مضمومة حنو القبلة، ومباشرة املصلي بيديه وجبهته وعدمها بركبتيه، ورفع 
يديه أوال يف القيام من سجوده، وقيامه يف الركعة على صدور قدميه، معتمدا على 
ركبتيه، واالفرتاش يف اجللوس بني السجدتني، ويف التشهد األول والتورك يف الثاين، 

ني مضموميت األصابع، مستقبال هبا القبلة ووضع اليدين على الفخذين مبسوطت
بني السجدتني، وكذا يف التشهدين، إال أنه يقبض فيهما من اليمىن اخلنصر 
والبنصر وحيلق إهبامها مع الوسطى، ويشري بسبابتها، والتفاته ميينا ومشاال يف 
تسليمه، وتفضيل اليمني على الشمال يف االلتفات ونية اخلروج من الصالة 

 .دلة ذلك يف مواضعهاوتقدمت أ
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 (1)اجلهر واإلخفات والرتتيل واإلطالة والتقصري يف مواضعها ومنه
لعدم إمكان  (السجود لرتكه)أي ال جيب وال يسن  (ال يشرع)و

أي فهو  (فال بأس)لرتكه سهوا  (وإن سجد) (2)التحرز من تركه
 .(3)مباح

                                         

أي ومن سنن األفعال اجلهر يف مواضعه، بنحو تكبري وتسميع وقراءة يف جهرية ( 1)
إلمام، واإلخفات بنحو تشهد، وتسبيح ركوع وسجود، وسؤال مغفرة، وحتميد 
وقراءة يف غري حمل جهر، وكذا بنحو تكبري وتسليم، وتسميع لغري إمام، إال املأموم 

راءة، وإطالة يف الركعة األوىل، وختفيف صالة إمام والتقصري يف حلاجة، ومنه ترتيل ق
الركعة الثانية، إال يف الوجه الثاين من صالة اخلوف، والضمري يف مواضعها راجع 
إىل مجيع املذكورات وهذا جممع عليه يف اجلملة بنقل اخللف عن السلف، وإن كان 

ه مل يستغن مبا ذكر لسبقه قد يستغين مبا ذكرنا، لسبقه يف مواضعه، فمن حيث أن
 .ذكرنا ما أمهله تنبيها عليه

 .وألن السجود زيادة يف الصالة، فال يشرع إال بتوقيف( 2)
 .نصا لعموم حديث ثوبان وغريه( 3)
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 (1)باب سجود السهو

 (يشرع) (2)السهو يف الصالة النسيان فيها: قال صاحب املشارق
 .(3)جيب تارة ويسن أخرى، على ما يأيت تفصيله أي

                                         

: سها عن الشيء سهوا ذهل وغفل قلبه عنه إىل غريه فال يتذكره، ويف النهاية( 1)
ركه مع العلم به، قال ابن السهو يف الشيء تركه من غري علم، وعن الشيء ت

يف الصالة من إمتام نعمة اهلل على أمته،  صلى اهلل عليه وسلمالقيم، وكان سهوه 
إين ألنسى »: وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه هلم عند السهو، ويف املوطأ

 .«أو أنسى ألسن
السهو النسيان عدم ذكر ما قد كان مذكورا و : هو الغفلة، وقيل: ومتامه وقيل( 2)

ذهول وغفلة، عما كان يف الذكر وعما مل يكن اهـ ونسي الشيء نسيانا ضد 
ترك الشيء على ذهول وغفلة وتركه على : حفظه وقيل إنه مشرتك بني معنيني

الفرق بني الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكرته تذكر، : تعمد وقصد، وقيل
: قال غري واحدفرق بعضهم وليس بشيء، و : خبالف الساهي، وقال احلافظ

ذهول القلب عن املعلوم يف : السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مرتادفة معناها
يقرب أن تكون متحدة اهـ وجاء لفظ النسيان والسهو : احلافظة، وقال اآلمدي

يف الشرع مبعىن، وأما اخلطأ فهو ما ال يتنبه بالتنبيه عليه، أو يتنبه بعد اتعاب، 
ه غم للشيطان، وجرب للنقصان، ورضى للرمحن، حكمة سجود السهو أن: ويقال

وصاحب املشارق، هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى 
بن عياض اليحصيب السبيت، إمام وقته، صاحب التصانيف اجلليلة كشرح مسلم، 
ومشارق األنوار يف شرح غريب األحاديث الصحاح الثالثة املوطأ والبخاري 

 .مائة وأربع وأربعني وتقدمومسلم، تويف سنة مخس
 المرية يف مشروعية سجود السهو، وال خالف، وأنه إذا سها يف صالته ( 3)

= 
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ال يف ) (1)يف اجلملة (وشك)سهوا  (ونقص)سهوا  (لزيادة)
 (2)«إذا سها أحدكم فليسجد» :صلى اهلل عليه وسلملقوله  (عمد

 .(3)فعلق السجود على السهو

                                         
= 

جربه بسجود السهو، وهو سنة عند الشافعي، وأوجبه أبو حنيفة ومالك يف 
 صلى اهلل عليه وسلمحيفظ عن النيب : النقصان وأمحد يف الزيادة والنقصان، وقال

ثنتني فسجد، وسلم من ثالث فسجد، ويف الزيادة، فيه مخسة أشياء، سلم من ا
املعتمد عند أهل : والنقصان وقام من اثنتني ومل يتشهد فسجد، وقال اخلطايب

العلم هذه األحاديث اخلمسة حديثا ابن مسعود وأيب سعيد، وأيب هريرة وابن 
 .حبينة

 .أي يف بعض الصور فال يشرع لكل شك، بل وال لكل زيادة أو نقص( 1)
إذا شك أحدكم وغريها من قوله »: وقوله« إذا نسي أحدكم فليسجد»: وقوله( 2)

 .«صلى اهلل عليه وسلموفعله 
ألن الشرع إمنا ورد فيه وألنه شرع جربانا، والعامد ال يعذر فال ينجرب خلل صالته ( 3)

بسجوده، خبالف الساهي، ولذلك أضيف السجود إىل السهو من إضافة املسبب 
احلكمة يف جعله جابرا : د سببه السهو، وقال احلافظإىل السبب أي سجو 

للمشكوك فيه دون االلتفات وغريه مما ينقص اخلشوع، ألن السهو ال يؤاخذ به 
يشرع : املكلف، فشرع له اجلرب دون العمد، ليتقظ العبد له فيجتنبه، وقال الشيخ

يف أي  وهو من خصائص هذه األمة، ومل يعلم. للسهو ال للعمد عند اجلمهور اهـ
وقت شرع، قال يف الذخرية، التقرب إىل اهلل بالصالة املرقعة اجملبورة إذا عرض فيها 
الشك، أوىل من األعراض عن ترقيعها والشروع يف غريها، واالقتصار عليها بعد 

ومنهاج أصحابه  صلى اهلل عليه وسلمالتوقيع أوىل من إعادهتا، فإنه منهاجه 
 .والسلف الصاحل بعدهم
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سوى صالة جنازة  (1)متعلق بيشرع (الفرض والنافلة)صالة  (يف)
 (3)فمىت زاد فعال من جنس الصالة) (2)هووسجود تالوة وشكر وس

يف حمل قيام ولو قل، كجلسة  (أو قعودا)يف حمل قعود  (قياما
 .(4)االسرتاحة

                                         

شرع سجود السهو بوجود أسبابه يف فرض ونفل، لعموم األخبار وفاقا وقال أي ي( 1)
 .ال فرق بني النافلة والفرض يف سجود السهو يف قول عوام أهل العلم: الشارح

فال سجود للسهو فيها وفاقا، فأما صالة اجلنازة فألهنا ال سجود يف صلبها ففي ( 2)
لو شرع كان اجلرب زائدا على جربها أوىل، وأما سجود التالوة والشكر فإنه 

األصل، وأما سجود السهو فألنه يفضي إىل التسلسل، وحكاه إسحاق وغريه 
إمجاعا وسواء كان السهو قبل السالم أو بعده، ولو سها بعد سجود السهو وقبل 
السالم مل يشرع له السجود، وكذا حديث النفس ولو طال، لعدم إمكان التحرز 

، «إن اهلل جتاوز عن هذه األمة ما حدثت به أنفسها» :منه، فعفى عنه، وملا ثبت
وسوى نظر إىل شيء فال يشرع له السجود، ألن الشرع مل يرد به، وال يشرع 

 .سجود السهو يف صالة خوف
بدأ يف تفصيل األحوال الثالثة، بالزيادة وهي إما زيادة أفعال أو أقوال وكل منها ( 3)

 .ينقسم إىل قسمني ويأيت مفصال
ولو كان اجللوس الذي زاده قدر جلسة االسرتاحة عقب الركعة، بأن جلس  أي( 4)

عقبها للتشهد ألنه مل يردها فيسجد لذلك ألنه زاد جلسة، أشبه ما لو كان قائما 
فجلس، وصفة جلسة االسرتاحة كاجللوس بني السجدتني، وقال الزركشي، إن  

يف تصحيح الفروع، كان يسريا فال سجود عليه، ومال إليه يف املغين، وصححه 
ولو رفع رأسه من سجود ليجلس لالسرتاحة وكان موضع جلوس للفصل أو 
التشهد مث ذكر، أو جلس للفصل يظنه التشهد وطول له مل جيب له سجود، ولو 

 .جلس للتشهد قبل سجود سجد
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صالته إمجاعا قاله يف  (أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت)
 صلى اهلل عليه وسلملقوله  (2)(سهوا يسجد له)إن فعله  (و) (1)الشرح

جل أو نقص في صالته فإذا زاد الر » :يف حديث ابن مسعود
ولو نوى القصر فأمت سهوا ففرضه  (3)رواه مسلم «فليسجد سجدتين

 .(5)ويسجد للسهو استحبابا (4)الركعتان

                                         

ألنه هبا خيل بنظم الصالة ويغري هيئتها، فلم تكن صالة، وال فاعلها مصليا، إال ( 1)
متام إذا نوى القصر فأمت عمدا فال تبطل، ألنه رجع إىل األصل، وقوله بطلت يف اإل

أي فسدت والباطل والفاسد امسان ملسمى واحد، وهو ما مل يكن صحيحا، ويف 
 .ويتجه الباطل ما اختل ركنه والفاسد ما اختل شرطه: الغاية

و سجودا سهوا أي وإن زاد قياما أو قعودا ولو قدر جلسة االسرتاحة أو ركوعا أ( 2)
بالسنة وإمجاع املسلمني، وكذلك الزيادة خطأ إذا : مل تبطل، قال شيخ اإلسالم

 .اعتقد جوزاها اهـ ويسجد له وجوبا، ومىت ذكر عاد إىل ترتيب الصالة بغري تكبري
ما »: صلى بنا مخسا، فلما انفتل توشوش القوم، فقال: ويف رواية عنه قال( 3)

فإنك صليت مخسا فانفتل : قالوا« ال»: الصالة؟ قالهل زيد يف : قالوا« شأنكم؟
، وألن «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني»: مث سجد سجدتني مث سلم، وقال

 صلى اهلل عليه وسلمالزيادة سهو، فتدخل يف قول الصحايب، سها رسول اهلل 
 .فسجد بل هي نقص يف املعىن، فشرع هلا السجود لينجرب النقص

الق كالمهم عدم الكراهة لذلك، وذكر الشيخ أنه يكره كما وفاقا، ومقتضى إط( 4)
 .يف الغاية

 .ألن عمده ال يبطلها فلم جيب السجود إذا( 5)
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  (وإن زاد ركعة) (1)وإن قام فيها أو سجد إكراما إلنسان بطلت
فلم يعلم )أو رابعة يف مغرب، أو ثالثة يف فجر  (2)كخامسة يف رباعية

صلى اهلل ملا روي عن ابن مسعود أن النيب  (3)(منها سجد حىت فرغ
إنك صليت مخسا، فانفتل : صلى مخسا، فلما انفتل قالوا عليه وسلم

 (فيها)بالزيادة  (وإن علم) (4)مث سجد سجدتني مث سلم، متفق عليه
ألنه لو مل جيلس لزاد يف  (5)بغري تكبري (جلس يف احلال)أي يف الركعة 

 .(7)(يتشهد إن مل يكن تشهدف) (6)يف الصالة عمدا وذلك يبطلها

                                         

إمجاعا والقيام قد هنى عنه خارجها لئال يتشبهوا باألعاجم الذين يقومون ( 1)
لعظمائهم وهم قعود، والسجود ال جيوز فعله إال هلل عز وجل، وإن كان على وجه 

ة يف غري شريعتنا كما يف قصة يوسف، ففي شريعتنا ال يصلح إال هلل عز التحي
 .وجل، وإذا كان قد هنى عن القيام فكيف بالركوع والسجود

 .أي قام إىل ركعة زائدة كخامسة يف ظهر أو عصر أو عشاء( 2)
 .وهو قول مجهور العلماء مالك والشافعي والنخعي والزهري وغريهم( 3)
نا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد إمنا أ»وملسلم ( 4)

 .«وإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتني»: ويف رواية له« سجدتني
 .وبىن على فعله قبل تلك الزيادة لئال يغري هيئة الصالة( 5)
وتقدم ذكر اإلمجاع عليه، وما ذكر عن أيب حنيفة أنه يضيف إليها أخرى فتكون ( 6)

 .عا خبالف السنةالركعتان تطو 
 .يعين قبل قيامه( 7)
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 (1)لتكمل صالته (وسلم)للسهو  (وسجد)ألنه ركن مل يأت به 
وإن كان تشهد ومل يصل  (2)وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم

صلى عليه، مث سجد للسهو، مث  صلى اهلل عليه وسلمعلى النيب 
وإن قام إىل ثالثة هنارا وقد نوى ركعتني نفال رجع إن شاء  (3)سلم،

وإن   (5)وله أن يتمها أربعا وال يسجد، وهو أفضل (4)سجد للسهوو 
ألهنا صالة  (6)كان ليال فكما لو قام إىل ثالثة يف الفجر نص عليه

 .(7)شرعة ركعتني، أشبهت الفجر

                                         

 .إمجاعا: قال النووي وغريه( 1)
 .وال يتشهد لوقوع سهوه قبل قيامه موقعه( 2)
 .ذكره يف الشرح وغريه، وهو قول مالك والشافعي وغريمها( 3)
يفهم منه أنه إذا نوى أربعا هنارا مث قام إىل خامسة كان كالقائم إىل ثالثة ليال، ( 4)

كقيام إىل خامسة بظهر، وال يعارضه ما يأيت يف التطوع من أن : وقال عثمان
الزيادة على أربع هنارا مكروهة فقط، ألن ذلك مفروض فيمن نوى الزيادة ابتداء، 

 .وما هنا فيمن مل ينوها
 .أي إمتامها أربعا، إلباحة التطوع بأربع هنارا( 5)
يتمها أربعا ويسجد : ت، وعنهوعليه فيلزمه الرجوع، فإن مل يرجع عاملا عمدا بطل( 6)

للسهو يف الليل أو النهار، وهو مذهب مالك والشافعي، ملا ثبت من تطوعه 
 .يف الليل بأربع صلى اهلل عليه وسلم

، ويأيت محله على األفضلية أو األخفية، وصرح «صالة الليل مثىن مثىن»: حلديث( 7)
 .يف اإلنصاف باألفضلية
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ويلزمهم  (2)أي نبهاه بتسبيح أو غريه (1)(وإن سبح به ثقتان)
 .(5)زيادة أو نقصانسواء سبحا به إىل  (4)لزمه الرجوع إليهما (3)تنبيهه

 .(5)نقصان

                                         

ا حرين أو عبدين، رجلني أو امرأتني أو رجال أي عدالن ضابطان، سواء كان( 1)
وامرأة شاركاه يف العبادة أو ال، واختار أبو حممد اجلوزي جواز رجوعه إىل قول 
واحد إن ظن صدقه، وجزم به يف الفائق واملوفق، قال يف اإلنصاف، عمال بظنه ال 

 .بتسبيحه
وغريه، وعبارة  كإشارة أو تنبيه بقرآن، كما دلت عليه النصوص، قاله الشيخ( 2)

 .نبه، وهو أوىل لشموله، ولذلك صرفه الشارح إليه: الفروع
على ما جيب السجود لسهوه وظاهره ولو غري مأمومني أما املأمومون فالرتباط ( 3)

 .صالهتم بصالته، حبيث تبطل ببطالهنا وألمره عليه الصالة والسالم بتذكريه
قبل  صلى اهلل عليه وسلميههم ألنه هذا جواب الشرط لريجع إىل الصواب إىل تنب( 4)

قول أيب بكر وعمر يف قصة ذي اليدين وأمر بتذكريه، وظاهره أنه ال يرجع إىل 
مل يرجع إىل قول ذي اليدين وحده،  صلى اهلل عليه وسلمقول واحد، ألن النيب 

 .وتقدم اختيار املوفق وغريه رجوعه إىل واحد يظن صدقه
عن زيادة كقيام من رابعة إىل خامسة، أو كان أي سواء كان تنبيههم لرجوع ( 5)

تنبيههم للرجوع إىل اإلتيان بنقصان كقيامه عن التشهد األول، ويلزمه قبول قوهلما 
بشرطه، وال يلزمه الرجوع إىل فعل مأمومني من حنو قيام أو قعود بال تنبيه، ألمر 

لفعلهم ويف الشارع بالتنبيه بتسبيح الرجال وتصفيق النساء، وال تبطل إن رجع 
إذا : اإلنصاف، وفعل ذلك منهم مما يستأنس به، ويقوى ظنه، ونقل أبو طالب

صلى بقوم حترى ونظر إىل من خلفه، فإن قاموا حترى وقام، وفعل ما يفعلون، 
 .وذلك واهلل أعلم ما مل يكن عنده يقني
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 (2)واملرأة كالرجل (1)وسواء غلب على ظنه صواهبما أو خطؤمها
ومل جيزم بصواب نفسه بطلتا )على عدم الرجوع  (أصر)إن  (فـ)

وإن جزم بصواب نفسه مل يلزمه  (4)ألنه ترك الواجب عمدا (3)(صالته
وإن  (6)ألن قوهلما إمنا يفيد الظن، واليقني مقدم عليه (5)الرجوع إليهما

 .(7)وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قوهلم

                                         

والفرق  فيلزمه الرجوع نص عليه، وجزم به املوفق وغريه، ما مل يتيقن صواب نفسه،( 1)
بني الظن وغالب الظن، أن الظن إذا قوى أحد الطرفني وترجح على اآلخر ومل 
يأخذ القلب ما ترجح به، ومل يطرح اآلخر فهو الظن، وإذا عقد القلب على 

 .أحدمها وترك اآلخر فهو غالب الظن
 يف تنبيه اإلمام، وإال مل يكن يف تنبيهها فائدة، وملا شرع تنبيهها بالتصفيق يف( 2)

 .أشرف العبادة، واملراد خبالف املميز فال عربة بتنبيهه
قوال واحدا، ما مل يكن إصراره على عدم الرجوع جلربان نقص، كما لو قام قبل ( 3)

 .أن يتشهد التشهد األول وحنوه ونبهوه بعد أن قام ومل يرجع، حلديث املغرية
 .وال ينجرب بسجود يف قول مجهور العلماء( 4)
 .ا علم كذب البينة، وأما مها فيفارقانه حيث جزما بذلككاحلاكم إذ( 5)
 .وهو ما جزم به يف نفسه، فيعمل بيقينه كاحلاكم( 6)
وذلك بأن أشار بعضهم بالقيام وبعضهم بالقعود مثال، سقط قوهلم، كبينتني ( 7)

: ويعمل بغلبة ظنه، واختاره مجع، فإن قيل: تعارضتا ويأخذ باألقل وفاقا ويف املبدع
يه إمنا يكون بالتسبيح أو التصفيق فكيف يتصور اختالفهم؟ قيل قد ينبه التنب

بعضهم بالتسبيح، وبعضهم باإلشارة أو قبض يد، أو غري ذلك مما يدل على 
 .خالف قول املسبح
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أي تبع  (صالة من تبعه)بطلت  (و) (1)ويرجع منفرد إىل ثقتني
جاهال )من تبعه  (ال (2)عاملا)إماما أيب أن يرجع حيث يلزمه الرجوع 

ويسلم  (4)وال من فارقه جلواز املفارقة للعذر (3)للعذر (أو ناسيا
 .(6)الزائدة إذا تابعه فيها جاهال وال يعتد مسبوق بالركعة (5)لنفسه

                                         

 .ما مل جيز بصواب نفسه كما تقدم يف اإلمام، حىت يف طواف( 1)
إن قيل ببطالن صالة اإلمام مل  أي بزيادهتا وبطالن صالته بذلك، ذاكرا هلا ألنه( 2)

جيز اتباعه فيها، كما لو اقتدى مبن يعلم حدثه، وإن قيل بصحتها فهو يعتقد 
 .خطأه وأن ما قام إليه ليس من صالته

يف اخلامسة حيث  صلى اهلل عليه وسلمألن الصحابة رضي اهلل عنهم تابعوا النيب ( 3)
 .ةمل يعلموا، وتومهوا النسخ، ومل يؤمروا باإلعاد

أي وال تبطل صالة من فارقه، جلواز املفارقة للعذر وهو زيادته فيها وعبارة األقناع ( 4)
واملنتهى، وجوب مفارقته العتقاد خطئه، وعنه ينتظر ليسلم معه، وعنه خيري يف 

 .وانتظاره حىت يسلم معه أحسن: انتظاره ومتابعته، قال الشيخ وغريه
بعد قيامه لزائدة،وتنبيهه وإبائه الرجوع إذا مت  أي ويسلم املأموم املفارق إلمامه( 5)

 .التشهد األخري لنفسه للعذر
أي ال حيتسب مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابع اإلمام فيها جاهال، سواء دخل مع ( 6)

اإلمام فيها أو قبلها، لعدم اعتداد اإلمام هبا ولوجوب املفارقة على من علم احلال، 
يف األصح، ألنه لو مل : ا، يعتد هبا، قال يف الرعايةوقال القاضي واملوفق وغريمه

حيسب له هبا للزمة أن يصلي مخسا مع علمه بذلك، وألن اإلمام يعتقد وجوهبا 
 .عليه
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كثر عادة من غري جنس تمس)يف الصالة متوال  (وعمل)
 (يبطلها عمده وسهوه) (2)كاملشي واللبس ولف العمامة  ((1)الصالة
أي يسري  (وال يشرع ليسريه) (4)إن مل تكن ضرورة وتقدم (3)وجهله

 .(5)ولو سهوا (سجود)عمل من غري جنسها 

                                         

هذا هو القسم الثاين من زيادة األفعال، وهو كل عمل عد يف العادة كثريا، وال ( 1)
يف فتحه   عليه وسلمصلى اهلليتقيد بثالث وال غريها، بل خبالف ما يشبه فعله 

الباب لعائشة ومحله أمامة وحنو ذلك، فال يبطلها واملتوايل هو الذي ال تفريق بينه 
 .فلو فرق بني العمل مل تبطل، ويكفي حنو قراءة آية أو ركوع

 .وكاخلياطة والكتابة، ملا مل يكن من جنسها، هذا إذا كثر وإال فال( 2)
ا بطالهنا بالكثري عمدا فال نزاع فيه حكاه يف لقطعه املواالة بني األركان، فأم( 3)

الشرح واإلنصاف وغريمها، وأما سهوا فعلى الصحيح من املذهب، واختار اجملد 
وغريه، ال تبطل بالعمل الكثري سهوا، لقصة ذي اليدين، فإنه مشي وتكلم، وبىن 

ذلك، على ما تقدم من صالته، واملراد ببطالهنا باملستكثر، إذا مل يكن حاجة إىل 
 .وإشارة أخرس كفعله، ال كقوله، فال تبطل الصالة إال إذا كثرت وتوالت

فيما يكره يف الصالة، والضرورة كخوف وهرب من عدو وحنوه وكسيل وحريق ( 4)
وسبع، فإذا كان ضرورة مل تبطل، ألن الضرورات تبيح احملظورات وعدا ابن اجلوزي 

ان يسريا عادة ومل يتوال ولو  من الضرورة من به حك ال يصرب عنه، وكذا إن ك
 .صلى اهلل عليه وسلمكثر، وال بأس به حلاجة، ملا تقدم من فعله 

ألنه مل يرد السجود له، وال يصح قياسه على ما ورد من السجود، ملفارقته إياه، ( 5)
 .وألنه ال يكاد خيلو منه صالة، ويشق التحرز منه
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وال تبطل بعمل  (1)ري من غري جنسها فيهاويكره العمل اليس
 .(2)قلب

                                         

عبث ويذهب اخلشوع الذي هو  كفتح الباب، ولف العمامة، لغري حاجة، ألنه( 1)
 .لب الصالة وروحها

وإن طال وفاقا أليب حنيفة والشافعي، ملشقة التحرز منه، ما مل يرتك واجبا، وإال ( 2)
أخاف أن »: وقال« إهنا أهلتين آنفا عن صاليت»: أبطل قال عليه الصالة والسالم

فيها فكر ففيها أهنا تصح وإن حصل « حىت ال يدري كم صلى»: وقوله« تفتنين
وهذا بإمجاع من يعتد به يف اإلمجاع اهـ، ونقل : واشتغال قلب بغريها، قال النووي

اإلمجاع غري واحد أهنا ال تبطل حبديث النفس ولو كثر، واتفقوا على كراهته ويف 
، ما مل تعمل، أو تكلم متفق «إن اهلل جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها»احلديث 

احلديث ولكن كانت قرة « أنا يف الصالة تربأ عندناذكرت و »عليه، ويف الصحيح 
عينه يف الصالة، ومل يشغله ما هو فيه عن مراعاة أحوال املأمومني وغريهم مع  

وإين ألجهز جيشي : كمال إقباله وقربه من اهلل، وخضوعه بني يديه، وقال عمر
ويذكره ما  يف الصالة، رواه البخاري وألن الشيطان كثريا ما حيول بني املرء ونفسه،

 .مل يكن يذكر
: وهو أنواع: إذا غلب الوسواس على أكثر الصالة ال يبطلها، قال: قال شيخ اإلسالم

ما ال مينع ما يؤمر به بل مبنزلة اخلواطر، فال يبطلها، لكن من سلمت صالته فهو 
أفضل، وما منع الفهم، وشهود القلب، حبيث يصري غافال، فال ريب يف منع 

، وهل يبطل ويوجب اإلعادة؟ فيه تفصيل فإن  «إال ما عمل بقلبه»: الثواب لقوله
كانت الغفلة أقل من احلضور مل جتب اإلعادة وإن كان الثواب ناقصا فإن 

 .النصوص قد تواترت بأن السهو ال يبطلها وإمنا جيرب بعضه بسجديت السهو
اهر، ال تصح يف الباطن، وإن صحت يف الظ: وإن غلبت الغفلة على احلضور، فقيل

 ال جتب عليه اإلعادة وإن كان ال ثواب له هذا املأثور عن أمحد : وقيل
إن الشيطان خيطر بني املرء ونفسه، يذكره ما مل يكن يذكر، حىت »وغريه ملا ثبت 

= 
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بيسري أكل )الصالة  (وال تبطل) (1)وإطالة نظر إىل شيء وتقدم
 .(3)لعموم عفى ألميت عن اخلطأ والنسيان (2)(وشرب وسهوا أو جهال

                                         
= 

وأمره بسجدتني السهو ومل يأمره باإلعادة، ومل يفرق بني « ال يدري كم صلى
ت على أن األجر والثواب مشروط القليل والكثري، فإن النصوص واآلثار إمنا دل

باحلضور، ال تدل على وجوب اإلعادة ال باطنا وال ظاهرا، ورجح أن الغفلة سبب 
لنقص الثواب، أو فواته اخلاص، ال أنه ال أجر له فيه بالكلية بقصة ختفيف عمار، 

ال »، وقوله فيمن صلى ركعتني «ال يستجاب الدعاء من قلب غافل»: وقوله
هذا يف املؤمن : ، وغري ذلك، وقال يف موضع آخر«غفر له حيدث فيهما نفسه

الذي يقصد العبادة هلل بقلبه مع الوسواس وأما املنافق الذي ال يصلي إال رياء 
ومسعة فعمله حابط، وال حيصل له به ثواب، وال يرتفع به عنه عذاب، وال يثاب 

 .على عمل مشوب إمجاعا
 .وككتاب ولو بقلبه دون لسانه فيما يكره يف الصالة وكنقش يف جدار،( 1)
 .فرضا كانت الصالة أو نفال( 2)
وألن تركهما عماد الصوم، وركنه األصلي، فإذا مل يؤثر فيه حالة السهو فالصالة ( 3)

فعلى هذا يسجد، ألنه يبطل الصالة عمده فعفى : أوىل، وكالسالم قال يف الكايف
ا إذا كثر، فهما أوىل، عن سهوه، فيسجد له كجنس الصالة، ألن غريمها يبطله

وألن الصالة عبادة بدنية، فيندر ذلك فيها، وهي أدخل يف الفساد، بدليل احلدث 
 .والنوم، خبالف الصوم، وألنه ينقطع عن القياس
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 (وال) (1)ا منهما كغريمهاوعلم منه أن الصالة تبطل بالكثري عرفً 
ملا روي أن ابن الزبري شرب يف  (2)(انفل بيسري شرب عمدً )يبطل 
وألن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إىل جرعة ماء  (3)التطوع

وظاهره أنه يبطل بيسري األكل  (4)لدفع العطش، فسومح فيه كاجللوس
 .(6)اوأن الفرض يبطل بيسري األكل والشرب عمدً  (5)اعمدً 

                                         

بغري خالف، قاله يف الشرح واملبدع وغريمها، وحكى ابن املنذر وغريه إمجاع ( 1)
أكل أو شرب يف صالة الفرض العلماء على املنع من األكل والشرب، وأنه إن 

 .عامًدا لزمته اإلعادة
وهو املشهور عن أمحد، ويف : وهو مفهوم ما قطع به يف املقنع واملنتهى، قال الوزير( 2)

الفروع، وعنه ونفله أي تبطل وفاقا، واألشهر باألكل وصحح يف الشرح أن النفل  
أمجع كل من حنفظ : كالفرض، وهو قول األكثر، قاله يف املبدع، وقاله ابن املنذر
 .عنه من أهل العلم على أن املصلي ممنوع من األكل والشرب

وكذا سعيد بن جبري، وقال طاوس، ال بأس وقال اخلالل، سهل أبو عبد اهلل يف ( 3)
ذلك، وابن الزبري هو عبد اهلل بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد 

د عام اهلجرة، أحد العبادلة والشجعان العزى القرشي وأمه أمساء بنت أيب بكر ول
بويع باخلالفة سنة أربع وستني، وويل إىل أن قتله احلجاج مبكة سنة ثالث 

 .وسبعني
 .أي كما سومح يف اجللوس يف النافلة( 4)
 .ألنه ينايف هيئة الصالة( 5)
وهو إمجاع من حنفظ عنه يف الفرض، ألهنما : ألنه ينايف الصالة قال يف املبدع( 6)

 .افيان الصالةين
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بني وال تبطل ببلع ما  (1)وبلغ ذوب سكر وحنوه بفم كأكل
ويف التنقيح  (3)قال يف اإلقناع، إن جرى به ريق (2)أسنانه بال مضغ

  (5)روع يف غري موضعهشوإن أتى بقول م (4)واملنتهى ولو مل جير به ريق
وقعود وتشهد يف قيام وقراءة سورة )كقراءة يف سجود وركوع   (5)موضعه

مل )من رباعية أو يف الثالثة من مغرب  (األخريتني)الركعتني  (سورة يف
 .(6)مدهبتع (تبطل

                                         

أي حكم بلع ذوب سكر، وهو ماء القصب إذا أغلي واشتد، وقذف بالزبد ( 1)
أول ما عمل بطربزاذ وكذا حنوه كحلوى وترجنبيل حكم : فارسي معرب، ويقال

 .األكل وفاًقا، وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء املطر فابتلعه
 .ألنه ليس بأكل ويسري( 2)
وهو اليسري الذي ال ميكن االحرتاز منه، قال شارحه، صوابه ما جيري به ريق، ( 3)

 .وألن ذلك ال يسمى أكال
وهو الذي له جرم، وال جيري إال باإلزدراد، وتبعهما العسكري والشويكي، وقال ( 4)

وهذا بعيد، تابع فيه الفروع واستبعده ابن نصر اهلل، قال : احلجاوي على التنقيح
ري به ريقه بل جيري بنفسه وهو ما له جرم تبطل يف اإلقناع تبًعا للمجد، وما ال جي

به أي ببلعه، وهو مفهوم الرعاية والفروع واإلنصاف واملبدع، وال تبطل برتك لقمة 
يف فمه مل ميضغها ومل يبتلعها حىت فرغ من الصالة، ويكره ذلك وإن الكها ومل 

 .يبتلعها فهو كالعمل إن كثر أبطل وإال فال
زيادة األقوال، وهي قسمان، ما يبطل عمده وما ال يبطل، وهذا أول الشروع يف ( 5)

 .وبدأ ما ال يبطل، وثين مبا يبطل، ومن باب الرتقي والبداءة باألسهل
 يف التشهد األول لقوله  صلى اهلل عليه وسلموفاقا، وكذا الصالة على النيب ( 6)

= 
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أي السهو  (ومل جيب له) (1)ألنه مشروع يف الصالة يف اجلملة
وإن ) (2)أي يسن كسائر ما ال يبطل عمده الصالة (سجود بل يشرع)

 .(3)(ا بطلتعمدً )أي إمتام الصالة  (سلم قبل إمتامها

                                         
= 

ل على والعم: قال الرتمذي« إذا جلس يف الركعتني األوليني كأنه على الرضف»
هذا عند أهل العلم، يرون أن ال يطيل القعود يف الركعتني األوليني، وال يزيد على 

إن زاد على التشهد فعليه سجدتا : التشهد شيئا يف الركعتني األوليني، وقالوا
 . السهو، هكذا عن الشعيب وغريه

ركوع وإن سبح اهلل ومحده يف غري : أي يف غري هذه املواضع، قال النووي وغريه( 1)
وسجود مل تبطل، سواء قصد به تنبيه غريه أو ال، وهو مذهب الشافعي واألوزاعي 

تبطل به، : ومجهور العلماء، ملا يف الصحيحني من حديث سهل ابن سعد، وقيل
ذكره ابن اجلوزي وابن حامد وأبو الفرج يف قراءته راكعا أو ساجدا، لنهيه عليه 

وهو قول : كوع والسجود، قال الرتمذيالصالة والسالم عن قراءة القرآن يف الر 
أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، كرهوا القراءة يف الركوع اهـ فيسن األدب مع  
كالم اهلل أن ال يقرأ يف هاتني احلالتني، فإهنما حالتا ذل واخنفاض، وكالم اهلل 
أشرف الكالم، فاالنتصاب أوىل به، إذ هو أشرف حاالت العبد، وعليه فيتأكد 

 .ها يف تلك املواضع، ويتأكد سجود السهو لهترك
صححه غري واحد، منهم صاحب الفروع والوسيلة والرعاية، ونصره مجاعة، لعموم ( 2)

رواه مسلم، فإن مل يكن مشروًعا كآمني « إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني»
 .مهارب العاملني؛ اهلل أكرب كبريا، مل يشرع له سجود، جزم به يف املغين والشرح وغري 

 .بال نزاع: قال يف اإلنصاف وغريه( 3)
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سهوا مث ذكر )السالم  (وإن كان) (1)ألنه تكلم فيها قبل إمتامها
 (وسجد) (3)حنرف عن القبلة، أو خرج من املسجدوإن ا (2)(ا أمتهاقريبً 

لكن إن مل يذكر حىت قام، فعليه أن  (4)للسهو لقصة ذي اليدين
 .(5)عن جلوس يهجيلس لينهض إىل اإلتيان مبا بقي عل

                                         

وظاهره سواء كان الباقي منها واجب أو ركن فكالمها يبطلها تركه عمدا، وهو ( 1)
 .ظاهر املنتهى تبعا للمقنع

الصالة وسجد للسهو، نص عليه، ويف اإلنصاف، بال خالف أعلمه وقال : أي( 2)
ألنه عليه الصالة والسالم فعله  يف املغين، ومل تبطل بالسالم سهًوا، رواية واحدة

وهو وأصحابه وبنوا على صالهتم، وألن جنسه مشروع فيها، أشبه الزيادة فيها من 
جنسها، ويف الشرح وغريه، وإن مل يطل الفصل أتى مبا ترك، ومل تبطل صالته 

 .إمجاعا لقصة ذي اليدين
 .أي أمتها ما مل يطل الفصل وفاًقا( 3)
ث أيب هريرة، وفيها فخرجت السرعان من باب املسجد املتفق عليها من حدي( 4)

« مل أنس ومل تقصر»: فقال« أنسيت أم قصرت الصالة؟»يا رسول اهلل : فقالوا
نعم، فتقدم : فقالوا« أكما يقول ذو اليدين؟»: ويف القوم أبو بكر وعمر، فقال
ن قام فدخل احلجرة فخرج فصلى الركعة اليت كا:فصلى ما ترك، مث سلم، وملسلم

جير : خرج إىل منزله، ويف أخرى: ترك مث سجد سجديت السهو، مث سلم، ويف رواية
رداءه مغضبا، وهذه أفعال كثرية قطعا، وذو اليدين هو اخلرباق السلمي، أسلم يف 

 .وعاش حىت روى عنه متأخروا التابعني صلى اهلل عليه وسلمأواخر زمن النيب 
 .ا عن جلوس مع النيةمتعلق بينهض، ألنه مل يأت بالقيام هل( 5)
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وإن   (1)ألن هذا القيام واجب للصالة فلزم اإلتيان به مع النية
تعذر البناء ا بطلت، لفإن طال الفصل عرفً  (2)كان أحدث استأنفها

 ؛يا غالم: كقوله  (لغري مصلحتها)يف هذه احلالة  (أو تكلم) (3)إذا
إن صالتنا » :صلى اهلل عليه وسلملقوله  (4)صالته (بطلت)اسقين 

 .(5)رواه مسلم «هذه َل يصلح فيها شيء من كالم اآلدميين

                                         

 .وهو مل يأت به معها: أي( 1)
 .ألن احلدث ينافيها واستمرار الطهارة شرط، وقد فات( 2)
ألهنا صالة واحدة فلم جيز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل، لفوات ( 3)

املواالة بني أركاهنا، وطول الفصل يؤخذ من العرف، حيث مل يرد حتديده بنص، 
ل شيء مل يأت يف الشرع حتديده، يرجع فيه إىل العرف، وقيل وذلك قاعدة يف ك

صلى هو مضي قدر تلك الصالة، وقيل ركعة، واألوىل املقاربة، كمثل حال النيب 
إذا مل يذكر املرتوك حىت شرع يف : يف خرب ذي اليدين، ويف املبدع اهلل عليه وسلم

وىل وأمتها، ألنه صالة غريها، فإن طال الفصل بطلت، وإن مل يطل عاد إىل األ
عمل من جنس الصالة سهوا فلم تبطل، كما لو زاد ركعة اهـ، والعرف هو ما 

 .استقر من األمور يف العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول
 .يعين اليت سلم فيها عن نقص بطلبه السقي، وهو خارج عن مصلحتها( 4)
ه ما يشاء، ومما أحدث أن ال إن اهلل حيدث من أمر » صلى اهلل عليه وسلمولقوله ( 5)

، «فأمرنا بالسكوت، وهنينا عن الكالم»وقال زيد بن أرقم، « تكلموا يف الصالة
ال تفسد بالكالم إذا سلم وتكلم يظن أن صالته : ولغريها من األحاديث، وعنه

 .قد متت، ألنه نوع من النسيان، أشبه املتكلم جاهالً 
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ككالمه يف   (1)«َل يحل»أبو داود مكان ال يصلح : وقال
سواء   (2)صالة، فتبطل به للحديث املذكورصلبها، أي يف صلب ال

، ا أو جهالً ا أو غريه، وسواء كان الكالم عمدا أو سهوً كان إمامً 
 .(3)اا أو مكرهً طائعً 

                                         

فأمرنا »وقول زيد بن أرقم  َوُقوُموا هلِل َقانِِتنيَ : وهو مبعناه فيحرم، ولقوله تعاىل( 1)
: ، رواه اجلماعة من طرق، واآلية مدنية قال ابن كثري«بالسكوت وهنينا عن الكالم

 .وهذا األمر يستلزم ترك الكالم يف الصالة، ملنافاته إياها
من ، واملراد «إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم اآلدميني»: وهو قوله( 2)

عدم الصالحية عدم صحتها، ومن الكالم مكاملة الناس وماطبتهم كما هو 
أمجع أهل العلم على أن من تكلم يف : صريح يف سبب احلديث، وقال ابن املنذر

صالته عامًدا وهو ال يريد إصالح شيء من أمرها أن صالته فاسدة، وقال شيخ 
من يعلم أنه يف صالة، وأن هذا مما اتفق عليه املسلمون اهـ، والعامد : اإلسالم

الكالم حمرم، والكالم لغة اسم ملا يتكلم به، ويف اصطالح الفقهاء حرفان 
فصاعدا، وقال شيخ اإلسالم، ال بد فيه من لفظ دال على املعىن، داللة وضعية 

 .تعرف بالعقل
أما اإلمام وغريه يف ذلك فسواء، والكالم العمد لغري مصلحتها تقدم اإلمجاع ( 3)

لتظاهر األدلة على ذلك، وأما الكالم سهًوا أو جهاًل فعلى الصحيح  عليه
من املذهب، وعنه ال يبطلها، وفاقا ملالك والشافعي ومجهور العلماء من 
السلف واخللف، ومجيع أئمة احملدثني، واختاره أبو الربكات وابن اجلوزي 

ا من والناظم والشيخ وغريهم، لقصة ذي اليدين، وهي يف الصحيحني وغريمه
وكالم أصحابه ملصلحة الصالة، وعلى  صلى اهلل عليه وسلمطرق، فإن كالمه 

سبيل السهو، وال فرق بني اجلاهل بالتحرمي أو اإلبطال والناسي، حلديث 
يأمره باإلعادة رواه مسلم، وكان معاوية بن احلكم حني تكلم يف صالته، ومل 

من أبطلها اهـ ولو نام صعب على  احلديث يف آخر األمر، قال النووي وتأويل
= 
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وسواء كان ملصلحتها أو ال  (1)أو واجب كتحذير ضرير وحنوه
 (ملصلحتها)ن تكلم من سلم ناسيا إ (و) (2)والصالة فرضا أو نفال

هذا أوىل، : قال املوفق (ان يسريا مل تبطلإن ك)و (3)فإن كثر بطلت
 .(4)وصححه يف الشرح

                                         
= 

قائًما أو قاعًدا نوما يسريا فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غري 
القرآن مل تبطل وفاًقا، والطائع اسم فاعل ضد املكره، واملكره اجملبور، واختار 
القاضي وغريه أنه أوىل بالعفو من الناسي، والصحيح عن الشافعية وغريهم ال 

 .واعتبطل هبذه األن
وحيتمل أن ال تبطل، : كخائف تلف شيء وتعني الكالم بطلت، وقال املوفق( 1)

يف  صلى اهلل عليه وسلموهو ظاهر كالم أمحد ومذهب الشافعي إلجابتهم له 
 .قصة ذي اليدين، وهذا كذلك

استفسار اإلمام وسؤاله عند الشك، : فإذا تكلم عمًدا بطلت، وقال مالك( 2)
سد الصالة، والفرض والنفل يف ذلك سواء لألخبار، وهو وإجابة املأمور ال يف

 .مذهب مجهور العلماء قدميًا وحديًثا
وإن تكلم من سلم يف صلبها وبعد سالمها سهًوا ناسًيا ملصلحتها، فإن كثر : أي( 3)

الكالم يف تلك احلالتني بطلت، لعموم األخبار املانعة من الكالم، وإمنا عفي عن 
على العموم، واختار الشيخ وغريه أهنا ال تبطل ملصلحتها اليسري فبقي ما عداه 

لقصة ذي اليدين وغريها، قال يف الشرح، وممن تكلم بعد أن سلم الزبري وابناه 
وهو -وصوبه ابن عباس، وال نعلم عن غريهم خالفهم، ومذهب مالك والشافعي 

نايف الصالة أهنا ال تفسد يف تلك احلال، سواء كان فيه ما ي -رواية عن أمحد أيضا
 .أو مل يكن

ونص عليه أمحد، وهو مذهب مالك والشافعي، وعوام أهل العلم، وجزم به شيخ ( 4)
 .اإلسالم لظواهر النصوص
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ذا اليدين تكلموا و وأبا بكر وعمر  صلى اهلل عليه وسلمألن النيب 
تبطل : وقدم يف التنقيح وتبعه يف املنتهى (1)وبنوا على صالهتم

 ٍٍ فإن رده  (3)وال بأس بالسالم على املصلي، ويرده باإلشارة (2)امطلًق
 صلى اهلل عليه وسلما لرده ويرده بعدها استحبابً  (4)تبالكالم بطل

 .(5)على ابن مسعود بعد السالم

                                         

 .كما جاء مصرًحا به يف قصة ذي اليدين وغريها( 1)
يف صلب الصالة أو ال، يسريًا كان الكالم أو  . أي سواء قرب الفصل أو بعد( 2)

النسخ للحديث، وأنه كان يف أول اإلسالم مث نسخ، وال  كثريا، وحجتهما دعوى
وجه له، فقد رده شيخ اإلسالم واحلافظ ومجهور العلماء، ألن أبا هريرة شهدها، 

 .وإسالمه يوم خيرب سنة سبع
يرد السالم باإلشارة على من يسلم عليه وهو يف  صلى اهلل عليه وسلمفقد كان ( 3)

ره إىل فوق، صححه الرتمذي وغريه، وهو يبسط كفه وظه: الصالة، وقال بالل
ومن ال : مذهب مجهور العلماء أن املستحب أن يرد السالم باإلشارة، قال الشيخ

حيسن الرد ال ينبغي السالم عليه، وإدخاله فيما يقطع صالته، أو يرتك به الرد 
 .الواجب

إن يف »: وقال -يعين باللفظ-ملا يف الصحيحني عن ابن مسعود أنه مل يرد عليه ( 4)
 .«الصالة لشغال

إن اهلل »: سلمت عليه فلم يرد علي السالم، وقال»: رواه أبو داود والنسائي، قال( 5)
« حيدث من أمره ما يشاء، وإن اهلل قد أحدث من أمره أن ال تكلموا يف الصالة

 .فرد علي السالم
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وهي  (وقهقهة) (1)ا يريد السالم عليه مل تبطلولو صافح إنسانً 
قه قه، فاألظهر أهنا تبطل به، : فإن قال (2)(ككالم)ضحكة معروفة 

 (3)املبدعوإن مل ي ن حرفان، ذكره يف املغين، وقدمه األكثر، قاله يف 
 .(5)وإن نفخ فبان حرفان بطلت (4)وال تفسد بالتبسم

                                         

 .وفاًقا ملالك والشافعي( 1)
ا، بل أوىل هلتكه حرمة الصالة، والقهقهة يعين يف إبطال الصالة هبا عمًدا وسهوً ( 2)

قه وقهقه مبعىن، واألوىل عدم تشبيهها بالكالم، : قه قه، ويقال فيه: هي أن يقول
لالختالف يف اإلبطال به مطلقا، واإلمجاع على اإلبطال هبا، وألن البطالن هبا ال 

ن فيها حيتاج إىل كونه كالكالم، قال شيخ اإلسالم، القهقهة تبطل باإلمجاع، أل
أصواتا عالية تنايف حال الصالة، وتنايف اخلشوع الواجب يف الصالة، فهي  
كالصوت العايل املمتد الذي ال حرف معه، وأيضا فيها من االستخفاف بالصالة 
والتالعب هبا، ما يناقض مقصودها لذلك، ال لكون متكلًما، وبطالهنا مبثل ذلك 

ت كالما اهـ وحكى ابن املنذر والوزير ال حيتاج إىل كونه ككالم، وليس جمرد الصو 
 .اإلمجاع على بطالهنا بالضحك: وغريمها

ال نعلم : وهذا الصحيح جزم به يف الكايف واملغين، وقال: وقال يف تصحيح الفروع( 3)
إنه األظهر، ألنه : فيه خالفًا، وحكاه الوزير وغريه إمجاًعا، واختاره الشيخ، وقال

خطاب اآلدمي، وللدارقطين وغريه عن جابر وغريه، تعمد فيها ما ينافيها، أشبه 
 .والقهقهة تنقض الصالة

 .فيها، وهو قول األكثر، حكاه ابن املنذر، وليس التبسم كالًما وفاًقا( 4)
ال من خشية اهلل تعاىل وفاقا، واحلرفان مثل القاف واهلاء ال تكرار احلرف الواحد، ( 5)

 خ أن النفخ ليس كالكالم الواحد، وعنه ال تبطل وفاقا ملالك، واختار الشي
= 
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 (من غري خشية اهلل تعاىل)بأن رفع صوته بالبكاء  (او انتحب)
لكن إن غلب  (1)فبان حرفان بطلت، ألنه من جنس كالم اآلدميني

وكذا إن كان من  (2)صاحبه مل يضره، لكونه غري داخل يف وسعه
 .(3)خشية اهلل تعاىل

                                         
= 

ولو بان حرفان فأكثر، ال تبطل به، ويف املسند وأيب داود وغريمها أنه نفخ يف 
ففيه أنه نفخ من حرها عن وجهه، وهذا نفخ لدفع : صالة الكسوف قال الشيخ

 .ما يؤذي وبان الشيء بيانًا وتبيانًا، وظهر وأبان كذلك
: ىن، وقال أمحد يف األنني إذا كان غالبالوقوعه على اهلجاء، وداللته على املع( 1)

أكرهه ويأيت قوم شيخ اإلسالم، إمنا حرم الكالم يف الصالة وأمثاله من األلفاظ 
اليت تناول الكالم، والنحيب البكاء أو رفع الصوت به، اسم من باب ضرب، 

بكى يبكي بكى وبكاء، سال دمعه حزنا فهو : والبكاء باملد والقصر، يقال
، مجع ٍٍ البكاء باملد رفع الصوت، وبالقصر خروج الدموع : ه بكاة وقيلباٍك

وتتابعها، واخلشية أحد مصادر خشي، قال ابن مالك، خشيت خشيا ومشاة 
 .ومشية وخشية، وهي أخص من اخلوف

أو انتخب من غري خشية اهلل تعاىل، وفاقًا للمغين، وقال شيخ : استدراك من قوله( 2)
املصلي عن عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند  اإلسالم، فأما ما يغلب على

اجلمهور أنه ال يبطل، وهو منصوص أمحد وغريه، ألن هذه أمور معتادة، ال ميكنه 
والقول بأنه يبطل تكليف من األقوال احملدثة، اليت ال »: دفعها وذكر األدلة مث قال

 .أصل هلا عن السلف
 تعاىل مل يضره، وفاًقا ملالك وأيب أي نفخ أو انتحب أو تأوه أو أنَّ من خشية اهلل( 3)

ُبِكي ا: حنيفة لقوله ًدا وا رُّوا ُسجَّ يف صدره أزير كأزير املرجل من »وحديث  خا
رواه أهل السنن، وألنه جيري جمرى الذكر والدعاء ويقتضي الرهبة من اهلل « البكاء

= 
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فإن كان  (1)(ح من غري حاجة فبان حرفان بطلتأو تنحن)
كان يل : أمحد وابن ماجه عن علي قال ىحلاجة مل تبطل، ملا رو 

بالليل والنهار، فإذا  صلى اهلل عليه وسلممدخالن من رسول اهلل 
 .(2)دخل عليه وهو يصلي يتنحنح يل، وللنسائي معناه

                                         
= 

ن استجار تعاىل والرغبة إليه، وهذا خوف اهلل يف الصالة، ولو صرح مبعىن ذلك بأ
من النار أو سأل اجلنة مل تبطل صالته، وكان أبو بكر إذا قرأ غلبه البكاء، وعمر 

، والنشيج (إمنا أشكوا بثي وحزين إىل اهلل)يسمح نشيجه من رواء الصفوف ملا قرأ 
 :رفع الصوت بالبكاء وقال الناظم

ـــــــــــــــراءة ـــــــــــــــالي ب يـــــــــــــــر ق  وإن غلـــــــــــــــط الت
 

 فعفــــــــــــو كلفــــــــــــ  النــــــــــــا م المتهجــــــــــــد 
 طفأت لظى وحزت كل التعبد من خشية اهلل قل لهوإن ينتحب  

صالته بالنحنحة وهي ترديد الصوت يف جوفه، وعنه أن النحنحة ال تبطل : أي( 1)
الصالة مطلقا، بان حرفان أم ال واختاره املوفق وغريه، وردوا تأويل األصحاب 

حرم إمنا : لرواية املروذي ومهنا، أن أمحد تنحنح يف صالته، وقال شيخ اإلسالم
الكالم يف الصالة وأمثاله من األلفاظ اليت تناول الكالم، والنحنحة ال تدخل يف 

هي كالنفخ بل أوىل بأن ال تبطل، وقال كثري من : مسمى الكالم أصال، وقال
متأخري األصحاب، ما أبان حرفني من هذه األصوات كان كالما مبطال، وهو 

ة، فإن اإلبطال إن أثبتوه بدخوهلا أشد األقوال يف هذه املسألة، وأبعدها عن احلج
يف مسمى الكالم فمن املعلوم الضروري أن هذه ال تدخل يف مسمى الكالم، وإن  
كان بالقياس مل يصح ذلك، فإن يف الكالم يقصد املتكلم معاين يعرب عنها 
بلفظه، وذلك يشغل املصلي، وأما هذه األصوات فهي طبيعة كالتنفس، وإبطال 

إثبات حكم بال أصل وال نظري، وأيضا جاءت السنة  الصالة مبجرد الصوت
 .بالنحنحة والنفخ، فالصالة صحيحة بيقني، فال جيوز إبطاهلا بالشك

 من طريق، وله أيضا من طريق آخر كالمها عن علي رضي اهلل عنه ( 2)
= 
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بان  وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب وحنوه مل يضره، ولو
 .(1)حرفان

                                         
= 

رأيته يتنحنح : كنت آيت أبا عبد اهلل فيتنحنح يف صالته، وقال مهنا: وقال املروذي
 .يف صالته

ألهنا أصوات طبيعية كما تقدم، وقد غلب عليها، وكذا لو غلط يف القراءة أو ( 1)
آه والسعال حكة تدفع هبا الطبيعة مادة مؤذية عن الرئة واألعضاء : تنفس فقال

اليت تتصل هبا، والعطاس هتيج يف الغشاء الداخلي من األنف هتيئة للعطس، وهواء 
باهلمز مثل تقاتل كسل وفرتة كفرتة النعاس، يندفع بغتة بعزم من األنف، والتثاؤب 

تعرتي الشخص فيفتح عندها فاه، وتقدم وبالواو عامية، وظاهر عبارات 
األصحاب أن ما انتظم حرفني فصاعدا أبطل أفهم أو ال، وأما احلرف وإن كان 

فأعرضوا عنه، ألن الغالب عليه أنه ال يستقل  «ع»و  «ق»قد يكون كلمة كـ 
مهم أنه إذا أفهم معىن أبطل، وصرح به غري واحد من أتباع مبعىن وظاهر كال

 .األئمة، فإن املصلي إذا قصد معاين يعرب عنها بلفظة شغله عن الصالة
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 فصل

 (1)في الكالم على السجود للنقص
وإن كان  (2)فإن كان التحرمية مل تنعقد صالته (ومن ترك ركنا)
الركعة اليت تركه  (فذكره بعد شروعه يف قراءة ركعة أخرى بطلت)غريها 

 .(4)وقامت الركعة اليت تليها مقامها (3)منها

                                         

يف الصالة والشك يف بعض صوره وغري ذلك، وهذا القسم الثاين مما يشرع : أي( 1)
 .له السجود

وجيب تداركه وال يغين عنه  وكذا النية على القول بركنيتها وغريمها من األركان،( 2)
 .سجود السهو، لتوقف وجوه املاهية عليه، وإمنا يشرع السجود للسهو

وإن كان املرتوك ركنا غري التحرمية كركوع أو سجود أو رفع من أحدمها، أو : أي( 3)
طمأنينة فذكره بعد شروعه يف قراءة ركعة أخرى، وعني القراءة دون القيام، ألن 

 لذاته، وإال فهو سابق عليها، وبطلت أي لغت الركعة اليت القيام مقصود هلا ال
ترك الركن منها، ومل حيتسب هبا من عدد الركعات نص عليه، ألنه ترك ركنا ومل 

لغت لكان أحسن، وليس : ميكنه استدراكه لتلبسه بالركعة اليت بعدها، ولو قال
ليها بالبطالن بطلت، البطالن احلقيقي، ألن العبادة إذا حكم ع: املراد بقوله

جاءت السنة بثوابه على ما فعله، وعقابه على : حكم عليها كلها به، قال الشيخ
ما تركه، ولو كان باطاًل كعدمه مل جيرب بالنوافل شيء، والباطل يف عرف الفقهاء 
ضد الصحيح يف عرفهم، وهو ما أبرأ الذمة ال مبعىن أنه ال يثاب عليها شيئا يف 

 .اآلخرة
نية أولته والثالثة ثانية، والرابعة ثالثة، ويأيت بركعة، وكذا القول يف الثانية، فتكون الثا( 4)

 .والثالثة، وال يبطل ما مضى من الركعات قبل املرتوك ركنها، حكاه اجملد إمجاًعا
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 فإن رجع إىل  (1)وجيزئه االستفتاح األول
ً
ا بطلت ا عمدً األوىل عامل

أي قبل الشروع يف قراءة األخرى  (قبله)إن ذكر ما تركه  (و) (2)صالته
ألن الركن ال  (4)(ومبا بعده) (3)أي باملرتوك (يعود وجوبا فيأيت به)

ا فإن مل يعد عمدً  (5)يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به يف غري حمله
 .(6)بطلت صالته

                                         

 .نص عليه يف رواية األثرم( 1)
ا بت: أي( 2)

ً
حرمي فإن رجع من ترك ركًنا إليه بعد شروعه يف قراءة ركعة أخرى، عامل

الرجوع، عامًدا بطلت صالته ألن رجوعه بعد شروعه يف مقصود القيام وهو 
القراءة إلغاء لكل من الركعتني، وإن رجع ناسًيا أو جاهاًل مل تبطل، ومل يعتد مبا 
يفعله يف الركعة اليت تركه منها، ألهنا فسدت بشروعه يف قراءة غريها، فلم تعد إىل 

 .الصحة حبال
ري مقصود يف نفسه، ألنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة، وهي لكون القيام غ( 3)

املقصودة، وألنه ذكره يف موضعه كما لو ترك سجدة من الركعة األخرية فذكرها 
 .قبل السالم، فإنه يأيت هبا يف احلال

 .أي ويأيت مبا بعد املرتوك من األركان والواجبات لوجوب الرتتيب( 4)
سي، فلو ذكر الركوع وقد جلس عاد فأتى به ومبا بعده، ألن حمله بعد الركن املن( 5)

وإن سجد سجدة مث قام، فإن جلس للفصل سجد الثانية ومل جيلس، وإال جلس 
 .مث سجد الثانية

فإن مل يعد إىل الركن املرتوك من ذكره قبل شروعه يف قراءة األخرى عاملا : أي( 6)
خالف أعلمه، ألنه ترك  بالتحرمي عمًدا بطلت صالته، قال يف اإلنصاف، بال 

 .كرنًا ميكنه اإلتيان به يف حمله عمدا
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املرتوك  (وإن علم) (1)اليت تليها عوضهاا بطلت الركعة، و وسهوً 
فيأيت بركعة ويسجد للسهو ما مل  (2)(بعد السالم فكرتك ركعة كاملة)

أو سالما فيأيت به  (4)اما مل يكن املرتوك تشهد أخريً  (3)يطل الفصل
ومن ذكر ترك ركن وجهله أو حمله عمل  (5)ويسجد ويسلم

 .(7)ع اجللوس لهوإن نسي التشهد األول، وحده أو م (6)باألحوط

                                         

وإن مل يعد سهوا أو جهال بطلت الركعة املرتوك ركنها بشروعه يف قراءة ما : أي( 1)
بعدها، واليت تليها عوضها، وكذا الثانية كما تقدم، واجلهل والنسيان يف هذه 

 .ا يف عدم البطالناملسألة واليت قبلها واحد، وهو أنه يعذر يف كل منهم
 .ألن الركعة اليت لغت برتكه ركنها غري معتد هبا، فوجودها كعدمها( 2)
عرفًا وفاًقا، ولو احنرف عن القبلة، أو خرج من املسجد، نص عليه، وإن طال ( 3)

 .الفصل، أو أحدث أو تكلم مبا يبطلها بطلت، لفوات املواالة
 .فيأيت به ويسجد ويسلم( 4)
 .ك ركعةوال يكون كرت ( 5)
ومن ذكر أنه ترك ركنا وجهله هل هو ركوع أو سجود؟ فاألحوط أن جيعله : أي( 6)

ركوعا ليأيت به ومبا بعده، أو حمله، وهو ما إذا تيقن ترك ركن وجهل هل هو يف 
الركعة األوىل أو الثانية؟ فاألحوط أن جيعله من األوىل ليلغيها وتقوم الثانية مقامها، 

ال »م صالته، لئال خيرج منها وهو شاك فيها، وأليب داود وكذا كل ما تيقن إمتا
 .ال خيرج منها إال على يقني أهنا متت: ، قال أمحد«إغرار يف صالة

بأن جلس ومل يتشهد، أو مل جيلس ومل يتشهد سجد للسهو، ملا يف الصحيحني ( 7)
 أنه قام من اثنتني من الظهر مل جيلس بينهما فلما قضى صالته سجد سجدتني مث

 .سلم
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فإن  (2)ما مل ينتصب قائما) (1)إليه (لزمه الرجوع)للقيام  (وهنض)
إذا قام » :صلى اهلل عليه وسلملقوله  (3)(استتم قائما كره رجوعه

أحدكم من الركعتين فلم يستتم قا ما فليجلس، فإن استتم قا ما 
رواه أبو داود وابن ماجه من  «فال يجلس، وليسجد سجدتين

 .(4)ملغرية بن شعبةحديث ا

                                         

 .إىل التشهد واإلتيان به جالسا، لتدارك الواجب، ويتابعه مأموم ولو اعتدل: أي( 1)
ألنه أخل بواجب وذكره قبل الشروع يف ركن، فلزمه اإلتيان به كما لو مل تفارق ( 2)

ا حترميه : ركبتاه األرض، قال يف اإلنصاف
ً
ال أعلم فيه خالفا، فإن مل يرجع عامل

 .وإن فارقت أليتاه عقبيه لزمه السجود للسهو، وإال فال بطلت يف ظاهر كالمهم،
أي إذا بلغ حده الذي ينتهي إليه يف القيام، خبالف ما إذا مل يصل إىل ذلك لقلة ( 3)

ما فعله، وإمنا جاز رجوعه ألنه مل يتلبس بركن مقصود يف نفسه، وهلذا جاز تركه 
 .عند العجز عنه، خبالف غريه من األركان

: اجلعفي، ورواه أمحد والرتمذي وصححه عن زياد بن عالقة، قالمن حديث ( 4)
 .صلى بنا املغرية فنهض يف الركعتني

سبحان اهلل سبحان اهلل، ومضى، فلما أتى صالته وسلم سجد : فقلت
رأيت رسول اهلل عليه وسلم يصنع كما : سجديت السهو، فلما انصرف قال

ومن رواية عقبة بن عامر،  صنعت، وللحاكم حنوه من رواية سعد بن أيب وقاص
وفعل سعد بن أيب : مها صحيحان على شرط مسلم، قال أبو داود: وقال

وقاص مثل ما فعل املغرية، وعمران بن حصني والضحاك بن قيس ومعاوية بن 
وهذا فيمن قام : أيب سفيان، وابن عباس أفىت بذلك، وعمر بن عبد العزيز قال

روى البيهقي وغريه عن أنس أن النيب من ثنتني يعين من غري تشهد وجلوس، و 
حترك للقيام يف الركعتني األخريتني من العصر فسبحوا به  صلى اهلل عليه وسلم

= 
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لزمه الرجوع : مكرر مع قوله (ا لزمه الرجوعوإن مل ينتصب قائمً )
 (2)(الرجوع)عليه  (وإن شرع يف القراءة حرم) (1)اما مل ينتصب قائمً 

  (3)ألن القراءة ركن مقصود يف نفسه خبالف القيام
ً
ا فإن رجع عامل

 .(4)ا بطلت صالتهعمدً 

                                         
= 

ال : رجاله ثقات، وقال بعض أهل العلم: فقعد، مث سجد للسهو، قال احلافظ
ال سهو يف وثبه من الصالة إال قيام عن جلوس، أو »يسجد للحديث الصحيح 

وانتصب أي : و مذهب أيب حنيفة، وصححه النووي وغريه، وه«جلوس عن قيام
 .ارتفع ويقال إذا قام رافًعا رأسه

 .ألن املعىن واحد( 1)
وفاقا لظاهر النهي، فإن يف حديث املغرية وغريه حجة قاطعة، مع أن من استتم ( 2)

قائما ال جيلس، لتلبسه بفرض فال يقطعه، وكما ال يرجع إذا شرع يف الركوع وكل 
 .جبذكر وا

فليس مقصودا يف نفسه بل لغريه، ومن مل حيسن من الذكر شيئا وقف بقدر ( 3)
 .الفاحتة

لزيادته فعاًل من جنسها، عاملًا بتحرميه ذاكرا، أنه يف صالة، رواية واحدة، قطع به ( 4)
املوفق وغريه، أشبه ما لو زاد ركوًعا، وال يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه، 

بل قيامه ومل يرجع تشهدوا ألنسفهم، ومل يتابعوه لرتكه واجبا وإن وإن سبحوا به ق
رجع قبل شروعه يف القراءة لزمهم متابعته، ولو شرعوا فيها، ال إن رجع بعد 
خلطئه، وينوون مفارقته وجوبا، وإال بأن تابعوه بطلت صالهتم وصالته، هذا إن  

 .وجهلواكان عاملا بأن نبهوه على عدم الرجوع خبالف ما إذا جهل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

366 

 (3)وكذا كل واجب (2)أموم متابعتهويلزم امل (1)ال ناسيا أو جاهال
وعليه ) (4)فريجع إىل تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال ال بعده

ومن شك يف ) (5)أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم (السجود
أخذ باألقل ألنه  ؟اثنتني أم ثالثا مثال ىبأن تردد أصل (عدد الركعات

 .(6)املتيقن
                                         

ال إن رجع بعد شروعه يف القراءة ناسًيا أو جاهاًل فال تبطل، ومل يعتد بتلك : أي( 1)
وجهله يكثر، وال « عفي عن أميت اخلطأ والنسيان»الركعة اليت رجع إليها حلديث 

 .ميكن تكليف أحد تعلمه، ومىت علم صحة ذلك وهو يف التشهد هنض ومل يتمه
ه إذا قام ناسًيا التشهد األول ومل ينبه حىت شرع يف أي متابعة اإلمام يف قيام( 2)

، وألنه عليه الصالة «إمنا جعل اإلمام ليؤمت به»القراءة أو بعد أن استتم حلديث 
ملا والسالم ملا قام من التشهد قام الناس معه، وحلديث املغرية، وحديث ابن حبينة 

صحابة، ومىت مضى مصل يف قام سبحوا به، فأشار إليهم أن قوموا، وفعله مجاعة من ال
موضع يلزمه الرجوع، أو رجع يف موضع يلزمه املضي، عاملا بتحرميه بطلت، كرتك الواجب 

 .عمًدا، وإن فعله يعتقد جوازه مل تبطل، كرتك الواجب سهوا
 .وكرتك تشهد أول ناسًيا ترك كل واجب سهوا: أي( 3)
ن حمل التسبيح ركن وقع أي ال يرجع إىل تسبيح ركوع وسجود بعد االعتدال، أل( 4)

جمزًئا صحيًحا، ولو رجع إليه كان زيادة يف الصالة، فإن رجع بعد اعتداله عاملاً 
 .بالتحرمي عمًدا بطلت صالته، ال ناسًيا أو جاهالً 

من الصور املذكورة حلديث املغرية وغريه، فإن فيه حجة قاطعة على أن من قام ( 5)
ن يسجد سجديت السهو، والسجود يف هذه من ثنتني ومل جيلس ومل يتشهد عليه أ

 .الصورة ال نزاع فيه
 إشارة إىل أنه ال اقتصار على ما مثل فلو تردد أصلي ثالثا أم أربعا؟ أخذ ( 6)

باألقل وهو الثالث وحنو ذلك وكذلك السجدات وفاقا ملالك والشافعي حلديث 
= 
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رجع مأموم واحد إىل فعل وال ي (1)وال فرق بني اإلمام واملنفرد
 .(2)إمامه

                                         
= 

اثنتني إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر واحدة أو »عبد الرمحن بن عوف، 
احلديث رواه  «فليجعلهما واحدة، وإن مل يدر ثنتني أو ثالثا؟ فليجعلهما ثنتني

إذا شك أحدكم يف »: أمحد ومسلم والرتمذي وصححه، وحلديث أيب سعيد قال
صالته فلم يدر كم صلى، فليطرح الشك ولي ن على ما استيقن، مث يسجد 

وإذا كان صلى متام  سجدتني قبل أن يسلم، فإن كان صلى مخسا شفعن صالته،
 .، رواه مسلم،، وألن األصل عدم ما شك فيه«األربع كان ترغيما للشيطان

من شك ومل يرتجح له أحد الطرفني بني على األقل باإلمجاع خبالف من : وقال النووي
غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثال اهـ وعنه يبين على غالب ظنه، اختاره اخلرقي 

على هذا غالب أمور الشرع، وهي املشهورة عن أمحد : والشيخ وغريمها، وقال
وروي عن علي وغريه، وهو مذهب أصحاب الرأي، ملا يف الصحيحني عن ابن 

إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب، فليتم عليه، مث يسجد »مسعود 
فليتحر أقرب ذلك إىل »ويف لفظ  «بعد التسليم»وللبخاري  «سجدتني
رواه أبو داود، وقال  «أويف الذي يرى أنه الصواب»تحر ، ويف رواية فلي«الصواب

التحري سائغ يف األقوال واألفعال اهـ وحيمل ما تقدم على استواء : أبو الفرج
األمرين، فإنه ال خالف إذا يف البناء على اليقني، والسجود للشك هو القسم 

 .الثالث مما يشرع له السجود يف بعض صوره
غالب ظنه، إن كان املأموم أكثر من واحد، ألنه يبعد  وعنه يبين اإلمام على( 1)

غلطه، إذ وراءه من ينبهه، فمىت سكتوا عنه علم أنه على الصواب، فهو أوىل 
 .بالبناء على غالب ظنه من املنفرد

 .الحتمال السهو منه، بل يبين على اليقني كاملنفرد( 2)
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وإن شك هل  (1)فإذا سلم إمامه أتى مبا شك فيه وسجد وسلم
وإن  (2)جعله يف الثانية، ألنه املتيقن ؟دخل معه يف األوىل أو يف الثانية

شك من أدرك اإلمام راكعا أرفع اإلمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم ال؟ 
وإن ) (4)ويسجد للسهو (3)دراكهامل يعتد بتلك الركعة، ألنه شاك يف إ

أي فكما لو تركه، يأيت به ومبا  (يف ترك ركن فكرتكه)املصلي  (شك
 .(5)بعده

                                         

، وسجد للسهو وسلم، أي أتى مبا شك فيه مع إمامه ليخرج من الصالة بيقني( 1)
ليجرب ما فعله مع الشك، وإن كان معه غريه وشك رجع إىل فعل إمامه، ألنه 
يبعد خطأ اثنني وإصابة واحد، وهذا التفريع على املذهب، وتقدم أنه يبين على 

وإن . غالب ظنه، وقال يف املبدع، وأما املأموم فيتبع إمامه مع عدم اجلزم خبطئه
 .يسلم قبله جزم خبطئه مل يتبعه ومل

 .وتقدم أنه قول اجلمهور، ويقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطا ويسجد للسهو( 2)
 .فيأيت ببدهلا الحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه حمرما به بعده( 3)
احلديث متفق عليه وليجرب  «إذ شك أحدكم يف صالته فليسجد سجدتني»خلرب ( 4)

 .عىنما فعله مع الشك، فإن نقص يف امل
ألن األصل عدمه، وليخرج منها بيقني، وقال ابن متيم وغريه، لو جهل عني الركن ( 5)

املرتوك بىن على األحوط، فإن شك يف القراءة والركوع جعله قراءة وإن شك يف 
الركوع والسجود جعله ركوعا، والوجه الثاين يتحرى ويعمل بغلبة الظن يف ترك 

 .الركن كالركعة وتقدم
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فإن شرع يف قراءهتا  (1)إن مل يكن شرع يف قراءة اليت بعدها
  (لشكه يف ترك واجب)للسهو  (وال يسجد) (2)صارت بدال عنها

إال إذا شك يف  (4)(زيادة)لشكه يف  (أو) (3)كتسبيح ركوع وحنوه
ألنه شك يف سبب وجوب السجود واألصل  (5)الزيادة وقت فعلها

 .(6)عدمه

                                         

 .قراءة الركعة اليت بعدها يعين يف( 1)
 .ولغت اليت قبلها( 2)
كتسبيح سجود وقول رب اغفر يل، ألنه شك يف سبب وجوب السجود للسهو ( 3)

 .واألصل عدمه
بأن شك هل زاد ركوعا أو سجودا، أو شك يف تشهده األخري؟ هل صلى أربعا ( 4)

ولو أحرم أو مخسا وحنوه؟، ألن األصل عدم الزيادة، فلحق باملعدوم يقينا، 
بالعشاء مث سلم من ركعتني يظنهما من الرتاويح، أو سلم من ركعتني من ظهر 
يظن أهنا مجعة أو فجر فاتته مث ذكر أعاد فرضه ومل ي ن نص عليه، ألنه قطع نية 
األوىل باعتقاده أنه يف أخرى، وعلمه هلا ينايف األوىل، خبالف ما لو ذكر قبل أن 

ظنا أنه يسجد له مث تبني له أنه مل يكن عليه  يعمل ما ينافيها، ومن سجد لشك
سجود سجد وجوبا، لكونه زاد سجدتني غري مشروعتني، ومن عليه سجود ومل 
يعلم أيسجد له أم ال؟ مل يسجد له، ألنه مل يتحقق سببه، واألصل عدمه، ومن 

 .شك هل سجد لسهوه أو ال؟ سجد
د هل هو زائد أوال؟ كأن ركع أو سجد فشك وهو يف نفس الركوع أو السجو ( 5)

 .فيسجد
 .خبالف ما لو كان قائما مثال فشك هل زاد ركوعا أو سجوًدا؟ فال يسجد( 6)
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فإن شك يف أثناء الركعة األخرية أهي رابعة أم خامسة؟ سجد، 
وذلك يضعف  (1)ألنه أدى جزءا من صالته مرتددا يف كونه منها

على اليقني، مث زال شكه،  ومن شك يف عدد الركعات، وبىن (2)النية
 (وال سجود على مأموم) (3)أنه مصيب فيما فعله مل يسجد وعلم

إن سهي على  (ا إلمامهإال تبعً )دخل مع اإلمام من أول الصالة 
 .(5)وإن مل يتم ما عليه من تشهد مث يتمه (4)اإلمام فيتابعه

                                         

 .أو زائًدا عليها( 1)
فاحتاج للجرب بالسجود، ومفهومه أنه إن شك يف التشهد األخري أهي رابعة أم ( 2)

 .خامسة؟ مل جيب عليه سجود
 .صححه يف اإلنصاف وغريه إماًما كان أو غريه لزوال موجب السجود،( 3)
ولو مل يسه، حكاه ابن املنذر وغريه إمجاعا يف الصورتني، حلديث ابن عمر مرفوعا ( 4)

رواه  «ليس على من خلف اإلمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه»
أنه ملا سجد لرتك التشهد األول »الدراقطين، وصح عنه عليه الصالة والسالم 

فيسجد  «وإذا سجد فاسجدوا»، سجد الناس معه ولعموم والسالم من نقصان
 .مأموم متابعة إلمامه

وال يعيد السجود ألنه مل ينفرد  «وإذا سجد فاسجدوا»بعد سالم إمامه، حلديث ( 5)
عن إمامه، ولو كان املأموم مسبوقا وسها اإلمام فيما مل يدركه املسبوق فيه 

 .يعتد له به فيسجد معه متابعة له وكذا لو أدركه فيما مل
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ما مل يستتم قائما  (1)فإن قام بعد سالم إمامه رجع، فسجد معه
ويسجد مسبوق سلم  (3)القراءة فيحرمأو يشرع يف  (2)فيكره له الرجوع

وإن مل يسجد  (6)أو فيما انفرد به (5)ولسهوه مع إمامه (4)معه سهوا
 .(7)اإلمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ

                                         

فإن قام املسبوق بعد سالم إمامه لقضاء ما سبق به ظانًّا عدم سهو إمامه : أي( 1)
 .فسجد إمامه، رجع املسبوق وجوبا فسجه معه

 .كمن قام عن التشهد األول( 2)
ألنه تلبس بركن مقصود، فال يرجع إىل واجب، كمن قام عن التشهد حيتذي فيه ( 3)

خر سجديت السهو سجدها معه، فإذا سلم أتى حذوه وإن أدرك اإلمام يف آ
 «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا»املسبوق بالثانية، مث قصى ما فاته لعموم 

وإن أدركه بعد سجديت السهو وقبل السالم مل يسجد لسهو إمامه وبعد السالم 
 .ال يدخل معه ألنه خرج من الصالة

 .بعد قضاء ما فاته ألنه صار منفردا( 4)
دون إمامه فيما أدركه معه، ولو فارقه لعذر، وهذا من عطف العام على : أي( 5)

اخلاص، ألن سالمه معه من أفراد سهوه معه، وفائدة ذلك دفع إيهام أن ما كان 
سواء سجد مع اإلمام لسهو اإلمام أم ال، فإن سجود : معه يتحمله قال عثمان

 .سهو املسبوق حمله بعد سالم اإلمام
رواية : بوق إذا سهي عليه فيما يقضيه بعد سالم إمامه، قال يف املبدعاملس: أي( 6)

واحدة، ولو كان سجد مع اإلمام، ألنه مل يتحمله عنه اإلمام فيلزمه السجود بعد 
 .قضاء ما فاته

من قضاء ما فاته، ألن حمل سجود السهو آخر الصالة، وإمنا كان يسجد : أي( 7)
 .مع اإلمام متابعة له
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أي لفعل  (وسجود السهو ملا) (1)وغريه بعد إياسه من سجوده
ومنه اللحن احمليل  (2)أي تعمده (عمده)الصالة  (يبطل)شيء أو تركه 

لفعله عليه الصالة والسالم وأمره  (3)(واجب) ا أو جهالً سهوً للمعىن 
 .(5)واألمر للوجوب (4)به يف غري حديث

                                         

د غري مسبوق إذا أيس من سجود إمامه وفاًقا ملالك والشافعي، وهذا أي ويسج( 1)
فيما إذا كان اإلمام ال يرى وجوب سجود السهو، أو يراه وتركه سهوا، وإال 

 .بطلت، على القول ببطالهنا برتك سجود أفضليته قبل السالم
كعة واجب سواء تعمد نقصا كسالم وترك تسبيح وحنوه، أو تعمد زيادة كزيادة ر ( 2)

أو ركوع أو سجود وحنوه، أو أتى ببدل ركعة أو ركن شك فيه، لقوله عليه الصالة 
وحنوه من األحاديث الدالة على األمر به، ولفعله  «فليسجد سجدتني»والسالم 

عليه الصالة والسالم مما تقدم وغريه، وألنه جربان يقوم مقام ما جيب فعله أو تركه 
 .فكان واجبا

لصالة، فوجب السجود لسهوه، ولو أعاده صحيحا واختار ألن عمده يبطل ا( 3)
منه لينبه على قوة : اجملد، ال جيب السجود للحن سهًوا أو جهاًل اهـ وإمنا قال

 .اخلالف يف ذلك
منها حديث ابن مسعود وايب سعيد، ولوجوهبا على الشاك بغري خالف، وعنه ( 4)

ت اليت شرع السجود جلربها ولعل مبناها على أن الواجبا: غري واجب، قال املوفق
 .غري واجبة، فيكون جربها غري واجب، وفاًقا للشافعي وأصحاب الرأي وغريهم

يشرتط : ألنه جترد عن القرينة الصارفة له عما يقتضي خالف ذلك، وعنه( 5)
 .هو املشهور عن أمحد: السجود لصحة الصالة قال الوزير
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وزيادة قول مشروع غري  (1)وما ال يبطل عمده كرتك السنن
 (3)ال جيب له السجود بل يسن يف الثاين (2)السالم يف غري موضعه

يته قبل أفضل)سهو واجب  (ترك سجود)تعمد  (بـ)الصالة  (وتبطل)
وال واجب  (5)فال تبطل بتعمد ترك سجود مسنون (4)(السالم فقط

 .(7)وهو ما إذا سلم قبل إمتامها (6)حمل أفضليته بعد السالم

                                         

 .فال جيب له السجود وتقدم ذكرها( 1)
 .ءة يف ركوع وسجود وتقدم، وأما السالم فيخرج به منهاكقرا( 2)
وهو اإلتيان بالزيادة بالقول املشروع يف غري موضعه غري السالم، وهذا خبالف ما ( 3)

لو ترك القول املشروع، مثل االستفتاح أو التعوذ، فال يسن السجود لرتكه بل يباح 
 .فقط

مد تركه، كتعمده ترك واجب من ندب كونه قبل السالم، فتبطل الصالة بتع: أي( 4)
 .الصالة، وفاًقا للشافعي، ال إن عزم على فعله بعد السالم فسلم مث تركه فال تبطل

 .كرتك مسنون، أو زيادة قول مشروع، وال يكون سجود مسنون حمله بعد السالم( 5)

أي وال تبطل أيًضا بتعمد ترك سجود سهو واجب حمل أفضليته بعد السالم ( 6)
نه خارج عنها فلم يؤثر يف إبطاهلا وإن كان مشروعًا هلا، كاألذان لكن وفاقًا، أل

يأمث بتعمد تركه ومثله لو أخر السجود الذي أفضليته قبل السالم إىل ما بعده 
 .فرتكه فال تبطل

أي وسجود السهو الذي حمل أفضليته بعد السالم هو ما إذا سلم عن نقص، أو ( 7)
 .بىن على غالب ظنه اختاره الشيخ
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أفضليته، : وعلم من قوله (1)ألنه خارج عنها، فلم يؤثر يف إبطاهلا
من  أن كونه قبل السالم أو بعده ندب، لورود األحاديث بكلي 

 .(2)األمرين
                                         

وظاهره ولو أقل من ركعة، كما هو ظاهر املنتهى وغريه، وقيده يف اإلقناع مبا إذا ( 1)
سلم عن نقص ركعة، ونص عليه أمحد، وهو موجب الدليل فإنه إمنا ورد يف نقص 
ركعة أو ركعتني، كقصة ذي اليدين، وحديث عمران بن حصني، وكذا إذا شك 

ليتم عليه، مث ليسجد سجدتني بعد فليتحر الصواب ف»يف صالته، ملا يف الصحيح 
فليسجد سجدتني بعد ما » :، وألمحد«بعد السالم والكالم»وملسلم  «التسليم

 .وصححه ابن خزمية «يسلم
ال خالف بني مجيع أهل العلم يف جواز األمرين أي السجود : قال القاضي وغريه( 2)

الكية إمجاعا، كذا ذكره بعض الشافعية وامل: قبل السالم أو بعده، وقال البيهقي
أنه سجد للسهو قبل السالم، وروينا أنه  صلى اهلل عليه وسلموروينا عن النيب 

اخلالف يف األوىل سجد بعد السالم، وأنه أمر بذلك، وكالمها صحيح اهـ، وإمنا 
أظهر األقوال وهو : واألفضل فلو سجد للكل قبله أو بعده جاز، وقال الشيخ

دة والنقص، وبني الشك مع التحري، والشك مع رواية عن أمحد الفرق بني الزيا
البناء على اليقني، فإذا كان السجود لنقص، كان قبل السالم ألنه جابر لتتم 
الصالة به، وإن كان لزيادة كان بعد السالم، ألنه إرغام للشيطان لئال جيمع 
بني زيادتني يف الصالة وكذلك إذا شك وحترى فإنه أمت صالته وإمنا السجدتان 

 غام للشيطان، فتكون بعده، إر 
وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صالته مث أكملها وقد أمتها، والسالم 
فيها زيادة، والسجود يف ذلك ترغيم للشيطان وأما إذا شك ومل ي ن له الراجح 

صلى  فيعمل هنا على اليقني، فإما أن يكون صلى مخسا أو أربعا فإن كان
 ا ته، ليكون كأنه صلى ستا ال مخسً مخسا، فالسجدتان يشفعان له صال

= 
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أي نسي سجود السهو الذي حمله قبل السالم  (ن نسيهوإ)
وإن شرع يف صالة  (1)(إن قرب زمنه)ا وجوبً  (سجد)وسلم مث ذكر 

أو أحدث أو خرج من  (3)اوإن طال الفصل عرفً  (2)أخرى فإذا سلم
 .(4)املسجد مل يسجد

                                         
= 

وهذا إمنا يكون قبل السالم، فهذا القول الذي نصرناه يستعمل فيه مجيع 
 .األحاديث الواردة يف ذلك

وما شرع من السجود قبل السالم جيب فعله قبله، وما شرع بعده ال يفعل إال : وقال
أنا أقول كل : دبعده وجوبا، وهذا أحد القولني يف مذهب أمحد وغريه، وقال أمح

أنه سجد فيه بعد السالم فإنه يسجد  صلى اهلل عليه وسلمسهو جاء عن النيب 
فيه بعد السالم، وسائر السهو يسجد فيه قبل السالم، ووجهه واهلل أعلم أنه من 
شأن الصالة فيقضيه قبل السالم، إال ما خصه الدليل، وخيري املأموم بني السالم 

م، وبني اإلقامة فإن سجد سجد معه، وإال وحده، معه بنية السجود بعد السال
 . ومن سلم من املأمومني معه، ومن مل يسلم صالة الكل صحيحة

صلى عرًفا ولو احنرف عن القبلة، وتكلم ملا تقدم وملا يف صحيح مسلم أن النيب ( 1)
 .«سجد بعد السالم والكالم»: اهلل عليه وسلم

بقاء حمله، وقيل بقدر ركعة طويلة، وظاهر  أي قضاه ما مل يطل الفصل عرًفا، ل( 2)
كالم اخلرقي ما دام يف املسجد، واشرتط املوفق وغريه لقضائه شرطني أن يكون يف 

 .املسجد، وأن ال يطول الفصل
 .مل يسجد ألنه لتكميل الصالة، فال يأيت به بعد طول، وصالته صحيحة( 3)
ن املسجد حمل الصالة ولو مل يطل الفصل، لفوات شرط الصالة باحلدث، وأل( 4)

 .فاعتربت فيه املدة، كخيار اجمللس
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جلميع  (مرارا كفاه)يف صالة  (ومن سها) (1)وصحت صالته
ويغلب ما قبل  (3)ختلف حمل السجودولو ا (2)(سجدتان)سهوه 

وسجود السهو وما يقال فيه، ويف الرفع منه كسجود  (4)السالم لسبقه
 .(5)صلب الصالة

                                         

ألنه جابر للعبادة، كجربان احلج، فلم تبطل بفواته، وكسائر الواجبات إذا تركها ( 1)
سهًوا، وقال الوزير وغريه، اتفقوا أنه إذا تركه سهوا مل تبطل، وعنه يسجد مطلقًا، 

اختاره الشيخ وغريه، وجزم  أي سواء قصر الفصل أو ال، خرج من املسجد أو ال،
 .به ابن رزين لقصة ذي اليدين

 .إذا مل خيتلف حملهما باتفاق أهل العلم( 2)
أشار إىل خالف روي فيه عن األوزاعي وابن أيب ليلى، وفيه وجه فيما إذا كان ( 3)

السهو من جنسني، تعدد السجود له، ألن كل سهو يقتضي سجودا واتفق األئمة 
فاء بسجدتني، ألنه عليه الصالة والسالم سها فسلم، وتكلم األربعة على االكت

وإذا نسي أحدكم فليسجد »بعد سالمه، وسجد هلما سجودا واحد، ولقوله 
وال يلزمه بعد السالم سجودان وكل ذلك يتناول »وقوله بعد السالم،  «سجدتني

وإن كان فيه  «لكل سهو سجدتان»السهو يف موضعني فأكثر، وأما حديث 
 .لسهو اسم جنس، ومعناه لكل صالة فيها سهو سجدتانمقال فا

كأن حصل له سهوان مثال، بأن زاد يف صاله من جنسها وسلم عن نقص، ( 4)
فيغلب سجودا أفضليته قبل السالم، وإن شك يف حمل سجوده سجد قبل 

 .السالم
ل أي وسجود السهو قبل السالم أو بعده، وما يقال فيه من تكبري وتسبيح، وما يقا( 5)

  ، بني السجدتني، كسجود صلب الصالة ملا(رب اغفر يل)بعد رفعه من كـ 
= 
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فإن سجد قبل السالم أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم 
ا يف ثنائية مفرتشً  (2)عدهبوإن أتى به بعد السالم جلس  (1)عقبه

ألنه يف  (4)هد األخري، مث سلموتشهد وجوبا التش (3)ومتوركا يف غريها
 .(5)حكم املستقل يف نفسه

                                         
= 

مث كرب وسجد مثل سجوده أو أطول، مث رفع رأسه »تقدم يف حديث أيب هريرة 
صلى والتكبري لسجود السهو ثابت يف الصحيحني عن النيب : ، قال الشيخ«وكرب

يف األخبار، فلو كان  ، وهو قول عامة أهل العلم اهـ وألنه يطلقاهلل عليه وسلم
غري املعروف، بني وسجود صلب الصالة هو سجود الصالة، خبالف سجود 

 .السهو وسجود التالوة
 .بال تشهد إمجاعا( 1)
 .أي بعد سجود السهو( 2)
 .كثالثية ورباعية تبعا لألصل( 3)
وفاقًا ملالك وأيب حنيفة، وروي عن ابن مسعود وغريه، حلديث عمران ابن حصني ( 4)

سها فسجد سجدتني، مث تشهد، مث سلم، رواه أبو داود  صلى اهلل عليه وسلمه أن
والرتمذي وحسنه، والقول الثاين يسلم وال يتشهد، اختاره الشيخ، ومال إليه املوفق 
والشارح، وهو الذي عليه العمل، كسجوده قبل السالم، ذكره يف اخلالف إمجاعا، 

ة، بل األحاديث الصحيحة تدل وألن التشهد مل يذكر يف األحاديث الصحيح
 .على أنه ال يتشهد

 .من وجه فاحتاج إىل التشهد، كما احتاج إىل السالم إحلاقًا له مبا قبله( 5)
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 باب صالة التطوع

 (1)وأوقات النهي
 

وأفضل  (3)طاعة غري واجبة: وشرعا (2)فعل الطاعة: والتطوع لغة
 .(4)ما يتطوع به اجلهاد

                                         

التطوع تكمل : من إضافة املصدر إىل مفعوله وحذف فاعله، قال شيخ اإلسالم( 1)
واه به صالة الفرض يوم القيامة إن مل يكن املصلي أمتها، وفيه حديث مرفوع ر 

جاءت السنة بثوابه على ما : أمحد، وكذلك الزكاة وبقية األعمال، وتقدم قوله
إخل، .. فعله، وعقابه على ما تركه، ولو كان باطال كعدمه مل جيرب بالنوافل شيء

الرب سبحانه انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل : وللرتمذي وغريه وحسنه قال
عمله يف ذلك، وأليب داود معناه من هبا ما انتقص من الفريضة، مث يكون سائر 

 .وجه آخر بسند صحيح
 .وتطوع تفعل، من طاع يطوع إذا انقاد وتطوع بالشيء تربع به( 2)
التطوع ما تربع به من ذات نفسه، مما مل يلزمه فرضه اهـ : وكذا عرًفا وقال األزهري( 3)

فعل النافلة  فسمي تطوعا ألن فاعله يفعله تربًعا من غري أن يؤمر به حتما وتنفل
والنفل والنافلة الزيادة، وبرادفة السنة، واملندوب واملستحب واملرغب فيه، وقال 

صلى التطوع ما مل يثبت فيه نص خبصوصه، والسنة ما واظب عليه النيب : بعضهم
 .واملستحب ما مل يواظب عليه، ولكنه فعله اهلل عليه وسلم

اهلُل اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َوَفضََّل : وهو قتال الكفار، قال تعاىل( 4)
األمر رأس »وقال عليه الصالة والسالم  َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرًة َوَرمْحَةً  *َعِظيًما 
من اآليات  ، وعمود الصالة، وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهلل، وغري ذلك«اإلسالم

ال أعلم شيئا بعد : هلل، قال أمحدواألحاديث الدالة على فضل اجلهاد يف سبيل ا
= 
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 .(2)مث تعلم العلم وتعليمه (1)مث النفقة فيه
                                         

= 

الفرائض أفضل من اجلهاد، قال الشيخ اإلسالم، واملتأخرون من أصحابنا أطلقوا 
القول بأن أفضل ما تطوع به اجلهاد، وذلك ملن أراد أن يفعله تطوًعا، باعتبار أنه 
ليس بفرض عني عليه، حبيث إن الفرض قد سقط عنه، فإذا باشره وقد سقط 

هل يقع فرضا أو نفاًل؟ على وجهني، وصحح أنه يقع فرًضا، وذكر الفرض عنه ف
: تفضيل أمحد للجهاد، والشافعي للصالة، وأيب حنيفة ومالك للعلم، مث قال

والتحقيق أنه ال بد لكل من اآلخرين، وقد يكون كل واحد أفضل يف حال،  
 .وخلفائه حبسب احلاجة واملصلحة صلى اهلل عليه وسلمكفعل النيب 

َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اهلِل َكَمَثِل : أي يف اجلهاد لقوله تعاىل(  1)
َلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواهلُل ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ   َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسْنبـُ

إىل أضعاف   من أنفق نفقة يف سبيل اهلل كتبت بسبع مائة ضعف،»وحديث 
، وغريه ذلك فالنفقة وحنوها فيه أفضل من النفقة يف غري من أعمال الرب، «كثرية

 .وكذا غري النفقة كخلف الغازي يف أهله وغري ذلك
 صلى اهلل عليه وسلموتواتر عن النيب  َفاْعَلْم أَنَُّه ال ِإَلَه ِإال اهللُ : قال تعاىل( 2)

فضل العامل على العابد  »ويف احلديث ، «أن طلب العلم فريضة على كل مسلم»
طلب العلم أفضل األعمال ملن : ، وغري ذلك، وقال أمحد«كفضلي على أدناكم

ينوى يتواضع فيه، وينفي عنه : أي شيء تصحيح النية؟ قال: صحت نيته قيل له
جيب أن : اجلهل، واملراد نفل العلم، ألنه ال تعارض بني نفل وواجب، فقد قال

ه دينه، مثل صالته وصيامه وحنو ذلك، وجوبا عينًيا، ال رخصة فيه يتعلم ما يقوم ب
العلم ال يعدله شيء، والناس إليه أحوج : فورًا يف الفوري، وموسعا يف املوسع، وقال

تعلم العلم وتعليمه أفضل من اجلهاد وغريه، وقال : منهم إىل الطعام والشراب، وقال
الشيخ  تعلم العلم  تعليمه، وقالأفضل ما تطوع به العلم و : مالك وأبو حنيفة

وتعليمه يدخل بعضه يف اجلهاد، وأنه نوع من أنواع اجلهاد، من جهة أنه من 
والعلم خري ما أنفقت فيه األنفاس، وبذلت فيه املهج، : فروض الكفايات، قال

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

381 

 .(1)وتفسريٍ  وفقهٍ  من حديثٍ 
                                         

= 

العامل واملتعلم يف األجر سواء، وسائر الناس مهج ال خري فيهم، : قال أبو الدرداء
اتفق مجاعات السلف على أن االشتغال بالعلم أفضل من االشتغال : ويوقال النو 

بنوافل الصالة والصوم والتسبيح وحنو ذلك من أعمال البدن اهـ فهو نور القلوب 
وحياة اإلسالم واملسلمني، بل هو املرياث النبوي، فإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال 

ُقْل َهْل َيْسَتِوي : حبظ وافر، قال تعاىلدرمها وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ 
يـَْرَفِع اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا  الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ 

َا خَيَْشى اهلَل ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ  صلى اهلل عليه وقال  ِإمنَّ
ومفهومه أن من مل يتفقه يف الدين  «ن يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدينم»: وسلم

فقد حرم اخلري، فهو أفضل األعمال وأقرهبا إىل اهلل، وأهله هم أهل اهلل وحزبه 
وأوالهم به وأقرهبم إليه، وأخشاهم له، وهو يف غاية الوضوح، فال حيتاج إىل 

من االزدياد من شيء إال منه،  تعريف هو أبني من أن يبني، ومل يأمر اهلل نبيه
واملراد من العلم العلم الشرعي، الذي يفيد معرفته  َوُقْل َربِّ زِْدين ِعْلًما: فقال

 .ما جيب على املكلف من أمر دينه الذي ال حياة له إال به
وأصول فأفضل العلوم أصول الدين، مث التفسري مث احلديث مث أصول الفقه، مث ( 1)

السبيل، يخ من ترك األصول حرم الوصول، ومن ترك الدليل ضل الفقه، قال الش
 صلى اهلل عليه وسلموال دليل إىل اهلل واجلنة، إال الكتاب والسنة، وملا بعث النيب 

، ووجوب «إن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهلل»: معاذا إىل اليمن، قال
سالم، فعلى املكلف البداءة مبا يكثر تعلم العلم على الكفاية عام يف سائر شرائع اإل

وقوعه وحيتاج إليه، األهم فاألهم، من واجبات اإلميان، وأركان اإلسالم، وقال 
 من األصول  املشروع يف حق من يريد أن يتعلم علم الدين: الشيخ

والفروع يف هذه األوقات أن يبدأ حبفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، قال 
ليس قوم خريا من أهل : تناء باحلديث والفقه، وقالواألشهر عن أمحد االع

معرفة احلديث والفقه أحب إليه من حفظه، وقد مدح اهلل الفقه : احلديث، وقال
= 
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= 

وفسر بعلم الفقه، وقال  َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد ُأويتَ َخيْـًرا َكِثريًا: فقال
 .ن ثوابهوهو مثرة احلديث، وليس ثوابه يف اآلخرة بدو : البخاري

وعليه مدار العلوم فإن اتسع : بضاعة الفقه أربح البضائع، قال: وقال ابن اجلوزي
تأملت أسباب : الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه، فإنه األنفع، وقال

الفضائل فإذا هو علو اهلمة، وذلك أمر مركوز يف اجلبلة، ال حيصل بالكسب 
ون إال بالغاية، فهم يأخذون من كل فن من وأرباب النهاية يف علو اهلمة ال يرض

العلم مهمة مث جيعلون جل اشتغاهلم بالفقه ألنه سيد العلوم اهـ وال يتم أمر وال 
حتصل بركة إال بصالح النية، مث ما يتعدى نفعه يتفاوت كعيادة مريض، وقضاء 
حاجة مسلم، وإصالح بني الناس، وحنو ذلك، ويف احلديث أال أخربكم بأفضل 

إصالح ذات البني فإن فساد : بلى قال: رجة الصدقة والصالة والصوم؟ قالوامن د
 .ذات البني هي احلالقة صححه الرتمذي

وألمحد أوثق عرى اإلميان احلب يف اهلل والبغض يف اهلل، وله أيضا، أحب األعمال إىل 
د اهلل احلب يف اهلل والبغض يف اهلل، والفكرة يف آالء اهلل، ودالئل صنعه، والوع

والوعيد، وهو األصل الذي يفتح أبواب اخلري، وينتج أفعاله، وما أمثر الشيء فهو 
النطق بكلمة التوحيد أفضل إمجاعا، وعمل : خري من مثرته، وقال غري واحد

كل واحد حبسبه، فإن الذكر : القلب أفضل من عمل اجلوارح، وقال الشيخ
ينظر إىل أصوب األمور أن  بالقلب أفضل من القراءة بال قلب، وقال ابن اجلوزي،

ما يطهر القلب ويصفيه للذكر واألنس فيالزمه، ويف الفنون، لو مل يكن مقاساة 
 ببعض  املكلف إال لنفسه لكفى به شغال أن يصح ويسلم ويداوي بعضه

فذلك هو اجلهاد األكرب ألنه مغالبة احملبوبات، ومن انفتح له طريق عمل بقلبه 
ذي ال يعدل به ألبتة، ما سبقهم أبو بكر بكثرة بدوام ذكر أو فكر، فذلك ال

 .صيام وال صالة ولكن بشيء وقر يف قلبه
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 .(2)(آكدها كسوف مث استسقاء)و (1)مث الصالة

                                         

أي مث بعد اجلهاد والعلم أفضل التطوعات الصالة، لرتادف األخبار ومداومة ( 1)
استقيموا ولن حتصوا، واعلموا أن خري »: وقال صلى اهلل عليه وسلماملختار 

آكد الفروض، فتطوعها آكد التطوعات، ، وغري ذلك وألهنا «أعمالكم الصالة
وألهنا جتمع أنواعا من العبادة، اإلخالص والقراءة، والركوع والسجود ومناجاة 
الرب تبارك وتعاىل، والذل واخلضوع له، الذي هو أشرف مقامات العبودية 

وغري ذلك، وقد تقدم  صلى اهلل عليه وسلموالتسبيح والتكبري والصالة على النيب 
العبادة يف غري اجلهاد تعدل اجلهاد، لألخبار : د، وقال الشيخفضل اجلها

الصالة أفضل من الصوم، : ليس املراد بقوهلم: الصحيحة املشهورة، وقال النووي
أن صالة ركعتني أفضل من صيام أيام، أو يوم فإن الصوم أفضل من ركعتني بال 

الة والصوم، وأراد شك، وإمنا معناه أن من مل ميكنه اجلمع من االستكثار من الص
الصوم : أن يستكثر من أحدمها، ويقتصر من اآلخر على املتأكد منه اهـ، وقيل

 .ال يدخله رياء، وهذا يدل على أفضليته على غريه: أفضل من الصالة قال أمحد
أي آكد التطوع صالة الكسوف، ألنه عليه الصالة والسالم فعلها وأمر هبا، يف ( 2)

عليه، وغريه، وألهنا عبادة جممع عليها، وعبادة حمضة حديث ابن مسعود املتفق 
وصالة االستسقاء مستحبة، ولطلب الرزق مث هي آكد التطوع بالصالة بعد 
صالة الكسوف، ألنه يشرع هلا اجلماعة مطلقا، أشبهت الفرائض فالتطوع، مبا 

 .لتسن له اجلماعة أفضل، واآلكدية مبعىن أن فعلها مؤكد، زيادة على بقية النواف
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مل ينقل عنه أنه ترك صالة الكسوف  صلى اهلل عليه وسلمألنه 
تارة ويرتك  يعند وجود سببها، خبالف االستسقاء، فإنه كان يستسق

له ألنه تسن  (مث وتر) (2)ألهنا تسن هلا اجلماعة (مث تراويح) (1)أخرى
من ترك : روي عن اإلمام (4)وهو سنة مؤكدة (3)اجلماعة بعد الرتاويح

 .(5)الوتر عمدا فهو رجل سوء، ال ينبغي أن تقبل له شهادة

                                         

يعين فدل على آكدية صالة الكسوف، وهو كذلك، وظاهر كالمه يقتضي تكرار ( 1)
وهو مل يقع غري مرة واحدة، وأما صالة  صلى اهلل عليه وسلمالكسوف يف زمنه 

 .االستسقاء فورد ما يدل على آكديتها كحديث عائشة وغريه
 .فأشبهت الفرائض من حيث مشروعية اجلماعة هلا( 2)
ن الوتر آكد فقد قيل بوجوبه، وقال شيخ اإلسالم، وما تنازع الناس يف واألشبه أ( 3)

وجوبه أوكد، ولكن ما قبله تشرع له اجلماعة مطلقا، خبالف الوتر، فإهنا ال تشرع 
له اجلماعة، إال إذا كان بعد الرتاويح، والوتر اسم للركعة املنفصلة عما قبلها، 

إلحدى عشرة، كما أن املغرب وتر وللثالث واخلمس والسبع، والتسع املتصلة وا
النهار اسم للثالث املتصلة، فإذا انفصلت الثالث بسالمني أو اخلمس وما بعدها  

فإذا خشيت »: صلى اهلل عليه وسلمكان الوتر امسا للركعة املفصولة وحدها، قال 
 .«الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت

ي ألحد تركه، ومن أصر على تركه فإنه ترد باتفاق املسلمني، وال ينبغ: قال الشيخ( 4)
 .شهادته

الوتر حق فمن أحب »، وهلما «من مل يوتر فليس منا»: وألمحد وأيب داود مرفوعا( 5)
 .، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ورواته ثقات«أن يوتر بثالث فليفعل
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 (الفجر)طلوع  (العشاء و)صالة  (يفعل بني) (1)بوليس بواج
فوقته من صالة العشاء ولو جمموعة مع املغرب تقدميا إىل طلوع 

 .(2)الفجر
                                         

نه ليس عند مجهور العلماء من الصحابة والتابعني فمن بعدهم، مع إمجاعهم أ( 1)
: عما فرض اهلل قال صلى اهلل عليه وسلمبفرض حلديث األعرايب حني سأل النيب 

ال إله أن تطوع، : هل علي غريها؟ قال: ، قال«مخس صلوات يف كل يوم وليلة»
الوتر ليس حبتم كهيئة املكتوبة، : متفق عليه، وحلديث عبادة وغريه، وقال علي

وحنوه  «الوتر حق»وأما حديث  ه وسلمصلى اهلل عليولكنه سنة سنها رسول اهلل 
أوجبه أبو حنيفة وطائفة من : فمحمول على تأكد استحبابه، وقال شيخ اإلسالم

أصحاب أمحد، واجلمهور ال يوجبونه، واختار وجوبه على من يتهجد بالليل، 
هو أفضل من مجيع تطوعات النهار، بل أفضل الصالة بعد املتكوبة قيام : وقال

 .ك الوتر وركعتا الفجرالليل، وأوكد ذل
إن اهلل أمدكم بصالة هي خري لكم من محر النعم، »: لقوله عليه الصالة والسالم( 2)

، ورواه أمحد وأبو داود والرتمذي، «فصلوها ما بني العشاء إىل طلوع الفجر
رواه مسلم، ويف الصحيحني  «أوتروا قبل أن تصبحوا»: وصححه احلاكم ولقوله
من أوله  صلى اهلل عليه وسلمكل الليل قد أوتر رسول اهلل وغريمها عن عائشة من  

إذا طلع الفجر فقد ذهب صالة »: وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إىل السحر، وقال
، «من أدرك الصبح فلم يوتر فال وتر له»، ويف صحيح ابن خزمية، «الليل والوتر

ر، إال ما قبل وفيه أحاديث كثرية من غري وجه تدل على أن مجيع الليل وقت للوت
صالة العشاء وهو إمجاع، إذ مل ينقل أنه أوتر فيه، لعدم دخول وقته، وأن آخره 

ولو : إىل طلوع الفجر، ويصح قبل سنة العشاء، لكن خالف األوىل، وقوله
جمموعة إشارة إىل خالف أيب حنيفة فإن وقته عنده بعد غيوب الشفق، 

كانت جمموعة مجع تقدمي قبل غروب له أن يصلي الوتر بعد العشاء إذا  : واجلمهور
 .الشفق، لعموم ما سبق
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وأقله ركعة، لقوله عليه  (1)ن يثق بنفسه أفضلوآخر الليل مل
وال يكره  (2)رواه مسلم «الوتر ركعة من آخر الليل»الصالة والسالم 

الوتر هبا، لثبوته عن عشرة من الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر 
إحدى )وأكثره أي أكثر الوتر  (3)وعثمان وعائشة رضي اهلل عنهم

 .(4)ركعة (عشرة

                                         

أي يثق باستيقاظ آخر الليل بنفسه، أو بإيقاظ غريه، حلديث جابر مرفوعا ( 1)
أيكم خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر مث لريقد، ومن وثق بقيام من آخر »

رواه مسلم، ، «الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل
ففي الصحيحني وغريمها أحاديث من غري  صلى اهلل عليه وسلموألنه أكثر فعله 

وجه عن خالئق من الصحابة مصرحة أن آخر صالته بالليل كان وترا، وفيهما 
وهو : وغريمها أحاديث كثرية باألمر جيعل صالة آخر الليل وترا، وقال غري واحد

 .قول كافة أهل العلم
من » صلى اهلل عليه وسلميث ابن عمر وابن عباس وغريمها، ولقوله وغريه من حد( 2)

رواه أبو داود، واستحب أمحد وغريه أن تكون  «أحب أن يوتر بواحدة فليفعل
الركعة عقب الشفع، ولو يؤخرها عنه، وليس كاملغرب حتما، وألنه ركعة قبله شفع 

 .ال حد له
 .ن لفظ الوتروملا تقدم من األحاديث وغريها، وملا يفهم م( 3)
وأفضله إحدى عشرة ركعة، وجاء ثالث عشرة ركعة، وفسرت بركعتني : ويف الوجيز( 4)

جتري جمرى السنة، وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة : بعد الوتر، قال ابن القيم
مستقلة، ال سيما إن قيل بوجوبه، فتجري جمرى سنة املغرب، وقيل ثالث عشرة 

 .صلى اهلل عليه وسلملتني كان يفتتح هبما هتجده ركعة بالركعتني اخلفيفتني ال
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 (ويوتر بواحدة)أي يسلم من كل ثنتني  (مثىن مثىن)يصليها 
يصلي بالليل  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل : لقول عائشة

يسلم بني كل : ويف لفظ (1)إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة
ا، مث وله أن يسرد عشرً  (2)ركعتني، ويوتر بواحدة، هذا هو األفضل

 (3)، ويتشهد ويسلمجيلس فيتشهد وال يسلم، مث يأيت بالركعة األخرية
لقول أم  (مل جيلس إال يف آخرها)سردها و (وإن أوتر خبمس أو سبع)

يوتر بسبع ومخس ال  ،صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل : سلمة
 يفصل بينهن

                                         

صالة الليل مثىن مثىن، فإذا خشيت الصبح فأوتر »رواه مسلم، ويف الصحيحني ( 1)
قال ابن القيم يف حديث عائشة، وهو الصحيح والركعتان فوقها مها  «بواحدة

ة ركعتا الفجر، كما جاء مبينا يف احلديث نفسه، وإذا انضاف إىل الفرض والسن
الراتبة جاء جمموع ورده بالليل والنهار أربعني ركعة، حيافظ عليها دائما، وما زاد 
فعارض، فينبغي للعبد أن يراتب على هذا الورد دائما إىل املمات، فما أسرع 

 .اإلجابة، وأعجل فتح الباب ملن يقرعه كل يوم وليلة أربعني مرة
له له، وألنه أكثر عماًل ويف ذلك ألمره عليه الصالة والسالم به، والستمرار فع( 2)

داللة ظاهرة أن أقل الوتر ركعة، وأهنا صالة صحيحة، وهذا مذهب اجلمهور، 
ويسن فعل الوتر عقب الشفع بال تأخري له عنه، وإذا قام لركعتني مث بداله فجعل 

قيل له أيبتدئ الوتر؟ . كيف يكون؟ هذا قلب نية: تلك الركعة وترا، فقال أمحد
 .نعم: قال

 .قياًسا على ما يأيت، وله أن يسرد اجلميع وال جيلس إال يف األخرية( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

387 

يسرد  (بتسع)إن أوتر  (و) (1)بسالم وال كالم، رواه أمحد ومسلم
وال )شهد األول الت (الثامنة ويتشهد)الركعة  (جيلس عقب)مثانيا مث 

ويصلي تسع : لقول عائشة (يسلم مث يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم
 (2)ركعات، ال جيلس فيها إال يف الثامنة، فيذكر اهلل وحيمده ويدعوه

وينهض وال يسلم، مث يقوم فيصلي التاسعة، مث يقعد فيذكر اهلل 
وتر يف ال (وأدىن الكمال) (3)ا يسمعناهوحيمده ويدعوه، مث يسلم تسليمً 

 .(5)فيصلي ركعتني ويسلم مث الثالثة (بسالمني (4)ثالث ركعات)

                                         

مث صلى سبعا أو مخسا أوتر هبن، مل جيلس إال يف آخرهن وله : وله عن ابن عباس( 1)
أن يسرد ستًّا، وجيلس يتشهد وال يسلم، مث يصلي السابعة ويتشهد ويسلم، لفعله 

ولكن أكثر احلديث وأقواه ركعة : قال عليه الصالة والسالم رواه أمحد بسند جيد،
 .فأنا أذهب إليها -مفصولة: يعين-

 .يتشهد التشهد األول: أي( 2)
 .رواه مسلم وغريه، واإليتار بتسع مروي عن مجاعة من الصحابة رضي اهلل عنهم( 3)
ألن الركعة الواحدة اختلف يف كراهتها واألفضل أن يتقدمها شفع، فلذلك كانت ( 4)

من أحب »: الكمال، وروي من غري وجه أنه كان يوتر بثالث وقال الثالث أدىن
 .«أن يوتر بثالث فليفعل

بال خالف أعلمه وهو أفضل، ملا سبق : مث يصلي الثالثة قال يف اإلنصاف: أي( 5)
ألن : ألي شيء؟ قال: نعم، قلت: تسلم يف الركعتني من الوتر؟ قال: قال مهنا

 سئل : وقال احلارث اهلل عليه وسلمصلى األحاديث فيه أقوى وأكثر عنه 
يسلم يف الركعتني، وإن مل يسلم رجوت أن ال يضره إال أن : أمحد عن الوتر، قال
 .التسليم أثبت وأقوى
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من  (يقرأ) (2)وجيوز أن يسردها بسالم واحد (1)ألنه أكثر عمال
 (الثانية)الركعة  (ويف (3)سبح)بـ سورة  (األوىل)الركعة  (يف)أوتر بثالث 

سورة  (الثالثة بـ)الركعة  (ويف (4)الكافرون) «قل يأيها»بـ سورة 
 .(5)بعد الفاحتة (خالصاإل)

                                         

والدعاء  صلى اهلل عليه وسلمباجللوس للتشهد، والتشهد فيه، والصالة على النيب ( 1)
 .هوالسالم، وكان ابن عمر يسلم من ركعتني ويأمر ببعض حاجت

إن أوتر بثالث مل يسلم فيهن مل يضيق : سرًدا فال جيلس إال يف آخرهن قال أمحد( 2)
عليه عندي، ومفهوم عبارته كالقاضي ال جيوز كاملغرب، وظاهر اإلقناع 

خيري بني فصله ووصله وصحح : واملستوعب وغريمها جيوز كاملغرب، وقال الشيخ
ا فوافقهم تأليًفا لقلوهبم كان قد أن كليهما جائز وأنه إن كان املأموم يرى أحدمه

 .أحسن
بعد الفاحتة ملا تضمنته من أمور الدنيا واآلخرة وسبح علم على السورة املبدوءة بـ ( 3)

 (سبح اسم ربك األعلى)
 .بعد الفاحتة وهي تعدل ربع القرآن، لتضمنها التوحيد العلمي اإلرادي( 4)
أنه : وحيد اخلربي العملي، وحلديث أيبوتواتر أهنا تعدل ثلث القرآن، لتضمنها الت( 5)

عليه الصالة والسالم كان يقرأ هبن يف وتره، رواه أبو داود وغريه، وألمحد وغريه عن 
يف  صلى اهلل عليه وسلمابن أبزى مثله، قال إسحاق وهو أصح شيء عن النيب 

 القراءة يف الوتر، وال ينبغي املداومة على ذلك، فإنه قد يفضي إىل اعتقاد أنه
واجب، ومسيت سورة اإلخالص ألهنا خالصة يف صفة اهلل تعاىل، أو ألن الالفظ 

 .هبا قد أخلص التوحيد هلل عز وجل
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ألنه صح عنه  (1)اندبً  (بعد الركوع)يف الثالثة  :أي (ويقنت فيها)
وإن  (2)من رواية أيب هريرة وأنس وابن عباس صلى اهلل عليه وسلم

قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، ملا روي أبو داود عن أيب بن كعب 
فريفع  (3)ل الركوعكان يقنت يف الوتر قب  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب 

 .(4)ايديه إىل صدره، ويبسطها، وبطوهنما حنو السماء، ولو كان مأمومً 
                                         

ويسن أن يقنت فيها، أي يف الركعة األخرية من : ال قبله، وعبارة اإلقناع وشرحه( 1)
 اتفقوا على أن القنوت يف: الوتر مجيع السنة، وهذا مذهب أيب حنيفة، وقال الوزير

إذا صلى : الوتر مسنون يف النصف الثاين من شهر رمضان إىل آخره، وقال الشيخ
قيام رمضان فإن قنت مجيع الشهر، أو نصفه األخري، أو مل يقنت حبال فحسن، 

خيري يف دعاء القنوت بني فعله وتركه اهـ والقنوت يف اللغة له معان منها : وقال
قنت له : لق على الدعاء خبري وشر يقالالدعاء، وهلذا مسي هذا الدعاء قنوًتا، ويط

 .وقنت عليه
رضي اهلل عنهم، إال أنه يف الفريضة، وصح يف الوتر عن عمر وعلي، وروي عن ( 2)

اخللفاء وغريهم أهنم كانوا يقنتون بعد الركوع، قال اخلطيب، وأكثر الصحابة عملوا 
 .به

يها القنوت قبل واألحاديث اليت ف: وصح عن مجع من الصحابة، قال اخلطيب( 3)
من الناس من ال يراه إال قبله، ومنهم من : الركوع كلها معاولة وقال شيخ اإلسالم

ال يراه إال بعده، وأما فقهاء احلديث كأمحد وغريه فيجوزون كال األمرين جمليء 
 .السنة الصحيحة هبما، وإن اختاروا القنوت بعده ألنه أكثر وأقيس

 إذا سألتم اهلل فاسألوه ببطون أكفكم » حلديث مالك بن يسار مرفوًعا( 4)
، رواه أبو داود، وللخمسة إال النسائي من حديث سلمان «وال تسألوه بظهورها

، «إن اهلل يستحيي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خريًا فريدمها خائبتني»
= 
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 .(1)اجهرً  (فيقول)

                                         
= 

: ويكون بينهما فرجة، ورفع اليدين يف الدعاء متواتر تواتًرا معنويًّا، قال بعضهم
ثالثون من الصحيحني أو أحدمها، واستحابه يف  ،روي فيه حنو مائة حديث

 .القنوت مذهب أيب حنيفة والشافعي
إن كان إماًما إمجاًعا، أو منفرًدا نص عليه، وقياس املذهب خيري املنفرد، واستظهر ( 1)

يف اخلالف ختصيص اجلهر باإلمام، وهو ظاهر كالم مجاعة، وقال يف الفروع 
يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك »: إلقناع واملنتهى وغريهاواملبدع وا

ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثين عليك اخلري كله، ونشكرك وال 
نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى وحنفد، نرجو 

عمر ، وهو مروي عن «رمحتك وخنشي عذابك، إن عذابك اجلد بالكفار ملحق
وغريه، وسورتان يف مصحف أيب، قال ابن سريين، هاتان السورتان كتبهما أيب يف 

مل ينقل مسلم دعاء يف : يستحب بالسورتني وقال الشيخ: مصحفه، وقال أمحد
قنوت الوتر غري هذه األدعية املأثورة يف الوتر، قنوت احلسن، وسوريت أيب اهـ، 

ألن  «إنا نستعينك»ري اللهم مل يوقت يف دعاء القنوت غ: وقال غري واحد
: الصحابة اتفقوا عليه، ولو قرأ غريه جاز، واألوىل بعده قنوت احلسن، قال أمحد

ويف  «اللهم اهدين»وبدعاء احلسن  «اللهم إنا نستعينك»يدعو بدعاء عمر، 
حتصل سنة : مبا شاء، ويف الغاية: يدعو معه مبا يف القرآن، ونقل احلارث: النصيحة

عاء، وقد جاء القنوت من طرق تدل على مشروعية الدعاء فيه، القنوت بكل د
 «وحنفد»: قال العراقي وغريه، منها ما هو حسن، ومنها ما هو صحيح، وقوله

بكسر الفاء أي نسارع إىل طاعتك، وأصل احلفد العمل واخلدمة، واجلد بالكسر 
 .العظيم، واألشهر كسر حاء ملحق

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

333 

وهي من اهلل  (1)أصل اهلداية الداللة (اللهم اهدين فيمن هديت)
 (3)أي من األسقام والباليا (وعافاين فيمن عافيت) (2)التوفيق واإلرشاد

وتولين فيمن ) (4)الناس، ويعافيهم منكواملعافاة أن يعافيك اهلل من 
أو من  (5)إذا اعتنيت به: الويل ضد العدو، من توليت الشيء (توليت
 .(6)إذا مل يكن بينك وبينه واسطة: وليته

                                         

 .الداللة ضد الضاللأي إىل ما يوصل إىل املطلوب، و ( 1)
التوفيق السداد، وكذا اإلرشاد، وهو االستقامة على طريق احلق، واهلداية العلم ( 2)

باحلق مع قصده له، وإيثاره على غريه، واملعىن ثبتين على اهلداية وزدين من أسباهبا 
إمنا تسأل اهلداية اليت : يف مجلة من هديتهم، أو مع من هديتهم، وقال الشيخ

كان : هتدين، ومن تأول ذلك مبعىن زيادة اهلدى أو التثبيت، وقالخص هبا امل
هذا املطلوب إن مل يكن حاصال باختيار : ذلك جزاء كان متناقضا، فإنه يقال

العبد مل يثب عليه، فإنه إمنا يثاب على ما فعله باختياره، وإن كان باختياره فقد 
 .ثبت أن اهلل حيدث الفعل الذي خيتاره العبد

: األمراض والباليا: مع من عافيت أو يف مجلة من عافيتهم من األسقام :أي( 3)
 .االمتحانات واالختبارات والتكليفات مجع سقم وبلوى

عافاه اهلل حما عنه األسقام، والعافية مصدر من عايف واسم : ويف املصباح وغريه( 4)
 .منه

ظر يف أمر موليه ونظره فيه كما ينظر املوىل يف حال اليتيم، ألنه سبحانه ين( 5)
 .بالعناية

مبعىن أن الويل يقطع العالئق بينه وبني اهلل، حىت يصري يف باب املراقبة واملشاهدة، ( 6)
تول أمري، وال تكلين إىل نفسي، يف مجلة من : وهو مقام اإلحسان، واملعىن

 .بكسر الالم وضم التاء «ووليت»تفضلت عليهم، أو حافظًا يل مع من حفظته، 
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 (2)وقين شر ما قضيت) (1)أي أنعمت (وبارك يل فيما أعطيت)
إنه ال يذل من واليت وال يعز من  (3)إنك تقضي وال يقضى عليك

رواه أمحد والرتمذي وحسنه من  (5)(تباركت ربنا وتعاليت (4)عاديت
 .(6)حديث احلسن بن علي

                                         

يل الربكة فيما أنعمت به علي من العمر واملال، والعلوم واألعمال،  أي ضع( 1)
والربكة النماء والزيادة، حسية كانت أو معنوية، والسعادة وثبوت اخلري، والعطية 

 .اهلبة ومجيع ما يعطي مجعها عطيات وعطايا
 .وما قدرت علّي من قضاء وقدر، فسلم يل العقل والدين( 2)
بكل ما أردت، سبحانك ال راد ألمرك وال معقب أي إنك تقدر وحتكم ( 3)

 .حلكمك، تفعل ما تشاء، وحتكم ما تريد
بفتح فكسر، أي ال يصري ذليال حقيقة من واليته، أو ال حيصل له ذلة، : يذل( 4)

بالفتح إذا قوي وصلب، وبالكسر إذا : واملواالة ضد املعاداة ويعز قال الشيخ
تقوم عزة ملن عاديته وأبعدته عن رمحتك  ال: امتنع، وبالضم إذا غلب، واملعىن

 .وغضبت عليه
تبارك تعاظم وكذا تعلى واألول دال على كمال بركته وعظمتها والثاين على كمال ( 5)

 .العلو وهنايته
صلى اهلل عليه يعين ابن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم، سبط رسول اهلل ( 6)

 صلى اهلل عليه وسلمى عن النيب ورحيانيته ولد سنة ثالث من اهلجرة، رو  وسلم
أحاديث منها هذا احلديث، وروى عن أبيه وأخيه احلسني وعنه ابن احلسن 

إن ابين هذا سيد، وسيصلح : صلى اهلل عليه وسلموعائشة وغريمها، قال فيه النيب 
: مات رضي اهلل عنه سنة تسع وأربعني، وقال النووي «اهلل به بني فئتني عظيمتني

 .و حسنإسناده صحيح أ
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كلمات أقوهلن يف   صلى اهلل عليه وسلمعلمين رسول اهلل : قال
ورواه البيهقي وأثبتها  (1)وال يعز من عاديت: قنوت الوتر، وليس فيه

 (3)ا، ويف آخره، وصلى اهلل على حممدورواه النسائي متصرً  (2)فيه
وبك  (5)وبعفوك من عقوبتك (4)اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك)

 .(6)ا للعجز واالنقطاعإظهارً  (وبك منك

                                         

 .أي أدعو هبن، وظاهره اإلطالق يف مجع السنة: أقوهلن( 1)
وكذا أثبتها أبو داود والطرباين من طرق، وتبعهم املؤلف وغريه، ومجيع رواياهتم ( 2)

 .بإفراد الضمري، وأورده يف اإلقناع واملنتهى وغريمها باجلمع
ال : را، وقال احلافظوصلى اهلل على النيب حممد، فلعله مل يثبتها اختصا: ولفظه( 3)

 .تثبت
ال : أي استجري برضاك من سخطك، والرضى والسخط صفتان للباري تعاىل( 4)

 .تشبه رضى املخلوق وال سخطه
 .أي استجري بعفوك ودفعك السوء والبالء من عقوبتك، واملعاقبة اجلزاء بالشر( 5)
قال  العجز الضعف، واالنقطاع مبعىن العجز، أي استجري بك من عذابك،( 6)

وذلك أنه سأل اهلل أن جيريه : يف هذا معىن لطيف: اخلطايب واخللخايل وغريمها
برضاه من سخطه، ومبعفاته من عقوبته، والرضى والسخط ضدان متقابالن 
وكذلك املعافاة واملؤاخذاة، فلما صار إىل ذكر ما ال ضد له وهو اهلل تعاىل أظهر 

 .به منه ال غريالعجز واالنقطاع، وفزع منه إليه، واستعاذ 
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أنت   (1)ثناء عليك)أي ال نطبق، وال نبلغ وال ننهي  (ال حنصي)
ا إىل وردًّ  (3)ا بالعجز عن الثناءاعرتافً  (2)(كما أثنيت على نفسك

اخلمسة عن علي أن روي  (4)احمليط علمه بكل شيء مجلة وتفصيالً 
كان يقول ذلك يف آخر وتره، ورواته   صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
 .(5)ثقات

                                         

أي ال حنصي نعمك والثناء هبا عليك، وال نبلغه وال نطيقه، وال ننهي غايته، ( 1)
 .واإلحصاء العد والضبط واحلفظ

 .ال حنصي ثناء عليك: حيث قال( 2)
فهو سبحانه يثين بنفسه على نفسه، واخللق ال حيصون ثناء عليه، بل هو كما ( 3)

 .أثىن على نفسه
كما أثنيت على نفسك، كما أنه سبحانه ال هناية لسلطانه أنت  : حيث قال( 4)

وعظمته، ال هناية للثناء عليه، ألنه تابع للمثىن عليه، وقال ابن اجلوزي، هذا 
اعرتاف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه ال يقدر على حقيقته، بل هو تعاىل كما 

اهلل أعظم، وسلطانه أثىن على نفسه، إذ كل ثناء أثىن به عليه، وإن بولغ فيه فقدر 
بدأ باألدىن، وترقى إىل : أعز وصفاته أكرب، وفضله وإحسانه أوسع، ويف النهاية

: األعلى، مث ملا ازداد تبييًنا وارتقاء ترك الصفات، وقصر نظره على الذات فقال
أعوذ بك منك، مث ملا أراد قربًا استحىي معه من االستعاذة على بساط القرب، 

: ال أحصي ثناء عليك، مث علم أن ذلك قصور فقال: فقال فالتجأ إىل الثناء،
 .أنت كما أثنيت على نفسك

يف القنوت شيًئا أحسن  صلى اهلل عليه وسلمال نعرف عن النيب : وقال الرتمذي( 5)
من هذا، وله أن يزيد ما شاء مما جيوز به الدعاء يف الصالة، ولشيخ اإلسالم نبذة 

 .يف دعاء القنوت مشهورة
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 ىوملا رو  (1)حلديث احلسن السابق (اللهم صل على حممد)
الدعاء موقوف بني السماء واألرض، ال يصعد منه : الرتمذي عن عمر

 (3)(وعلى آل حممد)وزاد يف التبصرة  (2)شيء حىت تصلي على نبيك
وميسح ) (4)صلى اهلل عليه وسلماقتصر األكثرون على الصالة عليه و 

: وخارج الصالة، لقول عمر (5)إذا فرغ من دعائه هنا (وجهه بيديه
إذا رفع يديه يف الدعاء مل  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل 

 حيطهما حىت ميسح هبما

                                         

رواية النسائي وغريه، أنه كان يقول يف آخره، وصلى اهلل على حممد وفيه من ( 1)
 .ضعف، ونص عليه أمحد وغريه

وروى عن علي حنوه مرفوعا، وفيه مقال، ويف حديث فضالة  صلى اهلل عليه وسلم( 2)
صلى اهلل عليه بن عبيد وغريه ما يدل على رفعه، وقد شرعت الصالة على النيب 

 .وسطه وآخرهأول الدعاء وأ وسلم
 .وال بأس على آله والتبصرة تقدم أهنا لعبد الرمحن احللواين: ويف اإلقناع( 3)
ومنهم صاحب الفروع واملنتهى ومل يذكر يف املقنع والشرح واملغين ومجع الصالة ( 4)

: وتقدم ذكر مشروعيتها وقال أبو سليمان الداراين صلى اهلل عليه وسلمعلى النيب 
 صلى اهلل عليه وسلم حاجة فليبدأ بالصالة على النيب من أراد أن يسأل اهلل

فإهنا مقبولة،  صلى اهلل عليه وسلموليسأل حاجته، مث ليختم بالصالة على النيب 
 .واهلل أكرم من أن يرد ما بينهما

ال ميسح القانت نقله اجلماعة وفاًقا للشافعي : أي عقب قنوت الوتر، وعنه( 5)
 .وغريه
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 (2)هاللهم اهدنا إىل آخر : ويقول اإلمام (1)وجهه، رواه الرتمذي
روي عن ابن  (ويكره قنوته يف غري الوتر) (3)إن مسعه مويؤمن مأمو 

 .(4)مسعود وابن عباس وابن عمر وأيب الدرداء رضي اهلل عنهم
                                         

كان إذا دعا رفع : هو ضعيف، وحلديث يزيد عند أيب داود وغريهمن رواية محاد و ( 1)
فإذا فرغت فامسح هبما »يديه ومسح هبما وجهه وحلديث ابن عباس مرفوًعا، 

وأما مسح وجهه بيديه فليس : ، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الشيخ«وجهك
 .حجة فيه إال حديث أو حديثان ال تقوم هبما صلى اهلل عليه وسلمعن النيب 

باجلمع ومشي عليه يف اإلقناع واملنتهى وغريمها، ليشارك املأموم اإلمام يف الدعاء، ( 2)
: وللنهي أن خيص نفسه بالدعاء دوهنم، يعين فيما يؤمن عليه، قال شيخ اإلسالم

إذا كان املأموم مؤمًنا، على دعاء اإلمام فيدعو بصيغة اجلمع، كما يف دعاء 
فإن املأموم إمنا أمن العتقاده أن  ا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ اْهِدنَ الفاحتة يف قوله 

اإلمام يدعو هلما مجيًعا، فإن مل يفعل فقد خان اإلمام املأموم، وهلذا جاء دعاء 
القنوت بصيغة اجلمع، اللهم إنا نستعينك إخل، ففي مثل هذا يأيت بصيغة اجلمع، 

مري، وعند شيخنا ال، ألنه يدعو ويفرد املنفرد الض: ويتبع السنة، قال يف الفروع
 .لنفسه وللمؤمنني

ال نعلم : أي يؤمن على الدعاء من قنوت إمامه خاصة إن مسعه قال الشارح( 3)
إنك تقضي وال يقضى »: خالًفا يف ذلك، حلديث ابن عباس، خبالف قوله
وحنوه وإن مل يسمعه قنت  «عليك، إنه ال يذل من واليت، اللهم إنا نستعينك

ا لو مل يسمع قراءة اإلمام، فإنه يقرأ وإذا أراد السجود رفع يديه، نص لنفسه كم
وهو : ال قال يف الفروع: عليه، ألن القنوت مقصود يف القيام، فهو كالقراءة وقيل

َيا َحَسَنةً : أظهر، ومن ال حيسن القنوت يقول نـْ أو يسأل  َربَـَّنا آتَِنا يف الدُّ
 .املغفرة وحنوه

 وإمنا تعلق من تعلق  صلى اهلل عليه وسلمأصحاب النيب وغريهم مجع من ( 4)
من العلماء يف ذلك برواية عن ابن عباس ال تصح، قد خالفت ما علم بالضرورة 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

337 

أشهد أين مسعت ابن : الدارقطين عن سعيد بن جبري قال ىورو 
 .(1)إن القنوت يف صالة الفجر بدعة: عباس يقول

                                         
= 

 .من النقل والعقل
يا أبت إنك قد : قلت أليب: ورواه البيهقي وغريه، وعن أيب مالك األشجعي قال( 1)

بكر وعمر وعثمان وعلي، وأيب  صلى اهلل عليه وسلمصليت خلف رسول اهلل 
حمدث، رواه اخلمسة وصححه الرتمذي، ! أي بين: أكانوا يقنتون يف الفجر؟ قال

العمل عليه عند أكثر أهل العلم اهـ وبه يقطع أنه مل يكن سنة راتبة، إذ لو  : وقال
كل صبح، وجيهر به، ويؤمن من خلفه،    صلى اهلل عليه وسلمكان سنة راتبة يفعله 

قل كنقل جهر القراءة ومافتتها، وعدد الركعات، فمن املمتنع أن كان سبيله أن ين
 .يفعل ذلك وال ينقله عنه صغري وال كبري

أما القنوت يف صالة الفجر، فقد ثبت يف الصحيح أنه كان : وقال شيخ اإلسالم
يقنت يف النوازل، قنت مرة شهرا، يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من 

ت مرة يدعو ألقوام من أصحابه، كانوا مأسورين عند أصحابه، مث ترك، وقن
قوم مينعوهنم من اهلجرة إليه، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده، كانوا يقنتون 
حنو هذا القنوت، فما كان داوم عليه، وما كان بدعة بالكلية، وللعلماء فيه 

صلى اهلل عليه ثالثة أقوال، أصحها أنه يسن عند احلاجة، كما قنت الرسول 
وخلفاؤه وهو الذي عليه أهل احلديث، وكيف يكون يقنت دائما يف  سلمو 

ال  صلى اهلل عليه وسلمالفجر أو غريها، ويدعو بدعاء راتب؟ ومل ينقل عنه 
يف خرب صحيح، وال ضعيف، بل أصحابه الذين هم أعلم الناس بسنته، 

: روأرغب الناس يف اتباعها، كابن عمر وغريه، أنكروا ذلك حىت قال ابن عم
 ما رأينا وال مسعنا، وكذلك غريه من الصحابة، 

تدبر السنة علم علما قطعيا أن النيب  عدوا ذلك من األحداث املبتدعة، ومن
 مل يكن يقنت دائما يف شيء من الصلوات وقال  صلى اهلل عليه وسلم

مل يكن خيص القنوت يف النوازل بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها : ابن القيم
= 
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 (1)غري الطاعون)ئد الدهر من شدا (إال أن ينزل باملسلمني نازلة)
 .(2)غري اجلمعة (يف الفرائض)ا األعظم استحبابً  (فيقنت اإلمام

                                         
= 

شرع فيها من الطول، والتصاهلا بصالة الليل، وقرهبا من السحر، وساعة ألجل ما 
 .اإلجابة

ألنه مل يثبت القنوت يف طاعون عمواس، وال يف غريه، وألنه شهادة ونسبة الشدة ( 1)
إىل الدهر ال جتوز فإن اهلل سبحانه هو املتصرف يف الكون، وهو الفاعل حقيقة، 

والطاعون الوباء،وهو عند أهل الطب ورم  بيده األمر، وهو على كل شيء قدير،
ردئ قتال، خيرج منه تلهب شديد مؤمل جدا، يتجاوز املقدار يف ذلك ويصري ما 
حوله يف اآلخر أسود أو أخضر أو أكمد، ويئول أمره إىل التقرح سريعا، وأكثر ما 
حيدث يف اإلبط وخلف األذن واألرنبة، واللحوم الرخوة ويعرب به عن ثالثة أمور، 
خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة يف تلك املواضع وحنوها، والثاين املوت احلادث 
عنه، كما هو شهادة والثالث السبب الفاعل هلذا الداء، وجاء أنه رجز، ووخز 

 .اجلن ودعوة نيب
ألهنا عيد املؤمنني، واملطلوب للعيد الفرح واملسرة، وإذا قنت هبم ذكرهم النازلة، ( 2)

اخلطبة، وظاهر كالمه مطلقا، فاملذهب االستغناء عنه بالدعاء يف : ويف املبدع
قاله  صلى اهلل عليه وسلمواختار املوفق والشارح وغريمها يف الفجر، لفعل النيب 

وال عن أصحابه إال يف الوتر  صلى اهلل عليه وسلمألنه مل ينقل عن النيب : الشارح
لصلوات كلها، واإلمام األعظم هو والفجر، وعنه واملغرب، واملشهور يف املذهب يف ا

نائب اإلمام يقوم : الذي يقنت، فيتعدى احلكم إىل من يقوم مقامه، وعن أمحد
كل مصل، : ويقنت إمام مجاعة، وعنه: مقامه، اختاره مجاعة، لقيامه مقامه، وعنه

 وال يقنت يف غري الوتر، إال أن تنزل : اختاره الشيخ، قال
 واملغرب  صل يف مجيع الصلوات، لكنه يف الفجرباملسلمني نازلة، فيقنت كل م

آكد مبا يناسب تلك النازلة، كما أنه إذا دعا يف االستسقاء دعا مبا يناسب  
 .املقصود كما جاءت به السنة، وال يدعو مبا خطر له
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ومن ائتم بقانت يف فجر تابع اإلمام  (1)وجيهر به يف اجلهرية
سبحان امللك القدوس، ثالثا وميد هبا صوته : ويقول بعد وتره (2)وأمن

 .(4)سنة مؤكدة (والرتاويح) (3)يف الثالثة

                                         

 .إمجاًعا، ويؤمن من خلفه، كما تقدم( 1)
مت به، فال ختتلفوا عليه، حلديث إمنا جعل اإلمام ليؤ » :تابع اإلمام يف دعائه: أي( 2)

وحنوه وأمن املأموم على دعاء إمامه إن مسع القنوت، وإن مل يسمع دعا، قال 
وإذا فعل اإلمام ما يسوغ فيه االجتهاد، تبعه املأموم فيه، وإن كان هو ال : الشيخ

 .يراه، مثل القنوت يف الفجر،ووصل الوتر
هي مصرح هبا يف حديث أيب : يرواه أبو داود وغريه بسند صحيح، وقال العراق( 3)

رب »: وابن أبزى، وكالمها عند النسائي بإسناد صحيح، وزاد ابن القيم وغريه
اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من »: ، ويقول«املالئكة والروح

، «عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك
حيح، وتقدم يف قنوت الوتر، وللنسائي وغريه، يقوله رواه أبو داود وغريه بسند ص

يف آخر وتره، يعين بعد السالم منه، ويف : إذا فرغ من صالته، وفسر بعضهم رواية
 .صحيح مسلم عن عائشة، يف سجوده

حلديث عائشة  صلى اهلل عليه وسلميف رمضان، بإمجاع املسلمني، سنها رسول اهلل ( 4)
مر، وهي من أعالم الدين الظاهرة، وقدمت على الرواتب اآليت وغريه، وليست حمدثة لع

وإقراره، والتفاق الصحابة على فعلها مجاعة، بأمر  صلى اهلل عليه وسلملفعل النيب 
 اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، الذي أمر الناس 

  «عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين» صلى اهلل عليه وسلمبسنته، يف قوله 
وفعل الصحابة هلا مشهور، وتلقته األمة عنهم خلًفا عن سلف، وجاء يف فضلها 

من قام رمضان إميانًا واحتسابًا »: صلى اهلل عليه وسلمأحاديث كثرية، منها قوله 
= 
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هنم يصلون أربع ركعات، ويرتوحون ساعة أي مسيت بذلك أل
أبو بكر عبد العزيز يف الشايف،  ىملا رو  (عشرون ركعة) (1)يسرتحيون

كان يصلي يف شهر   صلى اهلل عليه وسلمعن ابن عباس أن النيب 
 .(2)رمضان عشرين ركعة

                                         
= 

صلى اهلل عليه متفق عليه، وليست واجبة، ألنه صالها  «غفر له ما تقدم من ذنبه
خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا : ها وقالبأصحابه ليلتني أو ثالثًا مث ترك وسلم
 .عنها

الرتاويح مجع تروحية، وهي يف األصل اسم للجلسة مطلًقا، : وقال بعض أهل اللغة( 1)
مث مسيت هبا اجللسة اليت بعد أربع ركعات يف ليايل رمضان، السرتاحة الناس هبا، 

، أي «الصالةأرحنا ب»أو ألهنم كانوا يسرتحيون بني كل تسليمتني، ويف املصباح، 
أقمها، فيكون فعلها راحة، وصالة الرتاويح مشتقة من ذلك، وهي قيام شهر 

ويسرتيح بني كل أربع اتفاًقا، ويدعو فعله السلف وال : رمضان، قال يف الفروع
 .بأس برتكه

ورواه ابن أيب شيبة، وفيه جده إبراهيم بن عثمان متفق على ضعفه وروى ( 2)
كنا نقوم يف زمن عمر بعشرين : ائب بن يزيد، قالالبيهقي يف املعرفة عن الس
كان الناس : إسناده صحيح، وروى مالك وغريه: ركعة والوتر، قال النووي

يقومون يف زمن عمر يف رمضان بثالث وعشرين ركعة، فكوهنا عشرين سنة 
وال خالف أنه ليس يف ذلك حد ال يزاد : اخللفاء الراشدين، قال القاضي

وما  صلى اهلل عليه وسلموإمنا اخلالف يف فعل النيب  عليه وال ينقص منه،
 .اهـ صلى اهلل عليه وسلماختاره لنفسه 

  أنه كان ال يزيد يف رمضان وال يف صلى اهلل عليه وسلموتواتر عن النيب 
غريه على إحدى عشرة ركعة، ويف رواية ثالثة عشرة ركعة، وملا ثقل بتسع وسبع، 

ر العلماء عشرين ركعة، ألن صالة الليل من وإمنا اختار اإلمام أمحد ومجهو 
= 
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 .(1)(يف مجاعة مع الوتر)ركعتني ركعتني  (تفعل)

                                         
= 

 .الطاعات اليت كلما زاد فيها زاد األجر بال نزاع
كما هو املشهور يف مذهب أمحد : له أن يصلي عشرين: وقال شيخ اإلسالم

والشافعي، وله أن يصليها ستًّا وثالثني، كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 
تكثري الركعات أو تقليلها حبسب  إحدى عشرة وثالث عشرة، وكله حسن فيكون

األفضل خيتلف باختالف املصلني، فإن كان فيهم : طول القيام أو قصره، وقال
صلى اهلل عليه احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثالث بعدها، كما كان النيب 

يصلي لنفسه يف رمضان وغريه فهو األفضل، وإن كانوا ال حيتملونه فالقيام  وسلم
فضل، وهو الذي يعمل به أكثر املسلمني، فإنه وسط بني العشر بعشرين هو األ

واألربعني، وإن قام بأربعني وغريها جاز، وال يكره شيء من ذلك، ومن ظن أن 
قيام رمضان فيه عدد مؤقت ال يزاد فيه وال ينقص فقد أخطأ، وقد ينشط العبد 

 .ختفيفهافيكون األفضل يف حقه تطويل العبادة وقد ال ينشط فيكون يف حقه 
، ويوتر «صالة الليل مثىن مثىن»أي يسلم من كل ركعتني، حلديث ( 1)

بعدهابسالمني كما تقدم، ويف مجاعة أفضل من االنفراد إلمجاع الصحابة رضي 
اهلل عنهم، وإمجاع أهل األمصار على ذلك، وهو قول مجاهري العلماء، وجتوز 

أفضل صالة املرء يف بيته إال » يف البيت أفضل خلرب: منفرًدا، وقال مالك والشافعي
اخلالف فيمن حيفظ القرآن، وال خياف الكسل : وقال البغوي وغريه «املكتوبة

عنها لو انفرد، وال ختتل اجلماعة يف املسجد بتخلفه، فإن فقد أحد هذه األمور 
 .فاجلماعة أفضل بال خالف
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يف )وسنتها : واألفضل (بعد العشاء)باملسجد أول الليل 
ملا يف الصحيحني من حديث عائشة أنه صالها ليايل،  (1)(رمضان

إين خشيت »: فصلوها معه، مث تأخر وصلى يف بيته باقي الشهر وقال
 .(2)«أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها

                                         

ن، كما قال النيب باتفاق املسلم وأئمة املسلمني، وتسمى قيام رمضا: قال الشيخ( 1)
إن اهلل فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، »: صلى اهلل عليه وسلم

وكوهنا أول الليل ألن الناس كانوا  «فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه
: يقومون أوله على عهد عمر، ويأيت أهنم ميدوهنا يف آخره إىل آخر الليل، وقوله

أن تفعل بعد العشاء، وبعد سنتها، لتأكد سنتها  واألفضل وسنتها، أي واألفضل
بعدها، وإن صالها بعد العشاء وقبل سنتها جاز، لكن األفضل بعد سنتها، على 

ألن سنة العشاء يكره تأخريها عن وقت العشاء املختار، : املنصوص، قال اجملد
تصح فكان إتباعها هبا أوىل اهـ وكذا لو صالها بعد الوتر وقبل الفجر جاز، وال 

من صالها قبل العشاء فقد سلك سبيل : قبل صالة العشاء إمجاعا، وقال الشيخ
: املبتدعة املخالفة للسنة، وإذا طلع الفجر فات وقتها إمجاًعا، وعبارة اإلقناع وغريه

 .إىل طلوع الفجر الثاين: ووقتها بعد العشاء وسنتها، وقبل الوتر
مجاعة على مواظبتهم عليه، ويف  وظاهره خشية ترتب افرتاض قيام رمضان يف( 2)

حىت »، ويف حديث زيد «فلما كانت الرابعة عجز املسجد عن أهله»: الصحيح
: ، والشاهد منه قوله«خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به

من قام مع اإلمام حىت ينصرف كتب له قيام »: ، وقام«فصلوها معه وأقرهم عليه»
وهنا يف املسجد أوزاًعا، يف مجاعات متفرقة، يف عهده ، وكان أصحابه يفعل«ليلة

 .على علم منه بذلك وإقراره هلم
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ويف البخاري أن عمر مجع الناس على أيب بن كعب فصلى هبم 
صححه من قام مع اإلمام حىت أمحد والرتمذي و  ىورو  (1)الرتاويح

 .(2)ينصرف كتب له قيام ليلة

                                         

كان علي وجابر وعبد اهلل يصلوهنا يف اجلماعة، واستمر عليه : وقال أمحد( 1)
الصحابة ومن بعدهم، وروى البيهقي وغريه عن علي أنه كان جيعل للرجال إماما 

 .وللنساء إماما
يامها مع اإلمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وإن وهذا ترغيب يف ق( 2)

أخروا الرتاويح أو بعضها إىل آخر الليل، أو مدوا القيام إىل آخره فهو أفضل، قال 
وهو وقت التنزل اإلهلي  *ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًئا َوَأقْـَوُم ِقياًل : تعاىل

 «ل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائبه»: الذي يقول اهلل تعاىل فيه
قيام بعض الليايل : وأوىل ذلك العشر األخري منه، واستحب الشيخ إحياءها، وقال

كان إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ »مما جاءت به السنة، ويف الصحيحني 
إذا كان يف آخر الشهر دعا أهله »: ، وللرتمذي وغريه وصححه«أهله وشد املئزر

، وكان الصحابة «، وقام هبم حىت خشوا أن يفوهتم الفالح يعين السحورونساءه
والتابعون ميدون الصالة يف العشر األواخر، إىل قرب طلوع الفجر، كماجاء ذلك 
عنهم من غري وجه، وأليب داود عن عمر، ألن يؤخر القيام إىل آخر الليل، سنة 

وما للناس، وكان القارئ يقرأ املسلمني وروى مالك أن عمر أمر أبًيا ومتيًما أن يق
باملئني، حىت كنا نعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إال يف فروع 

كنا ننصرف يف رمضان من القيام، فنتعجل اخلدم بالسحور، : الفجر، وله عن أيب
فإن صالة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، وال نزاع يف : مافة الفجر وتقدم قوله

 .تماد على العصا يف قيام الليل جائز باالتفاقذلك، واالع
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أي بعد  (بعده)الذي له صالة بعد أن ينام  :أي (ويوتر املتهجد)
اجعلوا آخر صالتكم بالليل » :صلى اهلل عليه وسلملقوله  (1)هتجده

ا، مث فأوتر معه، أو أوتر منفردً  (فإن تبع إمامه) (2)متفق عليه «اوترً 
 .(4)وصلى ومل يوتر (3)ينقض وترهأراد التهجد مل 

                                         

نام : هجد وهتجد أي: التهجد الصالة بالليل، أو بعد نوم لياًل، وقال اجلوهري(  1)
 .سهر، وهو من األضداد، ومنه قيل لصالة الليل هتجد: ليال، وهجد وهتجد أي

ث إىل السحر، وتظاهرت األحادي صلى اهلل عليه وسلموانتهى وتر النيب ( 2)
الصحيحة عليه، وإن مل يكن له هتجد صلى الوتر مع اإلمام، لينال فضيلة 

 .اجلماعة
وفاقًا وصفة نقضه فسخه إذا أراد أن يصلي بعد أن أوتر، بأن يصلي ركعة واحدة ( 3)

ينوي هبا نقض وتره، ويسلم منها فيصري ما صلى من قبل شفًعا، مث يصلي ما شاء 
، وسألت عائشة عن الذي ينقض «تران يف ليلةالو »مثىن، مث يوتر بركعة، حلديث 

ذلك الذي يلعب بوتره، وإن أحب أن ينصرف من الرتاويح، ويوتر : وتره؟ فقالت
 .آخر الليل فعل

صلى اهلل عليه أي صلى شفًعا ما شاء إىل طلوع الفجر الثاين، ألنه ثبت عنه ( 4)
بالوتر الذي صلى،  أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتني، ومل يوتر بعدها اكتفاء وسلم

، رواه أمحد وأبو داود، وهو قول «ال وتران يف ليلة»، صلى اهلل عليه وسلمولقوله 
مجهور العلماء مالك وابن املبارك والشافعي وأمحد وغريهم، وصححه الرتمذي 
وغريه، وألن الوتر الذي صاله مضى على صحته، فال يتوجه إبطاله بعد الفراغ 

 .منه
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أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز،  (شفعه بركعة)وإن 
يكره )و (1)وحتصل له فضيلة متابعة إمامه، وجعل وتره آخر صالته

األثرم عن أيب الدرداء أنه أبصر  ىرو  (2)أي بني الرتاويح (التنفل بينها
صالة؟ أتصلي وإمامك بني ما هذه ال: قوما يصلون بني الرتاويح فقال
وهو الصالة  (التعقيب)يكره  (ال)و (3)يديك، ليس منا من رغب عنا

 .(4)(يف مجاعة)أي بعد الرتاويح والوتر  (بعدها)

                                         

اًما استخلف من يصلي هبم تلك الركعة، فإذا سلم اإلمام قام وكذا إن كان إم( 1)
وشفعها بركعة، لينال فضيلة اجلماعة، وفضيلة جعل وتره آخر صالته، وتقدم أدلة 

 .أفضليتهما
 .بال نزاع أعلمه: نص عليه، وقال يف اإلنصاف( 2)
وحنوه عن عبادة وعقبة بن عامر، وذكر ألمحد رخصة فيه عن بعض الصحابة، ( 3)

هذا باطل، ألنه رغبة عن إمامه، وهذا ما مل يطل الفصل، كأن خيرج اإلمام : فقال
من املسجد، وكأن يؤخروا بعضها إىل آخر الليل، فال كراهة إذا، قاله شيخنا، 
واألثرم هو أمحد بن حممد بن هانئ الطائي، أحد األعالم، صاحب السنن 

ريه، مات بعد الستني وغريها، روي عن أمحد وعفان وخلق، وعنه النسائي وغ
 .واملائتني

إذا أخر الصالة إىل نصف الليل مل يكره، رواية واحدة، ولو : قال اجملد وغريه( 4)
 .تنفلوا مجاعة بعد رقدة أو من آخر الليل مل يكره، نص عليه، واختاره مجع
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وكذا ال يكره الطواف  (1)ال ترجعون إال خلري ترجونه :لقول أنس
 (3)وال يستحب لإلمام الزيادة على ختمة يف الرتاويح (2)بني الرتاويح

وال يستحب هلم أن ينقصوا عن  (4) أن يؤثروا زيادة على ذلكإال
 .(5)ختمة، ليحوزوا فضلها

                                         

 .وكان ال يرى به بأسا، وألنه خري وطاعة، وكما لو أخروه إىل آخر الليل( 1)
ه وال تكره سنته ملا تقدم، ولو رجعوا إليه قبل النوم أو مل يؤخروه إىل نصف وظاهر ( 2)

 .الليل
يقرأ بالقوم يف شهر رمضان ما : لئال يشق عليهم، قاله القاضي وغريه، وقال أمحد( 3)

خيفف عليهم وال يشق، سيما يف الليايل القصار، ويف الغنية، ال يزيد على ختمة، 
أن : يعترب حاهلم، وتقدم قول الشيخ: يعظم إمثه، وقيللئال يشق فيرتكوا بسببه، ف

 .األفضل يف حق من ال ينشط التخفيف
 .فيستحب إمجاًعا( 4)
أي اخلتمة فيسمع املصلون معه مجيع القرآن، قال شيخ اإلسالم قراءة القرآن يف ( 5)

الرتاويح سنة، باتفاق أئمة املسلمني، بل من ُجل مقصود الرتاويح قراءة القرآن 
ها، ليسمع املسلمون كالم اهلل، فإن شهر رمضان فيه أنزل القرآن، وفيه كان في

أجود  صلى اهلل عليه وسلمالقرآن، وكان  صلى اهلل عليه وسلمجربئيل يدارس النيب 
 .الناس، وكان أجودما يكون يف رمضان، حني يلقاه جربئيل فيدارسه القرآن

ب أن يدعو، نص عليه، واحتج بأنه ويتحرى أن خيتم آخر الرتاويح قبل ركوعه، ويستح
رأى أهل الشام وسفيان بن عيينة يفعلونه، ونقل عن أهل البصرة ونقل فعله عن 
 عثمان وغريه من الصحابة، وال بأس برفع األيدي فيه واستحبه 

وروي : كثري من العلماء ولشيخ اإلسالم دعاء عند ختم القرآن جامع شامل، قال
= 
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ة، فإذا دعا عقب اخلتمة لنفسه ولوالديه وملشاخيه أن عند كل ختمة دعوة مستجاب
وغريهم من املؤمنني واملؤمنات كان مشروعا اهـ وينبغي ملن يؤخر بعض الرتاويح يف 
العشر األخري إىل آخر الليل، وحيصرها من ال حيضر أوله، أن يبتدئ ختمة أخرى، 

 .ليسمعه من حيضر آخره دون أوله
وفيه فضل عظيم، وحفظه فرض كفاية إمجاًعا وهو  يستحب حفظ القرآن إمجاًعا: تتمة

فضل الكالم اهلل على سائر الكالم كفضل »أفضل من سائر الذكر ويف احلديث 
، صححه الرتمذي، وجيب منه ما جيب يف الصالة اتفاًقا، ويبدئ «اهلل على خلقه

جبة  الصيب وليه به قبل العلم، إال أن يعسر، واملكلف يقدم العلم بعد القراءة الوا
كما يقدم الكبري نقل العلم على نفل القراءة، واستحب بعضهم القراءة يف 
املصحف الشتغاله حاسة البصر، ما مل يكن عن ظهر قلب أحضر وأخشع، 
وتستحب على أكمل األحوال، والرتتيل أفضل من السرعة، مع تبيني احلروف، 

ب، بل قراءة آية بتدبر وأجل قدرا وأقرب إىل اإلجالل والتوقري، وأشد تأثريا يف القل
وتفهم، خري من قراءة ختمة بغري تدبر وتفهم، وأنفع للقلب، وأدعى إىل حصول 

 صلى اهلل عليه وسلماإلميان، وذوق حالوة القرآن، وهكذا كانت قراءة النيب 
والسلف من بعده، حىت أنه لريدد اآلية إىل الصباح، وهذا هو أصل صالح 

 عباد اهلل عن تدبر القرآن، لعلمه أن اهلدى القلب، ومن مكائد الشيطان تنفري
 .واقع عند التدبر

ومن الناس من إذا حدر كان أخف عليه، وإذا رتل أخطأ،ومنهم من ال حيسن احلدر، 
والناس يف ذلك على ما خيف عليهم، فيستحب لكل إنسان مالزمة ما يوافق 

أو اإلكثار،  طبعه، وخيف عليه، فرمبا تكلف ما يشق عليه، فيقطعه عن القراءة
منها، وال خالف أن األفضل الرتتيل، ملن تساوى يف حاله األمران، وأما السرعة 

زينوا القرآن »مع عدم تببني احلروف فتكره، ويسن حتسني الصوت، ويف الصحيح 
، وهو التحسني والرتمن خبشوع «ليس منا من مل يتغن بالقرآن»، «بأصواتكم

 .إىل اإلمساع، واملعاين إىل القلوب وحضور قلب، وتفكر وتفهم ينفذ اللفظ
= 
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وإن مل يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، وال خيرج بتحسينه عن : قال النووي
حد القراءة، وإىل التمطيط املخرج له عن حدوده، ويستحب البكاء عند القراءة 
وهي صفة العارفني، وشعار الصاحلني، واآليات واألحاديث فيه كثرية، وطريقه يف 

بكاء أن يتأمل ما يقرؤه من التهديد، والوعيد الشديد، واملواثيق والعهود، حتصيل ال
مث يفكر يف تقصريه فيها، فإن مل حيضره حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك، فإنه 

والذي يتحصل من األدلة أن حسن الصوت بالقرآن : من املصائب، وقال
ينه أن يراعي فيه مطلوب، فإن مل يكن حسنا فليحسنه ما استطاع، ومن مجلة حتس

قوانني النغم، فإن الصوت احلسن يزداد بذلك حسنا، وإن خرج عنها أثر ذلك يف 
حسنه، وغري احلسن رمبا اجنرب مبراعاهتا، ما مل خيرج عن شرط األداء املعترب عند 
أهل القرآن، فإن خرج عنه مل يف حتسني الصوت بقبح األداء، فلعل هذا مستند 

 .م، ألن الغالب على من راعى األنغام أن ال يراعي األداءمن كره القراءة باألنغا
ويف شرح الرسالة، ويتحصل من كالم األئمة أن حتسني الصوت مبراعاة قوانني النغم، 
مع احملافظة على األداء هو حمل النزاع، فمن العلماء من رأى أن النفس متيل إىل 

ب تأثريا يف رقة القلب، وإجراء مساع القراءة أكثر من ميلها ملن مل يرتمن، ألن للرتطي
الدمع، فقال جبوازه، بل بطلبه واستحبابه،ومن العلماء من رأى أنه خالف ما كان 
عليه السلف، وأن القارئ على هذا الوجه رمبا غفل عن وجه األداء فقال بعدم 
اجلواز سدا للذريعة وأما حتسني الصوت بالقرآن من غري مراعاة قوانني النغم فهو 

 .ال نزاعمطلوب ب
وقال احلافظ ما كان طبيعة وسجية كان حممودا، وما كان تكلفا وتصنعا مذموم، وهو 
الذي كرهه السلف وعابوه، ومن تأمل أحواهلم علم أهنم بريئون من التصنع، 

صلى والقراءة باألحلان املخرتعة دون التطريب والتحسني الطبيعي، وقد ندب إليه 
لواجب أن ينزه القرآن عما يؤدي إىل هيئة تنايف ا: وقال ابن رشد اهلل عليه وسلم
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اخلشوع، وال يقرأ إال على الوجه الذي خيشع منه القلب، ويزيد يف اإلميان، 
ويشوق فيما عند اهلل اهـ، والتغين املمدوح مبا تقتضيه الطبيعة، وتسمح به القرحية، 

بفضل  من غري تكلف وال مترين وتعليم، بل إذا خلي وطبعه،واسرتسلت طبيعته
تزيني وحتسني، كما قال أبو موسى، حلربته لك حتبريا، فإن من هاجه الطرب 
واحلب والشوق، ال ميلك من نفسه دفع التحزين والتطريب يف القراءة، والنفوس 

 .تقبله وتستحيله
هو التحسني والرتمن  -يف تزيني الصوت بالقرآن-وقال شيخ اإلسالم وابن القيم وغريمها 

، ال صرف اهلمة إىل ما حجب به أكثر الناس بالوسوسة يف خبشوع وحضور قلب
خروج احلروف وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق باملد الطويل والقصري 
واملتوسط، وشغله بالوصل والفصل، واإلضجاع واإلرجاع والتطريب، وغري ذلك، 

ن مما هو مفض إىل تغيري كتاب اهلل، والتالعب به، حائل للقلوب، قاطع هلا ع
 صلى اهلل عليه وسلمفهم مراد الرب من كالمه، ومن تأمل هدي رسول اهلل 

وإقراره أهل كل لسان على قراءهتم تبني له أن التنطع بالوسوسة يف إخراج احلروف 
 .ليس من سنته

وقد كان الناس يقرءون القرآن بلغاهتم، مث خلف من بعدهم قوم من : وقال ابن قتيبة
القارئ جم فهفوا وضلوا وأضلوا، وأما ما اقتضته طبيعة أهل األمصار وأبناء األعا

من غري تكلف فهو الذي كان السلف يفعلونه، وهوالتغين املمدوح، والبن ماجه عن 
، «حسبته خيشى اهلل إن من أحسن الناس صوتا الذي إذا مسعته يقرأ»جابر مرفوًعا، 

وحنن نقرأ القرآن  موسل صلى اهلل عليهخرج علينا رسول اهلل : وأليب داود عن جابر
اقرءوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما »: وفينا األعرايب واألعجمي، فقال

، أي يبالغون يف عمل القراءة كمال املبالغة «يقام القدح، يتعجلونه وال يتأجلونه
القراء اجملودة : للرياء واملباهاة، والشهرة والتأكل، ويذهب اخلشوع، قال الذهيب
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رير زائد، يؤدي إىل أن اجملود القارئ يبقى مصروف اهلمة إىل مراعاة فيهم تنطع وحت
احلروف، والتنطع يف جتويدها، حبيث يشغله ذلك عن تدبر كتاب اهلل، ويصرفه 

 .عن اخلشوع يف التالوة حىت ذكر أهنم ينظرون إىل حفاظ كتاب اهلل بعني املقت
فيه، وإن مل حيفظه عن ظهر  وأهل القرآن هم العاملون به، العاملون مبا: قال الشيخ

قلب، والثواب ورفع الدرجات واألقدار على قدر معاملة القلوب، وما حيصل عند 
تالوته وذكر اهلل، ومن وجل القلب، ودمع العني، واقشعرار اجلسم، هو أفضل 
ذلك، وإذا قرأ هلل فإنه يثاب على ذلك، ولو قصد بقراءته أن ال ينساه حلديث 

لقرآن ال يؤذي وال يؤذى به، فال يرفع به صوته يغلط املصلني، استذكروا القرآن، وا
أو يؤذي نائما وحنوه، وليس ألحد أن جيهر بالقرآن حبيث يؤذي غريه، قال 

جاء أحاديث صحيحة تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة وأحاديث : النووي
هو أفضل طريق اجلمع أن اإلخفاء أبعد من الرياء، ف: يف اإلسرار، وقال العلماء

ممن خياف الرياء، وكذا من يتأذى جبهره، فإن مل خيف الرياء، وال التأذي، فاجلهر 
أفضل، ألن العمل فيه أكثر، وألن فائدته تتعدى إىل السامعني، وألنه يوقظ قلب 

 .القارئ، وجيمع مهه إىل الفكر، ويصرف مسعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد يف النشاط
القرآن، واستحب قراءة اإلدارة أكثر العلماء، وأما قراءة  يستحب استماع: قال الشيخ

وهي اليت كان . واحدة والباقون يستمعون فمستحب ال كراهة فيه بال نزاع
 يسن طلب القراءة من حسن الصوت  : وقال النووي. الصحابة يفعلوهنا

 .واإلصغاء إليها باالتفاق اهـ
صلى اهلل خلتم كل أسبوع مرة، لقوله ويكره التحدث عنده مبا ال فائدة فيه، وينبغي ا

متفق عليه،  «اقرأ القرآن كل أسبوع ال تزد على ذلك»: البن عمرو عليه وسلم
وال بأس به كل ثالث، حلديث ابن عمرو أيضا عند أيب داود وغريه، وفيما دوهنا 
أحيانا كأوتار عشر رمضان األخري، رجاء ليلة القدر، وروي عن مجيع من السلف 

كل ليلة، وكره تأخريه فوق األربعني إلفضائه إىل نسيانه، والتهاون به، اخلتم يف  
ويقدر بالنشاط وعدم املشقة، وال حيد حبد، صححه غري واحد، وحيرم تأخريه إن 
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اليت تفعل مع  (السنن الراتبة)يلي الوتر يف الفضيلة  (مث)
 ((2)ركعتان قبل الظهر)وهي عشر ركعات  (1)الفرائض

                                         
= 

: سألت أصحاب حممد: خاف نسيانه، للوعيد عليه، وألمحد وغريه عن أوس
رة، وثالث ثالث ومخس وسبع وتسع، وإحدى عش: كيف حتزبون القرآن؟ قالوا

 .عشرة، وحزب املفصل واحد
وحتزيبهم بالسور معلوم بالتواتر، وأستحسنه على التحزيبات احملدثة : قال الشيخ

وجيمع أهله  (*)باإلجزاء، وخيتم يف الشتاء أول الليل، ويف الصيف أول النهار
ليناهلم من بركته، وكان أنس جيمع أهله، وإن قرأ وحده ففي الصالة أفضل، 

يستحب الدعاء عنده، وفيه آثار كثرية : لسلف حضور اخلتم وقالواواستحب ا
 .ويلح يف الدعاء ويدعو باملهمات

لتأكدها، ويكره تركها، وتسقط عدالة من دوام عليه، ويأمث فرتد شهادته عند ( 1)
أمحد والشافعي، ويدل على قلة دينه، وجيوز لزوجة وعبد وأجري وولد فعلها مع 

 .همالفريضة، وال جيوز منع
والعمل : وعند الشيخ وأيب حنيفة والشافعي أربع، خلرب عائشة وغريه، قال الرتمذي( 2)

 .عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم
ــ ـــــ ـــــ  ـــــ

إذا ختم أول النهار صلت عليه املالئكة حىت ميسي؛ فإذا ختم أول الليل صلت )*( 
 .عليه املالئكة حىت يصبح
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 (1)وركعتان بعدها، وركعتان بعد املغرب، وركعتان بعد العشاء
صلى حفظت من رسول اهلل : لقول ابن عمر (2)روركعتان قبل الفج

عشر ركعات، ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعدها،  اهلل عليه وسلم
وركعتني  (3)وركعتني بعد املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف بيته

 صلى اهلل عليه وسلمقبل الصبح، كانت ساعة ال يدخل على النيب 
ا أذن املؤذن، وطلع الفجر صلى فيها أحد، حدثتين حفصة أنه كان إذ

 .(4)ركعتني متفق عليه

                                         

 .أليب حنيفة والشافعيوفاًقا ( 1)
 .أي قبل صالة الفجر، للخرب، فلو صالها قبل طلوع الفجر مل جيزئه( 2)
ففي بيته قيد لألخريتني، ويف صحيح مسلم وغريه أنه صلى سنة الفجر واجلمعة ( 3)

، رواه البخاري «أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبه»: يف بيته مع قوله
نوافل، شامل لرواتب الفرائض وغريها، وال يستثىن منه إال وهذا عام يف مجيع ال

النوافل اليت شرع هلا اجلماعة، كالكسوف واالستسقاء والرتاويح وحنو ذلك، ويف 
صحيح مسلم عن عائشة، كان يصلي قبل الظهر أربعا يف بييت، مث خيرج فيصلي 

يف البيت أفضل بالناس، مث يرجع إىل بييت فيصلي ركعتني، ففيها أن صالة الراتبة 
ألن فعلها يف البيت  صلى اهلل عليه وسلممنها يف املسجد، مع شرف مسجده 

فضيلة تتعلق هبا، فإنه سبب لتمام اخلشوع واإلخالص، وأبعد من الرياء 
واإلعجاب، وشبههما ولتنزل الرمحة يف البيت، وخيرج الشيطان، وقال عليه الصالة 

 .«وال جتعلوها قبورااجعلوا من صالتكم يف بيوتكم »والسالم 
وكذا أخربت عائشة يف غري حديث، وحكى الوزير وغريه اتفاق أهل العلم على ( 4)

 .أن النوافل الراتبة عشر
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لقول  (1)أي أفضل الرواتب (آكدها)أي ركعتا الفجر  (ومها)
على شيء  صلى اهلل عليه وسلممل يكن النيب : عائشة رضي اهلل عنها

فيخري  (2)من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعيت الفجر، متفق عليه
 .(4)ويسن ختفيفهما (3)فيما عدامها وعدا الوتر سفرا
                                         

 .إمجاًعا( 1)
أشد حمافظة ومداومة من تعاهده عليهما حىت  صلى اهلل عليه وسلمأي مل يكن ( 2)

، رواه «وما فيهاركعتا الفجر خري من الدنيا »: استدل به على الوجوب، وقال
 .، رواه أبو داود«ال تدعومها ولو طردتكم اخليل»: مسلم وقال

أي فإن شاء فعل ما عدا ركعيت الفجر، وركعة الوتر سفرا، وإن شاء ترك، ملشقة ( 3)
السفر، هذا معىن كالما ألصحاب، وقال ابن عمر ملا سئل عن سنة الظهر يف 

صلى اهلل عليه مل ينقل عنه : الملو كنت مسبحا ألمتمت وقال شيخ اإلس: السفر
 .أنه صلى سنة راتبة يف السفر غري سنة الفجر والوتر وسلم
وأما الصالة قبل الظهر وبعدها، وبعد املغرب والعشاء، فلم ينقل عنه أنه : وقال أيضا

فعل ذلك يف السفر، ومل يصل معها شيئا وكذلك كان يصلي مبىن ركعتني ومل ينقل 
، واملسافر إذا اقتصر على ركعيت الفرض كان أفضل له من عنه أحد أنه صلى معها

يوتر املسافر، ويركع سنة الفجر، ويسن تركه : أن يقرن هبا ركعيت السنة، وقال أيضا
غريمها، واألفضل له التطوع يف غري السنن الراتبة، ونقله بعضهم إمجاعا، وقال ابن 

قتصار على الفرض،ومل يف سفره اال صلى اهلل عليه وسلموكان من هديه : القيم
صلى سنة الصالة قبلها وال بعدها، إال ما كان  صلى اهلل عليه وسلمحيفظ عنه أنه 

 .من الوتر وسنة الفجر اهـ
فأما ركعتا الفجر فيحافظ عليهما حضًرا وسفًرا، وكذا قيام الليل، ملا ثبت عنه أنه 

راحلته ويوتر هو وأصحابه فعلوها مع الفجر، وقضوها معه، وثبت أنه يسبح على 
 .عليها

 أي ركعيت الفجر إمجاًعا ملا يف الصحيحني وغريمها عن عائشة أنه كان ( 4)
= 
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قل )ويقرأ يف األوىل بعد الفاحتة  (1)واضطجاع بعدمها على األمين
 .(2)(قل هو اهلل أحد)ويف الثانية  (يا أيها الكافرون

                                         
= 

خيفف الركعتني اللتني قبل صالة الصبح، حىت إين ألقول أقرأ بأم الكتاب أم ال؟ 
واملراد ختفيف نسيب إىل غريمها من الصلوات ال النقر املنهي عنه، وعد اخللويت ما 

 :يندب ختفيفه فقال
ـــــــــــــــت  أولهـــــــــــــــا ســـــــــــــــنة فجـــــــــــــــر قـــــــــــــــد أت

 
 وحـــــــــــــال خطبـــــــــــــة لجمعـــــــــــــة  بـــــــــــــت 

 وركعتـــــــــــــــــــــــــــــان لقيـــــــــــــــــــــــــــــام الليـــــــــــــــــــــــــــــل 
 

 وركعتــــــــا الطــــــــوا  قــــــــل فــــــــي قــــــــول 
 ومثلـــــــــــــــــــــــــــه تحيــــــــــــــــــــــــــــة للمســــــــــــــــــــــــــــجد 

 
 كالهمـــــــــــــــــــا للعكبـــــــــــــــــــري أســـــــــــــــــــند 

ـــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــد فعـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــوتر   وركعت
 

 وفعـــــــــل ذي مـــــــــن جـــــــــالس فاســـــــــتقر 
ــــــــــــــــان قبــــــــــــــــل الم ــــــــــــــــرب   قــــــــــــــــالوا وركعت

 
 إن قيــــــــــــل ينــــــــــــدبان فــــــــــــاعلم وادأب 

 م فرضـــــــــــــهكـــــــــــــذاك نفـــــــــــــل مـــــــــــــن أقـــــــــــــي 
 

 وهــــــــــــو بــــــــــــه وخــــــــــــا  أن ينقصـــــــــــــه 
 وتاســــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــيا  الولــــــــــــــــــد 

 
ـــــــــذكره تـــــــــم العـــــــــدد   وهـــــــــو الـــــــــذي ب

 
 
إذا صلى ركعيت الفجر اضطجع على  صلى اهلل عليه وسلمملا يف الصحيحني أنه ( 1)

عائشة ترويه وابن عمر : وقال أمحد: ليس بسنة وفاقًا ملالك: شقه األمين، وعنه
منا اضطجاعه بعد الوتر، وقبل ركعيت الفجر، كما إ: ينكره، وقال بعض أهل العلم

هو مصرح به يف حديث ابن عباس، وأما حديث عاشة فرواية مالك بعد الوتر، 
وغريه بعد ركعيت الفجر، وال يبعد أن يكون هذا تارة، وهذا تارة فيباح، وأما 

 .حديث أمره باالضطجاع بعدمها، فقال شيخ اإلسالم باطل
قرأ يف  صلى اهلل عليه وسلمه من حديث أيب هريرة أن النيب ملا رواه مسلم وغري ( 2)

نعم : وكان يقول: والبن ماجه (قل هو اهلل أحد)و (قل يأيها الكافرون)ركعيت 
السورتان يقرأ هبما، ومها اجلامعتان لتوحيد العلم، واالعتقاد، وتوحيد العمل 

 .واإلرادة
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قل يأهل )ويف الثانية  (1)(قولوا آمنا باهلل)أو يقرأ يف األوىل 
 (3)بويلي ركعيت الفجر ركعتا املغر  (2)اآلية (الكتاب تعالوا إىل كلمة

 (ومن فاته شيء منها) (4)ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون واإلخالص
 صلى اهلل عليه وسلمألنه  (5)كالوتر  (سن له قضاؤه)أي من الرواتب 

 .(6)قضى ركعيت الفجر مع الفجر، حني نام عنهما

                                         

 .اآلية اليت يف سورة البقرة( 1)
 .ة آل عمران للخرب وتقدماليت يف سور ( 2)
 .يعين يف األفضلية( 3)
ما أحصي ما مسعت من : ملا روى الرتمذي والبيهقي وغريمها عن ابن مسعود قال( 4)

يقرأ يف الركعتني بعد املغرب، ويف الركعتني قبل  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 .عن ابن عمر وللبيهقي أيضا حنوه (قل هو اهلل أحد)الفجر قل يأيها الكافرون، و

 .أي كما يسن قضاء الوتر، ونصره اجملد، واختاره الشيخ، وجزم به غري واحد( 5)
ويف الرتمذي وصححه ابن خزمية ومن مل يصل ركعيت الفجر فليصلهما بعدما ( 6)

تطلع الشمس، وعن أيب هريرة أنه عليه الصالة والسالم نام عن ركعيت الفجر 
ذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي فقضامها بعدما طلعت الشمس، وهو م

يقضيهما بعدها، حلديث قيس، : وغريهم، وله أن يقضيهما بعدها، قال الشيخ
 .وبه قال الشافعي صلى اهلل عليه وسلميعين أنه صالمها بعدها، وأقره النيب 
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 (2)وقيس الباقي (1)وقضى الركعتني اللتني قبل الظهر بعد العصر
نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر رواه  من نام عن الوتر أو: وقال

 (4)لكن ما فات مع فرضه وكثر فاألوىل تركه، إال سنة فجر (3)الرتمذي
ووقت كل سنة قبل الصالة، من دخول وقتها إىل فعلها، وكل  (4)فجر

 .(5)وكل سنة بعد الصالة من فعلها إىل خروج وقتها

                                         

 .رواه البخاري ومسلم وغريمها، وهو مذهب الشافعي، قال الشيخ وهو أقوى( 1)
 القضاء على ما فيه النص، قال شيخ اإلسالم، وصح عنه أي من الرواتب يف( 2)

من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها »: أنه قال صلى اهلل عليه وسلم
، وهذا يعم الفرض وقيام الليل، والوتر والسنن الراتبة، قالت «فإن ذلك وقتها

 .عائشة، إذا نام عن ورده بالليل قضاه من النهار، وهو مذهب الشافعي
وأبو داود، فدل على سنية قضاء الرواتب، وقضاء الوتر على هيئته وهو املذهب، ( 3)

وقال شيخ اإلسالم، الصحيح أنه يقضي شفعه معه، ملا يف صحيح مسلم، عن 
عائشة كان صلى اهلل عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من 

ن حزبه من الليل أو عن شيء منه النهار ثنيت عشرة ركعة، وفيه عن عمر من نام ع
فقرأه ما بني صالة الفجر وصالة الظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل وقال الشيخ 

ال يقضي، ومراده على صفته، ألن املقصود به أن يكون آخر عمل : يف موضع
 .املغرب: الليل، كما أن وتر النهار

قة، إال سنة فجر أي األوىل ترك قضاء الرواتب مع الفرائض حلصول املش( 4)
 .لتأكدها، فيقضيها مطلقا

فال يصح تقدميها عليه، وبعده قضاء، وجتزئ السنة عن حتية املسجد وال عكس، ( 5)
 .وإن نوامها حصال
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والسنن غري الرواتب  (1)فسنة فجر وظهر األولة بعدمها قضاء
 .(2)أربع قبل الظهر، وأربع بعدها عشرون،

                                         

يعين اليت قبل صالة الفرض، ألن وقتها ميتد إىل الصالة فقط، ففعلها بعد الوقت ( 1)
ل اليت بعدها، مراعاة الرتتيب يكون قضاء، ويبدأ بسنة الظهر قبلها، إذا قضاها قب

صلى اهلل عليه عند األصحاب، وروى ابن ماجه وغريه عن عائشة، كان النيب 
: إذا فاتته األربع قبل الظهر صالهن بعد الركعتني بعد الظهر، قال العراقي وسلم

واحلديث دليل على امتداد وقتها إىل آخر وقت الفريضة، ألهنا لو كانت خترج 
ان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدمة على سنة الظهر، وقد بفعل الفرائض لك

ثبت يف حديث الباب أهنا تفعل بعد ركعيت الظهر، وهو الصحيح عند الشافعية 
اهـ، وال سنة للجمعة راتبة قبلها، وبعدها ركعتان أو أربع ويأيت، ويسن الفصل بني 

صالة بصالة، الفرض والسنة بكالم أو قيام، حلديث معاوية أمرنا أن ال نوصل 
حىت نتكلم أو خنرج، رواه مسلم، واستدل بعض املالكية حبديث عن عمر، أنه 
رأى رجال قام بإثر فراغه من الفرض إىل النافلة، فقام إليه وجذبه بثيابه، وضرب به 

ما أهلك من كان قبلكم إال أهنم كانوا ال يفصلون بني الفرض : األرض، وقال له
 .«أصاب اهلل بك يا عمر»: وقال ه وسلمصلى اهلل عليوالنفل، وفرآه 

من حافظ على أربع قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه »حلديث أم حبيبة مرفوعا، ( 2)
من صلى يف »، صححه الرتمذي، وللجماعة إال البخاري عنها، «اهلل على النار

أربع قبل »، وفيه «يوم وليلة ثنيت عشرة سجدة سوى املكتوبة بين له بيت يف اجلنة
، واستحب املواظبة عليها اجلمهور، ورجح ابن القيم أن األربع اليت كان «هرالظ

صلى اهلل عليه يصليها قبل الظهر ورد مستقل سببه انتصاف النهار، وقال النيب 
إهنا ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد يل فيها عمل » وسلم
 .رواه أمحد «صاحل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

138 

غري  (3)وأربع بعد العشاء (2)وأربع بعد املغرب (1)وأربع قبل العصر
وتباح ركعتان بعد أذان  (5)حيافظ عليها: قال مجع (4)السنن الرواتب

 .(6)املغرب

                                         

، رواه الرتمذي « امرءا صلى أربًعا قبل العصررحم اهلل»حلديث ابن عمر مرفوعا ( 1)
وغريه، وله شواهد تدل على استحباهبا وما رتب عليه من األجر مما يتنافس فيه 
املتنافسون، وليست راتبة، وال تلحق بالوراتب، وللشيخ قاعدة معروفة وهي أن ما 

 .ليس من السنن الراتبة ال يداوم عليه، حىت يلحق بالرواتب
من صلى بعد املغرب ست ركعات، مل يتكلم فيما »أيب هريرة يرفعه، حلديث ( 2)

 .رواه الرتمذي «بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنيت عشرة سنة
ما صلى العشاء قط، فدخل علي، إال صلى أربع ركعات أو ست : لقول عائشة( 3)

 .ركعات، رواه أبو داود
صر وقبل املغرب والعشاء فقال وهن العشر الركعات املتقدم ذكرها، وأما قبل الع( 4)

بني كل »: شيخ اإلسالم، مل يكن يصلي، لكن ثبت عنه يف الصحيح أنه قال
، فمن شاء أن يصلي تطوعا، فهو «ملن شاء»، مث قال يف الثالثة، «أذانني صالة

حسن، لكن ال يتخذ ذلك سنة، وال يكره أن يصلي فيها، خبالف ما فعله ورغب 
واملراد باألذانني واإلقامة، باتفاق : ، قال النوويفيه، فإن ذلك أوكد من هذا

 .العلماء
استحبابًا ملا تقدم وغريه من األدلة الدالة على فضلها، وممن قال باحملافظة عليها ( 5)

الشارح وابن عبيدان، وغريمها من األصحاب وغريهم، لكن ال تستحب املداومة 
اضي، يأمث وقال ابن متيم، تسقط ليضاهي هبا السنن الراتبة، ويكره تركها، وقال الق

 .عدالته
 يسن فعلهما للخرب الصحيح : أي فال يكرهان وال يستحبان، وعنه( 6)

= 
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 فصل

صلى اهلل عليه لقوله  (1)وصالة الليل أفضل من صالة النهار
رواه مسلم عن  «مكتوبة صالة الليلأفضل الصالة بعد ال» :وسلم

 .(3)فالتطوع املطلق أفضله صالة الليل (2)أيب هريرة

                                         
= 

فعل هاتني الركعتني مستحب، مندوب إليه، : وهو أصح الروايتني وقال ابن القيم
 «صلوا ركعتني قبل املغرب، صلوا ركعتني قبل املغرب»: صلى اهلل عليه وسلملقوله 

ملن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة، وليست بسنة راتبة  : الثالثة مث قال يف
 .كسائر السنن الرواتب

 .بإمجاع املسلمني( 1)
سئل أي الصالة أفضل بعد  صلى اهلل عليه وسلموله أيضا وأهل السنن أنه ( 2)

إن يف الليل ساعة ال »: ، وفيه أيضا«الصالة يف جوف الليل»: املكتوبة؟ قال
: ، وقال«مسلم يسأل اهلل خريا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياهيوافقها عبد 

عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصاحلني قبلكم، وهو قربة إىل ربكم، ومكفرة »
، رواه احلاكم وغريه، وفيه أحاديث كثرية تدل على «للسيئات، ومنها عن اإلمث

َكاُنوا َقِلياًل : وقال تعاىل تأكد أفضلية قيام الليل، واالستكثار من الصالة فيه،
تـََتَجاىَف : ينامون قليال منه، ويصلون أكثره وقال ِمَن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعونَ 

وغري ذلك من األدلة  ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَـُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا
 .الدالة على فضل قيام الليل، وترتب اجلزاء اجلليل عليه

أفضل الصالة بعد املكتوبة صالة »: وهو ما سوى الرواتب والوتر، إمجاعا لقوله (3)
، «ركعة بالليل خري من عشر ركعات بالنهار»، وعن عمرو بن العاص، «الليل

 .ليس بعد املكتوبة أفضل من قيام الليل: وقال أمحد
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أي  (وأفضلها) (1)ألنه أبلغ يف اإلسرار، وأقرب إىل اإلخالص
ا ملا يف الصحيح مرفوعً  (2)(ثلث الليل بعد نصفه مطلقا)الصالة 

 أفضل الصالة صالة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام»
 .(4)ويسن قيام الليل (3)«سدسه

                                         

نه وأل. وعمل السر أفضل من عمل العالنية، واإلخالص ركن العبادة األعظم( 1)
وقت غفلة الناس، وتركهم الطاعات، وألن الصالة بعد النوم أشق فكان أفضل، 

 .وتستحب النوافل املطلقة يف مجيع األوقات غري أوقات النهي
أي سواء انضم إليه السدس : أي سواء كان الثلث األوسط أو غريه، وقال اخللويت( 2)

فضل من األول، ومن أو األخري، والنصف األخري أ: السادس أم ال، وقال شيخنا
 .الثلث األوسط

هل من »فكان جيم نفسه بنوم أول الليل، مث يقوم يف الوقت الذي ينادي اهلل فيه ( 3)
، مث يستدرك بالنوم ما يسرتيح به من نصب القيام يف بقية «سائل فأعطيه سؤاله؟

الليل، وهو النوم عند السحر، فيستقبل صالة الصبح وأول النهار بنشاط فدل 
ة ظاهرة على فضيلة قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه، وذلك حني يسمع دالل

الصارخ، وقد جرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا، وتواتر عنه 
: فيقول»خرب التنزل اإلهلي، حني يبقى ثلث الليل اآلخر،  صلى اهلل عليه وسلم

، «غفر لهمن يدعوين فاستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأ
 .«أقرب ما يكون الرب من العبد يف جوف الليل اآلخر»وللرتمذي وصححه 

سنة مؤكدة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، واألحاديث : قال مجع من أهل العلم( 4)
الواردة فيه يف الصحيحني وغريمها أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن حتصر وقد 

 .أفرد باملصنفات

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

113 

ووقته من الغروب إىل طلوع  (1)وافتتاحه بركعتني خفيفتني
 .(2)الفجر

                                         

 «ذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتني خفيفتنيإ»حلديث أيب هريرة ( 1)
 .رواه مسلم وغريه، والسر واهلل أعلم لتكون توطئة لقيام الليل، وليذوق لذة العبادة

قيام الليل من املغرب إىل طلوع الفجر، فالنافلة بني العشائني من قيام : قال أمحد( 2)
ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ : اىلالليل، وتقدم أن صالة آخر الليل أفضل وقال تع

َوُم ِقياًل  والناشئة ملا بعد النوم، ومن مل يرقد فال ناشئة له، وينبغي أن  *َوْطًئا َوَأقـْ
، رواه النسائي وغريه بسند صحيح، «يكتب له ما نوى»ينوي قيام الليل خلرب، 

من نومه مسح النوم عن وله نظائر، والتهجد إمنا يكون بعد النوم، فإذا استيقظ 
 .وجهه، وتسوك، وذكر اهلل، وقال ما ورد

ال إله إال اهلل، وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء »ومنه 
قدير، احلمد هلل، وسبحان اهلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكرب، وال حول وال قوة إال 

احلمد هلل »: استجيب له، ويقول ، أو دعا«اللهم اغفر يل»: ، مث إن قال«باهلل
الذي أحياين بعدما أماتين وإليه النشور، احلمد هلل الذي رد علىَّ روحي، وعافاين 

، وغري ذلك مما ورد، ويقول عند الصباح واملساء، «يف جسدي، وأذن يل بذكره
 .وعند النوم واالنتباه، ويف السفر وغري ذلك ما ورد

غفار آخر الليل، لآليات واألخبار، وإن شاء استفتح ويتأكد اإلكثار من الدعاء واالست
: كقوله  صلى اهلل عليه وسلمصالته بافتتاح املتكوبة، وإن شاء بغريه مما ثبت عنه 

 «اللهم رب جربائيل»إخل، أو  «اللهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض»
لي ويستحب للمص: ، إخل قال الشيخ«اللهم باعد بيين وبني خطاياي»إخل، أو 

 .أن يستفتح هبا كلها، وهو أفضل من أن يداوم على نوع ويهجر غريه
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 .(2)إال ليلة عيد (1)وال يقومه كله

                                         

يا عبد اهلل أمل أخرب أنك »أي ال يستحب، ملا تقدم، ولقوله لعبد اهلل بن عمرو ( 1)
فال تفعل، صم »: بلى يا رسول اهلل، قال: قلت «تصوم النهار و تقوم الليل؟

عليك حقا، متفق عليه،  ، ولزوجك«وأفطر، وقم ومن، فإن لنفسك عليك حقًّا
أما أنا فأقوم وال أنام، فقال عليه الصالة والسالم : ولقصة النفر الذين قال أحدهم

 .، وغري ذلك من األحاديث«ولكين أنام وأقوم، فمن رغب عن سنيت فليس مين»
قام ليلة حىت الصباح،  صلى اهلل عليه وسلمما علمت أن رسول اهلل : وقالت عائشة

ى غري العشر، وتقدم، ومل يكثر ذلك منه، وألنه ال بد يف قيامه كله وحيمل قوهلا عل
خذوا من العمل ما »من ضرر أو تفويت حق، وتشق املداومة، ويف الصحيح 

، فإذا «ال ميل حىت متلوا»، ويف لفظ «تطيقونه، فواهلل ال يسأم اهلل حىت تسأموا
إذا »ا يف الصحيحني خشي امللل فال ينبغي له أن يكره نفسه، وإن نعس فلريقد، مل

نعس أحدكم يف صالته فلريقد، حىت يذهب عنه النوم، فإن أحدكم وهو ناعس 
ليصل أحدكم نشاطه، فإذا  »، ويف الصحيح، «لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه

قيام بعض : كسل أو فرت فلريقد، وظاهره حىت ليايل العشر، واستحبه الشيخ، وقال
ينبغي أن يكون له ركعات معلومة من : أمحدالليايل مما جاءت به السنة، وقال 

أحب العمل إىل اهلل »الليل والنهار، فإذا نشط طوهلا وإال خففها، حلديث 
ويستحب أن يكون للعبد تطوعات يداوم عليها، وإذا فاتته قضاها  ،«أدومه

إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما  »ويوقظ أهله، وتوقظه لألخبار، ويف الصحيح 
 .وحنوه للطرباين «يًما صحيًحاكان يعمل مق

، «من قام ليليت العيدين حمتسبا مل ميت قلبه يوم متوت القلوب»ملا روى ابن ماجه ( 2)
بقية واملرار، وروى مالك عن ابن عمر أنه كان حييي ليلة العيد، وإال : ويف سنده

 إذا دخل العشر األواخر أحيا»ليايل العشر األخري من رمضان ملا يف الصحيحني، 
 .، وتقدم«الليل
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 .(1)وليلة النصف من شعبان: ويتوجه
 :لقوله عليه الصالة والسالم (وصالة ليل وهنار مثىن مثىن)

                                         

هذا التوجيه البن رجب، وفيه حديث معاذ، رواه األصبهاين، وقال شيخ ( 1)
وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل، وكان يف السلف من يصليها، : اإلسالم

ويف استحباب قيامها ما يف : لكن االجتماع فيها إلحيائها بدعة، قال ابن رجب
ء صالة بعدد مقدر، وقراءة مقدرة، ويف وقت وأما إنشا: ليلة العيد، قال الشيخ

معني، تصلي مجاعة راتبة، كصالة الرغائب، واأللفية، ونصف شعبان، وسبع 
وعشرين من رجب، وأمثال ذلك، فهذا غري مشروع باتفاق علماء اإلسالم، وال 
ينشئ هذا إال جاهل مبتدع، وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيري شرائع اإلسالم، 

وال  صلى اهلل عليه وسلمالة الرغائب بدعة حمدثة، مل يصلها النيب ص: وقال أيضا
ال أصل هلا، بل هي حمدثة، فال يتستحب ال مجاعة : أحد من السلف، وقال أيضا

وال فرادى، فقد ثبت يف صحيح مسلم أنه هنى أن ختص ليلة اجلمعة بقيام، أو 
 .ق العلماءيوم اجلمعة بصيام، واألثر الذي ذكر فيها كذب، موضوع باتفا

وقال النووي يف صالة الرغائب واأللفية هاتان الصالتان بدعتان مذمومتان ومنكرتان 
قبيحتان فال تغرتوا بذكرمها، وال باحلديث املذكور فيهما، فإن ذلك باطل، 

هي : والرغائب أول مجعة من رجب، وقال ابن اجلوزي وأبو بكر الطوسي
ح نص أمحد وأئمة أصحابه على  صالة التسبي: موضوعة، وقال شيخ اإلسالم

كراهتها، ومل يستحبها إمام، وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا هبا 
العمل باخلرب الضعيف ال جيوز، مبعىن أن النفس ترجو ذلك الثواب : بالكلية، وقال

أو ختاف ذلك العقاب، ومثله الرتغيب والرتهيب باإلسرائيليات واملنامات، وحنو 
 جيوز مبجرده إثبات حكم شرعي، ال استحباب وال غريه، لكن جيوز ذلك مما ال

ذلك يف الرتغيب والرتهيب، فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع، فإنه ينفع وال 
األصل، : يضر، واعتقاد موجبه يتوقف على الدليل الشرعي، وقال ابن القيم وغريه

اهلل ال يعبد إال مبا شرعه  يف العبادات البطالن، حىت يقوم دليل على األمر، فإن
 .على ألسن رسله
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مسة، وصححه رواه اخل «صالة الليل والنهار مثنى مثنى»
 .(2)ومثىن مثىن معدول عن اثنني اثنني (1)الرتمذي

                                         

، وكرر للمبالغة يف «صالة الليل مثىن مثىن»احلديث أخرجه اجلماعة بلفظ ( 1)
ورواه اخلمسة كما ذكر  «تسلم من كل ركعتني»التأكيد، وملسلم عن ابن عمر 

وهم، ألهنا من رواية علي : خطأ، والدارقطين: ، وقال النسائي«والنهار»بلفظ 
رقي يف األزديني، وهو ضعيف عن ابن معني وغريه، وقد خالف مجاعة من البا

أصحاب ابن عمر مل يذكروا فيه النهار، وله طرق وشواهد ال ختلو من مقال 
وصححه بعض أهل العلم، وثبت يف كون صالة النهار ركعتني ما ال حيصى من 

ال يسلمون األحاديث، وقال حيىي بن سعيد األنصاري، ما أدركت فقهاء أرضنا إ
من كل اثنتني من النهار، وليس مبعارض ما ثبت بأكثر من ركعتني ركعتني، لوقوعه 
جواب سؤال، وال مفهوم له اتفاًقا، وجاءت السنة الصحيحة باألربع والست 
والثمان، والسبع والتسع وغريها، فال منافاة، وال يقتضي الكراهة بأكثر من ركعتني 

 .اهلل عليه وسلمصلى وال تناقض سنة رسول اهلل 
وكل ما جاءت به السنة فال كراهة لشيء منه، بل هو جائز اهـ، : قال شيخ اإلسالم

محله اجلمهور على أنه لبيان األفضلية ملا صح من فعله، وقوله،  «مثىن»وحديث 
وحيتمل أن يكون لإلرشاد إىل األخف، إذ السالم من ركعتني أخف على املصلي 

 .فيه من الراحة غالًبا من األربع فما فوق، أو ملا
 .وهو غري منصرف للوصف والعدل( 2)
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وكثرة  (1)ومعناه معىن املكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ، ال للمعىن
وإن تطوع ) (2)ركوع وسجود، أفضل من طول قيام فيما مل يرد تطويله

 .(3)(كالظهر فال بأس)بتشهدين  (يف النهار بأربع

                                         

مثىن مثىن أي ركعتان ركعتان بتشهد : للمبالغة وقال يف النهاية وغريها: وقال غريه( 1)
 .وتسليم فهي ثنائية ال رباعية

فما ورد يف الشرع تطويله فاألفضل اتباعه وإال فاألفضل كثرة الركوع والسجود ( 2)
أقرب ما يكون العبد من »: ، ولقوله«ى نفسك بكثرة السجودأعين عل»: لقوله

، وعنه طول القيام أفضل ملا اختص به من تالوة كتاب اهلل الذي «ربه وهو ساجد
التحقيق أن : هو أفصل الكالم على اإلطالق، وعنه التساوي واختاره الشيخ وقال

الركوع  ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، وأما نفس
صلى اهلل عليه والسجود فأفضل من نفس القيام، فاعتدال، وهلذا كانت صالته 

 .معتدلة وسلم
الصالة إذا قام من الليل، أفضل من القراءة يف غري الصالة، نص على ذلك : وقال

، «استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري أعمالكم الصالة»أئمة اإلسالم للخرب 
إن حصل له نشاط وتدبر وتفهم للقراءة دون الصالة  ولغريه من األخبار، لكن

العبادة اليت ينتفع هبا، فيحضر هلا قلبه، : فاألفضل يف حقه ما كان أنفع له، وقال
ويرغب فيها، وحيبها أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة، وعدم الرغبة وقد تكون 

 .الذكر حملبته وشهود قلبه، وفهمه ذلك: مداومته على النوع املفضول أنفع
يصلي الضحى أربعا، : جمليء النصوص بذلك منها حديث عائشة: أي ال كراهة( 3)

ال يفصل بينهن بسالم، ولو تشهد يف كل ركعة، فذكر الشافعية املنع، ملا فيه من 
 .ابتداع صورة يف الصالة مل تعهد، قال يوسف، وهو حسن، ومل أره ألصحابنا
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صلى اهلل عليه عن أيب أيوب أنه  أبو داود وابن ماجه، ىملا رو 
وإن مل  (1)كان يصلي قبل الظهر أربعا، ال يفصل بينهن بتسليم  وسلم

ويقرأ يف كل ركعة مع الفاحتة  (2)جيلس إال يف آخرهن فقد ترك األوىل
وإن زاد على اثنتني ليال، أو أربع هنارا، ولو جاوز مثانيا هنارا  (3)سورة

 .(4)وتربسالم واحد صح، وكره يف غري ال

                                         

إذ زالت الشمس، وصرح غري : زاد ابن ماجهليس فيهن تسليم، و : ولفظ أيب داود( 1)
 .واحد أن هذه سنة الزوال، غري سنة الظهر

 .أي األفضل ألنه أكثر عمال( 2)
 .كسائر التطوعات( 3)
وفاقا، بشرط نيته للزيادة، وإال مل يصح، وجزم يف التبصرة بعدم الكراهة وفاقا ( 4)

واختاره القاضي وغريه، للشافعي، وقدمه يف الفروع وغريه، وصححه اجملد وغريه، 
وذكر الزركشي أنه املشهور، سواء علم العدد أو نسيه، وتقدم أنه جيوز وإن مل ينو 

لو صلى نافلة فقام إىل ثالثة، : إال عند الدخول يف الثالثة، قال يف احلاوي الكبري
فال خالف بني العلماء أنه جيوز أن يتمها أربعا، وجيوز أن يرجع إىل الثانية 

 صلى اهلل عليه وسلمأي ذلك فعل سجد للسهو، ويف الصحيحني أنه ويسلم، و 
يصلي من الليل أربعا، فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعا، فال تسأل 

يصلي مخسا وسبعا وتسعا بسالم واحد، : عن حسنهن وطوهلن، وفيهم أيضا
وصلى الضحى مثاين ركعات، مل يفصل بينهن، وهو تطوع، فأحلق به، سائر 

: أن يفعل ما يكره فعله، وتقدم أن قوله صلى اهلل عليه وسلمالتطوعات، وحاشاه 
ال ينفي ما عداه، وال يدل على كراهته، ومرادهم يف غري الوتر، كثالث : «مثىن»

صلى اهلل عليه ومخس وسبع وتسع، وإذا مل يكره يف ذلك فما تقدم أوىل، لفعله 
 .م من ركعتني وفاقاولو شرع يف أربع بتسليمة فله أن يسل وسلم
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بال عذر  (وأجر صالة قاعد) (1)ويصح التطوع بركعة وحنوها
من صلى قا ما فهو »لقوله عليه السالم  (على نصف صالة قائم)

متفق  «ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صالة القا م ،أفضل
 .(2)عليه

                                         

مع الكراهة، وروي عن عمر أنه صلى ركعة، : كثالث ومخس، قال يف اإلقناع( 1)
هو تطوع وصح عن غريه من الصحابة تقصري الوتر بركعة، وهو تطوع، : وقال

وتقدم أن النافلة يف البيت أفضل، واتفق أهل العلم أن صالة التطوع يف البيت 
: يفعله يف بيته، وقال صلى اهلل عليه وسلمأفضل سوى ما تقدم، وكان النيب 

رواه مسلم وغريه،  «صلوا يف بيوتكم فإن أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة»
 .وألنه أقرب إىل اإلخالص، وال بأس بصالة التطوع مجاعة

وما ال تسن له اجلماعة الراتبة، كقيام الليل، والسنن الرواتب، وصالة : قال الشيخ
املسجد، وحنو ذلك، فهذا إذا فعله مجاعة أحيانا جاز، وأما اختاذه  الضحى، وحتية

إمنا  صلى اهلل عليه وسلمسنة راتبة فغري مشروع، بل بدعة مكروهة، فإن النيب 
تطوع بذلك يف مجاعة قليلة أحيانا، وإمنا كان يقوم الليل وحده، ومل يكن هو 

وال أصحابه،وال التابعون يعتادون االجتماع للرواتب على ما  صلى اهلل عليه وسلم
هو دون هذا، وال ينبغي اجلهر هنارا، وليال يراعي املصلحة، فإن كان اجلهر أنشط 
يف القراءة أو حبضرته من يستمع قراءته أو ينتفع هبا، فاجلهر أفضل، وإن كان 

سرار أفضل،والنيب بقرب من يتهجد، أو يتضرر برفع صوته، أو خاف رياء، فاإل
أيها الناس كلكم يناجي ربه، »: رمبا أسر، ورمبا جهر، وقال صلى اهلل عليه وسلم

 .«فال جيهر بعضكم على بعض بالقراءة
إذا كان من عادته أنه يصلي قائما، وإمنا : وأما مع العذر فكالقائم، قال الشيخ( 2)

إذا مرض العبد  عليه وسلمصلى اهلل قعد لعجزه، فإن اهلل يعطيه أجر القائم، لقوله 
فلو عجز عن  «أو سافر، كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم

= 
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 .(1)ويسن تربعه مبحل قيام، وثين رجليه بركوع وسجود
                                         

= 

الصالة كلها ملرض كان اهلل يكتب له أجرها كله، ألجل نيته وفعله مبا قدر عليه، 
وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام . اهـ «فكيف إذا عجز عن أفعاهلا

أنه لو شرع يف صالة تطوع قائما، مل يلزمه إمتامها قائما جممع عليه، واتفقوا على 
ال جيوز التطوع : وظاهر املذهب أن صالة املضطجع تطوعا ال تصح، وقال الشيخ

مضطجعا لغري عذر، ولعذر تصح، ويسجد إن قدر وإال أومأ اهـ ومن فاته هتجده 
عالا ا: استحب له قضاؤه قبل الظهر لقوله تعاىل ُهوا الَِّذي جا ارا وا للَّْيلا واالنَـّها

ْن أاراادا أاْن ياذَّكَّرا أاْو أاراادا ُشُكوًرا  من نام عن حزبه من »: وتقدم ِخْلفاًة ِلما
الليل أو عن شيء منه، فقرأه ما بني صالة الفجر وصالة الظهر، كتب له كأمنا 

 .«قرأه من الليل
نه كان يصلي رواه النسائي، وصححه ابن حبان واحلاكم من حديث عائشة، أ( 1)

مرتبعا، والرتبع أن جيعل باطن قدمه اليمىن حتت الفخذ اليسرى، وباطن اليسرى 
حتت اليمىن، مطمئنا وكفيه على ركبتيه مفرقا أنامله كالراكع، وثين رجليه هو رد 

هذا أقيس وأصح يف : ال يثنيهما يف ركوعه، قال املوفق: ركبهما إىل القبلة، وعنه
اقا للشافعي، ومذهب أيب حنيفة خيري بينهما، والرتبع قول يفرتش، وف: النظر، وعنه

مالك، وثنيهما حال سجوده ال نزاع فيه، وجيوز له القيام إذا ابتدأ الصالة جالسا، 
وعكسه وفاقا، ملا يف الصحيحني من حديث عائشة كان يقرأ قاعدا حىت إذا أراد 

كع، وملسلم، كان يصلي أن يركع قام فقرأ حنوا من ثالثني آية أو أربعني آية مث ر 
ليال طويال قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو 
قاعد، ركع وسجد وهو قاعد، وملا روي عن أنس وابن عمر، فإذا بلغ الركوع فإن 
شاء قام فركع، وإن شاء ركع من قعود، قال أمحد وغريه، والعمل على تلك 

يام أو قعود فهي صحيحة، معمول هبا عند أهل األحاديث يعين يف ركوعه عن ق
 وحتريه مع قعوده أن يقوم : العلم قال الشيخ
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أوصاين خليلي رسول »: رةلقول أيب هري (وتسن صالة الضحى)
بثالث، صيام ثالثة أيام من كل شهر،  صلى اهلل عليه وسلماهلل 

وتصلي  (1)، رواه أمحد ومسلم«وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام
مل يكن يداوم  صلى اهلل عليه وسلميف بعض األيام دون بعض، ألنه 

 .(4)حلديث أيب هريرة (3)(وأقلها ركعتان) (2)عليها
                                         

= 

لريكع ويسجد وهو قائم، دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل، وأعظم خشوعا ملا 
 .فيه من هبوط رأسه، وأعضائه الساجدة هلل من القيام

كان : طرق عن عائشةوهو يف الصحيحني، وملسلم عن أيب الدرداء حنوه، وله من ( 1)
يصلي الضحى أربعا، ويزيد ما شاء اهلل، وصالة الضحى، والرتغيب فيها بلغت 
حد التواتر وتستحب املداومة عليها، ملن مل يقم يف ليله خلرب أيب هريرة وحنوه، 

على صالة  صلى اهلل عليه وسلموكان يشتغل بالليل بتذكر احلديث فحظه النيب 
دة، أن ما ليس من السنن الرواتب ال يداوم عليه، الضحى، ولشيخ اإلسالم قاع

حىت يلحق بالرواتب، واختار املداومة عليها ملن مل يقم من الليل، لتأكدها يف 
حقه باألمر الشرعي وكوهنا سنة هو مذهب مجهور السلف، وقول الفقهاء 

 .املتأخرين قاله النووي وغريه
ما رأيت : ي الصحيحني عن عائشةباتفاق العلماء بسنته، فف: قال شيخ اإلسالم( 2)

يصلي الضحى قط، وألمحد والرتمذي وغريمها من  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
حديث أيب سعيد، كان يصلي الضحى، حىت نقول ال يدعها، ويدعها حىت نقول 

 .ال يصليها، وألهنا دون الفرائض، والسنن املؤكدة فال تشبه هبا
 .إمجاعا( 3)
من قعد يف مصاله حني »: ، وحلديث أنس«ركعيت الضحىو »املتقدم يف قوله ( 4)

ينصرف من الصبح، حىت يسبح ركعيت الضحى، ال يقول إال خريا، غفرت له 
، رواه أبو داود، وملسلم عن عائشة كان «خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر

= 
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 صلى اهلل عليه وسلمملا روت أم هانئ أن النيب  (رها مثانوأكث)
 (1)ة الضحى، رواه اجلماعةبحعام الفتح صلى مثاين ركعات، س

 (2)أي من ارتفاع الشمس قدر رمح (ووقتها من خروج وقت النهي)
 (3)أي إىل دخول وقت النهي، بقيام الشمس (إىل قبيل الزوال)

 .(4)وأفضله إذا اشتد احلر

                                         
= 

يصلي الضحى أربع ركعات، ويزيد ما شاء اهلل، وروي عن جابر أنه رآه يصلي 
ابن آدم أركع أربع ركعات من أول النهار، أكفك »: للخمسة إال ابن ماجهستا، و 

صبحت مجاعة من أئمة احلديث احلفاظ األثبات فوجدهتم : وقال احلاكم «آخره
خيتارون هذه الصالة، يعين أربع ركعات، ويصلون هذه الصالة أربعا، لتواتر 

 .األخبار الصحيحة، وصوب ابن جرير وغريه أن تصلي بغري عدد
أي نافلة الضحى، والسبحة الدعاء، وصالة التطوع، ألهنا يسبح هبا، وألمحد عن ( 1)

أنس حنوه، ومثان يف األصل منسوب إىل الثمن، ألنه اجلزء الذي صري السبعة 
مثانية، فهو مثنها، فتحوا أوله، وحذفوا منه إحدى ياءي النسب، وعوضوا منها 

فتثبت ياؤه عند اإلضافة والنصب، كما  األلف، كما فعلوا يف املنسوب إىل اليمن،
 .تثبت ياء القاضي، وتسقط مع التنوين عند الرفع واجلر

 .يف رأي العني، ويأيت أن املراد ارتفاع الشمس وإشراقها، ال جمرد ظهور القرص( 2)
 .أي استوائها يف كبد السماء( 3)
ني يرمض صالة األوابني ح»: أي أفضل صالة الضحى إذا اشتد احلر، حلديث( 4)

، رواه مسلم، أي حتمي الرمضاء، وهي الرمل، فتربك الفصال، من شدة «الفصال
 .احلر، أو تبول من شدة احلر يف أخفافها
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.................................................(1). 
                                         

(1)  
 تتمة

تسن صالة االستخارة بال نزاع، إذا هم بأمر، ولو يف خري كحج وعمرة إذا كان نفال، 
رمات فريكع ركعتني من فإن االستخارة يف املباحات واملندوبات ال الواجبات واحمل

غري الفريضة، مث يدعو، حلديث جابر، كان يعلمنا االستخارة يف األمور، كما 
إذا هم أحدكم بأمر فلريكع ركعتني من غري »: يعلمنا السورة من القرآن، يقول

اللهم إين استخريك بعلمك، واستقدرك بقدرتك وأسألك من : الفريضة مث ليقل
أقدر وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم فضلك العظيم فإنك تقدر وال 

خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة  -ويسمي حاجته –إن كنت تعلم أن هذا األمر 
أمري، فيسره يل، مث بارك يل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل، يف ديين 

مث ومعاشي، وعاقبة أمري، فاصرفه عين، واصرفين عنه، واقدر يل اخلري حيث كان 
 .«ارضين به

جيوز الدعاء يف صالة االستخارة وغريها قبل السالم وبعده والدعاء قبل : قال الشيخ
صلى اهلل عليه السالم أفضل، ألنه قبل السالم مل ينصرف، وهو أكثر دعاء النيب 

وال يكون وقت االستخارة عازما على األمر أو عدمه، ويستشري فإذا  وسلم
تسن صالة احلاجة، حلديث عبد اهلل بن : هـ، وقيلظهرت املصلحة يف شيء فعله ا

من كانت له حاجة إىل اهلل، أو إىل أحد من بين آدم فليتوضأ »: أيب أويف مرفوًعا
صلى اهلل وليحسن الوضوء، مث ليصل ركعتني مث ليثن على اهلل، وليصل على النيب 

 العلي العظيم، ال إله إال اهلل احلليم الكرمي، ال إله إال اهلل: مث ليقل عليه وسلم
 سبحان اهلل رب العرش العظيم، احلمد هلل رب العاملني، 
أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسالم من كل 
 إمث، ال تدع يل ذنبا إال غفرته وال مها إال فرجته، وال حاجة هي لك 

وقال غريب وتسن  رواه ابن ماجه والرتمذي «رضي إال قضيتها يا أرحم الرامحني
= 
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ألنه سجود يقصد به  (1)(صالة)والشكر  (وسجود التالوة)
 .(3)له حترمي وحتليل، فكان كسجود الصالة (2)التقرب إىل اهلل تعاىل

                                         
= 

ما من رجل يذنب ذنبا، فيتوضأ وحيسن الوضوء، فيصلي »صالة التوبة، حلديث 
، رواه أهل السنن، وحسنه الرتمذي وابن كثري، «ركعتني، فيستغفر اهلل، إال غفر له

ويشهد له ما يف الصحيحني، من توضأ حنو وضوئي هذا، مث صلى ركعتني ال 
واالَِّذينا ِإذاا ، ويف لفظ مث قرأ «من ذنبه حيدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم

ْ فاُروا ِلُذُنوِبِهمْ  ُروا اهللا فااْستـا ُهْم ذاكا ُفسا عاُلوا فااِحشاًة أاْو ظالاُموا أانـْ اآلية، وله  فـا
صلى اهلل شاهد عند مسلم، وتسن الصالة عقب الوضوء، حلديث أيب هريرة أنه 

ى عمل عملته يف اإلسالم، فإين يا بالل حدثين بأرج»: قال لبالل عليه وسلم
ما عملت عمال أرجى عندي، إال : ، فقال«مسعت دف نعليك بني يدي يف اجلنة

أين مل أتطهر طهورا يف ساعة من ليل أو هنار، إال صليت بذلك الطهور ما كتب 
وإن كان بعد عصر احتسب بانتظاره : اهلل يل أن أصليه، متفق عليه، قال الوزير

يستحب أن يصلي : يكتب له ثواب مصل، وقال الشيخبالوضوء الصالة، ف
 .ركعتني عقب الوضوء، ولو كانت وقت هني وفاقا للشافعي

يف اجلملة، وإضافة السجود للتالوة من إضافة املسبب للسبب، ألن التالوة سببه، ( 1)
 .وإضافته للشكر من اإلضافة البيانية، ألن السجود شكر وسببه هجوم النعمة

رعه اهلل ورسوله عبودية، عند تالوة تلك اآليات واستماعها وقربه فهو سجود ش( 2)
 .إليه، وخضوعا لعظمته وتذلال بني يديه

 .أي له تكبرية إحرام كالصالة وفاقا، وحتليل أي سالم، ويأيت أنه مل يشرع( 3)
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فيشرتط له ما يشرتط لصالة النافلة، من سرت العورة، واستقبال 
للقارئ )التالوة  ويسن سجود (1)القبلة، والنية وغري ذلك

 .(2)(واملستمع
                                         

: يف قول أكثر أهل العلم، وقال يف الفروع: كطهارة بدنه ومصاله، قال يف املبدع( 1)
افلة فيما يعترب هلا وفاقا، واحتج األصحاب بأنه صالة فيدخل يف العموم، ومها كن

 . وخالف شيخنا اهـ
صلى اهلل وال يشرع فيه حترمي وال حتليل، هذا هو السنة املعروفة عن النيب : قال الشيخ

وعليها عامة السلف، وعلى هذا فليس هو بصالة، فال يشرتط له  عليه وسلم
ن كان على غري طهارة، كما كان ابن عمر يسجد شروط الصالة، بل جيوز وإ

على غري طهارة، واختاره البخاري، لكن السجود بشروط الصالة أفضل، وال 
ينبغي أن خيل بذلك إال لعذر فالسجود بال طهارة خري من اإلخالل به، وقال ابن 

ليس بركعة وال ركعتني، فيجوز بال وضوء، وللجنب واحلائض، وإىل غري : جرير
كسائر الذكر، ومل يأت بإجيابه لغري الصالة قرآن وال سنة وال إمجاع وال   القبلة
 .قياس

القول الثاين ال يشرتط وهو قول كثري من السلف، حكاه ابن بطال، : وقال ابن القيم
ليس باشرتاط الطهارة له كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس صحيح اهـ، : وقالوا

سجود التالوة ما يدل على اعتبار أن  وكذا قال غري واحد، ليس يف أحاديث
يكون الساجد متوضئا، وليس بصالة من كل وجه، وأحاديث الوضوء متصة 

من حضره، ومل ينقل أنه أمر  صلى اهلل عليه وسلمبالصالة وكان يسجد مع النيب 
أحدا منهم بالوضوء، وليس فيها أيضا ما يدل على طهارة املصلي، وأما سرت 

 .إنه معترب اتفاقا: مع اإلمكان فقيلالعورة واالستقبال 
له مجيع آية السجدة، واملستمع هو الذي يقصد االستماع للقراءة يف الصالة أو ( 2)

 غريها بال نزاع، وأمجع العلماء على مشروعيته وقال النووي أمجع العلماء 
= 
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يقرأ علينا السورة  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : لقول ابن عمر
فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه، حىت ما جيد أحدنا موضعا 

إن اهلل مل يفرض علينا السجود إال : وقال عمر (1)جلبهته متفق عليه
 .(2)أن نشاء، رواه البخاري

                                         
= 

على إثبات سجود التالوة، وهو عند اجلمهور سنة، وعند أيب حنيفة واجب، قال 
ومواضع السجدات أخبار وأوامر، خرب من اهلل عن سجود ملوقاته له : قيمابن ال

عموما أو خصوصا، فسن للتايل والسامع أن يتشبه هبم عند تالوة آية السجدة أو 
إذا قرأ ابن آدم »: مساعها وآيات األوامر بطريق األوىل، وعن أيب هريرة مرفوعا

ه أمر ابن آدم بالسجود يا ويل: السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول
رواه مسلم وابن ماجه ويف  «فسجد فله اجلنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار

 .«ما من عبد يسجد سجدة إال رفعه اهلل هبا درجة وحط عنه هبا سيئة»احلديث 
أمجعوا على أن : داللة على مشروعية سجود املستمع، قال ابن بطال: وفيه( 1)

 .تمع أن يسجدالقارئ إذا سجد لزم املس
وفيه أنه قرأ على املنرب سورة النحل، فنزل وسجد وسجدوا معه، وقرأ هبا مجعة ( 2)

أيها الناس إنا مل نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن مل : أخرى، وقال
سورة النجم ومل  صلى اهلل عليه وسلميسجد فال إمث عليه، وقرئ على النيب 

أوىل االحتماالت أنه لبيان اجلواز، وعن أمحد و : يسجد، متفق عليه، قال احلافظ
أن السجود على القارئ واملستمع واجب يف الصالة وغريها، وفاقا أليب حنيفة 

وهو مذهب طائفة من العلماء اهـ، وقول من أوجبه : واختاره الشيخ وغريه، وقال
خرب عمر يف هذا املوطن العظيم، واجملمع : قوي يف الدليل، وقال غري واحد

ميم، دليل ظاهر يف إمجاعهم على أنه ليس بواجب، وألن األصل عدم الع
 .الوجوب حىت يثبت دليل صحيح صريح يف األمر به
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 (2)ويتيمم حمدث بشرطه (1)فصلويسجد يف طواف مع قصر 
وال  (4)وإذا نسي سجدة مل يعد اآلية ألجله (3)ويسجد مع قصره

كركعيت   (6)ويكرر السجود بتكرار التالوة (5)يسجد هلذا السهو
وكذا يتوجه يف حتية املسجد، إن تكرر : قال يف الفروع (7)الطواف

 .(8)دخوله اهـ، ومراده غري قيم املسجد

                                         

أي بني القراءة والسجود، واالستماع والسجود، فإن طال الفصل كأن توضأ مل ( 1)
 .يسجد لفوات حمله

 .وهو تعذر املاء لعدم أو ضرر( 2)
 .خبالف ما لو توضأ لطول الفصل أي الفصل بني السجود وسببه،( 3)
 .لفوات حمله( 4)
 .لئال يلزم تفضيل الفرع على األصل( 5)
إن أعادها حلاجة كتكرير احلفظ أو : ألهنا سببه فتكرر بتكرارها وحيتمل أن يقال( 6)

االعتبار أو الستنباط حكم منها، أو لفهم معناها، وحنو ذلك مل يكرر السجود، 
تكفي واحدة، : سجدتني لوجود املقتضى والقاعدةوإن مسع سجدتني معا سجد 

وخرج ابن رجب االكتفاء بواحدة، كما خرج األصحاب االكتفاء بسجدة الصالة 
 .عن سجدة التالوة بل هنا أوىل

 .فإهنا تتكرر بتكرره( 7)
وتشبه أيضا إجابة املؤذن ثانًيا وثالثا، إذا مسعه مرة بعد : قال يف تصحيح الفروع( 8)

مشروعا، فإن صاحب القواعد األصولية قاله تبعا للمصنف وظاهر  أخرى، وكان 
كالم األصحاب، يستحب ذلك، واختاره الشيخ تقي الدين، وأما قيم املسجد 

 .فال يكررها
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ملا روي أن عثمان  (1)ي مل يقصد االستماعالذ (دون السامع)
بن عفان رضي اهلل عنه مر بقارئ يقرأ سجدة، ليسجد معه عثمان، 

وألنه ال يشارك  (2)إمنا السجدة على من استمع: فلم يسجد، وقال
وإن مل يسجد ) (3)القارئ يف األجر، فلم يشاركه يف السجود

صلى ألنه  (5)(جدمل يس)أو كان ال يصلح إماما للمستمع  (4)(القارئ
أتى إىل نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم  صلى اهلل عليه وسلم

إنك  »: فقال صلى اهلل عليه وسلمسجدة، مث نظر إىل رسول اهلل 
رواه الشافعي يف مسنده  «كنت إمامنا، ولو سجدت سجدنا

 .(6)مرسال
                                         

أي ال يسن السجود للسامع الذي مل يقصد االستماع نص عليه، وفاقا ملالك ( 1)
 .والشافعي

صني، وللبيهقي حنوه عن ابن عباس، رواه البخاري، وله حنوه عن عمران بن ح( 2)
إنا ما جلسنا هلا، ومل يعرف هلم مالف يف عصرهم، : وقال ابن مسعود وعمر

 .رضي اهلل عنهم
يسن إال أنه دون تأكدها للمستمع وفاقا أليب حنيفة والشافعي، ألنه صح : وقيل( 3)

عا أنه كان يقرأ يف غري صالة ومسجد، ويسجدون معه، حىت ما جيد بعضهم موض
 .وسجد من كان معه: جلبهته ولقوله

يسجد غري مصل، قدمه يف الوسيلة، وفاقا للشافعي، : مل يسجد املستمع، وقيل( 4)
 .وهو رواية عن مالك

 يسجد وهو مذهب أيب حنيفة والشافعي: يعين املستمع، وقيل( 5)
ن قال ابن مسعود لتميم ب: ورواه ابن أيب شيبة وغريه، وعلقه البخاري، وقال( 6)

 .اسجد فإنك إمامنا: حذمل
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وال عن يساره مع خلو  (1)وال يسجد املستمع قدام القارئ
 (وهو) (4)ويسجد لتالوة أمي وصيب (3)تالوة امرأةوال رجل ل (2)ميينه

 .(5)(أربع عشرة سجدة)أي سجود التالوة 

                                         

 .وهو الصحيح من املذهب وقيل يسجد قدامه( 1)
يسجد عن يساره، فإهنما ليسا شرطا، وألن القراءة : ومثله خلو خلفه، وقيل( 2)

والقيام ليسا من فروضه، قال يف اإلنصاف، بال خالف، وال يسجد قبل القارئ، 
صاف، ألنه ليس إماما له لكن جيوز رفعه قبله يف غري الصالة، صوبه يف اإلن

 .حقيقة، بل مبنزلة اإلمام
بلى، : وكذا خنثى ألن القارئ ال يصلح أن يكون إماما له يف هذه األحوال، وقيل( 3)

واستظهره يف التنقيح، كسجوده لتالوة أمي وزمن، ألن ذلك ليس بواجب عليه، 
 .وال يشرتط فيه كل حالة تشرتط يف اإلمامة

جل وامرأة وخنثى، لتالوة أمي وزمن ومميز وفاقا، ألن أي يسجد مستمع من ر ( 4)
قراءة الفاحتة والقيام ليسا ركنا يف السجود، ولصحة إمامتهم يف النفل، وانظر ما 

 .أو كان ال يصلح إخل إال أن يقال هنا مبثله: هنا مع قوله قبله
ج، أي وعدد سجدات التالوة أربع عشرة وكلها جممع عليها، ما عدا ثانية احل( 5)

واملفصل، وقال احلافظ أمجعوا على أنه يسجد يف عشرة مواضع وهي متوالية إال 
صلى اهلل عليه أقرأين رسول اهلل : عن عمرو بن العاص قال (ص)و (احلج)ثانية 
مخس عشرة سجدة يف القرآن، منها ثالث يف املفصل ويف احلج سجدتان،  وسلم

يف الصحيح، وهو مذهب  رواه أبو داود واحلاكم وسنده حسن واملفصل ثابت
 .مجهور أهل العلم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم
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يف احلج منها )و (1)يف األعراف والرعد والنحل واإلسراء ومرمي
والنجم،  (4)وحم السجدة (3)والفرقان والنمل وامل تنزيل (2)(اثنتان

 .(5)واالنشقاق، واقرأ باسم ربك

                                         

ويف النحل  ِباْلُغُدوِّ َواآلَصالِ : يف آخر األعراف سجدة، ويف الرعد عند قوله( 1)
َخرُّوا ويف مرمي  َوَيزِيُدُهْم ُخُشوًعا: ويف اإلسراء َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ عند 

ًدا َوُبكِ   .يًّاُسجَّ
خلرب عقبة يف  َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ : والثانية ِإنَّ اهلَل يـَْفَعُل َما َيَشاءُ : عند قوله( 2)

رواه أمحد وأبو داود  «نعم، ومن مل يسجدمها فال يقرأمها»: احلج سجدتان؟ قال
والرتمذي، وفيه ابن هليعة، واحتج به أمحد، وتقدم حديث عمرو، وروى احلاكم 

 .عمر وابن عباس وأيب الدرداء وأيب موسى أهنم سجدومها يف احلج وغريه عن
َربُّ اْلَعْرِش ويف النمل  َوَزاَدُهْم نـُُفوًرا: السجدة، ففي الفرقان عند قوله( 3)

 .َوُهْم ال َيْسَتْكربُونَ : وامل عند قوله اْلَعِظيمِ 
فاقا أليب حنيفة والشافعي، و  َوُهْم ال َيْسَأُمونَ أي حم اليت فيها السجدة عند ( 4)

ْعُبُدونَ : وقيل عند  .وفاقا ملالك وعنه خيري تـَ
َرأْ ويف آخر  ال َيْسُجُدونَ : يف آخر النجم، ويف االنشقاق عند قوله( 5) ففي  اقـْ

النجم سجد صلى اهلل عليه وسلم وسجد معه املسلمون واملشركون، رواه البخاري 
م، وفيهما عن أيب هريرة أنه سجد خلف وسجد يف االنشقاق، واقرأ رواه مسل

تواترت : قال الطحاوي ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّتْ : يف صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
بالسجود يف املفصل، وأحاديث أيب هريرة متأخرة  صلى اهلل عليه وسلماآلثار عنه 

 .على خرب ابن عباس

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

113 

وال جيزئ ركوع، وال سجود الصالة  (1)وسجدة ص سجدة شكر
تكبريتني،  (يكرب)إذا أراد السجود فإنه  (و) (2)التالوة ةعن سجد

 .(3)(إذا سجد)تكبرية 
                                         

: لصحيح عن ابن عباس قالوليست من عزائم السجود، وفاقا للشافعي، ملا يف ا( 1)
يسجد فيها،  صلى اهلل عليه وسلمص ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النيب 

أي ليست مما ورد فيها أمر وال حتريض وال حث، وإمنا ورد بصيغة اإلخبار 
فينبغي أن يسجدها خارج  ،ونسجدها شكرا سجدها داود توبة،: وللنسائي

ال تبطل : على الصحيح من املذهب وقيل الصالة ال فيها، فإن فعل عاملا بطلت
هبا صالة وفاقا للشافعي، ألهنا تتعلق بالتالوة، فهي كسائر سجدات التالوة 

: ويعضده ما رواه أبو داود بسند صحيح، أنه خطب فمر بالسجدة فتهيئوا فقال
سجدة : ، فنزل وسجد، وعنه«إمنا هي توبة نيب ولكن قد استعددمت للسجود»

يب حنيفة ومالك قال يف الفروع، وهو األظهر ألن سببها من تالوة، وفاقا أل
ما وجه ختصيص داود : وأناب وفاقا، فإن قيل: الصالة، والسجود فيها عند قوله

إلنه مل حيك عن غريه أنه لقي مما : مع وقوع نظريه آلدم وأيوب وغريمها؟ قيل
ج ما لقيه، ارتكبه من اخلوف والبكاء حىت نبت العشب من دموعه، والقلق املزع

 .فجوزي دوام الشكر من العامل إىل يوم القيامة
وفاقا ملالك والشافعي، ومجهور السلف واخللف، ألن الركوع ليس فيه من اخلضوع ( 2)

ومن بعده عليه  صلى اهلل عليه وسلمما يف السجود وهو ما استمر عمل النيب 
الوة، فاهلل وتقدم أن األصحاب خرجوا االكتفاء بسجدة الصالة عن سجدة الت

إذا كانت آخر السورة سجد مث قام فقرأ شيئا مث ركع، : أعلم، ويف املغين والشرح
 .وإن أحب قام مث ركع من غري قراءة

 كان عليه الصالة والسالم يقرأ علينا القرآن : حلديث ابن عمر: وفاقا( 3)
= 
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 (1)سواء كان يف الصالة أو خارجها (إذا رفع)تكبرية  (و)
 (3)وجوبا، وجتزئ واحدة (ويسلم) (2)إن مل يكن يف الصالة (وجيلس)
ولو يف  ويرفع يديه إذا سجد ندبا (4)كصالة اجلنازة  (وال يتشهد)

 .(5)صالة
                                         

= 

: فإذا مر بالسجدة كرب وسجد،وسجدنا معه، رواه أبو داود، ويقول يف سجوده
سبحان ريب األعلى، كما يقول يف سجود صلب الصالة، وإن زاد غريها مما ورد 

سجد وجهي هلل الذي خلقه وصوره وشق مسعه وبصره حبوله وقوته : فحسن، ومنه
اللهم اكتب يل هبا أجرا، وضع عين هبا وزرا، واجعله يل عندك ذخرا وتقبلها مين  

وصححه الرتمذي، والثاين رواه كما تقبلتها من عبدك داود، فاألول رواه اخلمسة 
ملسلم لكن يف الصالة، والتكبرية األوىل والسجود ركنان، : الرتمذي وغريه، وحنوه

 .وتسبيح السجود واجب
أنه كان يكرب للرفع من هذا  صلى اهلل عليه وسلممل يذكر عنه : وقال ابن القيم( 1)

 .السجود ولذلك مل يذكره اخلرقي، ومتقدموا األصحاب
 .ولعل جلوسه ندب، تبعا للفروع واملبدع: يف اإلقناعقال ( 2)
تقدم أنه مل ينقل فيها سالم، وهو املنصوص عن الشافعي، وال تقاس على الصالة ( 3)

من كل وجه، قال الشيخ، وال يشرع فيه حترمي وال حتليل، هذا هو السنة املعروفة 
أما التسليم فال : وعليها عامة السلف، قال أمحد صلى اهلل عليه وسلمعن النيب 

وهذا هو الصواب الذي ال ينبغي غريه، وال نقل فيه : أدري ما هو، قال ابن القيم
 .تشهد وال سالم وال جلوس ألبتة

 .وفاقا، وعليه اجلمهور من السلف واخللف( 4)
أي ويرفع يديه إذا سجد وفاقا، ولو كان يف الصالة ندبا، ولو إشارة إىل خالف ( 5)

 قياس املذهب ال يرفعهما : قال الشارح وغريهأيب حنيفة ومالك، و 
= 
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سجدة يف )آية  (ويكره لإلمام قراءة) (1)وسجود عن قيام أفضل
أي يف  (فيها)أي سجود اإلمام للتالوة  (سجوده)كره   (صالة سرو

فإن مل  (3)ألنه إذا قرأها إما أن يسجد هلا أو ال (2)صالة سرية كالظهر
 .(4)يسجد هلا كان تاركا للسنة

                                         
= 

وكان ال يفعل ذلك يف السجود، وقال ابن نصر اهلل هذا أصح : لقول ابن عمر
 .وال يفعل ذلك يف السجود: وهو املتعني صرح به الشارح وابن القيم لعموم

بل سجود التالوة قائما أفضل منه قاعدا،  : تشبيها له بصالة النفل، قال الشيخ( 1)
ا ذكره من ذكره من العلماء، من أصحاب الشافعي وأمحد وغريمها وكما نقل كم

عن عائشة رضي اهلل عنها، بل وكذلك سجود الشكر، كما روي أبو داود يف 
من سجوده للشكر قائما، وهذا ظاهر يف  صلى اهلل عليه وسلمسننه، عن النيب 

خيَِرُّوَن ِلأَلْذَقاِن : هاالعتبار، فإن صالة القائم أفضل من صالة القاعد اهـ ولقول
ًدا  ًدا: وقوله *ُسجَّ : واخلرور ال يكون إال من علو، قال الشيخ َخرُّوا ُسجَّ

ومن هنى عنه خشية الرياء فنهيه مردود عليه، وإفساده يف ترك إظهار املشروع 
أعظم من اإلفساد يف إظهار رياء، وألن اإلنكار إمنا يقع على الفساد يف إظهار 

ء الناس، وعلى ما أنكرته الشريعة وتسويغ مثل هذا النهي يفضي إىل أن ذلك رئا
 .أهل الفساد ينكرون على أهل الدين، إذا رأوا من يظهر أمرا مشروًعا

سجد يف الظهر،  صلى اهلل عليه وسلموروى أمحد وأبو داود وغريمها أن النيب ( 2)
صلى اهلل باع سنة النيب وات: ال يكره، قال ابن متيم، اختاره الشيخ، ولفظه: فقيل

 .أوىل ونص عليه أمحد وغريه عليه وسلم
 .أي يسجد لتالوته السجدة، أو ال يسجد، وال بد من أحد احلالتني( 3)
 .اجملمع عليها يف اجلملة( 4)
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ويلزم ) (1)جد هلا أوجب اإلهبام والتخليط على املأموموإن س
ولو مع ما مينع  (2)غري الصالة السرية :أي (املأموم متابعته يف غريها

 .(4)وخيري يف السرية (3)السماع كبعد وطرش
ر عند جتدد النعم كسجود الش)يف غري الصالة  (ويستحب)

 .(5)امطلقً  (واندفاع النقم
                                         

باملوحدة مصدر، ُأهْبَِم األمر  «واإلهبام»فكان ترك السبب املفضي إىل ذلك أوىل ( 1)
، وباملثناة مصدر أوهم وأومهه إيهامه أوقعه يف الوهم، اشتبه فلم يدر كيف يؤتى له

 .مصدر، خلط الشيء بغريه أدخل أجزاءه بعضها يف بعض وتقدم «والتخليط»
أي يلزم املأموم متابعة إمامه إذا سجد سجود التالوة يف غري الصالة السرية وفاقًا ( 2)

 .«إمنا جعل اإلمام ليؤمت به»حلديث 
 .اجلملة ألنه حمل اإلنصات يف( 3)
يلزمه : أي خيري املأموم يف متابعة اإلمام يف الصالة السرية أو عدم املتابعة وقيل( 4)

إمنا »متابعة اإلمام وفاقًا أليب حنيفة، ورواية عن مالك، وقال عليه الصالة والسالم 
يف : ، وكصالة جهر، قال يف الفروع«جعل اإلمام ليؤمت به، فال ختتلفوا عليه

تصار آيات السجود اتفاقا، وكره حذفها حىت ال يسجد هلا ألن  األصح، ويكره اخ
 .كال منهما مل ينقل عن السلف، بل نقلت كراهته

أي سواء كانت خاصة أو عامة، دينية أو دنيوية، ظاهرة أو باطنة كتجدد ولد، ( 5)
أو مال أو جاه أو نصرة على عدو، أو غري ذلك من سائر النعم، أو اندفاع 

 على العبد ما أعطاه له مما ال يتمىن غريه أن يعطيه إياه، ويف النقم، ونعمة اهلل
احلالة اليت يستلذها اإلنسان، والنقم كعنب   -يف أصل وضعها-النعمة : الكليات

مجع نقمة، اسم من االنتقام وهي املكافأة بالعقوبة، وظاهره ال يسجد لدوامها 
= 
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  صلى اهلل عليه وسلم عنه أن النيب أبو بكر رضي اهلل ىملا رو 
ا، رواه أبو داود وغريه وصححه كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدً 

صالة غري جاهل )أي بسجود الشكر  (وتبطل به) (1)احلاكم
 .(2)(وناس

                                         
= 

،وشكرها بالعبادات ألنه ال ينقطع، فلو شرع له السجود الستغراق به عمره
والطاعات واملتجددة شرع سجود الشكر لشكر اهلل عليها، وخضوًعا له وذالًّ يف 

له مفهومان أحدمها : مقابلة فرحة النعمة، وانبساط النفس هلا، وقال احلجاوي
صحيح، وهو أنه سواء كان يف أمر الناس أو أمر خيصه، واآلخر أنه سواء كان 

ري الظاهرة كثرية يف كل وقت، من صرف الباليا ظاهرا أو باطنا فإن النعم غ
 .واآلفات والتمتع بالصحة، والسمع والبصر، وغري ذلك فال يسجد له

العمل عليه عند أكثر العلماء، وسجد عليه الصالة : وحسنه الرتمذي، وقال( 1)
من صلى عليك صليت عليه ومن »والسالم حني قال له جربئيل، يقول اهلل تعاىل 

، رواه أمحد، وسجد حني شفع يف أمته فأجيب رواه أبو «مت عليهسلم عليك سل
داود، وسجد حني جاءه كتاب من اليمن بإسالم مهدان، رواه البيهقي وسجد 
الصديق حني جاءه قتل مسيلمة وعلي حني رأى ذا الثدية، وكعب حني بشر 

بعده  وفعل أصحابه صلى اهلل عليه وسلمبتوبة اهلل عليه، وغريهم وقد تواتر فعله 
لو مل تأت النصوص بالسجود عند جتدد النعم، لكان هو حمض : وقال ابن القيم

القياس، ومقتضى عبودية الرغبة، كما أن السجود عند اآليات مقتضى عبودية 
 .الرهبة

وفاًقا، كما لو زاد فيها سجوًدا، وأما اجلاهل والناسي فيسجد له، كما تقدم فيمن ( 2)
 .زاد فعال من جنس الصالة
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وصفه  (2)خبالف سجود التالوة (1)ألنه ال تعلق له بالصالة
 (4)(النهي مخسةوأوقات ) (3)سجود الشكر، وأحكامه كسجود التالوة

لقوله عليه الصالة  (من طلوع الفجر الثاين، إىل طلوع الشمس)األول 
احتج به  «إذا طلع الفجر فال صالة إَل ركعتي الفجر» :والسالم

 .(5)أمحد
                                         

أي ألن سبب سجود الشكر ال تعلق له بالصالة، فتبطل به، كما تبطل بزيادة ( 1)
 .فعل وتقدم

 .ملشروعيته فيها وخارجها( 2)
يعين يكرب إذا سجد، وإذا رفع، وجيلس ويسلم، وليس يف النصوص ما يدل ( 3)

لذلك، وإمنا جاءت مبشروعية السجود، وقال شيخ اإلسالم، ولو أراد الدعاء 
ليدعوه فيه، فهذا سجود، ألجل الدعاء، وال  ،هلل بالرتاب، وسجد لهفعفر وجهه 

 صلى اهلل عليه وسلمشيء مينعه، وابن عباس سجد ملا جاء نعي بعض أزواج النيب 
وهذا يدل على أن : قال «إذا رأيتم آية فاسجدوا»وقد قال عليه الصالة والسالم 

إذا رأى : ب، ويف املبدعالسجود يشرع عند اآليات، فاملكروه هو السجود بال سب
: مبتلى يف دينه سجد حبضوره، وإن كان يف بدنه كتمه عنه، قال إبراهيم النخعي

 .كانوا يكرهون أن يسألوا اهلل العافية حبضرة املبتلى
هذا هو املشهور، وظاهر اخلرقي وغريه ثالثة، بعد طلوع الفجر حىت تطلع وبعد ( 4)

مل وقتني، واالختالف يف األلفاظ وقع العصر حىت تغرب، وعند قيامها، وهو يش
 .من الرواة، وترجع بالتحقيق إىل ثالثة، وعدها مخسة أجود

يف رواية صاحل، ورواه هو وأبو داود وغريمها، من رواية ابن عمر رضي اهلل عنهما، ( 5)
 هو ما أمجع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي : وقال الرتمذي

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

145 

بكسر القاف، أي قدر  (من طلوعها حىت ترتفع قيد)الثاين  (و)
 .(2)(عند قيامها حىت تزول)الثالث  (و) (1)يف رأي العني (رمح)

                                         
= 

إذا طلع الفجر مل »الفجر ويف الصحيحني الرجل بعد طلوع الفجر إال ركعيت 
وليس بعد طلوع الفجر والفريضة : قال شيخ اإلسالم «يصل إال ركعتني خفيفتني

أن النهي متعلق بفعل الصالة، وأن الوتر يفعل قبل صالة : سنة إال ركعتان، وعنه
، «ال صالة بعد صالة الفجر»الفجر، وفاقًا ملالك والشافعي، ملا يف الصحيحني، 

إن اهلل زادكم صالة فصلوها بني العشاء إىل صالة »ديث أيب بصرة مرفوعا وحل
وأحاديث النهي الصحيحة : ، احتج به أمحد قال الشارح واجملد وغريمها«الصبح

املراد بصالة الصبح فيما قبل : ليست صرحية يف النهي إال بعد الفجر، وقد يقال
 .وقتها، فهو مبعىن طلوع الفجر فتتفق األدلة

ياء النكسار ما قبلها، والقدر مبلغ الشيء، والرمح هو رمح  «قيد»قلبت واو  (1)
اهلذيلي، وطوله ستة أذرع بذراع اليد، وأول هذا الوقت ظهور شيء من قرص 

 .الشمس ويستمر إىل ارتفاعها قدر رمح
إال يوم اجلمعة، وفاًقا ملالك، واختاره الشيخ، وتلميذه : أي الشمس وفيه وجه( 2)

صلى اهلل عليه واستثناه الشافعي وأصحابه، والعمدة يف ذلك أن النيب  وغريمها
استحب التبكري إىل اجلمعة، مث رغب يف الصالة إىل خروج اإلمام، من غري  وسلم

وعده ابن القيم وغريه  «إال يوم اجلمعة»ختصيص، وال استثناء وأليب داود وغريه 
يعرف بوقوف الظل ال يزيد من خصائصها وقيام الشمس انتصاهبا وهو وقوفها، و 

وال ينقص، إىل أن تزول إىل جهة املغرب، وقوف لطيف، ال يتسع لصالة وال 
 .يكاد يشعر به، إال أن التحرمي ميكن إيقاعه فيه، فال تصح فيه
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صلى اهلل ثالث ساعات هنانا رسول اهلل : لقول عقبة بن عامر
حني تطلع »أن نصلي فيهن، وأن نقرب فيهن موتانا،  عليه وسلم

 (2)وحني يقوم قائم الظهرية حىت تزول (1)الشمس بازغة، حىت ترتفع
 (3)رواه مسلم «وحني تتضيف الشمس للغروب، حىت  حىت تغرب

 . (4)متيل وتضيف بفتح املثناة فوق، أي

                                         

فإهنا تطلع بني »أي من ابتداء طلوعها، إىل أن ترتفع قيد رمح، وملسلم وغريه ( 1)
يكون الساجدون هلا من الكفار كالساجدين له ، أي ناحييت رأسه، ل«قرين شيطان

 .يف الصورة، فنهي عن الصالة حينئذ صيانة هلا
أي حني ال يبقى للقائم يف الظهرية ظل يف املشرق، وال يف املغرب، أو الظهرية ( 2)

 .شدة احلر، وقائمها البعري يكون باركا، فيقوم من شدة حر األرض
عن الصالة يف هذه األوقات مشهور، وأما  وأمحد وأهل السنن وغريهم، والنهي( 3)

الدفن فصوب البغوي والنووي وغريمها أن املراد تأخريه إىل هذه األوقات، أما إذا 
وقع بال تعمد فال يكره، بل ضعف شيخ اإلسالم القول بأنه الصالة على اجلنازة، 

ه تعمد ألن الصالة على اجلنازة ال تكره يف هذا الوقت باإلمجاع وإمنا معنا: وقال
تأخري الوقت إىل هذه األوقات، كما يكره تأخري صالة العصر إىل اصفرار 

 .الشمس بال عذر، وأما إذا وقع الدفن يف هذه األوقات بال تعمد فال يكره
تضيفت الشمس إذا مالت : ضاف يضيف أي مال، ويف الصحاح: يقال( 4)

إذا أملته للغروب، وكذلك ضافت وضيفت اهـ، ومنه املضيف، أضفت فالنا، 
 .إليك، وأنزلته عندك
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صلى اهلل عليه لقوله  (1)(من صالة العصر إىل غروهبا)الرابع  (و)
وَل صالة بعد  (2)َل صالة بعد الفجر، حتى تطلع الشمس» :وسلم

واالعتبار  (3)متفق عليه عن أيب سعيد «العصر، حتى ت يب الشمس
 (5)اولو فعلت يف وقت الظهر مجعً  (4)بالفراغ منها، ال بالشروع فيها

 .(6)تفعل سنة ظهر بعدهالكن 

                                         

إمجاًعا، حكاه غري واحد من األصحاب وغريهم، واملراد إذا أخذت الشمس يف ( 1)
 .وآخره كمال غروهبا «إذا اصفرت»الغروب، ويف الصحيحني 

وهذا : املراد حىت ترتفع وتشرق، ليس جمرد ظهور القرص، قال القاضي وغريه( 2)
 .بني ألفاظ احلديثصحيح متعني ال عدول عنه، للجمع 

 صلى اهلل عليه وسلموالنهي عن الصالة بعد الصبح والعصر متواتر عن النيب ( 3)
ووقت استواء الشمس فيه أربعة أحاديث، حديث عقبة وعمرو، عند مسلم، وأيب 

 .هريرة عند ابن ماجه، والصناحبي يف املوطأ
بغري خالف :  املبدعفمن مل يصل العصر أبيح له التنفل، وإن صلى غريه، قال يف( 4)

نعلمه، وكذا لو أحرم هبا مث قلبها نفاًل، أو قطعها لعذر، مل مينع من التطوع حىت 
 .يصليها، ومن صالها فليس له التنفل، ولو صلى وحده، حلديث أيب سعيد وغريه

 .فمن صلى العصر منع من التطوع، ملا تقدم، إال ما استثناه الشرع( 5)
ا مجعت مع الظهر تقدميًا، أو تأخريًا ملا روت أم سلمة أي بعد صالة العصر إذ( 6)

صالة مل : فصلى ركعتني، فقلت صلى اهلل عليه وسلمدخل علي رسول اهلل : قالت
إين كنت أصلي ركعتني بعد الظهر، وإن قدوم وفد بين »: أكن أراك تصليها فقال

 .متفق عليه «متيم شغلوين عنها فهما هاتان الركعتان
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حىت )يف الغروب  :أي (فيه)الشمس  (إذا شرعت)اخلامس  (و)
يف أوقات النهي   :أي (وجيوز قضاء الفرائض فيها) (1)ملا تقدم (يتم

من نام عن صالة أو نسيها » :، لعموم قوله عليه السالم(2)كلها
ها، ا فعل املنذورة فيوجيوز أيضً  (3)متفق عليه «فليصلها إذا ذكرها

 .(4)ألهنا صالة واجبة
فعل ركعيت ) (5)القصرية (يف األوقات الثالثة)جيوز حىت  (و)

َل تمنعوا أحدا طا  بهذا » :صلى اهلل عليه وسلملقوله  (6)(الطواف
 .«ية ساعة من ليل أو نهارأبهذا البيت وصلى، 

                                         

 .يث عقبةيعين يف حد( 1)
 .إمجاًعا حكاه غري واحد، بل جيب لألمر به( 2)
من أدرك سجدة من صالة العصر قبل أن تغرب »: صلى اهلل عليه وسلمولقوله ( 3)

متفق عليه، واملراد الركعة، ولقصة نومه عن صالة الفجر،  «الشمس فليتم صالته
 .وملا فيه من االحتياط ألداء الواجب، وإبراء الذمة

لفرائض يف قضائها يف أوقات النهي، الشرتاكها يف الوجوب وذلك بأن أشبهت ا( 4)
هلل علي أن أصلي ركعتني بعد : نذر أن يصلي وأطلق، وجيوز نذره فيها، كأن يقول

صرح به يف اإلنصاف وغريه، وقال املوفق فيما إذا نذر أن يصلي عقب   ،العصر
ألنه نذر حمرم، كما لو إنه ال ينعقد فيما بعد الفجر والعصر، : كل صالة ركعتني

 .نذرت أن تصلي يف أيام حيضها، وفيه خالف، وهذا هو الصحيح
 .وهي عند طلوع الشمس، وعند غروهبا، وعند قيامها( 5)
 .فرضا كان الطواف أو نفالً ( 6)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

143 

أقيمت  (إعادة مجاعة)جتوز فيها  (و) (1)رواه الرتمذي وصححه
صلى صليت مع النيب : يزيد بن األسود، قال ىرو  ملا (2)وهو باملسجد

صالته إذا هو برجلني مل  ىصالة الفجر، فلما قض اهلل عليه وسلم
يا رسول اهلل : فقاال «ما منعكما أن تصليا معنا؟»: يصليا معه، فقال

َل تفعال، إذا صليتما في رحالكما،  م »: قد صلينا يف رحالنا، قال
رواه الرتمذي  «م، فإنها لكما نافلةأتيتما مسجد جماعة فصليا معه

 .(3)وصححه

                                         

من حديث جبري بن مطعم، وحنوه للدارقطين من حديث ابن عباس، وهذا إذن ( 1)
ا يف مجيع أوقات النهي، وألن الطواف جائز يف  يف فعله صلى اهلل عليه وسلممنه 

 .كل وقت فكذلك ركعتاه
ولو مع غري إمام احلي، وسواء كان صلى مجاعة أو وحده يف كل وقت من ( 2)

أقيمت وهو يف املسجد احرتازا عمن دخل : األوقات اخلمسة، وقيده الشارح بقوله
ه، وهو منطوق املسجد بعد أن صلى، فوجد اإلمام يصلي، يعين فال يعيد مع

 .حديث أيب ذر اآليت، ويأيت الكالم عليه
صل الصالة لوقتها، فإن أقيمت وأنت باملسجد فصل، »وحلديث أيب ذر مرفوًعا ( 3)

رواه مسلم وغريه ولتأكدها للخالف يف وجوهبا  «إن صليت فال أصلي: وال تقل
 .مجع رحل، هو املنزل، ويطلق على غريه، واملراد هنا املنزل (رحال)و

ويزيد بن األسود أو ابن أيب األسود، هو العامري السوائي من بين سواءة بن عامر بن 
صعصعة، وقيل اخلزاعي، حليف قريش أبو حباب، روى عنه ابنه هذا احلديث، 

 .سكن الطائف: وهو مدين وقيل
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وجتوز الصالة على  (1)فإن وجدهم يصلون مل يستحب الدخول
ما مل خيف  (3)دون بقية األوقات (2)اجلنازة بعد الفجر والعصر

أي غري املتقدمات، من إعادة مجاعة،  (وحيرم تطوع بغريها) (4)عليها
من األوقات  يف شيءٍ )وركعيت طواف، وركعيت فجر قبلها، 

 .(5)(اخلمسة

                                         

يدخل معهم، وهو ظاهر  : يعين معهم فيها ليعيدها، لظاهر خرب أيب ذر، وقيل( 1)
فيمن صلى يف مجاعة، مث : منهم الشارح وابن القيم، وقال أمحدكالم مجاعة، 

ولئال يتخذ قعوده والناس  ،نعم: دخل املسجد وهم يصلون، أيصلي معهم؟ قال
 .يصلون ذريعة إىل إساءة الظن به، وأنه ليس من املصلني

ل بال خالف لطو : بإمجاع املسلمني، ومها الوقتان الطويالن، وقال ابن املنذر وغريه( 2)
مدهتما فاالنتظار فيهما خياف منه عليها، وألهنا فرض يف اجلملة، أشبهت قضاء 
الفوائت وظاهره أنه ال يصلي على قرب، وال على غائب وقت هني، ألن العلة يف 

 .اجلنازة خوف االنفجار
حلديث عقبة بن عامر وتقدم، وذكره فيه الصالة مقرونة بالدفن يدل على إرادة ( 3)

هذا قول : هنا صالة من غري اخلمس، أشبهت النوافل، قال اخلطايبصالة اجلنازة أل
جتوز، وفاقًا للشافعي، واختاره ابن عقيل والشيخ وغريمها،  : أكثر أهل العلم، وعنه

وليس عنها جواب : كتحية املسجد حال اخلطبة وغريها، قال يف اإلنصاف
 .صحيح، وضعف شيخ اإلسالم وغريه أهنا صالة اجلنازة وتقدم

فإن خيف عليها : دون بقية األوقات، وهي الثالثة القصرية وقالوا: تقييد لقوله( 4)
 .جاز للضرورة، وتقدم أنه جيوز بدون الضرورة

من إعادة مجاعة، : أي حيرم تطوع يف شيء من األوقات اخلمسة بغري ما تقدم( 5)
 .وركعيت طواف، وركعيت فجر قبلها، للنصوص
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 .  (2)كتحية املسجد  (1)له سبب حىت ما
                                         

مصوص هبا، وعنه أن ما له سبب، من مجيع ما تقدم ذكرها لئال يتوهم أن ذلك ( 1)
ذكره وما يأيت، جيوز فعله يف أوقات النهي، واختاره أبو اخلطاب، وابن عقيل، 
والشيخ وغريهم، وهو ظاهر الكايف، وقدمه يف احملرر، وهو مذهب الشافعي وأهل 

سبب احلديث، وأهل التحقيق من أتباع األئمة، محلوا أحاديث النهي على ما ال 
له، وال نزاع يف أنه ال جيوز أن يبتدئ يف هذه األوقات تطوعا ال سبب له، هلذه 

 . اآلثار املتواترة، يف النهي عن ذلك
ال »: إمنا هنى أن يتحرى طلوع الشمس أو غروهبا، قال: ويف صحيح مسلم عن عائشة

 ، والتحري التعمد،«حتروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروهبا، فتصلوا عند ذلك
وما له سبب ال تعمد فيه، وثبت من حديث عمر حنوه، أي ال يقصد أحدكم 
الصالة عند طلوع الشمس، وال عند غروهبا، ألن الكفار الذين يعبدوهنا يسجدون 

 . هلا يف هذين الوقتني
وأما ذوات األسباب فتفعل يف أوقات النهي، لألدلة الدالة على ذلك، وهي ختص 

فيرتجع على أحاديث النهي، حبديث أم سلمة : عموم النهي، وقال يف املبدع
وكتحية املسجد حال اخلطبة، وليس عنها جواب صحيح اهـ، ومن منع من ذلك 

جوزت الصالة وقت اخلطبة، وهو وقت هني باتفاق العلماء، وكذا إعادة : قيل له
اجلماعة، ومنعت ما سوامها مما له سبب، فلم تعمل بأحاديث النهي على 

 .فت ظاهرها يف بعض دون بعضظاهرها، بل خال
يسن بشرطني، أن يكون متطهرا، : أي حيرم تطوع هبا يف األوقات اخلمسة، وعنه( 2)

وأن ال جيلس ويطول جلوسه، وقد جاءت بلفظ األمر، ولفظ النهي يف الصحيح 
 .وغريه من غري وجه، وحكى النووي إمجاع املسلمني على سنيتها يف مجع األوقات

 والصحيح قول من استحب ذلك وهو مذهب : قال شيخ اإلسالم
الشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني عنه، وأحاديث النهي عموم مصوص، خص 
= 
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 .(3)وصالة على قرب أو غائب (2)وسجدة تالوة (1)وسنة وضوء

                                         
= 

إذا دخل أحدكم »: منه صالة اجلنائز باتفاق املسلمني، وقضاء الفوائت، وقوله
أمر عام مل خيص، فال جيوز ختصيصه « املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني

الداخل يوم اجلمعة حال اخلطبة  صلى اهلل عليه وسلملنيب بعموم مصوص، وأمر ا
هبما، بعد أن قعد، ولو كانت ترتك يف وقت لكان هذا الوقت أوىل، ألنه مينع 
حال اخلطبة، من الصالة ال التحية، وألنه تكلم يف اخلطبة، وبعد أن قعد الداخل 

 .وكل هذا مبالغة يف تعميم التحية اهـ
ء، فمن دخل احلرم ومل يطف، ال جيلس حىت يصلي ركعتني واحلرم وغريه يف ذلك سوا

وكون حتيته الطواف فلمن طاف، وحتية املسجد إكرام للمسجد، وكأهنا يف دخول 
وعرب : املسجد مبنزلة السالم، كما يسلم الرجل على صاحبه عند لقائه قال النووي

املسجد ألن  بعضهم بتحية رب املسجد، ألن املقصود منها القربة إىل اهلل ال إىل
داخل بيت امللك حييي امللك، ال البيت، وإذا نوى التحية والصالة مطلقا، أو 
راتبة أو غري راتبة أو فرضا، أو منذورة حصل له ما نواه إمجاعا وإن نوى ذلك ومل 

 .ينو التحية أجزأ وحصل له ما نوى،وحصلت حتية املسجد ضمنا
مسة، وتقدم استحبابه، وقال أي وحيرم تطوع هبا يف شيء من األوقات اخل( 1)

ويستحب أن يصلي ركعتني عقب الوضوء، ولو كان وقت هني، وفاقا : الشيخ
مل أتطهر طهورا يف » صلى اهلل عليه وسلمللشافعية اهـ لقول بالل لرسول اهلل 

ولئال يبقى الوضوء خالًيا عن « ساعة ليل أو هنار، إال صليت بذلك الطهور
 .مقصوده

هبا فيها، وتقدم أهنا ليست صالة من كل وجه، واألمر هبا مطلق، أي حيرم تطوع ( 2)
 .عند وجود سببها، وكذا سجدة شكر

 .أي حيرم يف أوقات النهي، للنهي عن الصالة يف تلك األوقات( 3)
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سوى سنة ظهر بعد العصر  (1)وصالة كسوف وقضاء راتبه
وال ينعقد النفل إن ابتدأه يف هذه األوقات، ولو  (2)اجملموعة إليها

 .(3)جاهالً 
                                         

يعين حيرم فعلهما يف شيء من أوقات النهي اخلمسة، هذا وقد قال صلى اهلل عليه ( 1)
وأما قضاء « فافزعوا إىل الصالة»وقال « صلواإذا رأيتموه ف»وسلم يف الكسوف 

الراتبة فسنة الصبح، إذا صالها بعد صالة الصبح، تقدم قول الشيخ أنه يقضيها 
بعدها، حلديث قيس، وسنة الظهر إذا صالها بعد صالة العصر، قد قضاها النيب 
صلى اهلل عليه وسلم بعد العصر، كما يف الصحيحني وغريمها، وأما سنة الظهر 

موعة إليها فمستثناة عندهم، وليقس عليها حنوها، وكصالة االستخارة، ملا اجمل
 .تقدم

تصلى صالة االستخارة يف وقت النهي، يف أمر يفوت بالتأخري إىل وقت : وقال الشيخ
وحيث ثبت قضاؤه . اإلباحة، وكذا غري ذلك مما هو أعم من أحاديث النهي

يت الفجر، وغري ذلك مما مر وغريه، الركعتني، وإقراره الذي صلى بعد الفجر ركع
مع انه ال يفوت بالتأخري، فما له سبب، مما يفوت بالتأخري، أوىل مما ال سبب له، 

ولعله ما . إمجاًعا: وال جتوز صالة االستسقاء يف وقت النهي، قال ابن رزين وغريه
مل تكن حاجة داعية إىل فعلها وقت هني، فيكون سبًبا من األسباب املسوغة، 

ويز ذوات األسباب يف وقت النهي، لرتجح مصلحة فعلها، فإهنا ال تقضي وال وجت
 . ميكن تداركها، ومفسدة تفويتها أرجح من مفسدة املشاهبة املذكورة

فيجوز قضاؤها بعد العصر، ملا يف الصحيحني أنه قضى سنة الظهر بعد العصر؛ ( 2)
عصر، ففي صحيح مسلم لكن ليس فيه أنه كان مجع، وأما التطوع بركعتني بعد ال

كان عمر يضرب عليهما، مبحضر من الصحابة، من غري نكري، فكان : وغريه
 .إمجاًعا، ومر اإلمجاع على حترمي إنشاء تطوع يف أوقات النهي

 : أي بالتحرمي، وبكونه وقت هني، فإن دخل وقت هني وهو يف نافلة، فقيل( 3)
، وظاهر اخلرقي أن متام النفل يف حيرم عليها استدامتها، صرح به يف اإلقناع وغريه

= 
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ومكة  (1)ا دخل حال اخلطبة، فتجوز مطلقاإال حتية مسجد إذ
 . (2)وغريها يف ذلك سواء

                                         
= 

وقت النهي ال بأس به، وال يقطعه، بل خيففه، وقطع به الزركشي وغريه من 
َوال تـُْبِطُلوا : األصحاب، وكذلك قطع به غري واحد من اتباع األئمة لقوله

 .وصوبه يف اإلنصاف َأْعَماَلُكمْ 
يام الشمس، باإلمجاع، يعين يف الشتاء والصيف، ومع العلم وعدمه، ولو وقت ق( 1)

ويأيت وملا روى أبو  صلى اهلل عليه وسلمحلديث األمر هبما، املتواتر عن النيب 
وحيرم : هنى عن الصالة نصف النهار إال يوم اجلمعة، وهذا استثناء من قوله: داود

تطوع، إخل، قال يف التوضيح، ولو فاتته تكبرية اإلحرام مع اإلمام، وظاهر عبارته 
 .ط، واألمر يف ذلك يقتضي الندب، كما هو ظاهراإلباحة فق

يعين يف املنع من التطوع يف أوقات النهي، حىت مبا له سبب، سوى ما استثناه من ( 2)
قضاء الفوائت، وركعيت الطواف، وإعادة اجلماعة،وعنه ال هني مبكة وهو مذهب 

 الطواف، الشافعي، حلديث جبري وأيب ذر وغريمها، ولعل املراد ما له سبب، كركعيت
لإلمجاع على حترمي إنشاء تطوع يف أوقات النهي، ومل خيصوا مكة وال غريها، وبه 

 .تتفق األدلة
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 (1)باب صالة الجماعة
 .(2)شرعت ألجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع

                                         

أي باب بيان أحكام صالة اجلماعة، ومن األوىل باإلمامة؟ وموقف اإلمام ( 1)
إنه من املقلوب، : واملأموم، وما يبيح تركها من األعذار وما يتعلق بذلك، وقيل

أحكام اجلماعة يف الصالة، وفصل أحكام اجلماعة، ألهنا صفة  باب بيان: فيقال
زائدة على ماهية الصالة، وليست فعال، حىت تكون من جنسها، وحيث إهنا 
صفة تابعة هلا أتبعها هبا، ومسيت مجاعة الجتماع املصلني يف الفعل، مكانا وزمانا، 

 . اتفاق األئمةفإذا أخلوا هبما أو بأحدمها لغري عذر كان ذلك منهيًّا عنه ب
واتفق املسلمون على أن الصلوات اخلمس يف املساجد من أوكد العبادات، وأجل 

 .الطاعات، وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر اإلسالم
االجتماع  صلى اهلل عليه وسلمأي شرع اهلل عز وجل هلذه األمة بربكة نبيها حممد ( 2)

الليلة، كاملكتوبات، ومنها ما هو يف يف أوقات معلومة، منها ما هو يف اليوم و 
األسبوع، وهو صالة اجلمعة، ومنها ما هو يف السنة متكررا، وهو صالة العيدين، 
جلماعة كل بلد، ومنها ما هو عام يف السنة، وهو الوقوف بعرفة، ألجل التواصل 

وهو التحاب،  (التوادد)وهو اإلحسان والتعطف والرعاية، وألجل نظافة القلوب و
ل معرفة أحوال بعضهم لبعض، فيقومون بعيادة املرضى، وتشييع املوتى، وألج

عطف تفسري قال شيخ  (وعدم التقاطع)وإغاثة امللهوفني، وإغاضة العدو 
ال » صلى اهلل عليه وسلمألن املقصود بالصالة االئتالف، وهلذا قال : اإلسالم

أللفة، وتعلم اجلاهل اهـ ومن فوائد اجلماعة قيام نظام ا «ختتلفوا فتخلتف قلوبكم
من العامل، وعموم الربكة، ومضاعفة الثواب، وزيادة العمل، عند مشاهدة أوىل 
اجلد، وغري ذلك من احلكم يف مشروعيتها، وحقيقتها ربط صالة املؤمت بصالة 

 .اإلمام
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 (2)ولو سفرا، يف شدة خوف (1)األحرار القادرين (تلزم الرجال)
 .(3)املؤداة وجوب عني (للصلوات اخلمس)

                                         

 .أخرج املميزين، والنساء، واخلناثى، والعبيد، واملبغضني، وذوي األعذار( 1)
ْلتَـُقْم َطاِئَفة  : له تعاىلأو غريه، لقو ( 2) َوِإَذا ُكْنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت هَلُُم الصَّالَة فـَ

 .اآلية ألهنا نزلت يف صالة اخلوف، والغالب كون اخلوف يف السفر ِمنْـُهْم َمَعكَ 
أي متعني ثابت على الرجال، كل منهم بعينه، حضرا وسفرا، وبرهان ذلك ( 3)

بار، وعمل املسلمني قرنا بعد قرن، خلفا عن سلف، الكتاب والسنة واآلثار واالعت
يقاتل : وموجب عمارة املساجد، وفرض النداء وغري ذلك، قال يف اإلقناع وشرحه

تاركها أي اجلماعة، حلديث أيب هريرة املتفق عليه، وروى اإلمام أمحد يف مسنده 
ليهم ما من ثالثة يف قرية، ال يؤذن وال تقام فيهم اجلماعة، إال استحوذ ع»

، ومن قال من األئمة إهنا سنة، فمؤكدة لتصرحيهم بتأثيم تاركها، «الشيطان
وسقوط عدالته وتعزيره، وأنه ال رخصة يف تركها إال لعذر، لألخبار، فوافقونا معىن، 
بل صرح بعضهم بأهنا سنة مؤكدة، وأهنم أرادوا بالتأكيد الوجوب، أخذا باألخبار 

 . هاالواردة بالوعيد الشديد على ترك
اجلماعة مأمور هبا، لألحاديث الصحيحة املشهورة، وإمجاع : وقال النووي وطوائف

املسلمني وذكر الوجه الثالث أهنا فرض عني، وأنه قول للشافعي، واثنني من كبار 
أصحابه املتمكنني يف الفقه، أيب بكر بن خزمية، وابن املنذر بل وليس هلم دليل 

أما اجلماعة فال أرخص يف تركها إال من عذر، : يمقاوم أدلة وجوهبا، وقال الشافع
املؤداة، أخرج املقضيات من اخلمس، واملنذورة، والكسوف : ذكره املزين، وقوله

وحنوها، ويف قصة اخلندق، ونومهم استحباب قضاء الفوائت مجاعة، وهو قول 
 .أكثر أهل العلم
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ِإذاا ُكْنتا ِفيهِ : لقول تعاىل ُقْم وا ْلتـا ْم فاأاقاْمتا لاُهُم الصَّالةا فـا
ُهْم ماعاكا  ٌة ِمنـْ فأمر باجلماعة حال اخلوف، ففي غريه  (1)اآلية طااِ فا

أثقل الصالة على املنافقني »وحلديث أيب هريرة املتفق عليه  (2)أوىل
 .(3)صالة العشاء والفجر

                                         

تماع واالئتمام بإمام أي إذا صليت هبم إماما، يف صالة اخلوف، وذكر حالة االج( 1)
وما أحسن ما استدل به من ذهب إىل وجوب اجلماعة من : واحد، قال ابن كثري

هذه اآلية، حيث اغتفرت أفعال كثرية ألجل اجلماعة، فلوال أهنا واجبة ما ساغ 
 .ذلك

فإن اجلماعة يعين يف صالة اخلوف، يرتك هلا أكثر واجبات الصالة : قال الشيخ( 2)
يؤمر برتك الواجبات هلا اهـ، فأمر باجلماعة أوال، مث أمر هبا ثانيا،  فلوال وجوهبا مل

عذر : ومل يرخص هلم حال اخلوف، فلو كانت سنة لكان أوىل األعذار بسقوطها
اخلوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة األوىل، فدلت على وجوهبا 

 *الزََّكاَة َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنَي َوأَِقيُموا الصَّالَة َوآُتوا : على األعيان، ولقوله
فالسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك وخص الركوع ألنه تدرك به الصالة 

َوَقْد َكاُنوا ُيْدَعْوَن ِإىَل : وقوله َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ : وقوله
حي على الصالة، : ول املؤذنهو ق: قال ابن عباس *السُُّجوِد َوُهْم َساِلُموَن 

وكذلك اجلمع بني الصالتني يف املطر، ألجل حتصيل اجلماعة، مع أن إحدى 
الصالتني قد وقعت خارج الوقت، والوقت واجب، فلو مل تكن اجلماعة واجبة ملا 

 .ترك هلا الوقت الواجب
 ألهنما وقت السكون والراحة، ولذة النوم، وليس هلم داع ديين، وال تصديق( 3)

باألجر، وألهنما يف ظلمة، وداعي الرياء منتٍف، فانتفى الباعث، وهي ثقيلة 
 .َوال َيْأُتوَن الصَّالَة ِإال َوُهْم ُكَساىَل : عليهم، قال تعاىل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

158 

آمر ، ولقد مهمت أن (1)اولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوً 
مث انطلق معي برجال  (2)بالصالة فتقام، مث آمر رجال فيصلي بالناس

ق عليهم معهم حزم من حطب، إىل قوم ال يشهدون الصالة، فأحرِّ 
 .«(3)بيوهتم بالنار

                                         

أي لو يعلمون ما فيهما من مزيد الفضل، ألتوا احملل الذي يصليان فيه مجاعة ولو ( 1)
 . شيبة على املوافق والراكبزحفا، إذا منعهم مانع من املشي، والبن أيب

، واهلم العزم أن آمر من األمر «والذي نفسي بيده لقد مهمت»ويف الصحيحني ( 2)
 .ضد النهي بالصالة فتقام، من اإلقامة وهو الكلمات املخصوصة

انطلق أي أذهب، وحزم بضم احلاء، وروي كسرها مجع حزمة أي محلة من أعواد ( 3)
ون، وأحرق بتشديد الراء، وروي ختفيفها، لغتان احلطب ال يشهدون أي ال حيضر 

فبني يف هذا احلديث أنه إمنا منعه من حتريق املتخلفني عن اجلماعة من يف البيوت 
لينتهني رجال »من النساء والذراري الذين ال جتب عليهم اجلماعة والبن ماجه 

يف  هذا احلديث ظاهر : قال احلافظ« عن تركهم اجلماعات، أو ألحرقن بيوهتم
كوهنا فرض عني، ألهنا لو كانت سنة مل يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض  

ومن معه، وكون الشيء واجبا  صلى اهلل عليه وسلمكفاية لكانت قائمة بالرسول 
يا رسول اهلل ليس يل : ال ينايف كونه فضيلة ويف صحيح مسلم أن رجاًل أعمى قال

له أن يصلي يف بيته، فرخص له، فلما قائد يقودين إىل املسجد، فسأله أن يرخص 
 . «فأجب»: نعم، قال: قال« هل تسمع النداء؟»: وىل دعاه فقال

، وملسلم «فليؤمكما أكربكما»: قال شيخ اإلسالم وهذا نص يف إجياب اجلماعة، ولقوله
ال صالة جلار »وهو أمر ظاهر الوجوب وقوله . «إذا كانوا ثالثة، فليؤمهم أحدهم»

 ويف السنن . واضح وقد وثقه عبد احلق وغريه «املسجداملسجد إال يف 
  هذا يقتضي أن: قال الشيخ «من مسع النداء مث مل جيب من غري عذر، فال صالة له»

ال صالة لفرد » صلى اهلل عليه وسلمالنداء والصالة يف مجاعة من الواجبات وقال 
= 
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 .(1)ا لصحة الصالةأي ليست اجلماعة شرطً  (ال شرط)
                                         

= 

 .«خلف الصف
صفوف، وملسلم وغريه عن ابن فكيف مبن كان فردا يف اجلماعة وال: قال ابن القيم
من سره أن يلقي اهلل غدا مسلما، فليصل هذه الصلوات اخلمس : مسعود قال

حيث ينادى هبن فإنَّ اهلل شرع لنبيه سنن اهلدى وإنَّ هذه الصلوات اخلمس يف 
املساجد اليت ينادي هبن، من سنن اهلدي، وإنكم لو صليتم يف بيوتكم كما صلى 

رتكتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا هذا املتخلف يف بيته ل
وما يتخلف عنها إال منافق، معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني 
الرجلني، حىت يقام يف الصف، وهذا دليل على استقرار، وجوهبا عند املؤمنني، ومل 

وم أن كل أمر ال يتخلف ومعل صلى اهلل عليه وسلميعلموا ذلك إال من جهة النيب 
 . عنه إال منافق، يكون واجبا على األعيان

وهو املشهور عن أمحد وغريه، من أئمة السلف، وفقهاء احلديث، وغريهم : قال الشيخ
اجلفا كل اجلفا، والكفر والنفاق، من »بل وإمجاع الصحابة، وألمحد وغريه مرفوعا 

يد اهلل على »ثبت حديث و « مسع منادي اهلل ينادي إىل الصالة فال جييبه
، وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل، ويصوم «اجلماعة، فمن شذ شذ يف النار
: هو يف النار، وهذا له حكم الرفع، قال الشيخ: النهار، وال حيضر اجلماعة، فقال

وقد اتبع اإلمام أمحد ما دل عليه الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة، من وجوب 
 .ر، وسقوطها بالعذراجلماعة مع عدم العذ

حلديث فضل صالة اجلماعة، وعدم إنكاره على اللذين صليا : وإمنا هي واجبة( 1)
أن اجلماعة شرط لصحة الصالة، اختاره ابن عقيل، وابن أيب : يف رحاهلما، وعنه

من مسع النداء فلم مينع من »: موسى، والشيخ وغريهم، وعن ابن عباس مرفوعا
وابن رواه أبو داود وابن ماجه « منه الصالة اليت صالها اتباعه عذر، مل يقبل اهلل

 جيب من مسع النداء فلم»حبان وغريهم، ورواه ابن أصبغ بسند جيد بلفظ، 
، وروي عن غري واحد من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو «فال صالة له إال من عذر

= 
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 .(2)، ويف صالته فضل(1)فتصح صالة املنفرد بال عذر
بسبع وعشرين درجة، حلديث ابن عمر وصالة اجلماعة أفضل 

                                         
= 

: ل الشيخمن مسع النداء مث مل جيب من غري عذر، فال صالة له، قا: موسى قالوا
وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أمحد، والقول الثاين تصح مع إمثه بالرتك، 
وهو املأثور عن أمحد، وقول أكثر أصحابه، وشرط بالتنوين مرفوع عطف على 

 .مقدر، أي اجلماعة الزمة، أو فرض عني، ال شرط وال نافية عاطفة
 نعلم من أوجب اإلعادة ال: مع اإلمث، وال ينقص أجره مع العذر، قال الشارح( 1)

على من صلى وحده، إال ما روي عن بعض الصحابة أن من صلى وحده من غري 
الوقت ال ميكن تالفيه، فإذا فات مل : عذر فال صالة له، وقال شيخ اإلسالم

ميكن فعل الصالة فيه، ونظريه من فوت اجلماعة الواجبة اليت جيب عليه شهودها، 
يصلي منفردا، وتصح صالته هنا مع اإلمث، لعدم  وليس هناك مجاعة أخرى، فإنه

 .إمكان صالته مجاعة
حلديث ابن عمر وغريه ألنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما جبزء معلوم ثبوت األجر ( 2)

فيهما، وال ينقص أجره مع العذر، واختاره أبو اخلطاب والشيخ فيمن عادته 
إذا مرض العبد أو »الصحيح، الصالة يف اجلماعة، ال من عادته االنفراد ملا يف 

وهذه قاعدة الشريعة : ، قال الشيخ«سافر، كتب له ما كان يعمل صحيًحا مقيًما
أن من كان عازما على الفعل عزما جازما، وفعل ما يقدر عليه منه، كان مبنزلة 

فإذا صالها يف فالة فأمت ركوعها وسجودها، بلغت مخسني »الفاعل، وأليب داود 
وجاء أنه يصلي خلفه من املالئكة خلق كثري وال شك أنه حديث حسن، « صالة

يف الفالة لعذر، وقصد صحيح، واختصاصه هبذه املزية ملا يف السفر من اخللوة 
واملشقة وحنومها، واإلقبال مع ذلك على الصالة أمر ال يناله إال أهل اإلخالص، 

عة، وال وال يقتضي هذا وحنوه أن يكون نفس عمله مثل عمل من صالها يف مجا
 أن من مل تكن عادته الصالة يف مجاعة، وصلى وحده للعذر يكون له 

 .كمن عادته الصالة يف اجلماعة، اللهم إال أن يتوب حال العذر، فإن أجره يكمل
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 (3)يف غري مجعة وعيد (2)وتنعقد باثنني، ولو بأنثى وعبد (1)املتفق عليه
لعموم حديث  (يف بيته)أي اجلماعة  (ولو فعلها) (4)ال بصيب يف فرض

 .(5)جعلت يل األرض مسجدا وطهورا
                                         

وفيهما « صالة اجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة»ولفظه ( 1)
التفضيل :  املعذور وقالأيضا خبمس وعشرين وأنكر شيخ اإلسالم محله على غري

لصالة اجلماعة على صالة الفرد إمنا دل على فضل هذه الصالة، على هذه 
  .الصالة، فمراد الشارع املعذور الذي يباح له الصالة وحده

واإلمام رجل أو أنثى، أو عبد واإلمام حر أو عبد أو مبعض، فإن أم عبده أو ( 2)
من االجتماع، واالثنان أقل ما يتحقق  زوجته كانوا مجاعة، ألن اجلماعة مأخوذة

االثنان فما »به اجلمع، وملا روى ابن ماجه والبغوي من حديث أيب موسى مرفوعا 
فقام رجل، « من يتصدق على هذا؟»وضعفه السيوطي، وحلديث « فوقهما مجاعة

رواه أمحد وغريه، ولقوله ملالك بن احلويرث « هذان مجاعة»: فصلى معه، فقال
: ، ولصالته بابن عباس عن ميينه، وغريها، قال الوزير وغريه«كربكماوليؤمكما أ»

أمجعوا على أن أقل اجلمع الذي تنعقد به صالة اجلماعة يف الفرض غري اجلمعة 
 .اثنان، إمام ومأموم قائم عن ميينه، وحكاه البغوي إمجاع املسلمني

 .ما، على ما يأيتمتعلق بتنعقد، يعين واإلمام حر أو عبد، الشرتاط العدد فيه( 3)
واإلمام بالغ، ألنه ال يصلح إمام يف الفرض، ويصح يف النفل، ألنه عليه الصالة ( 4)

يصح يف الفرض كالنفل، : والسالم أمَّ ابن عباس وهو صيب، رواه اجلماعة، وعنه
 .لألخبار ويأيت

 فأميا رجل من أميت أدركته الصالة، فعنده مسجده »متفق عليه، ويف لفظ ( 5)
، وكذا يف صحراء على «ره فمن أقامها يف بيته خرج من العهدة، وفاتته الفضيلةوطهو 

ليس له فعلها يف بيته، قدمه يف احلاوي وغريه، وأن : الصحيح من املذهب، وعنه
ال صالة » صلى اهلل عليه وسلمحضور املسجد واجب على القريب منه، لقوله 

وجار املسجد من أمسعه وعن علي مثله وزاد  «جلار املسجد إال يف املسجد
= 
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وتسن لنساء منفردات عن  (1)وفعلها يف املسجد هو السنة
                                         

= 

َا يـَْعُمُر َمَساِجَد ): املنادي، رواه البيهقي بإسناد جيد، وقال ابن عباس يف قوله ِإمنَّ
من مسع النداء بالصالة، مث مل  (اهلِل َمْن آَمَن ِباهلِل َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم الصَّالةَ 

 ورسوله، وله جيب، ومل يأت املسجد ويصلي فيه، فال صالة له، وقد عصى اهلل
شواهد كثرية، وحلديث األعمى وغريه، وعموم احلديث الذي استدلوا به ضعيف، 

 .بل ال يدل هنا، ملخالفة النصوص، ومقصود الشارع باجلماعة
ومن تأمل السنة حق التأمل تبني له أن فعلها يف املساجد فرض على : قال ابن القيم

فرتك حضور املسجد لغري عذر،   األعيان، إال لعارض، جيوز معه ترك اجلماعة،
كرتك أصل لغري عذر، وهبذا تتفق مجيع األحاديث واآلثار، وسئل احللواين احلنفي 

ال، ويكون بدعة : عمن جيمع بأهله أحيانا هل ينال ثواب اجلماعة؟ فقال
ومكروها بال عذر اهـ، وألنه تعطيل للمساجد، وقد علم من الدين ضرورة أن اهلل 

َوَمْن َأْظَلُم : س يف املساجد واعتىن بإحيائها، كما قال تعاىلشرع الصلوات اخلم
َوَأِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ : وقال ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اهلِل َأْن ُيْذَكَر ِفيَها امْسُهُ 

وغري ذلك من نصوص الكتاب والسنة، وما هو سبيل سلف األمة  َمْسِجدٍ 
دلة على وجوهبا، فهي صرحية يف وجوب إتيان وخلفها، وكل ما تقدم من األ

 .املساجد هلا
ال ينبغي له أن يرتك حضور املسجد إال لعذر، كما دلت على : وقال شيخ اإلسالم

ذلك السنن واآلثار، والصالة يف املساجد من أكرب شعائر الدين وعالماته، ويف 
 إىل تركهاتركها بالكلية أو يف املساجد حمو آثار الصالة حبيث أنه يفضي 

ولو كان الواجب فعل اجلماعة، ملا جاز اجلمع للمطر وحنوه، وترك الشرط، وهو الوقت 
ألجل السنة، ومن تأمل الشرع املطهر، علم أن إتيان املسجد هلا فرض عني إال 

 .لعذر
بال ريب، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة، إلظهار شعائر اإلسالم، وما شرعت ( 1)

واجبة على : ، وال جيوز ما يؤدي إىل هجراهنا، وعنهعمارة املساجد إال لذلك
ال صالة جلار املسجد »: القريب منه، جزم به وقدمه غري واحد، وتقدم حديث

= 
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 .(1)رجال

                                         
= 

وأما من كان ذهابه إىل املسجد يؤدي إىل انفراد أهله، فيتوجه  «إال يف املسجد
، كان إقامتها يف بيته، ولو كان فعلها يف املسجد يف مجاعة، أقل منهم يف بيته

املسجد أفضل، وإن كان ذهابه إىل املسجد يؤدي إىل فعلها فذا، ويف البيت 
يؤدي إىل فعلها مجاعة، تعني فعلها يف بيته، حتصيال للواجب، ما مل يكن يف ذلك 

وصالته مع الراتب ولو ركعة، خري من : حيلة إىل تعطيل املساجد، قال الشيخ
 .صالته يف بيته ولو مجاعة

، على الصحيح من املذهب، وعليه مجهور األصحاب، وهو مذهب إذا اجتمعن( 1)
الشافعي، سواء كانت إمامتهن منهن، أو ال، لفعل عائشة، وأم سلمة، روامها 

ألم ورقة أن  صلى اهلل عليه وسلمالبيهقي وغريه، بإسنادين صحيحني، وألمر النيب 
لسنن، وألهنن من جتعل هلما مؤذنا، وأمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أمحد وأهل ا

تفضل صالة اجلماعة على صالة »أهل الفرض، أشبهن الرجال فيدخلن يف عموم 
: لو مل يكن يف املسألة إال عموم قوله: قال ابن القيم« الفذ، بسبع وعشرين درجة

احلديث لكفى اهـ وال جتب عليهن، فإن الشارع مل يسو  «تفضل صالة اجلماعة»
، بل خص وجوهبما بالرجال، دون النساء، ألهنن بينهم يف اجلماعة، وكذا اجلمعة

لسن من أهل الربوز ومالطة الرجال، ويباح هلن احلضور تفالت غري مطيبات 
 .صلى اهلل عليه وسلمبإذن أزواجهن، حلضورهن على عهد النيب 
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وجمالس  (2)ويباح لغريها (1)كره حلسناء حضورها مع رجالوي
أي موضع  (وتستحب صالة أهل الثغر) (3)الوعظ كذلك وأوىل

 (4)ألنه أعلى للكلمة، وأوقع للهيبة (يف مسجد واحد)املخافة 
يف املسجد الذي ال )أي غري أهل الثغر الصالة  (واألفضل لغريهم)

 .(5)(تقام فيه اجلماعة إال حبضوره
                                         

اتفقوا على أنه يكره : خشية االفتتان، إما أن علم أو ظن فيحرم، قال الوزير( 1)
 .ور مجاعات الرجالللشواب منهن حض

أي ويباح لغري حسناء، كعجوز ال حسن هلا، حضورها مع الرجال، تفلة غري ( 2)
والذي أرى : مطيبة، بإذن زوجها، وبيتها خري هلا بال نزاع، للخرب، وقال الوزير

حضورهن اجلماعات، وأهنن يكن يف أواخر الصفوف من الرجال، على ما جاءت 
والصدر األول،  صلى اهلل عليه وسلماملصطفى به األحاديث، ومضى عليه زمان 

 .وأنه غري مكروه بل مسنون
أي يسن حضورهن، جمالس الوعظ، منفردات عن الرجال، ويكره حلسناء ( 3)

حضورها ويباح لغريها وهو أوىل من حضورهن للجماعة، حلديث أم عطية فإن فيه 
 .الرتغيب يف حضورهن جمالس الذكر، للتفقه، ونيل الربكة

بال نزاع أعلمه، فإنه إذا جاءهم خرب عن عدوهم، مسعه : قال يف اإلنصاف( 4)
لو كان األمر إيل : مجيعهم، وإن جاءهم عني للكفار، رأى كثرهتم، قال األوزاعي

لسمرت أبواب املساجد اليت للثغور، ليجتمع الناس يف مسجد واحد، وأصل الثغر 
وراءه، وثغرت اجلدار هدمته  الكسر واهلدم، والفتح يف الشيء، ينفذ منه إىل ما

ومنه قيل للموضع الذي ختاف أن يأتيك العدو منه ثغر، النثالمه وإمكان دخول 
العدو منه، ويف النهاية، هو املوضع الذي يكون حدا فاصال بني بالد املسلمني 

 .والكفار
 .إمجاعا( 5)
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وحتصيل اجلماعة ملن  (1)نه حيصل بذلك ثواب عمارة املسجدأل
ذكره يف الكايف واملقنع  (3)(مث ما كان أكثر مجاعة) (2)يصلي فيه

وما كان » :حلديث أيب بن كعب (5)ويف الشرح أنه األوىل (4)وغريمها
رواه أمحد وأبو داود وصححه  «أكثر مجاعة فهو أحب إىل اهلل تعاىل

 .(6)ابن حبان
                                         

َا يـَْعُمُر َمَساِجَد : يعين بإقامة اجلماعة فيه لقوله(  1) اهلِل َمْن آَمَن ِباهلِل َواْليَـْوِم ِإمنَّ
 .اآلية اآلِخِر َوَأَقاَم الصَّالةَ 

وذلك معدوم يف غريه، أو تقام فيه اجلماعة بدون حضوره، لكن يف قصده لغريه  ( 2)
كسر قلب إمامه، أو مجاعته فجرب قلوهبم أوىل، قاله مجع، منهم املوفق والشارح 

 .وابن محدان وغريهم
 .نه أعظم أجراأي فهو أفضل أل( 3)
وابن منجا واملنتخب واخلالصة وغريها، وقطع به يف املغين، وصححه ابن متيم، ( 4)

 .واستظهره يف الرعاية الصغرى، وقدمه يف النظم وغريه
يعين صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته »: ملا ذكرنا من احلديث: قال( 5)

وما كان أكثر، فهو أحب  وحده، وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع الرجل
 .«إىل اهلل

وابن معني والذهلي وغريهم، وأوله تقدم، ففيه أن ما كثر مجعه فهو أفضل، ملا يف ( 6)
ال نزاع أن الصالة : االجتماع من نزول الرمحة والسكينة، وغري ذلك، وقال القرايف

ء، مع الصلحاء والعلماء والكثري من أهل اخلري أفضل من غريهم، لشمول الدعا
ِفيِه رَِجال  : وسرعة اإلجابة، وكثرة الرمحة، وقبول الشفاعة اهـ، ويف قوله تعاىل

ُروا بُّوَن َأْن يـََتَطهَّ احملافظني على استحباب الصالة مع اجلماعة الصاحلني  حيُِ
اإلسباغ، والتنزه من القاذورات، واملقدار املذكور يف صالة اجلماعة ال ينايف الزيادة 

 .يف الفضل
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: قال يف املبدع (2)ألن الطاعة فيه أسبق (1)(املسجد العتيقمث )
الصحيح : قال يف اإلنصاف (3)واملذهب أنه مقدم على األكثر مجاعة

من املذهب أن املسجد العتيق أفضل من األكثر مجاعة، وجزم به يف 
إذا كانا  ـهما(أوىل من أقربـ)املسجدين  (وأبعد) (4)اإلقناع واملنتهى
لقوله  (6)اختلفا يف كثرة اجلمع أو قلته أو استويا (5)نيحديثني أو قدمي

أعظم الناس أجرا في الصالة، أبعدهم » صلى اهلل عليه وسلملقوله 
 فأبعدهم

                                         

 .يعين أفضل من اجلديد مع االستواء يف الكثرة، على ما ذكره املاتن (1)
والعبادة فيه أكثر، وذكر أبو اخلطاب أهنا فيها أفضل، وإن قل اجلمع اهـ ال سيما ( 2)

 .إذا كان مؤسسا على التقوى
 .وقدمه يف الفروع، والرعايتني وغريها( 3)
 .به يف اهلدايا واحملرر واملنور وغريهميعين بتقدمي العتيق على األكثر مجاعة، وجزم ( 4)
 .لتكثر خطاه يف طلب الثواب، فتكثر حسناته( 5)
أي ال التفات إال إىل التساوي يف التجدد والقدم، وأما الكثرة والقلة فال تبعا ( 6)

مث إن استويا فيما تقدم يعين العتيق مث األكثر : للمنتهى ولفظ اإلقناع وشرحه
 .د األبعد أفضلمجاعة فالصالة يف املسج
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وتقدم اجلماعة مطلقا على أول  (1)رواه الشيخان «ىممش
وحيرم أن يؤم يف مسجد قبل إمامه الراتب، إال بإذنه أو ) (2)الوقت
 .(3)(عذره

                                         

وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأتى »: وهلما بعد ذكر التفضيل( 1)
املسجد ال يزيد إال الصالة، مل خيط خطوة إال رفع هبا درجة، وحط عنه هبا 

، فظهر الفضل، لكثرة حسناته، بكثرة خطاه، «خطيئة حىت يدخل املسجد
، وعنه األقرب أوىل، وفاقا أليب «ميا بين سلمة دياركم، تكتب آثارك»: ولقوله

ال صالة جلار »: حنيفة والشافعي، ألن له جوارا فكان أحق بصالته، ولقوله
وملا يف ختطيه إىل غريه من إثارة الوحشة يف جريانه األقربني  «املسجد يف املسجد

 .إليه
امه، ال جيوز تعدي املسجد اجملاور إىل غريه، إال جلرحه إم: وقال ابن بشري املالكي

، «ليصل أحدكم يف املسجد الذي يليه، وال يتخطاه إىل غريه»: ومن حديث بقية
هنى الرجل : وما ذاك إال ألنه ذريعة إىل هجر املسجد الذي يليه، وقال ابن القيم

أن يتخطى املسجد الذي يليه، إىل غريه، ألنه ذريعة إىل هجر املسجد الذي يليه، 
م ال يتم الصالة، أو يرمي ببدعة، أو يعلن وإحياش صدر اإلمام، وإن كان اإلما

 .بالفجور فال بأس بتخطيه إىل غريه
يعين سواء سن تعجيل تلك الصالة أو ال، كثرت اجلماعة أو قلت، ذكره املوفق (  2)

ذكره يف كتب اخلالف وغريهم اهـ ألهنا واجبة، وأول : وغريه، وقال يف الفروع
وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار  الوقت سنة وال تعارض بني واجب ومسنون، 

ليس : كثرة اجلمع، مشى عليه يف اإلقناع، وصوبه يف اإلنصاف، وقال الشيخ
لإلمام تأخري الصالة عن الوقت املستحب، وبعد حضور أكثر اجلماعة منتظرا 

 .ألحد بل ينهى عن ذلك إذا شق، وجيب عليه رعاية املأمومني
 وأبو اخلطاب والسامري وغريهم  يعين الراتب، صرح به يف الفروع،( 3)

والراتب هو الثابت الدائم من رتب الشيء رتوبا، من باب قعد، استقر ودام، فهو 
= 
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صلى اهلل لقوله  (1)البيت، وهو أحق هباألن الراتب كصاحب 
وألنه يؤدي إىل  (2)«َل يؤمن الرجل في بيته إَل بإذنه» عليه وسلم
وظاهر  : قال يف التنقيح (4)ومع اإلذن هو نائب عنه (3)التنفري عنه

 .(7)تصح: وقدم يف الرعاية (6)وجزم به يف املنتهى (5)كالمهم ال تصح

                                         
= 

 .راتب أي ثابت دائم
أي اإلمامة وصاحب البيت املالزم، وال فرق بني أن تكون مصاحبته بالبدن، وهو ( 1)

 .مالزمتهاألصل واألكثر، أو بالعناية وال يقال يف العرف إال ملن كثرت 
وال يؤمن الرجل الرجل يف »رواه أبو داود وغريه، ويف صحيح مسلم وغريه، ( 2)

معناه أن صاحب البيت واجمللس وإمام املسجد : قال النووي« سلطانه إال بإذنه
من السنة أن يتقدم صاحب البيت، فإمام : أحق من غريه وعن ابن مسعود

 .وعمومات أخر« ال يؤمهممن زار قوما ف»: املسجد الراتب أوىل وألخبار
ليس هلم ذلك، وتبطل فائدة اختصاصه : أي التفريق واإلعراض، قال أمحد( 3)

 .بالتقدم
 .فيباح للمأذون له يف اإلمامة أن يؤم، وتصح بال نزاع( 4)
 .يعين إن أم قبل إمامه الراتب، وقاله يف الفروع واملبدع واإلقناع وغريها( 5)
 .فتحرم: ولفظه( 6)
 .قد كره أمحد ذلك: قال القاضي يف اخلالف: الكراهة أي مع( 7)
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وأما مع عذره فإن تأخر  (1)ئزوجزم به ابن عبد القوي يف اجلنا
وضاق الوقت صلوا، لفعل الصديق رضي اهلل عنه وعبد الرمحن بن 

 (2)«أحسنتم»: فقال صلى اهلل عليه وسلمعوف، حني غاب النيب 
، وإن (3)ويراسل إن غاب عن وقته املعتاد، مع قرب حمله، وعدم مشقة

 .(5)أو ظن وال يكره ذلك صلوا (4)وإن بعد حمله، أو مل يظن حضوره
 .(5)صلوا

                                         

 .له، املعروف بالنظم، على روي الدال( عقد الفرائد)يف كتاب ( 1)
إىل بين عمرو  صلى اهلل عليه وسلميعين يف صالهتما بالناس، ملا ذهب رسول اهلل ( 2)

إن  صلى اهلل عليه وسلمبن عوف ليصلح بينهم، صلى أبو بكر الصديق بأمره 
صلى ضرت الصالة، والقصة يف الصحيحني وعبد الرمحن بن عوف ملا ختلف ح

الركعة  صلى اهلل عليه وسلميف غزوة تبوك، وصلى معه النيب  اهلل عليه وسلم
، يغبطهم أن صلوا الصالة «أحسنتم وأصبتم»: األخرية، مث أمت صالته، قال

 .لوقتها، متفق عليه
 .وز أن يتقدم غريه قبل ذلكيف الذهاب إليه، وسعة الوقت، وال جي( 3)
صلوا سواء عرف عذره أو ال، ملا تقدم من صالة أيب بكر وعبد الرمحن ابن عوف ( 4)

 .رضي اهلل عنهما
أي أو ظن حضوره، واملعروف عنه أنه ال يكره، بفتح الياء أن يصلي غريه صلوا ( 5)

ن تأخره مجاعة علموا عذره أوال، ألهنم معذورون، وقد أسقط حقه بالتأخري، وأل
عن وقته املعتاد يغلب على الظن وجود عذر له، وال حيرم أن يؤم بعده، لكن قال 
يف اإلقناع، ويتوجه إال ملن يعادي اإلمام، ويؤخذ من جميء بالل إىل أيب بكر 
ليصلي بالناس أن للمؤذن وغريه أن يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل 

 .ماعةيوافقه، بعد أن يعلم أن ذلك برضا اجل
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فرض )أي أقام املؤذن لـ  (مث أقيم)ولو يف مجاعة  (ومن صلى)
أو جاء غري وقت هني،  (2)إذا كان يف املسجد (1)(أن يعيدها)له  (سن

وال فرق بني إعادهتا مع إمام احلي أو غريه،  (3)ومل يقصد اإلعادة
قيمت وأنت يف املسجد صل الصالة لوقتها، فإن أُ »حلديث أيب ذر، 

 .(4)رواه أمحد ومسلم «إين صليت فال أصلي: لفصل، وال تق

                                         

أي الفرض ثانًيا، مع اجلماعة الثانية، سواء كان وقت هني أو ال، حيث كان ( 1)
الشروع يف اإلقامة وهو يف املسجد على ما تقدم، وال جيب، وقيل جيب مع إمام 

وغريه،  «فإهنا لكما نافلة»: احلي لظاهر اخلرب، واألوىل فرضه، واملعادة نفل لقوله
 .قال شيخ اإلسالم، على الصحيح

إقامة اجلماعة وهو يف املسجد :للخرب على ما يأيت من التفصيل، وقال الشيخ( 2)
 .سبب، فيعيدها

يعين أو جاء بعد اإلقامة، وقبل الصالة، إذا مل يكن وقت هني، ومل يقصد ( 3)
لسنيتها فقط، فإن جاء : شرط لصحة اإلعادة وسنيتها، والثاين: اإلعادة، واألول

عادة فال يعيدها، وظاهر خرب يزيد سنية اإلعادة وكان وقت هني، أو قصد اإل
مطلًقا، فإنه مل يستثن صالة دون صالة، وأما قصد اإلعادة فمنهي عنه، إذ لو  

وهذا ال ريب : كان مشروًعا ألمكن أن تصلى الصالة الواحدة مرات، قال الشيخ
 .يف كراهته، وألنه غري مشروع تتبع املساجد لإلعادة

صلى اهلل  اللذين دخال مسجد اخليف مبىن، وأمرمها النيب وحنوه حديث الرجلني( 4)
باإلعادة، فسبب اإلعادة حضور اجلماعة، ولئال يكون قعوده والناس  عليه وسلم

يصلون ذريعة إىل إساءة الظن به، وأنه ليس من املصلني، ويأيت أنه ال يعيدها بال 
 .«ال تعاد الصالة مرتني»سبب، حلديث ابن عمر 
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فال تسن إعادهتا ولو كان صالها وحده، ألن  (إال املغرب)
، وال تكره إعادة اجلماعة يف (1)املعادة تطوع، والتطوع ال يكون بوتر

وال تكره ) (3)وكره قصد مسجد لإلعادة (2)مسجد له إمام راتب كغريه
 .(4)(دينةإعادة مجاعة يف غري مسجدي مكة وامل

                                         

يعيدها : إال املغرب، فإنه يعيدها ويشفعها، وقدم يف املغين والشرح: قنعولفظ امل( 1)
وهو املختار، وروي عن : وصححه ابن عقيل وابن محدان، للعموم قال يف الفائق

 .وهو الراجح يف النظر والبديل: حذيفة أنه أعادها، رواه األثرم، قال شيخنا
مسجد ليس له إمام راتب باإلمجاع أي كما ال تكره اجلماعة الثانية والثالثة يف ( 2)

تكره فيما إذا كان له إمام راتب، وليس مطروقا، وهو مذهب مالك وأيب : وعنه
حنيفة والشافعي، لئال يفضي إىل اختالف القلوب، والتهاون هبا مع اإلمام، وعلى 
املذهب، فإذا صلى إمام احلي، مث حضر مجاعة أخرى استحب هلم أن يصلوها 

، «من يتصدق على هذا فيصلي معه»: اديث التفضيل، وقولهمجاعة، لعموم أح
ال يكره أو يستحب إعادة اجلماعة فهو مع : وما ذكره األصحاب من قوهلم

هو على ظاهره ليصلوا : املخالف، فال ينايف ما تقدم من وجوب اجلماعة، أو يقال
 يف غري املسجد الذي أقيمت فيه اجلماعة، أشار إليه يف اإلنصاف، قال شيخ

وال يعيد الصالة من باملسجد وغريه بال سبب، وهو ظاهر كالم : اإلسالم
أصحابنا وليس لإلمام إعادة الصالة مرتني، وجعل الثانية عن فائتة أو غريها، 

 .واألئمة متفقون على أنه بدعة ال لعذر مثل صالة خوف وحنوه
 .ولو صلى وحده، وال يكره قصد املسجد لقصد اجلماعة: زاد بعضهم( 3)
واملسجد األقصى ومعىن : فقط، وفاقًا، فاملسجد األقصى كسائر املساجد، وعنه( 4)

إعادة اجلماعة أنه إذا صلى اإلمام الراتب مث حضر مجاعة، فإنه يستحب أهنم 
يصلون مجاعة، وهذا املذهب وعليه مجاهري األصحاب، وذكره بعضهم رواية 

 .واحدة، وكمساجد األسواق وكاملساجد يف ممر الناس
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الناس يف  لئال يتواىن (2)وتكره فيهما لغري عذر (1)وال فيهما لعذر
 .(3)حضور اجلماعة مع اإلمام الراتب

رواه مسلم من  (وإذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة)
 .(4)احديث أيب هريرة مرفوعً 

                                         

من »: كنوم وحنوه عن اجلماعة، فال يكره إذا ملن فاتته إعادهتا باملسجدين لقوله( 1)
وألن إقامتها إًذا أحق من تركها، ولظاهر خرب أيب سعيد وأيب « يتصدق على هذا؟

 .أمامة
 .إذا أمكنهم الصالة يف مجاعة أخرى( 2)
ن، اختاره املوفق ال تكره فيه: علله أمحد بأنه أرغب يف توقري اجلماعة، وعنه( 3)

: وغريه، وعنه يستحب، اختاره يف املغين والشرح، وهو ظاهر اخلرب، قال الشيخ
ومن أدرك مجاعة يف األثناء وبعدها أخرى فهي أفضل، ألن إدراك اجلماعة من 
أوهلا أفضل، إال أن تتميز األوىل بكثرة، أو فضل إمام، أو كوهنا راتبة، وال ريب أن 

تب يف املسجد مجاعة ولو ركعة، خري من صالته يف بينه، ولو  صالته مع اإلمام الرا
 .كان مجاعة

 :«فال صالة إال اليت أقيمت»ويف رواية ( 4)
إذا أخذ املؤذن »أي إذا شرع املؤذن يف إقامة الصالة، ملا يف بعض ألفاظ احلديث 

 ، ويف رواية البن عدي وغريه، «يف اإلقامة فال صالة إال املكتوبة
 ، فال «وال ركعيت الفجر»: اهلل وال ركعيت الفجر، قال يا رسول: قيل

يشرع يف نفل مطلًقا، وال راتبة من سنة فجر، أو غريها، يف املسجد أو غريه، إذا 
 وقد اتفق العلماء : أقيمت الصالة، ولو بينته لعموم اخلرب، قال الشيخ

 على أنه ال يشتغل عنها بتحية املسجد، ولكن تنازعوا يف سنة الفجر، 
 والصواب أنه إذا مسع اإلقامة فال يصلي السنة، ال يف بيته، وال يف غري بيته ونقل 
= 
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فال تنعقد النافلة  (1)وكان عمر يضرب على الصالة بعد اإلقامة
الفريضة اليت يريد أن يفعلها مع ذلك اإلمام الذي أقيمت  بعد إقامة

وال يسقط  (3)ويصح قضاء الفائتة بل جيب مع سعة الوقت (2)له
 .(4)الرتتيب خبشية فوات اجلماعة
                                         

= 

إذا مسع اإلقامة وهو يف بيته، فال يصلي ركعيت الفجر ببيته وال باملسجد، : أبو طالب
يصلي ركعتني فلما  -وقد أقيمت الصالة-أنه رأى رجاًل : ويف الصحيحني

الصبح أربًعا، الصبح »: عليه وسلمصلى اهلل انصرف الث به الناس، فقال 
بأي »وملسلم  «يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربًعا»: وفيهما أنه قال« أربعا؟

 .«الصالتني اعتددت؟ بصالتك وحدك، أم بصالتك معنا؟
وصح عن ابنه أنه كان حيصب من يشتغل يف املسجد بعد الشروع يف اإلقامة، ( 1)

ة من أوهلا، فيشرع فيها عقب شروع واحلكمة أن يتفرغ للفريض: قال النووي
اإلمام، واحملافظة على مكمالت الفريضة، أوىل من التشاغل بالنافلة، وهنى النيب 

عن االختالف على األئمة، وحلصول تكبرية اإلحرام، وال  صلى اهلل عليه وسلم
 .حتصل فضيلتها املنصوصة إال بشهود حترمي اإلمام

قت النهي، حيث كان اإلحرام بعدها وإال ولو جهل اإلقامة، كما لو جهل و ( 2)
فاألصل اإلباحة، فتنعقد، وإن مل يرد أن يفعلها مع ذلك اإلمام انعقدت كما لو 
أقيمت مبسجد ال يريد الصالة فيه، وتقدم النهي عن اخلروج من املسجد بعد 

 .األذان إال لعذر، فاإلقامة أوىل
 .وتقدمت األدلة على وجوهبا فورا( 3)
: مت العصر مثال، وكان عليه صالة الظهر، صلى الظهر قبل العصر، وعنهفلو أقي( 4)

 يصلي مع اجلماعة العصر، مث يصلي الظهر، قال املوفق، وال حيتاج إىل إعادة 
  العصر، وأفىت شيخ اإلسالم من فاتته صالة العصر، فوجد املغرب قد أقيمت صالها

= 
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إال أن ) (1)خفيفة (يف نافلة أمتها)يصلي  (كان)أقيمت و (فإن)
ا ومً مأم (ومن كرب) (2)ألن الفرض أهم (فوات اجلماعة فيقطعها ىخيش

ا من صالة ألنه أدرك جزءً  (3)(حلق اجلماعة)وىل األُ  (قبل سالم إمامه)
 .(4)اإلمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة

                                         
= 

وهل يعيد املغرب؟ الصحيح ال باتفاق األئمة، : مع اإلمام، مث يصلي العصر، وقال
 .يعيد فإن اهلل مل يوجب الصالة مرتني إذا اتقى اهلل ما استطاع

 َوال تـُْبِطُلوا َأْعَماَلُكمْ : ولو كان خارج املسجد، ولو فاتته ركعة، لقوله تعاىل( 1)
وال يزيد على ركعتني، فإن كان شرع يف الثالثة أمتها أربعا، وإن سلم من ثالث 

يه فمثله واحدة، وقطع الصالة يكون حراًما، ومباًحا ومستحًبا، جاز، نص عل
وواجًبا، فاحلرام لغري عذر، واملباح إذا خاف فوت مال، واملستحب القطع 

 .للكمال، والواجب إلحياء نفس وحنوه
بضم « يقطعها»لفرضيته بأصل الشرع، وألن وجوب إمتام النفل هنا يعارضه، و( 2)

 .العني على االستئناف
هذا إمجاع من أهل العلم، وإن مل جيلس فيبين وال جيدد إحراما، : قال اجملد (3)

 .ومفهومه أنه لو أدركه بني التسليمتني مل يدركها ولو قلنا إهنا ركن
ومعناه أصل فضل اجلماعة، وال حصوهلا فيما سبق به، فإنه منفرد به حًسا ( 4)

إذا أدرك : ماعة إال ركعة قالوحكًما إمجاًعا، واختار الشيخ وغريه أنه ال يدرك اجل
مع اإلمام ركعة، فقد أدرك اجلماعة وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر اجلماعة، 
وال يعتدله به، وإمنا يفعله متابعة لإلمام، وإن قصد اجلماعة، ووجدهم قد صلوا،  

صلى اهلل عليه كان له أجر من صلى يف اجلماعة، كما وردت به السنة عن النيب 
ويف السنن فيمن تطهر يف بيته، مث ذهب إىل املسجد، يدرك اجلماعة  وسلم

فوجدها قد فاتت، أنه يكتب له أجر صالة اجلماعة، وكما يف الصحيح فيمن 
 حبسهم 

= 
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صلى لقوله  (1)(ا دخل معه يف الركعةراكعً )املسبوق  (وإن حلقه)
رواه أبو  «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» :اهلل عليه وسلم

اإلمام يف الركوع حبيث ينتهي إىل فيدرك الركعة إذا اجتمع مع  (2)داود
 .(3)قدر األجزاء، قبل أن يزول اإلمام عنه

                                         
= 

العذر عن اجلهاد، وغري ذلك فاملعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح، إذا كانت نيته 
 مجاعة أخرى إذا فاتته أن يفعل، وقد عمل ما يقدر عليه، ويستحب أن يصلي يف

من »فإن مل جيد استحب لبعضهم أن يصلي معه، لقوله عليه الصالة والسالم 
 .«يتصدق على هذا فيصلي معه؟

وإن حلق املسبوق اإلمام يف الركوع، قبل رفع رأسه منه، دخل معه يف تلك : أي( 1)
وجوب  الركعة، وال يضره سبقه بالقراءة، خبالف التشهد فيتمه إذا سلم، لعدم

القراءة عليه إمجاًعا، حكاه مجاعة منهم شيخ اإلسالم، وعليه عمل األمة من 
 .الصحابة والتابعني، ال يعرف عن السلف خالف يف ذلك

إذا جئتم إىل الصالة وحنن سجود فاسجدوا وال تعدوها شيئا، ومن أدرك »ولفظه ( 2)
وكان ركع دون  ، وملا يف الصحيح من حديث أيب بكرة«الركعة فقد أدرك الصالة

الصف، ومل يأمره بإعادة الركعة، فدل على االجتزاء هبا، وألنه مل يفته من األركان 
 .غري القيام، وهو يأيت به مع التكبرية، مث يدرك مع اإلمام بقية الركعة

عن قدر األجزاء منه، وهو قدر ما ميس الوسط يف اخللقة ركبتيه بيديه، : أي( 3)
مذاهب األئمة األربعة : إلمجاع عليه، وقال الزين العراقيوحكى ابن العريب وغريه ا

إدراك الركعة بإدراك الركوع، بأن يلتقي هو وإمامه يف  -وعليه الناس قدميًا وحديًثا-
حد أقل الركوع، حني لو كان يف اهلوى واإلمام يف االرتفاع، وقد بلغ هويه حد 

 .ه فالأقل الركوع قبل أن يرفع اإلمام عنه وإن مل يلتقيا في
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ولو مل يطمئن مث يطمئن  (1)ا كما تقدمويأيت بالتكبرية كلها قائمً  
واألفضل أن يأيت  (3)عن تكبرية الركوع (وأجزأته التحرمية) (2)ويتابع

جيزئه ألن تكبرية أو نوى به الركوع مل  (5)فإن نوامها بتكبرية (4)بتكبريتني
 .(6)اإلحرام ركن، ومل يأت هبا

                                         

يعين يف باب صفة الصالة، فإن مل يأت هبا قائًما انقلبت نفاًل على األصح مع ( 1)
 .سعة الوقت، وقد تقدم أن القيام مع القدرة ركن يف الفرض إمجاًعا

فإذا أتى هبا قائًما، وأدركه جبزء، ولو مل يطمئن قبل رفع اإلمام رأسه من الركوع، مث ( 2)
 يدرك الركوع مل حيتسب له الركوع وهو مذهب يطمئن ويتابع إمامه، وإذا مل

مجاهري العلماء، وإن شك هل أدركه راكعا أو ال؟ مل يعتد هبا، وتقدم، وإن كرب 
 .واإلمام يف الركوع، مث مل يركع حىت رفع اإلمام مل يكن مدرًكا له فيها

روي عن زيد وابن عمر، وال يعرف هلما مالف من الصحابة، وألنه اجتمع ( 3)
 .تان من جنٍس واحد، يف حمٍل واحد، فأجزأ الركن عن الواجب كنظائرهعباد

خروًجا من خالف من أوجبه، كابن عقيل وابن اجلوزي، وألهنما مشروعتان قال ( 4)
 .إن كرب تكبريتني ليس فيه اختالف:أمحد

أي نوى املدرك إمامه يف الركوع تكبرييت اإلحرام، والركوع بتكبرية واحدة مل جتزئه، ( 5)
ألنه شرك بني الواجب وغريه، وعنه جتزئه، اختاره يف املغين والشرح واحملرر، وفاًقا 
ملالك وأيب حنيفة، ألن نية الركوع ال تنايف نية االفتتاح، ألهنما من مجلة العبادة 

وهذا يدل على أن تكبرية الركوع جتزئ يف : حًسا وحكًما إمجاًعا، قال ابن رجب
 .حال القيام

لو كرب للركوع وهو ذاكر لإلحرام متعمد ملا أجزأته صالته باإلمجاع : دقال ابن رش( 6)
ألن قرينة االفتتاح اهـ، وإن مل ينو هبا شيًئا انعقدت فرضا، صححه النووي وغريه  

 .تنصرف إليه، وكذا عند املالكية وغريهم، جيزئ وإن مل ينومها
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وينحط معه يف غري ركوع  (1)ويستحب دخوله معه حيث أدركه
وإن قام قبل سالم إمامه الثانية ومل  (3)ويقوم مسبوق به (2)بال تكبري

 .(4)يرجع انقلبت نفال

 .(5)قراءة الفاحتة هأي يتحمل اإلمام عن (وال قراءة على مأموم)

                                         

الة وحنن سجود إذا جئتم إىل الص»ملا تقدم من حديث أيب هريرة وغريه، ( 1)
، ويأيت بالتكبري يف حال قيامه، لوجوب التكبري لكل «فاسجدوا، وال تعدوها شيًئا

 .انتقال يعتد به املصلي
نص عليه ولو ساجًدا، إن أدركه يف السجود، ألنه ليس من مواضعه وقد فات ( 2)

 .ينحط معه بتكبري وفاقًا: حمل التكبري، وعنه
تشهد األول، ألنه انتقال يعتد به، أشبه سائر أي بالتكبري، كالقائم من ال( 3)

 .االنتقاالت
لرتكه الواجب، بال عذر يبيح املفارقة، ففسد فرضه بذلك، ذاكًرا أو ناسًيا، عامًدا ( 4)

أو جاهاًل، وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية يف الفرض، وتقدم ومن مل 
 مبين على أن التسليمة يره مل تبطل يف حقه، كاجلاهل والناسي، وصحتها نفالً 

 .الثانية ليست ركًنا يف النفل على املذهب
: وهو قول األكثر، وقال ابن كثري: وفاقًا أليب حنيفة ومالك، قال يف املبدع( 5)

َقْد ُأِجيَبْت : وملشروعية التأمني على قراءة اإلمام، فينزل مبنزلة قراءهتا، فإن قوله
دعا، فدل مَّن على دعاء موسى، فنزل منزلة من دال على أن هارون أ َدْعَوُتُكَما

ال تسبقين بآمني، فدل على أن : على أن من أمَّن على دعاء فكأمنا قاله، وقال بالل
املأموم ال قراءة عليه يف اجلهرية اهـ وكذا يتحمل عنه سجود السهو، وسجود التالوة إذا 

وكذا تشهد أول، فقط،  ويؤمن  مل يسجد، وسرتة صالة، ودعاء قنوت، حيث مسعه
= 
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من كان له إمام فقراءته له » :هلل عليه وسلمصلى القوله 
 .(1)رواه أمحد «قراءة

                                         
= 

وجلوس له إذا سبقه بركعة من رباعية، وتقدم أنه إذا سبقه بالقراءة وركع تبعه، 
فإن قيل كيف يتحمل اجلنب القراءة عن : خبالف التشهد فيتمه، وقال ابن القيم
ملا كان معذوًرا بنسيان حدثه نزل يف حق : املأموم، وليس من أهل التحمل؟ قيل

 . يعيد املأموم، ويف حق نفسه تلزمه اإلعادةاملأموم منزلة الطاهر، فال
بإسناد صحيح متصل، ورجاله كلهم ثقات، ورواه سعيد : قال الشارح وغريه( 1)

وهذا املرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال : والدارقطين مرساًل، قال الشيخ
تج به به مجاهري أهل العلم من الصحابة والتابعني، ومرسله من أكابرهم، ومثله حي

ورواه ابن منيع، وعبد بن محيد، من طرق : باتفاق األئمة األربعة وغريهم، وقال
مرفوعة صحيحة، رفعه سفيان وشريك وجرير وأبو الزبري وغريهم، ورواه مالك عن 

 َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا: ولقوله تعاىل. جابر موقوفا، انتهى
فلو « وإذا قرأ فأنصتوا»: عوا على أن هذه اآلية يف الصالة، ولقولهأمج: قال أمحد

أن القراءة جتب على املأموم، ملا أمر برتكها لسنة االستماع، وثبت عن عشرة من 
النهي عن القراءة خلف اإلمام، وحكي  صلى اهلل عليه وسلمأصحاب النيب 

فاء، ومل يثبت رد أحد إمجاًعا، ولعله سكويت، فإنه ملا ثبت عن عشرة، منهم اخلل
 . عليهم، عند توفر الصحابة، كان إمجاعا

أدركت سبعني بدريًا كلهم مينعون املأموم عن القراءة خلف اإلمام، ويف : وقال الشعيب
فانتهى الناس أن يقرءوا : قال «مايل أنازع القرآن»الصحيح عن أيب هريرة مرفوًعا 

توافرت اآلثار فيه عن الصحابة وقد  صلى اهلل عليه وسلمفيما جهر فيه النيب 
 وإذا كانوا مشغولني عنه بالقراءة، فقد أمر أن يقرأ : والتابعني، وقال شيخ اإلسالم

على قوم ال يستمعون لقراءته، وهو سفه، تنزه عنه الشريعة، كمن يتكلم واإلمام خيطب 
 اهـ وإذا أخذت األدلة من مواضع تفوت احلصر، وهي مع ذلك متلفة املساق، ال

ترجع إىل باب واحد، إال أهنا تنتظم املعىن الواحد الذي هو املقصود باالستدالل 
= 
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أي فيما ال جيهر  (يف إسرار إمامه)للمأموم أن يقرأ  (ويستحب)
 .(1)فيه اإلمام

                                         
= 

عليه، وتكاثرت على الناظر، عضد بعضها بعضا، فصارت مبجموعها مفيدة 
 .للقطع

إين ال استطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمين : ملا رواه أمحد وغريه يف الذي قال( 1)
ية أيب احلارث وجوب القراءة حالة السر فقط، احلديث، وظاهر كالم أمحد يف روا

فإذا قرأ اإلمام فأنصت، وإذا مل جيهر فاقرأ احلمد وسورة وهو نص حديث : قال
عبادة، وبه جتتمع األدلة، بل دليل اخلطاب مع اآلية، ويف األحاديث املشهورة من 

وغريه،  وحديث جابر اآليت« مايل أنازع القرآن»: وقوله« فإذا قرأ فانصتوا»: قوله
يدل على القراءة خلف اإلمام حال إسراره، وما مل يسمعه، لبعد وحنوه، وأن قراءة 
املأموم كانت ثابتة يف نفس األمر، وقال شيخ اإلسالم، يقرأ يف أصح القولني، 
وهو قول أمحد وغريه، ألنه إما أن يكون مستمًعا وإال قارئا ومجيع األذكار اليت 

يشرع للمأموم أن يقوهلا سرا، ومعلوم أن القرآن أفضل  يشرع لإلمام أن يقوهلا سرا،
من الذكر والدعاء، وجاء األمر بذلك يف الكتاب والسنة، واألمر متناول اإلمام 
واملأموم واملنفرد، والسكوت بال ذكر وال قراءة وال دعاء ليس عبادة، وقال النووي 

، فلو سكت يف ال يسكت يف صالته إال يف حال استماعه لقراءة إمامه: وغريه
قيامه، أو ركوعه أو سجوده أو قعوده يسريا مل تبطل، فإن سكت طويال لعذر، 
بأن نسي شيئا فسكت ليتذكره مل تبطل، وهو قول اجلمهور، وإن سكت طويال 

 .لغري عذر ففي بطالهنا خالف
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 (2)وهي قبل الفاحتة (1)أي سكتات اإلمام (سكوته)يف  (و)
 .(3)وبعدها بقدرها

                                         

فإن مل يكن له سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ نص عليه، لقوله ( 1)
وتقدم أن  *َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُوَن : تعاىل

وغري  «وإذا قرأ فأنصتوا» صلى اهلل عليه وسلمذلك يف الصالة إمجاعا، ولقوله 
ذلك من عمومات الكتاب والسنة، الدالة على وجوب اإلنصات واالستماع 

وهو إمجاع األمة : اع اإلصغاء، قال شيخ اإلسالمواإلنصات السكوت، واالستم
القراءة مع جهر : فيما زاد على الفاحتة، وقول مجاهري السلف فيها وغريها، وقال

: اإلمام منكر، مالف للكتاب والسنة، وما عليه الصحابة، وقال يف موضع آخر
لف القراءة حال اجلهر منهي عنه بالكتاب والسنة، وعلى النهي عنه مجهور الس

واخللف، ويف بطالن الصالة به نزاع، ويستحب أن يقرأ يف حال سكوته، إذا 
سكت سكوته بليغا، ومل يستحب أمحد ومجهور أصحابه قراءته يف سكتات اإلمام 
إال أن يسكت سكوتا بليغا، يسع االستفتاح والقراءة، وذكر أن مما يبني حكمة 

ئتمام فمن نازع إمامه مل يكن سقوط القراءة عن املأموم أن اإلنصات من متام اال
 .مؤمتا

صلى اهلل عليه يف الركعة األوىل فقط، للنصوص الصحيحة، الدالة على سكوته ( 2)
 .بعد التحرمي لالستفتاح وسلم

األوىل قبل الفاحتة، وتقدم ثبوهتا، : أي وسكتات اإلمام عندهم رمحهم اهلل ثالث( 3)
: للشافعي، قال ابن القيم وغريه، قيلوالسكتة الثانية بعد الفاحتة بقدرها، وفاقا 

ألهنا ألجل قراءة املأموم فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة املأموم الفاحتة، وقال 
طائفة من السلف، ومالك وأصحاب الرأي مكروهة، وعنه ال يسكت مطلقا، 
وفاقا أليب حنيفة ومالك، قال اجملد والشيخ وغريمها، مها سكتتان على سبيل 

اب، إحدامها ختتص بأول ركعة لالستفتاح، والثانية سكتة يسرية بعد االستحب
القراءة كلها، ليرتاد إليه نفسه، ال لقراءة الفاحتة خلفه، على ظاهر كالم اإلمام 

 أمحد 
= 
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 .(2)، وكذا لو سكت لتنفس(1)بعد فراغه من القراءة

                                         
= 

ومل نعلم نزاعا بني العلماء أنه ال جيب على اإلمام أن : وقال أيًضا شيخ اإلسالم
حبه أمحد، وال مالك، وال أبو حنيفة، وكذا يسكت ليقرأ املأموم الفاحتة، ومل يست

مجاهري العلماء، ال يستحبون أن يسكت اإلمام ليقرأ املأموم، ألن قراءة املأموم 
عندهم إذا جهر اإلمام ليست بواجبة وال مستحبة، بل منهي عنها، ومقتضى 
نصوص أمحد وأكثر أصحابه أن القراءة بغريها أفضل، يعين ملن مسعها، فإنه ال 

ب أن يقرأ هبا مع استماعه قراءهتا، ومل ينقل عنه عليه الصالة والسالم أنه  يستح
كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاحتة، وال عن الصحابة أهنم كانوا يف السكتة 
الثانية يقرءوهنا، ولو كان مشروعا لكانوا أحق الناس بعلمه، فعلم أنه بدعة 

د التكبري لالستفتاح ثبت سكوته والسكتتان اللتان جاءت هبما السنة، األوىل بع
يف ذلك يف الصحيح وغريه، ويف السنن أنه كان له سكتتان سكتة يف أول القراءة 
وسكتة بعد القراءة وهي لطيفة للفصل ال تتسع لقراءة الفاحتة، ومل يقل أحد أنه  
كان له ثالث سكتات فمن نقلها فقد قال قواًل مل ينقله أحد من املسلمني، 

من جنس السكتات اليت عند رءوس  َوال الضَّالِّنيَ : عند قوله والسكتة اليت
 .اآلي، ومثل هذا ال يسمى سكوتا

أي يستحب أن يقرأ بعد فراغ اإلمام من القراءة، وقبل الركوع، وتقدم قول شيخ ( 1)
اإلسالم وغريه أنه مل يستحب أمحد ومجهور أصحابه القراءة يف سكتات اإلمام إال 

ليًغا، وهذه السكتة ليرتاجع إىل اإلمام نفسه، ولئال يصل أن يسكت سكوًتا ب
 .قراءته بتكبري الركوع

ومل ينقل أحد : أي يستحب أن يقرأ إذا سكت اإلمام لتنفس وقال شيخ اإلسالم( 2)
وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ، : من العلماء أنه يقرأ يف مثل هذا، قال

 .وهذا مل يقله أحد من العلماء
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إذا مل يسمعه  (ال) (1)عنه (مل يسمعه لبعد)فيما إذا  (و)
وإن مل يشغل أحدا  (2)فال يقرأ إن أشغل غريه عن االستماع (لطرش)

 .(4)كالسرية  (ويستعيذ فيما جيهر فيه إمامه)املأموم  (ويستفتح) (3)قرأ
                                         

كنا نقرأ يف : ي يسن أن يقرأ إذا مل يسمع إمامه ألجل بعده عنه، حلديث جابرأ( 1)
الظهر والعصر، خلف اإلمام، يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورة ويف 

 .األخريني بفاحتة الكتاب
أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعني يرون القراءة خلف اإلمام، : قال الرتمذي

يقرأ يف أصح : من أوجبه، ولعموم األدلة وتقدم قول الشيخ وخروًجا من خالف
القولني، وهو قول أمحد وغريه، وأن السكوت بال قراءة وال ذكر وال دعاء ليس 

 .ولو مسع مههمته، واستظهره يف الفروع، وصوبه يف اإلنصاف: عبادة، وقال
وهو والوقر،  يعين من إىل جانبه من املأمومني، والطرش حمرك أهون الصمم مولد،( 2)

 .أن ال تبلغ اآلفة عدم احلس منهما، وأما الصمم فهو انسداد األذن ويأيت
وإن كان ال : ألنه ال حيصل له مقصود استماع القراءة، أشبه البعيد، قال الشيخ( 3)

يسمع لصمم، أو كان يسمع مههمهمة اإلمام، وال يفقه ما يقول، فاألظهر أن 
تمًعا وإما قارئًا، وهذا ليس مبستمع وال حيصل يقرأ ألن األفضل أن يكون إما مس

 .له مقصود السماع، فقراءته أفضل من سكوته
أي يسن للمأموم أن يستفتح، ويستعيذ حال جهر إمامه، كما يسن يف السرية، ( 4)

ألن مقصود االستفتاح والتعوذ ال حيصل باستماع قراءة اإلمام، لعدم جهره به، 
 ات لقراءة اإلمام، وأما حال املخافتة وتقدم اإلمجاع على وجوب اإلنص

 األفضل أن يستفتح وهو أفضل من قراءته يف ظاهر مذهب أمحد : فقال الشيخ
وما ذكره ابن : وأيب حنيفة وغريمها، ألن القراءة يعتاض عنها، خبالف االستفتاح، قال

 اجلوزي من أن قراءة املأموم وقت مافته اإلمام أفضل من استفتاحه غلط، بل قول
 .االستفتاح أوىل، ألن استماعه بدل من قراءته: أمحد وأكثر أصحابه
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وما أدرك  (1)ما مل يسمع قراءة إمامه: قال يف الشرح وغريه
يستفتح له،  (2)هو آخر صالته، وما يقضيه أوهلااملسبوق مع اإلمام ف

 .(3)ويتعوذ ويقرأ سورة
                                         

وإن مل يكن لإلمام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره أن يقرأ : قال يف اإلقناع( 1)
نصا، وقال شيخ اإلسالم، إذا مل يسكت اإلمام سكوتا يتسع ال يستفتح وال 

افعي وأيب حنيفة، ألنه يستعيذ وهو أصح، وهو قول أكثر العلماء، كمالك والش
إىل آخره : قال يف الشرح: مأمور باإلنصات واالستماع، وممنوع من القراءة، وقوله

 .إشارة إىل أن قول املاتن جاٍر على غري املذهب
ما أدركه أوهلا، وما : وعنه «وما فاتكم فاقضوا»: وفاقا أليب حنيفة ومالك، لقوله( 2)

واختاره ابن املنذر : ن مالك، وفاقا للشافعييقضيه آخرها، وهو الرواية الثانية ع
وهو رواية اجلمهور وقول مرجي  «فأمتوا»ال ينايف قوله  «فاقضوا»: وغريه، وقوله

: هو أوهلا حكما ومشاهدة، وقال املاوردي وغريه: احلديث وغريهم، قال الشافعي
ى الفعل، إمتام الشيء ال يأيت إال بعد تقدم أوله، وبقية آخره، والقضاء حممول عل

ال القضاء املعروف يف االصطالح ألن هذا اصطالح متأخري الفقهاء، والعرب 
فإذا : وقال َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّالةُ : تطلق القضاء مبعىن الفعل، قال تعاىل

إذا كان مرج احلديث واحدا، واختلف يف : قال احلافظ وغريه قضيت مناسككم
عىن واحد، كان أوىل وحيمل فاقضوا على لفظة منه، وأمكن رد االختالف إىل م

 .معىن األداء أو الفراغ، فال حجة ملن متسك بلفظة فاقضوا
 وعنه فيما يدركه معه، وقد أمجعوا على تكبرية االفتتاح يف الركعة األوىل ( 3)

وذكر شيخ اإلسالم واملوفق، واجملد أنه يقرأ السورة فيما يقضيه مطلقا، ال يعلمون 
عوا على أنه ال حيتسب التشهد األخري، ال من أول صالته، وال فيها خالفا، وأمج

من آخرها، فرتجح إمنا يدركه أوهلا، وما يقضيه آخرها، وهو مقتضى االمر 
ما أدركت فهو أول : باإلمتام، واألمر مبتابعة اإلمام، واالئتمام به، وعن علي

= 
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 (1)لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى
قبل إمامه، فعليه )أو رفع منهما  (ومن ركع أو سجد) (2)ويتورك معه

 (3)(بعده)أي مبا سبق به اإلمام  (ليأيت به)أي يرجع  (أن يرفع
 .(4)واجبةلتحصل املتابعة ال

                                         
= 

من صلته، وهو يكرب، فإذا سلم اإلمام قام إىل ما بقي : صالتك، وقال ابن عمر
 .قول طوائف من الصحابة، ومقتضى الشرع والقياس

وما أدرك املسبوق مع اإلمام فهو آخر صالته، نص عليه لئال : استدراك من قوله( 1)
يلزم تغيري هيئة الصالة، ألنه لو تشهد عقب ركعتني، لزم عليه قطع الرباعية على 

وال : زم اإلتيان هبا ويف احملرروتر الثالثية شفعا، ومراعاة هيئة الصالة ممكنة، فل
حيتسب له بتشهد اإلمام األخري، إمجاعا، ال من أول صالته، وال من آخرها، 

 .ويأيت فيه بالتشهد األول فقط
أي يتورك املسبوق مع إمامه يف موضع توركه، وإن مل يعتد له لوجوب املتابعة، فلو ( 2)

القضاء، كما تقدم، وال أدرك ركعة من املغرب، تشهد عقب الركعة األوىل من 
 .يسردها إمجاًعا

وهذا مبين على القول بأن السبق إىل الركن غري مبطل، وهو الصحيح من املذهب ( 3)
 .وعليه مجاهري األصحاب

 .بشرط أن ال يدركه إمامه يف الركن، فإن حلقه إمامه فيه بطلت، كما يأيت( 4)
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أما »ا، لقوله عليه الصالة والسالم وحيرم سبق اإلمام عمدً 
أحدكم إذا رفع رأسه قبل اإلمام أن يحول اهلل رأسه رأس  ىيخش

واألوىل أن  (1)متفق عليه «حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟
 .(2)يشرع يف أفعال الصالة بعد اإلمام

                                         

مقتد به، والتابع املقتدي ال  وهذا ألن املؤمت متبع إلمامه،: قال شيخ اإلسالم( 1)
يتقدم على متبوعه وقدوته، فإذا تقدم عليه كان كاحلمار الذي ال يفقه ما يراد 

إمنا جعل »بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير اهـ، ويف الصحيح 
، وألمحد وأيب «اإلمام ليؤمت به، فال تركعوا حىت يركع، وال تسجدوا حىت يسجد

ل اإلمام ليؤمت به فإذا ركع فاركعوا وال تركعوا حىت يركع، وإذا سجد إمنا جع»: داود
إذا سجد مل حين أحد منا : ، وقال الرباء«فاسجدوا، وال تسجدوا حىت يسجد

ساجًدا، مث نقع سجوًدا بعده،  صلى اهلل عليه وسلمظهره، حىت يقع رسول اهلل 
، حىت نراه قد وضع مسع اهلل ملن محده، مل نزل قياما»: إذا قال: ويف الصحيح

تسبقوين بالركوع، وال بالسجود وال »: وملسلم ال« جبهته باألرض، مث نتبعه
ال وحدك صليت، : وملا رأى عمر رجال يسابق اإلمام ضربه، وقال «باإلنصراف

وال بإمامك اقتديت ومن مل يصل وحده، وال مقتديًا فال صالة له، قال شيخ 
باتفاق األئمة ال جيوز ألحد أن يركع قبل  أما مسابقة اإلمام فحرام،: اإلسالم

صلى إمامه، وال يرفع قبله، وال يسجد قبله، وقد استفاضت األحاديث عن النيب 
 .واجلمهور أهنا تصح مع اإلمث: بالنهي عن ذلك، قال النووي اهلل عليه وسلم

والشرح مما كان فيه، من غري ختلف، وهذا معىن ما يف اإلقناع واملنتهى، ويف املغين ( 2)
ومجع، يستحب أن يشرع املأموم يف أفعال الصالة بعد فراغ اإلمام مما كان فيه، 
ويكره فعله معه، يف قول أكثر أهل العلم، لألخبار، ونقل اخللف عن السلف، 

ال تسبقوين بالركوع وال بالسجود، فإين »: أنه قال صلى اهلل عليه وسلموصح عنه 
 .«ه إذا رفعتمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوين ب
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 (2)عه كره وصحوإن سلم م (1)وإن كرب معه إلحرام مل تنعقد
فإن  (4)ا يعيده بعده، وإال بطلتوسهوً  (3)ا بال عذر بطلتوقبله عمدً 

ا حىت حلقه اإلمام فيه بطلت صالته ألنه ترك مل يفعل أي مل يعد عمدً 
 .(5)االواجب عمدً 

                                         

وفاقًا ملالك والشافعي، ألن شرطه أن يأيت هبا بعد إمامه، وهو عنوان االقتداء به، ( 1)
وقد فاته سواء كان ذلك عمًدا أو سهًوا، وفارق غريه من األركان ألن اإلمام هناك 
داخل يف الصالة، خبالف اإلحرام، فيشرتط تأخري مجيع تكبرية املأموم، عن مجيع 

م، وإن قارنه يف غريها مل تبطل، باتفاق العلماء، لكن يكره، وتفوت تكبرية اإلما
 .فضيلة اجلماعة

األوىل أن يسلم املأموم عقب فراغ : ألنه اجتمع معه يف الركن، قال ابن رجب( 2)
اإلمام من التسليمتني فإن سلم بعد األوىل جاز عند من يقول إن الثانية غري 

 .نية واجبة، ال خيرج من الصالة بدوهناواجبة، ومل جيز عند من يرى أن الثا
أي وإن سلم قبل إمامه عمًدا، بال عذر من جهل أو نسيان، أو غلبة حدث، أو ( 3)

حنو ذلك بطلت صالته، ألنه ترك فرض املتابعة، وهذا مذهب الشافعي، ونقل أبو 
 .أخاف أن ال جتب اإلعادة: داود

سالم إمامه، ألنه ال خيرج من أي وإن سلم سهًوا لزمه أن يعيد السالم بعد ( 4)
 .صالته قبل إمامه بال عذر، وال يضره سبق بقول غريمها

إن متكن من العود قبل إتيان اإلمام مبا سبقه به من ركوع أو سجود وحنومها فإن ( 5)
مل يتمكن من العود قبل إتيان اإلمام به، فظاهر كالم املنتهى أنه يتابعه، ويعتد مبا 

 .مل يرجع سهًوا فعله، فال يعيده كمن
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وإن ) (1)وإن كان سهوا، أو جهال فصالته صحيحة، ويعتد به
الته ألنه سبقه مبعظم ص (ا بطلتركع ورفع قبل ركوع إمامه عاملا عمدً 

 .(2)الركعة
اليت  (بطلت الركعة)وجوب املتابعة  (اوإن كان جاهال أو ناسيً )

 (وإن) (4)فيعيدها وتصح صالته للعذر (3)(فقط)وقع السبق فيها 
أي  (ركع ورفع قبل ركوعه، مث سجد قبل رفعه)سبقه مأموم بركنني بأن 
تد بإمامه يف أكثر صالته، ألنه مل يق (بطلت)رفع إمامه من الركوع 

 .(5)الركعة
                                         

أي وإن كان املأموم ترك الرجوع سهًوا، أو جهال باحلكم، فصالته صحيحة ( 1)
للعذر، ويعتد مبا سبقه به إمامه، ومل يرجع ليأيت به سهوا أو جهال، وال إعادة 
عليه، ألنه سبق يسري، قال شيخ اإلسالم، إذا سبق اإلمام سهًوا مل تبطل، لكن 

صلى ه اإلمام، كما أمر بذلك أصحاب رسول اهلل يتخلف عنه مبقدر ما سبق ب
 .اهلل عليه وسلم

يعين بركن كامل، مل يتابع إمامه فيه، قال يف اإلنصاف، مثال ما إذا سبقه بركن ( 2)
واحد كامل، أن يركع ويرفع قبل ركوعه إمامه، ومثال سبقه بركنني أن يركع ويرفع 

يهما اهـ وتعليله يفيد الفرق قبل ركوعه، مث يسجد قبل رفعه، كما قال املصنف ف
 .وإن ركع ورفع، إىل آخره: وحيرم سبقه إخل، وبني قوهلم: بني قوهلم

 .إن مل يأت بذلك مع اإلمام كما لو مل يدركه( 3)
بال نزاع، حلديث : يعين من جهل أو نسيان أو حنومها، قال يف اإلنصاف وغريه( 4)

 .«عفي عن أميت اخلطأ والنسيان»
 ا وأوىل، وصـححه غـري واحد مـن األصـحاب ويف املنتهىكالـيت قبله( 5)

ظاهر كالمهم أن : ال نزاع يف بطالن صالته إذا سبق إمامه عمًدا بركنني، فإن قيل
= 
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 .(1)فتصح صالهتما للعذر (إال اجلاهل والناسي)

لبطالهنا ألنه مل  (تلك الركعة قضاء)اجلاهل والناسي  (ويصلي)
وال تبطل  (3)وحمله إذا مل يأت بذلك مع إمامه (2)يقتد بإمامه فيها

 .(5)والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم (4)بسبق بركن واحد غري ركوع
                                         

= 

ما دام يف الركن ال يعد سابًقا، إال : الركوع والرفع منه ركن، وتقدم أهنما ركنان قيل
الرفع، ألنه مل يتخلص منه،  إذا ختلص منه، فإذا ركع ورفع، فقد سبقه بالركوع دون

 .فإذا هوى للسجود فقد ختلص من القيام، وحصل السبق بركنني
عفي عن اميت اخلطأ »وهو جهله باحلكم، ولنسيان كونه مؤمتًا، فتصح، حلديث ( 1)

 .وغريه« والنسيان
 .صححه يف التصحيح وغريه، وقدمه يف املغين والشرح وغريمها( 2)
 .مل تبطل، واعتدله بتلك الركعة، واألوىل اإلتيان به بعده فإن أتى بذلك مع إمامه( 3)
أي وال تبطل الصالة بسبق مأموم بركن واحد، كقيام وهوي إىل السجود، غري ( 4)

 .ركوع فتبطل به، ألن الركوع تدرك به الركعة، وتفوت إذا فات فليس كغريه
كما ال تبطل   أي وختلف مأموم عن إمامه بركن بال عذر، ال تبطل الصالة به،( 5)

: بالسبق إليه، ولو عمًدا، لكن عليه أن يرجع ليأيت به مع إمامه، قال املوفق وغريه
فإن سبق اإلمام املأموم بركن كامل، مثل أن يركع ويرفع قبل ركوع املأموم لعذر، 
 من نعاس أو غفلة أو زحام أو عجلة إمام فإنه يفعل ما سبق به

فيه خالًفا اهـ فإن أىب عاملا عمدا بطلت كما  ويدرك إمامه، وال شيء عليه ال نعلم
يف السبق إىل الركن، ألن السبق بالركن يستلزم السبق إليه، وإن كان ركوعا وال 
عذر بطلت، ولعذر أيت به إن أمن فوات الثانية، وصحت ركعته، وإال تبعه ولغت 

عذر واليت تليها عوض عنها ويقضي بدهلا، وكذا إن ختلف بركنني فإن كان لغري 
= 
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 :صلى اهلل عليه وسلملقوله  (ويسن لإلمام التخفيف مع اإلمتام)
 ومعناه : قال يف املبدع (1)«إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف»

                                         
= 

بطلت، وإن ختلف بركعة فأكثر لنوم وحنوه تابعه، وقضى بعد سالم إمامه، ولو 
زال عذر من أدرك ركوع األوىل، وقدم رفع إمامه من ركوع الثانية، تابعه يف 
السجود، وتصح له ركعة ملفقة وقد التقدم على التخلف، ألن التقدم أفحش، 

 .خبالف التخلف فإن له أعذار كثرية
السقيم والضعيف وذا احلاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رواه  فإن فيهم( 1)

اجلماعة من حديث أيب هريرة، وفيه أن احلاجة من أمور الدنيا عذر يف ختفيف 
أيها الناس إن منكم منفرين »الصالة، ويف الصحيح من حديث أيب مسعود 

وذلك ملا قال  ،«فأيكم أم الناس فليوجز، فإن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة
إين ألتأخر عن صالة الصبح من أجل فالن، مما يطيل بنا، ويف : له رجل

الصحيحني أيضا عن أنس أنه كان يكملها ويف رواية هلما، ما صليت خلف إمام 
كان : وقال ابن عمر صلى اهلل عليه وسلمقط أخف صالة وال أمت صالة من النيب 

: فعله هو الذي أمر به، وقال احلافظيأمر بالتخفيف، ويؤمنا بالصافات، فالذي 
يف اإلجياز واإلمتام ال يشتكى منه  صلى اهلل عليه وسلممن سلك طريق النيب 

فالتخفيف املأمور به أمر نسيب،  صلى اهلل عليه وسلمتطويل وتقدم صفة صالته 
وواظب عليه، وأمر به، ال إىل شهوة  صلى اهلل عليه وسلميرجع إىل ما فعله 

 .مل يكن يأمرهم بأمر مث خيالفه صلى اهلل عليه وسلمنه املأمومني فإ
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أن يقتصر على أدىن الكمال، من التسبيح وسائر أجزاء 
وهو عام  (2)إال أن يؤثر املأموم التطويل، وعددهم ينحصر (1)الصالة

نه يستحب أن يقرأ يف الفجر بطوال مع أنه سبق أ (3)يف كل الصلوات
 .(4)املفصل

                                         

مراده أن ال يزيد على ثالث تسبيحات، على ما تقدم وكذا ال يزيد يف سائر ( 1)
 .أجزاء الصالة على الواجب

مبسجد غري مطروق، مل يطرأ غريهم، فإن آثروا كلهم استحب لزوال علة الكراهة، ( 2)
إن كان اجلمع قليال، : فيف، وقال احلجاويوهي التنفري، ومقتضى األمر بالتخ

فإن كان كثريا، مل خيل ممن له عذر، أو مل ميكن أن جييء من يتصف بأحدها، 
إمنا تناط بالغالب، ال بالصورة النادرة فينبغي التخفيف مطلقا، كما : وقال اليعمري

التخفيف لألئمة أمر جممع عليه، مندوب عند : شرع القصر، وقال ابن عبد الرب
العلماء إليه، ال خالف يف استحبابه على ما شرطنا من اإلمتام وحكى النووي 

ال يزيد اإلمام يف : قول الفقهاء: وغريه عن أهل العلم حنو ذلك، وقال ابن دقيق
صلى اهلل عليه الركوع والسجود على ثالث تسبيحات، ال خيالف ما ورد عن النيب 

ابة يف اخلري، تقتضي أن ال يكون أنه كان يزيد على ذلك، ألن رغبة الصح وسلم
أنت إمام »: ذلك تطويال، وأليب داود وغريه عن عثمان بن أيب العاص أنه قال

 .، وإسناده حسن، وأصله يف صحيح مسلم«قومك، وأقدر القوم بأضعفهم
 .يعين اخلمس، ومراده قول صاحب املبدع يف االقتصار على أدىن الكمال( 3)
على قول صاحب املبدع، إن أدىن الكمال ثالث، وقد  متعلق بعام، وهذا تنظري( 4)

 سبحان : فكان سجوده قدر ما يقول صلى اهلل عليه وسلمحرزوا صالته 
 صـلوا كمــا رأيتموين»ريب األعلى، عشر مرات، وركوعه كذلك، وقال 

 .«أصلي
= 
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تطويل الركعة )يسن  (و) (1)وتكره سرعة متنع املأموم فعل ما يسن
صلى اهلل عليه كان النيب : لقول أيب قتادة (األوىل أكثر من الثانية

 . (2)يطول يف الركعة األوىل، متفق عليه وسلم
                                         

= 

قال شيخ اإلسالم ليس له أن يزيد على قدر املشروع، وينبغي أن يفعل غالبا ما  
يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان  صلى اهلل عليه وسلمنيب كان ال

ويلزم اإلمام مراعاة : يزيد وينقص أحيانًا للمصلحة، وقال صلى اهلل عليه وسلم
: قال العلماء: املأموم إن تضرر بالصالة أول الوقت أو آخره وحنوه، وقال النووي

صلى اهلل عليه حوال، وكان واختالف قدر القراءة يف األحاديث كان حبسب األ
يعلم من حال املأمومني يف وقت أهنم يؤثرون التطويل فيطول هبم، ويف  وسلم

وقت ال يؤثرونه لعذر وحنوه فيخفف، ويف وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصيب 
 .فيخفف كما ثبت ذلك يف الصحيح

ود وحنوه، ويسن له فعله، كقراءة السورة، وما زاد على مرة يف تسبيح ركوع وسج( 1)
أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من يثقل عليه ممن خلفه قد 
أتى به، وأن يتمكن يف ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبري والثقيل وغريمها قد 
أتى عليه، ملا يف ذلك من تفويت املأموم ما يستحب له فعله، وألنه املشروع، وأن 

إين ألقوم يف الصالة » صلى اهلل عليه وسلموحنوه، لقوله خيفف لنحو بكاء صيب 
 «وأنا أريد أن أطول فيها، فأمسع بكاء الصيب، فأجتوز فيها مافة أن أشق على أمه

 .راواه أبو داود
كان يقرأ يف الظهر يف الركعتني األوليني بفاحتة الكتاب وسورتني ويف »: ويف رواية( 2)

اب، وكان يطول يف الركعة األوىل ما ال يطول يف الركعتني األخريتني بفاحتة الكت
، وهكذا يف صالة العصر، وهكذا يف صالة الصبح، زاد أبو داود، فظننا «الثانية

 أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة األوىل، وقال أبو سعيد
كانت صالة الظهر تقام فيذهب الذاهب إىل البقيع، فيقضي حاجته، مث يتوضأ 
= 
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 (2)والغاشية وبيسري كسبح (1)إال يف صالة خوف يف الوجه الثاين
ألن  (إن مل يشق على مأموم (3)انتظار داخل)لإلمام  (ويستحب)

 .(4)حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي مل يدخل معه

                                         
= 

يف الركعة األوىل، مما يطوهلا، رواه مسلم،  صلى اهلل عليه وسلماهلل مث يأيت ورسول 
وليلحقه القاصد إليها، لئال يفوته من اجلماعة شيء، فإن عكس أجزأه لكن ال 

 .ينبغي أن يفعل خالف السنة، وذلك يف كل صالة
بأن كان العدو يف غري جهة القبلة، وقسم املأموم طائفتني، فالثانية أطول من ( 1)

 .وىل للتم الطائفة األوىل صالهتا، مث تذهب لتحرس مث تأيت األخرى فتدخل معهاأل
 صلى اهلل عليه وسلم، فقد «والناس« »والفلق»، «واملنافقني« »كاجلمعة»و( 2)

 .بذلك
وتشهد : ال سيما يف اجلمعة اهـ وكذا قيام وقيل: أحس به يف ركوع، قال الذهيب( 3)

الركعة وحنوها، وهو مذهب الشافعي وغريه، ألنه ال يف سجود إعانة له على إدراك 
يف صالة اخلوف، وملا رواه أمحد وأبو داود من  صلى اهلل عليه وسلمثبت عنه 

كان يقوم يف الركعة األوىل من صالة الظهر حىت ال يسمع : حديث ابن أيب أوىف
وله ، وق«إين ألدخل يف الصالة أريد إطالتها فأمسع بكاء الصيب»: وقع قدم، وقوله

ال ترفعن رءوسكن حىت يستوي الرجال جلوًسا، وألنه حتصيل مصلحة »للنساء، 
 «.بال مضرة

فال يشق عليه ألجل الداخل، ولو كان من ذوي اهليئات وكانت اجلماعة كثرية، ( 4)
 .ألنه يبعد أن ال يكون فيهم من يشق عليه
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 (1)(إىل املسجد كره منعها)احلرة أو األمة  (وإذا استأذنت املرأة)
 (2)َل تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل» :لقوله عليه الصالة والسالم

وخترج  (3)رواه أمحد وأبو داود «لهن، وليخرجن تفالتوبيوتهن خير 
 .(4)غري متطيبة وال البسة ثياب زينة

                                         

إىل املساجد، وكل ألن الصالة املكتوبة يف مجاعة فيها فضل كبري، وكذلك املشي ( 1)
صالة وجب حضورها أو استحب للرجال اجلماعة فيها، استحب النساء، وفاقًا 
للشافعي، واملراد مع أمن املفسدة، فإن منعها مل حيرم، وذكره البيهقي قول عامة 

 .الفقهاء، وألن مالزمة املسكن حق واجب للزوج فال ترتكه لفضيلة
 «نساؤكم بالليل إىل املسجد فأذنوا هلن إذا استأذنت»ويف الصحيحني وغريمها ( 2)

وإماء بكسر اهلمزة مجع أمة، ومناسبة كوهنن إماء اهلل تقتضي إباحة خروجهن إىل 
 .مساجد اهلل

أي صالهتن يف بيوهتن خري هلن من صالهتن يف املساجد، لو علمن ذلك لكنهن ( 3)
 (تفالت)فتنة ومل يعلمن ذلك، فيسألن اخلروج إىل املساجد، وكوهنا أفضل ألمن ال

تفلت املرأة، من باب تعب، إذا أننت رحيها لرتك الطيب : أي غري متطيبات يقال
واإلدهان، وإمنا أمرن بذلك لئال حيركن الرجال بطيبهن،ويلحق بالطيب ما يف 
معناه من احملركات لداعي الشهوة، كحسن امللبس، والتحلي وحنو ذلك، فإن 

اسنها تدعو إىل ميل الرجال، وتشوفهم إليها، رائحتها وزينتها وصورهتا وإبداء حم
 .فنهيت عن ذلك، سدا للذريعة، ومحاية عن املفسدة

أميا »فإن تطيبت للخروج، أو لبست ثياب زينة حرم، ملا يف صحيح مسلم وغريه، ( 4)
شرط : ، قال القاضي عياض«امرأة أصابت خبورا، فال تشهدن معنا العشاء اآلخرة

كون بليل، غري متزينات وال متطيبات وال مزامحات العلماء يف خروجهن أن ي
 للرجال، وال شابة مشية الفتنة، ويف معىن الطيب إظهار الزينة
= 
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منع مواليته من  (2)وألب مث أخ وحنوه (1)ملا تقدم (وبيتها خري هلا)
 .(3)اخلروج إن خشي فتنة أو ضرر

                                         
= 

: وحسن احللي فإن كان شيء من ذلك وجب منعهن خوف الفتنة، وقال مسلمة
أن ال يكون يف لطريق ما تتقي : متنع الشابة اجلميلة املشهورة، زاد بعضهم

جيب : وإذا منعن من املسجد فغريه أوىل، وقال ابن القيم: مفسدته، قال القاضي
على ويل األمر أن مينع من اختالط الرجال بالنساء يف األسواق، والفرج وجمامع 

: صلى اهلل عليه وسلمالرجال، وهو مسئول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، كما قال 
يه منعهن وجيب عل: قال «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»

متزينات متجمالت، ومنعهن من الثياب اليت يكن هبا كاسيات عاريات، كالثياب 
الواسعة، والرقاق ومنعهن من حديث الرجال يف الطرقات، ومنع الرجال من ذلك، 
وله منع املرأة إذا أكثرت اخلروج من منزهلا، ال سيما إذا خرجت متجملة، وأخرب 

 .«ذاتطيبت وخرجت من بيتها فهي زانيةأن املرأة إ»: صلى اهلل عليه وسلم
 «خري مساجد النساء قعر بيوهتن»: وبيوهتن خري هلن، وألمحد أيضا: أي من قوله( 1)

وأمجع النساء أن صالة املرأة يف بيتها، أفضل من صالهتا يف املسجد، فإن النساء 
أعظم حبائل الشيطان، وأوثق مصائده، فإذا خرجن نصبهن شبكة، يصيد هبا 

ل، فيغريهم ليوقعهم يف الزنا، فعدم خروجهن حسما ملادة إغوائه وإفساده، الرجا
ويف الصحيحني من حديث عائشة، لو رأى ما رأينا ملنعهن من املسجد، كما 

 .منعت بنو إسرائيل
 .الزوج أملك من األب: كعم وحنوه من أوليائها احملارم، وقال أمحد( 2)
 .ا عن ذلك درًءا للمفسدةأي خبروجها إىل املسجد وحنوه، فينعه( 3)
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 .(1)ومن اإلنفراد

                                         

ألنه ال يؤمن دخول من يفسدها، ويلحق العار هبا وبأهلها، فريجع احلال إىل (  1)
شأن املرأة فإن عرف منها الديانة فال بأس واملعهود من عمل الصحابة أن األبكار 

 .ومن ضاهاهن ال خيرجن، ولو خرجن لعادلن الرجال
 «تتمة»

ْعُبُدوِن : قوله تعاىلاجلن مكلفون يف اجلملة إمجاعا ل َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلْنَس ِإال لِيَـ
*  ،فلذلك يدخل كافرهم النار إمجاعا، ويدخل مؤمنهم اجلنة، لعموم األخبار

: ومؤمن اجلن يف اجلنة كغريهم من اآلدميني، على قدر ثواهبم للعموم، قال الشيخ
موجودون يف زمن النبوة وقبلها،  ونراهم فيها وال يرونا وتنعقد هبم اجلماعة، وهم

ليس اجلن كاإلنس يف احلد واحلقيقة، فال : وليس منهم رسول، وقال الشيخ أيًضا
يكون ما أمروا به وما هنو اعنه مساويًا ملا على اإلنس يف احلد واحلقيقة، لكنهم 
شاركوهم يف جنس التكليف باألمر والنهي والتحليل والتحرمي، بال نزاع أعلمه بني 

 .علماءال
ومذاهب العلماء إخراج املالئكة من التكليف والوعد والوعيد اهـ : وقال ابن حامد

وذبيحة مؤمين اجلن حالل، وما يذحبه اآلدمي لئال يصيبه أذى من اجلن فحرام، 
ذاك »: وفاعله مشرك، وبوهلم وقيؤهم طاهران، لظاهر حديث ابن مسعود قال

وخلرب الرجل الذي مسي يف أثناء طعامه  ، متفق عليه،«رجل بال الشيطان يف أذنيه
، رواه أبو داود والنسائي، وصححه احلاكم، «قاء الشيطان كل شيء أكله»: قال

أن ما بيدهم ملكهم مع إسالمهم، وكافرهم كاحلريب، يقتل إن مل : ويقبل قوهلم
يسلم، وحيرم عليهم ظلم اآلدميني، وظلم بعضهم بعضا، لعموم األخبار، وكان 

ا أتى باملصروع وعظ من صرعه، وأمره وهناه فإن انتهى وفارق املصروع إذ: الشيخ
أخذ عليه العهد أن ال يعود، وإن مل يأمتر، ومل ينته ومل يفارقه ضربه حىت يفارقه، 
والضرب يقع يف الظاهر على املصروع، وإمنا يقع يف احلقيقة على من صرعه، وهلذا 

 .ا فارق أنه مل يشعر بشيء من ذلكيتأمل من صرعه به، ويصيح وخيرب املصروع إذ
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 (1)فصل في أحكام اإلمامة

 
 .(3)(العامل فقه صالته) (2)جودة (األوىل باإلمامة األقرأ)

                                         

أم الناس صار هلم إماًما يتبعونه يف صالته، وفضلها مشهور، : اإلمامة مصدر( 1)
وخلفاؤه، وال خيتارون إال األفضل فاألفضل  صلى اهلل عليه وسلمتوالها النيب 

ثالثة على كثبان املسك يوم القيامة رجل »فعلها، وله أجر بذلك ملا يف احلديث 
له من األجر مثل أجر من صلى »، احلديث، وحديث «ًما وهم به راضونأم قو 
أنت إمامهم »: يا رسول اهلل اجعلين إمام قومي، قال: ، وجيوز طلبها، لقوله«خلفه

، وليس من طلب الرياسة املكروهة، فإن ذلك مما يتعلق برياسة «واقتد بأضعفهم
، ويشهد له عموم قوله الدنيا اليت ال يعان من طلبها، وال يستحق أن يعطاها

َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما. 
مصدر جاد مبعىن جيد، أي يقدم على غريه، تقدمي استحباب، وإن مل يكن ( 2)

فقيها، قيل ألنه أعظم أجًرا، واملراد باألقرأ جودة الذي جييد قراءته أكثر من غريه، 
تضته طبيعة القارئ، من غري بأن يعرف مارج احلروف، وال يلحن فيها، على ما اق

تكلف، ال الوسوسة والتكلف يف خروج احلروف، وترقيقها وتفخيمها وإمالتها، 
والتمطيط املخرج له من حدوده، ونص ابن القيم وغريه على أن األئمة كرهوا 
التنطع والغلو يف النطق باحلروف، وأهنا مل تكن متكلفة كما يتكلفها أهل األمصار 

 .واحد أهنا قراءة حمدثةاليوم، وذكر غري 
ال خيفى أن حمل : كشروطها وأركاهنا وواجباهتا، ومبطالهتا وحنو ذلك، قال احلافظ( 3)

تقدمي األقرأ إمنا هو حيث يكون عارفا مبا يتعني معرفته، من أحوال الصالة، أما إذا  
 .كان جاهال فال يقدم اتفاًقا
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يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل، » :لقوله عليه الصالة والسالم
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة 

 «اسواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنً 
 .(2)مملا تقد (األفقه)إن استووا يف القراءة  (مث) (1)رواه مسلم

                                         

إذا  »: عيد مرفوًعا، قالمن حديث أيب مسعود البدري، وله من حديث أيب س( 1)
ويف الصحيح عن عمرو « كانوا ثالثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم باإلمامة أقرؤهم

وأليب داود « إذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا»بن سلمة 
، ويف الصحيح عن «ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم أقرؤكم»من حديث ابن عباس 

ن األولون كان يؤمهم سامل موىل أيب حذيفة، وفيهم ملا قدم املهاجرو : ابن عمر
عمر، وأليب داود وغريه، وأبو سلمة ففيه وما قبله داللة قوية على تقدمي األقرأ قال 

بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة،  صلى اهلل عليه وسلمشيخ اإلسالم، فقدم النيب 
 -السابق باختياره فإن استووا يف العلم قدم بالسبق إىل العمل الصاحل، وقدم ب

على من سبق خبلق اهلل وهو الكبري السن، وقدم يف اإلقناع  -وهو املهاجر 
صلى واملنتهى األقرأ األفقه، جلمعه بني املرتبتني يف القراءة والفقه، وإمنا قدم النيب 

األقرأ ألنه يف زمانه كان أفقه، وقدم أبا بكر على من هو أقرأ منه   اهلل عليه وسلم
 .زيد وأيب ومعاذ كزيد وأيب

فإن كانوا يف القراءة » صلى اهلل عليه وسلم:أي يقدم األفقه ملا تقدم من قوله ( 2)
ال نزاع بني : ، أي أفقههم يف دين اهلل، قال الزركشي«سواء فأعلمهم بالسنة

العلماء أنه يقدم بعد األقرأ األفقه، ولو قدم األفقه على اإلقرأ جاز، قال أبو 
 .ه خالًفا، إذ األمر فيه أمر إرشادال أعلم في: حممد
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فإن كانا  (1)فإن اجتمع فقيهان قارئان، وأحدمها أفقه أو أقرأ قدم
ويقدم قارئ ال يعرف  (3)مث أكثرمها قرآنا (2)أجودمها قراءةقدم قارئني 

وإن اجتمع فقيهان أحدمها أعلم  (4)أحكام صالته على فقيه أمي
 .(5)بأحكام الصالة قدم، ألن علمه يؤثر يف تكميل الصالة

                                         

مروا أبا بكر فليصل »: أي األقرأ من الفقيهني القارئني أو األفقه منهما، لقوله( 1)
ومن شرط األقرأ أن يكون عاملا فقه صالته، حافظا للفاحتة، ولو كان  «بالناس

أحد الفقيهني أفقه، أو أعلم بأحكام الصالة قدم، أما لو تعارض فضل القراءة 
فضل الفقه قدم األفقه، ألن احتياج املصلي إىل الفقه أكثر من احتياجه إىل و 

القراءة، ألن ما جيب يف الصالة من القراءة حمصور، وما يقع فيها من احلوادث 
 .غري حمصور، وملا تقدم من تقدمي الصديق

ه من قرأ القرآن فأعربه فل»: أي األحسن جتويدا للقرآن، ألنه أعظم أجرا، حلديث( 2)
صححه  «بكل حرف عشر حسنات، ومن قرأه وحلن فيه فله بكل حرف حسنة

الرتمذي، وقال أبو بكر وعمر، إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، 
 .وإن مل يكن فقيها، إن كان يعرف فقه صالته

يعين مع االستواء يف اجلودة يقدم األكثر قرآنًا الفقيه، لفضله بكثرة أخذ القرآن، ( 3)
يليه قارئ أفقه، مث قارئ فقيه، مث قارئ عامل فقه صالته من شروطها وأركاهنا  مث

 .وواجباهتا ومبطالهتا وحنو ذلك كما تقدم
أي ال حيسن الفاحتة، أو يدغم فيها كما يأيت، ألهنا ركن يف الصالة، خبالف ( 4)

 .معرفة أحكامها، ولو مل يأت هبا إال عادة
جالن من أهل الديانة، فأيهما كان أعلم بالكتاب إذا كان ر : قال شيخ اإلسالم( 5)

 .والسنة وجب تقدميه على اآلخر، وكان ائتمامه به متعينا
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لقوله عليه الصالة  (1)(األسن)ستووا يف القراءة والفقه إن ا (مث)
 .(2)متفق عليه «وليؤمكم أكبركم»والسالم 

وتقدم بنو  (3)وهو القرشي (األشرف)مع االستواء يف السن  (مث)
ولقوله  (5)ا لإلمامة الصغرى بالكربىإحلاقً  (4)هاشم على سائر قريش

 .(6)«وهاا وَل تقدمقدموا قريشً » :مالعليه الصالة والس
                                         

 أي قدم األسن، وهو األكرب سنا، ألن كرب السن يف اإلسالم فضيلة يرجع ( 1)
 .إليها

من حديث مالك بن احلويرث، وألنه أقرب إىل اخلشوع، وإجابة الدعاء وملسلم ( 2)
 .«يف العلم»وأليب داود « قاربني يف القراءةوكان مت»

أي يقدم األشرف نسبا، وهو القرشي من ولد النضر، مسوا قريًشا لتجمعهم يف ( 3)
رجل : غري ذلك والشرف العلو واجملد، أو ال يكون إال باآلباء، يقال: احلرم، وقيل

 شريف، وماجد له آباء متقدمون يف الشرف، وشرف يشرف شرًفا، عال يف دين
أشرفهم أعالهم نسًبا، وأفضلهم يف نفسه، : أو دنيا، وقال أبو حممد وغريه

وفيه « إن اهلل اصطفى قريًشا»: وأعالهم قدًرا، وأشرف الناس قريش، ويف احلديث
صلى الشرف األقرب فاألقرب منه : ، ويف جممع البحرين«فأنا خيار من خيار»

 .مث بنو هاشم، وكذلك أبًدافيقدم العرب على غريهم، مث قريش  اهلل عليه وسلم
على من سواهم، كبين عبد مشس  صلى اهلل عليه وسلملقرهبم من رسول اهلل ( 4)

 .ونوفل ويأيت
 .وهي اخلالفة( 5)
 رواه أمحد وغريه عـن ابن شهاب، وابـن عدي عـن أيب هـريرة والبزار( 6)

 عن علي وقال احلافظ بإسناد صحيح لكنه مرسل، وله شواهد ويف الصحيحني
= 
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مع االستواء فيما تقدم  (مث) (2)اأو إسالمً  (1)(مث األقدم هجرة)
 .(3)(تقىاأل)

                                         
= 

، وألمحد وغريه «الناس تبع لقريش« »ال يزال هذا األمر يف قريش»وغريمها 
، وعليه فيقدمون يف اإلمامة، وقال شيخ اإلسالم، وال يقدم يف «األئمة من قريش»

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل : اإلمامة بالنسب وهو قول أيب حنيفة ومالك وأمحد لقوله
َقاُكمْ  قدمه اهلل ورسوله، ولو كان خبالف شرط الواقف فال وجيب تقدمي من  أَتـْ

مث أقدمهم هجرة، مث : يلتفت لشرط خيالف شرط اهلل ورسوله، ويف املقنع وغريه
يقدم األتقى على األشرف، واختاره الشيخ : أشرفهم، واختاره الشيخ، ومجع، وقيل

 .وصوبه يف اإلنصاف
م مسلًما، واهلجرة االنتقال من بلد يعين بنفسه ال بآبائه وهو سبقه إىل دار اإلسال( 1)

: الشرك إىل بلد اإلسالم، واملهاجرة من أرض إىل أرض ترك األوىل للثانية، وقوله
، يعين من مكة إذ ذاك بعد أن صارت دار إسالم، وإال فـ «ال هجرة بعد الفتح»
ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة، وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من »

، وظاهر كالم أمحد تقدمي األقدم هجرة على األسن، واختاره املوفق وغريه، «امغرهب
 .وقدمه يف الكايف، وصححه الشارح، وجزم به مجع لألخبار

فإن كانوا »أي يقدم من تقدم إسالمه على من تأخر، ملا يف صحيح مسلم وغريه ( 2)
 .أي إسالما« يف اهلجرة سواء فأقدمهم سلًما

على األعمر للمسجد، ألن مقصوده الصالة هو اخلضوع، ورجاء واألورع فيقدم ( 3)
إجابة الدعاء واألتقى واألورع أقرب إىل ذلك والتقوى كلمة جامعة خلصال اخلري، 

أعلى مراتبها، وقال بعضهم، التقوى ترك ما ال بأس به حذًرا مما به بأس، وهو 
 اهيالنو   وأدناها توقي الشرك، وأوسطها اتباع األوامر، واجتناب

الكف، وقال ابن : والورع اجتناب الشبهات والشهوات خوفًا من اهلل ويف األصل
الفرق بني الزهد والورع أن الزهد ترك ما ال ينفع يف اآلخرة، والورع ترك ما : القيم
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قااُكمْ : لقوله تعاىل ِإنَّ أاْكراماُكْم ِعْندا اهلِل أاتـْ
(1). 

ألهنم  (2)إن تشاحوا (من قرع)إن استووا يف الكل يقدم  (مث)
 (3)قوقتساووا يف االستحقاق وتعذر اجلمع فأقرع بينهم، كسائر احل

 لإلمامة ممن إذا كان أهاًل  (وساكن البيت، وإمام املسجد أحق)
لقوله عليه  (5)ولو كان يف احلاضرين من هو أقرأ أو أفقه (4)حضرهم

 «َل يؤمن الرجل الرجل في بيته، وَل في سلطانه» :الصالة والسالم
 .(6)رواه أبو داود عن ابن مسعود
                                         

= 

خيشى ضرره يف األخرة، قال يف اإلقناع، مث من خيتاره اجلريان املصلون، وكان أعمر 
 .ه، واملذهب ما ذكره تبعا للمقنع وغريهللمسجد، وذكره الشارح وغري 

 .أي إمنا تفاضلون بالتقوى، ال باألحساب( 1)
 .أي عليه، حذر فواته، فمن خرجت له القرعة قدم فهو األحق( 2)
أي املتشاح فيها، فإهنا عند التشاح وعدم املرجح يقرع بينهم، والقرعة جاء هبا ( 3)

 .بني نسائه صلى اهلل عليه وسلمالشرع، حىت أقرع النيب 
 .بشرط أن تصح إمامته هبم، وأحق أي مستحق هلا( 4)
 .بغري خالف نعلمه: أي من ساكن البيت، وإمام املسجد، قال يف الشرح واملبدع( 5)
 صوابه عن أيب مسعود البدري رضي اهلل عنه، رواه أبو داود وغريه من ( 6)

 الرجـلؤمن وال ي»: طريقني وهو يف صحيح مسلم من حديث أيب مسعود بلفظ
وسلطان حمل واليته، ومظهر سلطانه أو فيما « الرجل يف بيته وال يف سلطانه إال بإذنه

من السنة أن »، وعن ابن مسعود «من زار قوما فال يؤمنهم»ميلكه، وأليب د داود 
معناه أن : إسناده ثقات، قال اخلطايب: ، قال احلافظ«يتقدم صاحب البيت

 بيته، إذا كان من القراءة أو العلم مبحل ميكنه أن صاحب املنزل أوىل باإلمامة يف
صاحب : يقيم الصالة، وأتى ابن عمر أرًضا له فيها موىل له، فصلى معهم، وقال
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واليته، وملا تقدم من فيقدم عليهما لعموم  (إال من ذي سلطان)
 .(1)احلديث

                                         
= 

املسجد أحق، رواه البيهقي بسند جيد، وإن كان إمام املسجد عن والية سلطان 
و أو عامله فهو داخل يف حكم السلطان، وإن كان باتفاق من أهل املسجد فه

أحق، ألهنا والية خاصة، وألن التقدم عليه يسيء الظنه به، وينفر عنه، قال يف 
اإلقناع، فيحرم تقدمي غريمها عليهما بدون إذن، وهلما تقدمي غريمها، وال يكره، بل 

ال يؤم يف اجلوامع الكبار إال من واله : يستحب إن كان أفضل منهما، ويف الغاية
غاب، وما بناه أهل الشوارع والقبائل من املساجد السلطان أو نائبه، ويستنيب إن 

احلق ملن رضوا به، فإن تعذر فليس لرئيس القرية وليس هلم بعد الرضا عزله، ما مل 
تتغري حاله، لكن ال يستنيب إن غاب، وقال احلارثي، األشهر أن لإلمام النصب 

 .أيضا، لكن ال ينصب إال برضى اجلريان
جل الرجل يف بيته، وال يف سلطانه والسلطان املراد به وال يؤمن الر »: وهو قوله( 1)

، مث نوابه، كالقاضي، وكل ذي سلكان أوىل من مجيع نوابه، ألنه «اإلمام األعظم
أم عتبان بن مالك وأنًسا يف بيوهتما، وألن، له والية عامة  صلى اهلل عليه وسلم

أو ال، فإن مل  فإذاحضر قدم على مجيع احلاضرين، سواء كان غريه أقرأ أو أفقه
يتقدم الوايل قدم من شاء ممن يصلح لإلمامة، وإن كان غريه أصلح منه، ألن احلق 

 .فيها له فاختص بالتقدم والتقدمي
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 (1)والسيد أوىل باإلمامة يف بيت عبده، ألنه صاحب البيت
ئ يف أي حضري، وهو الناش (وحاضر) (2)بالرفع على االبتداء (وحر)

ومن )و (4)أي مقطوع القلفة (ومقيم وبصري ومتون) (3)املدن والقرى
خرب عن  (دهمأوىل من ض) (5)أي ثوبان وما يسرت به رأسه (له ثياب

 .(6)حر وما عطف عليه
                                         

 .فهو أوىل من عبده لواليته عليه( 1)
سوغ االبتداء به لكونه يف مقام التفضيل، وللعلم به، يعين احلر أوىل من العبد ( 2)

كوان موىل عائشة وهو غالم مل يعتق ومل تنكر، وأمهم واملبعض كما يأيت وأم ذ 
 .سامل موىل أيب حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا فال تكره

ضد البادي، وحضر كنصر حضارة أقام يف احلضر أي احلاضر أوىل من البادي، ( 3)
يؤم القوم أقرؤهم »: وال تكره، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لقوله

 .مل يكن مانع شرعي عام احلديث إذا «لكتاب اهلل
بضم القاف وفتحها، مجعها قلف، مثل غرفة وغرف، وقصبة وقصب، وقصبات ( 4)

وهي اجللدة اليت تقطع يف اخلتان، أي هؤالء أوىل من ضدهم، وكذا حسن اخللق 
 بضم اخلاء، وفاقا أليب حنيفة ومالك، وسّوى الشافعية 

وال كراهة الستخالفه ابن أم  وغريهم بني األعمى والبصري، وهو رواية عن أمحد،
 .مكتوم

إشارة إىل أن اجلمع غري مقصود، وكذا نظافة الثوب والبدن، وحسن الصوت ( 5)
وطيب الصفة، وحنوها من الفضائل، إلفضائه إىل استمالة القلوب، وكثرة اجلمع، 
 واالئتالف وألن اإلمامة أرفع مراتب اإلسالم، فال يؤم إال أهل 

صحاب، ال يرجح حبسن الوجه، وال نظافة الثوب، وحنو الكمال، وقال بعض األ
 .ذلك

 إىل آخره، وأوىل من ضدهم اآليت بـيانه ما مل يــكن: وهو قوله ومقيم( 6)
= 
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واحلضري أوىل من البدوي  (1)فاحلر أوىل من العبد واملبعض
واملقيم أوىل من املسافر ألنه رمبا يقصر، فيفوت  (2)الناشئ بالبادية

 .(3)املأمومني بعض الصالة يف مجاعة
                                         

= 

العبد أفضل من احلر، واألعرايب أفضل من احلضري، واألعمى أفضل من البصري، 
: حلافظاحلديث قال ا« يؤم القوم أقرؤهم»: وهكذا فيكون احلكم بالضد، لقوله

 .فكل من اتصف بذلك جازت إمامته من عبد وصيب وغريمها
عند مجهور العلماء، مع التساوي ألنه أكمل يف أحكامه وأشرف وال يصلح إماما ( 1)

العيد أوىل إذا كان أفضل وأدين، : يف اجلمعة والعيد، ولئال يؤدي إىل التنفري، وعنه
احلديث وصلى ابن مسعود « ميؤم القوم أقرؤه»وهو قول مجهور العلماء، لعموم 

وأبو ذر وغريمها وراء موىل أيب أسيد وهو عبد فعليه ال يكون أوىل، قال الشافعي 
وغريه، ال يرتجح احلر عليه إذا تساويا يف القراءة والعلم والورع، وملا انتهى أبو ذر 

أوصاين خليلي، احلديث، قال : إىل الربذة فإذا عبد يؤمهم، فتأخر فقال أبو ذر
وإمامة العبد صحيحة ملا تقدم، يعين من اآلثار عن الصحابة يف : ارح وغريهالش

مذهب : ومل يعرف هلم مالف، فكان إمجاعا، وقال احلافظ وغريه: ذلك، قال
 .مجهور العلماء صحة إمامة العبد أي فال تكره واملبعض أوىل

املعرفة حبدود  لالختالف يف إمامته، وألن الغالب على أهل البادية اجلفاء، وقلة( 2)
: اهلل، وأحكام الصالة، لبعدهم عمن يتعلمون منه، قال تعاىل يف حق األعراب

واجدر أن َل يعلموا حدود ما أنزل اهلل على رسوله  وال بأس بإمامته إذا ،
 .كان يصلح وفاًقا أليب حنيفة

كان يصلي   صلى اهلل عليه وسلمإن كان إماما فهو أحق، ألنه : وقال القاضي( 3)
 فال تكره إمامة مـسافر بـمقيمني «امتوا فإنا قوم سفر»: ام الفتح، ويقولع

إذا كان أوىل باإلمامة، إال أنه مسافر فإن قصر مل تكره إمجاعا، قال يف جممع 
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، ومن له من (2)ومتون أوىل من أقلف (1)وبصري أوىل من أعمى
وكذا  (3)أوىل من مستور العورة مع أحد العاتقني فقطالثياب ما ذكر، 

 .(5)واملتوضئ أوىل من املتيمم (4)املبعض أوىل من العبد

                                         
= 

ويقضي املقيم كمسبوق فإن أمت كرهت إمامته باملقيم، خروًجا من : البحرين
نفل، وإن تابعه املقيم صحت خالف من منعها نظرا إىل أن ما زاد على الركعتني 

وعموم « إال بإذنه»: ويأيت قال اجملد، وال بأس بإمامة الزائر بإذن رب املكان لقوله
 .«ورجل أم قوًما وهم به راضون»: قوله

ألنه أقدر على توقي النجاسة باجتهاده، وهي جائزة إمجاًعا، حكاه الشارح ( 1)
 .ذهب، قاله يف اإلنصافوغريه، وتصح، ولو كان أصم، على الصحيح من امل

وتصح خلف : أي مقطوع الغرلة أوىل بالتقدمي يف اإلمامة ممن مل خينت قال الشيخ( 2)
خصي، كما تصح خلف الفحل، باتفاق أئمة املسلمني، وهو أحق باإلمامة ممن 

 .هو دونه
 .ال معهما، وكلما كان أكمل كان أوىل، ألنه منظور إليه( 3)
 .شرفيةألن فيه بعض أكملية وأ( 4)
ألن الوضوء رافع للحدث، خبالف التيمم فإنه مبيح ال رافع، وتقدم وتيمم عمر ( 5)

بن العاص، وهو جنب يف غزوة ذات السالسل، يف ليلة باردة وصلى بأصحابه، 
بذلك، وأقره، رواه أمحد وأبو داود وغريمها،  صلى اهلل عليه وسلموعلم النيب 

هور األمة، وحكى غري واحد جوازها وتصح خلفه، بال كراهة عند األئمة ومج
إمجاًعا، وأمجعوا على جواز إمامة املاسح على اخلفني، بالغاسل القدمني ال من 

 .عدم املاء والرتاب مبن تطهر بأحدمها

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

116 

 (2)واملعري أوىل من املستعري (1)واملستأجر يف البيت أوىل من املؤجر
إذا أم الرجل القوم وفيهم »حلديث  (3)وتكره إمامة غري األوىل بال إذنه

إال إمام  (4)، ذكره أمحد يف رسالته«ا يف سفالمن هو خري منه مل يزلو 
خلف )الصالة  (وال تصح) (5)املسجد، وصاحب البيت، فتحرم

 .(6)سواء كان فسقه من جهة األفعال أو االعتقاد (فاسق

                                         

بكسر اجليم، على صيغة اسم الفاعل، من الرباعي املزيد والذي قبله بصيغة اسم ( 1)
 .در على منع املؤجر من دخولهاملفعول، ألن املستأجر مالك املنفعة، وقا

ألن املعري مالك للعني واملنفعة، وقادر على منع املستعري، وإمنا ميلك االنتفاع ( 2)
 .مؤقًتا

لإلفتتات عليه، وإن فعل صحت مع الكراهة، وإذا قدم املستحق غريه جاز، وال  ( 3)
بال كراهة، كراهة ألن احلق يف التقدم له، وقد أسقطه، وال بأس أن يؤم الرجل أباه 

 .إذا كان بإذنه أو فيه مزية يقدم هبا عليه، كما قدم الصديق على أبيه
ومن احلق الواجب على املسلمني أن يقدموا خيارهم، وأهل الدين : بعد قوله( 4)

واألفضل منهم أهل العلم باهلل، الذين خيافون اهلل ويراقبونه ورسالته هي املشهورة 
 .الصالة وما يلزم فيهااملعروفة بالرسالة السنية، يف 

 .وتكره إمامة غري األوىل إخل: أي إمامة غريمها إال بإذهنما استثناء من قوله( 5)
ألنه ال يقبل خربه، وال يؤمن على شرائط الصالة، فلم تصح خلفه، والفاسق من ( 6)

 .الفسق، وهو اخلروج عن حد االستقامة، كمن يرتكب الكبائر وحنوها
السرقة وشرب املسكر وحنوه، وكالغيبة والنميمة واالعتقاد كالرفض وجهة األفعال كالزنا و 

ال تصح خلف : واالعتزال واإلرجاء وحنوه، سواء أعلن بفسقه أو ال، وقال الشيخ
= 
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لقوله عليه الصالة  (1)ا خلف غريهإال يف مجعة وعيد تعذرً 
ر َل تؤمن امرأة رجال، وَل أعرابي مهاجر، وَل فاج» :والسالم

رواه ابن ماجه عن  «مؤمنا، إَل أن يقهره بسلطان يخا  سوطه
 .(2)جابر

                                         
= 

أهل األهواء والبدع مع القدرة اهـ وظاهر املذهب أنه إذا كان الفاسق معلنا 
جيب أن يوىل يف : ارثيبفسقه، وفاًقا ملالك، واختاره املوفق واجملد، وقال احل

الوظائف وإمامه املساجد األحق شرعا، وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق، 
 تكره وتصح، وفاًقا أليب حنيفة والشافعي: وعن أمحد

عند عامة : بأن يعدم أخرى خلف عدل للضرورة، قال الشيخ: أي الفاسق( 1)
هم، وهلذا قالوا يف السلف واخللف، وهو مذهب أمحد والشافعي وأيب حنيفة وغري 

تصح اجلمعة والعيد خلف كل إمام، برا كان أو فاجرا، وذكر أن الشريعة : العقائد
جاءت بتحصيل املصاحل، وتعطيل املفاسد، وأن تفويت اجلمعة واجلماعة أعظم 

وهلذا كان التاركون للجمعة واجلماعة : فسادا من االقتداء فيها بإمام فاجر، مث قال
 .لقا معدودين عند السلف واألئمة من أهل البدعخلف أئمة اجلور مط

يعين مهاجًرا من البادية إىل احلاضرة، واألعرايب نسبة إىل األعراب، ال واحد له من ( 2)
 (فجر)لفظه، وال مجعا لعرب، وهو من يسكن البادية، عربيا كان أو عجميا، و

رمي، خرج عنه، قال شيخ اإلسالم عند بعضهم هني حت (فسق)عدل عن احلق و
 وبعضهم هني تنزيه والصالة خلفه منهي عنها، بإمجاع املسلمني 
 وال جيوز تقدميه مع القدرة على ذلك، وقال املاوردي، حيرم على اإلمام 

 نصب الفاسق إماما للصلوات ألنه مأمور مبراعاة املصاحل، وليس منها أن يوقع
بتدع، ففي صحة الناس يف صالة مكروهة، فلو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو م

صالته قوالن مشهوران، يف مذهب أمحد ومالك، ومذهب الشافعي وأيب حنيفة 
= 
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= 

الصحة، وصلى ابن مسعود وغريه من الصحابة خلف الوليد، وكان يشرب اخلمر، 
وصلى مرة الفجر أربًعا، وصلى ابن عمر وغريه خلف املختار، وكان متهما 

وتابعوهم، ألن أئمة الصالة يف تلك  باإلحلاد داعية إىل الضالل، وأمجعوا عليه هم
 .األعصار يف كل بلدة هم األمراء، وحاهلم ال ختفي

واألصل أن من صحت صالته صحت إمامته، وصالة الفاسق صحيحة بال : قال
: نزاع، وال خالف يف كراهتها، وأخرج البخاري يف تأرخيه عن عبد الكرمي أنه قال

يصلون خلف أئمة اجلور،  ه وسلمصلى اهلل عليأدركت عشرة من أصحاب النيب 
كيف أنت إذا كان عليك أمراء، »: ويف صحيح مسلم وغريه، من غري وجه

صلى فما تأمرين؟ قال : ، قال«يؤخرون الصالة عن وقتها، أو مييتوهنا عن وقتها؟
 «صل الصالة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإهنا لك نافلة» اهلل عليه وسلم

وجعلها نافلة، ألهنم أخرجوهم عن وقتها وظاهره أهنم  فقد أذن بالصالة خلفهم
لو صلوها يف وقتها، لكان مأموًرا بصالهتا خلفهم فريضة، ملا يف الصحيح وغريه، 

أئمتكم يصلون لكم وهلم، فإن أصابوا فلكم وهلم، وإن أخطأوا فلكم »: قال
وكذا عموم أحاديث اجلماعة، من غري فرق، ويف الصحيح وغريه  «وعليهم

 .اديث كثرية، تدل على صحة الصالة خلف الفساق واألئمة اجلائرينأح
وهو مذهب مجهور العلماء، وإذا مل يكن يف القرية إال إمام واحد : قال النووي وغريه

تصلي خلفه اجلماعة : أو مل ميكنه إال خلف هذا الفاسق، فقال شيخ اإلسالم
ن اإلمام فاسقا، هذا فإن الصالة يف مجاعة خري من صالة الرجل وحده، وإن كا

مذهب مجاهري العلماء أمحد والشافعي وغريمها بل اجلماعة واجبة على األعيان، 
 يف ظاهر مذهب أمحد ومن ترك اجلمعة أو اجلماعة خلف اإلمام

الفاجر فهو مبتدع عند اإلمام أمحد وغريه من أئمة السنة، والصحيح أنه يصليها وال 
اجلمعة واجلماعة خلف األئمة الفجار، وال يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون 

إن الصالة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا : يعديون، وذكر قول عثمان
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 .(1)أي كما ال تصح خلف كافر (ككافر)
                                         

= 

فأحسن معهم، وإذا ساءا فاجتنب إساءهتم، ومثل هذا كثري، واملبتدع صالته يف 
نفس صحيحة، فإذا صلى املأموم خلفه مل تبطل صالته، وإمنا كره من كره الصالة 

ألن األمر والنهي واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوًرا ال يرتب  خلفه،
 .إماًما للمسلمني، فإنه يستحق التعزير حىت يتوب

أن الصالة خلف أهل األهواء والفجور ال ينهى عنها لبطالن صالهتم يف : والتحقيق
نفسها، لكن ألهنم إذا أظهروا املنكر استحقوا أن يهجروا وأن ال يقدموا يف 
الصالة على املسلمني اهـ وتصح خلف إمام ال يعرفه ألن األصل يف املسلمني 

وجيوز للرجل أن يصلي الصلوات اخلمس واجلمعة : السالمة قال شيخ اإلسالم
وغري ذلك خلف من مل يعلم منه بدعة وال فسقا، باتفاق األئمة األربعة وغريهم، 

ماذا : مه، وال أن ميتحنه فيقولوليس من شرط االئتمام أن يعلم املأموم اعتقاد إما
 .تعتقده؟ بل يصلي خلف مستور احلال

سواء كان أصلًيا أو مرتدا، وسواء كان كفره ببدعة أو غريها، ولو أسره فإهنا ال ( 1)
وأما الصالة خلف من يكفر : تصح لنفسه، فال تصح لغريه، قال شيخ اإلسالم

يقة األمر أن القول قد يكون يكفر، أمر باإلعادة وحق: من أهل األهواء، فمن قال
من قال كذا فهو كافر، لكن : كفًرا، فيطلق القول بتكفري صاحبه، ويقال

الشخص املعني الذي قاله ال حيكم بكفره، حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر 
 تاركها، وهذا كما يف نصوص الوعيد، فال يشهد عليه، جلواز أن 

ذا األقوال اليت يكفر قائلها، قد ال يلحقه، لفوات شرط، أو ثبوت مانع، وهك
 يكون مل تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة احلق، وقد تكون عنده ومل تثبت عنده

أو مل يتمكن من فهمهما، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره اهلل هبا، فمن كان 
جمتهدا يف طلب احلق، وأخطأ إن اهلل يغفر له خطأه، سواء كان يف املسائل النظرية 

ومجاهري أئمة  صلى اهلل عليه وسلمية، هذا الذي عليه أصحاب النيب أو العلم
اإلسالم، وأما تفريق املسائل إىل مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل وفروع ال 
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وتصح خلف  (1)سواء علم بكفره يف الصالة، أو بعد الفراغ منها
 .(2)املخالف يف الفروع

                                         
= 

يكفر بإنكارها فهذا التفريق ليس له أصل، ال عن الصحابة، وال عن التابعني هلم 
عتزلة وأمثاهلم من أهل البدع، بإحسان، وال أئمة اإلسالم، وإمنا هو مأخوذ من امل

 .وعنهم تلقاها من ذكره من الفقهاء، وهو تفريق متناقض
أي فال تصح صالته، ولو علم منه حال ردة وحال إسالم، ومل يعلم يف أي ( 1)

احلالني هو، أعاد الحتمال أن يكون على احلال اليت ال تصح إمامته فيها، وقال 
وع، وإن كان قد علم قبل الصالة ال يعيد وصوبه يف تصحيح الفر : بعضهم

إسالمه، وشك يف ردته، فال إعادة ألن الظاهر بقاؤه على ما كان عليه، وكذا 
حكم جمنون، وسكران واألوىل خلف من يعرفه باإلسالم، ليتحقق براءة ذمته، 
وقال ابن متيم وغريه، ومن صلى بأجرة مل يصل خلفه، وإن أعطي بال شرط فال 

 .بأس نصا
فسق هبا كالصالة خلف من يرى صحة النكاح بغري ويل أو شهادة لفعل اليت ي( 2)

الصحابة ومن بعدهم، قال اجملد، من قال ال تصح فقد خرق إمجاع من تقدم من 
ما مل يفسق بذلك، كمن شرب : الصحابة فمن بعدهم، قال يف الفروع وغريها

شيخ اإلسالم، من النبيذ ما ال يسكر، مع اعتقاد حترميه، وأدمن على ذلك، وقال 
والتابعون ومن جتوز صالة أهل املذاهب بعضهم خلف بعض، كما كان الصحابة 

بعدهم من األئمة األربعة يصلي بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم فيمن تقيأ أو مس 
 يعتقد ذكره وحنوه، أو مل يتشهد أو مل يسلم وحنوه واملأموم

خلف بعض، ومن أنكر وجوب ذلك، ومل يقل أحد من السلف إنه ال يصلي بعضهم 
 .ذلك فهو مبتدع ضال مالف للكتاب والسنة، وإمجاع سلف األمة
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 (1)ا بطلت صالهتماوإذا ترك اإلمام ما يعتقده واجبا وحده عمدً 
ا ا أو واجبً ا أو شرطً ومن ترك ركنً  (2)وحده مل يعد وإن كان عند مأموم

 .(3)ا فيه، بال تأويل وال تقليد أعادمتلفً 
                                         

كالتشهد األول، ال سهوا، إذ معه تصح، وهذا تنبيه منه على ما لو ترك اإلمام ( 1)
ركنا عنده وحده، كالطمأنينة أو شرط كسرت أحد العاتقني، ولو كان املأموم ال 

 .، أو عنده وعند املأموم فمن باب أوىليرى ذلك واجبا، وال ركنا، وال شرطا
ولو فعل اإلمام ما هو حمرم عند املأموم دونه مما يسوغ فيه : أي املأموم قال الشيخ( 2)

الروايات املنقولة عن : االجتهاد صحت صالته خلفه وهو املشهور عن أمحد وقال
لف جتب أمحد ال توجب اختالًفا وإمنا ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه خبطأ املخا

اإلعادة وهو الذي تدل عليه السنة واآلثار، وقياس األصول اهـ واملراد ما مل يعتقد 
اتفق املسلمون على أن : املأموم اإلمجاع على املرتوك، فيعيد إمجاعا، وقال الشيخ

 .من ترك األركان املتفق عليها مل يصل خلفه
الة والسالم تارك الطمأنينة ذكره اآلجري وغريه إمجاعا كرتكه فرضه ألمره عليه الص( 3)

أو واجبا، إذا تركه شاكا يف وجوبه، وأما إذا مل خيطر بباله : باإلعادة واملراد بقوله
بال تأويل، أي اجتهاد، وقال يف اإلقناع : أن عاملا قال بوجوبه، فيسقط، وقوله

واملنتهى وغريمها، ال إنكار يف مسائل االجتهاد أي ليس ألحد أن ينكر على 
 أو مقلده فيما يسوغ فيه االجتهاد، وقال شيخ جمتهد 

اإلسالم، قوهلم، مسائل االجتهاد ال إنكار فيه، ليس بصحيح، فإن اإلنكار إما 
 أن يتوجه إىل القول باحلكم أو العمل أما األول فإن كان القول خيالف سنة
 أو إمجاًعا قدميًا، وجب إنكاره اتفاقًا، وإن مل يكن كذلك فإنه ينكر، عند من

املصيب واحد، وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل إذا كان على : يقول
خالف سنة أو إمجاع، وجب إنكاره أيضا حبسب درجات اإلنكار، وكما ينقض 
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حلديث جابر  (1)(امرأة)تصح صالة رجل وخنثى خلف  (وال)
، ال حتمال أن ىواخلناث (خنثى للرجال)ال خلف  (و) (2)السابق

 .(3)يكون امرأة
                                         

= 

حكم احلاكم إذا خالف سنة، وأما إذا مل يكن يف املسألة سنة وال إمجاع، 
أيضا : مقلدا، وقالولالجتهاد فيها مساغ، فال ينكر على من عمل هبا جمتهدا، أو 

إخل، أي املسائل اليت ليس فيها دليل جيب العمل به، وجوبا .. ال إنكار: يف قوهلم
ظاهرا مثل حديث ال معارض له من جنسه، وذكر حديث حذيفة يف الذي ال 

 .وهو عام يف اإلنكار يف مثل هذا: يتم ركوعه إخل، قال
منع إمامة املرأة للرجال هو مذهب  إمجاعا يف الرجل باملرأة وذكر النووي وغريه أن( 1)

مجاهري العلماء من السلف واخللف، والفقهاء السبعة واألئمة األربعة وقال أبو 
صلى هو مذهب الفقهاء كافة إال أبا ثور، وتقدم حديث أم ورقة أن النيب : حامد

أذن هلا أن تتخذ يف دارها مؤذنا، وأمرها أن تؤم أهل دارها وإن   اهلل عليه وسلم
 .فيهم رجل وخالف ذلك مجاهري أهل العلم كان

، وألن املرأة عورة، فرمبا تشوش األمر على الرجل فيكون «ال تؤمن امرأة رجال»( 2)
 .سببا لفساد صالته، وصيانتها واجبة

وتصح إمامة اخلنيثى بنساء ويقفن خلفه، كالرجل وإن صلى رجل خلف خنثى ( 3)
أنه رجل، فال إعادة عليه، لصحة صالته وهو ال يعلم أنه خنثى، فبان بعد الفراغ 

يف نفس األمر، وعدم شكه حال الفعل، مبا يفسدها، وتصح إمامة امرأة امرأة 
 وخنثى خنثى قارئني، ورجاال أميني يف نقل وتراويح فقط ويقفون

يا رسول اهلل إين أحفظ القرآن وإن أهل بييت ال : خلفهم حلديث أم ورقة قالت
ال أمامك وقومي وصلى من ورائهم رواه الدارقطين وغريه حيفظونه فقال قدمي الرج

وهلذا جوز : وملا ذكر الشيخ اتباع اإلمام أمحد ملا دل عليه الكتاب والسنة قال
على املشهور عنه أن تؤم املرأة الرجال حلاجة، مثل أن تكون قارئة وهم غري قارئني 
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 :يه الصالة والسالملقوله عل (1)يف فرض (صيب لبالغ)إمامة  (وال)
 .(3)وتصح يف نفل (2)قاله يف املبدع «َل تقدموا صبيانكم»

                                         
= 

ساء مجاعة، لكن هل فتصلي هبم الرتاويح اهـ وال نزاع أن للمرأة أن تصلي بالن
 .يستحب؟ األشهر أنه يستحب هلذا اخلرب وغريه

 .هذا املذهب أن الصيب ال يكون إماًما للبالغ( 1)
وال يصح ملعارضته حديث عمرو وغريه، ومل يعز إىل شيء من كتب احلديث وقال ( 2)

ال يصح وال يعرف له إسناد صحيح، وعنه تصح إذا كان يعقلها : ابن عبد اهلادي
للشافعي وإحدى الرواييت أليب حنيفة، وذكره غري واحد قول أكثر العلماء  وفاقا

، احلديث وحلديث عمرو بن سلمة عند «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل»حلديث 
البخاري وغريه، وهو ابن سبع أو مثان، والذين قدموه مجاعة من الصحابة يف 

نعلم هلم مالفا، وتقدم  عصر النبوة وال يعدل عنه إال بدليل، وقال ابن حزم، ال
أن ذكوان أم وهو غالم مل يبلغ، رواه الشافعي وعبد الرزاق وغريهم، وكرهها مالك 
وأصحاب الرأي يف الفرض، وقال يف الفروع، وبناؤهم املسألة على أن صالهتم 
نافلة، ويقتضي صحة إمامته إن لزمته، قاله صاحب النظم وهو متجه اهـ ومن 

جازت يف الفرض، إال مبخصص جيب املصري وقصة معاذ  جازت إمامته يف النفل
 .مشهورة

 .كرتاويح ووتر، وصالة كسوف واستسقاء إمجاعا، ألنه متنفل يؤم متنفال( 3)
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ولو مبثله، ألنه  (2)(أخرس)ال إمامة  (و) (1)وإمامة صيب مبثله
عاجز عن ركوع أو )إمامة  (وال) (3)أخل بفرض الصالة لغري بدل

أي ال تصح إمامة العاجز عن  (أو قيام) (4)إال مبثله (سجود أو قعود
املرجو زوال )أي الراتب مبسجد  (إال إمام احلي) (5)يام لقادر عليهالق

 .(6)(علته

                                         

 .يعين تصح وفاقا، ألهنا نفل يف حق كل منهما، فاحتدت صالهتما( 1)
قه أو بناطق فال تصح قوال، واحدا وفاقا، واألخرس حمتبس اللسان عن النطق، خل( 2)

 .إعياء، وتقدم
 .وهو القراءة والتحرمية وغريمها، فال يأيت به، وال بدل لذلك، فلم تصح إمامته( 3)
أي عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود وحنو ذلك، فتصح إمامته به، وكذا عاجز ( 4)

عن استقبال، أو اجتناب جناسة، أو عن األقوال الواجبة، وحنو ذلك من األركان 
صح إال مبثله يف العجز عن ذلك الركن أو الشرط أو الواجب،  والشروط، فلم ت

صلى بأصحابه يف املطر  صلى اهلل عليه وسلمكالقارئ باألمي إال مبثله، ألنه 
 .باإلمياء، واختار الشيخ صحة إمامة عاجز عن ركن أو شرط كالقاعد يؤم القائم

 .فلم يصح االقتداء به، كالعاجز عن القراءة إال مبثله( 5)
اليت منعته القيام، ومفهومه أن إمام احلي إذا مل يرج زوال علته إن إمامته ال تصح،  (6)

قال يف اإلنصاف، وهو الصحيح، وهو املذهب، وعليه أكثر األصحاب واحلي 
البطن من القبيلة وحملة القوم، اجلمع أحياء، ومسيت القبيلة باحلي ألن بعضهم حييا 

 .ا املرجو، وزوال نائب فاعلباجلر صفة لعاجز، وكذ (إمام)ببعض و
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ويصلون وراءه ) (1)لئالل يفضي إىل ترك القيام على الدوام
صلى  :ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة (2)(ا ندباجلوسً 
يف بيته، وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى  صلى اهلل عليه وسلم النيب

إنما »: جلسوا فلما انصرف قالاوم قياما، فأشار إليهم أن وراءه ق
وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا »: إىل قوله «جعل اإلمام ليؤتم به

 .(3)روي هذا مرفوعا من طرق متواترة: قال ابن عبد الرب «أجمعون
                                         

وكان يرجى  صلى اهلل عليه وسلمومالفة اخلرب، وال حاجة إليه، واألصل فيه فعله ( 1)
 .زوال علته

 .أي وراء إمام احلي، إذا مرض ورجي زوال علته( 2)
من حديث أنس وجابر وأيب هريرة وعائشة وغريهم، وحكاه ابن حزم قول مجهور ( 3)

صلى اهلل عليه لصحابة فيه، وثبت عن أربعة بعد النيب السلف، وادعي إمجاع ا
، وألن إمام احلي حيتاج إىل تقدميه، خبالف غريه، والقيام أخف، بدليل وسلم

سقوطه يف النفل، وسدا لذريعة مشاهبة الكفار، حيث يقومون على ملوكهم وهم 
 وسلمصلى اهلل عليه تصح قياًما، ملا يف الصحيحني وغريمها، أنه : قعود، وعنه

 . صلى جالًسا، والناس خلفه قيام، وذلك يوم السبت أو األحد وتويف يوم االثنني
وقد صلى قاعدا، والناس من خلفه قيام، فدل على أن حديث أنس : قال اخلطايب

العيد وجابر منسوخ، وقاله الشافعي، وحكى اخلطايب والقاضي والنووي وابن دقيق 
 لعلماء، وذكره يف الفروع اتفاقا، وغريهم صحتها خلفه قياما، قول أكثر ا

 والتحقيق  وألنه األصل،ومل يأمر من صلى خلفه قائما باإلعادة، واختاره يف النصيحة
يصح مع غري إمام احلي وإن مل يرج زواهلا، حكاه يف الفروع وفاقا، ملا ثبت عنه : وعنه

 .وعن الصحابة يف حياته وبعد وفاته
 يستطع القيام استخالف من يصلي باجلماعة يستحب لإلمام إذا مل: وقال الشافعي

= 
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أي حصلت له  (قائما مث اعتل)اإلمام الصالة  (فإن ابتدأ هبم)
ألنه  (1)(اا وجوبً جلس أمتوا خلفه قيامً ف)علة عجز معها عن القيام 

ا، وصلى أبو بكر صلى يف مرض موته قاعدً  صلى اهلل عليه وسلم
 .(2)ا، متفق عليه عن عائشةوالناس خلفه قيامً 

                                         
= 

وألن فيه خروجا من خالف . اهـ صلى اهلل عليه وسلمقائما، كما استخلف النيب 
من منع االقتداء بالقاعد، وألن القائم أكمل، وأقرب إىل كمال هيئات الصالة، 

فعل األمرين، وكان االستخالف أكثر، فدل على  صلى اهلل عليه وسلموالنيب 
ه وأم قاعدا يف بعض الصلوات لبيان اجلواز، وألن الصالة خلفه قاعدا، فضيلت

روي : قال ابن هشام وغريه (أمجعون)أفضل منها خلف غريه قائما، بدرجات، و
بالنصب على احلال، وهو ضعيف،  (أمجعني)بالرفع، تأكيد للضمري، وروي 

 .الستلزامه التنكري وهو معرفة بنية اإلضافة
بال نزع، وألن القيام هو : س، نص عليه، وقال يف اإلنصافومل يصح اجللو ( 1)

األصل، فإذا بدأ به يف الصالة، لزمه يف مجيعها إذا قدر عليه، كمن أحرم يف 
 .احلضر مث سافر

جلس إىل جنبه، عن يسار أيب بكر، وكان أبو بكر يصلي قائما وكان : ولفظه( 2)
أبو بكر بصالة رسول اهلل  يصلي قاعدا، يقتدي صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

يصلي بالناس، وأبو بكر : والناس بصالة أيب بكر، وملسلم صلى اهلل عليه وسلم
 .يسمعهم التكبري، وهو ظاهر الداللة يف اقتداء القائم بالقاعد
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 (1)وكان أبو بكر قد اتبدأ هبم قائما، كما أجاب به اإلمام
وال تصح ) (3)كاألمي مبثله  (2)(وتصح خلف من به سلس البول مبثله)

جناسة  (متنجس)خلف  (وال) (4)حدثا أصغر أو أكرب (ف حمدثخل
 (6)ألنه ال صالة له يف نفسه (يعلم ذلك)إذا كان  (5)غري معفو عنها

 .(7)جهل املأموم حىت انقضت (و)أي اإلمام،  (فإن جهل هو)

                                         

ليس يف احلديثني اآلخرين حجة، : يعين أمحد رمحه اهلل، فيتمها كذلك، وقال( 1)
 .وأنكر النسخ، ومجع بينهما

ال بغري مثله، ألن يف صالته خلال غري جمبور ببدل، لكونه يصلي مع خروج ( 2)
النجاسة اليت حيصل هبا احلدث، املنايف للطهارة، أشبه ما لو ائتم مبحدث يعلم 
حدثه، وإمنا صحت صالته يف نفسه للضرورة، ومبثله لتساويهما يف خروج اخلارج 

مه وقروح سيالة تصح مبثله، ال املستمر وكذا من به جنو وريح ورعاف ال يرقأ د
 .لكان أمشل (من حدثه مستمر)بغري مثله، ولو عرب كالفروع بـ 

أي كما تصح صالة األمي مبثله إمجاعا فتصح، خلف من به سلس البول وحنوه ( 3)
 .مبثله، إذا احتد عذرمها، ال إن اختلف

ولكنه ال صالة يعلم حدثه، ألنه أخل بشرط الصالة مع القدرة، أشبه املتالعب، ( 4)
أمجعت األمة على حترمي الصالة : له يف نفسه، فيعيد من خلفه، وقال غري واحد

 .خلف حمدث علم حدثه
 .سواء كانت ببدنه أو ثوبه أو بقعته( 5)
 .أشبه التالعب فيعيد من خلفه( 6)
 .أي جهلوا احلدث أو النجس حىت فرغوا منها والنسيان كاجلهل( 7)
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 :صلى اهلل عليه وسلملقوله  (1)(ملأموم وحده)الصالة  (صحت)
رواه  «ته، وتمت للقوم صالتهمإذا صلى الجنب بالقوم أعاد صال»

 .(2)حممد بن احلسني احلراين، عن الرباء بن عازب
                                         

 .عي، ومجهور السلف واخللف، ويعيد اإلمام وحدهوفاقا ملالك والشاف( 1)
ابن احلارث األنصاري، صحايب ابن صحايب، استصغر يوم بدر، ونزل الكوفة ( 2)

يصلون » صلى اهلل عليه وسلم:ومات سنة اثنتني وسبعني رضي اهلل عنه، ولقوله 
رواه البخاري وغريه،  «لكم فإن أصابوا فلكم وهلم، وإن اخطأوا فلكم وعليهم

دخل يف صالة الفجر، فأومأ بيده أن مكانكم مث جاء ورأسه : حلديث أيب بكرةو 
وإسناده صحيح،  «إمنا أنا بشر، وإين كنت جنبا»: يقطر، فصلى هبم، وقال

وصح عن عمر أنه صلى بالناس الصبح، مث خرج إىل اجلرن، فإهراق املاء، فوجد 
ن وعلي وابن عمر، وهذا يف ثوبه احتالما، فأعاد ومل يعد الناس، وحنوه عن عثما

 . يف حمل الشهرة، ومل ينكر، فكان إمجاعا
وبذلك مضت سنة اخللفاء الراشدين، فإهنم صلوا بالناس، مث رأوا اجلنابة : وقال الشيخ

بعد الصالة، فأعادوا، ومل يأمروا الناس باإلعادة، وألن احلدث مما خيفي وال سبيل 
الناس يف انعقاد صالة املأموم : إىل معرفته، فكان املأموم معذورا، وقال

أهنا منعقدة  (والثاين)أنه ال ارتباط بينهما  (أحدها)بصالةاإلمام على ثالثة أقوال، 
أهنا منعقدة هبا، لكن إمنا يسري النقص، إىل صالة املأموم،  (والثالث)هبا مطلقا، 

 مع عدم العذر منهما، فإما مع العذر فال يسري النقص، فإذ كان اإلمام يعتقد
طهارته، فهو معذور يف اإلمامة، واملؤمت معذور يف اإلمامة، واملؤمت معذور يف 
اإلئتمام، وهذا قول مالك وأمحد وغريمها، وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة يف 
هذه املسألة، وهو أوسط األقوال، ويدل على صحته ما يف الصحيح، عن أيب 

يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، »: قال صلى اهلل عليه وسلمهريرة أن رسول اهلل 
فهذا نص يف أن درك خطئه عليه، ال على  «وهلم، وإن اخطأوا فلكم وعليهم

 .املأموم
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وإن علم معه واحد  (1)وإن علم هو، أو املأموم فيها استأنفوا
شك يف  أو (3)ا عليه فيها سهواوإن علم أنه ترك واجبً  (2)أعاد الكل

إخالل إمامه بركن أو شرط صحت صالته معه، خبالف ما لو ترك 
وإن كان أربعون فقط يف  (4)غالبا ىة أو االستقبال، ألنه ال خيفالسرت 

 مجعة،وفيهم واحد حمدث أو جنس، 

                                         

أي وإن علم اإلمام احلدث أو النجس وهو يف الصالة استأنفوا أو علم املأموم ( 1)
يعجبين أن يبتدئوا : حدثه أو جنسه يف الصالة استأنفوا لعدم صحتها، قال أمحد

: ة، وإن كان املأموم واحدا وادعاه، وكان غري مقبول اخلرب، مل يرجع القولالصال
ببين املأموم، وفاًقا ملالك والشافعي، حمافظة على فضيلة : واستأنف هو فقط، وعنه

يبنون على صالهتم، ألن مامضى منها صحيح، وقالت : اجلماعة، قال الشافعي
س، وهو ظااهر وعنه يستخلف اختلفت الصحابة يف ذلك، فيصار للقيا: احلنفية

اإلمام،والدليل على ثبوت االستخالف شرًعا إمجاع الصحابة، وقصة عمر 
 .مشهورة، وعلى رعف فأخذ بيد رجل فقدمه وانصرف، رواه سعيد

أي فتبطل صالة الكل بعلم واحد من املأمومني الذين معه، واختار القاضي ( 2)
إن علم اثنان وأنكر هو : أبو طالب واملوفق والشارح وغريهم، يعيد العامل، ونقل

يعيد من علم فقط، وفهم : أعاد الكل، واحتج خبرب ذي اليدين، وقاعدة الشيخ
 .منه أنه لو علم واحد أو أكثر ممن ليس معه، مل تبطل صالة املأمومني

 .صحت صالته معه( 3)
 .موكذا إن فسدت صالته لرتك ركن، فسدت صالهتم، كما لو ترك تكبرية اإلحرا( 4)
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إمامة )تصح  (وال) (1)أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما
 .(3)منسوب إىل األم، كأنه على احلالة اليت ولدته عليها (2)(أمي

أو يدغم  (4)(الفاحتة)أي حيفظ  (من ال حيسن)أي األمي  (وهو)
فيها ما ال يدغم بأن يدغم حرفا فيما ال مياثله أو يقاربه، وهو 

 .(5)األرت
                                         

ألن احملدث أو النجس وجوده كعدمه، فينقص العدد املعترب للجمعة، وكذا العيد، ( 1)
 .وهذا على القول بأن األربعني شرط فيها ويأيت

مبن حيسنها، مضت السنة على ذلك، قاله الزهري وغريه، فتبطل صالة املأموم ( 2)
فلم يصح اقتداء القادر القتدائه مبن ال جيوز االقتداء به إمجاًعا، ألن القراءة شرط، 

عليه بالعاجز، كالطهارة وهو يتحملها عن املأموم، والعاجز عنها ليس من أهل 
التحمل، وعند أيب حنيفة ومالك تبطل صالة اإلمام أيضا، إلمكانه الصالة خلف 
من حيسنها، واملذهب وفاًقا للشافعي، ال تبطل صالة اإلمام كاألميني، واألمي لغة 

أنا أمة »: باألمي، وقال صلى اهلل عليه وسلمذلك وصفه من ال يكتب، ومن 
 «أمية ال نكتب وال حنسب

منسوب إىل األم، إن : باٍق على جبلته، مل يقرأ ومل يكتب، وقال القاضي عياض( 3)
ال يكت ن وال يقرأن مكتوبًا فلما كان االبن  -يف الغالب من أحواهلن  -النساء 

ألمة العرب، أمية، ألهنا مل تكن تكتب وال  بصفتها نسب إليها، كأنه مثلها وقيل
 .تقرأ املكتوب

 .يعين عند الفقهاء اصطالحا، من ال حيفظ الفاحتة( 4)
باملثناة املشددة، ورت رتتا كان يف لسانه رتة أي عجمة فهو أرت، وهو من ( 5)

 من يبدل الراء: يدغغم حرفا يف حرف، يف غري موضع اإلدغام، وقيل
= 
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إال  (2)اكمن يبدل الراء غينً   (1)بغريه، وهو األلثغ (أو يبدل حرفا)
أو يلحن فيها حلنا حييل ) (3)ضاد املغضوب عليهم والضالني بظاء

 .(4)(اهدنأ)وفتح مهزة  (أنعمت)وضم تاء  (إياك)ككسر كاف   (املعىن
                                         

= 

قه رتج يف كالمه، ويف املذهب هو الذي يف لسانه عجلة من يلح: بالياء وقيل
 .تسقط بعض احلروف، وكذا األلكن ال تتبني قراءته

باملثلثة واملعجمة وهو حتول اللسان من حرف إىل حرف كما صرح به هو وغريه، ( 1)
 .وحبسة بالكالم، وأبدل الشيء وبدله غرّيه اختذ عوضا عنه

بدال، وإمنا مها متلفتان صوتا ومرجا فال حيصل ألن الغني مل تكن من أحرف اإل( 2)
هبما مقصود القراءة، وكذا إبدال الراء الًما أو ياء، أو السني ثاء أو اجليم شيًنا أو 

 .إبدال حرف حبرف متلفي املخرج، وحكي فيه اإلمجاع
فال يصلي خلف األلثغ يعين إال من هو مثله اهـ وال تضر لثغة يسرية : قال الشيخ

 .ع أصل املخرجمل متن
فال يصري به أمًيا، سواء علم الفرق بينهما لفظا ومعىن أو ال، ألن كال منهما من ( 3)

الضاد إذا : طرف اللسان، وبني األسنان، وكذلك مرج الصوت واحد،وقال الشيخ
أخرجه من طرف الفم، كما هو عادة كثرية من الناس، ففيه وجهان، الثاين يصح، 

شيء واحد، وجنس وأحدمها من جنس اآلخر، لتشابه ألن احلرفني يف السمع 
املخرجني والقارئ إمنا يقصد الضالل املخالف للهدي، وهو الذي يفهمه 

والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر اإلخالل بتحرير : املستمع، وقال ابن كثري
 . ما بني الضاد والظاء لقرب مرجيهما

 قال اجلوهري اللحن اخلطأ يفإذا غرّيه عجًزا عن إصالحه فهو أمي ( 4)
مل  (أهدنا)فالن حلان أي خيطئ، وحلانة أيضا اهـ وإذا فتح مهزة : اإلعراب، يقال

أهد إلينا، وإذا عجز عن : بفتح اهلمزة (أهدنا)تصح إمامته إال مبثله، ألن معىن 
= 
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مل يكن  (نستعني)ونون  (نعبد)فإن مل حيل املعىن كفتح دال 
وال يصح اقتداء عاجز عن  (2)فتصح ملساواته له (إال مبثله) (1)أميا

وال  (3)نصف الفاحتة األول، بعاجز عن نصفها األخري، وال عكسه
 .(4)اقتداء قادر على األقوال الواجبة بعاجز عنها

                                         
= 

 .فرض القراءة مل تصح إال مبثله
 .فتصح إمامته( 1)
إن حلن حلنا حييل املعىن : إخل، قال الشيخ. وال تصح: إمجاعا وهو استثناء من قوله( 2)

يف الفاحتة مل يصل خلفه إال من يكون حلنه مثل حلنه، إذا كانا عاجزين عن 
وهو يعلم أنه ضمري املتكلم، فال  (أنعمت)إصالحه، وذكر أنه مثل أن يقول 

اواة تصح، وإن مل يعلم أنه حييل، واعتقد أنه ضمري املخاطب ففيه نزاع اهـ واملس
 .املماثلة واملعادلة

أي العاجز عن نصفها األخري، بعاجز عن نصفها األول، وال من يبدل حرفا ( 3)
منها، مبن يبدل حرفا غريه، والعلة يف لك عدم املساواة، وإن مل حيسنها، لكن 
أحسن بقدرها من القرآن، مل جيز أن يأمت إال مبن ال حيسن شيئا منها، ولو اقتدى 

 .يعرف حاله، مل جيب البحث عن كونه قارئا، بناء على الغالب يف سرية مبن ال
 .لعدم املساواة( 4)
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وال صالة من  (حه مل تصح صالتهعلى إصال)األمي  (وإن قدر)
أي   (وتكره إمامة اللحان) (1)ائتم به، ألنه ترك ركنا مع القدرة عليه

فإن أحاله يف غري الفاحتة مل مينع  (2)كثري اللحن الذي ال حييل املعىن
 .(4)إال أن يتعمده، ذكره يف الشرح (3)صحة إمامته

                                         

ألنه : وذلك بإخراجه عن كونه قرآنا فهو كسائر الكالم، قال يف الشرح واملبدع( 1)
: ترك ركنا من أركان الصالة، مع القدرة عليه، أشبه تارك الركوع، قال يف الفروع

 .صلحه صحتويكفر إن اعتقد إباحته، ومىت أ
فأما اللحن اخلفي، واللحن الذي ال حييل املعىن فال : وال تبطل به، قال الشيخ( 2)

 (عليُهم)يبطل الصالة، ويف الفاحتة قراءات كثرية، قد قرئ هبا فلو قرأ عليهم و
فهذه قراءات مشهورة ولو قرأ  (الزراط)و (السراط)و (الصراط)أو قرأ  (عليه م)و
أو قرأ بالكسر، وحنو  (ربُّ العاملني)أو  (ربَّ العاملني)قرأ أو  (احلمدَ )و (احلمدُ )

ذلك لكان قد قرأ قراءات قد قرئ هبا، وتصح الصالة خلف من قرأ هبا، وإن كان 
إمام راتب، يف البلد أقرأ منه صلى خلفه اهـ وال تكره إمامة من سبق لسانه 

 .باليسري منه، فقل من خيلو منه
 .بركن وال واجب ألن ما سوى الفاحتة ليس( 3)
فيصري عمده كالكالم، فإن تعمد غري األمي إدغام ما ال يدغم، أو اللحن احمليل ( 4)

للمعىن، أو قدر أمي على إصالحه فرتكه، أو زاد من يدغم أو يبدل أو يلحن 
وإن حلن حلنا : على فرض القراءة، يعين الفاحتة عمدا، مل تصح صالته، قال الشيخ

 .لفاحتة، وتعمده بطلت صالتهحييل املعىن، يف غري ا
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 (1)تهوإن أحاله يف غريها سهوا أو جهال، أو آلفة صحت صال
والفأفاء الذي يكرر الفاء،  (2)وحنومها (الفأفاء والتمتام)تكره إمامة  (و)

من ال يفصح ببعض )تكره إمامة  (و) (3)والتمتام الذي يكرر التاء
 .(5)وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا (4)كالقاف والضاد  (احلروف

                                         

إن : وجعاًل له كاملعدوم، وقال الشيخ« عفي عن أميت اخلطأ والنسيان»: لقوله( 1)
حلن حلنا ال حييل املعىن يف غري الفاحتة، سهوا أو عجزا صحت الصالة خلفه 

 .واآلفة العاهة مجعها آفات
ونفرة الطبع عن  كالوأواء، وهو من يكرر الواو، وكذا سائر احلروف، لزيادته،( 2)

 .مساعه
وفأفأ فأفأة أكثر الفاء، وتردد فيها يف كالمه، وقيل حبسه يف اللسان والتمتمة رده ( 3)

الكالم إىل التاء وامليم، أو خيطئ موضع احلرف، فريجع إىل لفظ كتاء وامليم، وإن 
 مل يكن بينا، والقياس التأتاء، وتصح ألهنما يأتيان باحلروف على وجهها، ويزيدان

 .مها مغلوبان عليها، فعفي عنها، وكرهت هلما
من قرأ وال الضالني بالظاء املشالة مل تصح، ألنه حييل : لعدم فصاحته،وقيل( 4)

يصح يف : املعىن، يقال ظل يفعل كذا، إذا فعله هناًرا، فهو كاأللثغ، وقال الشيخ
أصح الوجهني، وعلله بأنه إمنا يقصد الضالل الذي هو ضد اهلدي، وألن 

 .مرجهما من طرف اللسان وبني األسنان، فمخرج الصوت واحد وتقدم
إلتيانه بفرض القراءة واألعجمي كل من ليس من العرب، سواء كان من الفرس ( 5)

أو الرتك أو اإلفرنج أو غريهم، والعرب جيل من الناس خالفهم وهم البينوا 
 .العروبة، والذين هلم نسب صحيح يف العرب
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وأقطع يدين أو رجلني، أو إحدامها  (1)وكذا أعمى وأصم وأقلف
 .(3)ومن يصرع (2)إذا قدر على القيام

                                         

ذا سها ال ميكن تنبيهه بتسبيح وال إشارة، وتصح، والصمم انسداد فتكره ألنه إ( 1)
األذن، وثقل السمع، ويف الكليات، هو أن يكون الصماخ قد خلق باطنه أصم 
ليس فيه التجويف الباطن، املشتمل على اهلواء الراكد، الذي يسمع الصوت 

فألن بتموجه، وأما األقلف فلالختالف يف صحة إمامته، وأما صحة إمامتهم 
الكل منهم ذكر مسلم عدل، قارئ ال خيل بشيء من أفعال الصالة وال 
بشروطها، فصحت إمامته كالبصري والسميع واملختون، مث إن كان األقلف مفتوق 
القلفة ميكنه غسل ما حتتها، فال بد من غسل النجاسة اليت حتتها، فلو تركها مل 

، مع القدرة على إزالتها وإال تصح صالته قوال واحدا، حلمله جناسة ال يعفى عنها
فهي معفو عنها، لعدم إمكان إزالتها، وكل جناسة معفو عنها، ال تؤثر يف بطالن 

 .الصالة
بأن جعل له رجلني من خشب وحنوه، وأما إذا مل ميكنه القيام فال تصح إمامته ( 2)

إذا   :إال مبثله، وأما أقطع اليدين، فإذا أمكنه السجود عليهما فقال شيخ اإلسالم
كانت يداه يصالن إىل األرض يف السجود، فإنه جتوز الصالة خلفه بال نزاع، 
وإمنا النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلني وحنو ذلك، ومل ميكنه وأما إذا أمكنه 

أمرت » صلى اهلل عليه وسلمالسجود على األعضاء السبعة، اليت قال فيها النيب 
 .يث، فإن السجود تام، وصالة من خلفه تامة، احلد«أن أسجد على سبعة أعظم

علة : بالبناء اجملهول، من الصرع، وهو داء يشبه اجلنون، ويف الصحاح وغريه( 3)
معروفة، وعند األطباء، علة متنع األعضاء النفسانية عن أفعاهلا، منعا غري تام، 

ء، وسببه سدة تعرض يف بعض بطون الدماغ، ويف جماري األعصاب احملركة لألعضا
من خلط غليظ، أو لزج كثري، فتمنع الروح، عن السلوك فيها، فتشنج األعضاء، 

 .وحتدث فيها رعدة، وحركات متلفة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

116 

أن )يكره  (و) (1)فتصح إمامتهم مع الكراهة، ملا فيه من النقص
 صلى اهلل عليه وسلملنهيه  (2)(أجنبية فأكثر ال رجل معهن)امرأة  (يؤم

أو أجنبيات معهن رجل،  (4)فإن أم حمارمه (3)أن خيلو الرجل باألجنبية
 صلى اهلل عليه وسلممع النيب فال كراهة، ألن النساء كن يشهدن 

كخلل يف دينه أو   (ا أكثرهم يكرهه حبققومً )أن يؤم  (أو) (5)الصالة
 .(6)فضله

                                         

أو تضحك رؤيته، ومن اختلف يف صحة إمامته، ويؤخذ منه  : قال يف الفروع( 1)
 .كراهة إمامة املوسوس لئال يقتدى به

 .ه، وكذا لو كان فيهن حمرم لهأي من حمارم إحداهن، فإن كان فيهن رجل مل يكر ( 2)
، وغري ذلك من «ال خيلون أحدكم بامرأة إال مع ذي حمرم»ففي الصحيحني ( 3)

األحاديث، فيحرم عليها وعليها، ويكره بأكثر، ملا فيه من مالطة الوسواس، وال 
حيرم، ألن النساء اجملتمعات ال يتمكن يف الغالب من مفسدة بعضهن يف 

 .حضرهتن
رمن عليه، بنسب أو سبب مباح، أو حمارمه ومعهن أجنبيات فال  وهن من حي( 4)

 .كراهة
وأقرهن على ذلك، وإن خال رجال بامرأة فاملشهور حترميه ألنه قد يقع اتفاق ( 5)

رجال على فاحشة امرأة، إال أن يكونوا ممن يبعد مواطأهتم على الفاحشة، واألمرد 
 .ملرأة موجود فيهاحلسن له حكم املرأة، ألن املعىن املخوف يف ا

إذا كرهه اثنان أو ثالثة فال بأس، : وكان فيهم من هو أوىل منهم، وقال أمحد( 6)
 .عين به الظلمة: وحىت يكرهه أكثرهم، وقيل
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 ال ة َل تجاوز صالتهم » :صلى اهلل عليه وسلم: لقوله
وامرأة باتت وزوجها عليها  (2)العبد اآلبق حتى يرجع (1)آذانهم
ذي وقال يف رواه الرتم (4)«وإمام قوم وهم له كارهون (3)ساخط
 .(5)حسن غريب وفيه لني: املبدع

                                         

 .مجع أذن، أي ال ترفع إىل اهلل، رفع العمل الصاحل( 1)
 .أي إىل أمر سيده( 2)
 .يعين لسوء خلقها وحنوه( 3)
اهة الدينية، لسبب شرعي، قال اخلطايب والبغوي وغريمها، قيده أهل العلم بالكر ( 4)

ٍٍ ظامل، أو من تغلب على إمامة الصالة وال  ٍٍ إذا كرهوا ملعىن مذموم، كواٍل
يستحقها، أو ال يتصون من النجاسات، أو ميحق هيئات الصالة، أو يتعاطى 
معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق وحنوهم، فإن مل يكن شيء من ذلك فال 

إذا كانوا يكرهونه ألمر يف دينه مثل  : كراهة، والعتب على من كرهه، وقال الشيخ
كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته وحنو ذلك، وحيبون آخر أصلح منه يف دينه، 
مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين، فإنه جيب أن يويل عليهم هذا الذي 

صلى كما يف احلديث عنه   حيبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمنهم،
رجل أم قوًما وهم له  : ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم»: أنه قال اهلل عليه وسلم

إذا كان : وقال أيضا «كارهون، ورجل ال يأيت الصالة إال دباًرا، ورجل اعتبد حمررا
بينهم معاداة من جنس معاداة أهل األهواء واملذاهب مل ينبغ أن يؤمهم ألن 

الختتلفوا »الة مجاعة إمنا يتم االئتالف وقال عليه الصالة والسالم املقصود بالص
املستحب أن ال يؤمهم صيانة لنفسه، وقال : وقال القاضي «فتختلف قلوبكم

أو لدنياه، وهو ظاهر كالم مجاعة، وال يكره االئتمام به، ألن الكراهة يف : اجملد
 .حقه

 ناد حسن عن ابن عباسوحسنه الرتمذي واحلافظ، ورواه ابن ماجه بإس( 5)
= 
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 (1)فإن كان ذا دين وسنة، وكرهوه لذلك، فال كراهة يف حقه
وكذا اللقيط  (2)(وتصح إمامة ولد الزنا واجلندي إذا سلم دينهما)

يؤم » :صلى اهلل عليه وسلملعموم قوله  (3)واألعرايب حيث صلحوا هلا
 (5)دي الصالة مبن يقضيهامن يؤ )تصح إمامة  (و) (4)«القوم أقرؤهم

 .(6)من يقضي الصالة مبن يؤديها (وعكسه

                                         
= 

وأبو داود وغريه عن عبد اهلل بن عمرو، وأليب داود من طريق اإلفريقي أهنا ال تقبل 
أتى بواجب وحمرم فقاوم صالته، فلم تقبل إذ الصالة املقبولة : صالته، قال الشيخ

 .ما يثاب عليها
 .وإمنا العتب على من كرهه كما تقدم( 1)
مجهور العلماء، واجلندي مجعه أجناد وجنود،  وهو مذهب: قال احلافظ وغريه( 2)

 .أعوان السلطان وأنصاره وعساكره، وجتند صار جنديا
هو مذهب مجهور العلماء وكذا منفي لعان، : وسلم دينهم وقال احلافظ وغريه( 3)

وصلى الناس خلف ابن زياد، وهو ممن يف نسبة نظر، وقالت عائشة يف ولد الزنا، 
شيء، واللقيط امللقو املولود، الذي ينبذ ال يدري ما أصله ليس عليه من وزر أبويه 

 .فيلقط ويأيت يف بابه، إن شاء اهلل تعاىل
 .احلديث وتقدم فهو بعمومه مشلهم( 4)
إذا كان يؤخر صالة الظهر مع العصر مجعا، فيأيت آخر وقد خرج وقت الظهر ومل ( 5)

وحنوه، لصحة القضاء يصله، فيصلي الظهر مع ذلك الناوي للجمع، أو لعذر نوم 
 .بنية األداء فيما إذا صلى فبان بعد خروج الوقت

كظهر أداء، خلف ظهر قضاء، قال اخلالل، املذهب عندي يف هذا رواية ( 6)
 .واحدة، وغلط من نقل غريها
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وكذا لو قضى ظهر  (1)ألن الصالة واحدة، وإمنا  اختلف الوقت
لقوله  (3)(مفرتض مبتنفل)ائتمام  (ال) (2)يوم ، خلف ظهر يوم آخر

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فال ختتلفوا »: صلى اهلل عليه وسلم 
 .(4)«عليه

 
                                         

() فصحت، ألنه يف معناه . 
()  كقضاء ظهر يوم أربعاء، خلف ظهر يوم مخيس، وحنوه . 
() وا بأن صالة األموم ال تؤدى بنية اإلمام، الختالفهماهذا املذهب ، وعلل . 
()  أي فيكون صالة املأموم غري صالة اإلمام اختالف عليه؛ ألن صالة املأموم ال

: تتأدى بنية صالة اإلمام، إال إذا صلى هبم يف خوف صالتني، فيصح وعنه
يب صلى اهلل يصح، وفاًقا للشافعي، لصالة معاذ بقومه العشاء، وكان يصلي مع الن

هي له »: عليه وسلم تلك الصالة ، متفق عليه، ويف بعض ألفاظ حديث جابر
، وملا استدلوا به من صالته صلى اهلل عليه وسلم بالطائفة الثانية يف صالة «تطوع

اخلوف، وهي له نافلة، وألهنما صالتان اتفقتا يف األفعال املعهودة، وتصحان 
يعين  «فال ختتلفوا عليه»: على األخرى، وقولهمجاعة وفرادى، فصح بناء إحدامها 

يف األفعال، كما هو ظاهر من فعله صلى اهلل عليه وسلم، وإقراره ملعاذ، ولقوله يف 
إخل، واختاره يف النصيحة، والتبصرة، واملوفق،  «وإذا ركع فاركعوا»: آخر احلديث

 . والشيخ، وعبد اهلل بن الشيخ حممد وشيخنا وغريهم
الذين منعوا ذلك ليس هلم حجة مستقيمة، فإهنا احتجوا بلفظ ال يدل و : قال الشيخ 

، وبأن اإلمام ضامن، وليس يف «إمنا جعل اإلمام ليؤمت به»: على حمل النزاع كقوله
هذين ما يدفع تلك احلجج، واالختالف املراد به االختالف يف األفعال، كما 

ة، خلف من يصلي قيام جاء مفسًرا، واختار جواز صالة من يصلي العشاء اآلخر 
 . رمضان، يصلي خلفه ركعتني، مث يقوم فيصلي، فيتم ركعتني
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من يصلي )يصح ائتمام  (وال) (1)النفل خلف الفرضويصح 
ولو مجعة يف غري املسبوق، إذا  (2)(الظهر مبن يصلي العصر أو غريمها

فإن كانت إحدامها ختالف األخرى : قال يف املبدع (3)أدرك دون ركعة
 ونفالً : وقيل (4)اكصالة كسوف واستسقاء، وجنازة وعيد منع فرضً 

 .(5)األفعال انتهىألنه يؤدي إىل املخالفة يف 

                                         

فصليا معنا، فإهنا لكما »: وقوله «أال رجل يتصدق على هذا؟»: إمجاعا لقوله( 1)
وألن يف نية اإلمام ما يف نية املأموم، وهو نية التقرب وزيادة، وهي  «نافلة

 .الوجوب، فال وجه للمنع
يصح ائتمام من يصلي الظهر مبن : إىل االختالف كما تقدم، وعنه ألنه يؤدي( 2)

وهي فرع على ائتمام املفرتض : يصلي العصر وغريها، واختاره الشيخ وغريه
 .باملنتفل وتقدم، بل هنا أوىل، لصحة الظهر خلف من يصلي اجلمعة، كما سيأيت

ًرا، حالة كونه أي من اجلمعة، وكان نوى الظهر، ودخل وقته، فإنه ينويها ظه( 3)
 .داخاًل مع اإلمام، فيجوز أن يقتدي به

أي امتنع فعلها خلف فرض، ألنه يؤدي إىل التخالف يف األفعال، لتغايرمها صورة  ( 4)
كمن يصلي فجًرا خلف استسقاء أو غريها، هذا إذا اعتقد أن تلك فرض كفاية، 

خلف وهو يف بعض الصور ظاهر يف الدليل، وأما صالة فجر : قال شيخنا
 .استسقاء وعيد فاالختالف يسري، ولو ترك مل تبطل به

صالة نفل خلف نفل ختالًفا، كشفع مثال خلف كسوف لتغايرمها : أي وقيل( 5)
 .صورة، ومل يذكر األصحاب هذه العبارة سوى صاحب املبدع
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فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر ال خيالفه يف أفعاله،  
 .(2)حىت على القول الثاين (1)كشفع وتر خلف تراويح

                                         

 .منع فرًضا، ألن النافلة أوسع من الفريضة: يؤخذ من قول صاحب املبدع: أي( 1)
شروط اإلمامة مثانية، إسالم وعدالة وعقل : وقيال نفال، قال يف الغاية: لهوهو قو ( 2)

ونطق ومتييز، وبلوغ إن أم بالغا يف فرض، وذكورية إن أم ذكرا، وقدرة على شرط 
 .وركن، وواجب إن أم قادًرا، وتقدمت مفصلة موضحة
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 فصل

 (1)في موقف اإلمام والمأموين

 
كانوا أو نساء، إن كانوا اثنني   رجاالً  (يقف املأمومون)السنة أن 

السالم، كان إذا قام إىل لفعله عليه الصالة و  (2)(خلف اإلمام)فأكثر 
ويستثىن منه إمام العراة يقف وسطهم  (3)الصالة قام أصحابه خلفه

 .(4)اوجوبً 

                                         

 .يف الفرض أو النفل يف صالة اجلماعة( 1)
نوا رجلني فأكثر، أو صبيني فأكثر، أو رجاًل وصبًيا، بإمجاع املسلمني، سواء كا( 2)

عند العلماء كافة، إال ابن مسعود وصاحبيه فيكونون صًفا، وقال ابن القيم، 
 .اإلمام يسن له التقدم باالتفاق، واملؤمتون يسن يف حقهم االصطفاف باالتفاق

حلاجة كضيق  نقله اخللف عن السلف، واستمر أمر املسلمني عليه، إال ما استثين( 3)
أن جابًرا وجباًرا وقف أحدمها عن ميينه واآلخر : مكان وحنوه، ويف صحيح مسلم

عن يساره فأخذ بأيديهما حىت أقامهما خلفه، وألنه إمنا قدم لرياه املأمومون فيأمتوا 
به، ويكون اإلمام مقابال لوسط الصف، خلرب وسطوا اإلمام وسدوا اخللل، ونقله 

ت احملاريب كذلك، وتقدم اإلمجاع على أنه إذا كان اخللف عن السلف، وبني
بابن عباس وجابر  صلى اهلل عليه وسلماملأموم واحدا قام عن ميينه، لصالته 

وغريمها، وهو قول العلماء كافة، ويأيت اجلواب عن أثر ابن مسعود إنه لضيق 
 .املكان

 .إذا مل يكونوا يف ظلمة، فإن كان فال وجوب وتقدم( 4)
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 (1)ا، ويأيتواملرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابً 
 (2)(عن ميينه أو عن جانبيه)أي مع اإلمام  (معه)وقوفهم  (ويصح)

رأيت رسول  هكذا: ألن ابن مسعود صلى بني علقمة واألسود، وقال
 .فعل، رواه أمحد صلى اهلل عليه وسلماهلل 

ال يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن : وقال ابن عبد الرب
إلقدامه أي إلقدام اإلمام، فال تصح للمأموم ولو  (3)مسعود
 .(4)بإحرام

                                         

 .وهذا أسرت. وإمامة النساء تقف يف صفهن، ألنه يستحب هلن التسرت: ولهيعين ق( 1)
صلى اهلل ألن تقدم اإلمام سنة ملواظبته : ويكره عند مجاهري العلماء، قال النووي( 2)

 .واإلعراض عن سنته مكروه عليه وسلم
وهو يف صحيح مسلم وغريه من طريقني، بدون آخره، ويف طريق به، وإن صح ( 3)

ضيق املكان، كما قاله ابن سريين، وأيضا كان مبكة، وخرب جابر وغريه كان فلعله ل
باملدينة، وتقدمه متواتر ال عدول عنه، ولعل ابن مسعود مل يطلع على قصة جابر 
واليتيمم وخفي عليه النسخ، كما صرح به احلازمي وغريه، وأيضا هو مهجور 

علقمة هو ابن قيس بن عبد اهلل الظاهر باإلمجاع، ويف الثالثة ال فيما زاد عنهم، و 
النخعي الكويف، تويف بعد الستني أو السبعني، واألسود هو ابن يزيد بن قيس 

 .النخعي مات سنة أربع وسبعني
أي ولو كان تقدم على إمامه بإحرام مث إن كان متقدما حال اإلحرام مل تنعقد ( 4)

 الك قال يفوبعده بطلت بتقدمه وذكر الشيخ وجًها يكره، وتصح وفاًقا مل
تصح مجعة وحنوها بعذر، اختاره : الفروع وأمكن االقتداء وهو متجه، وقيل

= 
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 (2)واالعتبار مبؤخر القدم وإال مل يضر (1)ا حبالألنه ليس موقفً 
حىت لو مد رجليه وقدمهما على  (3)باأللية وإن صلى قاعدا فاالعتبار

 .(5)وإن كان مضطجعا فباجلنب (4)اإلمام مل يضر

                                         
= 

إذا مل : من تأخر بال عذر فلما أذن جاء فصلى قدامة عذر، قال: شيخنا، وقال
ميكنه أن يصلي مع اجلماعة إال قدام اإلمام، فإنه يصلي هنا، ألجل احلاجة، وهو 

ل الكلية أن املعجوز عنه يف الشرع ساقط قول طوائف من أهل العلم، ومن األصو 
الوجوب، واملضطر إليه بال معصية غري حمظور، فلم يوجب اهلل ما يعجز عنه 

 .العبد، ومل حيرم ما يضطر إليه
إمنا جعل اإلمام »: صلى اهلل عليه وسلموهو مذهب أيب حنيفة والشافعي، لقوله ( 1)

فيه ثالثة : ول فال يصح، وقال الشيخوألنه مل ينقل وال هو يف معىن املنق «ليؤمت به
 .أوالها الصحة إذا مل ميكنه إال تكلفا: أقوال

فإن تقدم مبؤخر القدم ضر، وإال مل يضر، والقدم : عطف على حمذوف تقديره( 2)
فرأيت الرجل يلزق منكبه : قال« أقيموا صفوفكم»هو العقب ملا يف الصحيحني، 

أصابع املأموم لطول قدمه، وال تقدم مبنكب صاحبه،وكعبه بكعبه وال يضر تقدم 
رأسه يف السجود لطوله، واحلكم على كل من تقدم بكل القدمني أو تأخر هبما، 
أو انفصل بقدرمها، ببطالن صالته، ال دليل عليه، وال نزاع أن تسوية الصف سنة، 

 .والرتاص إلزاق الكعاب سنة مؤكدة، وشريعة مستقرة
 .ألهنا حمل القعود( 3)
و قدم القائم رجله مرفوعة عن األرض، لعدم اعتماده عليها، وقال يف كما ل( 4)

 .الفروع ويتوجه العرف
القياس : ال أعرف هذا، وال إمامة فيه، وقال ابن رشد: وقال بعض أهل العلم( 5)

 .جوازه إن أمكن فاهلل أعلم
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وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إىل وجه إمامه أو ظهره إىل 
وإن  (2)ال إن جعل ظهره إىل وجه إمامه، ألنه متقدم عليه (1)ظهره

ته فإن كان املأموم يف جه (3)وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت
إن مل يكونا يف جهة واحدة، فتبطل  (4)أقرب من اإلمام يف جهته جاز

 (6)ويغتفر التقدم يف شدة خوف، وإذا أمكن املتابعة (5)صالة املأموم
 .(7)أي مع خلو ميينه (عن يساره فقط)يصح للمأموم إن وقف  (وال)

 .(7)ميينه

                                         

 .يف األصح وفاًقا، ألنه ال يتحقق تقدمه عليه، وال يعتقد خطؤه( 1)
 .اد جهتهمامع احت( 2)
كما فعله ابن الزبري، وامجعوا عليه، وال يضر تقدم املأموم حيث كان يف اجلهة ( 3)

جيوز : املقابلة لإلمام ألنه يف غري جهته، وال يتحقق تقدمه عليه، وقال يف الفروع
تقدمي املأموم يف جهتني وفاًقا، والصف األول حينئذ يف غري جهة اإلمام هو ما 

 .لذي وراء اإلمام، ال ما قرب من الكعبةاتصل بالصف األول ا
 .صرح به يف املبدع، وهو معىن كالم صاحب املنتهى وغريه( 4)
 .إن تقدم عليها فيها، ألنه يكون يف حكم املتقدم على إمامه( 5)
أي أمكن املأموم املتابعة حال شدة اخلوف، كوقوع املسايفة واملضاربة واملصاولة ( 6)

إليه، وحذف املفعول ألنه فضلة، فإن مل ميكنه متابعته مل  واجملاولة، لدعاء احلاجة
 .يصح االقتداء

 .سواء كان خلفه مأمومون أو ال( 7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

116 

أدار ابن عباس  صلى اهلل عليه وسلمإذا صلى ركعة فأكثر، ألنه 
وإذا كرب عن يساره أداره من ورائه إىل  (1)ن يساره إىل ميينهوجابرا ع

فإن كرب اآلخر عن يساره،  (3)فإن كرب معه آخر وقفا خلفه (2)ميينه
فإن شق ذلك أو تعذر تقدم اإلمام فصلى  (4)أدارمها بيده وراءه

 .(5)بينهما، أو عن يسارمها
                                         

أخذ برأسي من روائي فجعلين عن ميينه، وتقدم : ففي الصحيحني عن ابن عباس( 1)
أخذ بيدي فأدارين حىت أقامين عن ميينه، وهذا فيما إذا صلى ركعة : حديث جابر

إذا استدار قبل فصحيحة، وعنه تصح عن يساره مع خلو ميينه وفاقًا،  فأكثر، أما
اختاره أبو حممد وغريه، وصوبه يف اإلنصاف، واستظهره يف الفروع، وقال يف 

وهي القياس، كما لو كان عن ميينه، وكونه رد جابًرا وابن عباس ال يدل : الشرح
أكثر ما تدل عليه على عدم الصحة، بدليل رد جابر وجبار، وصحة إحرامهما و 

امجعوا على أن املصلي إذا :أن اليمني هو املوقف الشرعي، وقال يف اإلفصاح،
: وقف عن يسار اإلمام وليس عن ميينه أحد أن صالته صحيحة إال أمحد فقال

 .تبطل
 .وإدارته من قدامة مبطل لصالته: خلرب ابن عباس وغريه( 2)
خر مث كرب قبل رفع اإلمام رأسه من أو كانا اثنني فكرب أحدمها، وتوشوش اآل( 3)

الركوع، أو كرب واحد عن ميني اإلمام فأحس بآخر، فتأخر معه قبل أن حيرم الثاين، 
 .مث أحرم صح نص عليه

جابرا وجبارا، ففي مسلم عن جابر، قمت عن  صلى اهلل عليه وسلمإلدارة النيب ( 4)
قام عن يساره،  يساره، فأخذ بيدي فأدراين عن ميينه، فجاء ابن صخر، حىت

 .فأخذ بيديه مجيعا، فدفعنا حىت أقامنا خلفه
أي فإن شق إدارهتما على املأموم أو اإلمام، أو تعذر ذلك، تقدم اإلمام عليهما، ( 5)

 .ليصريا وراءه، وصلى بينهما، أو صلى عن يسارمها
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ولو  (1)ولو تأخر األمين قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه جاز
أدركهما الداخل جالسني كرب وجلس عن ميني صاحبه أو يسار 

 (3)ال يتقدمون وال يتأخرون فالزمىن (2)اإلمام، ولو تأخر إذن للمشقة
أو ) (4)أي خلف اإلمام (خلفه)أي الفرد  (الفذ)تصح صالة  (وال)

 ا أو ناسيً إن صلى ركعة فأكثر، عامدً  (خلف الصف
ً
ا أو ا، عامل

 .(5)جاهالً 

                                         

إن  ويف هناية أيب املعايل والرعاية وغريمها أن ذلك أوىل، ألنه لغرض صحيح، مث( 1)
بطلت صالة أحدمها تقدم اآلخر إىل ميني اإلمام، وكذا إن كانا اثنني خلف 

 .الصف، تقدم إىل الصف إن أمكنه على ما سبق
أي ال تأخر يف حالة إدراك الداخل اإلمام واملأموم جالسني، ملشقة التأخر واحلالة ( 2)

 .هذه
ملصابون بالزمانة، وهي للعلة املذكورة قبل، والزمىن بفتح الزاي، وسكون امليم ا( 3)

 .العاهة وعدم بعض األعضاء، أو تعطيل القوي، مجع زمن
 .ركعة فأكثر، عامدا أو ناسيا، عاملا أو جاهال( 4)
مفهومه أنه إن دخل معه آخر، أو دخل يف الصف قبل فوات الركعة صحت،  ( 5)

 ألنه: كما صرح به فيما بعد، قال يف اإلنصاف، وهو املذهب قال شيخ اإلسالم
أدرك من االصطفاف املأمور به ما يكون به مدركا للركعة، فهو مبنزلة أن يقف 
وحده، مث جييء آخر فيصافه يف القيام، فإن هذا جائز باتفاق األئمة، حىت لو 

كما جيوز ذلك يف أحد -قدر أن أبا بكرة دخل يف الصف بعد اعتدال اإلمام؛ 
 .لكان سائغا -القولني يف مذهب أمحد وغريه 
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 «َل صالة لفرد خلف الصف» :عليه الصالة و السالم لقوله
ورأى عليه الصالة والسالم رجال يصلي خلف  (1)رواه أمحد وابن ماجه

الصف، فأمره أن يعيد الصالة، رواه أمحد والرتمذي وحسنه، وابن 
 .(2)ماجه، وإسناده ثقات

                                         

أنه رأى : بإسناد صحيح وابن حبان وابن خزمية يف صحيحيهما، وأول احلديث( 1)
 .استقبل صالتك احلديث: رجال يصلي خلف الصف وحده، فقال له

قد صحح احلديثني غري : وقال شيخ اإلسالم: ورواه ابن حبان وابن خزمية وغريمها( 2)
يهما ما خيالف واحد من أئمة احلديث، وأسانيدمها مما تقوم به احلجة، وليس ف

األصول، بل ما فيهما هو مقتضى النصوص املشهورة، واألصول املقررة، فإن 
صالة اجلماعة مسيت مجاعة الجتماع املصلني يف الفعل مكانا وزمانا، فإذا أخلوا 
لغري عذر كان منهيا عنه باتفاق األئمة، فلو كان هذا خلف هذا كان من أعظم 

لصفوف، مبالغة يف حتقيق اجتماعهم على أحسن األمور املنكرة، وأمروا بتقومي ا
وجه، حبسب اإلمكان، وقياس األصول يقتضي وجوب االصطفاف، وأن صالة 
املنفرد ال تصح، كماجاء به هذان احلديثان، من خالف ذلك من العلماء فال 
ريب أنه مل تبلغه هذه السنة من وجه يثق به، ووقوفه وحده خلف الصف، 

فاقهم، إال أن ال جيد موقفا إال خلفه، ففيه نزاع، واألظهر مكروه، وترك للسنة بات
صحة صالته يف هذا املوضع، ألن مجيع واجبات الصالة تسقط بالعجز، وأما 

فال يسوغ فإن املصلي  -كقول يف مذهب أمحد   -التفريق بني العامل واجلاهل 
وروي أمحد  املنفرد مل يكن عاملا بالنهي، وقد أمره اإلعادة، كما أمر املسيء اهـ

: سئل عن رجل صلى وحده خلف الصف، قال صلى اهلل عليه وسلموغريه أنه 
وهذا مقتضى األصول نصا وقياسا، واختاره : يعيد صالته قال شيخ اإلسالم

 .دليله واضح: تلميذه وشيخنا وقال
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خلف  (امرأة)الفذ خلف اإلمام أو الصف  (إَل أن يكون) 
وإن وقفت جبانب اإلمام  (2)حلديث أنس (1)ارجل فتصح صالهت

فصف  (4)وبصف رجل مل تبطل صالة من يليها أو خلفها (3)فكرجل
وإمامة النساء ) (5)تام من نساء، ال مينع اقتداء من خلفهن من رجال

 .(6)اندبً  (تقف يف صفهن

                                         

باتفاق أهل العلم، إذا مل يكن يف اجلماعة امرأة غريها، كما : قال شيخ اإلسالم( 1)
 .به السنة، وألهنا ال موقف هلا مع الرجالجاءت 

صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، رواه اجلماعة وألن وقوفها : ولفظه( 2)
يف صف الرجال مكروه، فلم يكن هلا من تصافه، إال أن يقف معها امرأة فجاز 

 .للعذر كالرجل املنفرد
و ميينه، على ما تقدم يف أي فإن وقفت عن ميينه صح، ال عن يساره مع خل( 3)

 .الرجل
أو أمامها، وال صالهتا وفاقا للثالثة ومجهور العلماء، لكنه غري مشروع، وصرح ( 4)

بعضهم بالكراهة، كما ولو وقفت من غري صالة، قال الشيخ فيما إذا وقفت يف 
يف بطالن صالهتا قوالن، أحدمها ال تبطل، كقول مالك والشافعي، وهو : الصف

واملنصوص عن أمحد بطالن صالة من يليها يف : مد والقاضي وغريمهاقول ابن حا
املوقف اهـ واألمر بتأخريها ال يقتضي الفساد مع عدمه، وعند احلنفية تفسد صالة 

 .الرجل دوهنا، قال احلافظ وهو عجيب
 .وكذا لو كثرت صفوفهن( 5)
واألشهر يصح : ههذا مما ال نزاع فيه، ويف الفروع وغري : قال يف اإلنصاف وغريه( 6)

 .تقدميها
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فإن أمت واحدة  ،(1)روي عن عائشة وأم سلمة رضي اهلل عنهما
 .(2)ال يصح خلفهاوقفت عن ميينها، و 

األحرار، مث العبيد،  (الرجال)أي يلي اإلمام من املأمومني  (ويليه)
ليلني منكم أولو » :لقوله عليه الصالة والسالم (3)األفضل فاألفضل

 .(4)رواه مسلم «ىاألحالم والنه
                                         

روامها ابن أيب شيبة وعبد الرزاق، وروى احلاكم والبيهقي والدارقطين وحممد بن ( 1)
احلسن وغريهم أيضا حديث عائشة، والشافعي وغريه حديث أم سلمة وأهنما 

تؤم املرأة النساء، تقوم يف »: يقمن بينهن، وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال
 .«وسطهن

وصححه يف الكايف، وإن وقفت عن يسارها فكوقوف رجل عن يسار  كرجل( 2)
 .إمامه

 .هذا مذهب مجاهري أهل العلم( 3)
، «ليلين منكم أولو األحالم والنهى، مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم»وأليب داود ( 4)

صلى اهلل عليه ، وقال أبو مالك األشعري، أال أحدثكم بصالة النيب «يلوهنم
ف، فصف الرجال، وصف الغلمان خلفهم، رواه أبو فأقام الص: ؟ قالوسلم

ليلين بكسر الالمني : داود، وألمحد حنوه وزاد، والنساء خلف الغلمان وقوله
وختفيف النون، من غري ياء قبلها، وجيوز إثبات الياء مع تشديد النون على 
التأكيد ورووه هبما يف صحيح مسلم، من الويل وهو القرب، وحق هذا اللفظ أن 

منه الياء، على صفة األمر، وقد جاء بإثبات الياء وسكوهنا، يف سائر   حتذف
والظاهر أنه غلط، وأولو األحالم ذوو األلباب : كتب احلديث، قال الرافعي

 والعقول، واحدها حلم بضم احلاء والالم، وهو ما يراه النائم أريد به البالغون
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

143 

 .(1)األحرار مث العبيد (يانبمث الص)
                                         

= 

ءة، والتثبت يف األمور وضبط ألن احللم سب البلوغ، واحللم السكون والوقار واألنا
العقالء، وقيل البالغون، وقيل : النفس عن هيجان الغضب، ويراد به العقل، وقيل

أهل العلم والفضل، والنهى بضم النون العقول، واحدها هنية بضم النون ألهنا 
تنهى صاحبها عن القبائح، أي ليدن مين البالغون العقالء، لشرفهم ومزيد 

 .تفطنهم
الصبيان العبيد، األفضل، فاألفضل، ملا تقدم فيقدم أحرار الكل على أي مث ( 1)

األرقاء ملزيتهم باحلرية، فمىت مت صفهم وفقوا خلفهم، قال بعض األصحاب 
األفضل تأخري مفضول وكذا تأخري صيب، واختاره الشيخ، وقطع به ابن رجب، 

خلف اإلمام، يكره أن يقوم الصيب مع الناس يف املسجد : لقصة عمر، وقال أمحد
وظاهر كالمهم يف اإليثار مبكانه وفيمن سبق إىل مكان، ليس له : وقال يف الفروع

ذلك، أي تأخري صبيان لبالغني الحتاد جنسهم، وقاله احلافظ وغريه، واختاره 
القاضي وغريه، وهو مذهب الشافعي، وعليه عمل الناس، وصوبه يف ا إلنصاف 

 . اإليثاروقطع به اجملد وغريه، وصرحوا بعدم 
احلديث ال يتم االستدالل به على إخراجهم من صفوف الرجال البالغني، : وقوله ليلين

: إمنا فيه تقدمي البالغني، أو نوع منهم، وإذا كانوا أقرأ ففيهم أهلية لذلك، واحتمال
أن يكونوا أوىل فيعمل باألحوط،وتقدميه فعل ال يدل على فساد خالفه، فإن 

، كالبالغ يف اجلملة، وقد قدم عمرو يف اإلمامة وهو ابن الصيب إذا عقل القربة
ست أو سبع سنني، ففي املصافة أوىل، وقد يكون صيب أقرأ من مكلف، وال 

 .ينضبط
وأحاديث من سبق إىل مكان فهو أحق به،  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل أَتْـَقاُكمْ : وقوله

 وحديث أيب مالك. ةوال يقم أحدكم أخاه من جملسه، وحنو ذلك مطلق
 فيه شهر، وحيمل فعل عمر وقول أمحد، على نقرة اإلمام ما مل يكن أقرأ 

 مشهوًرا  لكونه أوىل باإلمامة عند احلاجة إليه لالستخالف، ولو كان تأخريهم أمرًا
= 
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ن حيث أخروهن م»: لقوله عليه الصالة والسالم (مث النساء)
ويقدم منهن البالغات األحرار، مث األرقاء، مث من مل  (1)«أخرهن اهلل

 ىوإن وقف اخلناث (3)الفضلى فالفضلى (2)تبلغ من األحرار فاألرقاء
إذا اجتمعت  (جنائزهم)الرتتيب يف  (كـ) (4)صفا مل تصح صالهتم

 (5)فيقدمون إىل اإلمام وإىل القبلة يف القرب، على ماتقدم يف صفوفهم
 .(6)إال كافر)يف الصف  (ومن مل يقف معه)

                                         
= 

الستمر العمل عليه، كتأخري النساء، ولنقل كما نقلت األمور املشهورة نقال ال حيتمل 
فيه أن الصبيان مع : حلافظ على قول ابن عباس وأنا فيهماالختالف وقال ا

 .الرجال، وأهنم يصفون معهم، ال يتأخرون عنهم
رواه عبد الرزاق موقوًفا على ابن مسعود، ومل يثبت رفعه، وعزي إىل مسند رزين، ( 1)

 .وتأخري هن ال نزاع فيه
 .الكه وخيضع لهأي اململوكات واحدهتن رقيقة، ومسي العبد رقيقا ألنه يرق مل( 2)
كبشرى تأنيث األفضل، اسم تفضيل، مشتق من فعل ملوصوف بالزيادة على ( 3)

 .غريه
ألن كل واحد منهم حيتمل أن يكون رجال، والباقي نساء، وال تصح صالة من ( 4)

 .يصاففه
 .يعين الرجال، مث الصبيان مث النساء، ويأيت يف اجلنائز( 5)
بال خالف أعلمه، ألن صالة الكافر غري : ففذ، وقال يف اإلنصاف وغريه( 6)

 .صحيحة، وكذا لو وقف معه جمنون
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أو جناسته  (أو من علم حدثه) (1)أو خنثى وهو رجل (أو امرأة
صيب )مل يقف معه إال  (أو) (2)أي املصلي أو املصافف له (أحدمها)

وعلم منه  (3)أي فرد فال تصح صالته ركعة فأكثر (يف فرض ففذ
أو جنسه حىت أو من جهل حدثه  (4)صحة مصافة الصيب يف النفل

 .(5)فرغ

                                         

ففذ على الصحيح من املذهب، وذكره اجملد وغريه عن أكثر األصحاب والشيخ ( 1)
 .وغريه منصوص أمحد، ألهنما ليسا من أهل الوقوف معه

ففذ وعليه األصحاب، فإن وقوف احملدث أو النجس كعدمه، وكذا لو علم ( 2)
 .صاف حدث نفسه أو جنسهامل

ألنه ال تصح إمامته بالرجل يف الفرض، فال تصح مصافته له وصرح منصور بأنه ( 3)
سواء كان فرض عني أو كفاية، فيشمل صالة اجلنازة، وتقدم خرب عمرو وهو 
غالم وصحة إمامته لبالغ فمصافته أوىل واختاره ابن عقيل وصوبه يف القواعد 

وهو قول : وهو أظهر وفاقا، وعليه العمل، قال شيخنا :األصولية، قال يف الفروع
 .وألن الفريضة والنافلة سواء إال مبخصص: قوي

 .صففت أنا واليتيم وراءه وكذا حكم صبية مع نساء: لقول أنس( 4)
أي وعلم منه أيضا صحة مصافة من جهل حدثه من أي حدث كان، أو جنسه ( 5)

غ منها فليس بفذ قال يف اإلنصاف سواء كان ببدنه أو ثوبه أو بقعة، حىت فر 
وهو صحيح وهو املذهب اهـ، ومثله من نسي وال علمه مصاففه، وكذا إن : وغريه

مل يعلم ما ببدنه أو ثوبه أو بقعته، من جناسة، وال علمه مصاففه حىت فرغت 
فليس بفذ وتصح مصافة مفرتض ملنتقل بالغ، كأمي وأخرس، وعاجز عن ركن 

 .وه وفاسقوشرط، وناقص طهارة وحن
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ولو بعيدة  (2)وهي اخللل يف الصف (1)رجة بضم الفاءومن وجد فُ 
لقوله  (4)وكذا إن وجد الصف غري مرصوص وقف فيه (3)(دخلها)

لون على الذين يصلون صِ إن اهلل ومال كته يا » :عليه الصالة والسالم
ف ألنه موق (عن ميني اإلمام)وقف  (6)جيد فرجة (وإال) (5)«الصفو 

فإن مل ميكنه فله أن ينبه من يقوم معه، بنحنحة أو   (7)ف الواحدموق
 .(8)كالم أو إشارة

                                         

 .اقتصر عليه اجلوهري وغريه وجيوز فتحها( 1)
ويف األصل منفرج ما بني الشيئني وكذا اخللل، وكل منفرج بني شيئن فهو فرجة، ( 2)

 .وانفرج ما بينهما اتسع، والفرجة املوضع الذي يوسعه القوم، يف املوقف واجمللس
 .حلديث وسدوا اخللل هذا إذا كانت مقابلة له( 3)
ال يكره : با من غري إحلاق مشقة لغريه، ويكره مشيه إليها عرضا، وعنهوجو ( 4)

 .ملشروعية املراصة، ووجود املوقف، وما مل حيضر ثان ليصاففه وإال وجب
رواه أمحد وابن خزمية وابن حبان واحلاكم عن عائشة، زاد ابن ماجة ومن سد ( 5)

 .، وأيب داود وغريه عن الرباءفرجة رفعه اهلل هبا درجة، وللطرباين حنوه عن أيب هريرة
 .أي يدخلها، ووجد الصف مرصوصا( 6)
 .ويندب ختلفه قليال خوًفا من التقدم: إمجاعا، خلرب ابن عباس وغريه، ويف املبدع( 7)
من   أي فإن مل ميكنه أن يدخل الصف، وال يقف عن ميني اإلمام فله أن ينبه( 8)

ترديده الصوت يف اجلوف أو  (ةحننح)يقوم معه صفا ليتمكن من االقتداء، بـ 
ليستأخر أحدكم أكون صفا معه وحنو ذلك أو إشارة بيد أو : كأن يقول  (كالم)

 .عني أو حاجب
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ا ركعة مل فإن صلى فذً ) (2)اويتبعه من نبهه وجوبً  (1)وكره جبذبه
 (اوإن ركع فذً ) (4)وكرره ألجل ما أعقبه به (3)صالته ملا تقدم (تصح

قبل  (مث دخل يف الصف)ا لعذر، بأن خشي فوات الركعة أي فردً 
 .(5)سجود اإلمام

                                         

أي وكره تنبيهه جبذبه، ألنه تصرف فيه بغري إذنه، وال حيرم، وصحح يف املغين ( 1)
يصلي خلف الصف فًذا، وال جيذب غريه وتصح يف : وغريه، جوازه، وقال الشيخ

: ه احلالة فذا ألن غاية املصافة، أن تكون واجبة، فتسقط بالعذر، وقالهذ
األفضل أن يقف وحده، وال جيذب ملا يف اجلذب، من التصرف يف اجملذوب، وإن  
كان اجملذوب يطيعه، قائما أفضل له، وللمجذوب االصطفاف معه مع بقاء فرجة 

ه مقال، ولو حضر ، في(اجرترت رجال: )أو وقوف املتأخر وحده وحنوه، وقوله
اثنان فاألفضل اصطفافهما وفاقا، ألن سد الفرجة مستحب، واالصطفاف 

 .واجب، ورجحه الشيخ وغريه
وفاقا أليب حنيفة والشافعي، ألنه من باب ما ال يتم الواجب إال به، وهو أفضل ( 2)

 .من بقائه يف مقامه
لة عليه وصحتها يعين يف قوله، وال الفذ خلفه، أو خلف الصف، وتقدمت األد( 3)

 .مع العذر
فإن صلى فذا وإن تغاير اللفظ فاملعىن واحد، وعلل جواز التكرر : أي كرر قوله( 4)

مبا أعقبه به من دخول الصف إن وجد فرجة، أو الوقوف خلف اإلمام، أو تنبيه 
 .من يقوم معه وهو مسوغ

 .صحت صالته إمجاعا، ألنه أدرك يف الصف ماتدرك به الركعة( 5)
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ن أبا أل (1)صالته (أو وقف معه آخر قبل سجود اإلمام صحت)
حىت دخل يف الصف، فقال له النيب  بكرة ركع دون الصف، مث مشى

 (2)رواه البخاري «زادك اهلل حرصا وَل تعد» :صلى اهلل عليه وسلم
وإن فعله ومل خيش فوات الركعة مل تصح، وإن رفع اإلمام رأسه من 

 .(3)كوع، قبل أن يدخل الصف، أو يقف معه آخرالر 

                                         

ي وإن ركع فذا خشية فوات الركعة، مث وقف معه آخر قبل سجود اإلمام يف أ( 1)
 .تلك الركعة، صحت صالته إمجاًعا

ولعل غايته أنه دخل الصف قبل سجوده صلى  صلى اهلل عليه وسلموأقره النيب ( 2)
ال تعد إىل ما صنعت : اهلل عليه وسلم و تعد بضم العني من العود، قال احلافظ

د، مث من الركوع دون الصف، مث من املشي إىل الصف، وقد ورد من السعي الشدي
ما يقتضي ذلك صرحيا، يف طرق حديثه، وفعله زيد بن ثابت وابن مسعود 
وأخرجه مالك وغريه، وكما لو أدرك معه الركوع، وأبو بكرة امسه نفيع بني احلارث 

يف  عليه وسلمصلى اهلل أبو بكرة ألنه تدىل إىل النيب : بن كلدة الثقفي، قيل له
 .بكرة من حصن الطائف، فأعتقه تويف بالبصرة سنة إحدى ومخسني

ألن الرخصة وردت يف املعذور، فال يلحق به غريه، وقدم يف الكايف أهنا تصح، ( 3)
إذا ركع دون الصف، مث : ألن املوقف ال خيتلف خبيفة الوات وعدمه، وقال الشيخ

إهنا : دم حنوه، وتقدم أيضا قولهدخل الصف بعد ركوع اإلمام صحت صالته، وتق
تصح صالة الفذ لعذر، وفاقًا أليب حنيفة، وأن األفضل وقوفه وحده وال جيذب، 

من آخر الدخول يف الصف مع إمكانه، حىت قضي القيام، فهذا جتوز : إخل وقال
 .صالته، عن مجاهري العلماء
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 فصل

 (1)في أحكام اَلقتداء

 
وإن مل يره وال  (2)يف املسجد)يصح اقتداء املأموم باإلمام إذا كانا 

ألهنم يف موضع اجلماعة، وميكنهم االقتداء  (من وراءه إذا مسع التكبري
 .(3)به، بسماع التكبري أشبه املشاهدة

                                         

 .مامفعل مثل ما فعل، واملقتدي شرعا من يصلي خلف اإل: اقتدى به( 1)
واملنارة اليت هي منه، نقل غري واحد إمجاع املسلمني فيه، ولو مل تتصل : وساحته( 2)

الصفوف عرًفا، ألن املسحد بين للجماعة، فال يشرتط اتصاهلا فيه، بال خالف يف 
املذهب، وحكاه أبو الربكات إمجاعا، ألنه يف حكم البقعة الواحدة فكل من 

ف خارج املسجد، فإنه ليس معدا حصل فيه حصل يف حمل اجلماعة، خبال
 .لالجتماع فيه، فلذلك اشرتط االتصال فيه، فإذا اتصلت صحت إمجاًعا

ولو كان بينهما حائل، إذا علم حال اإلمام، وفاقا ملالك والشافعي، وحكي ( 3)
اإلمجاع على أنه ال يضر بعد املؤمت يف املسجد وال احلائل ولو كان فوق القامة، 

مام، واعتربه يف الشرح وغريه ببعد غري معتاد حبيث مينع إمكان مهما علم حال اإل
االقتداء ألنه ال نص فيه وال إمجاع، فرجع فيه إىل العرف، وقال يف كفاية املبتدي 
وغريها، وال يشرتط االتصال، إذا حصلت الرؤية املعتربة، وأمكن االقتداء ويف 

راء ليس فيها قارعة شرحها، ولو جاوز ثالث مائة ذراع اهـ ولو كان يف صح
طريق، وبعدوا عن اإلمام، أو تباعدت الصفوف جاز ذلك، مع مساع التكبري، 

 .ووجود املشاهدة إن اعتربت
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أي خارج  (خارجه)ء إذا كان أحدمها يصح االقتدا (وكذا)
 الذين وراءَ  (املأمومني)بعض  (اإلمام أو)املأموم  (إن رأى)املسجد 

 .(2)ولو كانت الرؤية يف بعض الصالة أو من شباك وحنوه (1)اإلمام

                                         

ولو مل تتصل الصفوف النتفاء املفسد، ووجود املقتضي للصحة، وهو الرؤية ( 1)
ه وإمكان االقتداء وإن مل يره وال بعض من وراءه مل تصح صالة املأموم لعدم متكن

يشرتط أن ال تطول املسافة بني اإلمام : من االقتداء بإمامه، وقال النووي
 .واملأمومني إذا صلوا يف غري املسجد، وبه قال مجاهري العلماء

كطاق صغرية صحت، لتمكنه إذا من متابعته ال إن مسعه من غري رؤية فال يصح ( 2)
ني بصالة اإلمام فإن  االقتداء، لقول عائشة لنساء كن يصلني يف حجرهتا، ال تصل

كن دونه يف حجاب، رواه الشافعي وغريه، وألنه ال ميكنه االقتداء به يف الغالب، 
إذا كان بينهم وبني الصفوف حائط، حبيث ال يرون الصفوف، ولكن : قال الشيخ

يسمعون التكبري من غري حاجة، فإنه ال تصح صالهتم يف أظهر قويل العلماء اهـ 
الصالة، ملا يف الصحيح من حديث عائشة كان يصلي من وتكفي الرؤية يف بعض 

 صلى اهلل عليه وسلمالليل، وجدار احلجرة قصري، فرأى الناس شخص رسول اهلل 
فقام أناس يصلون بصالته، احلديث، وحلديث احلصري الذي نصبته على باب 

يشرتط لصحة اإلقتداء، علم : حجرهتا واملسلمون يصلون بصالته، وقال النووي
موم بانتقاالت اإلمام، سواء صليا يف املسجد، أو يف غريه، أو أحدمها فيه املأ

واآلخر يف غريه، باإلمجاع، وحيصل العلم له بذلك بسماع اإلمام أو من خلفه، أو 
مشاهدة فعله أو فعل من خلفه ونقلوا اإلمجاع يف جواز اعتماد واحد من هذه 

نب كامل ليعتد مبوافقته مستدال األمور، ولو كان املأموم أعمى اشرتط أن يصلي جب
 .هبا
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أو طريق ومل  (1)وإن كان بني اإلمام واملأموم هنر جتري فيه السفن
كان املأموم بسفينة أو   (2)تتصل فيه الصفوف، حيث صحت فيه

 .(3)وإمامه يف أخرى، يف غري شدة خوف مل يصح االقتداء

                                         

تصح وإن جرت، إذا أمكنه : مل يصح االقتداء فإن مل جتر فيه صحت، وعنه( 1)
 .االقتداء اختاره الشيخ وغريه، وفاقا ملالك والشافعي

أي يف احلال الذي تصح الصالة فيه، يعين الطريق، وهو ماإذا ضاق املسجد ( 2)
صلوات، فال تصح، فإن اتصلت إذا صحت، بنحو صالة مجعة، خبالف سائر ال

إذا صفوا وبينهم وبني الصف اآلخر طريق ميشي الناس فيه مل تصح : قال الشيخ
يصح وإن كان مث طريق مل تتصل فيه : صالهتم، يف أظهر قويل العلماء، وعنه

الصفوف لفعل أنس، وهو اختيار أيب حممد إلمكان املتابعة قال النووي ولو حال 
 عند مالك والشافعي واألكثرين بينهما طريق

واحلالة هذه، ألن املاء طريق، وليست الصفوف متصلة إال يف شدة خوف،  ( 3)
كحال املسايفة، وأمكن االقتداء فيصح للعذر، وإال إذا كانت صالة مجعة 

تصح وإن كان يف سفينة وإمامه يف : وحنوها، واتصلت فيه الصفوف صح، وعنه
وأحلق اآلمدي بالنهر النار والبئر، وقال يف أخرى، اختاره الشيخ وغريه، 

املرجع يف اتصال الصفوف إىل العرف، على الصحيح من املذهب، : اإلنصاف
وصححه يف املغين، فال يتقدر بشيء، وهو مذهب مالك والشافعي، ألنه ال حد 
يف ذلك وال إمجاع، وألنه ال مينع االقتداء، فإن املؤثر يف ذلك ما مينع الرؤية، أو 

اع الصوت، واملنع من االقتداء باإلمام حتكم حمض، ال يلزم املصري إليه وال مس
 .العمل به
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لفعل حذيفة  (خلف إمام عال عنهم)صالة املأمومني  (وتصح)
إذا كان العلو )علو اإلمام عن املأموم  (ويكره) (1)وعمار رواه ابو داود

 إذا أم الرجل القوم فال» صلى اهلل عليه وسلملقوله  (2)(ذراعا فأكثر
ا، دون فإن كان العلو يسريً  (3)«يقومن في مكان أرفع من مكانهم

 .(4)ذراع مل يكره

                                         

وهو أن عماًرا صلَّى باملدائن، فقام على دكان، والناس أسفل منه، فأخذ حذيفة ( 1)
صلى اهلل عليه أمل تعلم أن رسول اهلل : بيده، فاتبعه عمار حىت أنزله، فلما فرغ قال

؟ قال «لرجل قوما فال يقومن من مقام أرفع من مقامهمإذا أم ا»: قال وسلم
لذلك اتبعتك حني أخذت بيدي، وصححه ابن خزمية وابن حبان : عمار

واحلاكم، ورواه الشافعي والبيهقي، ومن ال حيصون من كبار احملدثني ومصنفيهم 
 .بأسانيد صحيحة، وللدارقطين معناه بإسناد حسن

رتك اإلمام واملأموم يف النهي إن انفرد اإلمام بالعلو، وفاًقا أليب حنيفة ومالك، ويش( 2)
وفعله يف خرب سهل يدل أن النهي ليس للتحرمي، وألن النهي ال يعود إىل داخل 
يف الصالة، فإن كان مع اإلمام أحد مساوله أو أعلى منه زالت الكراهة صرح به 

 .ابن نصر اهلل وغريه
قال ابن مسعود حلذيفة، أمل تعلم أهنم كانوا : رواه أبو داود وغريه، والشافعي بلفظ( 3)

بلى وحمل النهي إذا كان ذراعا فأكثر قال ابن فرحون، ألن : ينهون عن ذلك؟ قال
اإلمامة تقتضي الرتفع، فإذا انضاف إىل ذلك علوه عليهم يف املكان دل على 

م قصده الكرب، وقال الزركشي، يشرتك اإلمام واملأموم يف النهي إذا انفرد اإلما
 .بالعلو

 .وصحت بال خالف( 4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

153 

 (1)على املنرب يف أول يوم وضع صلى اهلل عليه وسلملصالته 
وال بأس  (2)ا بني األخبارفالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى، مجعً 

ة، وهي أي طاق القبل (إمامته يف الطاق)ما تكره  (كـ) (3)بعلو املأموم
ألنه يسترت عن بعض  (5)روي عن ابن مسعود وغريه (4)احملراب

 .(6)املأمومني
                                         

صلى على املنرب مث نزل  صلى اهلل عليه وسلمأخرجاه من حديث سهل أنه ( 1)
إمنا فعلت هذا لتأمتوا : القهقري، فسجد وسجدنا معه، مث عاد حىت فرغ، مث قال

 .يب، ولتعلموا صاليت
 .اولئال حيتاج إىل عمل كثري يف الصعود والنزول فيكون ارتفاًعا يسريً ( 2)
سواء كان قليال أو كثريا ألن أبا هريرة صلى على سطح املسجد، بصالة اإلمام، ( 3)

رواه أمحد والشافعي والبيهقي، والبخاري تعليقا، وعن أنس حنوه رواه سعيد ويروى 
عن ابن عباس وابن عمر، وألن املتابعة حاصلة أشبهت العلو اليسري وأما ارتفاع 

ون فوق ثالث مائة ذراع، على وجه ال ميكن املؤمت املؤمت ارتفاعا مفرطا، حبيث يك
العلم بأفعال اإلمام، فهو ممنوع باإلمجاع، من غري فرق بني املسجد وغريه، وإن  

 .كان دون ذلك فاألصل اجلواز
الذي يقف فيه اإلمام، مسي بذلك ألنه يذب عنه، وحيارب عليه، والطاق ما ( 4)

وما أشبه ذلك، وصوابه وهو احملراب  عطف من األبنية كالقوس، من قنطرة ونافذة
 .ألنه مذكر

 .ونقل عن مالك وغريه( 5)
أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب فيقف عن ميني احملراب، إن مل يكن حاجة  ( 6)

املشهور اجلواز بال  : كضيق املسجد، وكثرة اجلمع، وقال مجاعة من أهل العلم
طع به ابن اجلوزي وغريه ومل يستحب اختاره ابن عقيل وغريه، وق: كراهة، وعنه

 .يزل عمل الناس عليه
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 (تطوعه موضع املكتوبة)يكره  (و) (1)فإن مل مينع رؤيته مل يكره
َل يصلين اإلمام في مقامه » صلى اهلل عليه وسلملقوله  (2)بعدها

ة رواه أبو داود عن املغري  «الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه
ا غري بأن ال جيد موضعا خاليً  (4)فيهما (إال من حاجة) (3)بن شعبة

 .(5)ذلك

                                         

 .وفاقا لزوال العلة( 1)
أي يكره لإلمام بال حاجة متييزا لفرض الصالة عن نفلها، وهو األوىل للمأموم ( 2)

 .يكره وفاقا كاإلمام: أيضا، وعنه
أي ينصرف « ال يصلي اإلمام يف املوضع الذي صلي فيه حىت يتحول»ولفظه ( 3)

ذلك املوضع، وحنوه البن ماجه، ولنهيه عليه الصالة والسالم أن  وينتقل من
توصل صالة بصالة، حىت يتكلم أو خيرج رواه مسلم، وذكره البخاري والبغوي أن 
العلة تكثري مواضع العبادة، ألهنا تشهد له، والنص للفصل، فإن مل ينتقل فينبغي 

 .أن يفصل بالكالم للخرب ويكفي التسبيح
 .ة يف الطاق، والتطوع موضع املكتوبةأي اإلمام( 4)
لنحو ضيق مسجد كما إذا مل جيد منصرفا، ومل ميكنه االحنراف، فال يكره رواية ( 5)

واحدة، ويكره لغري اإلمام اختاذ مكان ال يصلي فرضه إال فيه، وكان أمحد يكرهه، 
وقيل إن كانت فاضلة كنقرة اإلمام مل يكره، لفعل سلمة عند األسطوانة عند 

كان يتحرى الصالة عندها، متفق   صلى اهلل عليه وسلمإن النيب : ملصحف، وقالا
 .عليه، وحلاجة كتدريس وحنوه، وذكره بعضهم اتفاًقا
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 (1)(إطالة قعوده بعد الصالة مستقبل القبلة)يكره لإلمام  (و)
إذا سلم مل يقعد إال  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : لقول عائشة

اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت يا ذا »مقدار ما يقول 
أو ينحرف  (3)فيستحب له أن يقوم (2)رواه مسلم «ل واإلكرامالجال

 .(4)عن قبلته إىل مأموم جهة قصده

                                         

احصبوه، ومفهومه ال يكره : وذهب إليه بعض املالكية، والشعيب وإبراهيم وقال( 1)
 .بوهو صحيح وهو املذه: القعود اليسري مستقبل القبلة، قال يف اإلنصاف

أي ال يلبث جالًسا على هيئته قبل السالم، بل ينصرف ويقبل على املأمومني ( 2)
وألن يف حتوله إعالما بأنه صلى فال ينتظر ورمبا إذا بقي على حاله يسهو فيظن 
أنه مل يسلم، فكره سدا للباب املفضي إىل أن يزاد يف الفرض ما ليس منه أو يظن 

 .غريه أنه يف الصالة
كان عليه الصالة : إذا انصرف احنرف، وأخرج عبد الرزاق عن أنس كان: خلرب( 3)

والسالم ساعة يسلم يقوم، وذكر أبا بكر كذلك ويف الصحيحني من حديث 
مسرة، كان إذاصلى صالته أقبل علينا بوجهه، وغري ذلك من األحاديث، فدلت 
النصوص، أنه كان يعقب سالمه باالنصراف، واإلقبال على املأمومني وقال 

باب مكث اإلمام يف مصاله بعد السالم، أي وبعد استقبال : احلافظ على قوله
القوم، وال فرق بني االنفتال واالنصراف، لألخبار الثابتة بكل من ذلك، وحكى 

إذا انصرف استقبل املأمومني مجيعهم  صلى اهلل عليه وسلمالنووي وغريه أن عادته 
أن يستقبل مجيعهم بوجهه،  وسلمصلى اهلل عليه وقال القاضي وغريهم، عادته 

 .وهو مفهوم ما ورد عنه من الذكر بعد الصالة، وتذكريهم ووعظهم وغري ذلك
أي مسريه فإذا قصد أن خيرج مع باب مثال احنرف إىل املأمومني من جهة ذلك ( 4)

 .الباب ألنه أرفق به
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يف مكانه  (نساء لبث)أي هناك  (فإن كان مث) (1)وإال فعن ميينه
وأصحابه كانوا يفعلون  صلى اهلل عليه وسلمألنه  (2)(قليال لينصرفن)

صلى اهلل لقوله  (4)ويستحب أن ال ينصرف املأموم قبل إمامه (3)ذلك
 .(5)رواه مسلم «َل تسبقوني باَلنصرا  » عليه وسلم

                                         

القبلة  أي وإن مل يقصد اإلمام جهة، فينحرف عن ميينه، بأن تكون يساره تلي( 1)
وهذا أفضل، لعموم األحاديث املصرحة بفضل اليمني، وال كراهة يف احنرافه على 

 .وإلطالقهم صلى اهلل عليه وسلماليسار، لثبوته عنه 
أي فإن كان يف اجلهة اليت يريد أن يذهب معها مييًنا أو مشااًل أو أماًما نساء، ( 2)

رف النساء، فال يدركهن لبث يف مكانه قليال، وكذا من معه من الرجال، لينص
 .الرجال

ففي الصحيح وغريه، عن أم سلمة، كان إذا سلم قام النساء، حني يقضي ( 3)
تسليمه وهو ميكث يف مكانه يسريًا قبل أن يقوم، قال ابن شهاب، فنرى أن ذلك  
كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، وللخرب اآليت وغريه، وألن 

 اختالط الرجال بالنساء، ويستحب للنساء قيامهن اإلخالل بذلك يفضي إىل
 عقب سالم اإلمام

أي قبل انصراف إمامه عن القبلة، واحلكمة يف ثبوهتم إىل أن ينصرف اإلمام لئال ( 4)
 .يذكر سهًوا فيسجد

قال الطييب علة هنيه أن يذهب النساء الاليت يصلني خلفه، ويشهد ملا قاله ما يف ( 5)
ومن صلى  صلى اهلل عليه وسلمقمن، وثبت رسول اهلل  الصحيح، كن إذا سلمن

 .قام الرجال صلى اهلل عليه وسلممن الرجال ما شاء، اهلل فإذا قام رسول اهلل 
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إال أن خيالف اإلمام السنة، يف إطالة : قال يف املغين والشرح
أي  (ويكره وقوفهم) (2)، أو مل ينحرف فال بأس بذلك(1)اجللوس

لقول  (3)الصفوف عرفا، بال حاجة (بني السواري إذا قطعن)املأمومني 
رواه  صلى اهلل عليه وسلمي هذا على عهد رسول اهلل أنس كنا نتق

 .(4)أمحد وأبو داود وإسناده ثقات
                                         

السنة أن : أي مستقبل القبلة، فال بأس بانصراف املأموم، قال خارجة بن زيد( 1)
أن استدبار يقوم اإلمام ساعة يسلم، فال يبقى مستقبل القبلة، وذكر غري واحد 

اإلمام املأمومني إمنا هو حلق اإلمامة، فإذا انقضت الصالة زال السبب، فاستقباهلم 
 .حينئذ يرفع اخليالء والرتفع على املأمومني

أي بانصراف املأموم إذا مل ينحرف اإلمام عن استقبال القبلة، وال يعيد السالم ( 2)
الم من الصالة ال أصل من سلم قبل الصالة، ورده واجب، واملصافحة بعد الس

هلا، ال بنص وال عمل من الشارع وأصحابه، ولو كانت مشروعة لتوفرت اهلمم 
بدعة باتفاق املسلمني : على نقلها، ولكان السابقون أحق بذلك، وقال الشيخ

أما إذا كانت أحيانا لكونه لقيه عقب الصالة، ال ألجل الصالة فحسن، لكن 
 .عند اللقاء فيها آثار حسنة

كضيق املسجد، وكثرة اجلماعة، وقدره بعضهم مبحل ثالثة رجال واستظهر   (3)
بعضهم أن املراد القطع عرًفا فال حتديد فيه، وأما مع احلاجة فقال ابن رشد وابن 

ال خالف يف جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة، : العريب
 .ي األسطوانةفأما الواحد فال بأس به، والسواري مجع سارية وه

سنده صحيح، ورواه النسائي والرتمذي والبن ماجه حنوه، وفيه، : وقال احلافظ( 4)
 . ونطرد عنها طردا، وكرهه ابن مسعود وابن عباس وحذيفة وغريهم

وال يعرف هلم مالف من الصحابة، ورخص فيه مالك وغريه، : قال ابن سيد الناس
 .ردال يكره وفاقا، كاإلمام واملنف: وعن أمحد
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وحرم  (1)ا، قدر ما بني الساريتني فال بأسفإن كان الصف صغريً 
 (2)بناء مسجد يراد به الضرر ملسجد بقربه، فيهدم مسجد الضرار

ًٍ  (3)ويباح اختاذ احملراب  وكره حضور مسجد ومجاعة ملن أكل بصاٍل
 .(4)وحنوه، حىت يذهب رحيه

                                         

أي يباح الوقوف بينهما، ألن الصف ال ينقطع بذلك، كما ال يكره لإلمام أن ( 1)
 .يقف بني السواري، ألنه ليس مث صف

، وظاهره أنه إذا مل «ال ضرر وال ضرار»وجوبا، لقصة مسجد الضرار، وحلديث ( 2)
يقصد به الضرار جاز وإن قرب، واختار الشيخ ال جيوز ويهدم، وصححه يف 

 .وغريه، وظاهره أنه جيوز إذا بعد، ولو قصد به الضررالتصحيح 
يستحب أومأ إليه، واختاره اآلجري وابن عقيل وغريمها ليستدل : نص عليه وقيل( 3)

 .به اجلاهل
أي البصل وحنوه كثوم وكراث وفجل وتنباك وغريها، من كل ما له رائحة منتنة ( 4)

وحنوه، وكذا جزار له ريح  لألخبار، وكذا إصنان وخبر وحنوه، وننت خراج وجرح
منتنة، ومن يتأذى الناس منه من غري رائحة كانتشار قمل وحنوه، ومينع أبرص 
وجمذوم يتأذى به، فال حيل جملذوم مالطة صحيح بال إذنه وعلى ويل األمر منعهم 
من ذلك، وال يعذر برتك مجعة ومجاعة من جهل الطريق إىل حملها، إذا وجد من 

ذا وجد من يقوده، حلديث األعمى، ومن األدب وضع إمام يهديه، وال أعمى إ
 .نعله عن يساره، ومأموم بني يديه، خلرب أيب ذر وغريه، ولئال يتأذى به غريه
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 فصل

 (1)في األعذار المسقطة للجمعة والجماعة

 
 صلى اهلل عليه وسلمألنه  (2)(ويعذر برتك مجعة ومجاعة مريض)

 «مروا أبا بكر فليصل بالناس»: ملا مرض ختلف عن املسجد، وقال
 .(4)وكذا خائف حدوث مرض (3)متفق عليه

                                         

من فقه الرجل إقباله على حاجته حىت يقبل : أي املبيحة لرتكها، وقال أبو الدرداء( 1)
 .على صالته وقلبه فارغ

ال أعلم خالفا بني أهل العلم : اع، وقال ابن املنذربال نز : قال يف اإلنصاف وغريه( 2)
أن للمريض أن يتخلف عن اجلماعات من أجل املرض، واملرض فساد املزاج، 

ضبطوا : واضطراب الطبيعة، بعد صفائها واعتداهلا، وضده الصحة، قال النووي
 .املرض الذي يشق معه القصد، كمشقة املشي يف املطر

فخرج متوكئا فمن بلغ إل تلك : لف املريض، ويف آخرهففيه دليل على جواز خت( 3)
ألتومها »: احلالة ال يستحب له اخلروج للجماعة، إال إذا وجد من يتوكأ عليه وقوله

من مسع النداء فلم جيبه فال صالة له إال من »: ، على املبالغة، وقال«ولو حبوا
 .بإسناد صحيح، رواه أبو داود «خوف أو مرض»: وما العذر؟ قال: ، قالوا«عذر

ألنه يف معىن املريض، أو خائف زيادته، أو تباطؤه ألنه مرض ملا روى أبو داود ( 4)
عن ابن عباس مرفوعا، أنه فسر العذر باخلوف واملرض، ما مل يكونا يف املسجد، 
فتلزمهما اجلمعة واجلماعة، لعدم املشقة، ويعذر ممنوع من فعلها، كاحملبوس، فإن 

 .ال وسعهااهلل ال يكلف نفسا إ
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ضرر بإتياهنا، راكبا أو وتلزم اجلمعة دون اجلماعة من مل يت
 (2)البول والغائط (مدافع أحد األخبثني)يعذر برتكها  (و) (1)حمموال

خلرب أنس  (4)ويأكل حىت يشبع (3)(حمتاج إليه)هو  (ومن حبضرة طعام)
 .(5)يف الصحيحني

                                         

لعدم تكررها، دون اجلماعة فتعظم املشقة واملنة، لتكررها، وألن اجلمعة ال بدل ( 1)
هلا، إذا فاتت، وكذا لو تربع من يركبه وحيمله، أو يقود أعمى يف اجلمعة لزمتهما، 
وهذا يف غري املريض ككرب وحنوه، وأما املريض فيعذر مطلقا وحنو ذلك غلبة مسن 

 .مفرط للخرب
ن حصره بول وحنوه، أو تضرر حببسه، وكذا ريح وفاقا، ألن ذلك مينعه من كأ( 2)

ال صالة حبضرة طعام وال وهو »: إكمال الصالة، واخلشوع فيها، وتقدم قوله
 .«يدافعه األخبثان

 .بال نزاع، واملراد إذا قدم إليه ليأكل ومثله تائق جلماع: قال يف اإلنصاف( 3)
 .ما تسكن به نفسه: لعلى الصحيح من املذهب، وقي( 4)
إذا قدم العشاء فابدءوا به، قبل أن »: قال صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل ( 5)

إذا وضع »: ، وخلرب ابن عمر«تصلوا صالة املغرب، وال تعجلوا عن عشائكم
، ويف «عشاء أحدكم وأقيمت الصالة فابدءوا بالعشاء،وال يعجل حىت يفرغ منه

، وهو حممول على العموم، نظرا إىل العلة، وهي «حىت يقضي حاجته منه»: لفظ
: التشويش املفضي إىل ترك اخلشوع، فذكر املغرب ال يقتضي حصرا فيها، وتقدم

صلى اهلل عليه أنه دعي »: ، ويف الصحيحني«حديث ال صالة حبضرة طعام»
، ولعل املراد مع عدم «إىل الصالة، وهو حيتز من كتف شاة، فقام وصلى وسلم

األخبار، وألن العلة تشوف النفس إىل الطعام، فينبغي أن يدور عا بني احلاجة، مج
= 
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خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر )يعذر برتكهما  (و)
أو له خبز يف تنور  (2)كمن خياف على ماله من لص وحنوه  (1)(فيه

أو خياف  (4)أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذا (3)خياف عليه فسادا
 .(5)فوته إن تركه

                                         
= 

احلكم مع علته وجودا وعدما، وأن ال يعمد إىل هذه األمور، وإمنا جتوز إذا وقعت 
اتفاقا بل ينبغي اجتنابه إذا كان يقع كثريا، وال يرخص يف غري ترك اجلماعة، فأما 

ور أهل العلم ونص عليه أمحد الوقت فال يرخص بذلك يف تفويته، عند مجه
 .وغريه

ألن املشقة الالحقة بذلك أعظم من بل الثياب باملطر الذي هو عذر باالتفاق ( 1)
واألفضل فعل ذلك، وترك اجلمعة واجلماعة، قال يف اإلنصاف، وهذا : قال اجملد

املذهب يف ذلك كله، ولو تعمد سبب ضرر املال، وضياع بفتح الضاد أي فقد 
 .مهمالماله وصار 

كذئب فيخاف على غلة يبادرها، وأنعام ال حافظ هلا غريه وحنوه، واللص بكسر ( 2)
الالم وتثلث، مجعه لصوص، هو السارق، مأخوذ من اللص وهو فعل الشيء يف 

 .سرت
أو طبيخ على نار وحنوه أو أطلق املاء على زرعه أو بستانه وخياف إن تركه فسد، ( 3)

 .نحو جراد لو اشتغل عنه باجلماعةأو خياف عدم إنبات بذره، وك
 .كأن دل عليه مبكان، وخاف إن مل ميض إليه سريعا انتقل إىل غريه( 4)
أي يف تلك احلال، كمن قدم به من سفر إن مل يقف ألخذه أخفاه أو ضاع، ( 5)

خوف فوت املال عذر يف ترك اجلمعة إن مل يتعمد سببه بل : وقال ابن عقيل
األفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي اجلمعة واجلماعة،  :حصل اتفاقا، وقال اجملد

ألن ما عند اهلل خري وأبقى، ورمبا ال ينفعه حذره، وهذا واهلل أعلم ما مل يتشوش 
 .خاطره فإن لب الصالة اخلشوع
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أو ينضر يف معيشة  (1)ولو مستأجرا حلفظ بستان أو مال
 (موت قريبه)كان خياف حبضوره اجلمعة أو اجلماعة   (أو) (2)حيتاجها
 .(4)أو مل يكن من ميرضهما غريه (3)أو رفيقه

                                         

خياف عليه الضياع إن ذهب وتركه، وهذا إذا كان وقع صدفة، أو ال بد منه، أما ( 1)
فال ينبغي تعمده، وترك ما أوجب اهلل عليه من  إذا كان يعلم ذلك وله بد منه

حضور اجلماعة، ويسعى يف وجود مؤونة ال متنعه اجلماعة، وأحلق بذلك العريان 
إذا مل جيد سرتة، أو مل جيد إال ما يسرت عورته فقط يف غري مجاعة عراة، وذكر غري 

 .كهواحد إن مل جيد ما ختتل مروءته برتكه من اللباس، ألن عليه مشقة برت 
بأن عاقه حضور مجعة أو مجاعة عن فعل ما هو حمتاج ألجرته، كما لو كانت ( 2)

 .أجرته بقدر كفايته، أو هو وعياله، أو مثنه، أو حتصيل متلك مال حيتاج إليه
أي حصول موت قريبه يف غيبته عنه، بال نزاع، وكذا صديقه أو مملوكه أو شيخه، ( 3)

ه فراقه، فيتشوش خشوعه، أو يأنس به وإن كان له من ميرضه، ألنه يشق علي
 .املريض، ألن تأنيسه أهم

أي يتوىل متريضهما ألن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد، وهو يتجمر ( 4)
وال نعلم يف : للجمعة فأتاه بالعقيق، وترك اجلمعة، رواه البخاري، قال يف الشرح

ضا، قام مبداوته ذلك خالفا، وكذا أجنيب ليس له من ميرضه، ومرضه ميرضه متري
 .معاناته: ومعاناته واملراد هنا
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على نفسه من )كان خياف   (أو) (1)أو خياف على أهله أو ولده
غرمي وال  ةمن مالزم (أو) (3)يأخذه (سلطان)من  (أو) (2)كسبع  (ضرر

وكذا إن خاف  (5)ألن حبس املعسر ظلم (4)شيء معه يدفعه به
فإن كان حاال وقدر على وفائه مل  (6)مطالبته باملؤجل قبل أجله

 .(8)بسفر مباح (من فوات رفقته)ورمها كان خياف حبض  (أو) (7)يعذر
 .(8)مباح

                                         

من حنو لص، فيعذر برتك اجلمعة واجلماعة، وخوفه على أهله النفرادهم يف البيت ( 1)
وحنوه من الفساق ال يكون عذرا يف سقوط اجلماعة بالكلية بل يلزمه فعلها مهما 

 .أمكن، والسعي يف احلصول على حضور اجلماعة يف املساجد
 .سيل أو حنو ذلك مما يؤذيه يف نفسه فيعذرأو ( 2)
 .يعين ظلما، وكذا نائب سلطان خياف من أخذه ظلما( 3)
ألن مالزمته ال جتوز، ومالزمته تعلقه به، ودوامه معه، ولزمته ألزمه تعلقت به، ( 4)

الذي عليه الدين، وقد يكون الذي له، : ودمت معه، ولزمت به كذلك، والغرمي
 .واملراد هنا األول

َنِظَرة  ِإىَل َمْيَسَرةٍ : لقوله تعاىل( 5)  .َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فـَ
أي ويعذر املدين إن خاف مطالبة من له الدين، ما مل يكن حاال وقدر على ( 6)

 .وفائه
 .للنص ألنه ظامل( 7)
فيعذر، حيث حصل له الضرر ولو ساعة، ورفقته، بضم الراء وكسرها الذين ( 8)

 .فريرافقهم يف الس
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خياف  (غلبة نعاس)حصل له  (أو) (1)سواء أنشأه أو استدامه
أذى مبطر )حصل له  (أو) (2)به فوت الصالة يف الوقت، أو مع اإلمام

وكذا ثلج وجليد  (3)بفتح احلاء، وتسكينها لغة رديئة (مبطر ووحل
 .(5)(وبريح باردة شديدة يف ليلة مظلمة) (4)وبرد

                                         

أي السفر، بأن ابتدأ منشئا له، أو كان مستمرا فيه مستدميا له، ألن عليه يف ( 1)
 .ذلك ضررا

كمن طرأ عليه نعاس، وخشي إن انتظر اإلمام أو اجلماعة يغلبه النوم، فتفوته ( 2)
الصالة يف الوقت، أو مع اإلمام، فيعذر برتكها ويف املبدع وغريه، ويعذر فيهما 

بانتظارها، والصرب والتجلد على دفع النعاس، ويصلي معهم خبوف بطالن وضوئه 
أفضل ملا فيه من نيل فضيلة اجلماعة، وقطع به يف الوجيز واملذهب واحملرر، وذلك 

 .ما مل يصل به التجلد والصرب إىل ذهاب اخلشوع املطلوب فيها
ني قال اجلوهري وغريه، وقدمه يف املصباح والقاموس، واستدرك عليه، وهو الط( 3)

 .الرقيق ترتطم فيه الدواب، مجعه أو حال ووحول
وحر، ملشقة احلركة فيها، إذا كان خارجا عما ألفوه، والثلج ينزل من السحاب ( 4)

على شكل أبراد، صفائح منتظمة وتنضم بعضها إىل بعض، حىت تكون على هيئة 
السماء النجوم الصغرية، والقطعة منه ثلجة، واجلليد الضريب والسقيط، وينزل من 

فيجمد على األرض، والربد بفتحتني شيء ينزل من السحاب، يشبه احلصا، 
 .يعرف حبب الغمام

الريح اهلوى إذا هب، وتقييده بالشديدة على خالف املذهب، قال يف اإلقناع، ( 5)
باردة ولو مل تكن الريح شديدة، وقال يف اإلنصاف، والوجه الثاين يكفي كوهنا 

املصنف أيضا أن تكون الليلة مظلمة وهو املذهب  فقط، وهو املذهب واشرتط
 .وهو ظاهر النص« مظلمة»وعليه اجلمهور، ومل يذكر بعض األصحاب 
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ينادي مناديه يف  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : قول ابن عمرل
كم رواه ابن ماجه بإسناد لصلوا يف رحا»الليلة الباردة أو املطرية 

 .(3)ومن عليه قود يرجو العفو عنه (2)وكذا تطويل إمام (1)صحيح

                                         

، ويف الصحيحني «أو ذات مطر يف السفر»: وهو يف الصحيحني وغريمها بلفظ( 1)
: عن ابن عباس، أنه قال ملؤذنه يف يوم مطري، زاد مسلم، يف يوم مجعة إذا قلت

صلوا يف : حي على الصالة، ولكن قل: مدا رسول اهلل، فال تقلأشهد أن حم
فعله من هو خري مين يعين النيب : رحالكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال

وإين كرهت أن أخرجكم يف الطني والدحض والثلج واجلليد  صلى اهلل عليه وسلم
د عذر يف الليل الربد الشدي: وقال النووي. والربد كذلك، وكذا الريح الباردة عذر

والنهار، وشدة احلر عذر يف الظهر والثلج عذر إن بل الثوب، وذكر أبو املعايل أن  
كل ما أذهب اخلشوع كاحلر املزعج عذرا وهلذا جعله األصحاب كالربد يف املنع 

: من احلكم واإلفتاء والتدريس قال والزلزلة عذر، الهنا نوع خوف قال ابن عقيل
إذا : ينبغي مع هذه األعذار: مث لو قلنا: ، قال أبو املعايلومن له عروس جتلى عليه

فعل مجيع : أذهبت اخلشوع، وجلبت السهر فرتكه أفضل، وقال بعض األصحاب
 .الرخص أفضل من تركها

 .ملا تقدم من فعل الرجل الذي انفرد عن معاذ لتطويله ومل ينكر عليه( 2)
 .ولو على مال ومثله حد قذف( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

164 

 (2)وال إن كان يف طريقه أو املسجد منكر (1)ال من عليه حد
طرأ بعض األعذار يف الصالة أمتها خفيفة إن  وإذا (3)وينكره حبسبه

واملأموم يفارق إمامه : قال (5)وإال خرج منها، قاله يف املبدع (4)أمكن
 .(6)أو خيرج منها

                                         

 كزنا وشرب مخر، فال يعذر به، ألن احلدود ال تدخلها املصاحلة، أي هلل تعاىل( 1)
 .خبالف القصاص

أي فال يعذر، ألن املقصود، الذي هو الصالة يف اجلماعة لنفسه ال قضاء حلق ( 2)
 .غريه

أي حبسب استطاعته للخرب، ويبدأ بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع ( 3)
 .فبقلبه

 .اهلل عنهلقصة معاذ رضي ( 4)
أي وإن مل ميكنه أن يتمها خفيفة خرج منها، وهو مذهب الشافعي وغريه، لقصة ( 5)

 .معاذ، فإن فيه جواز خروج املأموم من الصالة لعذر، كما قاله احلافظ وغريه
فإن صلى ركعة فأكثر من مجعة أمتها مجعة، وإال ظهرا، وقال يف الروضة بعد أن ( 6)

، ألن من شروط صحة الصالة أن يعي أفعاهلا ذكر أعذار اجلمعة واجلماعة
ويعقلها، وهذه األشياء متنع ذلك، فإن زالت فعلها على كمال خشوعها، وفعلها 
مع كمال خشوعها بعد فوت اجلماعة، أوىل من فعلها مع اجلماعة بدون كمال 

وتقدم كراهة من أكل بصال وحنوه، وظاهر كالمهم يعذر برتك اجلمعة . خشوعها
 .ال حتيال فال تسقطواجلماعة 

من أكل من هذه الشجرة فال يقربنا وال يصلي »وحيرم ملا يف الصحيحني عن أنس 
 .«فال يأت املسجد»، وهلما عن ابن عمر، «معنا

 ، وفيهما أن عمر خطب «فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»وملسلم 
صلى اهلل عليه ت رسول اهلل ال أرامها إال خبيثتني، ولقد رأي: وقال عن البصل والثوم

= 
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................................................... 

                                         
= 

 .إذا وجد رحيهما من الرجل، أمر به فأخرج إىل البقيع وسلم
والنهي عام يف كل مسجد، عند عامة العلماء، وقد ورد من غري وجه، : قال الشيخ

ويتوجه مثله كل من به رائحة كريهة، ويكره حضوره مسجدا أو : قال يف الفروع
ماء، ملا فيه من اإليذاء، وإن أمكنه إزالة مجاعه مطلقا، وحكاه النووي عن العل

الرائحة مبعاجلة وغسل فال عذر له، والنهي عن حضور املسجد ال عن األكل فهي 
ومن األعذار كل مشوش للخشوع، مع : حالل بإمجاع من يعتد به، وقال زكريا

سعة الوقت، وأكل مننت ومن ببدنه أو ثوبه ريح خبيثة، وإن عذر كذي خبر أو 
حكم، ما مل يسهل عليه إزالته، ومن كان أكله لعذر، ما مل يأكله صنان مست

بقصد إسقاط اجلمعة واجلماعة، وإال لزم إزالته مهما أمكن، وال تسقط عنه، 
واملراد سقوط اإلمث على قول الفرض، أو الكراهة على قول السنة، ال حصول 

 .األفضلية
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 باب صالة أهل األعذار

 
كتوبة امل (تلزم املريض الصالة) (1)وهم املريض واملسافر واخلائف

 أو معتمدا أو مستندا إىل  (3)ولو كراكع (2)(قائما)
 .(4)شيء

                                         

لعذر احلجة اليت يعتذر هبا، وحنوهم واألعذار مجع عذر، كاألقفال مجع قفل، وا( 1)
وما يرفع اللوم عما حقه أن يالم عليه، مسوا بذلك ملا قام هبم من األعذار اآلتية 

 .وحنوها
إمجاعا يف فرض، مع القدرة وتقدم، وملا يف الصحيح وغريه، من حديث عمران ( 2)

صل قائما فإن مل تستطع فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى »: بن حصني مرفوعا
 .رب علي اآليت وغريهوخل« جنب
أي إال ما أطاقت من العمل، قال أهل  ال ُتَكلَُّف نـَْفس  ِإال ُوْسَعَها: وقال تعاىل

َواْعُبْد َربََّك َحىتَّ : التفسري، فمن مل يستطع القيام فليصل قاعدا، وقالوا يف قوله
 .حبسب حاله العبادة كالصالة جتب ما دام العقل ثابتا، فيصلي َيْأتَِيَك اْلَيِقنيُ 

أي ولو كان قيامه كصفة راكع، حلدب أو كرب أو مرض وحنوه، لزمه ذلك مهما ( 3)
 .«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منها ما استطعتم»: أمكنه لقوله

أي ولو كان يف قيامه معتمدا على شيء، من حنو عصا أو مستندا إىل حائط ( 4)
على إحدى رجليه، لعموم  وحنوه، ولو كان اعتماده واستناده إىل شيء بأجرة أو

 .اخلرب، وألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
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بأن عجز عن القيام أو شق عليه، لضرر أو  (فإن مل يستطع)
 (3)ويثين رجليه يف ركوع وسجود (2)مرتبعا ندبا (فقاعدا) (1)زيادة مرض

 .(4)أو شق عليه القعود كما تقدم (فإن عجز)

                                         

أو تأخر برء وحنوه، كوهن بقيام أو تأمل شديد، وال يشرتط أن ال يتأتى القيام، وال ( 1)
املعترب املشقة : يكفي أدىن مشقة، بل املعترب املشقة الظاهرة، وقال غري واحد

ستطاعة، األمر أطاقه وقوي عليه، الشديدة، وفوات اخلشوع، واستطاع ا
 .واالستطاعة شرعا أوسع منها لغة

َوَما َجَعَل : أي فإن مل يستطع قائما، فتلزمه املكتوبة قاعدا بال نزاع، قال تعاىل( 2)
يِن ِمْن َحرَجٍ  أمجعت األمة أن من عجز عن : وقال النووي وغريه َعَلْيُكْم يف الدِّ

، وال إعادة عليه، وال ينقص ثوابه للخرب اهـ أو شق القيام يف الفريضة صالها قاعدا
عليه القيام، ملا مر، وكذا لو كان يف سفينة أو بيت قصري سقفه، وتعذر اخلروج، 

قائما ما أمكنه، وقال إمام : أو خاف عدوا إن انتصب قائما، صلى جالسا، وقيل
وعه ألن الذي أراه يف ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة، تذهب خش: احلرمني

اخلشوع مقصود الصالة، وكذا رقيب غزاة أو كمينهم خاف إن قام رؤية العدو، 
وعلى قياس ما سبق ولو معتمدا، أو مستندا مرتبعا للخري كمتنقل وفاقا، وتقدم 
صفة الرتبع، وكيف قعد جاز، خلرب فقاعدا ومل خيص جلسة دون جلسة، وذكر 

 .نوا إذا صلوا جلوسا جيثونابن أيب شيبة عن مجاعة من التابعني أهنم كا
 .أي يرد بعضها على بعض كمتنفل، ركبتاه إىل القبلة( 3)
 .يعين يف القيام، ولو كان عجزه بتعديه بضرب ساقه وحنوه( 4)
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فإن صلى مستلقيا ورجاله إىل ) (2)واألمين أفضل (1)(جنبه ىفعل)
 .(4)وإال تعني (3)وكره مع القدرة على جنبه (القبلة صح

                                         

ووجهه : أي فيصلي على جنبه، وذكره غري واحد مذهب اجلمهور، قال الشيخ( 1)
القبلة، صلى على أي إىل القبلة خلرب عمران، وإن مل يكن عنده من يوجهه إىل 

 .جهة توجه
أي من الصالة على اجلنب األيسر، وهو مذهب اجلمهور، حلديث علي اآليت، ( 2)

ولو اضطجع على يساره صح وكره، وفاقا ملالك والشافعي، ألنه عليه الصالة 
 .والسالم مل يعني جنبا

تصح، ووجه الصحة أنه نوع استقبال، والكراهة لالختالف يف صحتها، فعنه ال( 3)
وهو األظهر، ألن نقله إليه عند العجز عن الصالة على جنب، : قال يف الشرح

فدل على أنه ال جيوز مع القدرة عليه، وألنه ترك االستقبال مع القدرة عليه بوجهه 
فيمن عجز عن : يصلي كيف شاء، كالمها جائز قال الشيخ: ومجلته، وعنه

اله إىل القبلة إن استطاع إذا  القعود، يصلي على جنبه أو ظهره، ووجهه أو رج
كان عنده من يوجهه اهـ، ولو استلقى على ظهره، ورجاله إىل غري القبلة، فإنه 
يصري مستدبرا القبلة، فال تنعقد صالته مع القدرة، وكره أمحد إسناد ظهره إىل 
القبلة، ومد الرجل إليها، وكره احلنفية أيضا مد الرجلني إىل القبلة يف النوم وغريه، 

لعل األوىل تركه، : هو عند الكعبة مسلم، ومطلقا يستدعي دليال شرعيا، وقيلو 
وقدرت على الشيء، أقدر من باب ضرب قويت عليه، ومتكنت منه، واالسم 

 .القدرة وفيه لغة كعلم يعلم
أي وإن مل يقدر املريض أن يصلي على جنبه، تعني أن يصلي على ظهره، ( 4)

 .نص عليه وصالته صحيحة بال نزاعورجاله إىل القبلة، بال كراهة 
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أي السجود  (وخيفضه) (1)ما أمكنه (ويومئ راكعا وساجدا)
يصلي املريض قائما، فإن مل » :حلديث علي مرفوعا (2)(عن الركوع)

يستطع صلى قاعدا، فإن مل يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده 
ركوعه، فإن مل يستطع أن يصلي قاعدا، صلى على جنبه أخفض من 

األمين، مستقبل القبلة، فإن مل يستطع صلى مستلقيا، رجاله مما يلي 
 .(4)(أومأ بعينيه)عن اإلمياء  (فإن عجز) (3)، رواه الدارقطين«القبلة

                                         

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما »: أي برأسه وجوبا، نص عليه للخرب اآليت وحلديث( 1)
: قال الشيخ فيمن ال يستطيع التحرك، وإذا سجد ال يستطيع الرفع« استطعتم

 .يومئ برأسه إمياء حبسب حاله
 .وجوبا للخرب، ولتمييز أحدمها عن اآلخر( 2)
ضعيف لكن له شواهد عند البزار والبيهقي والطرباين وتقدم حديث : النوويوقال ( 3)

، ويف هذا احلديث «وإن مل تستطع فمستلقيا»: عمران يف الصحيح وزاد النسائي
قيد معترب يف صحة الصالة على هذه احلالة فلو استلقى على ظهره ورجاله إىل 

إن االستقبال واجب مع غري القبلة صار مستدبرا القبلة، فال تنعقد صالته، ف
القدرة ولو كان يف غري الراحلة والسفينة فعليه االستقبال إن قدر عليه، وعليه بقية 

 .الشروط واألركان والواجبات إن قدر عليها، وما ال يقدر عليه يسقط عنه
أي إن عجز عن اإلمياء برأسه لركوعه وسجوده، أومأ بعينيه ملا ذكره من اخلرب، ( 4)

موضع اإلمياء هو الرأس والوجه والطرف من ذلك املوضع : س وغريهوقال ابن قند
ألهنما من الرأس، خبالف اليدين فإهنما ليسا من موضع اإلمياء وعجز بفتح اجليم، 

 .يعجز بكسرها، وحكي بالعكس والعجز أن ال يقدر على ما يريد
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رواه  «ع أومأ بطرفهطفإن لم يست»لقوله عليه الصالة والسالم 
وينوي  (1)ن احلسني بن علي بن أيب طالبزكريا الساجي بسنده، ع

والقول كالفعل، يستحضره بقلبه، إن عجز عنه  (2)الفعل عند إميائه له
وال تسقط الصالة ما دام العقل  (4)وكذا أسري خائف (3)بلفظه
 .(5)ثابتا

                                         

الم يعين عن جعفر بن حممد عن أبيه، عن علي بن احلسني بن علي، وظاهر ك( 1)
مجاعة ال يلزمه وصوبه يف الفروع، لعدم ثبوته، فقد رواه الدارقطين وغريه بسند 

لو عجز املريض عن اإلمياء برأسه : ضعيف، وليس فيه، وأومأ بطرفه، وقال الشيخ
سقطت عنه الصالة، وال يلزمه اإلمياء بطرفه اهـ، وهو رواية عن أمحد، وذكر 

حممد ابن يزيد ملا روي عن أيب سعيد أنه  القاضي أنه ظاهر كالم أمحد، ويف رواية
قد كفاين، إمنا العمل يف الصحة، ولظاهر حديث : قيل له يف مرضه، الصالة، قال

بفتح الطاء، وسكون « الطرف»أشار، و« أومأ»عمران، وحكي عن أيب حنيفة، و
 .الراء العني، أو اسم جامع للبصر، وطرف العني حركتها

 يعين للركوع والسجود( 2)
 .ملا تقدم وتقدم أنه ال يلزمه (3)
أي أن يعلموا بصالته يومئ بطرفه لعجزه إذا عن اإلمياء بالركوع والسجود برأسه ( 4)

 .«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»: لقوله
تسقط، : يعين لقدرته على اإلمياء بطرفه، مع النية بقلبه، لعموم أدلة وجوهبا، وعنه( 5)

 .ختاره الشيخ، لظاهر حديث عمران وغريه، مما تقدم وغريهوفاقا أليب حنيفة وا
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وال ينقص أجر املريض إذا صلى ولو باإلمياء عن أجر الصحيح 
وإن رفع له  (2)لى وسادة وحنوهاوال بأس بالسجود ع (1)املصلي قائما

فإن قدر،  (3)شيء عن األرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره
يف أثنائها انتقل إىل )عنه  (أو عجز)املريض يف أثناء الصالة على قيام 

وإىل اجللوس من عجز عن  (4)فينتقل إىل القيام من قدر عليه (اآلخر
 .(5)القيام

                                         

إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما »: حلديث أيب موسى( 1)
من نوى اخلري وفعل ما يقدر عليه، كان له  : ، ونظائره وقال الشيخ«صحيحا

 .كأجر الفاعل، واحتج حبديث أيب كبشة وغريه
واملراد بال رفع، واحتج أمحد بفعل أم سلمة وابن عباس مما وضع له ليسجد عليه، ( 2)

أنه رأى مريضا يصلي : وغريمها، وهنى عنه ابن مسعود وابن عمر، حلديث جابر
 .على وسادة فرمى هبا، والوسادة بالكسر املخدة، واجلمع وسادات ووسائد

رض، للخالف يف منعه، ووجه الكراهة إذا كانت الوسادة وحنوها منفصلة عن األ( 3)
 .ومل تبق عليها، فال ينبغي السجود على وسادة وحنوها، ويومئ غاية ما ميكنه

وكذا إن قدر مصل  َوُقوُموا هلِل َقانِِتنيَ : بال نزاع لتعينه عليه قال تعاىل( 4)
مضطجعا على قعود يف أثنائها انتقل إليه وأمتها، ألن املبيح العجز وقد زال، 

 .عنه أطاقه ضد عجز« وقدر على الشيء»
إمجاعا، حكاه أبو حامد وغريه، وإىل اجلنب وحنوه من عجز عن القعود للعجز ( 5)

 .وتقدمت األدلة
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وجتزئ الفاحتة من عجز  (2) قرأوإال (1)ويركع بال قراءة من كان قرأ
وإن قدر على  (4)ال من صح فأمتها يف ارتفاعه (3)فأمتها يف احنطاطه

ع قائما، ألن الراكع كالقائم و قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ برك
ألن الساجد كاجلالس  (بسجود قاعدا)أومأ  (و) (5)يف نصب رجليه
 (7)دون ظهره حناهاومن قدر على أن حيين رقبته  (6)يف مجع رجليه

 .(8)وإذا سجد قرب وجهه من األرض ما أمكنه

                                         

 .حال عجزه، حلصوهلا يف حملها( 1)
وإن كان . أي وإن مل يكن قرأ حال عجزه، قرأ بعد قيامه أو قعوده ليأيت بفرضها( 2)

 .قرأ البعض أتى بالباقي
 .ار فرضهألنه أعلى من القعود الذي ص( 3)
أي حال هنوضه، ألن فرضه القراءة حال القيام، وأما ما قرأ به جالسا قبل قدرته ( 4)

 .على القيام فيبين عليه
 .فوجب أن يومئ به يف قيامه، وفاقا للشافعي( 5)
 .فوجب أن يومئ به جالسا، ليحصل الفرق بني اإلمياءين( 6)
ه عطفه، واحنىن وحتىن حتنيا أعوج أي حين رقبته إن قدر، يعين عطفها، وحناه حيني( 7)

 .وانعطف
 .َفاتَـُّقوا اهلَل َما اْسَتَطْعُتمْ : لقوله( 8)
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وملريض ) (1)ومن قدر أن يقوم منفردا وجيلس يف مجاعة خري
 (الصالة مستلقيا مع القدرة على القيام، ملداواة بقول طبيب مسلم

وال تصح صالته ) (3)إن الصوم مما ميكن العلة: وله الفطر بقوله (2)ثقة
 (4)وهو قادر على القياميف السفينة  صالته قاعدا

                                         

بني أن يصلي منفردا قائما، وبني أن يصلي قاعدا يف مجاعة، وفاقا أليب حنيفة ( 1)
لعل وجهه أن القيام وإن كان ركنا، لكن له بدل وهو القعود، : والشافعي، قيل

زمه القيام، وصوبه يف اإلنصاف، ألن القيام ركن ال تصح يل: وقال أبو املعايل
الصالة إال به مع القدرة عليه، وهذا قادر عليه، واجلماعة واجبة، تصح الصالة 

 .بدوهنا
إن صليت مستلقيا أمكن مداوتك فله : أي عدل ضابط حاذق فطن، يقول له( 2)

ين، فال يقبل من كافر ذلك، وفاقا أليب حنيفة، ولو كان الطبيب امرأة، ألنه أمر دي
صلى اهلل وال فاسق، كغريه من أمور الدين ويكفي منه غلبة الظن، وذلك ألنه 

صلى جالسا حني جحش شقه، والظاهر أنه مل يكن لعجزه عن  عليه وسلم
القيام، بل فعله إما للمشقة، أو وجود الضرر وكالمها حجة، وأم سلمة تركت 

إن قال ثالثة وقال ابن منجا، ليس مبراد  :السجود لرمد هبا، وقدم املوفق وغريه
ألن قول االثنني كاف، كما صرح به غري واحد، ونص أمحد أنه يفطر بقول 
واحد، إن الصوم مما ميكن العلة، والطبيب العامل بالطب، وهو كل ماهر حاذق 

 .كل حاذق طبيب عند العرب، ومسي طبيبا حلذقه وفطنته: بعلمه، قال اجلوهري
َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّة  : نص عليه لقوله تعاىل أي املرض،( 3)

 .وقاس القاضي وغريه املسألة األوىل عليه ِمْن أَيَّاٍم ُأَخرَ 
بال نزاع لقدرته على ركن الصالة كمن بغري سفينة، وجتوز إقامة اجلماعة فيها، ( 4)

 .جلة وحمفة وعماريةعلى الصحيح من املذهب، ومثل السفينة ع
صلى قاعدا وال : وهودج وحنوها، وإن خاف راكب سفينة الغرق أو دوران الرأس

= 
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ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل 
 صلى اهلل عليه وسلمبن مرة، انتهى النيب  ىلقول يعل (1)أو مطر وحنوه

إىل مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة 
مث تقدم  من أسفل منهم، فحضرت الصالة، فأمر املؤذن فأذن وأقام،

فصلى هبم، يعين إمياء جيعل السجود  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
العمل عليه عند أهل : أخفض من الركوع، رواه أمحد والرتمذي، وقال

 .(4)أو على نفسه (3)وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله (2)العلم

                                         
= 

إعادة، والسفينة معروفة ومجعها سفن وسفني، ومسيت بذلك ألهنا تسفن املاء،  
 .كأهنا تقشره

كثلج وبرد، فإن قدر على نزوله بال مضرة لزمه، وقام وركع لغري حالة املطر، وأومأ ( 1)
 .د إن كان يلوث الثياب، خبالف اليسريبسجو 

وثبت عن أنس من فعله، ومل ينقل عن غريه خالفه، ويعلى بن مرة هو ابن وهب ( 2)
بن جابر بن عتاب بن مالك الثقفي، من أفاضل الصحابة رضي اهلل عنهم، 
واملضيق بفتح فكسر فسكون ما ضاق من األماكن، ضد ما اتسع، واجلمع 

 :طر، أو املطرة اجليدة، مجعها أمسية قال الشاعرمضايق والسماء يعين امل
 رعـيناه وإن كانوا غضابا إذا نزل السمـاء بأرض قوم            

أراد باألول املطر، وبالثاين النبات، ومسي املطر مساء خلروجه من السماء، يعين 
 .السحاب، فإن ما عالك فهو مساء، والبلة النداوة

 .ج واملشقة واالنقطاعأي صلى عليها، دفعا للحر ( 3)
 .أي أو خاف بنزوله على نفسه من عدو، أو سيل، أو سبع وحنوه صلى عليها( 4)
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 (2)وعليه االستقبال وما يقدر عليه (1)أو عجز عن ركوب إن نزل
 (3)وحده دون عذر مما تقدم (ملرض)تصح الصالة على الراحلة  (وال)

ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها، واخلروج منها صلى جالسا 
 .(5)ويدور إىل القبلة كلما احنرفت السفينة خبالف النفل (4)مستقبال

                                         

صلى عليها ال إن قدر ولو بأجرة يقدر عليها قال يف االختيارات تصح صالة ( 1)
الفرض على الراحلة خشية االنقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر باملشي أو تربز 

 .اخلفرة
ملصلي املكتوبة على الراحلة لعذر مما سبق االستقبال مطلقا، أي جيب على ا( 2)

وجيب عليه ما قدر عليه من ركوع  َوَحْيُثَما ُكْنُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ لعموم 
وعليه  َفاتَـُّقوا اهلَل َما اْسَتَطْعُتمْ وسجود وإمياء هبما وطمأنينة وغري ذلك لقوله 

عليه بقية الشروط واألركان والواجبات إن قدر عليها، االستقبال إن قدر عليه، و 
وما ال يقدر عليه ال يكلف به، فاالستقبال ليس واجبا إال مع القدرة، ولو كان يف 
غري الراحلة والسفينة، ومن صلى املكتوبة أو النافلة على الراحلة أو السفينة أو 

ه ولو بال عذر، احملفة وحنوها سائرة أو واقفة، وأتى بكل فرض وشرط صحت صال
الستيفائه ما يعترب هلا، ومن مباء وطني يومئ، كمصلوب ومربوط، وما سوى ذلك 

 .يعترب املقر ألعضاء السجود
كعجزه عن الركوب إذا نزل، أو انقطاع ألن الصالة أسكن له يف نزوله وأمكن ( 3)

 .وكان ابن عمر ينزل مرضاه، ومع العذر جتوز عليه كالصحيح وأوىل
 .إال أن تكون واقفة فيجب عليه القيام وفاقا( 4)
ال يلزم أن يدور : فال يلزمه أن يدور معها إىل القبلة كلما احنرفت، وقال بعضهم( 5)

يف الفرض كالنفل على األصح، وتقام اجلماعة فيها مع عجز عن قيام كمع قدرة 
 .عليه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

176 

 
 فصل

 (1)في قصر المسافر الصالة

 
ُتْم ِفي األاْرضِ : وسنده قوله تعاىل ِإذاا ضارابـْ فـالاْيسا عالاْيُكْم  وا

 .(2)اآلية ُجنااٌ  أاْن تـاْقُصُروا ِمنا الصَّالةِ 
                                         

نقص منه أو  أي رد الرباعية من أربع إىل ركعتني، من قصر الشيء، إذا نقصه أو( 1)
حبسه، وهو مشروع بالكتاب والسنة، جائز بإمجاع أهل العلم، منقول عن النيب 

بالتواتر، واختاره فقهاء احلديث وغريهم، كأمحد وغريه،  صلى اهلل عليه وسلم
فإنه مل يصل يف  صلى اهلل عليه وسلموشيخ اإلسالم وغريه اتباعا لسنة رسول اهلل 

من العلماء من يوجبه، ومن صلى أربعا مل يبطلوا السفر قط إال مقصورة، حىت إن 
صالته، ألن الصحابة أقروا من فعل ذلك منهم، بل منهم من يكره ذلك، ومنهم 

القصر أفضل من اإلمتام، : من ال يكرهه، وإن رأى تركه أفضل، قال املوفق وغريه
 يف قول مجهور العلماء، وال نعلم خالف فيه إال الشافعي يف أحد قوليه، قال

وإذا كان القصر أفضل عند مجاهري أهل العلم، مل جيز أن حيتج بنفي : الشيخ
اجلناح على أنه مباح ال فضيلة فيه، ويف الصحيحني فرضت الصالة ركعتني 

صالة السفر : ركعتني، فأقرت صالة السفر، وزيد يف صالة احلضر، وقال عمر
القصر، ال أهنا أصل،  ملن أراد: ركعتان، متام غري قصر، وغري ذلك، وأوله بعضهم

ملخالفة نص القرآن وإمجاع املسلمني يف أهنا مقصورة، وأن املسافر إذا اقتدى مبقيم 
مىت خالف خرب اآلحاد نص القرآن أو إمجاعا وجب : لزمه اإلمتام، وقال غري واحد

 .ترك ظاهره
 ضـربتم يف األرض، أي سـافرمت يف البالد، تقصـروا، مـن كميتها ( 2)

 مرج الغالب، قاله غري  واحد،  وأنه إمنا علق القصر على اخلوف وخفتم خرج
= 
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 .(1)أي غري مكروه وال حرام (اا مباحً سفرً )أي نوى  (من سافر)
                                         

= 

القصر قصران : مل ختل منه وقال الشيخ صلى اهلل عليه وسلمألن غالب أسفار النيب 
قصر األفعال، وقصر العدد كصالة اخلوف حيث كان مسافرا، فإنه يرتكب فيها 

وهو ما اجتمع فيه « ومقيد»ما ال جيوز يف صالة األمن، واآلية وردت على هذا 
قصر العدد فقط، كاملسافر، أو قصر العمل فقط، كاخلائف وهو حسن لكن يرد 

صلى سألت رسول اهلل : ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: على هذا قول يعلى لعمر
رواه مسلم،  «صدقة تصدق اهلل هبا عليكم، فاقبلوا صدقته»: فقال اهلل عليه وسلم

أقرمها  صلى اهلل عليه وسلملعدد باخلوف، والنيب فظاهر ما فهماه تقييد قصر ا
كالم مبتدأ معناه وإن خفتم، وقال ابن   َوِإْن ِخْفُتمْ : قوله: وقيل: على ذلك

ال يزيد يف السفر على ركعتني، وأبو  صلى اهلل عليه وسلمصحبت النيب : عمر
 .بكر وعمر وعثمان كذلك متفق عليه

عوا على جوازه يف سفر الطاعة وأما السفر احملرم سن له قصر الرباعية ركعتني، وأمج( 1)
فمذهب مالك والشافعي وأمحد ال يقصر، وعن أمحد يقصر يف سائر جنس 

: األسفار، وهو مذهب أيب حنيفة وطوائف من السلف واخللف، قال املوفق
احلجة مع من أباح القصر لكل مسافر، إال أن ينعقد اإلمجاع على خالفه، وقال 

احلجة مع من جعل القصر مشروًعا يف جنس السفر، ومل خيص : شيخ اإلسالم
سفًرا من سفر، وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر، 

أنه خص سفًرا من سفر، ولو كان مما  صلى اهلل عليه وسلمومل ينقل عن النيب 
عن  خيتص بنوع لكان بيانه من الواجبات، ولو بني لنقلته األمة، وما علمت

الصحابة يف ذلك شيًئا، ومل يذكر تقييده يف شيء من الكتاب والسنة بنوع دون 
نوع، فكيف جيوز أن يكون معلًقا بأحد نوعي السفر؟ وال يبني اهلل وال رسوله 

 .ذلك، بل يكون بيان اهلل ورسوله متناواًل سفر الطاعة وسفر املعصية
ا، قل أو كثر، وسواء كان مباحا وجيوز قصر الصالة يف كل ما يسمى سفرً : وقال أيًضا

أو حمرما ونصره ابن عقيل، وقاله بعض املتأخرين من أصحاب أمحد والشافعي اهـ 
= 
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ولو نزهة  (2)واملباح املطلق (1)فيدخل فيه الواجب واملندوب
 .(3)وفرجة

                                         
= 

وعليه العمل، وأما من ارتكب املعاصي يف سفره فله الرتخص بال خالف، ألنه 
صرف  لعبارة « نوى»ليس ممنوًعا من السفر، وإمنا منع من املعصية، وقول الشارح 

مقتضاها كاملنقح ملا يرد عليها، كخروج من طلب ضالة أو آبًقا جاوز املاتن عن 
ستة عشر فرسخا على التقييد به، فإنه يصدق عليه أنه مسافر، وكون املعترب 
املسافة ال حقيقتها فلو نواها مث رجع قبل استكماهلا وقد قصر مل يعد، لكن قد 

لشارح عدم االكتفاء بالنية، يقال بأنه قد ينوي السفر وال يسافر، فريد على عبارة ا
إذا : وجياب بأنه إذا فارق عامر قريته يدل على السفر، إال أنه حيتاج إىل إضمار

من ابتدأ سفًرا مباًحا : األخلص يف العبارة أن يقال: فارقها مسافًرا، وقال عثمان
إخل، والسفر قطع املسافة، ومجعه أسفار، مسي بذلك .. ناويًا، فله القصر إذا فارق

 .نه يسفر عن أخالق الرجال أي يكشفها وقيل غري ذلكأل
كحج وجهاد متعينني، وكزيارة رحم وإخوان، وعيادة مريض، وأحد املساجد ( 1)

لقوله . الثالثة بال نزاع، ال املشاهد، على القول بعدم جواز القصر يف السفر احملرم
ديث متفق ، احل«ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد»عليه الصالة والسالم 

مل ينقل جوازه عن أحد من املتقدمني، وذكر أنه بدعة، واختار : عليه، قال الشيخ
القاضي واجلويين حترمي السفر لزيارة القبور مطلقا، وغلط أهل التحقيق من استثىن 

وحنوه عند « ال تشد الرحال»ألن االستثناء يف قوله  صلى اهلل عليه وسلمقرب النيب 
 .عمومأهل األصول معيار ال

 .أي غري املقيد بالواجب واملستحب( 2)
قطع به أهل التحقيق، وكرهه شيخ اإلسالم وغريه والنزهة اخلروج إىل   : قال النووي( 3)

 البساتني   واخلضر  والرياض، يقال، نزه املكان ككرم، نزاهـة 
ذهب بعض أهل العلم يف قول : فهو نزيه، إذا كان ذا ألوان حسان، قال ابن قتيبة

خرجوا يتنزهون،أنه غلط، وهو عندي ليس بغلط ألن البساتني يف كل بلد : لناسا
إمنا تكون خارج البلد، فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن املنازل والبيوت 
= 
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 .(2)اوهي ستة عشر فرسخً  (1)(أربعة برد)يبلغ 

                                         
= 

مث كثر هذا حىت استعملت النزهة يف اخلضر واجلنان اهـ والفرجة بالضم عطف 
أطلق أصحابنا : هلم، قال يف الفروعالفرجة التقضي عن ا: تفسري، ويف اجململ

غري مكاثر يف الدنيا، وأنه يكره، وقال ابن : إباحة السفر للتجارة، ولعل املراد
اتفقوا أن االتساع يف املكاسب واملباين من حل إذا أدى مجيع حقوق اهلل : حزم

من سافر ألي قصد : قبله مباح، مث اختلفوا فمن كاره و وغري كاره، وقال النووي
املقاصد ديًنا أو دنيا ترخص بال خالف، ولغري قصد إال الرتخص ترخص، من 

 .وفاقًا أليب حنيفة وأحد قويل الشافعي
والربيد : مجع بريد، أربعة فراسخ، أو اثنا عشر مياًل، أو ما بني املنزلتني قال الشيخ( 1)

 هو نصف يوم بسري اإلبل واإلقدام، وهو ربع مسافة يومني وليلتني
 :ربعة الربد قال الشاعريعين أ( 2)

 والفرسخ فثالث أميال ضعوا إن البريد من الفراسخ أربع
 والـباع أربـعة من الذراع والـميل ألًفا قدروا بالباع

الفرسخ ثالثة أميال، وامليل اثنا عشر : والفرسخ واحد الفراسخ، فارسي معرب، ويقال
جزم اجلوهري أنه ألف قدم ستة آالف ذراع، وهو األشهر وأربعة آالف خطوة، و 

منتهى مدى البصر، ألن البصر مييل عنه على وجه األرض، والذراع أربعة 
وعشرون أصبعا معرتضة معتدلة، كل أصبع ست شعريات، كل شعرية ست 
شعرات برذون، وصحح غري واحد أن مقدار املسافة تقريب ال حتديد وقال يف 

 .هذا مما ال نشك فيه: اإلنصاف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

181 

 .(2)يومان قاصدان وهي (1)برا وحبرا

                                         

ا وفاقا، فمسافة البحر كالرب، ولو قطعها يف ساعة، كما لو لعدم الفرق بينهم( 1)
 .قطعها يف الرب يف نصف يوم، ويأيت كالم الشيخ رمحه اهلل تعاىل

أي الستة عشر فرسخا مسرية يومني قاصدين، أي معتدلني بسري األثقال، ودبيب ( 2)
ملعتاد األقدام، هينيت السري بال تعب وال بطء، فإن القصد االعتدال بذلك، مع ا

من النزول واالسرتاحة وحنوها، وهذا مذهب مالك والشافعي، وقيل غري ذلك، 
ال أعلم ملا ذهب إليه األئمة وجها، ملخالفة : وقال شيخ اإلسالم، قال أبو حممد

السنة وظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن إباحة القصر ملن ضرب يف األرض، وهو 
نص وال إمجاع وال قياس، وال حجة كما قال، فإن التحديد بذلك ليس بثابت ب

لتحديده، بل احلجة مع من أباح القصر لكل مسافر، واستظهر جواز القصر ملن 
واملسافر يريد أن يذهب إىل مقصوده ويعود إىل وطنه، وأقل : سافر يوما، وقال

ذلك مرحلة يذهب يف نصفها، ويرجع يف نصفها، وهذا هو الربيد وقد حدوا هبذه 
 . على الشهادة غري ذلك املسافة الشهادة

وقال الفرق بني السفر الطويل والقصري ال أصل له يف كتاب اهلل وال يف سنة رسوله 
بل األحكام اليت علق اهلل بالسفر علقها مطلقا، وذكر  صلى اهلل عليه وسلم

فهذه النصوص وغريها من نصوص الكتاب : اآليات يف ذلك واآلثار، مث قال
ني سفر طويل وسفر قصري، فمن فرق بني هذا وهذا فقد والسنة ليس فيها تفريق ب

فرق بني ما مجع اهلل بينه، فرقا ال أصل له من كتاب اهلل وال سنة رسوله، فاملرجع 
فيه إىل العرف، فما كان سفرا يف عرف الناس فهو السفر، الذي علق به الشارع 

هل مكة أي فرق بني سفر أ: احلكم، وذكر مثل سفر أهل مكة إىل عرفة، وقال
إىل عرفة، وبني سفر سائر املسلمني إىل قدر ذلك من بالدهم، فإن هذه مسافة 

 .بريد، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر واجلمع
= 
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 .(1)سن له قصر الرباعية ركعتني
                                         

= 

إن حد فتحديده بربيد أجود إال أن ينعقد اإلمجاع على خالفه، واملعلوم أن : وقال
د، كان اإلمجاع مل ينعقد على خالفه، وهو اختيار طائفة من علماء أصحاب أمح

بعضهم يقصر الصالة يف مسرية بريد، وهذا هو الصواب الذي ال جيوز القول 
مل : بعضهم يقول: واحملددون هلم طريقان: خبالفه، ملن تبني السنة وتدبرها، قال

هذا قول : أجد أحدا قال بأقل من ذلك، وقد علم من قال ذلك، وبعضهم يقول
باطل فقد ثبت عنهما وغريمها ما ابن عمر وابن عباس، وال مالف هلما، وهذا 

خيالف ذلك، وحتديد السفر باملسافة ال أصل له يف شرع وال لغة وال عرف وال 
عقل، وال يعرف عموم الناس مساحة األرض، فال جيعل ما حيتاج إليه عموم 
املسلمني معلقا بشيء ال يعرفونه واالعتبار مبا هو سفر فمن سافر ما يسمى سفرا 

 .قصرا وإال فال
أدىن ما يسمى سفرا يف كالم الشارع الربيد، وكان يأيت قباء راكبا وماشيا، ويأيت إليه و 

أصحابه ومل يقصر هو وال هم، ويأتون إىل اجلمعة من حنو ميل وفرسخ، والنداء 
 صلى اهلل عليه وسلميسمع من حنو فرسخ، وقصر أهل مكة بعرفة اهـ، ومسى النيب 

، قال «ال تسافر يوًما وليلة إال مع ذي حمرم» :يوما وليلة سفرا، فقال يف املرأة
وعامة الفقهاء يقولون مسرية يوم تام، وكان ابن عمر يقصر يف مسرية : البغوي

يقصر يف مسرية يوم تام، وهو قول ابن املنذر وداود : يوم، وقال األوزاعي وآخرون
صر وغريمها إلطالق الكتاب والسنة، وحلديث حيىي ابن يزيد، سألت أنسا عن ق

إذا خرج ثالثة أميال أو ثالثة  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل : الصالة قال
 .فراسخ صلى ركعتني رواه مسلم

ولو قطعها يف ساعة، وذكر شيخ اإلسالم أن : قال يف اإلقناع واملنتهى وغريمها( 1)
السفر ليس حمدودا مبسافة بل خيتلف، فيكون مسافرا يف مسافة بريد، وقد يقطع 

 من ذلك وال يكون مسافًرا، فلو ركب رجل فرسا سابقا إىل عرفة مث  أكثر
= 
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 .(1)ألنه عليه الصالة والسالم دوام عليه
                                         

= 

صلى اهلل عليه رجع من يومه إىل مكة مل يكن مسافرا، يدل على ذلك أن النيب 
فلو قطع الربيد يف ثالثة أيام  « ميسح املسافر ثالثة أيام ولياليهن»: ملا قال وسلم

طع الربيد يف نصف يوم مل كان مسافًرا ثالثة أيام، فيمسح مسح مسافر، ولو ق
إمنا اعترب ثالثة أيام، سواء كان حثيثا أو  صلى اهلل عليه وسلميكن مسافرا، والنيب 

 .بطيئا وذكر أن ابن عباس هنى من ذهب ورجع من يومه إىل أهله أن يقصر
الذين جعلوا املسافة الواحدة حدا يشرتك فيه مجيع الناس، مالفون كالم رسول : وقال

فالرجل خيرج من القرية إىل صحراء حلطب يأيت به،  هلل عليه وسلمصلى ااهلل 
فيغيب اليومني والثالثة فيكون مسافرا، وإن كانت املسافة أقل من ميلن خبالف 
من يذهب ويرجع من يومه، فإنه ال يكون يف ذلك مسافرا فإن األول يأخذ الزاد 

يلة تكون سفرا، واملسافة واملزاد، خبالف الثاين، فاملسافة القريبة يف املدة الطو 
البعيدة يف املدة القليلة ال تكون سفرا، فالسفر يكون بالعمل الذي يسمى سفرا 
ألجله، والعمل ال يكون إال يف زمان، فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إىل ما 
حيتاج إليه املسافر مسي مسافرا، وإن مل تكن املسافة بعيدة، وإذا قصر العمل 

حيتاج إىل زاد ومزاد مل يسم سفرا، وإن بعدت املسافة، فاألصل والزمان حبيث ال 
هو العمل الذي يسمى سفرا، وال يكون العمل إال يف زمان، فيعترب العمل الذي 
هو سفر، وال يكون ذلك إال يف مكان يسفر عن األماكن، وهذا مما يعرفه الناس 

 .بعاداهتم فما مسوه سفرا فهو سفر وإال فال
صلى اهلل عليه فإن املسلمني قد نقلوا بالتواتر أن النيب : سالم وغريهقال شيخ اإل( 1)

مل يصل يف السفر إال ركعتني، ومل ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا قط،  وسلم
واختار أنه سنة، وأن اإلمتام مكروه، وذكر أن القصر أفضل عند عامة أهل العلم، 

 .للمسافرليس فيه إال خالف شاذ، وأن أكثرهم يكرهون الرتبيع 
إمتام الصالة يف السفر ونقل عن أمحد أنه توقف يف األجزاء، ومل يثبت أن  يكره: وقال

صلى اهلل عليه أحدا من الصحابة كان يتم الصالة يف السفر على عهد رسول اهلل 
= 
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 (1)خبالف املغرب والصبح فال يقصران إمجاعا، قاله ابن املنذر
سواء كانت البيوت داخل السور أو  (2)(إذا فارق عامر قريته)

 .(3)خارجه

                                         
= 

 .وأن حديث عائشة يف مالفة ذلك ال تقوم به احلجة وسلم
بطل كوهنا وترا، وإن سقط ركعتان  ألن املغرب وتر النهار، فإن سقط منها ركعة( 1)

بقي ركعة، وال نظري هلا يف الفرض، والصبح لو سقط منها ركعة بقيت ركعة، وال 
 .نظري هلا يف الفرض، ومل يقصرا بإمجاع املسلمني

أي إذا فارق من نوى سفرا مباحا عامر قريته مسافرا، مبا يقع عليه اسم املفارقة، ( 2)
اقا لألئمة الثالثة، ومجاهري العلماء من الصحابة ومن بنوع من البعد عرفا، قصر وف

بعدهم، وحكاه ابن املنذر وغريه إمجاعا ألن اهلل أباح القصر ملن ضرب يف 
صلى اهلل عليه األرض، وقبل املفارقة ال يكون ضاربا فيها وال مسافرا، وألن النيب 

ه ال اعتبار فيه ما يبني أن: إمنا كان يقصر إذا ارحتل قال شيخ اإلسالم وسلم
مبسافة حمدودة فإن املسافر يف املصر الكبري لو سافر يومني أو ثالثة مل يكن 
مسافرا واملسافر عن قرية صغرية إذا سافر مثل ذلك كان مسافرا، وأن املسافر ال 
بد أن يسفر أي خيرج إىل الصحراء، وأن لفظ السفر يدل على ذلك، فال يكون 

ال بد أن يسفر، أي خيرج إىل الصحراء : قالإال يف مكان يسفر عن األماكن، و 
سفرت املرأة عن وجهها، إذا كشفته فإذا : فإن لفظ السفر يدل على ذلك، يقال

 .مل يربز إىل الصحراء اليت ينكشف فيها من بني املساكن مل يكن مسافرا
فإن ويل البيوت اخلارجة عامرة فحىت يفارقها قال شيخ اإلسالم واملدينة كانت ( 3)

 .أي أمكنه واحمللة القرية ومنزلة القوم ومجاعة بيوت الناس حمال
وكل مكان اتصلت به األبنية واختذ قرارا ومجع الناس، وتقع على املدن وغريها، فإن مل 
= 
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سكان قصور  أو ما نسبت إليه عرفا (1)(خيام قومه)فارق  (أو)
ألنه عليه الصالة والسالم إمنا كان يقصر إذا  (2)وبساتني وحنوهم

 (4)وال يعيد من قصر بشرطه مث رجع قبل استكماله املسافة (3)ارحتل
 .(5)ويقصر من أسلم أو بلغ

                                         
= 

يل اخلراب عامر لكن جعل مزارع وبساتني يسكنه أهله، ولو يف فصل النزهة فله 
ق وغريه فيما إذا خرج من القصر قبل مفارقته، يف ظاهر كالمهم، وصرح به املوف

 .البلد، وصار بني حيطان بساتينه، ألهنا غري معدة للسكىن
أي فله القصر وفاقا، إن استوطنوا اخليام، مجع خيمة كتمرة ومتر، قاله الواحدي، ( 1)

 .وقال اجلوهري، مجع خيم مبعىن خيمة وعلى األول فاخليام مجع مجع
رفع نائب فاعل نسبت أي أو فارق كأهل العزب من قصب وحنوه، وسكان بال( 2)

سكان قصور وبساتني وحنوهم ذلك احملل الذي نسبت إليه عرفا تلك القصور 
والبساتني والعزب وحنوها، إن كان الباقي قدر مسافة، ومل ينو عودا قبل استكماهلا 
وإن فارق عامر قريته وحنوه بنية رجوعه بقرب حلاجة مل يرتخص حىت يرجع 

ىل بلد أقام به إقامة مانعة يرتخص مطلقا، حىت فيه نص عليه ويفارق، ومن رجع إ
 .وفاقا، لزوال نية إقامته كعوده جمتازا

كما ثبت من غري وجه يف الصحيحني وغريمها، ومل يرو عنه القصر قبل الربوز، ( 3)
ولو برزوا مبكان لقصد االجتماع مث ينشئون السفر منه فلهم القصر قبل مفارقته، 

 .وهو متجه اهـ، وينتهى سفره ببلوغه مبدأ سفره :قال يف الفروع
 .ألن املعترب نية املسافة ال حقيقتها، وشرطه هو ما إذا سافر على ما تقدم( 4)
 .أو عقل، بسفر مبيح، ولو كان الباقي دون املسافة( 5)
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، ال من (1)أو طهرت بسفر مبيح، ولو كان الباقي دون املسافة
وال من مل يقصد  (3)وال يقصر من شك يف قدر املسافة (2)تاب إذا

 .(5)وال من سافر ليرتخص (4)جهة معينة كالتائه
                                         

ألن عدم تكليفه يف السفر املبيح ال أثر له يف ترك القصر يف آخره، وعدم ( 1)
نع يف القصر، خبالف من أنشأ سفر معصية مث تاب وقد بقي التكليف غري ما

 .دوهنا على املذهب
 .أي فال يقصر إذا مل يبق إال دون مسافة القصر، وتقدم قول الشيخ( 2)
بأن جهل كوهنا مسافة قصر، ألن األصل اإلمتام، ومل يعلم املبيح للقصر أو مل ( 3)

ن يعود به أين وجده لعدم يعلم قدره، كمن خرج يف طلب آبق أو ضال، ناويا أ
يباح له القصر إذا بلغ مسافة القصر، واختار : حتقق املبيح للقصر، وقال ابن عقيل

الشيخ وغريه القصر للحشاش واخلطاب فيما يطلق عليه اسم السفر، واحلجة مع 
 .له القصر يف كل ما يسمى سفرا: من قال

الذي ال يدري أين يذهب، أي ضال الطريق، الذاهب يف األرض حتريا، واهلائم ( 4)
ألنه يشرتط للقصر قصد جهة معينة، صرح به يف اإلقناع وغريه، وليس مبوجود 
منهم، وكذا سائح ال يقصد مكانا معينا، ألن السفر إذا ليس مبباح وقال يف مجع 

يقصر، وهو املختار والسياحة لغري موضع معني : اجلوامع وغريه يف التائه وحنوه
كما يفعله   -ختيارات، السياحة يف البالد لغري قصد شرعي مكروهة، وقال يف اال

ليست السياحة من اإلسالم يف : أمر منهي عنه، قال أمحد -بعض النساك 
شيء، وال هي من فعل النبيني والصاحلني، ومراده واهلل أعلم السياحة لغري غرض 

روع شرعي، فأما السياحة للجهاد وطلب العلم، وتعليم اجلاهل، وحنو ذلك فمش
 .مندوب كما هو معلوم

 .حرمولو سافر ليرتخص، فقد ذكروا أنه لو سافر ليفطر : قال يف الفروع( 5)
احلجة مع من أباح القصر يف كل سفر مل خيالف إمجاعا واختاره : قال يف املغين
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وإن ) (2)وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد (1)ويقصر املكره كاألسري
ألهنا  (4)أمت (سفرا مث أقام)أحرم  (أو (3)حضر مث سافر)يف الـ  (أحرم

 .(5)عبادة اجتمع هلا حكم اخلضر والسفر، فغلب حكم احلضر

                                         
= 

شيخ اإلسالم، وقاله يف سفر املعصية، وذكر أن ابن عقيل رجحه يف بعض 
 رواية اختارها يف التلخيص، واستظهرها يف الفروع املواضع، كأكل امليتة فيه، يف

من سافر : وكعاص يف سفره، أو به وفاقا، وتقدم قول النووي وغريه: وفاقا، وقال
 .ليرتخص ترخص، وهو مذهب أيب حنيفة، وأحد قويل الشافعي

أي يقصر املكره على السفر، كما يقصر األسري، تبعا لسفرهم، ومىت صار ( 1)
ا إلقامتهم، وكالبكر الزاين املغرب، وحمرم املغربة، وقاطع الطريق ببلدهم أمت تبع

املشرد إذا خاف السبيل، ومل يقتل ومل يأخذ ماال، ألن سفرمها ليس مبعصية وإن  
 .كان بسبب املعصية

يف سفر ونية، فإذا نوى الزوج والسيد سفرا مباحا يبلغ مسافة القصر، قصرا تبعا ( 2)
وهو من أنواع البديع احملسنة، وكذا جندي مع أمري  هلما، وفيه لف ونشر مرتب،

 .تبع له
تقصر املرأة تبعا لزوجها وفاقا، وكذا عبد تبعا لسيده وفاقا، فال يعترب : ويف الفروع

 .نيتهما السفر، وهو ظاهر
أي أحرم بالصالة يف احلضر، بنحو سفينة، مث سارت به مسافرا أمت بإمجاع ( 3)

 .ضر، ألنه األصلاملسلمني، تغليبا حلكم احل
كراكب سفينة أحرم بالصالة مقصورة فيها مث وصل إىل وطنه يف أثناء الصالة ( 4)

 .لزمه أن يتمها
 .اجتماع احلضر: ألنه األصل، كاملسـح علـى اخلف،  وقال النووي وغريه( 5)

والسفر يف العبادة يوجب تغليب حكم احلضر، ونقل أبو حامد وغريه إمجاع املسلمني 
 .عليه
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د دخول الوقت أمتها وجوبا، ألهنا وجبت وكذا لو سافر بع
 .(1)تامة

ألن القضاء معترب باألداء  (2)أمتها (أو ذكر صالة حضر يف سفر)
بأن ذكر صالة سفر يف حضر أمت، ألن  (أو عكسها) (3)وهو أربع

أمت،  (قيممب)مسافر  (أو ائتم) (4)القصر من رخص السفر، فبطل بزواله
 .(5)محدتلك السنة، رواه أ: قال ابن عباس

                                         

له قصرها وفاقا، وحكاه ابن املنذر إمجاع : قاله أصحابنا، وذكر ابن عقيل رواية( 1)
من حيفظ عنه، ألهنا مؤداة يف السفر، أشبه ما لو دخل وقتها فيه ألنه سافر قبل 

 .خروج وقتها، أشبه ما لو سافر قبل وجوهبا
 .وجوبا، إمجاعا، حكاه أمحد، وابن املنذر، والنووي، واملوفق وغريهم( 2)
أي األداء فوجب إمتامها ألن احلضر هو الصالة، وألن األصل يتعني فعلها فلم ( 3)

 .جيز له النقصان من عددها، كما لو مل يسافر
وألن احلضر هو األصل، فوجب اإلمتام، وكما لو أحرم بالصالة مقصورة بنحو ( 4)

: يفةسفينة، مث وصلت إىل وطنه، أو حمل نوى اإلقامة به، وقال مالك وأبو حن
 .يقصر، ألنه إمنا يقضي ما فاته، وهو ركعتان

وفاقا أليب حنيفة ومالك، وحكاه أبو حامد عن عامة العلماء، وكان ابن عمر إذا ( 5)
صلى مع اإلمام صلى أربعا، رواه مسلم وحكى أمحد وابن املنذر عن ابن عباس 

فكان الف وابن عمر أن املسافر إذا ائتم مبقيم صلى بصالته، وال يعرف هلما م
 .إمجاعا

ولقوله  صلى اهلل عليه وسلمتلك السنة ينصرف إىل سنة النيب : وقول ابن عباس
، وألهنا صالة «إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فال ختتلفوا عليه»: عليه الصالة والسالم
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ومنه لو ائتم مسافر مبسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه 
أي يف إقامته وسفره، لزمه  (مبن يشك فيه)ائتم مسافر  (أو) (1)متاماإل

لكن إذا علم أو  (3)وإن بان أن اإلمام مسافر، لعدم نيته (2)أن يتم
ن إمامه نوى أو  (4)غلب على ظنه، أن اإلمام مسافر بأمارة كهيئة لباس

 .(5)صر فله القصر، عمال بالظاهرالق

                                         
= 

مردودة من أربع، فال يصليها خلف من يصلي األربع كاجلمعة، وسواء اقتدى به 
إن أدرك أقل من : عضها، اعتقده مسافرا أو ال، وقال مالكيف مجيع الصالة أو ب

 .إخل، يعين فمن أدرك أقل فال يسمى مدركا« من أدرك ركعة»: ركعة قصر، لقوله
 .أي يلزم املأموم دون اإلمام املستخلف( 1)
لعدم اجلزم بكونه مسافرا عند اإلحرام، وكذا إن ائتم مبن يغلب على ظنه أنه ( 2)

 .مقيم
ائتم مبن يشك يف إقامته وسفره، فبان أنه مسافر، لزمه أن يتم، لعدم نية  أي وإن( 3)

 .القصر، ويأيت أن األصل القصر
 .فله القصر، إقامة الظن جمرى العلم، ألن ألباس املسافر تغاير ألباس املقيم غالبا( 4)
أي وغلب على ظنه أن إمامه نوى القصر، وال يشرتط أن يعلم أن إمامه نوى ( 5)

 .، عمال بالظن ألنه يتعذر العلم غالباالقصر
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أو أحرم ) (1)إن أمت أمتمت، وإن قصر قصرت، مل يضر: وإن قال
لكونه اقتدى مبقيم، أو مل ينو قصرها مثال  (بصالة يلزمه إمتامها

أمتها، ألهنا وجبت عليه تامة  (وأعادها)حبدث أو حنوه  (ففسدت)
أن يتم، ألنه  لزمه (ند إحرامهاعأو مل ينو القصر ) (2)بتلبسه هبا

 .(3)األصل، وإطالق النية ينصرف إليه

                                         

أي مل يؤثر ذلك يف النية، وله القصر، وإن نوى اإلمتام أمت، وإن صلى مقيم ( 1)
ومسافر خلف مسافر أمت املقيم إذا سلم إمامه إمجاعا، لصالة أهل مكة خلفه 

 وإذا أم مسافر مقيمني فأمت «أمتوا فإنا قوم سفر»: عليه الصالة والسالم وقوله هلم
هبم الصالة صح، ألن املسافر يلزمه اإلمتام بنيته، ويسن للمسافر إذا أم مقيمني أن 

أمتوا فإنا قوم سفر، لفعله عليه الصالة والسالم، وخليفتيه من بعده مبكة، : يقول
ولئال يلتبس على اجلاهل عدد الركعات، وإن قصر الصالتني يف وقت أوالمها مث 

على الصحيح من : أجزأه، قال غري واحد قدم وطنه قبل دخول وقت الثانية
 .املذهب

فلزمه إعادهتا تامة، وال جيوز أن تعاد مقصورة، وإن ابتدأها جاهال حدثه فله ( 2)
 .القصر، والفساد ضد االستقامة

كما لو نوى الصالة وأطلق، فإن نيته تنصرف إىل االنفراد، ولكونه األصل، وكذا ( 3)
ضه فنوى اإلمتام لزمه أن يتم لعدم افتقاره إىل لو نوى القصر عند اإلحرام مث رف
أن القصر ال حيتاج إىل نية وفاقا ملالك وأيب : التعيني، فبقيت النية مطلقة، وعنه

 .حنيفة، وعليه عامة العلماء
ال يقصر إىل : مل ينقل أحد عن أمحد أنـه قال: واختاره شيخ اإلسالم ومجع، وقـال

 .ن اتبعهبنية، وإنـما هذا قـول اخلرقي ومـ
 ونصوص أمحد وأجوبته كلها مطلقة يف ذلك، كما قاله مجاهري العلماء وهو
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 (1)أي نية القصر أمت ألن األصل أنه مل ينوه (شك يف نيته أو)
 .(2)أمت (أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام)

                                         
= 

اختيار أيب بكر، موافقة لقدماء األصحاب، وما علمت أحدا من الصحابة 
والتابعني هلم بإحسان اشرتط نيته، ال يف قصر، وال يف مجع، ومل ينقل قط أحد 

بنية قصر، وال بنية مجع، وال   أنه أمر أصحابه ال صلى اهلل عليه وسلمعن النيب 
وإذا  : كان صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، قال

كان فرضه ركعتني فإذا أتى هبما أجزأه ذلك، سواء نوى القصر أو مل ينوه، وهذا 
قول اجلماهري كمالك وأيب حنيفة وعامة السلف، وما علمت أحدا من الصحابة 

ان اشرتط نية، ال يف قصر وال يف مجع، ولو نوى املسافر اإلمتام  والتابعني هلم بإحس
كانت السنة يف حقه الركعتني، ولو صلى أربعا كان ذلك مكروها، كما لو مل 

 .والنصوص صرحية يف أن القصر أصل فال حيتاج إىل نية: ينوه، وقال ابن رزين
متام يف بعضها، ولو ذكر يف أثناء الصالة أنه كان نواه، لوجود ما أوجب اإل( 1)

فغلب، ألنه األصل، هذا املذهب، وتقدم قول اجلمهور فيمن مل ينو القصر، 
فالشك يف النية أوىل، وال يعترب أن يعلم أن إمامه نواه، عمال بالظن، ألنه يتعذر 
العلم غالبا كما تقدم، وإن أم مسافر مسافرين فنسي فصالها تامة صحت صالة 

 .اجلميع
عباس اآليت، سواء كان ببلده أو مفازة، وقال شيخ اإلسالم  حلديث جابر وابن( 2)

للمسافر القصر والفطر ما مل جيمع على إقامة ويستوطن وتقسيم اإلقامة : وغريه
إىل مستوطن وغري مستوطن، ال دليل عليه من جهة الشرع، بل هو مالف 

 حجة مبكة يف غزوة الفتح، ويف صلى اهلل عليه وسلمللشرع، فإن هذه حال النيب 
ليس هو الوداع، وحاله بتبوك والتمييز بني املقيم واملسافر بنية أيام معدودة يقيمها 

 وسلم صلى اهلل عليهأمرا معلوما، ال بشرع وال عرف، وذكر إقامة النيب 
والصحابة، وقصرهم يف تلك املدة، وأهنم جممعون على إقامة أكثر من أربعة أيام، ويف 
= 
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وإن أقام أربعة أيام فقط قصر، ملا يف املتفق عليه من حديث 
صبيحة رابعة قدم مكة  صلى اهلل عليه وسلمجابر وابن عباس أن النيب 

من ذي احلجة، فأقام هبا الرابع واخلامس والسادس والسابع، وصلى 
الصبح يف اليوم الثامن، مث خرج إىل مىن، وكان يقصر الصالة يف هذه 

أي  (مالحا)كان املسافر   (أو) (1)األيام، وقد أمجع على إقامتها
ن أل (معه أهله، ال ينوي اإلقامة ببلد، لزمه أن يتم) (2)صاحب سفينة

 .(3)سفره غري منقطع، مع أنه غري ظاعن عن وطنه وأهله

                                         
= 

 صلى اهلل عليه وسلمال متنع الرتخص وإن طالت لفعله البلغة، إقامة اجليش للغزو 
 .مبكة وتبوك، وفعل السلف ويأيت اجلواب عن احلديث إن شاء اهلل تعاىل

أي عزم على إقامة تلك األيام األربعة، ألن احلاج ال خيرج إال يوم الرتوية، وداللته ( 1)
فال حجة فيه ملنع على جواز القصر يف حنو تلك األيام وما دوهنا، وأما ما فوقها 

أقمنا مبكة عشرا نقصر الصالة : القصر، وإمنا يستفاد من أدلة أخر، وقال أنس
 .متفق عليه

 .وهو كل من يتعاطى سريها، من مالك ورئيس وحنومها( 2)
يرتخص : أشبه املقيم، وألنه يعترب للسفر املبيح كونه منقطعا، خبالف الدائم، وعنه( 3)

سواء كان معه أهله أو ال، ألنه : شيخ وغريمها، وقاالوفاقا، واختاره املوفق وال
أشق، وكونه يعترب انقطاعه مل يكتفوا به، ونص عليه وخالف ما ذهب إليه 
األئمة، ومفهوم كالمه أنه إن كان له أهل وليسوا معه، أو معه وينوي اإلقامة 

 .ببلد، فله القصر كغري من املسافرين، وهذا بال نزاع
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مر  اويتم املسافر إذ (1)وراع ورسول سلطان وحنوهم ومثله مكار
 .(4)أو كان قد تزوج فيه (3)أو ببلد له به امرأة (2)بوطنه

                                         

لى ما تقدم من املذهب يف أنه ال يقصر إن كان معه أهله، ومل أي ومثل مالح ع( 1)
ينو اإلقامة ببلد مكار، وهو من يكري دابته، ويف الكايف، وفيج وهو الساعي 

الربيد فارسي معرب، وإباحة القصر هلما أظهر لدخوهلما يف عموم : املسرع، وقيل
ع أخبار السلطان النص اهـ، وراع إلبل أو بقر أو غنم، ورسول سلطان الذي يتاب

وحنوهم، كساع، وهو الوايل على أمر قوم، وبريد، وهو املرتب، مسي بذلك لقطعه 
املسافة، ومن ال أهل له وال وطن، وال منزل يقصده، وال يقيم مبكان وال يأوي 

وشيخ اإلسالم كما مر والبادية : يقصرون وفاقا، واختاره املوفق وغريه: إليه، وعنه
رعى رعوه يتمون، ألهنم مقيمون يف أوطاهنم، فإن كان هلم الذين حيث وجدوا امل

سفر من املصيف إىل املشىت، ومن املشىت إىل املصيف فإهنم يقصرون يف مدة 
سفرهم، لعموم األخبار، وكل من جاز له القصر جاز له الفطر واجلمع، وال 

طر، عكس، واألحكام املتعلقة بالسفر أربعة القصر، واجلمع واملسح ثالثا، والف
وأما أكل امليتة، والصالة على الراحلة إىل جهة السري، فال ختتص بالسفر املبيح 

 .للقصر
وفاقا أليب حنيفة، وقول ملالك، ولو مل تكن له به حاجة، غري أنه طريقه إىل بلد ( 2)

 .يطلبه
 . أي زوجة وإن مل يكن وطنه، لزمه أن يتم حىت يفارقه( 3)
إذا دخل بلدا، وتزوج فيه بعد دخوله لزمه أن يتم، ملا  صوابه أو تزوج فيه، فاملراد( 4)

إذا تأهل »: يقول صلى اهلل عليه وسلمرواه أمحد عن عثمان، أنه مسع رسول اهلل 
رواه احلميدي والبخاري يف تارخيه، ونص  «الرجل ببلدة فإنه يصلي هبا صالة مقيم

 أمحد وابن عباس قبله أن املسافر إذا تزوج لزمه اإلمتام وهو
= 
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وإن كان له ) (1)أو نوى اإلمتام ولو يف أثنائها بعد نية القصر
ألنه سافر سفرا  (2)قصر (افسلك أبعدمه)بعيد وقريب  (طريقان

ألن وجوهبا  (4)(آخر قصر)سفر  (أو ذكر صالة سفر يف) (3)بعيدا
قال ابن متيم  (5)وفعلها وجدا يف السفر، كما لو قضاها فيه نفسه

 .(6)وقضاء بعض الصالة يف ذلك كقضاء مجيعها: وغريه

                                         
= 

قول أيب حنيفة ومالك وأصحاهبما وليس املراد أنه قد تزوج فيها أو ال، مث أتاها 
يقصر وفاقا لألئمة الثالثة، ويف املستوعب فإن دخل بلدا فيه والده أو : بعد، وعنه

أوالده أو له فيه مال أو دار، أو بلدا كان وطنا له قدميا فانتقل عنه واستوطن 
 .غريه، مل مينعه ذلك من القصر

 .لزمه أن يتم، ألنه رجع إىل األصل( 1)
قوال واحدا، إذا كان سلوكه لغري القصر، كجلب مال أو نفي : قال ابن عقيل( 2)

ضرر، وظاهر اإلقناع وغريه جواز القصر ولو سلكه للقصر، أو غريه، وتقدم كالم 
وظاهر كالمهم منع من قصد قرية بعيدة حلاجة : شيخ اإلسالم، وقال يف الفروع

 .قريتههي يف 
يبلغها أشبه ما لو مل يكن له سواها، فأعطي حكمه، واختار الشيخ وغريه عدم ( 3)

القصر إذا مل يغب عن أهله يومه، ألنه ال يسمى مسافرا، وال يدخل يف حكم 
 .املسافر وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة واالعتبار

 .إمجاعا( 4)
 .أي يف السفر الذي وجبت عليه فيه( 5)
 فرق، وابن متيم هو حممد بن متيم احلراين الفقيه، له املختصر يف الفقه، أي ال( 6)

 .تويف قريبا من سنة ست مائة ومخس وسبعني
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ظلما أو  (وإن حبس) (1)واقتصر عليه يف املبدع، وفيه شيء
 .(2)ر وحنوهمبرض أو مط

ألن ابن عمر رضي اهلل عنه أقام  (3)قصر أبدا (ومل ينو إقامة)
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصالة وقد حال الثلج بينه وبني 

 .(5)واألسري يقصر ما أقام عند العدو (4)الدخول، رواه األثرم

قصر )ال يدري مىت تنقضي  (أو أقام لقضاء حاجة بال نية إقامة)
 .(7)ى ظنه كثرة ذلك أو قلتهغلب عل (6)(أبدا

                                         

أي يف كالم ابن متيم وغريه كصاحب الرعاية، ولعل وجهه أنه لو شرع يف قضاء ( 1)
الصالة يف السفر، مث قدم بلده يف أثنائها قصر، وليس بظاهر، على ما تقدم من 

 .غليب احلضرت
 .كثلج وبرد( 2)
 .إمجاعا، ما دام حبسه بذلك( 3)
وقيس عليه الباقي، وهذا األثر وحنوه من حجج القائلني بنفي التقدير بأربعة أيام ( 4)

وحنوه، وأذربيجان بفتح اهلمزة وسكون الذال، وفتح الراء، وهو جنويب حبر اخلزر 
 .بني روسيا وإيران

 .تبعا لسفرهم، وتقدم، واألسري هو املأسور عند الكفار أي مدة إقامته عند العدو( 5)

: وفاقا أليب حنيفة ومالك، وعند الشافعية إىل غاية عشرين يوما، ويف اإلنصاف( 6)
 .أبدا بال خالف

أي املقام، وأقام دام واستقر، والفرق بني هذه واليت بعدها أنه يف اليت بعدها نوى ( 7)
 ي حاجته قبل أربعة أيام، فكأنه بذلكنوى اإلقامة نفسه، ظانا أهنا ال تنقض

= 
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ألنه عليه السالم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصالة رواه أمحد 
ال تنقضي إال فوق أربعة أيام أن وإن ظن  (1)وغريه، وإسناده ثقات

كما   (3)وإن نوى مسافر القصر حيث مل يبح مل تنعقد، صالته (2)أمت
 .(4)لو نواه مقيم

                                         
= 

نوى أربعة أيام، ويف هذه اإلقامة ليست مقصودة، وال منوية، وإمنا املنوي، قضاء 
حاجته، واإلقامة صارت تبعا، ومن قصد بلدا غري عازم على اإلقامة به مدة تقطع 

وأصحابه، وكذا إن عزم على صلى اهلل عليه وسلمحكم السفر فله القصر، لفعله 
صلى اهلل عليه مة طويلة يف رستاق ينتقل فيه من قرية إىل قرية، لفعل النيب إقا

 .يف مقامه مبكة ومين وعرفات وسلم
أبو داود والبيهقي وابن حبان، وصححه ابن حزم والنووي، وملا فتح النيب : فرواه( 1)

مكة أقام فيها تسعة عشر يصلي ركعتني، رواه البخاري  صلى اهلل عليه وسلم
برام هرمز تسعة أشهر  صلى اهلل عليه وسلمأقام أصحاب النيب : وقال أنسوغريه، 

أمجعوا على أن : يقصرون الصالة، ورواه البيهقي بإسناد حسن، قال ابن املنذر
 .املسافر يقصر ما مل جيمع على إقامة، ولو أتى عليه سنون

وتقدم على الصحيح من املذهب : كما لو علم ذلك أو نواه، قال يف اإلنصاف( 2)
أو نوى إقامته حلاجة، يعين مع نية اإلقامة : ما أوضحه شيخ اإلسالم، وعبارة غريه

أو أقام لقضاء حاجة بال نية إقامة، مث قال : فوق األربعة األيام ألنه تقدمه قوله
 .غلب ظنه كثرة ذلك أو قلته، وتقدم الفرق بينهما: الشارح

سميته سفرا يقضي بصحتها، كأن مل يكن سفره مباحا، وعلى ما تقدم، وت( 3)
 .إلطالق الشارع

 .فإهنا ال تنعقد باإلمجاع، لكنها ليست كهي من كل وجه( 4)
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 (1)فصل في الجمع

 
أي الظهر والعصر، يف وقت  (ع بني الظهرينجيوز اجلم)
 .(2)أحدمها

                                         

السفر واملرض : يعين بني الصالتني الظهر والعصر واملغرب والعشاء لثالثة أمور( 1)
واملطر وحنوه، وقدم اجلمع للسفر ألنه األكثر، وكل من جاز له القصر جاز له 

واجلمع رخصة عارضة للحاجة إليه، فإن : وال عكس، قال الشيخاجلمع والفطر، 
مل يفعله إال مرات قليلة، فلذلك فقهاء احلديث كأمحد  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

إذا  صلى اهلل عليه وسلموغريه يستحبون تركه إال عند احلاجة إليه، اقتداء بالنيب 
صلى اهلل يت رسول اهلل جد به السري، ويف الصحيح وغريه عن ابن مسعود، ما رأ

صلى صالة لغري ميقاهتا إال صالتني، احلديث، وأوسع املذاهب  عليه وسلم
اجلمع بني : مذهب أمحد، فإنه نص على أنه جيوز للحرج والشغل، وقال الشيخ

الصالتني يف السفر خيتص مبحل احلاجة، ال أنه من رخص السفر املطلقة  
كل هذه : م أحاديث اجلمع، وقالكالقصر، وهو مذهب مالك، وذكر ابن القي

وقتان : سنن يف غاية الصحة والصراحه، وال معارض هلا، وأوقات املعذورين ثالثة
مشرتكان ووقت متص، والوقتان املشرتكان ألرباب األعذار أربعة ألرباب الرفاهية 

مخسة وثالثة، يف حنو عشر آيات : وهلذا جاءت األوقات يف كتاب اهلل نوعني
، بتفصيل ذلك وبيانه وبيان أسبابه، فتوافقت داللة القرآن والسنة وجاءت السنة

واالعتبار الصحيح، الذي هو مقتضى حكمة الشريعة، وما اشتملت عليه من 
 . املصاحل

وعرب بيجوز أي فال يكره وال : وإمنا مسيا بالظهرين تغليبا كالقمرين والعمرين( 2)
ب، وإذا ارحتل قبل زيغ جي: يستحب، غري مجعي عرفة ومزدلفة فسنة، وقيل
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يف وقت )أي املغرب والعشاء  (بني العشائني)جيوز اجلمع  (و)
 صلى اهلل عليه وسلممعاذ أن النيب  ىملا رو  (1)(أحدمها يف سفر قصر

كان يف غزوة تبوك إذا ارحتل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حىت جيمعها 
وإذا ارحتل بعد زيغ الشمس صلى الظهر  (2)إىل العصر، يصليها مجيعا

والعصر مجيعا مث سار، وكان يفعل مثل ذلك يف املغرب والعشاء، رواه 
 .(3)حسن غريب: أبو داود والرتمذي وقال

                                         
= 

 .الشمس وحنوه فيسن، وغري ذلك تركه أفضل من فعله
فال : أي غري مكروه وال حرام، وأن يكون مسرية يومني وتقدم، ويف اإلقناع وغريه( 1)

جيمع من ال يباح له أن يقصر، كمكي وحنوه بعرفة ومزدلفة، ألنه عندهم ليس 
وخليفتيه  صلى اهلل عليه وسلممبسافر سفر قصر، وقد ثبت مجعهم خلف النيب 

رضي اهلل عنهما وصوب الشيخ أنه جيوز يف السفر القصري، وأن علته احلاجة ال 
 .السفر، فليس معلقا، به وإمنا جيوز للحاجة خبالف القصر

هذا إذا كان ال ينزل إال وقت الغروب، كما كان بعرفة : قال شيخ اإلسالم وغريه( 2)
إذا كان ينزل وقت العصر فإنه يصليها يف  ال يفيض حىت تغرب الشمس، أما

قال باإلطالق كثري من الصحابة والتابعني، ومن الفقهاء : وقتها، وقال احلافظ
 .الثوري والشافعي وأمحد وإسحاق، وفيه حديث أنس يف الصحيح وغريه

مث خرج : حمفوظ صحيح، ورواه مالك يف املوطأ وفيه: وحسنه البيهقي وقال( 3)
عصر مجيعا، مث دخل مث خرج فصلى املغرب والعشاء مجيعا، فصلى الظهر وال

وصححه ابن عبد الرب وابن القيم، وكذا رواه مسلم وغريه، والغريب هو ما تفرد به 
 .أحد الرواة
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يباح اجلمع بني ما ذكر  (و)و  (1) متفق عليه: وعن أنس معناه
 .(2)(مشقة)أي ترك اجلمع  (ملريض يلحقه برتكه)

                                         

() كان إذا ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر، مث : ولفظه
لى الظهر مث ركب نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرحتل ص

إذا عجل به السري يؤخر الظهر إىل وقت العصر، فيجمع بينهما ويؤخر : وملسلم
املغرب حىت جيمع بينها وبني العشاء، حني يغيب الشفق، ويف الصحيحني وغريمها 

: كان إذا جد به السري مجع بني املغرب والعشاء، وملسلم: من حديث ابن عمر
تني يف السفر أخر الظهر، حىت يدخل وقت كان إذا أراد أن جيمع بني الصال

العصر، مث جيمع بينهما، وجاء التأخري عنه من طرق، وملسلم عن معاذ أهنم 
، فجمع بني الظهر والعصر، واملغرب صلى اهلل عليه وسلمخرجوا مع رسول اهلل 

والعشاء فأخر الصالة يوما، مث خرج فصلى الظهر والعصر، مث دخل، مث خرج 
كان جيمع إذا كان على ظهر : العشاء، انفرد به، وعن ابن عباسفصلى املغرب و 

 . سريه
واجلمع بني الصالتني يف وقت األوىل أو الثانية بعذر : قال البيهقي والنووي وغريمها

السفر، هو قول مجهور العلماء من السلف واخللف، وهو من األمور املشهورة 
، صلى اهلل عليه وسلمبت عن رسول اهلل املستعملة فيما بني الصحابة والتابعني، مع الثا

مث عن أصحابه، مث ما أمجع عليه املسلمون من مجع الناس بعرفة مث مبزدلفة هو موجود 
وأما إذا كان نازال يف وقتهما مجيعا، نزوال مستمرا : يف كل األسفار، وقال شيخ اإلسالم

صلى اهلل  فما علمت روي ما يستدل به عليه إال حديث معاذ، وغزوة تبوك وحجه
مل ينقل أنه مجع فيهما إال بعرفة ومزدلفة وحديث معاذ ليس يف املشهور من  عليه وسلم

حديث أنس، ألن املسافر إذا ارحتل بعد زيغ الشمس، ومل ينزل وقت العصر فهذا مما 
ال حيتاج إىل اجلمع، بل يصلي العصر يف وقتها، وقد يتصل سريه إىل الغروب فهذا 

 .نزلة مجع عرفة، وبه تتفق األحاديثحيتاج إىل اجلمع، مب
 .وهذا مذهب مالك، وطائفة من أصحاب الشافعي وغريهم( 2)
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مجع من غري خوف وال مطر، ويف   عليه وسلمصلى اهللألن النيب 
من غري خوف وال سفر، روامها مسلم من حديث ابن عباس، : رواية

 .(1)وال عذر بعد ذلك إال املرض
                                         

أراد أن ال حيرج أمته،  صلى اهلل عليه وسلمعلله ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه ( 1)
، ودل احلديث بفحواه على اجلمع للمرض «لئال حترج أميت»: ويف الطرباين وغريه

ا خولف ظاهر منطوقه يف اجلمع لغري عذر لإلمجاع، وأخبار واملطر واخلوف، وإمن
: املواقيت، فتبقى فحواه على مقتضاه، قال شيخ اإلسالم، يف اجلمع ملطر أو غريه

وهبذا احلديث استدل أمحد على اجلمع هلذه األمور بطريق األوىل، فإن هذا الكالم 
بالفعل، فإنه إذا مجع  يدل على أن اجلمع هلذه األمور أوىل، وهذا من باب التنبيه

لريفع احلرج احلاصل بدون اخلوف واملطر والسفر، فاحلرج احلاصل هبذه أوىل أن 
يرفع، واجلمع هلا أوىل من اجلمع لغريها، ومما يبني أن ابن عباس مل يرد اجلمع 

صلى اهلل رأيت رسول اهلل : للمطر، وإن كان أوىل باجلواز، ما رواه مسلم عنه قال
فحاك يف : ع بني الظهر والعصر، واملغرب والعشاء، قال ابن شقيقجيم عليه وسلم

ملا : صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، وملسلم عنه
أتعلمنا بالصالة، وكنا جنمع بني الصالتني على عهد : الصالة قال: قال له رجل
ب بالبصرة مبا ؟ وقد استدل على فعله وهو خيطصلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

رواه ملا رأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته، وكان عنده من احلاجات اليت جيوز 
فيها اجلمع، وكان رأى أن األمر يف حال اجلمع أوسع منه يف غريه، وبذلك يرتفع 

 احلرج عن األمة
وإمنا كان اجلمع لرفع احلرج عن األمة، فإذا احتاجوا إىل اجلمع : قال شيخ اإلسالم

وا، واألحاديث كلها تدل على أنه مجع يف الوقت الواحد، لرفع احلرج عن مجع
 أمته، فيباح اجلمع إذا كان يف تركه حرج، قد رفعه اهلل عن األمة، وذلك 

 يدل على اجلمع للمرض الذي حيرج صاحبه بتــفريق الصالة بطريق األوىل 
= 
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وجيوز  (1)وقد ثبت جواز اجلمع للمستحاضة وهي نوع مرض
وعاجز عن  (3)وحنو مستحاضة (2)أيضا ملرضع ملشقة كثرة جناسة

 .(4)طهارة أو تيمم لكل صالة

                                         
= 

: ا ملالك وقواه، وقالجيوز اجلمع من أجل املرض، وفاق: واألحرى وقال النووي وغريه
من غري خوف وال مطر، ألنه إما أن يكون : يستدل له حبديث ابن عباس

باملرض، وإما بغريه مما يف معناه أو دونه، وألن حاجة املريض آكد من املمطور، 
وهو قول : جيوز من غري خوف وال مطر وال مرض، قال اخلطايب: وقال ابن املنذر

 .حديث ابن عباسمجاعة من أصحاب احلديث لظاهر 
قال الشيخ جيمع للمرض، كما جاءت بذلك السنة يف مجع املستحاضة، فإن ( 1)

 .أمرها باجلمع يف حديثني صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
أي مشقة تطهريها لكل صالة، وهذه احلالة الثالثة، فإن مل تكن لكثرة جناسة ( 2)

كان يشق عليها غسل تشق فال، قال يف االختيارات جيوز للمرضع اجلمع، إذا  
 .الثوب يف وقت كل صالة، نص عليه، وعنه ال جيوز وفاقا

كذي سلس، أو جرح ال يرقأ دمه، أو مذي، أو رعاف دائم وحنوه، لقوله عليه ( 3)
وإن قويت على أن تؤخري »: الصالة والسالم حلمنة حني استفتته يف االستحاضة

والعصر مجيعا، مث تؤخري الظهر، وتعجلي العصر، فتغتسلني مث تصلني الظهر 
رواه أمحد « املغرب، وتعجلي العشاء، مث تغتسلني، وجتمعني بني الصالتني فافعلي

وأبو داود والرتمذي وصححه، ويقاس عليها صاحب السلس وحنوه وهذه احلالة 
 .الرابعة

وجيمع من ال : ألنه يف معىن املريض واملسافر، وهي احلالة اخلامسة، قال الشيخ( 4)
 .إكمال الطهارة يف الوقت إال حبرج كاملستحاضة، وأمثال ذلك من الصورميكنه 
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ولعذر أو شغل يبيح ترك مجعة  (1)وعن معرفة وقت كأعمى وحنوه
 .(2)ومجاعة

                                         

كمطمور، أومأ إليه أمحد، ملا تقدم، واقتصر عليه يف اإلنصاف، وهي احلالة ( 1)
السادسة، وحمل ذلك إذا متكن من معرفة الوقت يف أحد الوقتني، وأما إذا استمر 

 .معه اجلهل فال فائدة يف اجلمع
مع لعذر كخوفه على نفسه أو ماله أو أهله، وجيوز اجلمع لشغل أي وجيوز اجل( 2)

يذهل اإلنسان، يبيح ترك مجعة ومجاعة، كمن خياف برتكه ضررا يف معيشة 
وجيوز اجلمع : حيتاجها فيباح له اجلمع كما تقدم، وهذه السابعة، قال الشيخ

، كما روى للطباخ واخلباز وحنومها، ممن خيشى فساد ماله ومال غريه برتك اجلمع
النسائي ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وجوز أمحد اجلمع إذا كان له شغل 
واختار مجع جواز اجلمع مطلقا للحاجة يف احلضر، من غري اختاذه عادة،وهو 
مذهب مجاعة من األئمة منهم ابن سريين، واختاره ابن املنذر، وحكاه عن مجاعة 

أمحد اجلمع : من األئمة، والثامنة، قالمن أصحاب احلديث، والنووي عن مجاعة 
يف احلضر إذا كان لضرورة من مرض أو شغل، واستثىن مجع النعاس، منهم 
صاحب الوجيز، وكذا احلاقن واحلاقب وحنومها، ومن خياف نقض وضوئه، ومن 

 .أراد أن ال حيرج أمته: يشتهي الطعام وحنو ذلك، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس
وللصالة يف احلمام مع جوازها فيه خوف فوات : تحصيل اجلماعةوجيمع ل: قال الشيخ

أنه سئل مل فعل ذلك؟ : الوقت، وخلوف حترج يف تركه، وذكر حديث ابن عباس
: أراد أن ال حيرج أحد من أمته، فلم يعلله مبرض وال غريه اهـ، وجاء عن عمر: قال

إىل أن اجلمع  أن من الكبائر اجلمع بني الصالتني إال من عذر، وذهب اجلمهور
فدل على : لغري عذر ال جيوز، وحكي أنه إمجاع، وخولف يف ذلك قال الشيخ

 .جواز إباحة اجلمع للعذر، ومل خيص عمر عذرا دون عذر اهـ
فيباح ملن تقدم يف مثان احلاالت، بني الظهرين والعشائني، ويأيت ما خيتص بالعشائني 

 .وهي ست حاالت
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 (ملطر يبل الثياب)خاصة  (بني العشائني)يباح اجلمع  (و)
ولوحل وريح شديدة  (2)والثلج والربد واجلليد مثله (1)وتوجد معه مشقة

 .(3)باردة
                                         

ملا يف املنت، يفهم منه أنه إذا مل توجد معه مشقة مل  وفاقا يف اجلملة، وهذا قيد( 1)
جيز اجلمع، ومفهوم كالم املاتن أنه إن مل يبل الثياب مل جيز اجلمع، وهو املذهب 

أو يبل النعل، أو البدن، ال الطل وال املطر : وعليه مجهور األصحاب، وقال مجع
وذكر آثارا عن  اخلفيف الذي ال يبل الثياب، لعدم املشقة، قال شيخ اإلسالم

الصحابة يف اجلمع ليلة املطر فهذه اآلثار تدل على أن اجلمع للمطر من األمر 
القدمي، املعمول به باملدينة زمن الصحابة والتابعني، مع أنه مل ينقل أن أحدا منهم 

من غري : أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، وقول ابن عباس
ر، ليس نفيا منه للجمع لتلك األسباب بل إثبات منه، خوف وال مطر وال سف

ألنه مجع بدوهنا، وإن كان قد مجع هبا أيضا، ولو مل ينقل أنه مجع هبا، فجمعه مبا 
جواز اجلمع للمطر يف وقت : هو دوهنا دليل على اجلمع هبا بطريق األوىل، وقال

خاصة أخرج : هألنا ال نثق بدوام املطر إىل وقتها، وقول: الثانية فيه وجهان
الظهرين، والوجه اآلخر جيوز بني الظهرين كالعشائني، اختاره القاضي وأبو 
اخلطاب والشيخ وغريهم، ومل يذكر الوزير عن أمحد غريه، وقدمه وجزم به 

 .وصححه غري واحد وهو مذهب الشافعي
م أي مثل املطر يف إباحة اجلمع بني العشائني، ألن الثلج والربد بالفتح يف حك( 2)

املطر، واجلليد وهو من شدة الربد، قال أمحد، وكان ابن عمر جيمع يف الليلة 
 .الصالة يف الرحال: الباردة اهـ، وأمر ابن عمر مناديه يف ليلة باردة فنادى

 وإن مل تـكن مـظلمة ويعـلم مما تقدم : وحنـو ذلك وفـاقا ملالك وظاهره( 3)
كن باردة، والوحل الطني الرقيق فإذا كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة، وإن مل ت

 .لوث الرجلني بالرطوبة والطني جاز
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رواه ألنه عليه السالم مجع بني املغرب والعشاء يف ليلة مطرية، 
 .(2)وفعله أبو بكر وعمر وعثمان (1)النجاد بإسناده

                                         

 صلى اهلل عليه وسلموكذا ابن عباس أنه  صلى اهلل عليه وسلممرفوعا إىل النيب ( 1)
مجع من غري  صلى اهلل عليه وسلمصلى باملدينة مثانيا مجيعا، وسبعا مجيعا وألنه 
، والنجاد هو أمحد بن سليمان بن خوف وال مطر، فمع أحد هذه األعذار أوىل

احلسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر البغدادي، الفقيه احلافظ شيخ احلنابلة 
بالعراق، صاحب التصانيف مشهور، بالنون والدال، وكثريا ما يصحف يف بعض  
كتب األصحاب فيبدل بالبخاري صاحب الصحيح، تويف النجاد سنة ثالمثائة 

وكان ميلي احلديث جبامع املنصور، ويكثر الناس يف : عليميومثان وأربعني، قال ال
حلقته، وصنف كتابا يف الفقه واالختالف، وهو ممن اتسعت رواياته واشتهرت 

 .مصنفاته
عن ابن قسيط أنه سنة، وأنه قد صالها أبو بكر وعمر وعثمان : ففي املدونة( 2)

من السنة إذا  : ه قالعلى ذلك، ولألثرم يف سننه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أن
كان يوم مطري أن جيمع بني املغرب والعشاء فعله أبان ابن عثمان يف أهل املدينة، 
وفيهم عروة وأبو بكر بن عبد الرمحن، وال يعرف هلم مالف، فكان إمجاعا وهو 

جيوز اجلمع : قال شيخ اإلسالم: قول الفقهاء السبعة، ومالك والشافعي وغريهم
ح الشديدة الباردة يف الليلة الظلماء، وحنو ذلك وإن مل يكن للوحل الشديد والري

املطر نازال يف أصح قويل العلماء، وذلك أوىل من أن يصلوا يف بيوهتم بل ترك 
اجلمع مع الصالة يف البيوت بدعة مالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات 

تفاق املسلمني، اخلمس يف املساجد مجاعة، وذلك أوىل من الصالة يف البيوت، با
والصالة مجعا يف املساجد أوىل من الصالة يف البيوت مفرقة، باتفاق األئمة الذين 

 .جيوزون اجلمع، كمالك والشافعي وأمحد
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ولو صلى يف بيته أو يف مسجد طريقه حتت )وله اجلمع لذلك 
ألن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود املشقة  (1)وحنوه (ساباط

مجع  (فعل األرفق به من)ملن له اجلمع  (واألفضل) (2)وعدمها كالسفر
بأن يقدم الثانية  (تقدمي)مجع  (و)ىل الثانية بأن يؤخر األوىل إ (تأخري)

 .(3)فيصليها مع األوىل حلديث معاذ السابق

                                         

وله اجلمع : كمجاور باملسجد، ومن بينه وبني املسجد خطوات يسرية، وقوله( 1)
سقيفة بني دارين، ولو صلى يف بيته، والساباط : لذلك، متعلق مبا بعده، وهو قوله

 .حتتهما طريق، مجعه سوابيط وساباطات
أي فله اجلمع، مل تقدم من األعذار املبيحة للجمع، ولو صلى يف بيته ويف ( 2)

مسجد ال يشق عليه الوصول إليه، مع وجود العذر كعدم الصيام يف السفر، ولو 
بني مجع يف مطر وليس  صلى اهلل عليه وسلممل يكن مشقة، وألنه روي أنه 

 .حجرته واملسجد شيء فاملعترب وجود املشقة يف اجلملة، ال لكل فرد من املصلني
 صلى اهلل عليه وسلموعن ابن عباس حنوه رواه الشافعي وأمحد وغريمها، وتقدم أنه ( 3)

أخر الصالة يوما بغزوة تبوك، مث خرج فصلى، احلديث رواه مالك عن أيب الزبري 
هذا حديث صحيح ثابت اإلسناد، : ابن عبد الربعن أيب الطفيل عن معاذ، وقال 

واجلمع جائز يف الوقت املشرتك، فتارة جيمع يف أول الوقت،  : قال شيخ اإلسالم
كما مجع بعرفة، وتارة جيمع يف وقت الثانية، كما مجع مبزدلفة، ويف بعض أسفاره، 

وىل، وتارة جيمع فيما بينهما يف وسط الوقتني، وقد يقعان معا يف آخر وقت األ
وقد يقعان مًعا يف أول وقت الثانية وقد تقع هذه يف هذا وهذه يف هذا، وكل هذا 
جائز، ألن أصل هذه املسألة أن الوقت عند احلاجة مشرتك، والتقدمي والتوسط 

 .حبسب احلاجة واملصلحة
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واألفضل بعرفة التقدمي، ومبزدلفة  (1)فإن استويا فالتأخري أفضل
 .(3)وترك اجلمع يف سوامها أفضل (2)التأخري مطلقا

                                         

ألنه أحوط، وعمل باألحاديث وليس على إطالقه، بل يف اجلملة قال شيخ ( 1)
طر، السنة أن جيمع للمطر يف وقت املغرب، حىت اختلف اإلسالم يف مجع امل

إن ظاهر كالمه أنه : مذهب أمحد هل جيوز أن جيمع للمطر يف وقت الثانية؟ وقيل
ال جيمع، وفيه وجه ثالث أن األفضل التأخري وهو غلط، مالف للسنة ولإلمجاع 

مجع  القدمي، وصاحب هذا القول ظن أن التأخري أفضل مطلقا، وهذا غلط فليس
التأخري بأوىل من مجع التقدمي، بل ذلك حبسب احلاجة واملصلحة فقد يكون هذا 
أفضل، وقد يكون هذا أفضل، وهذا مذهب مجهور العلماء، وهو ظاهر مذهب 

كان اجلمع املشروع مع املطر هو مجع : أمحد املنصوص عنه وغريه، وقال أيضا
املغرب إىل مغيب الشفق،  التقدمي يف وقت املغرب، وال يستحب أن يؤخر بالناس

 .بل هذا حرج عظيم على الناس، وإمنا شرع اجلمع لئال حيرج املسلمون
أي سواء كان هو األرفق أو ال، فالتقدمي بعرفة أفضل، ولو كان التأخري أرفق، ألنه ( 2)

ألجل العبادة، والتأخري مبزدلفة أفضل، ولو كان التقدمي أرفق، ألجل السري، وصرح 
غريه أنه إن عدم األرفق فإذا وصل إليها أول الوقت مل يؤخره، ما مل يف املنتهى و 

يكن أرفق، واألوىل إذا وصل يف وقت االختيار صلى املغرب وحدها، لزوال العلة،  
 .كما أن األوىل للنازل صالة كل فرض يف وقته

فال يستحب إال عند احلاجة إليه لالختالف فيه، غري مجعي عرفة ومزدلفة فيسن ( 3)
رطه إمجاعا، وهو التقدمي بعرفة، والتأخري مبزدلفة، لفعله عليه الصالة والسالم، بش

اجلمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه، وهو منقول بالتواتر، فلم : قال شيخ اإلسالم
يتنازعوا فيه، والصواب أنه مل جيمع بعرفة ومزدلفة جملرد السفر، بل الشتغاله 

 .باملسري إىل مزدلفة اهـ باتصال الوقوف عن النزول، والشتغاله 
يف سفره إذا جد به  صلى اهلل عليه وسلميستحب عند احلاجة، كما كان يصنع وكذا 

= 
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فإن مجع يف وقت األوىل ) (1)ويشرتط للجمع ترتيب مطلقا
أي إحرام األوىل  (نية اجلمع عند إحرامها)ثة شروط له ثال (اشرتط

ال يفرق بينهما إال )الشرط الثاين املواالة بينهما فـ  (و). (2)دون الثانية
ألن معىن اجلمع املتابعة  (3)(ووضوء خفيف)صالة  (مبقدار إقامة

 .(4)واملقارنة

                                         
= 

وفعل كل صالة يف : السري، كما فعل مبزدلفة، ويف غزوة تبوك قال شيخ اإلسالم
مل  صلى اهلل عليه وسلموقتها أفضل إذا مل يكن حاجة، عند األئمة كلهم، والنيب 

إال بعرفة ومزدلفة، ومل جيمع مبىن، وال يف ذهابه وإياه، ولكن مجع جيمع يف حجته 
 .يف غزوة تبوك، إذا جد به السري، والذي مجع هناك يشرع أن يفعل نظريه

أي سواء ذكره أو نسيه، قال يف اإلنصاف، وهو الصحيح من املذهب وعليه مجاهري ( 1)
ائت والرتتيب أن يبدأ األصحاب اهـ، يعين خبالف سقوطه بالنسيان يف قضاء الفو 

 .باألوىل، ألن الوقت هلا والثانية تبع، فلو صالها قبل األوىل مل تصح
، وكل عبادة اشرتطت فيها «إمنا األعمال بالنيات»: ألنه عمل فيدخل يف عموم( 2)

ال يفتقر اجلمع إىل نية عند مجهور : النية اعتربت يف أوهلا، وقال شيخ اإلسالم
الك وأيب حنيفة وأحد القولني يف مذهب أمحد، وعليه أهل العلم، وهو مذهب م
وقول اجلمهور وهو الذي تدل عليه سنة رسول اهلل : تدل نصوصه وأصوله، قال

 .صلى اهلل عليه وسلم
ملا مجع بينهما واىل بينهما وترك الراتبة وفرقت بني  صلى اهلل عليه وسلمألنه ( 3)

 .الشيئني فصلت أحدمها من اآلخر
ل تأليف املفرتق، ويف املفردات، ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، ويف األص( 4)

 .مجعته فاجتمع: يقال
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وال حيصل ذلك مع التفريق الطويل، خبالف اليسري، فإنه معفو 
أي بني اجملموعتني،  (بينهما)يصليها  (براتبة)اجلمع  (ويبطل) (1)عنه

وإن تكلم بكلمة  (2)ألنه فرق بينهما بصالة فبطل، كما لو قضى فائتة
موجودا عند )املبيح  (أن يكون العذر)الثالث  (و) (3)أو كلمتني جاز

ألن افتتاح األوىل، موضع النية وفراغها،  (افتتاحهما وسالم األوىل
 .وافتتاح

                                         

وصحح يف املغين والشرح أنه راجع إىل العرف، وذكر الشيخ أن كالم أمحد يدل ( 1)
على أن اجلمع عنده هو اجلمع يف الوقت، وإن مل يصل إحدامها باألخرى،  

مذهبه ومذهب غريه، وأنه إذا صلى  كاجلمع يف وقت الثانية، على املشهور يف
املغرب يف أول وقتها، والعشاء يف آخر وقت املغرب حيث جيوز له اجلمع جاز 

إذا صلى إحدى صاليت اجلمع يف بيته : ذلك، وأنه نص على نظري هذا فقال
واألخرى يف املسجد فال بأس، وهذا نص منه على أن اجلمع هو املغرب يف 

والصحيح أنه ال تشرتط املواالة حبال، ال يف : صلة، وقالالوقت، ال تشرتط فيه املوا
وقت األوىل، وال يف وقت الثانية، فإنه ليس يف ذلك حد يف الشرع اهـ، ويف 

مبزدلفة بعد أن صلى الصبح،  صلى اهلل عليه وسلمالصحيحني يف قصة مجع النيب 
 .أناخ كل إنسان بعريه يف منزله مث أقيمت الصالة

إذا فرق بينهما، كما أن اجلمع يبطل لو قضى بينهما فائتة،  أي يبطل اجلمع( 2)
أظهر القولني دليال عدم : ال يبطل براتبة بينهما، قال الطويف: لطول الفصل، وعنه

 .البطالن، إحلاقا، للسنة الراتبة جبزء من الصالة لتأكدها
يسري  وال يضر كالم: فيه تسامح، يفيد أنه مقيد مبا ذكر، وليس كذلك فلو قال( 3)

 .ال يزيد على قدر اإلقامة والوضوء اخلفيف، لكان أوىل، يعين على املذهب
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وال يشرتط دوام العذر إىل فراغ الثانية يف  (1)الثانية موضع اجلمع
وإن انقطع السفر يف األوىل بطل  (3)خبالف غريه (2)مجع املطر وحنوه

 .(6)ويف الثانية يتمها نفال (5)فيتمها وتصح (4)اجلمع والقصر مطلقا

                                         

ولو أحرم باألوىل مع وجود مطر، مث انقطع ومل يعد، فإن حصل وحل مل يبطل ( 1)
اجلمع، ألن الوحل من األعذار املبيحة، أشبه ما لو مل ينقطع املطر، وإال بطل 

اجلمع مسافر ألجل السفر، فزال سفره اجلمع،ولو خلفه مرض وحنوه، وإن شرع يف 
ووجد مطر وحنوه، بطل اجلمع، لزوال مبيحه، والعذر املتجدد غري حاصل عن 

 .األول، خبالف الوحل بعد املطر
 .كربد وثلج إن خلفه، وحل( 2)
 .أي غري مجع املطر وحنوه، فيشرتط له ذلك( 3)
ى اإلقامة، أو وصلت أي وإن انقطع السفر يف األوىل من اجملموعتني، بأن نو ( 4)

السفينة به إىل وطنه وهو يف وقت األوىل، ومل يقيده الشارح، بطل اجلمع والقصر 
مطلقا، سواء وجد عذر يبيح اجلمع كمطر ووحل، أو مل يوجد، لزوال العذر املبيح 

 .املشروط استمراره إىل فراغ الثانية
 .فرضا، لكوهنا صادفت وقتها( 5)
لثانية من اجملموعتني، والوقت وقت األوىل، ومل يقيده أي وإن انقطع وهو يف ا( 6)

أيضا، بطل اجلمع والقصر، لزوال مبيحهما، ويتمها يعين الثانية نفال، ألهنا مل 
تصل يف وقتها، وتصح األوىل فرضا، ومريض كمسافر فيما إذا برأ يف األوىل أو 

 .الثانية
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نية اجلمع يف وقت )له شرطان  (وإن مجع يف وقت الثانية اشرتط)
 (2)ألنه مىت أخرها عن ذلك بغري نية صارت قضاء ال مجعا (1)األوىل

ألن تأخريها إىل ما يضيق عن فعلها  (عن فعلها)وقتها  (إن مل يضق)
إىل )املبيح  (استمرار العذر)الثاين  (و) (3)حرام، وهو ينايف الرخصة

فإن زال العذر قبله مل جيز اجلمع، لزوال  (4)(دخول وقت الثانية
 .(6)ملريض يربأ واملسافر يقدم، واملطر ينقطعكا  (5)مقتضيه

                                         

وىل عنها مل تصح النية مع وجود مبيحه، فإن مل ينو اجلمع حىت ضاق وقت األ( 1)
 .حينئذ

 .وعنه ال تشرتط النية جلمع التقدمي، اختاره أبو بكر والشيخ وغريمها( 2)
يعين اجلمع، وأمث بالتأخري، ولفوات فائدة اجلمع، وهي التخفيف باملقارنة بني ( 3)

 .الصالتني
 .ال أعلم فيه خالفا: من سري ومرض ومطر وحنوها، قال يف اإلنصاف( 4)
وز له، وهو العذر قبل دخول وقت الثانية، فإذا مل يستمر إليه مل جيز اجلمع، اجمل( 5)

 .وأمث بالتأخري، ألن تأخريها إىل ضيق الوقت حرام، فينايف رخصة اجلمع
متثيل لزوال العذر قبل دخول وقت الثانية، وال أثر لزواله بعد دخول وقت الثانية ( 6)

تني يف السفر، يف وقت أوالمها، مث قدم لو قصر الصال: إمجاعا، وقال يف اإلنصاف
 .قبل دخول وقت الثانية أجزأ، على الصحيح من املذهب
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ولو صلى األوىل وحده مث الثانية إماما  (1)وال بأس بالتطوع بينهما
 .(2)أو مأموما، أو صالمها خلف إمامني، أو من مل جيمع صح

                                         

أي فال تشرتط املواالة، ألن الثانية مفعولة يف وقتها، فهي أداء بكل حال، واألوىل ( 1)
 .وهذا هو األصح: معها كصالة فائتة، قال يف املبدع

ل صالة حكم نفسها، وهي منفردة، يعين اجلمع يف هذه الصور كلها، ألن لك( 2)
 .فلم يشرتط يف اجلمع احتاد إمام وال مأموم وال جامع
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 (1)فصل
بصفات   صلى اهلل عليه وسلموصالة اخلوف صحت عن النيب 

تقول باألحاديث  : د اهللقلت أليب عب: قال األثرم (2)كلها جائزة
من ذهب إليها كلها : أنا أقول: كلها، أو ختتار واحدا منها؟ قال

 .(3)فحسن

                                         

يف كيفية صالة اخلوف، من حيث إنه يتحمل يف الصالة فيه ما ال يتحمل فيها ( 1)
يف غريه، فيغتفر يف تغيري هيئاهتا وصفاهتا، واإلخالل ببعض واجباهتا، ال تغيري عدد 

هي مشروعة بالكتاب والسنة، وأمجع الصحابة على ركعاهتا يف قول األكثر، و 
فعلها، وأمجع املسلمون على جوازها، وال جيوز تأخريها عن وقتها، وهو مذهب 

إىل آخر  صلى اهلل عليه وسلماجلمهور، إال أبا حنيفة، وهي مشروعة يف زمنه 
الدهر، وحكاه الوزير إمجاعا، وأمجع على ذلك الصحابة وسائر األمة، إال أبا 

 .وسف، وإمجاع الصحابة واألئمة األربعة حجة عليهي
من مخسة أوجه أو ستة ويف  صلى اهلل عليه وسلمصحت عن النيب : قال أمحد( 2)

رواية من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة، واإلضافة مبعىن الالم، أي الصالة 
أي الصالة يف اخلوف، ضد األمن، وإن كانت أوىل  (يف)للخوف، أو مبعىن 

 .وعتني فاألوىل تأخريهااجملم
صلى اهلل وهذا قول عامة السلف، اتباعا ملا جاء به الشارع : قال الشيخ وغريه( 3)

وفقهاء : وأمحد رمحه اهلل على قاعدته جيوز مجيع ما ورد، قال رمحه اهلل عليه وسلم
 صلى اهلل عليه وسلماحلديث كأمحد وغريه متبعون لعامة الثابت عن النيب 

وحكاه  صلى اهلل عليه وسلمة اخلوف األنواع احملفوظة عن النيب فيجوزون يف صال
 .الوزير إمجاعا
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وشرطها أن يكون العدو مباح  (1)وأما حديث سهل فأنا أختاره
 (4)مع خوف هجومهم على املسلمني (3)سفرا كان أو حضرا (2)القتال

 وسلم صلى اهلل عليهوحديث سهل الذي أشار إليه، هو صالته 
 .(5)بذات الرقاع

                                         

ووجه اختياره له كونه أشبه بكتاب اهلل، وأحوط للصالة واحلرب وأنكى للعدو ( 1)
 .وأقل يف األفعال

 ُرواِإْن ِخْفُتْم َأْن يـَْفِتَنُكُم الَِّذيَن َكفَ : كقتال الكفار والبغاة واحملاربني لقوله( 2)
وقيس عليه الباقي ممن جيوز قتاله، ألهنا رخصة، فال تستباح بالقتال احملرم، كقتال 

 .من بغي، وقطع الطريق
أي سواء كان القتال سفرا أو حضرا، وفاقا، ألن املبيح اخلوف، ال السفر وال ( 3)

ة أمجعوا على أن صال: تأثري له يف قصر الصالة، وإمنا تأثريه يف الصفة، قال الوزير
اخلوف يف احلضر أربع ركعات، ويف السفر ركعتان، إذا كانت رباعية، وغري الرباعية 

 .على عددها، ال خيتلف حكمها حضرا وال سفرا، وال خوفا
هجمت عليه هجوما، : وفعله عليه الصالة والسالم، يقال ِإْن ِخْفُتمْ : لقوله( 4)

الرجل هجما، دخلت عليه بغتة، على غفلة منه، وأهجمت  (قعد)من باب 
واعلم أن من شروط صالة اخلوف بال نزاع عندنا أن يكون : طردته قال الزركشي

العدو حيل قتاله، وخياف هجومه، وحكى الوزير اإلمجاع على خوف اهلجوم، 
 .وكون باملسلمني كثرة متكن تفرقتهم فرقتني

حية بكسر الراء فقاف مففة، آخره عني مهملة، غزوة إىل أرض غطفان من نا( 5)
جند، مسيت الغزاة بذلك ألن أقدامهم نقبت، فلفوا عليها اخلرق، كما يف 
الصحيح، وسهل هو ابن أيب حثمة بن ساعدة األنصاري األوسي، ولد سنة 

وأتقن، وعن زيد بن ثابت  صلى اهلل عليه وسلمثالث من اهلجرة، وروى عن النيب 
 .عنهماوغريه، وتويف يف أول خالفة معاوية باملدينة رضي اهلل 
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فصلى باليت معه ركعة،  (1)طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو
مث ثبت قائما، وأمتوا ألنفسهم، مث انصرفوا وصفوا وجاه العدو، 
وجاءت الطائفة األخرى، فصلى هبم الركعة اليت بقيت من صالته، مث 

 .(2)ثبت جالسا، وأمتوا ألنفسهم، مث سلم هبم، متفق عليه
                                         

ُهْم َمَعَك : جتاه، وهذه الصفة موافقة لقوله: بكسر الواو، مبعىن( 1) ْلتَـُقْم َطاِئَفة  ِمنـْ فـَ
ْلَيُكوُنوا ِمْن َوَراِئُكمْ  وهذا فيما إذا كان  َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَـُهْم َفِإَذا َسَجُدوا فـَ

 .فة العدوالعدو يف غري جهة القبلة، وال نزاع يف ذلك، بشرط أن تكفي الطائ
 صلى اهلل عليه وسلممن رواية صاحل بن خوات بن جبري، عمن صلى مع النيب ( 2)

َوْلَتْأِت : يوم ذات الرقاع، صالة اخلوف، وهذا أشبه بكتاب اهلل، فإن قوله
ْلُيَصلُّوا َمَعكَ  يقتضي أن مجيع صالهتا معه، وهو أحد  َطاِئَفة  ُأْخَرى ملَْ ُيَصلُّوا فـَ

والوجه الثاين، ما رواه جابر  صلى اهلل عليه وسلمت عن النيب األوجه اليت صح
صالة اخلوف، فصففنا صفني،  صلى اهلل عليه وسلمشهدت مع رسول اهلل : قال

فكربنا مجيعا، مث  صلى اهلل عليه وسلموالعدو بيننا وبني القبلة، فكرب رسول اهلل 
مث احندر بالسجود ركع وركعنا مجيعا، مث رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا، 

صلى اهلل والصف الذي يليه، وقام الصف املؤخر يف حنر العدو، فلما قضي النيب 
السجود، وقام الصف الذي يليه، احندر الصف املؤخر بالسجود،  عليه وسلم

وقاموا مث تقدم الصف املؤخر، وتأخر الصف املقدم، مث ركع وركعنا مجيعا، مث رفع 
ا، مث احندر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان رأسه من الركوع ورفعنا مجيع

صلى اهلل مؤخرا يف الركعة األوىل، وقام الصف املؤخر يف حنر العدو، فلما قضي 
السجود، وقام الصف الذي يليه، احندر الصف املؤخر بالسجود،  عليه وسلم

وسلمنا مجيعا، رواه مسلم وللبخاري  صلى اهلل عليه وسلمفسجدوا مث سلم 
 . بعضه

 .صالها مرة بعسفان ومرة ببين سليم: أمحد وغريه من حديث أيب عياش وقال ورواه
= 
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.....................................................

                                         
= 

صالة اخلوف، بإحدى  صلى اهلل عليه وسلمصلى :والوجه الثالث ما رواه ابن عمر قال
الطائفتني ركعة وسجدتني، واألخرى مواجهة العدو، مث انصرفوا وقاموا يف مقام 

ئك فصلى هبم ركعة مث سلم، مث قضي أصحاهبم، مقبلني على العدو، وجاء أول
هؤالء ركعة، وهؤالء ركعة، متفق عليه، والوجه الرابع أن يصلي بكل طائفة صالة، 
ويسلم هبا، رواه أمحد وأبو داود والنسائي، عن أيب بكرة مرفوعا، والشافعي عن 

صلى اهلل عليه أقبلنا مع رسول اهلل : جابر، والوجه اخلامس ما رواه جابر، قال
فنودي بالصالة، فصلى بطائفة ركعتني، مث : حىت إذا كنا بذات الرقاع، قال وسلم

صلى اهلل عليه فكانت لرسول اهلل : تأخروا فصلى بالطائفة األخرى ركعتني، قال
أربع، وللقوم ركعتان، متفق عليه، والسادس أن يصلي بكل طائفة ركعة بال  وسلم

األكثر وفاقا، وقال البغوي، قضاء، كما جاء يف خرب ابن عباس وغريه، ومنعه 
وأكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن اخلوف ال ينقص من العدد 

يستحب أن خيفف هبم الصالة، ألن موضوع صالة : شيئا، وقال املوفق وغريه
 .اخلوف على التخفيف

حال اخلوف كانت ناقصة عن  صلى اهلل عليه وسلمال شك أن صالته : وقال الشيخ
وجيب أن تكون الطائفة اليت : ال األمن يف األفعال الظاهرة، قال املوفقصالته ح

بإزاء العدو ممن حيصل الثقة بكفايتها وحراستها، ومىت خشي اختالل حاهلم، 
واحتيج إىل معونتهم بالطائفة األخرى فالإلمام أن ينهض إليهم مبن معه، وميضوا 

تلف بعض ألفاظها، فذكرها على ما مضى من صالهتم اهـ وهذه أصوهلا، ورمبا اخ
صلى اهلل عليه بعضهم أكثر، قال ابن القيم، والصحيح هذه األوجه، وصح أنه 

صالها يف أربع، ذات الرقاع، وبطن خنل، وعسفان وذي قرد املعروف بغزوة  وسلم
 .الغابة
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يومئون  (2)للقبلة وغريها ،صلوا رجاال وركبانا (1)وإذا اشتد اخلوف
 .(3)طاقتهم

                                         

أي تواصل الطعن والضرب، والكر والفر، ومل ميكن تفريق القوم وصالهتم على ما ( 1)
 .ذكر

ويكرون ويفرون، وال يؤخرون الصالة، وهو قول أكثر أهل العلم، مالك  (2)
والشافعي، وأمحد وغريهم، وقال الزركشي، ال تسقط الصالة حال املسايفة 
والتحام احلرب بال نزاع، وال جيوز تأخريها إن مل تكن األوىل من اجملموعتني لقوله 

أي فصلوا رجاال أو ركبانا، واألمر  اَفِإْن ِخْفُتْم َفرَِجااًل َأْو رُْكَبانً : تعاىل
فإذا كان خوف أشد من ذلك صلوا رجاال، قياما على : للوجوب، قال ابن عمر

قال : أقدامهم، وركبانا، مستقبلي القبلة وغري مستقبليها متفق عليه، زاد البخاري
وألنه صلى  صلى اهلل عليه وسلمال أرى ابن عمر قال ذلك إال عن النيب : نافع
عليه وسلم صلى بأصحابه يف غري شدة اخلوف، وأمرهم باملشي إىل وجاه اهلل 

العدو وهم يف الصالة، مث يعودون لقضاء ما بقي من صالهتم، فمع شدة اخلوف 
جتوز صالة شدة : أوىل، وال يلزم اإلحرام إىل القبلة، ولو أمكن، وقال أمحد وغريه

ذهب الشافعي، ومل جيوزه اخلوف رجاال وركبانا مجاعة، كما جيوز فرادى، وهو م
مالك وأبو حنيفة، والرجال مجع راجل، ال رجل، والراجل الكائن على رجليه، 
واقفا كان أو ماشيا، والركبان مجع راكب، وأكثر ما يقال لراكب اإلبل بدون 

 .إضافة
أي يومئون بالركوع والسجود، إمياء على قدر طاقتهم، ألهنم لو متموا الركوع ( 3)

ا هدفا ألسلحة العدو، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، وال والسجود كانو 
يلزمهم السجود على ظهر الدابة، وسواء وجد شدة اخلوف قبلها أو فيها، ولو 
احتاج عمال كثريا، وإن أمكنت اجلماعة وجبت، وال يزول اخلوف إال باهنزام 

 .الكل
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أو خاف  (1)وكذا حالة هرب مباح من عدو، أو سيل وحنوه
 .(3)أو وقت وقوف بعرفة (2)فوت عدو يطلبه

                                         

الكفار أكثر من أي وكشدة اخلوف مما تقدم حالة هرب مباح من عدو، بأن كان ( 1)
مثلي املسلمني، أو متحرف لقتال، أو متحيز إىل فئة، أو هرب من سيل وحنوه،  
كهرب من سبع أو نار، أو غرمي ظامل، أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله، إن 
صلى صالة آمن، أو ذب عنه أو عن غريه، ألن ذلك إما واجب أو مباح، 

ه ابن املنذر إمجاع من حيفظ عنه يف وكالمها مبيح للصالة على هذه احلال، وحكا
إال أن ينقطع : صالة املطلوب، وإن كان طالبا نزل فصلى، وقال الشافعي

 .فيخاف، وإن خاف فحكمه حكم املطلوب
أي وكشدة خوف مما تقدم خوف فوت عدو يطلبه، لفعل عبد اهلل بن أنيس ملا ( 2)

يل ليقتله، صلى باإلمياء إىل خالد بن سفيان اهلذ صلى اهلل عليه وسلمبعثه النيب 
حنوه، رواه أبو داود وغريه، وألن فوت عدوه ضرر عظيم، فأبيحت له صالة 
اخلوف، كحال لقائه، ومن خاف يف الصالة كمينا أو مكيدة أو مكروها، وكذا 
أسري خاف على نفسه فيصلي من ذكر كيف أمكن، قائما أو قاعدا أو مضطجعا 

اء، حضرا وسفرا، وإن خاف هدم سور أو طم ومستلقيا إىل القبلة وغريها باإلمي
 .خندق إن صلى آمنا، صلى صالة خائف ما مل يعلم خالفه

إذا قصدها احملرم ليال، ومل يبق من وقت الوقوف إال مقدار ما إن صالها فيه على ( 3)
اختاره اإلمتام فاته الوقوف، فإنه يصليها صالة خائف، وهو ماش أو راكب 

يقضي الصالة وهو سائر إىل : الفروع، وقال ابن القيم الشيخ، وصوبه يف تصحيح
عرفة، فيكون يف طريقه مصليا، كما يصلي اهلارب من سيل أو سبع اتفاقا أو الطالب 
لعدم خيشى فواته، على أصح القولني، وهو أقيس األقوال وأقرهبا إىل قواعد الشرع 
 ومقاصده اهـ، وكذا من يف الصالة وخاف انتقل وبىن، ألن 

 هو اخلوف ـكم يوجد لوجود علته، وينتفي بانتفائها، واملقتضى هلذه الصالةاحل
= 
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ا يدفع به عن ويستحب أن حيمل معه يف صالهتا من السالح م)
ْلياْأُخُذوا : لقوله تعاىل (1)كسكني  (نفسه وال يثقله كسيف وحنوه وا

ُهمْ  تـا أاْسِلحا
وجيوز محل سالح جنس يف هذه احلال للحاجة بال  (2)

 .(3)إعادة

                                         
= 

فإذا أمن زال اخلوف، فيصلي صالة أمن، وما صلى وهو خائف على صفته حمكوم 
 .بصحته

لصيانته، والسكني الشفرة واملدية، ويؤنث، واجلمع سكاكني مسي به ألنه يسكن ( 1)
 .حركة املذبوح

اَح َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكْنُتْم َمْرَضى َأْن ُجنَ : وملفهوم قوله( 2)
جيب وفاقا ملالك والشافعي، واستظهره أبو : واختار مجاعة َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكمْ 

املظفر، والشارح، وال يشرتط وفاقا، وقال غري واحد، ال جيب وفاقا، ألن األمر به 
فلم يكن لإلجياب، وكره ما يثقلة كجوشن أو يضر غريه  للرفق هبم والصيانة هلم، 

كرمح، ما مل يكن على جانب، وال يكره محل السالح يف الصالة بال حاجة يف 
 .ظاهر كالم األكثر

 .للعذر وكذا ما خيل ببعض أركان الصالة للحاجة إليه( 3)
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 (1)باب صالة الجمعة

 
 .(2)مسيت بذلك جلمعها اخللق الكثري

                                         

يف صالة  بتثليث امليم، واألفصح الضم، وهو األصل، وأتبعها السفر ملناسبة تنص( 1)
فعلت مبكة على صفة اجلواز، وفرضت باملدينة، وهي : كل منهما قال الشيخ

واملراد بالسعي هنا  َفاْسَعْوا: واجبة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، قال تعاىل
رواح اجلمعة واجب على كل »: الذهاب إليها، وقال عليه الصالة والسالم، 

هذا يومهم الذي »: ، وقال«اجلمعاتوقال لينتهني أقوام عن ودعهم »، «حمتلم
، وحكى إمجاع املسلمني على أهنا «فرض اهلل عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا اهلل له

مذاهب األئمة متفقة على أهنا : فرض عني مجاعة من أهل العلم، وقال العراقي
فرض عني، لكن بشروط يشرتطها أهل كل مذهب اهـ بل صالة اجلمعة من أوكد 

ومن أعظم جمامع املسلمني، وهو أعظم من كل جممعون جيتمعه  فروض اإلسالم
فيه، سوى جممع عرفة وأفرضه، وخص بأكثر من أربعني خاصة ال توجد يف غريه، 

 .من االجتماع والعدد، واالستيطان، واجلهر بالقراءة، وغري ذلك
هو : أو من اجتماع الناس هلا، أو ألن آدم مجع خلقه، فيها، قال احلافظ( 2)

ها، ويليه ما قبله اهـ أو ألنه مجع مع حواء فيها، أو ألنه اليوم الذي أصح
اجتمعت فيه املخلوقات، أو ملا مجع فيه من اخلري، وقيل غري ذلك، مشتقة من 
اجلمع، وكوهنا من االجتماع أضيف إليها اليوم والصالة، مث كثر االستعمال حىت 

ألن »ي يوم اجلمعة؟ قال حذف منها املضاف، ويف املسند مرفوعا، ألي شيء مس
أول من مساه يوم اجلمعة كعب بن لؤي ومجع : ، قيل«فيه طبعت طينة أبيك آدم

 .اجلمعة مجعات، ومجع،وامسه القدمي يوم العروبة، ألن العرب كانت تعظمه
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 .(1)ويومها أفضل أيام األسبوع

                                         

« من أفضل أيامكم يوم اجلمعة»ففي الصحيحني وغريمها من حديث أوس ( 1)
، ويف «لعت عليه الشمس يوم اجلمعةخري يوم ط»وملسلم والرتمذي وصححه 

يوم اجلمعة سيد األيام، »، والبن ماجه «سيد األيام يوم اجلمعة»: صحيح احلاكم
، وهو أعظم عند اهلل من يوم األضحى ويوم الفطر، وذكر فيه «وأعظمها عند اهلل

مخس خصال، وهي يوم عيد يتكرر يف األسبوع، وخصت به هذه األمة، كما يف 
ما طلعت الشمس وال غربت على يوم خري من يوم القيامة، »مها الصحيحني وغري 

حنن اآلخرون األولون السابقون يوم »، وفيها «هدانا اهلل له، وضل الناس عنه
اجلمعة بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا، مث هذا يومهم الذي فرض اهلل عليهم، 

 .«فاختلفوا فيه، فهدانا هلل له، والناس لنا فيه تبع
أضل اهلل عن اجلمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم »: وملسلم

، الذي فيه أنشئت اخلالئق ومت «األحد، فجاء اهلل بنا، فهدانا ليوم اجلمعة
وجودها، وشرع اجتماعهم فيه تنبيها على عظم ما أنعم اهلل به عليهم واحتيج فيه 

متها بإقامة ما يعود بآالء الشكر، وملا  إىل اخلطبة تذكريا بالنعمة، وحثا على استدا
كان مدار التعظيم هو الصالة، جعلت وسط النهار، ليتم االجتماع، ويف مسجد 

ِإذاا ُنوِديا ِللصَّالِة ِمْن : واحد، ليكون أدعى إىل االجتماع، ونوه به تعاىل فقال
شتملتان على ذكر اهلل، واخلطبة والصالة م يـاْوِم اْلُجُمعاِة فااْسعاْوا ِإلاى ِذْكِر اهللِ 

وقد شرفه اهلل تعاىل، وخصصه بعبادات خيتص هبا عن غريه، وهو اليوم الذي 
يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، ويتخلى فيه عن أشغال الدنيا، فهو مع غريه يف 
األيام، كرمضان يف الشهور، وله على سائر األيام مزية كما لرمضان، وساعة 

رمضان وهلذا من صحت له مجعته وسلمت له، صح  اإلجابة فيه كليلة القدر يف
وسلم له سائر أسبوعه، فهو ميزان األسبوع، وعيد األسبوع ويوم اجتماع الناس، 

 .وتذكريهم باملبدأ واملعاد
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وفرض الوقت،  (2)وأفضل من الظهر (1)وصالة اجلمعة مستقلة
وتؤخر فائتة  (3)فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء الوقت مل تصح

كل )اجلمعة  (تلزم) (5)والظهر بدل عنها إذا فاتت (4)خلوف فوهتا
ألن املرأة ليست من أهل احلضور يف  (6)ذكره ابن املنذر إمجاعا (ذكر

 .(7)جمامع الرجال
                                         

صالة اجلمعة ركعتان، متام غري قصر، على : أي ليست بدال عن الظهر، قال عمر( 1)
نعقادها بنية الظهر ممن ال جتب ولعدم ا صلى اهلل عليه وسلملسان نبيكم حممد 

عليه، وجلوازها قبل الزوال، وعدم جواز زيادهتا على ركعتني وألهنا ال جتمع مع 
 .العصر يف حمل يبيح اجلمع

بال نزاع، واملراد غري يومها، أو يومها لكن ممن ال جتب عليه، وآكد منه، ألنه ورد ( 2)
 .ا وخصائص ليست لهفيها من التهديد ما مل يرد فيه، وألن هلا شروطً 

ألهنم صلوا ما مل خياطبوا به، وتركوا ما خوطبوا به، كما لو صلوا العصر مكان ( 3)
الظهر، وتلزمهم اجلمعة، وال يعارض فرض الظهر ليلة اإلسراء تأخر فرض اجلمعة 

 .بعده، فإنه إذا فاتت وجب الظهر إمجاًعا
ن الصلوات، واملراد أن ال أي اجلمعة، ألنه ال ميكن تداركها، خبالف غريها م( 4)

 .يدرك منها ما تفوت به اجلمعة، ال ما يشمل فوت الركعة األوىل
 .إمجاعا ألهنا ال تقضى وزاد بعضهم، رخصة يف حق من فاتته( 5)
فرض بإمجاع : أمجع املسلمون على وجوب اجلمعة، وقال ابن العريب: وقال املوفق( 6)

يَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة َيا أَيُـَّها الَّذِ : األمة، قال تعاىل
واستفاض األمر هبا، والوعيد على التخلف عنها، ويكفر  َفاْسَعْوا ِإىَل ِذْكِر اهللِ 

 .جاحدها لثبوهتا بالدليل القطعي
 ونقل ابن املنذر وغريه اإلمجاع على أن املرأة ال مجعة عليها وتعليله فيه( 7)
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ألن  (مكلف مسلم) (1)ى سيدهألن العبد حمبوس عل (حر)
فال جتب على  (2)اإلسالم والعقل شرطان للتكليف، وصحة العبادة

الجمعة حق »ا طارق بن شهاب مرفوعً  ىملا رو  (3)جمنون وال صيب
عبد مملوك، أو  (4)واجب على كل مسلم في جماعة، إَل أربعة

 .«(5)امرأة، أو صبي، أو مريض، رواه أبو داود

                                         
= 

ال يلزم من حضورها اجلمعة احلضور مع الرجال، فيما خيتص هبم يف نظر ألنه 
 صلى اهلل عليه وسلمجمامعهم، بل إمنا تكون من ورائهم، وكن يصلني خلف النيب 

 .يف مسجده خلف الرجال
ويف العيد أُمرّن أن يشهدن اخلري ودعوة املسلمني وأيضا اختالط النساء بالرجال إذا مل 

 .يكن خلوة ليس حبرام
وهو قول أكثر العلماء، وعنه جتب على : أشبه احملبوس بالدين، قال ابن املنذر( 1)

 هو كاإلمجاع : العبد، وعليه أكثر أهل العلم، واختاره اجملد وغريه، وقال
 .للخرب

فالكافر واملرتد ال جتب عليهما مبعىن أهنما ال يقضياهنا وتقدم أهنما ماطبان ( 2)
 .م مبا فيه مشقة وشرعا املخاطب بأمر أو هنيبفروع الشريعة واملكلف امللز 

 .إمجاًعا، لنقصان أبداهنما، فال تلزمهما فروض األبدان( 3)
بالنصب وما بعده بدل منه، وإن رفع فخربه حمذوف، أو على تأويل ال يرتك ( 4)

مبتدأ، وقيل  (أربعة)و (لكن)مبعىن  (إال)اجلمعة مسلم بال مجاعة إال أربعة أو أن 
ومل يسمع منه، وهو طارق ابن  صلى اهلل عليه وسلمطارق رأى النيب غري ذلك، و 

 .شهاب بن عبد مشس البجلي األمحسي، وتويف سنة ثالث ومثانني
 .وإسناده ثقات، وقال احلافظ صححه غري واحد: قال يف املبدع( 5)

= 
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من حجر أو قصب  (2)ولو كان فراسخ (1)تادمع (مستوطن ببناءٍ )
 .(3)وحنوه

                                         
= 

حجة عند : وهو مرسل صحايب، وهو مقبول على الراجح، وقال العراقي: وقال
ى بعض احلنفية اإلمجاع على أن مرسل الصحايب حجة، ومسي اجلمهور، وادع

رواح اجلمعة واجب على كل »مرساًل لصغر طارق، ويؤيده حديث حفصة، 
، ويؤيده أيًضا حديث جابر، ومتيم الداري، وابن عمر وأيب هريرة وغريهم، «حمتلم

ن من كا»: قال صلى اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل : وحديث جابر عند الدارقطين
يؤمن باهلل واليوم اآلخر فعليه اجلمعة يوم اجلمعة، إال مريًضا أو مسافًرا أو صبًيا 

وما عطف عليه حيتمل أن يكون منصوًبا على البدل، كما تقدم  (عبد)و «أومملوًكا
سقطت منه األلف على طريقة املتقدمني يف عدم رسم األلف، اكتفاء يف مثله 

ى القطع، أي هم عبد، وتقدم أن املرض بالشكل، وحيتمل أن يكون مرفوًعا عل
املسقط هو الذي يلحق صاحبه مشقة ظاهرة، غري حمتملة، ويلحق باملريض من به 

 .إسهال كثري، ألنه ال يؤمن تلويثه املسجد
فأخرج من خبيام وحنوه، والبناء يف األصل مصدر بنا، وهو هنا مصدر مطلق على ( 1)

من عادته، وكذا قرية خرابا، عزموا على املفعول، أي مببين واعتاد الشيء جعله 
إصالحها واإلقامة هبا، كما يأيت، أو قريًبا من الصحراء، وكذا إقامتها مبكان من 

 .الصحراء قريب من البلد، ألن املسجد ليس شرطا فيها
أي ولو كان البناء الذي تقام فيه اجلمعة فراسخ، ولو مل يسمع النداء، فإن املدينة ( 2)

بريد يف بريد، وكانت حمااًل متفرقة، لكل بطن  صلى اهلل عليه وسلم على عهد النيب
من األنصار حملة، ومل تكن مسورة، واحمللة فيها املساكن، وحوهلا النخل واملقابر، 

 .ليست صغرية، وال أبنيتها متصلة
 أول مجعة مجعت بعد: كسعف وإذخر، ومثام وحنو ذلك، ويف الصحيح( 3)

جبواثي قرية بالبحرين، وبيوهتم من  صلى اهلل عليه وسلم اجلمعة مبسجد رسول اهلل
جريد النخل وحنوه، وأقر عمر أهل املنازل اليت بني مكة واملدينة على التجميع، 
= 
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واحد ولو )أي البناء  (امسه) (1)اوال صيفً  ال يرحتل عنه شتاءً 
ليس بينه وبني ) (2)البناء حيث مشله اسم واحد، كما تقدم (تفرق

 .(3)اتقريبً  (أكثر من فرسخ)ا عن املصر إذا كان خارجً  (املسجد

                                         
= 

ومعلوم أهنا مل تكن مبدر وإمنا هي من جريد أو سعف، والقصب اإلباءة، وهو كل 
 .نبات يكون ساقه أنابيب

ني ببناء متقارب، ال يظعنون عنه شتاء وال كل قوم مستوطن: قال شيخ اإلسالم( 1)
صيفا، تقام فيه اجلمعة، إذا كان مبنيا مبا جرت به عادهتم، من مدر أو خشب أو 
قصب أو جريد أو سعف أو غري ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته ال تأثري هلا يف 

ون ذلك، إمنا األصل أن يكونوا مستوطنني ليسوا كأهل اخليام واحللل، الذين ينتجع
يف الغالب مواقع القطر، وينتقلون يف البقاع، وينقلون بيوهعم معهم إذا انتقلوا 
وهذا مذهب مجهور العلماء، واإلمام أمحد علل سقوطها عن البادية ألهنم 

 .ينتقلون
امسه واحد واملراد التفريق اليسري، فإذا كان قرية ينقص العدد فيها، بقرب : يف قوله( 2)

ع فيها، لزمت اجلمعة القرية الناقص عددهم بغريهم، قرية، بفرسخ فأقل جيم
خبالف الكثري غري املعتاد فال، وكانت املدينة حماال، وتسمى احمللة داًرا وقرية، 
واحمللة القرية الصغرية فيها املساكن، وحوهلا النخل والبساتني وذلك كله مدينة 

غري املسجد الذي  واحدة وهي بريد يف بريد ومشلها اسم واحد، ومل جيمع فيها يف
عمهم من باب تعب ويف  (مشلهم األمر)و صلى اهلل عليه وسلمأسسه رسول اهلل 

 .لغة من باب قعد، واألول األشهر عند أهل اللغة
كأهل املصر، ال حتـديـدا فال يضـر نقص يسري، ألنـه من أهل اجلمعة يسمع النداء  ( 3)

= 
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ومل جيز أن  (3)وال تنعقد به (2)اكمن خبيام وحنوه  (1)فتلزمه بغريه
 .(4)يؤم فيها

                                         
= 

من »: صلى اهلل عليه وسلمقوله باملدينة، ول صلى اهلل عليه وسلملفعل رسول اهلل 
، رواه أبو داود وأبو حامت وابن «مسع النداء فلم جيب، فال صالة له إال من عذر

، وألن من مسعه داخل «اجلمعة على من مسع النداء»حبان وغريهم، وأليب داود 
يف عموم اآلية، والعربة بسماعه من املنارة، بني يدي اإلمام، نص عليه، وملا كان 

نداء غري ممكن دائما اعترب مبظنته، واملوضع الذي يسمع فيه غالبا فرسخ، مساع ال
جتب اجلمعة على من حول املصر، عند أكثر العلماء، وهو : قال شيخ اإلسالم

 .يقدر بسماع النداء بفرسخ
 .أي إذا حضرها وجبت عليه، وأما السعي هلا فال يلزمه( 1)
وفاقًا، ألن العرب كانوا حول املدينة، : كبيوت الشعر واخلراكي، قال يف الفروع( 2)

وكانوا ال يصلون مجعة، وال أمرهم هبا، وألهنم على هيئة املستوفزين، وكذا مسافر 
أقام ما مينع القصر ومل يستوطن، واخليام مجع خيمة، وهي بيت تبنيه العرب من 

ال تكون اخليمة عند العرب من ثياب، بل من : عيدان الشجر، قال ابن األعرايب
أربعة أعواد، وتسقف بالثمام، وخيمت باملكان أقمت فيه، واختار شيخ اإلسالم 
وجوهبا على املستوطنني بعمد أو خيام، واشرتط أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل 
القرية، وقدمه اآلزجي، قال يف الفروع، وهو متجه خالًفا للجميع وتقدم أن 

 .مادة البناءاألصل أن يكونوا مستوطنني، وأنه ال تأثري يف 
وإن قلنا جتب عليه، قال شيخ : حيث مل يكن من أهل وجوهبا، قال املوفق( 3)

وال دليل على أهنا جتب على من ال تنعقد به، بل من وجبت عليه : اإلسالم
 .انعقدت به

 جيوز وهو مذهب مجـهور : هذا املذهب جـزم به املوفـق وغـريه، وعنه( 4)
افعي وغريهم، لصحتها منه، وتقدم أن من صحت العلماء، أيب حنيفة ومالك والش

= 
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وأما من كان يف البلد فيجب عليه السعي إليها، قرب أو بعد، 
 (وال جتب) (1)ألن البلد كالشيء الواحد ،مسع النداء أو مل يسمعه

 صلى اهلل عليه وسلمألن النيب  (على مسافر سفر قصر)اجلمعة 
لم يصل أحد منهم اجلمعة وأصحابه كانوا يسافرون يف احلج وغريه، ف

 (3)وكما ال تلزمه بنفسه ال تلزمه بغريه (2)فيه، مع اجتماع اخللق الكثري
 .(5)أو كان سفره فوق فرسخ، ودون املسافة (4)ا بسفرهفإن كان عاصيً 

                                         
= 

 .صالته صحت إمامته
فال فرق بني القريب والبعيد، وألن املصر ال يكاد يكون أكثر من فرسخ، فهو يف ( 1)

مظنة القرب، فاعترب ذلك، وإن كان خارج البلد، ومسع النداء، وجبت عليه، وهو 
رواه أبو « ن مسع النداءاجلمعة على م»مذهب الشافعي وإسحاق وغريمها، لقوله 

من مسع النداء ومل جيب فال صالة له إال من »: داود وغريه، وله شاهد، ولقوله
 .«عذر

 .وهذا ال نزاع فيه، فقد علم من حاهلم بالضرورة( 2)
وهو متجه وذكر : حيتمل أن تلزمه تبًعا للمقيمني، قال يف الفروع: وقال الشيخ( 3)

حبضورها يف وقتها، خالًفا لألئمة الثالثة، ما  بعضهم وجًها، وحكى رواية، تلزمه
مل ينضر باالنتظار، وتنعقد به، خالف أليب حنيفة ورواية عن مالك، ويؤم فيها  

 .كمن سقطت عنه ختفيًفا، لعذر مرض وخوف وحنومها وفاًقا
 .يعين لزمته بغريه، وتقدم جواز القصر يف حقهم لكن فوق بريد( 4)
وتقدم أن هذا الفرق ال أصل له يف كتاب وال سنة،  يعين لزمته، هذا املذهب( 5)

 .فيعطي حكم املسافرين ما زال منهم
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 (وال) (2)ا لزمته بغريهأو مل ينو استيطانً  (1)أو أقام ما مينع القصر
وال خنثى، ألنه  (4)ة ملا تقدموامرأ(3)ومبغض (عبد)جتب اجلمعة على 
 .(5)ال يعلم كونه رجالً 

                                         

 .كتاجر أقام لبيع متاعه، أو أقام لطلب علم، ونوى إقامة فوق أربعة أيام( 1)
وال تنعقد به فال حيسب من العدد، ومل جيز أن يؤم فيها، وعنه، ال تلزمه جزم به ( 2)

ينو اإلقامة يف هذا البلد على الدوام، قال شيخ  يف التلخيص وغريه، ألنه مل
اإلسالم يف تقسيمهم املقيم إىل مستوطن جتب عليه اجلمعة وتنعقد به، وغري 

هذا ال دليل عليه من جهة الشرع، أما : مستوطن جتب عليه وال تنعقد به
املستوطن وهو املقيم، الذي هو املقابل للمسافر، فهو الذي تنعقد به اجلمعة، 

عليه بال نزاع، وأما املقيم غري املستوطن، فال جتب عليه وإجياهبا عليه  وجتب
مالف للشرع، والتمييز بني املقيم واملسافر بنية أيام معدودة ليس هو أمًرا معلوًما 

وأصحابه  صلى اهلل عليه وسلمال بشرع وال لغة وال عرف، وتقدم ذكر إقامة النيب 
 .بدون إمتام

ق عتقه بصفة قبل وجودها، ألنه عبد، وهي أفضل يف ومكاتب ومدبر ومعل( 3)
حقهم من الظهر، لالختالف يف وجوهبا عليهم، وعند كثري من أهل العلم جتب 

 .على العبد، لعموم األمر هبا
أمجعوا أن : يعين يف خرب أيب داود، أي فال جتب على املرأة، قال ابن املنذر وغريه( 4)

إذا حضرن، فصلني اجلمعة، أن ذلك جيزئ ال مجعة على النساء، وأمجعوا أهنن 
 .عنهن، وتقدم ذكر من يباح حضوره منهن

يعين اخلنثى املشكل، ألنه مل تتحقق ذكوريته، لكن يستحب له حضورها ( 5)
 .احتياطا
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ومل ) (1)ألن إسقاطها عنهم ختفيف (ومن حضرها منهم أجزأته)
ومل ) (2)ألنه ليس من أهل الوجوب، وإمنا صحت منه تبعا (تنعقد به

ومن سقطت عنه ) (3)الئال يصري التابع متبوعً  (يصح أن يؤم فيها
 (وجبت عليه وانعقدت به) إذا حضرها (4)كمرض وخوف  (لعذر

 .(5)وجاز أن يؤم فيها

                                         

أي إسقاطها عن مسافر وعبد ومبعض وامرأة وخنثى ختفيف من الشارع، فإذا ( 1)
، حكاه ابن املنذر وغريه، كاملريض حضرها أحدهم أجزأته، وصحت مجعته إمجاًعا

إذا كان فرضهم الظهر : إذا تكلف املشقة، ولنقل اخللف عن السلف، وإن قيل
أربًعا فكيف سقط بركعيت اجلمعة؟ وجوابه، أهنا وإن كانت ركعتني فهي أكمل من 
الظهر بال شك، وهلذا وجبت على أهل الكمال، وإمنا سقطت عن املعذور ختفيفا 

 .قد أحسن فأجزأهفإذا تكلفها ف
أما املرأة واخلنثى فبال خالف، وأما العبد واملسافر فمن صحت منه انعقدت به، ( 2)

 .اختاره الشيخ وغريه
أما إمامة املرأة واخلنثى فال نزاع فيه، وأما املسافر والعبد فيجوز وفاقا، إال مالكا يف ( 3)

ملسلمني على صحتها العبد، ومجهور العلماء على خالفه، ونقل أبو حامد إمجاع ا
 .خلف املسافر

يعين على نفسه أو ماله أو أهله وحنوه، ومن له شغل يبيح ترك اجلماعة، قال ابن ( 4)
 .اجلمعة كاجلماعة، فكل عذر سقطت به اجلماعة سقطت به اجلمعة: عباس

 .أي يف اجلمعة وفاقًا، وكل ما كان شرطا، لوجوهبا فهو شرط النعقادها( 5)
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وهو  (من صلى الظهرو )(1)ألن سقوطها ملشقة السعي وقد زالت
أي قبل أن  (قبل صالة اإلمام (2)عليه حضور اجلمعة)جيب  (ممن)

ألنه صلى ما مل  (4)ظهره (مل تصح)أو مع الشك فيه  (3)تقام اجلمعة
 ىأنه يدرك اجلمعة سع وإذا ظن (5)خياطب به، وترك ما خوطب به

 .(6)إليها، ألهنا فرضه

                                         

، فإذا تكلفها وحضرها تعينت عليه، كمريض باملسجد وحيرم انصرافه يعين املشقة( 1)
إن دخل الوقت إال أن يزيد ضرره بانتظاره لفعلها فيجوز وال يلزمه العود مع بقاء 

 .العذر
 .يعين بنفسه أو بغريه( 2)
مل تصح ظهره وفاقا ملالك والشافعي وإسحاق وداود وغريهم، ومرادهم واهلل أعلم ( 3)

رك به اجلمعة لو ذهب وحضر معهم، ليس مرادهم قبل ابتدائها، وال بقاء ما تد
قبل الفراغ بالكلية، وعبارة اإلقناع، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور اجلمعة قبل 

 .أي قبل فراغ ما تدرك به: صالة اإلمام أو قبل فراغها مل يصح، قال الشارح
 .أو بعده يعين مع الشك يف جتميع اإلمام، هل صلى الظهر قبله( 4)
فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر، وكشكه يف دخول الوقت، ألهنا ( 5)

 .فرض الوقت فيعيدها ظهرا إذا تعذرت اجلمعة
وال نزاع يف أنه ماطب باجلمعة، فسقطت عنه الظهر، وال خالف يف أنه يأمث ( 6)

ر، وفعل برتك اجلمعة، وترك السعي إليها، وإن صلى الظهر، وال يأمث برتك الظه
 .اجلمعة إمجاعا
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، (1)وإال انتظر حىت يتيقن أهنم صلوا اجلمعة، فيصلي الظهر
ولو زال  (2)اجلمعة ملرض وحنوه (ممن ال جتب عليه)الظهر  (تصح)و

تأخري  (واألفضل) (4)إال الصيب إذا بلغ (3)عذره قبل جتميع اإلمام
 .(5)اجلمعة (حىت يصلي اإلمام)الظهر 

                                         

لكن إن أخرها اإلمام تأخريا منكرا، فللغري أن يصلي الظهر، وجيزئه عن فرضه، ( 1)
جزم به اجملد، وجعله ظاهر كالمه، خلرب تأخري األمراء، وكذا لو صلى الظهر أهل 
بلد مع بقاء وقت اجلمعة مل تصح، ملا تقدم، ويعيدوهنا إذا فاتت اجلمعة، ومن 

ة، أو مل يكن من أهل فرضها وهم بالبلد تسن اجلماعة يف ظهرهم، فاتته اجلمع
وخارج البلد تسن إمجاعا، وجتب عندنا، وخيفوهنا إن خفي عذرهم، هذا إذا أمن 
أن ينسب إىل مالفة اإلمام، وفاقا للشافعي، فعله ابن مسعود وغريه، واحتج به 

 .ما أعجب الناس ينكرون هذا: أمحد، وقال
سه أو أهله قبل جتميع اإلمام، يف قوله عامة أهل العلم، وكذا لو كخوف على نف( 2)

صلى من ال جتب عليه، كالعبد واملسافر واملرأة وحنوهم الظهر قبله، يف قول 
 .عامتهم، وحكاه يف الفروع اتفاقا على األصح، ألهنا فرضهم وقد أدوه

 لثانية مرادهم فوات ما تدرك به اجلمعة، كرفع اإلمام رأسه من ركوع ا( 3)
فتصح ظهره، كمضوب حج عنه مث عويف، فإن حضروا اجلمعة بعد ذلك كانت 

 .نفال
أي فال تصح منه الظهر، ولو بعد بلغ جتميع اإلمام وقد كان صلى الظهر أوال، ( 4)

أعادها ألن صالته األوىل وقعت نفال، فال تسقط الفرض هذا املذهب وتقدم أنه 
 .مر بصالة ثانيةمأمور بفعلها، وفعلها فامتنع أن يؤ 

 .أي واألفضل ممن ال جتب عليه اجلمعـة، كالعبد واملريض، تـأخري الصالة( 5)
= 
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وندب  (1)وحضورها ملن اختلف يف وجوهبا عليه كعبد أفضل
 (وال جيوز ملن تلزمه) (2)تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بال عذر

حىت يصلي إن مل خيف فوت  (السفر يف يومها بعد الزوال)اجلمعة 
 .(3)رفقته

                                         
= 

من : الظهر حىت يصلي اإلمام اجلمعة، فإنه رمبا زال عذره فتلزمه اجلمعة، قال ابن عقيل
لزمته حبضوره مل يصح، ويستثىن من دام عذره كاملرأة، فالتقدمي يف حقه أفضل، 

إن كان جازما بأنه ال : وال واحدا، وتوسط بعض أهل العلم فقالق: قال يف الفروع
حيضر اجلمعة، وإن متكن منها، استحب له تقدمي الظهر، وإن كان لو متكن أو 
نشط حضر استحب له التأخري، وتقدم أنه إن أخر اإلمام اجلمعة تأخريا منكرا 

د، خلرب تأخري فللغري أن يصلي ظهرا، وفاقا ملالك، وجيزئه عن فرضه، جزم به اجمل
 .األمراء الصالة عن وقتها

 .خروجا من اخلالف، وكذا املعذور تسقط عنه أفضل( 1)
، «من ترك اجلمعة من غري عذر فيتصدق بدينار، فإن مل جيد فبنصف دينار»خلرب ( 2)

 .رواه أمحد وغريه، وضعفه النووي وغريه، وال جيب إمجاعا
لك والشافعي وداود وغريهم، قال الطويف، لرتكه هلا بعد الوجوب، وهذا مذهب ما( 3)

ال جيوز له السفر بعد الزوال، أو حني يشرع يف األذان هلا، جلواز : وينبغي أن يقال
أن يشرع يف ذلك وقت صالة العيد، على الصحيح من املذهب، وكذا علل 
عثمان وغريه بإرادة من يلزمه احلضور، فيكون احرتز بذلك عمن صلى العيد يف 

إهنا تسقط عنه سقوط حضور ال وجوب، فإن الظاهر أن سفره يف يومها  يومها، ف
وال نزاع يف حترمي السفر بعد الزوال، : كسفره يف غريه من بقية األيام، قال الطويف

أو الشروع يف األذان، لتعلق حق اهلل باإلقامة اهـ، كما لو تركها لتجارة، خبالف 
 .قدمغريها، فإن خاف فوت رفقته سقط وجوهبا كما ت
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 .(2)إن مل يأت هبا يف طريقه (1)وقبل الزوال يكره

                                         

ما مل يكن من العدد املعترب، وكان يعلم أهنا ال تكمل بغريه فيحرم، وإال فيكره ( 1)
السفر يف يومها، ملن هو من أهل وجوهبا، خروجا من اخلالف، وال حيرم، لقوله 

أردت أن أصلي : قال «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟»: عليه الصالة والسالم
 «يف األرض ما أدركت فضل غدوهتملو أنفقت ما »: معك مث أحلقهم فقال

ال حتبس اجلمعة عن سفر، وكما لو سافر من الليل، هذا إذا مل يكن : ولقول عمر
واالختيار أن ال يسافر إذا : أذن هلا، فإن كان فيحرم كما تقدم، وقال ابن القيم

 .طلع الفجر وهو حاضر، حىت تصلى اجلمعة، ما مل خيف فوت رفقته
ظنه التمكن من اإلتيان هبا يف طريقه، فإن كان ذلك مل  أي إن مل يكن غالب( 2)

 .يكره ألداء فرضه
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 (1)فصل

 
شروط ليس منها إذن )اجلمعة أربعة  يشرتط لصحتها أي صحة

ألن عليا صلى بالناس وعثمان حمصور، فلم ينكره أحد،  (2)(اإلمام
أي أحد الشروط  (أحدها) (3)عناهمبوصوبه عثمان، رواه البخاري 

 (4)ألهنا صالة مفروضة، فاشرتط هلا الوقت، كبقية الصلوات (الوقت)
 .(5)املبدعفال تصح قبل الوقت وال بعده إمجاعا، قاله يف 

                                         

 .يف شروط صحة اجلمعة، وما يتعلق هبا( 1)
أي ليس من شروط اجلمعة إذن اإلمام يف إقامتها، وفاقا ملالك والشافعي وليس ( 2)

 .ملن واله السلطان إقامتها أن يؤم يف الصلوات اخلمس، وال بالعكس
الصالة من : إنه قد نزل بك ما ترى، وأنت إمام العامة، فقال: ثرم وغريهولفظ األ( 3)

أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب 
إساءهتم، وصلى ابن مسعود بالناس ملا أبطأ الوليد، وأبو موسى األشعري حني 

ع سنني، وكانوا وقعت الفتنة يف الشام تس: أخرها سعيد بن العاص، وقال أمحد
جيمعون وألن املسلمني يف األمصار النائية يقيموهنا بعد موت األئمة ومل ينكر، 
فكان إمجاعا وحكي أهنا ال تصح إال خلف السلطان أو نائبه أو بإذنه، وقال 

 .شاذ باطل: النووي
دخول الوقت كما مر، ألن اجلمعة ال تفعل بعد وقتها، خبالف بقية : ومل يقل( 4)

 .، وبدأ بالوقت ألنه آكد الشروطالصلوات
 إن الـصالة كانت : وحكاه الوزير واملوفق والزركشي وغـريهم لـقوله( 5)
 ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاًبا َمْوُقوًتا*  أي مفروضا يف األوقات، وقال

= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

411 

: لقول عبد اهلل بن سيدان (1)(وأوله أول وقت صالة العيد)
شهدت اجلمعة مع أيب بكر فكانت خطبته وصالته قبل نصف 

مث شهدهتا مع عمر، فكانت خطبته وصالته إىل أن أقول قد  (2)النهار
انتصف النهار، مث شهدهتا مع عثمان، فكانت خطبته وصالته إىل أن 

رواه  (4)فما رأيت أحدا عاب ذلك وال أنكره (3)أقول قد زال النهار
 .(5)الدارقطين وأمحد واحتج به

                                         
= 

 .هلا وقت ال يقبلها اهلل إال به: عمر
 .ا، وتفعل فيه جوازا ورخصة، وجتب بالزوالنصا فال تصح قبله إمجاع( 1)
 .فدل على جواز فعلها قبل الزوال، قال مشس احلق، وهو قول مجاعة من السلف( 2)
 .أي زالت الشمس( 3)
فصار إمجاعا، وفعلها ابن الزبري يف وقت العيد، وصوبه ابن عباس وأبو هريرة، ( 4)

ال يتابع : ، قال البخاريوابن سيدان بكسر السني املهملة، أو سندان املطرودي
 .اتفقوا على ضعفه: على حديثه، وقال النووي

كان يصلي اجلمعة، مث نذهب إىل مجالنا فنرحيها حني : وحلديث جابر: يعين أمحد( 5)
تزول الشمس، رواه مسلم، وهلما مث ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، 

د اجلمعة يف عهد ما كنا نقيل وال نتغذى إال بع: وهلما من حديث سهل قال
 .قال ابن قتيبة ال يسمى قائلة وال غذاء بعد الزوال صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
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وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أهنم : قال
بال  (وآخرها آخر وقت صالة الظهر) (1)صلوا قبل الزوال، ومل ينكر

فإن خرج وقتها ) (3)وفعلها بعد الزوال أفضل (2)خالف، قاله يف املبدع
قال يف  (صلوا ظهرا)أي قبل أن يكربوا لإلحرام باجلمعة  (لتحرميةقبل ا
 .ال نعلم فيه: الشرح

                                         

إمنا عجلت : فروى اإلمام عن ابن مسعود أنه كان يصلي اجلمعة ضحى، ويقول( 1)
بكم خشية احلر عليكم، وعن معاوية حنوه، رواه سعيد، وكذا روي عن علي 

ها ابن أيب شيبة وغريه، وإذا صلى هؤالء مع من وسعيد بن زيد وغريمها، أخرج
حيضرهم من الصحابة ومل ينكر، فهو إمجاع وألهنا صالة عيد، فجازت قبل الزوال، 
واملراد أول وقت اجلواز، وتقدم إراحتهم مجاهلم وانصرافهم وليس للحيطان ظل 

دمي يستظل به، ولو كانت خطبته وصالته بعده لكان هلا ظل، قال الزركشي، والتق
ثبت رخصة بالسنة واآلثار اهـ، وأما وقت الوجوب فزوال الشمس إمجاعا وعن 
أمحد، وقتها كالظهر وفاقا، وال ينايف ما تقدم، ألنا وسائر املسلمني ال مينعون 

 .ذلك بعد الزوال
 .وحكاه الزركشي وغريه، إحلاقا هلا هبا، لوقوعها موضعها( 2)
 صلى اهلل عليه وسلمصلي اجلمعة مع النيب كنا ن: حلديث سلمة بن األكوع، قال( 3)

حني متيل الشمس، : إذا زالت الشمس، متفق عليه، ويف الصحيح عن أنس
وللخروج من اخلالف، فإن اإلمجاع منعقد على أن وقتها بعد الزوال، وألنه الوقت 

يف أكثر أوقاته، فاألوىل  صلى اهلل عليه وسلمالذي كان يصليها فيه رسول اهلل 
د الزوال صيفا وشتاء، حني متيل الشمس، الجتماع الناس هلا، وانتظار فعلها بع

 .اإلبراد يشق عليهم
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كسائر   (مجعة)بأن أحرموا هبا يف الوقت فـ  (وإال) (1)خالفا
وال تسقط بشك يف  (2)الصلوات، تدرك بتكبرية اإلحرام يف الوقت

فإن بقي من الوقت قدر اخلطبة والتحرمية لزمهم  (3)خروج الوقت
 .(5)وإال مل جتز (4)لهافع

                                         

 .وحكاه غري واحد إمجاعا، فال يعيدون اجلمعة، لفوات الشرط وألهنا ال تقضى( 1)
هذا املذهب قياسا على بقية الصلوات، وألن الوقت إذا فات مل ميكن استدراكه، ( 2)

مل : مة للعذر، وكاجلماعة يف حق املسبوق، فإن قيلفسقط اعتباره يف االستدا
الوقت شرط، : اعترب يف الوقت اإلدراك بالتكبرية فقط، ويف اجلماعة بالركعة؟ قيل

ولكنه خارج عن املاهية، واجلماعة شرط داخل يف املاهية،وما كان داخل املاهية 
تحرمية استأنفوا وإن خرج قبل ركعة بعد ال: أقوى مما كان خارجها، وقال يف اإلقناع

وهو قول أكثر األصحاب، ألنه عليه الصالة والسالم خص : ظهرا، قال ابن منجا
مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصالة : إدراكها بالركعة، وقال شيخ اإلسالم

فقد أدرك الصالة، فهو مدرك للجمعة، كمن أدرك ركعة من العصر، أو الفجر 
ها وهم فيها يتموهنا ظهرا، وعند أيب حنيفة وتقدم، ومذهب الشافعي إذا خرج وقت

 .يستأنفون الظهر
ألن األصل بقاؤه، والوجوب حمقق، وإن علموا إحرامهم بعد خروج الوقت قضوا ( 3)

 .ظهرا، لبطالن مجعتهم
 .ألهنا فرض الوقت، وقد متكنوا من فعلها، وتقدم أهنا ال تدرك بأقل من ركعة( 4)
التحرمية واخلطبة مل جتزئ، ويصلوهنا ظهرا، ألهنا ال  أي وإن مل يبق من الوقت قدر( 5)

 .تقضى وتقدم
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 (1)وتقدم بياهنم (الثاين حضور أربعني من أهل وجوهبا)الشرط 
مصعب  صلى اهلل عليه وسلمبعث النيب : قال أمحد (2)اخلطبة والصالة

بن عمري إىل أهل املدينة، فلما كان يوم اجلمعة مجع هبم، وكانوا 
ضت السنة م: وقال جابر (3)أربعني، وكانت أول مجعة مجعت باملدينة

أن يف كل أربعني فما فوق مجعة وإضحى وفطر، رواه الدارقطين وفيه 
 .(4)ضعف، قاله يف املبدع

                                         

تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم إخل، ولو كان بعضهم : يعين أهل وجوهبا، يف قوله( 1)
خرسا أو صما، ال إن كان الكل كذلك، واختار الشيخ أن هذا الشرط للوجوب 

، وبه يتفق غالب  ال للصحة وقال الشيخ عبد اللطيف، وهذا من أحسن األقوال
 .كالم املتأخرين

 .أي حضور العدد املعترب حال اخلطبة والصالة( 2)
أول من صلى بنا اجلمعة يف نقيع : رواه أبو داود عن كعب بن مالك قال( 3)

اخلُصمات أسعد بن زرارة وكنا أربعني صححه ابن حبان والبيهقي واحلاكم قال 
صلى اهلل عليه ، وقد ثبت أنه ومل ينقل أهنا صليت بدون ذلك: بعض األصحاب

صلى هبم حني انفضوا عنه بدون ذلك، مع أنه ال يقتضي أهنا ال تصح  وسلم
بدون ذلك، وحديثهم إمنا كان يدل على أنه كان مبدأ اجلمعة، وقال احلافظ 

: وغريه، ال يصح يف عدد اجلمعة شيء، وقاله السيوطي وغريه، وقال احلافظ
ء بأقل من أربعني ومجعت بتشديد امليم أي وردت أحاديث تدل على االكتفا

صليت مجاعة ومصعب بن عمري هو ابن هاشم بن عبد مناف، أحد السابقني، 
 .بعثه هلم مفقها صلى اهلل عليه وسلماستشهد يف أحد ومعه اللواء، وكان النيب 

 وإذا قال الصحايب ذلك، كـان لـه حكـم الرفـع ولكـنه مل يصـح وال ( 4)
بر وغريه، وقال حافظ عصره الشيخ سليمان بن عبد اهلل ابن الشيخ يقاوم حديث جا

= 
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= 

هذا حديث ساقط، ال حيتج به، ألنه من : حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل تعاىل
هذا حديث ال حيتج : رواية عبد العزيز بن عبد الرمحن، وهو ضعيف، قال البيهقي

عقالء احلاضرين الذكور اشرتاط األربعني ال: به، مث لو صح فليس فيه حجة، ويقال
األحرار حتكم بالرأي بال دليل، وإسقاط للجمعة عمن دون األربعني، وقد ثبت 
وجوب اجلمعة بعموم اآلية واألحاديث واإلمجاع على كل أحد فمن أراد إخراج 
أحد عن وجوهبا فعليه الدليل، واتفق املسلمون على اشرتاط اجلماعة هلا، واختلفوا 

ا، وذكر األقوال، ونص أمحد على أهنا تنعقد بثالثة، اثنان يف العدد املشرتط هل
 . يستمعان وواحد خيطب، اختاره الشيخ اإلسالم

: وهذا القول أقوى، وهو كما قال، شرعا ولغة وعرفا، لقوله تعاىل: قال الشيخ سليمان
َفاْسَعْوا  وهذا صيغة مجع وأقل اجلمع ثالثة، ويف احلديث الصحيح إذا كانوا

ليؤمهم أحدهم، فأمرهم باإلمامة، وهو عام يف إمامة الصلوات كلها، ثالثة ف
اجلمعة واجلماعة، وألن األصل وجوب اجلمعة على اجلماعة املقيمني، فالثالثة 
مجاعة جتب عليهم اجلمعة، وال دليل على إسقاطها عنهم أصال،وإسقاطه عنهم 

ع، وال قول صاحب حتكم بالرأي الذي ال دليل عليه من كتاب، وال سنة وال إمجا 
 . وال قياس صحيح اهـ

وما سوى هذا القول حيتاج إىل برهان، وال برهان خيرجه من هذا العموم، : قال شيخنا
لو كانت األربعون شرطا : فدل على أهنا تنعقد باجلمع، واجلمع أقله ثالثة، ويقال

 وال يبينه، وحكى النووي صلى اهلل عليه وسلمملا جاز أن يسكت عنه الشارع 
وغريه إمجاع األمة على اشرتاط العدد، وأهنا ال تصح من منفرد، وأن اجلماعة شرط 

تنعقد اجلمعة بثالثة، واحد خيطب، واثنان يستمعان، وهو : لصحتها وقال الشيخ
وتصح ممن دون : إحدى الروايات عن أمحد، وقول طائفة من العلماء قال

البناء على الضم لقطعه عن األربعني، ألنه انتقال إىل أعلى الفرضني، وفوق ب
 .اإلضافة، ونية معناها
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مبنية مبا جرت  (1)هبا (الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنني)الشرط 
 .(3)فال تتم من ممكانني متقاربني (2)به العادة

                                         

استيطان إقامة، ال يرحلون عنها صيفا وال شتاء، والقرية الضيعة واملصر اجلامع، ( 1)
أو كل مكان اتصلت به األبنية واختذ قرارا، ومجع الناس وتقع على املدن وغريها، 

ا تقدم من واجلمع قرى، وليس من شرطها املصر، فإن قيل، هذا مكرر مع م
ما تقدم إمنا سيق لبيان من جتب عليه وما هنا لبيان : اعتبار االستيطان، قيل

 .صحتها
من حجر أو ل ن، أو طني أو قصب، أو شجر أو سعف، ألنه عليه الصالة ( 2)

والسالم كتب إىل قرى عرينة أن يصلوا اجلمعة، وتقدم التجميع بقرية جواثي 
جنس، فيشمل البناء الواحد إذا حصل به العدد، وغريها، وتعبري بعضهم باألبنية لل

 .وللغالب، إذ حنو الغريان والسراديب يف حنو اجلبل كذلك
أي فال تتم األربعون من بلدين متقاربني مل يشملهما اسم واحد، يف كل منهما ( 3)

ال يصح جتميع أهل بلد كامل فيه العدد، : دون األربعني، لفقد شرطها، حىت قالوا
، وإن األوىل مع تتمة العدد يف بلدين فأكثر متقاربة جتميع كل قوم يف بلد ناقص

يف بلدهم، إظهارا لشعائر اإلسالم، وقد كانت املدينة قرى، فيها املساكن، وحوهلا 
النخل كل قرية لقبيلة، فبنوا مالك يف قريتهم، وبنوا مازن، وبنوا سامل، وسائر بطون 

االتساعوكثرة القرى مل جيمع كل أهل  األنصار كذلك، كل قبيلة يف قرية ومع ذلك
قرية يف حملتهم، وهذا مع عدم املشقة، وإال فقد قال يف الفصول، وإن كان البلد 
قسمني بينهما بائرة، كان عذرا أبلغ من مشقة االزدحام ويأيت جواز تعددها 

 .حلاجة
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ألن ذلك مل  (1)وال تصح من أهل اخليام وبيوت الشعر وحنوهم
وكانت قبائل العرب حوله عليه السالم، ومل  (2)طان غالباييقصد لالست

 (4)وتصح بقرية خراب، عزموا على إصالحها واإلقامة هبا (3)يأمرهم هبا
ألن أسعد بن  (5)(فيما قارب البنيان من الصحراء)إقامتها  (وتصح)

زرارة أول من مجع يف حرة بين بياضة، أخرجه أبو داود والدارقطين، 
 .(6)البيهقي حسن اإلسناد صحيحقال 

                                         

لبقاع، كاخلراكي وحنوها، الذين ينتجعون يف الغالب مواضع القطر، وينتقلون يف ا( 1)
 .وينقلون بيوهتم معهم

وال يقع عليهم اسم االستيطان، هذا مذهب مجهور العلماء، وإن كان أهل اخليام ( 2)
 .مستوطنني يف خالل األبنية لزمتهم

َما َكاَن أَلْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن : وذلك ألهنم ليسوا من أهل املدينة، قال تعاىل( 3)
 .لهم قسمني، مستوطنني وأعراًبافجع َحْوهَلُْم ِمَن اأَلْعَرابِ 

وأتى عليهم يوم اجلمعة قبل ذلك، وجبت عليهم اجلمعة، ألن حكمها باق يف ( 4)
إقامة اجلمعة هبا، لعدم ارحتاهلم، أشبهوا املستوطنني، ال إن عزموا على النقلة منها، 

 .وال جتب ببلد يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض، لعدم االستيطان
 .ذر فال يشرتط هلا البنيانولو بال ع( 5)
إسناده حسن، وأسعد بن زرارة : وتقدم تصحيح ابن حبان واحلاكم، وقال احلافظ( 6)

هو ابن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، أبو أمامة األنصاري اخلزرجي 
النجاري، شهد العقبة، وكان نقيًبا على قبيلته، مات يف السنة األوىل، أول من 

 .ى اهلل عليه وسلمصلصلى عليه النيب 
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وإذا رأى  (1)حرة بين بياضة على ميل من املدينة: قال اخلطايب
ولزمه اسخالف  (2)اإلمام وحده العدد فنقص، مل جيز أن يؤمهم

عن األربعني  (فإن نقصوا) (4)ا منهملزم واحدً توبالعكس ال  (3)أحدهم
 .(5)مل يتموها مجعة، لفقد شرطها (قبل إمتامها)األربعني 

                                         

يف هزم النبيت من حرة بين بياضة، وهي قرية يف احلرة، أي مجع : يف غربيها، وفيه( 1)
يف قرية يقال هلا هزم النبيت، وهي كانت يف حرة بين بياضة، واملعىن أنه جيوز 
إقامتها يف القرى، كاملدن واألمصار، وللدارقطين وغريه عن أم عبد اهلل الدوسية 

، من طرق «جلمعة واجبة على كل قرية، وإن مل يكن فيها إال أربعةا»مرفوًعا، 
ضعيفة، لكنه ال يضر من استدل به على فرضيتها يف القرى، ألنه قد ثبت أداؤها 
بأقل من أربعني، وصحة أدائها يف القرى من عموم اآلية، وتقدم إقامتها جبواثي، 

وكما هو فرض عني يف  وكانت تقام يف القرى بني مكة واملدينة يف عهد السلف،
 .األمصار، فهكذا يف القرى، من غري فرق

أي إذا رأى اإلمام اشرتاط العدد دون املأمومني مل جيز أن يؤمهم العتقاده ( 2)
 .البطالن

 .ليصلي هبم فيؤدوا فرضهم( 3)
أما اإلمام فلعدم من يصلي معه، وأما املأمومون فالعتقاد بطالن مجعتهم لوجوب ( 4)

، هذا مقتضى كالم األصحاب وغريهم عفا اهلل عنهم، والتقليد العدد عندهم
واالعتقاد يف مثل هذه املسائل الظاهرة بعد وضوح الوجه الشرعي خطأ مالف 

 .للشرع، وملا عليه األئمة رضوان اهلل عليهم، وتقدم حتقيق مذاهبهم
 .كالطهارة على ما ذهبوا إليه، وتقدم وجوهبا مبسمى اجلماعة( 5)
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وإن بقي معه  (1)إن مل متكن إعادهتا مجعة (استأنفوا ظهرا)و
العدد بعد انفضاض بعضهم، ولو ممن مل يسمع اخلطبة، وحلقوا هبم 

أدرك مع اإلمام )أحرم يف الوقت و (ومن) (2)قبل نقصهم أمتوا مجعة
ا، حلديث أيب هريرة مرفوعً  (3)(ركعة أمتها مجعة)أي من اجلمعة  (منها

 (4)، رواه األثرم«الجمعة فقد أدرك الصالةمن أدرك ركعة من »
بأن رفع اإلمام رأسه من الثانية، مث دخل  (وإن أدرك أقل من ذلك)

 معه 

                                         

 .طها، فإن أمكن إعادهتا مجعة وجبت، ألهنا فرض الوقتبشرو ( 1)
سواء كانوا مسعوا اخلطبة أو حلقوا قبل نقصهم بال : بال نزاع، وقال أبو املعايل( 2)

مل يبق : خالف، كبقائه من السامعني، وجزم به غري واحد، وحلديث جابر وفيه
تفرق  إال اثنا عشر رجال، رواه مسلم ولوجود الشرط، وانفضاض بفاء أي

حلقوا مبن  : ، مجلة فعليه يف حمل نصب على احلالية، واملراد(حلقوا هبم)بعضهم، و
 .كان مع اإلمام

إمجاًعا إال ما حكي عن عطاء وطاوس، واتفقوا على أنه ليس من شرط إدراك ( 3)
اجلمعة إدراك اخلطبة، ومن صلى اجلمعة فقد صحت له اجلمعة، وإن مل يدرك 

 .الفضيلة يف إدراك اخلطبة واالستماع هلا اخلطبة، واتفقوا على أن
ورواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر، وأصله يف الصحيحني، وقال شيخ ( 4)

مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة اهـ أي مل : اإلسالم
فليصل إليها »تفته تلك الصالة، ومن مل تفته اجلمعة صالها ركعتني، لقوله 

 .وال بد من إدراك املسبوق ركعة بسجدتيها، «أخرى
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ودخل  (إذا كان نوى الظهر) (1)ملفهوم ما سبق (اأمتها ظهرً )
ومن  (4)وإال أمتها نفالً  (3)«إمنا لكل امرئ ما نوىو »حلديث  (2)وقته

سجود، لزمه السجود على ظهر إنسان أحرم مع اإلمام، مث زحم عن ال
 .(5)أو رجله

                                         

، احلديث وهو من مفهوم املخالفة، وإال فاجلمعة ال «من أدرك ركعة»من قوله ( 1)
تقضى، ولو مل يدرك إال التشهد دخل معه، وتشهد حكاه أبو بكر عن الصحابة 

 .صلى اهلل عليه وسلمإمجاعا، وقاله ابن مسعود، وكذلك فعل أصحاب النيب 
ا ملالك والشافعي، ألن دخول الوقت شرط، والظهر ال تتأدى بنية اجلمعة وفاق( 2)

 .ابتداء
 .أي فإنه إذا كان إمنا نوى مجعة، ومل ينو الظهر مل يصح، وإن نواه صح( 3)
أي وإن مل يدخل وقت الظهر، أو دخل ومل ينوه، بل نوى مجعة، أمتها نفال، أما ( 4)

، فإنه ال يصح إمتامها مجعة، لعدم األوىل فكمن أحرم بفرض، فبان قبل وقته
إمنا األعمال »إدراكه هلا بدون ركعة، ملفهوم األخبار، وأما الثانية فلحديث 

 .، وهو مل ينو ظهرا، فيتمها نفال«بالنيات
ينوى مجعة تبعا إلمامه، ويتمها ظهرا، وذكره القاضي املذهب إذا  : وقال ابن إسحاق

 .كان دخل وقت الظهر
وقاله : ا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه، رواه أبو داود وغريهإذ: لقول عمر( 5)

مبحضر من الصحابة وغريهم، ومل يظهر له مالف، وهو قول مجهور العلماء، 
مالك والشافعي وغريمها، وألنه يأيت مبا ميكنه حال العجز، فوجب وصحت  

 .كاملريض

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

441 

وإن أحرم مث زحم وأخرج عن  (1)فإن مل ميكنه فإذا زال الزحام
 وإن أخرج يف الثانية نوى مفارقته وأمتها (2)الصف، فصلى فذا مل تصح

ويشرتط ): تقدم خطبتني، وأشار إليه بقوله: الشرط الرابع (3)مجعة
 .(4)(تقدم خطبتني

                                         

ذلك، قال يف  أي فإن مل ميكنه السجود على ظهر إنسان أو رجله وحنو( 1)
اإلنصاف، بال نزاع فإذا زال الزحام سجد باألرض، وحلق إمامه للعذر، إال أن 
يغلب على ظنه فوت الثانية، فإن غلب على ظنه فوهتا تابعة فيها، ويتمها مجعة، 
وهو قول مالك والشافعي، ومجاهري العلماء، فإن مل يتابعه عاملا بطلت صالته بال 

بال عذر، وإن كان جاهال مث أدركه يف التشهد بعد أن  نزاع، لرتكه متابعة إمامه
 .سجد سجديت األوىل، أتى بركعة ثانية بعد سالم إمامه، وصحت مجعته

لرتك متابعة إمامه عمدا، وترك متابعة إمامه عمدا يبطلها وفاقا، وإن تابع إمامه ( 2)
 .فذا فتقدم قول شيخ اإلسالم

لف عنه ملرض أو نوم أو سهو وحنوه وإن أقام إلدراكه ركعة مع إمامه، وكذا لو خت( 3)
 .على متابعة إمامه وأمتها معه فذا صحت مجعته

أي ويشرتط لصحة صالة اجلمعة تقدم خطبتني، وفاقا ملالك والشافعي ومجاهري ( 4)
احلمد هلل كفاه : إذا قال: العلماء، وحكاه النووي إمجاعا، إال أن أبا حنيفة يقول

واخلطبة شرط ال تصح : ت به السنة، وقال يف الشرحومشروعيتهما مما استفاض
ومن شرطهما يعين اخلطبتني : بدوهنا، وال نعلم مالفا إال احلسن، وقال يف الفروع

تقدميهما وفاقا، واخلطبة بضم اخلاء، وهي الكالم املؤلف، املتضمن وعظا وإبالغا، 
رأة وهي خطب خيطب خطبة بضم اخلاء وخطابة بفتحها، وأما خطبة امل: يقال

 .طلب نكاحها فبالكسر
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 (1)والذكر هو اخلطبة فااْسعاْوا ِإلاى ِذْكِر اهللِ : لقوله تعاىل
خيطب خطبتني وهو  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : ولقول ابن عمر

ومها بدل ركعتني ال من  (2)قائم، يفصل بينهما جبلوس، متفق عليه
لقوله  (4)بلفظ احلمد هلل (و من شرط صحتهما محد اهلل) (3)الظهر

 «ل كالم َل يبدأ فيه بالحمد هلل فهو أجذمك»عليه الصالة والسالم 
 رواه أبو داود عن 

                                         

وهذا قول كثري من أهل التفسري فأمر بالسعي إليه، فيكون واجبا، إذ ال جيب ( 1)
 .عليهما صلى اهلل عليه وسلمالسعي لغري واجب، وملواظبة النيب 

خيطب خطبتني يقعد : هذا لفظ النسائي والدارقطين وغريمها، ولفظ البخاري( 2)
ا مث يقعد مث يقوم، وللشافعي وغريه عن ابن عباس وابن خيطب قائم: بينهما، وهلما

كان خيطب قائما مث يقعد، مث يقوم فيخطب   صلى اهلل عليه وسلمعمر وغريمها أنه 
 .«صلوا كما رأيتموين أصلي»: وقال

أي ال يقال إهنما بدل ركعتني من الظهر، ألن اجلمعة ليست بدال عن الظهر، بل ( 3)
هر البدل عنها إذا فاتت فظاهره أن اجلمعة يف األصل اجلمعة مستقلة، وإمنا الظ

أربع، قامت اخلطبتان مقام ركعتني منها، ال أهنا ظهر مقصورة وهلذا يصلي من 
فاتته أربعا، وعن عمر وعائشة، قصرت الصالة من أجل اخلطبة، فهما بدل 
ركعتني، فاإلخالل بإحدامها إخالل بإحدى الركعتني، واشرتط تقدميهما لفعله 

 .وخلفائه واملسلمني لى اهلل عليه وسلمص
أخل به، وقطع به غري واحد من  صلى اهلل عليه وسلمألنه مل ينقل أنه : قال اجملد( 4)

 .مل أجد فيه خالفا: األصحاب، وقال ابن مفلح
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صلى اهلل عليه )حممد  (والصالة على رسوله) (1)أيب هريرة
ألن كل عبادة افتقرت إىل ذكر اهلل تعاىل افتقرت إىل ذكر  (2)(وسلم

 .(4)ويتعني لفظ الصالة (3)رسوله، كاألذان

                                         

احلمد هلل ويف صحيح مسلم عن : وله عن ابن مسعود مرفوعا، كان إذا تشهد قال( 1)
مل : معة حيمد اهلل، ويثين عليه مبا هو أهله وقال أمحدكانت خطبته يوم اجل: جابر

 صلى اهلل عليه وسلميزل الناس خيطبون بالثناء على اهلل، والصالة على رسوله 
واملراد بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة، أعم من أن يكون داخال أو خارجا، 

ة آية، والوصية وقراء صلى اهلل عليه وسلمفيعم الركن، كاحلمد والصالة على النيب 
بتقوى اهلل، وفاقا للشافعي، ورواية عن مالك، ومجاهري السلف، واستمر العمل 

 .عليه
كقوله اللهم صل   صلى اهلل عليه وسلموظاهر كالمهم يشرتط إذا امسه الشريف ( 2)

صلى اهلل عليه وسلم، وحنوه ولو سبقه : على حممد، أو على النيب، فال يكفي
 .ده ورسوله، وحنوهأشهد أن حممدا عب: قوله

أي كما افتقرت إىل ذكر رسوله يف األذان، وذكره مع ذكر ربه هو الشهادة له ( 3)
 .بالرسالة

ويتعني أن يشهد أنه عبد اهلل ورسوله، وهو قول : فال يكفي معناها قال يف املبدع( 4)
للمجد وغريه، وأوجب شيخ اإلسالم وتلميذه وغريمها الشهادتني يف اخلطبة ومها 

وكيف ال جيب التشهد الذي هو عقد اإلسالم : وعتان يف اخلطاب والثناء، قالوامشر 
 صلى اهلل عليه وسلميف اخلطبة، وهو أفضل كلماهتا، فلتأكد هنا ذكر الشهادة له 

 لداللته عليه، وألنه إميان به، والصالة عليه دعاء له، 
خصائص  :لقيمومشروعيتها أمر معروف عند الصحابة رضي اهلل عنهم، وقال ابن ا

 اجلمعة  اخلطبة اليت  يقصد هبا الثناء على اهلل ومتجيده، والشهادة لـه بالوحدانية
= 
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صلى ن رسول اهلل كا: لقول جابر بن مسرة (1)وقراءة آية كاملة
يقرأ : قال أمحد (2)يقرأ آية، ويذكر الناس، رواه مسلم اهلل عليه وسلم

لو قرأ آية ال تستقل مبعىن أو حكم كقوله : وقال أبو املعايل (3)ما شاء
واملذهب ال بد من قراءة آية، ولو  (4)مل يكف (مدمهتان)أو  (مث نظر)

 .(5)جنبا مع حترميها

                                         
= 

ولرسوله بالرسالة، وتذكري العباد بأيامه، وحنذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم مبا 
يقرهبم إليه وإىل جناته، وهنيهم عما يقرهبم من سخطه وناره فهذا هو مقصود 

 .ااخلطبة واالجتماع هل
 .ألهنما أقيما مقام ركعتني، واخلطبة فرض، فوجبت فيها القراءة كالصالة( 1)
يقرأ آيات من القرآن وإسناده : يقرأ القرآن، وأليب داود حنوه، وله أيضا: ولفظه( 2)

وروي أيضا  (ونادوا يا مالك)وهلما  (ق)صحيح، وثبت يف صحيح مسلم قراءته 
 .وأقلها آية: غري ذلك قال النووي

ال يالزم قراءة آية  صلى اهلل عليه وسلمواألحاديث ظاهرة يف أنه : فال يتعني آية( 3)
 .أو سورة، بل مرة سورة ومرة آية ومرة آيات

وال يكفي أقل من آية، وظاهر كالم أمحد ال يشرتط : قال أصحابنا: وقال الشارح( 4)
يسمى خطبة ذلك، وحيتمل ال جيب سوى محد اهلل واملوعظة، اختاره الشيخ، ألنه 

وما عداه ليس على اشرتاطه دليل، ولكن يستحب أن يقرأ آيات، ملا ذكر عنه 
اهـ، ولإلمجاع على مشروعيتها، وأبو املعايل امسه أسعد، وهو  صلى اهلل عليه وسلم

 .ابن منجا
أي ولو كان اخلطيب جنبا، مع حترمي قراءة اآلية للجنب، وكذا حترمي اللبث، ألنه ( 5)

 .وجوب العبادة، وعلى القول بالسنية فال جتوز القراءة للجنب ال تعلق له يف

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

447 

صلى اهلل واملوعظة، مث صلى على النيب فلو قرأ ما تضمن احلمد 
 .(2)ألنه املقصود (والوصية بتقوى اهلل عز وجل) (1)أجزأه عليه وسلم

                                         

 .ألن عمر قرأ سورة احلج على املنرب، ومل خيطب بغريها( 1)
: أطيعوا اهلل وحنوه، أجزأ، وقد يقال: أي من اخلطبة وال يتعني لفظها، بل إذا قال( 2)

لنفوس من  الواجب لفظ التقوى، فليست كلمة أمجع ملا أمر اهلل به، وأوقع يف ا
كلمة التقوى، وتقوى اهلل امتثال أمره، واجتناب هنيه، قال شيخ اإلسالم وغريه، ال 
يكفي يف اخلطبة ذم الدنيا، وذكر املوت، ألنه ال بد من اسم اخلطبة عرفا، مبا 
حيرك القلوب، ويبعث هبا إىل اخلري اهـ، وذم الدنيا، والتحذير منها، مما تواصى به 

ال بد من احلث على الطاعة، والزجر عن املعصية، والدعوة منكروا الشرائع، بل 
وال حتصل اخلطبة باختصار يفوت به املقصود، : إىل اهلل، والتذكري بآالئه، وقال

وقد طال العهد، وخفي نور النبوة على الكثري، فرصعوا اخلطب بالتسجيع والفقر، 
صلى اهلل كان وعلم البديع، فعدم حظ القلوب منها، وفات املقصود هبا، وقد  

إذا خطب امحرت عيناه، وعلى صوته، واشتد غضبه، حىت كأنه منذر  عليه وسلم
 .صبحكم ومساكم: جيش يقول

إمنا كانت تقريرا ألصول اإلميان،  صلى اهلل عليه وسلموذكر ابن القيم وغريه أن خطبه 
د اهلل من اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ولقائه، وذكر اجلنة والنار، وما أع

ألوليائه وأهل طاعته، وما أعد ألعدائه وأهل معصيته، ودعوة إىل اهلل، وتذكري 
بآالئه اليت حتببه إىل خلقه، وأيامه اليت ختوفهم من بأسه، وأمرا بذكره وشكره الذي 
حيببهم إليه، فيمأل القلوب من خطبته إميانا وتوحيدا، ومعرفة باهلل وآياته وآالئه 

 .وشكره، فينصرف السامعون وقد أحبوا اهلل وأحبهم وأيامه، وحمبة لذكره
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صلى اهلل ويبدأ باحلمد هلل، مث بالصالة على النيب : قال يف املبدع
وال بد يف   (1)مث باملوعظة، مث القراءة يف ظاهر كالم مجاعة عليه وسلم

حضور )يشرتط  (و) (2)ه األركانكل واحدة من اخلطبتني من هذ
لصالة ألنه ذكر اشرتط ل (3)لسماع القدر الواجب (العدد املشرتط

فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن  (4)فاشرتط له العدد، كتكبرية اإلحرام
أو أحدث فتطهر  (6)ركن وإن كثر التفريق، أو فات منها (5)منها بنوا

 .(7)استأنف مع سعة الوقت

                                         

 .على وجه االستحباب، وقيل بوجوبه، حكاه البغوي، ومل يرد فيه نص( 1)
قال الزركشي، واعلم أن هذه األربع من احلمد والصالة والقراءة واملوعظة أركان ( 2)

هو اخلطبتني، ال تصح واحدة من اخلطبتني إال هبن، وتقدم الدليل على ذلك و 
 .مذهب الشافعي

صلى أي من اخلطبتني حيث ال مانع، وتقدم أنه محد اهلل والصالة على رسوله ( 3)
فإن كان هناك مانع من نوم أو : والوصية بتقوى اهلل، وقراءة آية اهلل عليه وسلم

 .غفلة أو صمم أو بعد صحت
 .وهو مذهب مجهور العلماء مالك والشافعي وغريمها( 4)
 .ن من أركان اخلطبة بنوا عليها، إلدراكهم الواجب منهاأي قبل فوت رك( 5)
أي وإن كثر التفريق بني أجزاء اخلطبة، أو فات ركن من أركان اخلطبة استأنف مع ( 6)

 .طول التفريق، لفوات املواالة، وإن مل يطل كفاه إعادته
 .وإن ضاق الوقت صلوا ظهرا، واملرجع يف طول الفصل وقصره إىل العادة( 7)
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وأن يكون اخلطيب يصلح إماما  (1)ا الوقتويشرتط هلما أيض
 (3)واجلهر هبما، حبيث يسمع العدد املعترب، حيث ال مانع (2)فيها

واملواالة بينهما وبني  (4)والنية، واالستيطان للقدر الواجب منهما
 .(6)ثني والنجسمن احلد (وال يشرتط هلما الطهارة) (5)الصالة

                                         

 .ال تصح واحدة منهما قبله وفاقا، ألهنما بدل ركعتني وتقدمف( 1)
أي صالة اجلمعة، ككونه حرا مستوطنا، فال تصح خطبة من ال جتب عليه ( 2)

 .بنفسه، كعبد ومسافر، وتقدم الراجح يف اإلمامة فاخلطبة أوىل
إذا خطب عال  صلى اهلل عليه وسلممن حنو غفلة أو نوم أو صمم، وتقدم أنه ( 3)

 .ه إخلصوت
أي من اخلطبتني فالنية للخرب، واالستيطان احرتاز من أن يكون يف سفينة مثال، ( 4)

 .ويفعل من األركان شيئا قبل قدوم بلده
فال يفصل بني اخلطبتني، وال بينهما وبني الصالة فصال طويال عرفا، وقدر بقدر ( 5)

ب املنرب من املواالة يف الوضوء بالقصر يف الزمن املعتدل، وهلذا يستحب قر 
احملراب، لئال يطول الفصل بينهما، وعمل املسلمني عليه، ورثوه خلفا عن سلف، 

إذا فرغ من اخلطبة تقام الصالة وينزل فيصلي  صلى اهلل عليه وسلمعن رسول اهلل 
 .بالناس

إن خطب وهو جنب : أي من احلدثني األكرب واألصغر، ومن النجس، قال أمحد( 6)
زأ والسنة أن خيطب متطهرا، وعنه شرط، فتتأكد الطهارة مث اغتسل وصلى هبم أج

ومل يكن «صلوا كما رأيتموين أصلي»: هلما، وهو قول يف مذهب الشافعي، لقوله
 القوالن يف الطهارة من احلدث:خيطب إال متطهرا وقال البغوي

األصغر، فإن خطب جنبا مل تصح قوال واحدا، ألن القراءة يف اخلطبة واجبة وال 
 .اءة اجلنب اهـ، فاألوىل اخلروج من اخلالفحتسب قر 
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 (1)ة أشبه األذانولو خطب مبسجد، ألهنما ذكر تقدم الصال
ال  كوكذل (2)وحترمي لبث اجلنب باملسجد ال تعلق له بواجب العبادة

بل  (4)(وال أن يتوالمها من يتوىل الصالة) (3)يشرتط هلما سرت العورة
 (5)يستحب ذلك، ألن اخلطبة منفصلة عن الصالة، أشبها الصالتني

م حمرم ويبطلها كال (6)وال يشرتط أيضا حضور متويل الصالة اخلطبة
 .(8)وال جتزئ بغري العربية مع القدرة (7)ولو يسريا

                                         

 .أي فتصح خطبة جنب كما يصح أذانه( 1)
 .كصالة من معه درهم غصب( 2)
 .ألهنما ليسا صالة، وكذا إزالة النجاسة كطهارة صغرى( 3)
 .ال يعجبين لغري عذر: فإن خطب رجل وصلى آخر، جاز لكن قال أمحد( 4)
 .م، حيث كان ممن تصح إمامته فيهافتصح إمامة من مل حيضر اخلطبة هب( 5)
وهو الذي صلى الصالة ومل خيطب، لصدور اخلطبة من غريه، ما مل يكن من ( 6)

 .العدد املعترب هلا، فال بد من حضوره، كما يعلم مما تقدم
 .كاألذان وأوىل( 7)
على الصحيح وتصح مع العجز، ألن القصد هبا الوعظ : كقراءة قال ابن رجب( 8)

 #غري صلى اهلل عليه وسلممحد اهلل، والصالة على رسوله والتذكري و 
القراءة فال جتزئ بغري العربية فإن عجز عنها وجب بدهلا ذكرا قياسا على الصالة 

 .واجتزيت واجتزأت به، إذا اكتفيت به
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لفعله عليه  (أن خيطب على منرب)أي اخلطبتني  (ومن سننهما)
واختاذه  (2)وهو بكسر امليم من النرب وهو االرتفاع (1)الصالة والسالم

 .(3)سنة جممع عليها، قاله يف شرح مسلم

                                         

أنه عمل له من أثل : املستفيض عنه، وال نزاع يف ذلك، ويف الصحيح وغريه( 1)
، وكان اختاذه سنة سبع أو مثان، وكان ثالث درج، ويف الغابة، فكان يرتقي عليه

أن مري غالمك »:الصحيحني من حديث سهل أنه أرسل إىل امرأة من األنصار
، واستحباب صعود املنرب ال «النجار يعمل أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس

، وإذا نزاع فيه، فقد ثبت اختاذه وتوارثته االمة بعده، وألن ذلك أبلغ يف اإلعالم
شاهدوه كان أبلغ يف وعظهم، وهو حكمة مشروعية املنرب، وحكى اإلمجاع عليه 

وخلفاءه  صلى اهلل عليه وسلمغري واحد، واستثىن بعض أهل العلم مكة، فإنه 
 .خيطبون على باهبا، وإمنا أحدث املنرب معاوية، ولكن أقره السلف وتبعهم اخللف

كان املرتفع يف اجلامع ملرقاة اخلاطب مسي به ونربت الشيء إذا رفعته، واملنرب امل( 2)
 .الرتفاعه وعلوه عما حوله، وكسرت امليم على التشبيه له باآللة، مجعه منابر

يقوم على األرض قبل  صلى اهلل عليه وسلمللنووي رمحه اهلل، وليس بواجب، ألنه ( 3)
ة اليت تلي أن يوضع املنرب، وكان عليه الصالة والسالم جيلس على الدرجة الثالث

مكان االسرتاحة، مث وقف أبو بكر على الثانية، مث عمر على األوىل تأدبا، مث 
وقف عثمان مكان أيب بكر، مث زمن معاوية قلعه مروان،وزاد فيه ست درج، فكان 
اخللفاء يرتقون ستا، يقفون مكان عمر على السابعة وال جياوزون ذلك تأدبا وكذا 

 .من بعدهم
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 .(1)حويصعده على تؤدة إىل الدرجة اليت تلي السط
 (3)ألنه يف معناه (2)إن عدم املنرب (موضع عال)خيطب على  (أو)

وإن خطب باألرض فعن  ،(4)عن ميني مستقبل القبلة باحملراب
 .(5)يسارهم

: لقول جابر. (6)(يسلم على املأمومني إذا أقبل عليهم)أن  (و)
إذا صعد املنرب سلم، رواه ابن  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل 

 .(7)ماجه
                                         

والدرجة اليت تلي السطح هي مكان االسرتاحة والتؤدة : ص وغريهقاله يف التلخي( 1)
أتأد يف فعله إذا تأىن وثبت ومل : بضمة ومهزة مفتوحة، الرفق والتأين والتثبت يقال

 .يعجل، خبالف النزول
 .ليحصل املقصود من اإلبالغ: وفاقا( 2)
 .لغة يف اإلعالمأي يف معىن املنرب، فإنه مماثلة ومشاهبة، الشرتاكهما يف املبا( 3)
كان    صلى اهلل عليه وسلميلي جنبه من جهة ميني املصلي يف احملراب، ألن منربه ( 4)

 .كذلك، وأمجع املسلمون على ذلك يف كل مصر
 .أي عن يسار مستقبلي القبلة، خالف املنرب( 5)
بال نزاع، وإمنا : وهذا مذهب الشافعي، وعمل اجلمهور عليه،وقال يف اإلنصاف( 6)

الك وأبو حنيفة، ال يسلم إن سلم إذا أقبل عليهم وهو على األرض، مث قال م
صعد املنرب ال يعيده، وهذا واهلل أعلم فيمن إقباله من عند املنرب، فإن السالم إذا 

 .صعده وأقبل عليهم، كما لو أتى من طائفة أخرى
ة، وفيه ابن هليعة، وله شواهد عن ابن عمر وغريه، وأصله مستفيض يف اجلمل( 7)

 إذا صعد املنرب  صلى اهلل عليه وسلمكان : وأخرج ابن أيب شيبة عن الشعيب
= 
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ورواه األثرم عن أيب بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبري، ورواه 
يسن  (مث) (2)كسالمه على من عنده يف خروجه  (1)النجاد عن عثمان

صلى كان رسول اهلل : لقول ابن عمر (3)(غ األذانا جيلس إىل فر )أن 
جيلس إذا صعد املنرب، حىت يفرغ املؤذن مث يقوم  اهلل عليه وسلم
 .(4)و داودفيخطب، رواه أب

                                         
= 

كان من : السالم عليكم، وقال ابن القيم: يوم اجلمعة استقبل الناس بوجهه، مث قال
أنه إذا دخل املسجد سلم عليهم، فإذا صعد املنرب  صلى اهلل عليه وسلمهديه 

قاضي ومجاعة، ألنه استقبال بعد استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، وقال ال
استدبار، أشبه من فارق قوما مث عاد إليهم اهـ، أو ألنه إذا دخل املسجد يسلم 

 .على من هناك وعلى من عند املنرب إذا انتهى إليه
يعين أهنم رضي اهلل عنهم كانوا يسلمون على املأمومني إذا صعد أحدهم املنرب ( 1)

 .وأقبل عليهم بوجهه
ال : أنه يسن أن يسلم على من عنده يف خروجه إليهم، قال الزركشيأي كما ( 2)

نزاع فيما نعلم أنه يسلم عليهم إذا خرج عليهم كغريه اهـ، ورد هذا السالم واجب  
 .كغريه من كل سالم مشروع، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني

يفة خالف، وعبارة وفاقا، وذكره ابن عقيل إمجاع الصحابة ونقل عن أيب حن( 3)
 .اهلداية هلم، وإذا صعد اإلمام املنرب جلس فصار إمجاعا

إذا صعد املنرب جلس، وأخذ بالل يف األذان فإذا كمله  صلى اهلل عليه وسلمفإنه ( 4)
يف اخلطبة من غري فصل، وهذا مستفيض ثابت من غري  صلى اهلل عليه وسلمأخذ 

 يح وغريه، وكان التأذين وجه، واستمر عمل املسلمني عليه، ويف الصح
 يوم اجلمعة، حني جيلس اإلمام،  واحلكمة واهلل أعـلم ليعرف الناس جـلوس

اإلمام على املنرب، فينصتون له وجللوسه سكون اللغط والتهؤ لإلنصات واالستنصات 
= 
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 .(2)حلديث ابن عمر السابق (1)أن جيلس بني اخلطبتني (و)

                                         
= 

لسماع اخلطبة، وإحضار الذهن للذكر، وألن اإلمام يسرتيح بذلك من تعب 
التمكن التام، وال نزاع يف مشروعية األذان عقب  الصعود ويتمكن من الكالم،

بغري خالف وهو الذي مينع : صعود اإلمام املنرب، وال جيوز تركه، قال يف اإلنصاف
حني  صلى اهلل عليه وسلمالبيع، ويلزم السعي، ألنه الذي كان على عهد النيب 

فتعلقت  َعْوا ِإىَل ِذْكِر اهللِ ِإَذا ُنوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يـَْوِم اجلُُْمَعِة َفاسْ نزول آية 
األحكام به إال ملن منزله يف بعد، فعليه أن يسعى يف الوقت الذي يكون فيه 
مدركا للجمعة، ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وأما السعي املسنون 

 .فمن طلوع الفجر عند اجلمهور وسيأيت
كان : روى السائب بن يزيد قال وأما األذان األول فزاده عثمان رضي اهلل عنه، فقد

صلى اهلل النداء يوم اجلمعة أوله إذا جلس اإلمام على املنرب، على عهد رسول اهلل 
وأيب بكر وعمر، فلما كان يف خالفة عثمان، وكثروا أمر يوم اجلمعة  عليه وسلم

باألذان الثلث فأذن به على ذلك، رواه البخاري وغريه، وصعد من باب تعب، 
 .يف السلم والدرجة، يصعد يف اجلبل وعليه رقىصعد : يقال

أي ويسن أن جيلس بني اخلطبتني جلسة خفيفة، قال مجاعة، بقدر سورة ( 1)
 .اإلخالص

خيطب قائما مث يقعد مث يقوم، واحلديث رواه اجلماعة من وجوه، وقال : وهو قوله( 2)
هـ، وهو وهو الذي رآه أهل العلم، أن يفصل بني اخلطبتني جبلوس ا: الرتمذي

مذهب أيب حنيفة ومالك، واجلمهور أنه سنة ليس بواجب، وال شرط فإن أىب أن 
جيلس بينهما فصل بسكتة، وال جيب اجللوس، ألن مجاعة من الصحابة منهم 

 .علي واملغرية وأيب سردوا اخلطبتني من غري جلوس، وأوجبها الشافعي
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ويعتمد على سيف أو قوس ) (1)ملا تقدم (خيطب قائما)أن  (و)
 (3)لفعله عليه السالم، رواه أبو داود عن احلكم بن حزن (2)(أو عصا

 .(4)وفيه إشارة إىل أن هذا الدين فتح به
                                         

وهو قائم، : من قوله أي ويسن أن خيطب قائما، ملا تقدم يف حديث ابن عمر( 1)
وعليه عمل أهل : واستفاض من غري وجه، وال نزاع يف سنيته، وقال ابن املنذر

العلم من علماء األمصار، وال جيب ألنه ليس من شرطها االستقبال فلم جيب هلا 
وعمل  َوتَـرَُكوَك َقاِئًما: القيام كاألذان، وأمجعوا على مشروعية القيام لقوله

دخل كعب بن عجرة وعبد الرمحن بن أم اجلهل خيطب قاعدا، املسلمني عليه، و 
انظروا إىل هذا اخلبيث، خيطب قاعدا، وقرأ اآلية، ومذهب الشافعي أن : فقال

القيام مع القدرة شرط، لآلية واألخبار، فعليه تتأكد سنيته، وحكى ابن عبد الرب 
 .إمجاع العلماء على أن اخلطبة ال تكون إال قائما ملن أطاقه

من عادة ما حيمل أي يسن ذلك، والقوس مؤنثة ومذكرة، والتأنيث أشهر، ( 2)
 .ومجعها أقواس، والعصا مقصور، والسيف معروف

فشهدنا معه اجلمعة، فقام  صلى اهلل عليه وسلموفدت على رسول اهلل : قال( 3)
كان : متوكئا على قوس أو عصا، ويف سنده شهاب بن خراش، قال ابن حبان

ال بأس به، وحسنه احلافظ، وله شاهد وليس فيهما : ا، وقال أمحدممن خيطئ كثري 
 .ذكر السيف

بعد اختاذه املنرب كان يرقاه بسيف  صلى اهلل عليه وسلمأي بالسيف ومل حيفظ أنه ( 4)
مل حيفظ أنه توكأ على سيف، وكثري من اجلهلة يظن : وال قوس، وقال ابن القيم

أن الدين إمنا قام بالسيف، وهذا جهل قبيح أنه ميد السيف على املنرب، إشارة إىل 
والثاين أن أحدمها أن احملفوظ إمنا هو االتكاء على العصا أو القوس، : من وجهني

صلى رسول اهلل ومدينة  الدين إمنا قام بالوحي، وأما السيف فلحق أهل العناد والشرك
بالسيف، وإمنا  اليت كانت خطبه فيها إمنا فتحت بالقرآن، ومل تفتح  اهلل عليه وسلم

 .كان يف احلرب يعتمد على قوس، ويف اجلمعة على عصا وفاقا
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فإن  (2)األخرى حبرف املنربو  (1)ويتوجه باليسرى: قال يف الفروع
 .(3)مل يعتمد أمسك ميينه بشماله أو أرسلهما

وألن التفاته  (4)لفعله عليه السالم (يقصد تلقاء وجهه)أن  (و)
وينحرفون  (6)وإن استدبرهم كره (5)إىل أحد جانبيه إعراض عن اآلخر

 .(7)إليه إذا خطب، لفعل الصحابة، ذكره يف املبدع
                                         

 .أي ويتوجه االعتماد على العصا أو القوس باليسرى( 1)
 .أي طرفه، فإن حرف كل شيء طرفه وجانبه( 2)
 .أي من جانبيه وسكنهما فال حيركهما وال يرفعهما يف دعائه حال اخلطبة( 3)
سالم يقصد تلقاء وجهه يف اخلطبة، إذا أقبل عليهم بعد أي أنه عليه الصالة وال( 4)

: صعوده املنرب، ال خيطب مستقبل القبلة، بل مستقبال املأمومني قال ابن املنذر
ال يلتفت ميينا وال مشاال، قال ابن حجر، ألن ذلك : هذا كاإلمجاع، وقال النووي

 .بدعة
 .عضأي عن اجلانب اآلخر، وختصيص لبعض املأمومني دون ب( 5)
ملا فيه من اإلعراض عنهم ومالفة السنة، فروى الطرباين وابن أيب شيبة وابن عدي ( 6)

وظاهره أنه إذا التفت أو : وغريهم من غري وجه، أنه يستقبل الناس، قال يف املبدع
استدبر الناس أنه جيزئ مع الكراهة، صرحوا به يف االستدبار حلصول املقصود اهـ، 

 .وصح يف األصح وفاقا
كان إذا استوى : أي ينحرف املأمومون إىل اخلطيب فيستقبلونه، قال ابن مسعود( 7)

وقت على املنرب استقبلناه بوجوهنا، رواه الرتمذي، وقد تقرر استقباله الناس 
 .اخلطبة، واستدارة أصحابه إليه بوجوههم من غري وجه

تحبونه اهـ، وألنه والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغريهم، يس: وقال الرتمذي
وهو جممع عليه، قال : الذي يقتضيه األدب، وهو أبلغ يف الوعظ، قال النووي
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إن »مسلم عن عمار مرفوعا  ىملا رو  (1)(يقصر اخلطبة)أن  (و)
طول صالة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصالة، 

ورفع صوته قدر  (3)وأن تكون الثانية أقصر (2)«واقصروا الخطبة
 .(4)إمكانه

                                         
= 

سبب استقباهلم له واستقباله إياهم واستدباره القبلة أن خياطبهم، : إمام احلرمني
فلو استدبرهم كان قبيحا، وإن استقبلوه استدبروا القبلة، فاستدبار واحد واستقبال 

كسه، ويرتبعون حال اخلطبة، وهو أخشع، ويف الصحيح مسلم اجلميع أوىل من ع
أنه كان عليه الصالة والسالم يفعله إذا صلى الفجر، ويف الصحيح عن ابن عمر 

حمتبيا بيديه، وهو القرفصاء، وروي عن  صلى اهلل عليه وسلمأنه رأى رسول اهلل 
 .مجاعة من الصحابة ويأيت

لوا وتنفر نفوسهم، وخري الكالم ما قل ودل، ومل وفاقا، تقصريا معتدال، حبيث ال مي( 1)
 .يطل فيمل

مسعت النيب : لو كنت تنفست، فقال: وله عن عثمان أنه خطب وأوجز، فقيل له( 2)
قصر خطبة الرجل مئنة من فقهه فأطيلوا الصالة »: يقول صلى اهلل عليه وسلم

مة أو داللة على بفتح امليم، وكسر اهلمزة، أي عال «مئنة»وقوله  «واقصروا اخلطبة
 .فقهه، وحىت ال ميلوها، ويكون قصرها معتدال، فال يبالغ حبيث ميحقها

أي ويسن أن تكون الثانية أقصر من األوىل، كاإلقامة مع اإلذان، والقراءة يف ( 3)
 .الركعة الثانية أقصر من األوىل

 أي ويسن أن يرفع صوته باخلطبة فوق القدر الواجب حسب إمكانه ( 4)
صلى أنه : كالمه، ويفخم أمر اخلطبة، ويظهر غاية الغضب والفزع، حلديثوجيوز  

 كان إذا خطب عال صوته، واشتد غضبه وامحرت   اهلل عليه وسلم
صبحكم ومساكم، وألنه أوقع يف النفوس، وأبلغ : وجنتاه كأنه منذر جيش يقول
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ألنه مسنون يف غري اخلطبة، ففيها  (1)(يدعو للمسلمني)أن  (و)
 .(3)ويباح الدعاء ملعني (2)أوىل

                                         
= 

 . متطيطيف الوعظ، ولذلك استحب املنرب، ألنه أبلغ يف اإلمساع، وأن يعرهبما بال
يف خطبة اجلمعة مستسقيا وألنه   صلى اهلل عليه وسلموال نزاع يف ذلك، لفعله ( 1)

كان إذا خطب أومأ، وأشار بأصبعه عند ذكر اهلل ودعائه، وأمن الناس، وال 
يستحب رفع اليدين يف اخلطبة، قال اجملد، بدعة، وفاقا للمالكية والشافعية 

 .وغريهم
يشري بأصبعه إذا  صلى اهلل عليه وسلمه، وإمنا كان األصح أنه مكرو : وقال الشيخ

قبح اهلل هاتني : دعا، ورأى عمارة بشر بن مروان رفع يديه يف اخلطبة، فقال
ما يزيد على أن يقول بيده  صلى اهلل عليه وسلماليدين، لقد رأيت رسول اهلل 

 .هكذا، وأشار بأصبعه املسبحة، رواه مسلم وغريه
لمني مسنون يف غري خطبة اجلمعة، كصالة اجلنازة وغريها، أي ألن الدعاء للمس( 2)

: ففيها أوىل، ويدعو لنفسه وللحاضرين مبا فيه صالح الدين والدنيا، قال ابن القيم
خيتم خطبته باالستغفار اهـ وينبغي أن يكون متغظا مبا  صلى اهلل عليه وسلموكان 

ستحباب ختم اخلطبة يعظ الناس به، ليحصل االنتفاع به،وذكر البغوي وغريه ا
 .أستغفر اهلل يل ولكم وعمل األكثر عليه: بقوله

كسلطان وحنوه، وألن الدعاء مستجاب يف اجلملة، وجلوازه يف الصالة على ( 3)
الصحيح، فكيف باخلطبة، ودعا أبو موسى يف خطبته لعمر، واستمر عمل 

مستجابة  لو كان لنا دعوة: املسلمني عليه، واألكثر بدون تعيني، وقال أمحد
 يف لدعونا هبا للسلطان، وألن يف صالحه صالح املسلمني، فأبيح ذلك أو استحب

واإلمام العادل هو كل من نظر يف شيء من أمور املسلمني : اجلملة، قال القاضي
أما حمبته إذا كان عدال فال أعلم خالفا يف : من الوالة واحلكام، قال ابن حامد

 .وجوهبا
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وإذا  (2)وينزل مسرعا: قال يف املبدع (1)طب من صحيفةوأن خي
وقال  (3)غلب اخلوارج على بلد فأقاموا فيه اجلمعة جاز اتباعهم نصا

 .(4)يصلي معهم اجلمعة ويعيدها ظهرا: ابن أيب موسى

                                         

ن صحيفة كقراءته يف الصالة من مصحف، وإن قرأ آية أي ويباح أن خيطب م( 1)
سجدة يف أثناء اخلطبة فإن شاء نزل فسجد، وإن أمكنه السجود على املنرب سجد 

 .عليه، وإن تركه فال حرج
أي إذا فزغ من اخلطبة أقيمت الصالة، ونزل مسرعا، من غري فصل، وال عجلة ( 2)

صوبه غري واحد، ونظرا يف الفروع تقبح، وعليه العمل، وقاله ابن عقيل وغريه، و 
 .ال فرق يعين بني التؤدة واإلسراع: اإلسراع فقال

ولو قلنا من شرطها إمام، إذا كان خروجهم بتأويل : قال القاضي: قاله ابن عقيل( 3)
 .سائغ، وتقدم ذكر صحتها خلف الفساق، واألئمة اجلائرين والفجار

، فإن الصحابة كانوا يصلون اجلمعة وتقدم قول الشيخ أنه يصليها وال يعيدها( 4)
 .واجلماعة خلف األئمة الفجار، وال يعيدون
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 (1)فصل

 
يسن أن ) (2)إمجاعا حكاه ابن املنذر (اجلمعة ركعتان)صالة  (و)

 (األوىل باجلمعة)الركعة  (يف) (3)ة والسالملفعله عليه الصال (يقرأ جهرا
ألنه عليه الصالة  (5)(الثانية باملنافقني)الركعة  (ويف) (4)بعد الفاحتة

 .(6)والسالم  كان يقرأ هبما، رواه مسلم عن ابن عباس
                                         

يف صفة صالة اجلمعة، وحترمي تعددها من غري حاجة، وذكر ما يسن من الغسل ( 1)
 .والطيب والتنفل قبلها، والراتبة بعدها وغري ذلك

ال ينكره وغريه، وذلك معلوم بالضرورة، كما علم عدد ركعات الصلوات اخلمس ( 2)
صالة اجلمعة ركعتان، متام غري قصر، وقد خاب من : إال مكابر، وتقدم قول عمر

 .افرتى
نقله اخللف عن السلف، نقال متواترا، وصار أمرا ظاهرا، مستمرا من عصر النيب ( 3)

إىل عصرنا، وأمجع املسلمون عليه، واحلكمة يف اجلهر فيها  صلى اهلل عليه وسلم
غ يف حتصيل املقصود، وأنفع للجمع بل فيه من قراءة كالم ويف العيدين كونه أبل

 .اهلل عليهم، وتبليغه يف تلك اجملامع العظام، ما هو من أعظم مقاصد الرسالة
 .أي يقرأ جهرا بسورة اجلمعة بعد فراغه من الفاحتة( 4)
وقد  بعد الفاحتة،وفاقا للشافعي، وال نزاع يف قراءة الفاحتة وسورة يف كل ركعة منها،( 5)

استفاضت السنة بذلك، ومجهور العلماء مالك والشافعي وأمحد وغريهم 
 .يستحبون ما جاءت به السنة يف هذا وغريه

 كان يقـرأ يف صـالة اجلمعة سـورة   صلى اهلل عليه وسلمأن النيب : ولفظه( 6)
: يضايف األوىل باجلمعة، ويف الثانية بالغاشية، وله أ: اجلمعة واملنافقني، وملسلم أيضا
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هل )السجدة ويف الثانية  (امل)وأن يقرأ يف فجرها يف األوىل 
يقرأ هبما متفق عليه من ألنه عليه الصالة والسالم كان  (1)(أتى

 .(2)حديث أيب هريرة
                                         

= 

كان يقرأ أحيانا باجلمعة واملنافقني،   صلى اهلل عليه وسلمبسبح والغاشية فصح أنه 
وال يستحب أن يقرأ من كل سورة  (هل أتاك حديث الغاشية)وأحيانا بسبح و 

: بعضها، أو إحدامها يف الركعتني فإن ذلك خالف السنة، وعن أيب جعفر قال
عة واملنافقني، فأما سورة اجلمعة فيبشر يقرأ باجلم صلى اهلل عليه وسلمكان النيب 

 . هبا املؤمنني وحيرضهم وأما سورة املنافقني فيؤيس هبا املنافقني ويوخبهم
أما القراءة فيها بسورة اجلمعة فلما تضمنته من األمر هبذه : وقال شيخ اإلسالم

الصالة، وإجياب السعي إليها، وترك العمل العائق عنها، واألمر بإكثار ذكره 
حصل هلم الفالح يف الدارين، وأما القراءة بسورة املنافقني فلما فيها من التحذير لي

لألمة من النفاق املردي والتحذير هلم أن تشغلهم أمواهلم وأوالدهم عن صالة 
اجلمعة وعن ذكره وأهنم إن فعلوا ذلك خسروا وال بد، وحظا هلم على اإلنفاق 

هجوم املوت وهم على حالة يطلبون  الذي هو من أكرب سعادهتم وحتذيرا هلم من
الرجعة وال جيابون إليها، ويتمنون اإلقالة، وأما سبح والغاشية فلما فيهما من 
التذكري بأحوال اآلخرة، والوعد والوعيد، ما يناسب قراءهتما يف تلك الصالة 

 .اجلامعة، ورمبا اجتمع العيد واجلمعة فقرأ هبما فيهما، كما رواه أبو داود وغريه
وفاقا أليب حنيفة والشافعي، وخالف مالك وغريه، وهم حمجوجون باألحاديث ( 1)

الصحيحة، الصرحية املروية من طرق عن أيب هريرة وابن عباس، قال النووي وجيوز 
 .رفع السجدة ونصبها

 إمنا كان عليه الصالة والسالم يقرأ هاتني السورتني يف فجر: قال الشيخ( 2)
كان وما يكون يف يومها فإهنما اشتملتا على خلق آدم،   اجلمعة، ألهنما تضمنتا ما

وعلى ذكر املوت،وحشر العباد، وذلك يكون يوم اجلمعة، فكان يف قراءهتا هذا 
وال ينبغي املداومة عليها، حبيث يظن : اليوم تذكري لألمة مبا كان فيه ويكون، قال
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يف أكثر من موضع )أي إقامة اجلمعة وكذا العيد  (وحترم إقامتها)
ألنه عليه الصالة والسالم وأصحابه مل يقيموها يف أكثر من  (1)(بالبلد

 .(4)كسعة البلد  (3)(إال حلاجة) (2)موضع واحد

 (3)أو خوف فتنة (2)أو ضيقه (1)أو بعد اجلامع (5)وتباعد أقطاره
                                         

= 

 .لعدم وجوهبا اهـ اجلهال أهنا واجبة، وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا،
ال أحب أن يداوم عليها، لئال يظن أهنا مفضلة بسجدة اهـ، وجاءت : قال أمحد

 .السجدة تبعا، ليست مقصودة، حىت يقصد املصلي قراءهتا
وال يستحب أن يقرأ بسورة : وحيرم حتري قراءة سجدة غريها، وقال: قال الشيخ

رتك بعضها، فإن السنة فيها سجدة أخرى، باتفاق األئمة، وال يفرقها، أو ي
 .إكماهلا

ال نعلم فيه خالفا إال عن عطاء وحيرم : لغري حاجة، قال يف املبدع والشرح وغريمها( 1)
 .إذن إمام فيها إذا

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء »: ، وقال«صلوا كما رأيتموين أصلي»: وقال( 2)
نة مساجدهم، احلديث، ويف تعطيل من حول املدي «الراشدين، املهديني من بعدي

واجتماعهم يف مسجد واحد أبني بيان بأن اجلمعة خالف سائر الصلوات، وأهنا 
 .ال تصلى إال يف مكان واحد، ومل حيفظ عن السلف خالف ذلك

إقامة اجلمعة يف املدينة الكبرية يف أكثر من : فيجوز حبسبها، قال شيخ اإلسالم( 3)
لي رضي اهلل عنه بضعفة الناس موضع جيوز للحاجة، عند أكثر العلماء، لصالة ع

 .يف املسجد
 عن أهله، فـيجوز، وملا بـنيت بغـداد وهلا جـانبان أقامـوا فيها مجعة( 4)

يف اجلانب الشرقي، ومجعة يف اجلانب الغريب، وجوز ذلك علماء العصر وذكر شيخ 
 .اإلسالم احلجة لذلك

وقطر الشيء ناحيته  فيشق على من منزله بعيد عن حملة اجلمعة اجمليء إليها،( 5)
= 
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ألهنا تفعل يف األمصار العظيمة يف  (4)فيجوز التعدد حبسبها فقط
 .(5)مواضع، من غري نكري، فكان إمجاعا، ذكره يف املبدع

                                         
= 

 .وجانبه
عن طائفة من البلد، وألن يف اإللزام باحتاد املوضع حرجا بينا الستدعائه تطويل ( 1)

املسافة على أكثر احلاضرين، وال دليل على عدم جواز التعدد، وقضية الضرورة 
 .عدم اشرتاطه

 أي ضيق املسجد عن أهله ممن تصح منه، وإن مل يصل، وإن مل جتب عليه( 2)
 .فيجوز ألن يف اإللزام به مع ضيقه حرجا بينا ال تأيت به شريعة

: كعداوة بني أهل البلد، خيشى الجتماعهم يف حمل واحد إثارهتا، قال الشيخ( 3)
جتوز إقامة مجعتني يف بلد واحد ألجل الشحناء، بأن إذا حضروا كلهم وقعت 

 .بينهم الفتنة، وجيوز ذلك للضرورة إىل أن تزول الفتنة
أي حبسب احلاجة فحسب، يف مجيع ما تقدم، وحنوه مما يدعو حلاجة التعدد، ( 4)

ال نعلم يف : فإن حصل الغناء جبمعتني مل جتز الثالثة، وهلم جرا، قال املوفق وغريه
وال  صلى اهلل عليه وسلمذلك خالفا إال ما روي عن عطاء، ومل ينقل عن النيب 

تدع احلاجة إليه وكذا العيد حكمه  عن أحد من خلفائه أهنم فعلوا ذلك، إذ مل
 .حكم اجلمعة

 وذكر الطحاوي وغريه من أتباع األئمة أنه الصحيح، قال الشيخ اإلسالم( 5)
مل يقمها، هو وال أحد من أصحابه  صلى اهلل عليه وسلمجيوز للحاجة وأما كونه 

ه يف أكثر من موضع فلعدم احلاجة إليه، وألن الصحابة كانوا يؤثرون مساع خطبت
وشهود مجعته، وإن بعدت منازهلم، ألنه املبلغ عن اهلل عز  صلى اهلل عليه وسلم

 .وجل
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 (1)أي صلوها يف موضعني أو أكثر بال حاجة (فإن فعلوا)
 .(أو أذن فيها (2)فالصحيحة ما باشرهم اإلمام)

إذ يف تصحيح  (4)أو ال إذنه شرط: وسواء قلنا (3)ولو تأخرت
فإن استويا يف إذن أو عدمه ) (5)غريها افتيات عليه، وتفويت جلمعته

 .(6)(فالثانية باطلة
                                         

 .أي من حنو ما تقدم( 1)
 .أي األعظم أو نائبه( 2)
أي عن الثانية اليت مل يباشرها، أو مل يأذن فيها، وإذا كانت اليت أذن فيها هي ( 3)

 .السابقة فهي الصحيحة بال نزاع
إذنه ليس شرطا، فإن ما باشرها أو أذن فيها هي : أو قلنا أي شرط يف صحتها،( 4)

 .الصحيحة مطلقا
وكالمها ال جيوز، ولو أذن وال حاجة مل جيز كما تقدم، ألن سقوط فرض على ( 5)

وجه مل يرد ال جيوز، وألنه ما خال عصر عن نفر تفوهتم اجلمعة، ومل ينقل جتميع، 
، ال جتميع إمجاعا، واإلفتيات افتعال بل صلوا ظهرا ومل ينكر، بل ذكر ابن املنذر

ال يفتات عليه، : من الفوت، وهو السبق إىل الشيء دون ائتمار من مؤمتر، يقال
 .أي ال يعمل شيئا دون أمره

 ولـو كـانت يف املسجد األعـظم، واألخـرى  يف مـكان ال يسع الناس ( 6)
ملسبوقة يف قصبة أو ال يقدرون عليه، الختصاص السلطان وجنوده به، أو كانت ا

البلد، واألخرى يف أقصاه، فالسابقة منهما هي الصحيحة، ومن صور التساوي ما 
لو باشر واحدة وأذن يف األخرى، قال شيخ اإلسالم، صرح العلماء ببطالن صالة 
من صلى مجعة ثانية بغري إذن اإلمام، وبغري حاجة داعية، وأوجبوا عليه اإلعادة 

 .ذكر ما شرعت اجلماعة له وتقدموقواعد الشرع تدل عليه، و 
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، ويعترب السبق (1)ألن االستغناء حصل باألوىل، فأنيط احلكم هبا
ألنه ال ميكن  (3)وال مزية إلحدامها بطلتا (وإن وقعتا معا) (2)باإلحرام

 (5)فإن أمكن إعادهتا مجعة فعلوا (4)مهاتصحيحهما وال تصحيح إحدا
 .(7)منهما بطلتا (جهلت األوىل أو) (6)وإال صلوها ظهرا (5)فعلوا

                                         

 .أي فتعلق حكم الصحة باألوىل لكوهنا سابقة( 1)
 .ال بالشروع يف اخلطبة، وال بالسالم( 2)
 .اللتباس الصحيحة بالفاسدة، وذلك بأن أحرم إمامامها هبما يف آن واحد( 3)
 .على األخرى، فرتجح هبا، أشبه ما لو مجع بني أختني معا( 4)
ا فرض الوقت يف مصر مل تصل فيه مجعة صحيحة، فوجب تداركها، وفاقا، ألهن( 5)

 .إن وقعتا معا صلوا مجعة وفاقا، واختار مجع الصحة مطلقا: وقال يف الفروع
أي وإن ال متكن إعادهتا يف الوقت لفقد شرط من شروطها فإهنم يصلوهنا ظهرا، ( 6)

 .ألهنا بدل عن اجلمعة
 .اوال يعيدون مجعة، خبالف ما قبله( 7)
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وكذا  (1)ويصلون ظهرا الحتمال سبق إحدامها، فتصح وال تعاد
ق العيد يوم فوإذا وا (2)لو أقيمت يف املصر مجعات وجهل كيف وقعت

 .(3)اجلمعة سقطت عن من حضره مع اإلمام

                                         

أي اجلمعة، والفرق بينها وما قبلها أن ما قبلها مل حيتمل تصحيح إحدامها واليت ( 1)
 .هنا وما بعدها حيتمل

ألنه مل يعلم سبق إحدامها، أو علم مث نسي، صلوا ظهرا، ولو أمكن فعل اجلمعة، ( 2)
: للشك يف إقامة مجعة جمزئة، والظهر بدل عنها إذا فاتت، وقال بعض أهل العلم

 .تها جمزئة، والشك يف كوهنا جمزئة مطرح فتصحإقام
أي سقطت اجلمعة عمن حضر صالة العيد مع اإلمام يف ذلك اليوم، ألنه عليه ( 3)

من شاء أن جيمع فليجمع، رواه أمحد من : الصالة والسالم صلى العيد، وقال
حديث زيد بن أرقم، وألن يوم اجلمعة عيد، ويوم الفطر واألضحى عيد، ومن 

شارع إذا اجتمع عبادتان، من جنس أدخل إحدامها باألخرى، وألن يف شأن ال
إجياهبا على الناس تضييق وتكدير ملقصود عيدهم، وما سن هلم فيه من السرور 
واالنبساط فحينئذ تسقط اجلمعة سقوط حضور، ال وجود فإن صالها بعده مل 

م واحد يسقط احلضور، قال شيخ اإلسالم، إذا اجتمع اجلمعة والعيد يف يو 
وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت  (ثالثها):فللعلماء يف ذلك ثالثة أقوال

عنه اجلمعة، لكن على اإلمام أن يقيم اجلمعة، ليشهدها من شاء شهودها، ومن 
وأصحابه، وال  صلى اهلل عليه وسلممل يشهد العيد، وهذا هو املأثور عن النيب 
صلى املنقول الثابت عن النيب هو : يعرف عن الصحابة يف ذلك خالف، وقال

وخلفائه وأصحابه، وهو قول من بلغه من األئمة، كأمحد وغريه،  اهلل عليه وسلم
والذي خالفوهم مل يبلغهم ما يف ذلك من السنن واآلثار، مث إنه يصلي الظهر إذا 

 .مل يشهد اجلمعة، فتكون الظهر يف وقتها
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 (2)فإن اجتمع معه العدد املعترب أقامها (1)اإلمامكمريض، دون 
 (4)وكذا العيد هبا، وإذا عزموا على فعلها سقط (3)وإال صلى ظهرا

  صلى اهلل عليه وسلمألنه  (5)(بعد اجلمعة ركعتان)الراتبة  (وأقل السنة)
 .(6)كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني، متفق عليه من حديث ابن عمر

                                         

إنا »وفيه من حديث أيب هريرة و وأما اإلمام فيلزمه احلضور، للخرب السابق،( 1)
رواه أبو داود وابن ماجه، ورواته ثقات، وكذا من مل يصل العيد مع « جممعون

اإلمام، ومثل املريض من له عذر أو شغل يبيح ترك اجلمعة، ال كمسافر وعبد، 
ألن اإلسقاط للتخفيف، فلو حضرها وجبت عليه، وانعقدت به، وصح أن يؤم 

 .ها، خروجا من اخلالففيها، واألفضل له حضور 
ملا تقدم ولعدم املانع، وعليه فيجب أن حيضر مع اإلمام من تنعقد به، ألهنا هنا ( 2)

 .فرض كفاية، ومن مل يصل العيد يلزمه السعي إليها، بلغوا العدد أو ال قوال واحدا
 .أي وإال جيتمع معه العدد املعترب صلى ظهرا للعذر( 3)
بصالة اجلمعة عمن حضرها، سقوط حضور إذا  أي وكذا تسقط صالة العيد( 4)

عزموا على فعلها، قبل الزوال أو بعده، لفعل ابن الزبري ملا اجتمع يوم مجعة ويوم 
عيدان اجتمعا يف يوم واحد، فصلى ركعتني مل يزد عليهما وبلغ ابن : فطر، قال

 .أصاب السنة، رواه أبو داود، وجلواز ترك اجلمعة اكتفاء بالعيد: عباس فقال
 .صلى اهلل عليه وسلميف املسجد أو يف بيته، كما ثبت عنه ( 5)
 يف بيـته، ويف صحيح مسلم إذا صلى أحدكم اجلمعة فـليصل : ويف روايـة( 6)

واختاره املوفق  صلى اهلل عليه وسلمبعدها أربع ركعات، وروي عن ابن عمر، لفعله 
خبار أنه إن صلى يف وغريه، وهو مذهب مالك والشافعي وغريمها، واجلمع بني األ

بيته صلى ركعتني، ويف املسجد أربعا، واختاره الشيخ وتلميذه، وقال على هذا 
 .تدل األحاديث
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صلى اهلل كان النيب : قول ابن عمرركعات، ل (وأكثرها ست)
خبالف سائر  (2)، ويصليها مكانه(1)يفعله، رواه أبو داود عليه وسلم

ويسن فصل بني فرض وسنة، بكالم أو انتقال من  (3)السنن ففي بيته
 .(4)موضعه

                                         

إذا صلى اجلمعة تقدم فصلى ركعتني، مث تقدم فصلى أربعا، وقال الشيخ : ولفظه( 1)
إن شاء صلى ركعتني وإن شاء : وغريه، أدىن الكمال ست، وقال أمحد وغريه

صلى اهلل وإن شاء ستا، فأيها فعل ذلك فحسن، والكل كان يفعله  صلى أربعا،
 .عليه وسلم

أي يف دخول املسجد، ألنه ال يفصل بينها وبني سنتها، ويأيت أنه يفصل بينهما، ( 2)
يصليهما يف بيته ركعتني، وأن  صلى اهلل عليه وسلموتقدم يف الصحيحني أنه 

 .وهذا هو األفضل: قال ابن القيم، «أفضل صالة املرء يف بيته إال املكتوبة»
ويف صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا، كان ال يصلي بعد اجلمعة حىت ( 3)

 .ينصرف، فيصلي ركعتني يف بيته
هنى أن توصل صالة بصالة، حىت يفصل  صلى اهلل عليه وسلمملا يف الصحيح أنه ( 4)

  بينهما بقيام أو كالم وذلك لئال يتخذ ذريعة إىل تغيري الفرض،
 .وأن يزاد فيه ما ليس منه، ويكفي االنتقال من موضعه

 والسنــة أن يفصــل بني الفــرض والنفل، : قال شيــخ اإلسـالم
 وال يفعـل صلى اهلل عليه وسلميف اجلـمعـة وغريهـا، كمـا ثبت عنـه 

صلى اهلل ما يفعله كثري من الناس، يصل السالم بركعيت السنة، فإن هذا ركوب لنهيه 
ويف هذا من احلكمة التمييز بني الفرض وغري الفرض، كما مييز بني  ه وسلمعلي

 .العبادة وغريها
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 .(1)وال سنة هلا قبلها أي راتبة
                                         

كان خيرج من بيته ويصعد   صلى اهلل عليه وسلميعين قبل صالة اجلمعة، فإن النيب ( 1)
يف  صلى اهلل عليه وسلماملنرب، مث يأخذ بالل يف األذان، فإذا كمله أخذ النيب 

ما تقدم، وذكر احلافظ وغريه أن ما قبل دخول الوقت اخلطبة، من غري فصل ك
خيرج إذا زالت الشمس  صلى اهلل عليه وسلممطلقا نافلة ال راتبة، وأنه كان 

فيشتغل باخلطبة مث بالصالة، وأن ما ذكر أنه ال يصلي بعدها، إال ركعتني يف بيته 
هنا اليت أنه ال ينبغي أن يتنفل قبلها ركعتني، متصلتني هبا، خشية أن يظن أ

 .فرضت
ال سنة للجمعة قبلها، وهو أصح قويل : وقال شيخ اإلسالم، وتلميذه ابن القيم ومجع
وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه، : العلماء، وعليه تدل السنة قال الشيخ

أن وعليه مجاهري األئمة، ألهنا وإن كانت ظهرا مقصورة فتفارقها يف أحكام، وكما 
لكون ظهره مقصورة اهـ، وجاء يف الصحيحني وغريمها أنه   ترك املسافر السنة أفضل،

كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني يف بيته، وعد رواتب الصلوات، وفيه، وصلى بعد 
اجلمعة ركعتني يف بيته، وهذا صريح يف أن اجلمعة عند الصحابة صالة مستقلة 

تبة هلا قبلها، وهذا مما بنفسها غري الظهر، وملا مل يذكر هلا راتبة إال بعدها علم أنه ال را
فإذا مل يفعله ومل يشرعه كان تركه هو  صلى اهلل عليه وسلمانعقد سبب فعله يف عهده 

الصحابة أهنم كانوا يصلون قبل اجلمعة  السنة، قال أبو شامة، وما وقع من بعض
فمن باب التطوع، وألهنم كانوا يبكرون ويصلون حىت خيرج اإلمام، وذلك جائز 

وإمنا املنكر اعتقاد العامة منهم، وبعض املتفقهة أن ذلك سنة وليس مبنكر، 
للجمعة قبلها، كما يصلون السنة قبل الظهر، وكل ذلك مبعزل عن التحقيق، 

 .واجلمعة ال سنة هلا قبلها كاملغرب والعشاء
واألوىل ملن جاء إىل اجلمعة أن يشتغل بالصالة حىت خيرج اإلمام، ملا يف : قال الشيخ

بل ألفاظه صلى اهلل عليه وسلم فيها : ، وقال« يصلي ما كتب لهمث»: الصحيح
الرتغيب يف الصالة إذا قدم الرجل املسجد يوم اجلمعة ، من غري توقيت، وهو 
املأثور عن الصحابة، كانوا إذا أتوا املسجد يوم اجلمعة يصلون من حني يدخلون 
= 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 حاشية الروض المربع 

 

471 

رأيت أيب يصلي يف املسجد إذا أذن املؤذن : قال عبد اهلل
 .(2)هلا يف يومها (ويسن أن يغتسل) (1)ركعتني

                                         
= 

عشرة ركعة،  ما تيسر ، فمنهم من يصلي عشر ركعات، ومنهم من يصلي اثنىت
ومنهم من يصلي مثاين ركعات، ومنهم من يصلي أقل من ذلك، وهلذا كان مجاهري 

: األئمة متفقني على أنه ليس قبل اجلمعة سنة موقتة بوقت، مقدرة بعدد، قال 
والصالة قبل اجلمعة حسنة ، وليست بسنة راتبة، إن فعل أو ترك مل ينكر عليه، 

كون الرتك أفضل، إذا اعتقد اجلهال أهنا سنة وهذا أعدل األقوال، وحينئذ فقد ي
راتبة؛ واختار أنه ال تكره الصالة فيه وقت الزوال؛ ألن من جاء إىل اجلمعة 

 .  يستحب له أن يصلي إىل أن خيرج اإلمام
ال نافلة هلا قبلها : يعين فيستدل به على استحباب الصالة قبلها، لئال يقال( 1)

إن أبا عبد اهلل إذا كان يوم : إسحاق بن إبراهيممطلقها وقال ابن القيم يف قول 
اجلمعة يصلي إىل الزوال، وإذا أخذ املؤذن يف األذان قام فصلى ركعتني أو أربعا، 

وقد أخذ من هذا بعض أصحابه، رواية أن للجمعة قبلها سنة، ركعتني أو : قال
 .أربعا، وليس هذا بصريح، بل وال ظاهر، وإمنا أمت تطوعه

مجاع عن الصحابة، وحكى الرتمذي وغريه أنه ليس بواجب عند وهو كاإل( 2)
الصحابة ومن بعدهم، وعن أمحد وغريه أنه واجب، ووجوبه أقوى من وجوب 

أمجع علماء : الوتر، وأوجبه الشيخ على من له عرق أو ريح، وقال ابن عبد الرب
ليه صلى اهلل عاملسلمني قدميا وحديثا على أن غسل اجلمعة ليس بفرض، لقوله 

ومن اغتسل فالغسل أفضل، وليس بشرط إمجاعا، ومن قال بوجوبه فتصح  وسلم
واجب، حممول على تأكيد االستحباب، كما  صلى اهلل عليه وسلمبدونه، وقوله 

يقال حقك على واجب، مجعا بني األدلة، ويرشحه قرنه بالسواك والطيب ومها 
 .غري واجبني إمجاًعا
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وعن مجاع وعند  (1)خلرب عائشة لو أنكم تطهرمت ليومكم هذا
 .(2)مضي أفضل

                                         

ان حسًنا، وذلك أهنم كانوا ينتابون اجلمعة من رواه البخاري وغريه، أي لك( 1)
لو أنكم »: منازهلم، ومن العوايل، فيأتون يف العباءة فيخرج منهم الريح، فقال

، إخل، وأليب داود وغريه عن ابن عباس يف بدء الغسل، كان الناس يلبسون «تطهرمت
 لمصلى اهلل عليه وسالصوف، ويعملون واملسجد ضيق، فخرج عليهم رسول اهلل 

يف يوم حار، وقد عرق الناس يف ذلك الصوف، حىت ثارت منهم رياح، آذى 
بعضهم بعضا، فأمرهم بالغسل، واملس من الطيب، فهو آكد األغسال املستحبة 

غسل اجلمعة واجب على كل »مطلقا هلذه العلة، ويف الصحيحني وغريمها 
مؤكد جدا،  األمر به: ، وقال ابن القيم«ومن أتى اجلمعة فليغتسل»، «حمتلم

ووجوبه أقوى من وجوب الوتر والبسملة، والوضوء من مس النساء والذكر، 
فاألحوط أن ال خيل به، وجيزئ ولو أحدث بعده، أو مل يتصل به املضي إليها، ال 
بعدها، فقد حكى ابن املنذر اإلمجاع على أن من اغتسل بعد الصالة، مل يغتسل 

قصد التنظيف، وإزالة الروائح الكريهة  للجمعة، وال فعل ما أمر به، وكان أصله
 .اليت يتأذى هبا احلاضرون من املالئكة والناس

ألنه أبلغ يف املقصود، وظاهره ولو أدى إىل عدم التبكري املشروع يوم اجلمعة، ( 2)
، احلديث رواه أهل السنن «من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة مث راح»: لقوله

تعقبه الرواح هلا، وإذا نوى غسل اجلنابة وغسل وعند مالك ال جيزئه إال أن ي
 :اجلمعة أجزأ عنهما، كما لو أحرم بصالة نوى هبا الفرض وحتية املسجد قال

، وقال «من غسل واغتسل»: وهو قول أكثر أهل العلم، ويؤيده قوله: النووي
هو قول العلماء كافة، ألن : بغري خالف علمناه، وقال املاوردي: املوفق وغريه

اجلمعة يراد للتنظيف فإذا تعقبه غسل اجلنابة مل يبطله بل هو أبلغ يف غسل 
النظافة ويستحب للمرأة، وهو مذهب مالك والشافعي وغريمها، للعموم، وليس 

 .بطيب، والعلة موجودة فيها، وأما من ال يأيت اجلمعة فال غسل عليه
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ملا روى  (2)(ف وتطيبيتنظ)يسن  (و) (1)يه نظرفو  (وتقدم)
ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر » :البخاري عن أيب سعيد مرفوعا

 (3)ما استطاع من طهر

                                         

حباب الغسل وتقدم وجياب بأنه تقدم ذكر املصنف است: أي يف قول املاتن(  1)
للجمعة يف كتاب الطهارة، واملراد أنه حيتاج أن يعاد فيه النظر، أو حيتاج أن ينظر 

فيه نظر، يف كالم مقطوع : فيه، إلظهار ما يلوح فيها من فساد، وال يقال
بفساده، وال صحته، بل فيما كان فساده حمتمال، فإن قيل يف كالم مقطوع 

يل فيما هو مقطوع بصحته كان عنادا بفساده، كان كناية أو حماباة، وإن ق
 .ومكابرة

فتنظف بقص شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط وحنوه، ملا رواه الطرباين وغريه، أن ( 2)
يقلم أظفاره، ويقص شاربه، يوم اجلمعة قبل أن خيرج  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

فاقا، ولو إىل الصالة، وبقطع روائح كريهة، بسواك وغريه، وتطيب مبا يقدر عليه و 
من طيب امرأته، وهو ما ظهر لونه وخفي رحيه، لتأكد الطيب واالتفاق على 
سنيته، وينبغي ملن أراد االجتماع بالناس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويزيل كل 

أما جيد أحدكم ما »: حال تغري فيه رائحة البدن، ويغسل الثوب إذا توسخ، لقوله
 .، رواه أبو داود«يغسل به ثوبه

ملراد به املبالغة يف التنظيف، أو بأخذ الشارب والظفر والعانة، وحنو ذلك، ويف ا( 3)
، أي يدلك أسنانه بالسواك، لتطيبه الفم الذي هو جمرى «وأن يسنت»رواية له 

 .الذكر واملناجاة، وإزالة ما يؤذي املالئكة وبين آدم
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مث خيرج، فال يفرق بني اثنني،  (1)امرأته ويدهن، وميس من طيب
إال  (2)مث يصلي ما كتب له، مث ينصت إذا تكلم أي خطب اإلمام

يلبس أحسن )أن  (و) (3)«غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى
 .(5)لوروده يف بعض األلفاظ (4)(ثيابه

                                         

و مؤذن بأن وه« من طيب بيته»هذا إن مل يتخذ لنفسه طيبا، وله عن سلمان ( 1)
السنة أن يتخذ املرء لنفسه طيبا، وجيعل استعماله له عادة، وميس منه فيه، وهو 
أفضل من التطيب يف غريه من أيام األسبوع، واإلدهان املراد به إزالة شعث الشعر 

 .به، وفيه إشارة إىل التزين يوم اجلمعة، وحسن الرائحة ذلك اليوم
 .«ماممث ينصت إذا تكلم اإل»ويف رواية ( 2)
إال كان كفارة ملا »: يعين اليت قبلها، وحنوه للطرباين بإسناد حسن، وقال يف آخره( 3)

، وأصل احلديث «بينه وبني اجلمعة األخرى، وما اجتنبت املقتلة، وذلك الدهر كله
من طرق متعددة، وذكر احلافظ وغريه أن  صلى اهلل عليه وسلممستفيض عن النيب 

ندب إليه من غسل وتنظف وتطيب أو دهن ولبس التكفري مشروط بوجود ما 
أحسن الثياب، واملشي بالسكينة، وترك التخطي، والتفرقة بني االثنني، وترك 
األذى، والتنفل، واإلنصات، وترك اللغو، وغري ذلك مما أمر به وهنى عنه الشارع 

 .صلى اهلل عليه وسلم
واجلمعة  تاُكْم ِعْندا ُكلِّ ماْسِجد  ياا باِني آداما ُخُذوا زِينا : وفاقا، وقال تعاىل( 4)

 .آكد لكوهنا عيد األسبوع
ولبس أحسن »، وألمحد، «ولبس من صاحل ثيابه»والبن ماجه عن أيب هريرة، ( 5)

ما على أحدكم لو اشرتى ثوبني ليوم »، وأليب داود أنه يقول على املنرب «ثيابه
اهلل يف مساجدكم أحسن ما زرمت »: ، والبن ماجه«اجلمعة، سوى ثويب مهنته

يا رسول اهلل ابتع هذه، فتجمل هبا للجمعة : ، ويف الصحيحني قال عمر«البياض
 والوفد؟

= 
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يبكر إليها )أن  (و) (2)ويعتم ويرتدي (1)وأفضلها البياض
ويكون  (4)بمل يركو  ىومش صلى اهلل عليه وسلمه لقول (3)(ماشيا

 .(5)بسكينة ووقار

                                         
= 

وكان معهودا عندهم أن يلبس : وأقره على مشروعية التجمل، وقال ابن بطال وغريه
املرء أحسن ثيابه، وال خالف يف استحباب ذلك، وقد تواردت األخبار بالندب 

 .الثياب احلسان، للجمع واألعياد ملن وجد سعة أن يتخذ
البسوا من ثيابكم »: أي أفضل ألواهنا البياض، ملا رواه الرتمذي وغريه وصححه( 1)

 .«البياض، فإهنا من خري ثيابكم
أي يلبس العمامة على رأسه، ويلبس الرداء يعين امللحفة يشتمل هبا لعموم اآلية ( 2)

 .«صلون على املتعممنيإن اهلل ومالئكته ي»: واألخبار، وللطرباين
ولو كان : أي يبكر إىل صالة اجلمعة أول النهار ماشيا وفاقا، قال يف املبدع( 3)

أن سبق أهل الزيارة يوم املزيد، حبسب سبقهم »: مشتغال بالصالة يف منزله، ويأيت
 .«إىل اجلمعة وتبكريهم

أمشي إىل اجلمعة، حلقين عبادة بن رافع وأنا : وسيأيت وعن يزيد بن أيب مرمي، قال( 4)
قال رسول : أبشر فإن خطاك هذه يف سبيل اهلل، مسعت أبا عبس يقول: فقال
من أغربت قدماه يف سبيل اهلل، حرمه اهلل على » صلى اهلل عليه وسلم:اهلل 
مث مشي إىل »، صححه الرتمذي، وأصله يف الصحيح، وألمحد وغريه، «النار

فإذا أخذ يف املشي كتب »: للطرباين، احلديث، و «اجلمعة وعليه السكينة غفر له
 .«له بكل خطوة عشرون حسنة

مث مشى إىل »ملا تقدم يف املشي إىل الصالة وألمحد من حديث أيب الدرداء ( 5)
السكينة التأين يف احلركات، واجتناب : ، قال احلافظ«اجلمعة وعليه السكينة

فات، أو مها العبث، والوقار اهليبة، كغض البصر، وخفض الصوت، وعدم االلت
 .مبعىن واحد، والثاين مؤكد لألول
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مستقبل  (2)أن يدنو من اإلمام (و) (1)بعد طلوع الفجر الثاين
 .(3)القبلة

                                         

ال قبل « من جاء يف الساعة األوىل فكأمنا قرب بدنة»: وفاقا للشافعي، حلديث( 1)
مل ينقل عن أحد من : طلوع الفجر، ألنه ليس بوقت للسعي هلا، وقال احلافظ

الصحابة أنه ذهب إىل اجلمعة قبل طلوع الشمس، أو عند انبساطها اهـ، 
: عات يف لسان الشارع وأهل اللغة اجلزء من أجزاء الزمان، وقال ابن رجبوالسا

يف أول الساعة ثالثة أقوال، األول من طلوع الفجر، وهو قول أمحد والشافعي، 
والثاين من طلوع الشمس، وهو قول طائفة من الشافعية واملالكية ومال إليه، 

اجلمعة اثنتا »صحيح،  والثالث من الزوال، وهو قول مالك، وأليب داود بسند
، وذكر الساعات للحث على التبكري إليها، والرتغيب يف فضيلة «عشرة ساعة

 .السبق وحتصيل فضيلة الصف األول، وانتظارها بالتنفل والقراءة والذكر
إمجاعا للخرب، وملا تقدم يف فضل الصف األول، والدنو من اإلمام، وغري ذلك، ( 2)

نة، فإن اهلل يربز إىل أهل اجلنة يف كل يوم مجعة يف  قال عبد اهلل، سارعوا إىل اجل
كثيب كافور، فيكونون منه يف القرب على قدر تسارعهم، فيحدث اهلل هلم من 

صلى اهلل إين مسعت رسول اهلل : الكرامة ما مل يكونوا رأوه من قبل ذلك، وقال
در إن الناس جيلسون يوم القيامة من اهلل عز وجل على ق»: يقول عليه وسلم

احلديث، وسنده حسن، وأليب  «رواحهم إىل اجلمعات، األول والثاين والثالث
احضروا الذكر، وادنوا من اإلمام، فإن الرجل ال يزال يتباعد، حىت يؤخر »: داود

، وقال ابن «فيؤخر عن اجلنة وإنه ملن أهلها»وللطرباين « يف اجلنة، وإن دخلها
، وسبقهم إىل الزيارة يوم املزيد حبسب قرب أهل اجلنة يوم القيامة: القيم وغريه

 .قرهبم من اإلمام يوم اجلمعة
ألنه خري اجملالس، للخرب، وال يكره االحتباء وفاقا، ويقال له القرفصاء، وهو ( 3)

 اجللوس على أليتيه، رافعا يديه إىل صدره، مفضيا بأمخص قدميه إىل األرض
: ن يعلى بن شداد قالال جلسة أخشع منها، وع: وكان أمحد يقصدها، ويقول

شهدت مع معاوية بيت املقدس، فجمع بنا فنظرت فإذا جل من يف املسجد 
= 
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 (2)وبكر وابتكر (1)من غسل واغتسل» :صلى اهلل عليه وسلملقول 

                                         
= 

فرأيتهم حمتبني واإلمام خيطب، رواه أبو  صلى اهلل عليه وسلمأصحاب رسول اهلل 
مل يبلغن أن أحدا كرهها، إال عبادة بن : داود وعد مجاعة من الصحابة، وقال

هنى عن احلبوة، وحسنه  اهلل عليه وسلمصلى نسي، وروى هو والرتمذي أنه 
صلى اهلل هنى النيب : الرتمذي، وتعقب أن يف إسناده ضعيفني، وقال ابن القيم

عن االحتباء يوم اجلمعة، ألنه ذريعة إىل النوم اهـ، وإذا نعس فليتحول  عليه وسلم
، صححه «إذا نعس أحدكم يف جملسه، فليتحول إىل غريه»: عن موضعه، لقوله

ي، وإن كان الصواب وقفه، فإهنم اتفقوا عليه، حكاه النووي وغريه، وقال الرتمذ
 .إن حتفظ من النعاس بوجه يراه منافيا له مل يتحول: مالك

غسل رأسه، أو : أي أوجب على غريه الغسل باجلماع، واغتسل هو منه، وقيل( 1)
احد، مها مبعىن و : غسل أعضاءه للوضوء، أو غسل ثيابه، واغتسل للجمعة، وقيل

 .غسل زوجته: أنسب األقوال قول من قال: وكرر للتأكيد، وقال القرطيب
بكر بالتشديد أي خرج يف بكرة النهار إىل اجلمعة، وهو أوله، أو إىل الصالة يف ( 2)

أول وقتها،وكل من أسرع إىل شيء فقد بكر إليه، وابتكر أي بالغ يف التبكري، ويف 
اخلطبة، كما يبتكر الرجل الباكورة من  املطلع، بكر أسرع، وابتكر مسع أوائل

 .الفاكهة
بكر سابق، وهذا واحد فعل وافتعل، وإمنا كرر للمبالغة والتأكيد، قال : ويف النهاية

الشافعي، من شأن الناس التهجري إىل اجلمعة والصالة إىل خروج اإلمام، قال 
إىل  هذا موجود يف األحاديث الصحيحة، وهو أنه رغب يف التبكري: البيهقي

 اجلمعة والصالة إىل خروج اإلمام اهـ، فإن الصالة من أفضل 
 العبادات وهي فيها أفضل من غريها، الختصاصها مبضاعفة احلسنات إىل سبعني

على سائر األوقات، والتعجيل إىل املسجد، بدل من القربان، فإن اجلمعة يف األسبوع  
 .كالعيد يف العام
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كان له   (2)ودنا من اإلمام، فاستمع ومل يلغ (1)ومل يركبى ومش
، ورواه أمحد «طوها أجر سنة عمل صيامها وقيامهابكل خطوة خي

 .(4)ويشتغل بالصالة والذكر والقراءة (3)وأبو داود وإسناده ثقات
                                         

= 

وجه فضل التهجري والرواح إىل اجلمعة، واملراد به وجاء يف الصحيحني وغريمها من غري 
التبكري، يدل عليه جمموع الروايات، وصرح به علماء اللغة، والعتناء السلف 

وما نقل عن أهل املدينة من أهنم ال : الصاحل هبا كانوا يبكرون هلا، قال الشيخ
شه يبكرون فليس حبجة، فقد يكون الرجل يشتغل مبصاحله، ومصاحل أهله، ومعا

 .وغري ذلك من أمور دينه ودنياه، أفضل من رواحه إىل اجلمعة من أول النهار
اتفقوا أنه : أي سار إليها على قدميه، ومل يركب دابة وال غريها، قال النووي وغريه( 1)

 .يستحب لقاصد اجلمعة أن ميشي، وأن ال يركب يف شيء من طريقه إال لعذر
طبة، ومها شيئان متلفان، فقد يستمع وال دنا أي قرب من اإلمام، فاستمع اخل( 2)

، أي مل يتكلم، ومل «ومل يلغ»يدنو، وقد يدنو وال يستمع، فندب إليهما مجيعا، 
 .يشتغل بغري ما ندب إليه

ورواه الرتمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه وابن خزمية، وابن حبان واحلاكم ( 3)
وله شواهد  « على اهلل يسري آخره وذلك»وصححاه ورواه عبد الرزاق وغريه، ويف 

 .كثرية
 أي إىل خروج اإلمام للخطبة، ملا يف ذلك من حتصيل األجر اجلزيل، وكذا ( 4)

 بـعـد خروجه ملن ال يسمعه سرا، وفعله أفضل من سكوته، نص عليه وليس 
له إقراء القرآن، وال املذاكرة يف الفقه، لئال يشغل غريه عن االستماع، وال أن جيلس يف 

 .حلقة
صلى اهلل عليه ويكره التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة، ألن النيب : قال الشارح

هنى عن التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة، رواه أمحد والشافعي وأبو داود  وسلم
والنسائي ويسجد للتالوة حيث يسن، وإذا خرج اإلمام حيرم ابتداء صالة غري حتية 

 .أربعا صلى اثنتني ليستمع اخلطبة املسجد للخرب، وخيفف ما ابتدأه ولو نوى
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البيهقي بإسناد  ىملا رو  (1)(يقرأ سورة الكهف يف يومها)أن  (و)
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة »حسن، عن أيب سعيد مرفوعا، 

 .(2)«أضاء له من النور ما بين الجمعتين

                                         

 أي ويسن أن يقرأ السورة اليت يذكر فيها أصحاب الكهف، يف يوم ( 1)
اجلمعة، وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي، والكهف الغار يف اجلبل، والقصة 

 .مشهورة
ورواه النسائي واحلاكم يف صحيحه، وروي ليلة اجلمعة، والبن مردوية عن ابن ( 2)

من قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة سطع له نور من حتت قدمه، »: عمر مرفوعا
، قال «إىل عنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بني اجلمعتني

ال بأس به، وروي من قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة وقي فتنة »: املنذري
مها أو يستحب أن يقرأ سورة الكهف يف يو : ، وقال يف اإلنصاف وغريه«الدجال

ليلتها، وذكر الشيخ أهنا مطلقة يوم اجلمعة، ونقل عن الشافعي أهنا هنارا آكد، 
وأوالها بعد الصبح، مسارعة للخري، واحلكمة يف ختصيصها أن فيها ذكر أحوال 
يوم القيامة، ويوم اجلمعة شبيه به، ملا فيه من اجتماع الناس، وألن الساعة تقوم 

 .يوم اجلمعة
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 (و) (1)رجاء أن يصادف ساعة اإلجابة (يكثر الدعاء)أن  (و)
صلى اهلل لقوله  (صلى اهلل عليه وسلمالصالة على النيب )أن يكثر 

رواه أبو داود  «أكثروا علي من الصالة يوم الجمعة» عليه وسلم
 .(3)وكذا ليلتها (2)وغريه

                                         

إن يف اجلمعة ساعة، ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهلل شيئا »: رةحلديث أيب هري( 1)
 .وأشار بيده يقللها متفق عليه« إال أعطاه إياه

إن أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فأكثروا علي من »: من حديث أوس بن أوس( 2)
وكيف تعرض صالتنا عليك وقد : ، قالوا«الصالة فيه، فإن صالتكم معروضة علي

، وعن أيب أمامة أن النيب «هلل حرم على األرض حلوم األنبياءإن ا»: أرمت؟ قال
اكثروا علي من الصالة يف كل يوم اجلمعة، فإن صالة »: قال صلى اهلل عليه وسلم

أميت تعرض علي، يف كل يوم مجعة، فمن كان أكثرهم علي صالة، كان أقرهبم 
من الصالة يوم  أكثروا علي»: رواه البيهقي، وروي عن أيب مسعود قال «مين منزلة

والبن  «اجلمعة، فإنه ليس أحد يصلي علي يوم اجلمعة إال عرضت علي صالته
عدي عن أنس حنوه، وكذا يف املراسيل عن احلسن وأمر به عمر بن عبد العزيز، 

صلى فدلت هذه األحاديث وغريها، على مشروعية اإلكثار من الصالة على النيب 
 «الة واحدة، صلى اهلل عليها هبا عشرامن صلى علي ص»: وقال اهلل عليه وسلم

والصالة عليه بلفظ احلديث أفضل من كل لفظ، : وفضلها مشهور، قال الشيخ
 .وال يزاد عليه، كما يف األذان والتشهد، عند األئمة األربعة وغريهم

يف يوم  صلى اهلل عليه وسلمأي وكما يسن أن يكثر من الصالة على النيب ( 3)
أكثروا علي من الصالة »: يكثر منها يف ليلتها، حلديث اجلمعة، كذلك يسن أن

، «يف ليلة اجلمعة ويوم اجلمعة، فمن صلى علي صالة صلى اهلل عليه هبا عشرا
 .رواه البيهقي بإسناد جيد
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اهلل  صلىأمحد أن النيب  ىملا رو  (1)(ى رقاب الناسطخوال يت)
وهو على املنرب رأى رجال يتخطى رقاب الناس، فقال له  عليه وسلم

 .(2)«اجلس فقد آذيت»
وأحلق به  (3)فال يكره للحاجة (إماما)املتخطي  (إال أن يكون)

 .(4)يف الغنية املؤذن

                                         

ال جيوز شيء من ذلك ألن األذى : وهو مذهب الشافعي وغريه، قال ابن املنذر( 1)
أعلم خالفا بني العلماء أن من بكر  ال: حيرم قليله وكثريه، وهذا أذى، وقال

وانتظر الصالة، وإن مل يصل يف الصف األول، أفضل ممن تأخر مث ختطى إىل 
 .الصف األول

، ومن حديث أيب أيوب، «ومل يتخط أحدا ومل يؤذه»: وله من حديث أيب الدرداء( 2)
يه العمل عل: قال الرتمذي« ومل يفرق بني اثنني»: ويف الصحيح« ومل يؤذ أحدا»

عند أهل العلم، كرهوا أن يتخطى الرجال رقاب الناس يوم اجلمعة، وشددوا يف 
ذلك، واختار النووي وأبو املعايل والشيخ وغريهم حترميه، وقال ليس ألحد أن 
يتخطى رقاب الناس، ليدخل يف الصف، إذا مل يكن بني يديه فرجة اليوم اجلمعة 

 وظاهر عبارهتم حيرم، ولو يف غري وال غريه، ألنه من الظلم، والتعدي حلدود اهلل
صالة اجلمعة، كما صرح به الشيخ، والتفريق متناول القعود بينهما، وإخراج 
أحدمها والقعود مكانه، وقد يطلق على جمرد التخطي، وفيه زيادة رفع رجليه على 

 .رءوسهما
طريقا بال نزاع ألنه عليه الصالة والسالم ختلص حىت وقف يف الصف، إال أن جيد ( 3)

 .فليس له التخطي
بني يديه، فال يكره للحاجة، وكذا من كان بصدد أن حيتاج اإلمام إىل استخالفه، ( 4)

 .وتقدم أن الغنية لعبد القادر اجليالين رمحه اهلل
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 (1)ال يصل إليها إال به (إىل فرجة) ييكون املتخط (أو)
وحرم أن يقيم ) (2)فيتخطى، ألهنم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم

حلديث ابن  ((5)فيجلس مكانه) (4)ولو عبده أو ولده الكبري (3)(غريه
هنى أن يقيم الرجل أخاه من  صلى اهلل عليه وسلمعمر أن النيب 

 .(6)مقعده وجيلس فيه، متفق عليه
                                         

 أي بالتخطي إىل أن يصل إليها، فال يكره، وال يكون ذلك معدودا من ( 1)
 .األذى

صلى اهلل وألهنم خالفوا أمر النيب : ل احلسنأي عنها، فجاز له أن يتخطاهم قا( 2)
ورغبوا عن الفضيلة، وذلك مثل الذين يصفون يف آخر املسجد،  عليه وسلم

ويرتكون بني أيديهم صفوفا خالية، فال حرمة هلم، وختطيهم مما ال بد منه، وإن 
جلسوا يف مكاهنم، المتالء ما بني أيديهم، ومل يفرطوا إال أنه مل متكنهم الصالة 

 .إال بتخطيهم جاز، ألنه موضع حاجة
 .فيجلس مكانه وفاقا، وله أن يقيمه وعلى القاعد أن يفارقه( 3)
ألنه ليس مبال، وإمنا هو حق ديين، فاستوى فيه السيد وعبده، والوالد وولده، ولو  ( 4)

كانت عادته الصالة فيه كمعلم لألخبار، قال أمحد فيمن يتأخر عن الصف 
ال طاعة : يعجبين هو يقدر بر أبيه بغري هذا ويف رواية مجاعة ال: األول ألجل أبيه

 .للوالدين يف ترك مستحب، وظاهره استثناء الصغري كما يأيت
 .وقواعد املذهب تقتضي عدم الصحة، ألنه يف معىن الغاصب: قال املنقح وغريه( 5)
« ولكن ال يقيمن أحدكم أخاه مث خيالفه إىل مقعده فيقعد فيه،»: وملسلم وغريه( 6)

 ، فمن سبق إىل«من سبق إىل مكان فهو أحق به»وهلما « تفسحوا»: يقول
موضع مباح، سواء كان مسجدا أو غريه، يف مجعة أو غريها، لصالة أو غريها من 

 .الطاعات فهو أحق به، وحيرم على غريه إقامته منه، والقعود فيه
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 (2)الصغري (إال) (1)افسحوا، قاله يف التلخيص: ولكن يقول
وكذا لو جلس  (3)(حيفظ له من قدم صاحبا له، فجلس يف موضع)و

لكن  (5)ألن النائب يقوم باختياره: قال يف الشرح (4)حلفظه بدون إذنه
أو استقبل املصلني  (7)أو طريق املارة (6)لكن إن جلس يف مكان اإلمام

 .(8)املصلني يف مكان ضيق أقيم، قاله أبو املعايل

                                         

ويف الصحيحني « ولكن ليقل افسحوا»للفخر ابن تيمية، ولفظ أمحد ومسلم، ( 1)
 .«ولكن تفسحوا وتوسعوا»

 .حرا كان أو عبدا، أي فال حترم إقامته من الصف، ألن صالته نفل وتقدم( 2)
فإن احملفوظ له املكان، يقيم احلافظ، وجيلس فيه، ألنه كنائبه يف حفظه له، ونقل ( 3)

 عن ابن سريين أنه يرسل غالما له يوم اجلمعة، فيجلس مكانه، فإذا جاء قام
 .الغالم فجلس حممد فيه

 .جاز جلوسه فيه، لقيامه باختياره عنه أشبه النائب( 4)
 .أي فلم يكره جلوسه فيه( 5)
 .أقيم لتعني مكانه، وأحلق به املؤذن كالتخطي( 6)
يعين أو جلس يف طريق املارة، جاء به للمبالغة، ومر مير مرورا جاز واملمر مكان ( 7)

 .املرور فإذا جلس به أقيم
 .لئال يشغل املصلني، وأبو املعايل امسه أسعد، وهو ابن منجا، تقدم (8)
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وليس لغري املؤثر  (2)ال قبوله (1)وكره إيثار غريه مبكانه الفاضل
 .(4)ألنه كالنائب عنه (وحرم رفع مصلى مفروش) (3)هسبق

                                         

ويتحول إىل ما دونه، كالصف األول وحنوه، وكيمني اإلمام، ملا يف ذلك من الرغبة ( 1)
عن املكان األفضل، وظاهره، ولو آثر به والده وحنوه، قال يف تصحيح الفروع، 

، «ل قوم يتأخرون حىت يؤخرهم اهللال يزا»: يكره مطلقا جزم به يف الوجيز لقوله
فاإليثار بالقرب مكروه، هذا املذهب وحيتمل أن ال يكره، إذا كان الذي آثره من 

قوهلم ال جيوز اإليثار بالقرب، : أهل الفضل، ألن تقدميهم مشروع، وقال ابن القيم
 صلى اهلل عليه وسلمال يصح، وقد طلب أبو بكر من املغرية أن يبشر رسول اهلل 

فد ثقيف، ففيه جوار طلب اإليثار بالقرب، وجواز اإليثار، وقد آثرت عائشة بو 
وسأهلا عمر، ومل تكره له  صلى اهلل عليه وسلمعمر بدفنه يف بيتها، جواز النيب 

السؤال، وال هلا البذل، فإذا سأل الرجل غريه أن يؤثره مبقامه يف الصف األول مل 
 .يكره له السؤال، وال لذلك البذل

 .ي ال يكره للمؤثر بفتح الثاء قبول املكان األفضل، وال ردهأ( 2)
أي ليس لغري املؤثر بفتح الثاء، سبق املؤثر بفتحها أيضا، إىل املكان الذي أوثر ( 3)

به، ألنه قام مقام من آثره يف استحقاق مكانه، أشبه ما لو حتجز مواتا، مث آثر به 
 .ه فيهغريه، خبالف ما لو وسع يف طريق لشخص، فمر غري 

وملا فيه من االفتيات على صاحبه، والتصرف يف ملكه بغري إذنه، أو اإلفضاء إىل ( 4)
ال حيرم، ألنه ال حرمة له بنفسه، والفضيلة بالسبق بالبدن، بل : اخلصومة وعنه

 وهل له أن يرفع : ليس له فرشه، وجزم به يف الوجيز وغريه، وقال الشيخ
يح، أن لغريه رفعه، والصالة مكانه ألن هذا الثاين وهو الصح: ذلك؟ فيه قوالن

 السابق يستحق الصالة يف ذلك الصف املقدم، وهو مأمور بذلك أيضا، 
 وهو ال يتمكن من فعل هذا املأمور واستيفاء هذا احلق، إال  برفع ذلك املفروش

= 
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وال  (2)ألنه ال حرمة له بنفسه (1)فريفعه (ما مل حتضر الصالة)
 .(3)يصلي عليه

                                         
= 

وما ال يتم املأمور إال به فهي مأمور به، وأيضا وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك 
جيب رفع تلك السجاجيد وميكن الناس من مكاهنا، مع أن : عنه، وقال منهي

: أصل الفرش بدعة، ولو عوقبوا بالصدقة هبا لكان مما يسوغ فيه االجتهاد، وقال
 .وال أصحابه يصلون على سجادة اهـ صلى اهلل عليه وسلممل يكن النيب 

مة عامية، واملصلى أي السجادة أو حنوها يصلي عليها أو يضعها مكانه، كل
 . واملفروش يعين املبسوط، وشبهه بالنائب لبقائه يف مقامه

 .أي ما مل حيضر ربه فلغريه رفعه والصالة مكانه( 1)
 .وإمنا احلرمة لربه الذي كان سبق إىل املكان، ومل حيضر( 2)
ولو صلى على أرضه ومصاله بال غصب : جزم مجاعة بتحرميه، قال يف الفروع( 3)

رجح شيخ اإلسالم وغريه أن له رفعه، والصالة مكانه كما صح، يف األصح، و 
 .تقدم
وما يفعله كثري من الناس من تقدمي مفارش وحنوها إىل املسجد يوم اجلمعة : وقال

قبل صالهتم، فهذا منهي عنه، باتفاق املسلمني، بل حمرم، وهل تصح صالته على 
جد، بفرش ذلك ذلك املفروش؟ فيه قوالن للعلماء، ألنه غصب بقعة يف املس

املفروش فيها، ومنع غريه من املصلني، الذين يسبقونه إىل املسجد أن يصلي يف 
ذلك املكان، واملأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إىل املسجد، فإذا قدم املفروش 

من جهة تأخره، وهو مأمور : وحنوه، وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهني
املسجد، ومنعه السابقني له، وأن يتموا  بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من

 .الصف األول فاألول، مث إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس
 تتـمة

وما عليه أكثر أهل الوسواس من توقي األرض وتنجيسها، باطل بالنص، وإن  : قال
= 
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ومن قام من موضع لعارض حلقه، مث عاد إليه قريبا، فهو أحق )
من قام من مجلسه  م رجع إليه » :صلى اهلل عليه وسلملقوله  (1)(به

 .(2)رواه مسلم «قريبا فهو أحق به

                                         
= 

: كان بعضه فيه نزاع، وبعضه باطل باإلمجاع، أو غريه من األدلة الشرعية، وقال
العلم يف جواز الصالة والسجود على املفارش، إذا كانت من  وال نزاع بني أهل

جنس األرض، كاخلمرة واحلصري وحنومها، وإمنا تنازعوا يف كراهة ذلك على ما ليس 
من جنس األرض، كاإلنطاع املبسوطة، والبسط والزرايب، وأكثرهم يرخص يف 

ف بني إنه ال خال: ذلك، وهو مذهب أهل احلديث، وكذا قال ابن بطال وغريه
فقهاء األمصار يف جواز الصالة على اخلمرة، واخلطايب وغريه يف جواز استعمال 

على  صلى اهلل عليه وسلمالثياب اتقاء حر األرض وبردها، وجاء اخلرب بصالته 
اخلمرة واحلصري، وهو قدر طول الرجل، واخلمرة دون ذلك فهي مصلى صغري، 

والكفني، من حر األرض  يعمل من سعف النخل، مسيت بذلك لسرتها الوجه
 .وبردها

ومفهومه أنه إذا كان قيامه لغري عذر سقط حقه، وصرح به األصحاب، إال أن ( 1)
خيلف مصلى أو وطاء ففيه وجهان، وإن قعد فيه غريه فله أن يقيمه وعلى القاعد 

 .أن يفارقه
الرجل »: ، وللرتمذي وصححه«سبق إىل مكان فهو أحق به»: وسبق فيهما من( 2)

، وحكمه يف التخطي «ق مبجلسه، وإن خرج حلاجة مث عاد فهو أحق مبجلسهأح
 .إىل موضعه إذا قام حلاجة، حكم من رأى بني يديه فرجة
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واإلمام )املسجد  (ومن دخل) (1)ومل يقيده األكثر بالعود قريبا
يوجز  (2)حىت يصلي ركعتني)ولو كان وقت هني  (خيطب مل جيلس

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، » صلى اهلل عليه وسلملقوله  (3)(فيهما
زاد مسلم  (4)متفق عليه «وقد خرج اإلمام، فليصل ركعتين

ا، ما مل يطل ـى هبمـام فأتـإن جلس قـف (5)«ماوليتجوز فيه»
 .(6)الفصل

                                         

أنه مراد من أطلق، وقيده يف الوجيز مبا إذا عاد، ومل يتشاغل : ويف اإلنصاف( 1)
 .بغريه، واملراد واهلل أعلم ما مل تطل مفارقته له حبيث يعد راغبا عنه

إمجاعا وتقدم وال جتوز الزيادة عليهما، وال حتصل بأقل من ركعتني وال بصالة ( 2)
جنازة ولو هنا إشارة إىل خالف من قال يعترب وقت النهي حال قيام الشمس يوم 

 .اجلمعة، وتقدم
أي يستحب أن خيففهما ويسرع فيهما، وهو مذهب الشافعي، ومجهور أهل ( 3)

 .احلديث
رة، وكلها صرحية يف الداللة على استحباب صالة ركعتني وكراهة يف أحاديث متوات( 4)

: اجللوس قبل أن يصليهما وقال غري واحد من السلف، منهم عمر رضي اهلل عنه
خروج اإلمام مينع الصالة، فينقطع التطوع جبلوس اإلمام على املنرب وفاقا، فال 

اخلطبة، وخطبته  يصلي أحد غري الداخل حتية املسجد، ألنه يشتغل هبا عن مساع
 .متنع الكالم، ويف احلاوي للشافعية، حيرم ابتداء نافلة واإلمام خيطب إمجاعا

 .ليسمع بعدمها اخلطبة، وأوجز وجتوز مبعىن أسرع( 5)
« قم فاركع ركعتني»: أي بني جلوسه وقيامه هلما، لقوله عليه الصالة والسالم( 6)

 .، لفوات حملهمامتفق عليه، فإن طال الفصل مل يشرع له قضاؤمها
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إال اخلطيب،  (2)غري وقت هني (1)فتسن حتية املسجد ملن دخله
وداخل  (5)وقيمه (4)أو بعد شروع يف إقامة (3)وداخله لصالة عيد

 (وال جيوز الكالم واإلمام خيطب) (6)املسجد احلرام، ألن حتيته الطواف
 .(7)عهإذا كان منه حبيث يسم (خيطب

                                         

قصد اجللوس فيه أو ال، لعموم األخبار غري ما استثناه الشارح، وما مل يكن ( 1)
متطهرا من احلدثني، وأن ال يكون حال األذان فيجيبه، مث يأيت هبا، ليجمع بني 

ولعل املراد غري أذان اجلمعة، فإن مساع اخلطبة أهم، وال : الفضيلتني، ويف الفروع
إمجاعا، وجتزئ راتبة وفريضة، ولو فائتتني عنهما وإن نوامها جتب حتية املسجد 

حصال، كما تقدم، وإن كان يف آخر اخلطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية 
فاتته تكبرية اإلحرام مع اإلمام مل يصل، بل يقف حىت تقام الصالة وال يقعد لئال 

 .يكون جالسا يف املسجد قبل التحية
 .حتية املسجد، وتقدم األمر هبا أي فيجلس وال يصلي( 2)
أما اخلطيب فال تستحب له صالة حتية املسجد إذا دخل للخطبة، ألنه مل ينقل، ( 3)

وأما داخله لصالة العيد فكذلك أيضا، ملا ثبت أنه مل يصل قبلها، ويأيت إن شاء 
 .اهلل تعاىل

 .«إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة وتقدم»: حلديث( 4)
ي وإال قيم املسجد، فال يصلي حتية املسجد كلما دخله، لتكرر دخوله فتشق أ( 5)

 .عليه
يعين ملن طاف، ألنه يصلي ركعيت الطواف، فتنوب عن حتية املسجد، فإن مل ( 6)

يطف مل جيلس حىت يصلي ركعتني، لدخول املسجد احلرام يف عموم املساجد بل 
 .هو أفضلها وأشرفها على اإلطالق فهو أوىل

 اإلنصات: وفاقا ملالك وأيب حنيفة واألوزاعي وغريهم قال ابن القيم (7)
= 
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ِإذاا قُِرئا اْلُقْرآُن فااْستاِمُعوا لاُه واأاْنِصُتوا: لقوله تعاىل وا
(1) 

صه، فقد ل ا، ومن ل ا فال : من قال» :صلى اهلل عليه وسلمولقوله 
 .(2)رواه أمحد «جمعة له

                                         
= 

للخطبة إذا مسعها واجب، يف أصح القولني اهـ، بل هو قول أكثر أهل العلم 
وحكى أنه قول عامة أهل العلم، وأحاديث النهي عن مس احلصا، واألمر 

: رتمذيباإلنصات تدل على لزوم إقبال القلب واجلوارح على اخلطبة، قال ال
إن تكلم : والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يتكلم واإلمام خيطب، وقالوا

غريه فال ينكر عليه إال باإلشارة اهـ، وإن مل يسمع اخلطيب لبعده فال حيرم عليه 
 صلى اهلل عليه وسلمالكالم حينئذ واشتغاله بالقراءة والذكر والصالة على النيب 

 .مل يؤذ به، وذلك لعدم احلاجة إىل االستماعأفضل من سكوته نص عليه، ما 
إهنا نزلت يف اخلطبة، ومسيت قرآنا الشتماهلا عليه، واألكثر : قال بعض املفسرين( 1)

على أهنا القراءة يف الصالة، وال مانع من العموم، واالستماع هو شغل القلب 
 .باإلمساع، واإلصغاء للمتكلم واإلنصات هو السكوت

من تكلم فهو كاحلمار حيمل أسفارا »: وله عن ابن عباسمن حديث علي، ( 2)
ال مجعة له كاملة ويف الصحيحني : ، واملراد«أنصت ليس له مجعة: والذي يقول له

واإلمام خيطب، إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة أنصت »: من حديث أيب هريرة
الساعة  ، وقال الطحاوي، تواترت به الروايات، وقال أيب ملن قال له مىت«فقد لغوت

صلى اهلل عليه ال مجعة له وصدقهما : ما لك من مجعتك إال ما لغيت وقال سعد
ولغوت أي قلت اللغو، واللغو اإلمث والكالم امللغي الساقط، وقال النووي  وسلم
الكالم حال اخلطبة لغو، وقوله أنصت لغو، وهو يف األصل أمر مبعروف، : وغريه

: أوىل، وألمحد وغريه عن علي مرفوعا كالمفنهي عنه، تنبيها على أن غريه من ال
 إن  املالئكة  على  باب  املسجد يكتبون الناس على »

قدر منازهلم فمن أتى اجلمعة ودنا واستمع وأنصت ومل يلغ، كان له كفالن من األجر، 
= 
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 (أو ملن يكلمه)أي لإلمام فال حيرم عليه الكالم  (إال له)
وجيب  (2)كلم سائال وكلمه هو صلى اهلل عليه وسلمألنه  (1)ملصلحة

الكالم قبل اخلطبة  (وجيوز) (3)لتحذير ضرير، وغافل عن هلكة
 .(5)وإذا سكت بني اخلطبتني (4)وبعدها

                                         
= 

، أي فال فضل له، إذ ال ثواب من عبادة على فعل حمرم، «ومن لغا فال مجعة له
 .ةويثاب على نفس الصال

كأمر مبعروف وفاقا، واملصلحة شرط يف حق من كلم اإلمام اخلاطب ال يف حق ( 1)
 .ماطب

فكلم سليكا وكلمه، متفق عليه، وسأله عباس بن مرداس االستسقاء متفق عليه ( 2)
أيضا، وسأل عمر عثمان، فأجابه وهو على املنرب، وغري ذلك وألنه حال كالمه 

 .ل عن مساع اخلطبةلإلمام، وكالم اإلمام له، ال يشغ
وعن بئر وحنوه، ومن خياف عليه نارا، أو حية وحنو ذلك مما يقتله أو يضره، كما ( 3)

 .جيوز قطع الصالة لذلك
مبا جيوز، كذكر وحديث وحنومها نص عليه ملا رواه مالك والشافعي وغريمها بإسناد ( 4)

جالس على كانوا يتحدثون يوم اجلمعة، وعمر : جيد، عن ثعلبة بن مالك، قال
املنرب، فإذا سكت املؤذن قام عمر، فلم يتكلم أحد حىت يقضي اخلطبتني، فإذا 
أقامت الصالة، ونزل عمر تكلموا، وهو املنقول عن الصحابة، وقول مجهور 
العلماء، مالك والشافعي وأمحد وغريهم، وأما حديث الدنيا فال جيوز يف املسجد، 

 .ولو مل يكن مث خطبة
 حينئذ ينصت هلا، وال يتصدق على سائل وقت اخلطبة ألنه ال خطبة( 5)

ألنه فعل ما ال جيوز له فعله، وهو الكالم حال اخلطبة، فال يعينه على ما ال جيوز 
= 
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 صلى اهلل عليه وسلموله الصالة على النيب  (1)أو شرع يف الدعاء
ومحده  (4)كدعاء وتأمني عليه  (3)وتسن سرا (2)إذا مسعها من اخلطيب

 .(7)وتشميت عاطس (6)ورد سالم (5)خفية إذا عطس

                                         
= 

وإن حصب السائل كان أعجب إيل، ألن ابن عمر فعل ذلك لسائل : قال أمحد
أل فال يناول السائل، إال أن يكون س: سأل واإلمام خيطب يوم اجلمعة، وعليه

قبلها، مث جلس، فيجوز التصدق عليه، وظاهر كالم مجاعة حيرم السؤال كإنشاد 
 .الضالة

أي وجيوز الكالم إذا شرع اخلطيب يف الدعاء، ألنه قد فرغ من أركان اخلطبة، ( 1)
 .والدعاء ال جيب اإلنصات له، وظاهر األخبار العموم

 .لتأكدها إذا( 2)
حينئذ سرا إذا مسعها لئال يشغل غريه  ليه وسلمصلى اهلل عأي وتسن الصالة عليه ( 3)

 .جبهره هبا، قال شيخ اإلسالم اتفاقا
أي كما يسن دعاء اخلاطب، وتأمني عليه سرا، إمجاعا، قال شيخ اإلسالم، ورفع ( 4)

الصوت قدام اخلطيب مكروه، أو حمرم اتفاقا، وال يرفع املؤذن وال غريه صوته 
 .بصالته وال غريها

 .لو مسع اخلطيب لعموم األمر بهأي جيوز و ( 5)
حبيث يسمعه، وال يسلم من دخل على اإلمام وال غريه، ولالشتغال باخلطبة ( 6)

 .واستماعها
حبيث يسمعه كرد سالم، ألنه مأمور به حلق آدمي، أشبه الدعاء فدل على أنه ( 7)

 .جييب قاله يف املبدع وغريه
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 (2)ال تسكيت متكلم بإشارة (1)وإشارة أخرس إذا فهمت ككالم
وإال جاز نص  (4)والشرب حال اخلطبة إن مسعها (3)ويكره العبث

 .(5)عليه

                                         

 .رم الكالم، ألهنا يف معناهلقيامها مقامه يف البيع وغريه فتحرم حيث حي( 1)
مىت الساعة؟ : مل ينكر عليهم إشارهتم للذي قال صلى اهلل عليه وسلمألن النيب ( 2)

فيجوز أن يضع إصبعه على فيه، إشارة له بالسكوت، وألن اإلشارة جتوز يف 
 .الصالة، ففي حال اخلطبة أوىل

ن مس احلصا فقد لغا، م»يعين حال اخلطبة وفاقا، لقوله عليه الصالة والسالم ( 3)
، صححه الرتمذي، وألن العبث مينع اخلشوع، وال فرق بني «ومن لغا فال مجعة له

 .العبث بيد أو رجل، أو حلية، أو ثوب، أو غري ذلك
أي إن مسع اخلطبة، ألنه فعل يشتغل به، أشبه مس احلصا، وهذا ما مل يشتد ( 4)

 .عطشه، فال يكره شربه، ألن العطش يذهب باخلشوع
إذا قرئ :أي وإن مل يسمع اخلطبة جاز الشرب، نص عليه اإلمام أمحد، وقال( 5)

الكتاب يوم اجلمعة على الناس بعد الصالة أعجب إيل أن يسمع، إذا كان فيه 
فتح من فتوح املسلمني، أو فيه شيء من أمور املسلمني، وأما إذا كان فيه ذكرهم، 

 .أي تبجيلهم فال يستمع
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 (1)باب صالة العيدين

 

 .(3)أو تفاؤال (2)مسي به ألنه يعود ويتكرر ألوقاته

                                         

ها، وما يتعلق بذلك، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإمجاع أي صفتها وأحكام( 1)
املسلمني، وقد كان املشركون اختذوا أعيادا زمانية ومكانية، فأبطلها الشرع، 
وعوض عنها عيد الفطر واألضحى، شكرا هلل تعاىل على أداء تلك العبادتني 

الكعبة  العظيمتني صوم رمضان، وحج بيت اهلل احلرام، وهذه زمانية، واملكانية
أنه قدم املدينة، وهلم يومان يلعبون  صلى اهلل عليه وسلمواملشاعر، وصح عنه 

قال « قد أبدلكم اهلل هبما خريا منهما يوم النحر ويوم الفطر»: فيهما فقال
وهي من خصائص هذه األمة، ومناسبة اتباع العيدين باجلمعة ظاهرة، : السيوطي

هما بالقراءة، ويشرتط لكل منهما ما وهي أهنما يؤديان جبمع عظيم، وجيهر في
يشرتط لآلخر يف اجلملة، وجتب يف قول، على من جتب عليه اجلمعة، وإمنا قدمت 

 .اجلمعة للفرضية وكثرة وقوعها
والعتياد الناس له كل حني، أو ألنه يعود بالفرح والسرور، أو ألن هلل فيه عوائد ( 2)

د املنع عن الطعام، وصدقة اإلحسان على عباده يف كل عام، منها الفطر بع
 .الفطر، وإمتام احلج، وحلوم األضاحي وغري ذلك

أي أو مسي اليوم املعروف عيدا تفاؤال ليعود ثانية، كالقافلة، واألقوال ليست ( 3)
متباينة والعيد لغة ملا يعود ويتكرر مرة بعد أخرى، ويعتاد جميئه وقصده من زمان 

ودة واالعتياد اسم مصدر، من عاد يعود، مث ومكان، من العود وهو الرجوع، واملعا
 .صار علما على اليوم املخصوص، لعوده يف السنة مرتني
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لقوله  (2)(فرض كفاية)عيدين أي صالة ال (وهي) (1)ومجعه أعياد
رْ : تعاىل فاصالِّ ِلرابِّكا وااْنحا

 صلى اهلل عليه وسلموكان النيب  (3)
 .(4)واخللفاء بعده يداومون عليها

                                         

بالياء املثناة من حتت، وأصله الواو، وإمنا عدل عنه للزومها يف الواحد أو للفرق ( 1)
 .بينه وبني أعواد اخلشب

لآلية وأمر  فرض عني: هذا املشهور، حلديث األعرايب املتفق على صحته، وعنه( 2)
هبا حىت النساء، وهو مذهب أيب حنيفة واختيار  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

: هبا مالك بن احلويرث وصاحبه، وعنه صلى اهلل عليه وسلمالشيخ، ألمر النيب 
سنة، وفاقا ملالك والشافعي، ومجاهري العلماء من السلف واخللف، وللمرأة 

اء غري متطيبات، وال البسات ثياب وال بأس حبضور النس: حضورها، قال الشيخ
وليخرجن تفالت ويعتزلن الرجال، »زينة أو شهرة، لقوله عليه الصالة والسالم، 

، حبيث يسمعن اهـ، وقيل بوجوهبا على النساء، قالت أم «ويعتزل احليض املصلى
كنا نؤمر أن خنرج يوم العيد، حىت خترج البكر من خدرها، وحىت خترج : عطية

خلف النساء، فيكربن بتكبريهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة احليض، فيكن 
 .ذلك اليوم، وطهرته وكذا الصبيان خلرب ابن عباس، إظهار لشعائر اإلسالم

وهو املشهور : يعين صالة العيد، قاله عكرمة وعطاء وغريهم، قال اجملد والشارح( 3)
 .عن املفسرين واألمر يقتضي الوجوب

وباالستقراء وأمجع املسلمون عليها، خلفا  لى اهلل عليه وسلمصوثبت بالتواتر عنه ( 4)
صلى اهلل عليه عن سلف، واشتهر يف السري أن أول صالة صالها رسول اهلل 

يوم عيد الفطر، يف السنة الثانية من اهلجرة، ومل يزل يواظب عليها حىت  وسلم
ظاهرة فكانت فارق الدنيا، صلوات اهلل وسالمه عليه، وألهنا من أعالم الدين ال

 .واجبة كاجلمعة واجلهاد
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ألهنا من أعالم الدين  (1)(إذا تركها أهل بلد قاتلهم اإلمام)
صلى اهلل عليه ألنه  (3)(وقتها كصالة الضحى)أول  (و) (2)الظاهرة
ن بعده مل يصلوها إال بعد ارتفاع الشمس، ذكره يف وم وسلم
 .(4)املبدع

                                         

: كاألذان، فيقاتلون على تركها، وذلك مع استكمال شروطها فيهم، وقال عثمان( 1)
من األصحاب من عرب هنا ويف باب األذان باالتفاق، وبعضهم بالرتك، والظاهر 
أنه من قبيل االحتباك، وهو أن حيذف من اجلملتني ما يدل على األخرى، 

ا حصل اتفاق وترك، قاتلهم اإلمام، أما االتفاق وحده، فهو عزم على إذ: فالتقدير
الرتك، ال ترك حقيقة، وكذا الرتك بال اتفاق، يكون جهاًل أو كساًل أو هتاونًا، فال 
يقاتلون عليه ابتداء، بل يؤمرون أواًل، فإن امتثلوا وإال قوتوا الجتماع األمرين إًذا، 

ن ينصرف من حضر مصلى العيد ويرتكها،  وكره أ. أعين الرتك واالتفاق اهـ
كتفويتها من غري عذر، وحيرم على القول بوجوهبا عيًنا وإن مل يتم العدد إال به 

 .وجب
 .ويف تركها هتاون بالدين( 2)
أي أول وقت صالة العيدين، كأول وقت صالة الضحى، وتقدم أن أول وقت ( 3)

مجاع على أن فعلها ذلك صالة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح،وبدليل اإل
الوقت أفضل، وألنه قبل ارتفاع الشمس وقت هني، كما مل يكن قبل طلوعها، 
ولو كان هلا وقت قبل ذلك، لكان تقييده بطلوعها حتكما بغري نص، واالختالف 

 .يف الكراهة، وإال فهي صحيحة، على كل من املذهبني
يكن يفعل إال األفضل اهـ بدليل اإلمجاع على فعلها ذلك الوقت، ومل : وقال( 4)

واستمر عمل املسلمني عليه، وأليب داود وابن ماجه بسند صحيح على شرط 
 ذلك حني التسبيح، أي حني يصلي صالة الضحى: مسلم، عن عبد اهلل بن بسر، قال

= 
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فإن مل ) (1)أي زوال الشمس (الزوال)أي آخر وقتها  (وآخره)
ملا  (2)قضاء (صلوا من الغد)أي بعد الزوال  (يعلم بالعيد إال بعده

غم علينا : قالوا (3)بن أنس عن عمومة له من األنصاراأبو عمري  ىرو 
فشهدوا  (4)ا صياما، فجاء ركب يف آخر النهارهالل شوال، فأصبحن

الناس أن  صلى اهلل عليه وسلمأهنم رأوا اهلالل باألمس، فأمر النيب 
يفطروا من يومهم، وأن خيرجوا غدا لعيدهم، رواه أمحد وأبو داود 

 .(5)والدارقطين وحسنه

                                         
= 

وللطرباين وذلك حني يسبح الضحى، وأحسن ما ورد يف تعيني وقت صالة العيدين 
كان يصلي بنا يوم الفطر، والشمس على : ريهحديث جندب، أورده احلافظ وغ

قيد رحمني، واألضحى على قيد رمح، وقال بعضهم وهو من انبساط الشمس إىل 
 .الزوال، ال أعلم فيه خالًفا

 .وهو ميلها عن كبد السماء، وهو آخر وقت صالة الضحى( 1)
حنوها، ألهنا مطلقا وكذا لو مضى أيام ومل يعلموا بالعيد، أو مل يصلوها لفتنة أو ( 2)

صالة تقضى بعد فوهتا بيوم، فكذا بأيام، ولو أمكن يف يومها، وأما من فاتتة مع 
 .اإلمام فيصليها مىت شاء، ألهنا نافلة، ليس فيها اجتماع

امسه عبد اهلل بن أنس بن مالك األنصاري، معدود يف صغار : أبو عمري قيل( 3)
مة مجع عم، كالبعولة مجع بعل، التابعني ثقة، عمر بعد أبيه زمانا طويال، وعمو 

 .صلى اهلل عليه وسلمولفظ أيب داود، من أصحاب النيب 
 .ويف بعض طرقه، من رواية الطحاوي،أهنم شهدوا بعد الزوال، والركب مجع راكب( 4)

 وصححه إسحاق بن راهـوية واخلـطايب والـنووي، واحلافظ وغريهم( 5)
أن وقتها ينتهي إىل الزوال، إذ لو   ورواه النسائي وابن ماجه وغريمها، والشاهد

= 
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: لقول أيب سعيد (1)قريبة عرفا (يف صحراء)صالة العيد  (وتسن)
خيرج يف الفطر واألضحى إىل املصلى،  لى اهلل عليه وسلمصكان النيب 
يسن تقدمي صالة األضحى  (و) (3)وكذلك اخللفاء بعده (2)متفق عليه

 .(4)وعكسه الفطر فيؤخرها

                                         
= 

صلى كانت تؤدى بعد الزوال ملا أخرها إىل الغد، وخالف مالك، وسنة رسول اهلل 
حديث أيب عمري صحيح، فاملصري : أحق باالتباع، قال اخلطايب اهلل عليه وسلم

إليه واجب، وكالفرائض اهـ، وألن العيد شرع له االجتماع العام، وله وظائف دينية 
َمْوِعُدُكْم يـَْوُم : وية وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا وقال تعاىلودني

 .*الزِّيَنِة َوَأْن حُيَْشَر النَّاُس ُضًحى 
والعمل على هذا يف معظم : يعين قريبة من البنيان قربا معروفا، قال النووي( 1)

صلى اهلل  األمصار، وحكاه الوزير اتفاقا، إال ما روي عن الشافعية، وألن النيب
كان يصلي العيدين يف املصلى، وهو املصلى املشهور، الذي على باب   عليه وسلم

املدينة الشرقي، وكان يفعلهما فيه دائما، وألن اخلروج إىل الصحراء أوقع هليبة 
اإلسالم،وأظهر لشعائر الدين، وغري ذلك وال مشقة يف ذلك، لعدم تكرره، 

، وذوي العجز منهم من يصلي يف املسجد خبالف اجلمعة وإن أقام لضعفة الناس
 .جاز

ومل ينقل أنه صالها يف املسجد لغري عذر، واملصلى معروف، بينه وبني املسجد ( 2)
 .ألف ذراع، وعرب باملصلى ليعم من تأتى منه وغريه

وعمل املسلمني عليه خلفا عن سلف، وفعله يف املسجد من غري عذر بدعة ( 3)
 .مكة والقدس، باالتفاق مالفة للشرع، واملراد سوى

: وأمره، قال الشارح صلى اهلل عليه وسلمأي يسن تأخري صالة عيد الفطر، لفعله ( 4)
 .ال أعلم فيه خالفا، واألضحى من اإلضحاة وهو لغة يف األضحية

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

437 

كتب إىل   صلى اهلل عليه وسلمالشافعي مرسال، أن النيب  ىملا رو 
أن عجل األضحى، وأخر الفطر، وذكر » :عمرو بن حزم

 .(1)«الناس

لقول  (2)أي قبل اخلروج لصالة الفطر (أكله قبلها)يسن  (و)
ال خيرج يوم الفطر حىت يفطر،  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : بريدة

 .(3)وال يطعم يوم النحر حىت يصلي رواه أمحد
                                         

فدل على مشروعية تعجيل األضحى، وتأخري الفطر، ليتسع وقت التضحية ( 1)
وقت النهي، والستحباب اإلمساك حىت بتقدمي صالة األضحى، من حني خروج 

يفرغ من الصالة، فإنه رمبا كان ترك التعجيل، مما يتأذى به منتظروا الصالة لذلك، 
خبالف عيد الفطر، فإنه ال إمساك وال ذبح، وخترج صدقة الفطر قبلها، وبالتأخري 
يتسع وقت اإلخراج، فال يشق على مرجيها حينئذ، ويأيت احلث على عظة 

أمرهم بتقوى اهلل، وحثهم على طاعته، واملرسل ضد املتصل، بأن يرويه الناس، و 
 .صلى اهلل عليه وسلمتابعي عن النيب 

ال أعلم فيه خالفا، امتثاال ألمره تعاىل باإلفطار، بعد امتثال : قال املوفق وغريه( 2)
أمره بالصيام، وأن ال يظن ظان لزوم الصوم حىت يصلي العيد، فكأنه أراد سد 

ملا وقع من وجوب الفطر عقب وجوب الصوم، واألكل فيه : لذريعة، وقيلهذه ا
 .آكد من اإلمساك يف األضحى

ورواه الرتمذي واحلاكم بنحوه، وعن جابر بن مسرة حنوه، ورواه البزار، ويف ( 3)
ال يغدوا يوم الفطر حىت يأكل  صلى اهلل عليه وسلمالصحيح عن أنس، كان النيب 

ملا : يأيت باملأمور به حسا، وإن وجد شرعا، قال الشيخمترات، أي إن كانت، ول
رْ : قدم اهلل الصالة على النحر يف قوله وقدم التزكي على  فاصالِّ ِلرابِّكا وااْنحا

لاحا ماْن تـازاكَّى : الصالة يف قوله كانت السنة   واذاكارا اْسما رابِِّه فاصالَّى* قاْد أافـْ
= 
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 (2)والتوسعة على األهل والصدقة (1)واألفضل مترات وترا
يصلي،  حىت (يف األضحى إن ضحى)أي يسن اإلمساك  (وعكسه)

صالة  (وتكره) (4)واألوىل من كبدها (3)ليأكل من أضحيته، ملا تقدم
 .(5)(يف اجلامع بال عذر)العيد 

                                         
= 

وأن الذبح بعد الصالة يف عيد النحر،  أن الصدقة قبل الصالة يف عيد الفطر
وذكر أن مقصود الصوم التقوى، وهو من معىن التزكي وفرض بعده صدقة الفطر، 
طهرة للصائم من اللغو والرفث فالصدقة من متام طهرة الصوم، وكالمها تزك، 

 .فتقدم على صالة العيد
 .ويأكلهن وترا: ملا يف رواية للبخاري من حديث أنس( 1)
يسن التوسعة على األهل يف يومي العيدين، للعموم، وألنه يوم سرور، وتسن أي و ( 2)

 .الصدقة فيهما، ليغين الفقراء عن السؤال
ال أعلم فيه : وال يطعم يوم النحر حىت يصلي، قال الشارح: أي من قول بريدة( 3)

خالفا، فاحلكمة يف تأخري األكل فيه ليأكل من أضحيته اليت شرعها اهلل له، 
ه عليها، وإن مل يضح خري بني أكله قبل الصالة وبعدها، ملا رواه الدارقطين ويشكر 

عن بريدة، وكان ال يأكل يوم النحر، حىت يرجع فيأكل من ُاضحيته، وإن مل يكن 
 .له ذبح مل يبال أن يأكل

ألنه أسرع تناوال وهضما، والكبد حلمة معروفة سوداء، من السحر يف اجلانب ( 4)
 .األمين

طر وغريه، مينع اخلروج وإال فال، لقول أيب هريرة أصابنا مطر يف يوم عيد، فصلى من م( 5)
 .بنا صلى اهلل عليه وسلم يف املسجد، ورواه أبو داود واحلاكم وصححه
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 (2)صلى اهلل عليه وسلمملخالفة فعله  (1)إال مبكة املشرفة
الناس يف املسجد،  ةويستحب لإلمام أن يستخلف من يصلي بضعف

ها قبل اإلمام وهلم فعل (4)وخيطب هلم (3)لفعل علي رضي اهلل عنه
ويسن ) (6)وأيهما سبق سقط به الفرض، وجازت التضحية (5)وبعده

 ،وانتظار الصالة (7)ليحصل له الدنو من اإلمام (تبكري مأموم إليها
 .(9)(ماشيا) (8)فيكثر ثوابه

                                         

فال تكره صالة العيد فيه، بل تسن فيه، لفضيلة البقعة وشرفها، وملعاينة الكعبة ( 1)
بيت املقدس، لشرفه، ولسعتهما، ومل  املشرفة، وذلك من أكرب شعائر الدين وكذا

 .يزل املسلمون يصلوهنا هبما، خلفا عن سلف بال نزاع
يصليها يف  صلى اهلل عليه وسلماملشتهر عنه، يف غري ما حديث، أنه كان ( 2)

 .الصحراء
حيث استخلف أبا مسعود البدري، رواه أبو سعيد وغريه ويكره تعددها إمجاعا ( 3)

 .وحنوه بال حاجة، كضيق املوضع
 .إن شاء وهو املستحب لتكميل حصول مقصودهم وإن تركوا فال بأس( 4)
 .واألوىل أن ال يصلوا قبل اإلمام: ألهنم من أهل الوجوب، وقال ابن متيم وغريه( 5)
 .أي بعد صالة من سبق منهما، ألهنا صالة صحيحة( 6)
 .فيكثر ثوابه، فإنه يسن دنوه منه، كاجلمعة وسائر الصلوات( 7)
 .ملا تقدم يف فضل انتظار الصالة، وأنه يف صالة ما دامت الصالة حتبسه( 8)
 .خطاه سعيه إىل العيد ماشيا، وفاقا ملالك والشافعي، لتكتبأي يسن أن يكون ( 9)
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من السنة أن خيرج إىل العيد ماشيا، : لقول علي رضي اهلل عنه
 (بعد) (1)أكثر أهل العلمالعمل على هذا عند : رواه الرتمذي وقال

لقول أيب  (3)(تأخر إمام إىل وقت الصالة)يسن  (و (2)الصبح)صالة 
خيرج يوم الفطر واألضحى  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : أيب سعيد

وألن اإلمام  (4)إىل املصلى، فأول شيء يبدأ به الصالة، رواه مسلم
 .(5)ينتظر وال ينتظر

                                         

واحلديث مداره على احلارث األعور، وهو متفق على ضعفه، ولكن يشهد له ما ( 1)
لعذر فال بأس، واملراد ال بسبب تقدم، وهو مذهب مجهور أهل العلم، وإن ركب 

كان ميشي يف العيد، وهو   صلى اهلل عليه وسلممنصب ورياسة، فإن رسول اهلل 
أفضل اخللق وأكملهم، وأرفعهم منصبا، وال بأس بالركوب يف العود مطلقا، وعند 
األكثر، ويف صحيح مسلم يف الرجل الذي كان منزله بعيدا من املسجد، وكان 

يا رسول اهلل إين أريد أن يكتب يل ممشاي إىل املسجد، : ميشي إليه، وقال
إن  : ، وقال أبو املعايل«قد مجع اهلل لك ذلك كله»: ورجوعي إىل أهلي، فقال

 .كان البلد ثغرا استحب الركوب، وإظهار السالح والتكبري
يعين من يوم العيد، ال قبلها، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة ال خيرج حىت ( 2)

 .الشمس، ويكرب من بيته إىل املصلى تطلع
 .بال خالف، وبداءته هبا، من غري نافلة وال جلوس( 3)
مضت السنة عندنا يف وقت األضحى والفطر أن خيرج اإلمام من : وقال مالك( 4)

 .منزله، قدر ما يبلغ مصاله وقد حلت الصالة
ء للفاعل، أي ال ينتظر األول بالبناء للمفعول، أي ينتظره املأمومون والثاين بالبنا( 5)

 .هو املأمومني
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: لقول جابر (1)أمجل ثيابه أي البسا (على أحسن هيئة)وخيرج 
يعتم، ويلبس برده األمحر، يف  صلى اهلل عليه وسلمكان رسول اهلل 

يف )خيرج  (إال املعتكف فـ) (2)العيدين واجلمعة، رواه ابن عبد الرب
 .(3)ألنه أثر عبادة، فاستحب بقاؤه (ثياب اعتكافه

                                         

متنظفا متطيبا، قاطعا للرائحة الكريهة، من بدنه، وثوبه، قياسا على اجلمعة وألنه ( 1)
يوم اجلمال، ويوم الزينة، أبدل اهلل املسلمني به، وعوضهم من العيد الذي كانوا 

 .يتزينون فيه، وجيتمعون كل سنة
: الم يلبس بردا أمحر كل عيد، وعن جابر قالوللشافعي، كان عليه الصالة والس( 2)

حلة يلبسها يف العيدين، ويوم اجلمعة رواه ابن  صلى اهلل عليه وسلمكانت للنيب 
خزمية يف صحيحه، وعن ابن عمر أنه كان يلبس يف العيدين أحسن ثيابه، رواه 

ابتعها فتجمل هبا : البيهقي بإسناد جيد ويف الصحيحني يف قصة احللة وقول عمر
صلى على مشروعيته، وكاجلمعة فإنه كان  صلى اهلل عليه وسلمللعيد والوفد، وأقره 

يلبس للخروج إليها أمجل ثيابه، بل العيد أوىل، من وجوه عديدة  اهلل عليه وسلم
واإلمام أوىل بذلك، ألنه منظور إليه، من بني سائر الناس، ويسن الغسل له، ألنه 

جلمعة، وفيه حديثان ضعيفان، وآثار عن يوم جيتمع الناس فيه، فسن فيه، كا
الصحابة جيدة، فقد ثبت عن ابن عمر، مع شدة اتباعه للسنة، أنه كان يغتسل 
للعيد قبل خروجه، وروي عن علي، وسلمة بن األكوع وغريهم، وحكى النووي 
وغريه االتفاق على سنيته، للرجال والنساء والصبيان، ألنه يراد للزينة، وكلهم من 

 .الف االستسقاء والكسوف، لعدم نقله، فرتكه فيهما هو السنةأهلها، خب
كاخللوف نص عليه، وفاقا للشافعي، ولو كان اإلمام، ملا روي أنه عليه الصالة ( 3)

 ما على أحدكم أن  يكون  له ثوبان، سوى ثويب مهنته جلمعته»: والسالم قال
ردوه وقد رواه أبو داود ، كذا أو «وعيده، إال املعتكف، فإنه خيرج يف ثياب اعتكافه

= 
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استيطان وعدد )أي شرط صحة صالة العيد  (ومن شرطها)
صلى اهلل عليه ألن النيب  (2)فال تقام إال حيث تقام اجلمعة (1)(اجلمعة
ال إذن إمام فال يشرتط   (3)وافق العيد يف حجته ومل يصل وسلم

 .(4)كاجلمعة

                                         
= 

ثياب جيدة كغريه، وصرح به : وغريه، بسند ضعيف، بدون االستثناء، وعنه
يسن التزين لإلمام األعظم، وإن خرج من املعتكف : القاضي وغريه، وقال الشيخ

اهـ، وإن كان املعتكف خرج من اعتكافه قبل ليلة العيد، استحب له املبيت ليلة 
 .منه إىل املصلى لصالة العيد العيد يف املسجد، واخلروج

أي اليت يسقط هبا فرض الكفاية، واهلل أعلم، ألن املنفرد تصح منه بعد صالة ( 1)
املراد شرط وجوب صالة العيد، ال شرط : اإلمام، وبعد الوقت، وقال ابن نصر اهلل

: يشرتط لوجوهبا شروط اجلمعة وفاقا اهـ، وقال اجملد: صحتها، وقال يف الفروع
 .دون استيطان وعدد سنة مؤكدة إمجاعاليست ب

ألهنا صالة هلا خطبة راتبة، أشبهتها، ويفعلها املسافر، والعبد، واملرأة واملنفرد تبعا ( 2)
ألهل وجوهبا، لكن إن فاتت قضيت تطوعا، مجاعة أو فرادى، وعنه ال يشرتط 

هد صححه مجاعة لصحتها من املنفرد، بعد بال نزاع، وألن أنسا كان إذا مل يش
العيد مع اإلمام، مجع أهله ومواليه، فأمر عبد اهلل مواله فصلى هبم ركعتني، وقال 

إن صلوا بعد خطبة اإلمام، صلوا بغري خطبة لئال يؤدي إىل تفريق : بعضهم
 .الكلمة

وال خلفاؤه يف السفر،  صلى اهلل عليه وسلممل يصل النيب : بال نزاع وقال الشيخ( 3)
 .ان رواية واحدةواعترب ابن عقيل االستيط

 .وهو قول أكثر أهل العلم وحكي اتفاقا: قال احلافظ وغريه( 4)
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 ىملا رو  (1)(أن يرجع من طريق آخر)إذا غدا من طريق  (ويسن)
كان إذا خرج إىل   صلى اهلل عليه وسلمالبخاري عن جابر، أن النيب 

 عوال مينت: قال يف شرح املنتهى (3)وكذا اجلمعة (2)الطريقالعيد، خالف 
الظاهر أن املخالفة فيه شرعت : وقال يف املبدع (4)ذلك يف غري اجلمعة

 .(5)ملعىن خاص فال يلتحق به غريه

                                         

أي غري الطريق الذي ذهب فيه إىل املصلى، إماًما كان أو مأموًما قال احلافظ ( 1)
 .التعميم هو قول أثكر أهل العلم، وأما اإلمام فقول عامتهم: وغريه

ريق رجع يف غريه، ورواه مسلم من وروى الرتمذي وغريه بلفظ، إذا خرج من الط( 2)
حديث أيب هريرة، ورواه احلاكم عنه مرفوًعا، وحنوه أليب داود عن ابن عمر، وغري 
ذلك مما هو مستفيض، ولعل احلكمة يف ذلك واهلل أعلم شهادة الطرق، أو 
سرورها مبروره، أو نيل بركته، أو ليظهر شعائر اإلسالم يف سائر الفجاج والطرق، 

ملنافقني، برؤيتهم عزة اإلسالم، وأهله، وقيام شعائره أو للتفاؤل بتغيري أو ليغيظ ا
: احلال إىل املغفرة والرضا، وحنو ذلك، أو الصدقة على فقرائها، قال ابن القيم

 .األصح أنه لذلك كله، ولغريه من احلكم اليت ال خيلو فعله عنها
 .أي يستحب له مالفة الطريق فيها كالعيد( 3)
ميتنع مالفة الطريق يف غري اجلمعة، بل يستحب يف غريها، كما يستحب  أي ليس( 4)

 .فيها
وال يناس غريه، والوارد إمنا هو يف العيد، فيجب الوقوف مع النص، إذا مل ينقل ( 5)

 .فيما سوى العيد، وكما أن الفعل سنة فالرتك سنة صلى اهلل عليه وسلمعنه 
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كان رسول اهلل : لقول ابن عمر (1)(ويصليها ركعتني قبل اخلطبة)
ن العيدين قبل وأبو بكر وعمر وعثمان يصلو  صلى اهلل عليه وسلم

 .(3)فلو قدم اخلطبة مل يعتد هبا (2)اخلطبة، متفق عليه

                                         

ركعتان كغريها، أركانًا وشروطًا ووجبات أمجع املسلمون على أن صالة العيدين ( 1)
وسنًنا ونقله اخللف عن السلف، وعلمه من ضروريات الدين، ويف الصحيحني 

خرج يوم الفطر، فصلى  صلى اهلل عليه وسلموغريمها عن ابن عباس، أن النيب 
صالة الفطر واألضحى ركعتان »: ركعتني، مل يصل قبلها وال بعدها، وقال عمر

وقد خاب من  صلى اهلل عليه وسلمري قصر، على لسان نبيكم ركعتان، متام غ
بال أذان وال إقامة، ال نعلم فيه : ، ورواه أمحد وغريه، وقال الشارح وغريه«افرتى

 صلى اهلل عليه وسلمخالًفا يعتد به، ملا روى مسلم عن جابر، صليت مع النيب 
أذان وال إقامة، ويف  العيد، غري مرة وال مرتني، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة، بغري

أن ال أذان للصالة يوم الفطر، حني خيرج اإلمام، وال بعدما خيرج وال إقامة : رواية
مل يكن يؤذن يوم الفطر، وال يوم »: وال نداء وال شيء، وهلما عنه وابن عباس قاال

والعمل عليه عند أهل العلم، أنه ال يؤذن لصالة : قال الرتمذي« األضحى
 .ء من النوافلالعيدين وال لشي

والعمل عليه : وقد استفاضت السنة بذلك، وعليه عامة أهل العلم، وقال الرتمذي( 2)
وغريهم، أن صالة  صلى اهلل عليه وسلمعند أهل العلم من أصحاب النيب 

 صلى اهلل عليه وسلمالذي ثبت عن النيب : العيدين قبل اخلطبة، وقال احلافظ
ة فقهاء األمصار، وقد عده بعضهم إمجاًعا، وخلفائه تقدمي الصالة، وعليه مجاع

 .ومل يلتفت إىل خالف بين أمية
 وفاقًا أليب حنيفة والشافعي، وقال اجملد، هو قول أكثر العلماء وحكمة ( 3)
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وقبل التعوذ  (1)اإلحرام واالستفتاح)تكبرية  (يكرب يف األوىل بعد)
ملا  (3)(االثانية قبل القراءة مخسً )الركعة  (ويف) (2)زوائد (اوالقراءة ستًّ 

 صلىأمحد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن النيب  ىرو 
ا يف األوىل، ومخسا كرب يف عيد ثنيت عشرة تكبرية، سبعً   اهلل عليه وسلم

 .(4)يف اآلخرة إسناده حسن

                                         
= 

التأخري هنا واهلل أعلم أن خطبة اجلمعة شرط للصالة، والشرط مقدم على 
خطبتها سنة، والفرض املشروط خبالف خطبة العيد، وأيًضا صالة العيد فرض، و 

أهم فال يعتد هبا قبل الصالة وما نقل أن عثمان رضي اهلل عنه قدم اخلطبة على 
 .ال يصح: الصالة، أواخر خالفته، فقال املوفق وغريه

تكبرية اإلحرام ركن، وفاًقا، ال تنعقد الصالة بدوهنا، مث يستفتح بعدها مبا يستفتح ( 1)
 .الصالة به يف الصالة، ألن االستفتاح ألول

أي على تكبرية اإلحرام، وفاًقا ملالك، مث يتعوذ عقب التكبرية السادسة ألن التعوذ ( 2)
للقراءة فيكون عندها، وال يفصل بني التكبرية والتعوذ بذكر، يف كال الركعتني، ألن 
الذكر إمنا هو بني التكبريتني كما يأيت، وليس بعد التكبرية األخرية، سوى القراءة 

بريات الزوائد بعد االستفتاح، وقبل التعوذ هو قول العلماء كافة إال أبا وكون التك
 .حنيفة

وفاقا ملالك، وعنه التكبريات الزوائد سبع يف األوىل، ومخس يف الثانية وفاقا ( 3)
للشافعي، وحكاه اخلطايب وغريه عن أكثر العلماء، من الصحابة والتابعني حلديث 

صلى صالة، وعن مجاعة من الصحابة عن النيب عمرو اآليت، وفيه سوى تكبرية ال
 .مثله رواه أبو داود وغريه اهلل عليه وسلم

 ورواه ابن ماجـه، وصحـحه ابن املـديين وغـريه ويف رواية سبـع يف( 4)
= 
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يف  صلى اهلل عليه وسلماختلف أصحاب النيب : قال أمحد
لقول وائل بن  (2)(يرفع يديه مع كل تكبرية) (1)وكله جائز ،التكبري
 كان يرفع  صلى اهلل عليه وسلمإن النيب : حجر

                                         
= 

األوىل، ومخس يف اآلخرة، والقراءة بعدمها كلتيهما رواه أبو داود والدارقطين 
إىل هذا، وللرتمذي وحسنه عن كثري أنا أذهب : وصححه البخاري، وأمحد وقال

هو : بن عبد اهلل، عن أبيه عن جده، يف األوىل سبًعا، ويف الثانية مخًسا، وقال
ليس يف : أحسن شيء يف هذا الباب، وأليب داود عن عائشة حنوه، وقال البخاري

صح عنه هذا وهذا : وقال شيخ اإلسالم: الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول
من  صلى اهلل عليه وسلمروي عنه :  ذلك، وقال ابن عبد الربومل يصح عنه غري

طرق كثرية حسان، أنه كرب سبًعا يف األوىل، ومخًسا يف الثانية، ومل يرو عنه من وجه 
 .قوي وال ضعيف خالفه، وهو أوىل ما عمل به، وقال جابر مضت به السنة

 اآلخرة، وحنوه واملذهب هو األشهر، فعن ابن عباس سبع يف األوىل، ومخس يف( 1)
عن أيب هريرة وغريمها، وعن عروة أن أبيًّا وزيًدا أمراه أن يكرب سبًعا ومخًسا، وهو 

هو قول أكثر : مذهب الشافعي، وغريه من األئمة، والفقهاء السبعة، وقال العراقي
أهل العلم، من الصحابة والتابعني واألئمة، وقال مالك، هو األمر عندنا، وجاءت 

 .ال أعلم فيه خالًفا: املرفوعة، فهو سنة، قال املوفق فيه األحاديث
نص عليه، وهو مذهب مجهور العلماء، أيب حنيفة والشافعي، واألوزاعي وداود ( 2)

وابن املنذر وغريهم، ورواية عن مالك، وروي عن عمر، وقياًسا على الصالة قاله 
 كل تكبرية، يف الشافعي وغريه، وروى األثرم عن ابن عمر، أنه كان يرفع يديه يف

 .اجلنازة ويف العيد، ومل يعرف له مالف من الصحابة
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 (1)فأرى أن يدخل فيه هذا كله :التكبري، قال أمحد يديه مع
وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبرية، يف اجلنازة والعيد، وعن 

 .(2)زيد كذلك روامها األثرم

ا، واحلمد هلل كثريا، اهلل أكرب كبريً )بني كل تكبريتني  (ويقول)
وسلم  وصلى اهلل على حممد النيب وآله (3)وسبحان اهلل بكرة وأصيالً 

 سألت ابن مسعود : لقول عقبة بن عامر (4)(تسليما كثريا
حيمد اهلل، ويثين عليه، ويصلي : عما يقوله بعد تكبريات العيد، قال

 .(5)، رواه األثرم وحرب واحتج به أمحدصلى اهلل عليه وسلمعلى النيب 
                                         

أي يدخل الرفع مع التكبري كله، هلذا اخلرب وغريه، ووائل بن حجر هو ابن ربيعة ( 1)
صلى بن وائل بن يعمر احلضرمي، كان أبوه من أقيال اليمن، ووفد هو على النيب 

زل الكوفة وعقبة وكان بقية أوالد ، ن«هذا سيد األقيال»: وقال اهلل عليه وسلم
 .امللوك حبضرموت

 .وألنه يف حال القيام، فهي مبنزلة تكبرية االستفتاح( 2)
وهذا من أبلغ الثناء على اهلل، والتقديس مبا هو أهله، تعاىل وتقدس، وبكرة عبارة ( 3)

الوقت من بعد العصر إىل الغروب، ومجعه أصل وآصال  ً  عن أول النهار، وأصيال
 .ائل وأصالنوأص

 .هذا املذهب وفاًقا، للشافعي وغريه، أنه يستحب ذكر اهلل بني كل تكبريتني( 4)
 مث يدعو ويكرب، وذكره ابن املنذر وغريه، ورواه البيهقي بإسناد: وفيه( 5)

صدق أبو عبد الرمحن، وقال : جيد عن ابن مسعود، قواًل وفعاًل، وقال حذيفة
 صلى اهلل عليه وسلمليه، ويصلي على النيب حيمد اهلل، ويثين ع: شيخ اإلسالم

= 
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 (1)ألن الغرض الذكر بعد التكبري (وإن أحب قال غري ذلك)
وإذا نسي التكبري حىت  (2)على اليقني لتكبري بىنا ،وإذا شك يف عدد

ا أحرم مث وإن أدرك اإلمام راكعً  (3)قرأ سقط، ألنه سنة فات حملها
 .(4)ركع، وال يشتغل بقضاء التكبري

                                         
= 

ويدعو مبا شاء، روي حنو هذا العلماء عن عبد اهلل بن مسعود اهـ ومجهور العلماء 
يرون هذه التكبريات متوالية متصلة، وهو مذهب أيب حنيفة ومالك، وعقبة ابن 
عامر هو ابن عبس بن عمرو اجلهين، الصحايب املشهور، شهد الفتوح، وأمَّره 

 .اوية على مصر، وتويف يف خالفتهمع
ال ذكر مصوص، لعدم وروده، وهلذا نقل حرب أن الذكر غري موقت وقال شيخ ( 1)

سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال : اإلسالم، بعد قوله حيمد اهلل إخل وإن قال
اهلل، واهلل أكرب، اللهم صل على حممد، وعلى آل حممد اللهم اغفر يل وارمحين،  

اهلل أكرب كبريًا، يعين ما : جاء عن بعض السلف، كان حسنا، وكذا إن قالكما 
صلى اهلل عليه تقدم، أو قال حنو ذلك، وليس يف ذلك شيء موقت عن النيب 

وال عن أصحابه اهـ وألهنا تكبريات حال القيام، فاستحب أن يتخللها  وسلم
تكبريتني، سكتة كان يسكت بني كل : ذكر، كتكبريات اجلنازة، وقال ابن القيم

يسرية، ومل حيفظ عنه ذكر معني بني التكبريات اهـ، ويضع ميينه على مشاله بني كل 
 .تكبريتني

 .وهو األقل، وتقدم أن البناء على غالب الظن، يف غالب أمور الشرع( 2)
وفاقًا، أشبه ما لو نسي االستفتاح أو التعوذ، حىت شرع يف القراءة وكذا إن نسي ( 3)

 .وكذا إن أدرك اإلمام بعد التكبري الزائد، أو بعضه مل يأت به شيًئا منه،
 .إمجاًعا، كما أنه ال يشتغل بقراءة الفاحتة يف الفريضة فهنا أوىل( 4)
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وكذا إن أدركه  (1)ه قائما بعد فراغه من التكبري مل يقضهكوإن أدر 
كان »: عمرلقول ابن  (3)(امث يقرأ جهرً ) (2)يف أثنائه سقط ما فات

رواه  «جيهر بالقراءة يف العيدين واالستسقاء صلى اهلل عليه وسلمالنيب 
 .(4)الدارقطين

لقول  (6)(وبالغاشية يف الثانية (5)يف األوىل بعد الفاحتة بسبح)
سبح )»كان يقرأ يف العيدين بـ   صلى اهلل عليه وسلمإن النيب »: مسرة

 .(7)رواه أمحد «(هل أتاك حديث الغاشية)و «(اسم ربك األعلى
                                         

 .وفاًقا، لفوات حمله( 1)
 .وفاًقا لفوات حمل ما فات منه( 2)
ه فيهما إمجاًعا، ونقله اخللف عن السلف، واستمر عمل املسلمني عليه، ويؤيد( 3)

كان يقرأ يف األوىل بكذا، ويف الثانية بكذا، وال ريب أنه يسن اجلهر : قوهلم
 .لذلك

 (ق)كان يقرأ بـ : وسكت عليه مشس احلق، ويؤيده ما استفاض من غري وجه( 4)
 وغريها

َلَح َمْن تـَزَكَّى : ألن فيها حثًّا على الصدقة، والصالة يف قوله( 5) َوذََكَر * َقْد َأفـْ
 .وغري ذلك *َفَصلَّى  اْسَم َربِّهِ 

يعين بعد الفاحتة، للمواالة بني سبح وبينها، كما بني اجلمعة واملنافقني وذكر ( 6)
املوفق وغريه أنه ال نزاع بني أهل العلم، يف مشروعية قراءة الفاحتة، وسورة يف كل 
ركعة، من صالة العيد، قال ابن عبد الرب واجلمهور، بسبح وهل أتاك حديث 

 .صلى اهلل عليه وسلمتواتر الروايات بذلك عن النيب الغاشية ل
 والبن ماجه من حديث ابن عباس والنعمان مثله وروي عن عمر وأنس( 7)

اختاره  (اقرتبت)والثانية بـ  (ق)األوىل بـ : وغريمها وهذا أشهر الروايات وعنه
 صلى اهلل عليه وسلماآلجري وغريه، ملا يف صحيح مسلم والسنن وغريها، أنه 

= 
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يف  (خطب خطبتني كخطبيت اجلمعة)من الصالة  (فإذا سلم)
 .(1)أحكامها حىت يف الكالم

                                         
= 

ملا اشتملتا عليه من اإلخبار بابتداء اخللق والبعث  (اقرتبت)و (ق)كان يقرأ بـ 
والنشور، واملعاد، والقيام، واحلساب، واجلنة والنار، والثواب والعقاب، والرتغيب 
والرتهيب، واإلخبار عن القرون املاضية، وإهالك املكذبني، وتشبيه بروز الناس يف 

جهم من األجداث، كأهنم جراد منتشر وغري ذلك العيد بربوزهم يف البعث، وخرو 
مهما : من احلكم، وعنه ال توقيت، وفاًقا أليب حنيفة ومالك، وقال شيخ اإلسالم

 (ق)قرأ به جاز، كما جتوز القراءة يف حنوها من الصلوات، لكن إن قرأ بـ 
أو حنو ذلك مما جاء يف األثر كان حسًنا، وكانت قراءته يف اجملامع  (اقرتبت)و

الكبار بالسور املشتملة على التوحيد، واألمر والنهي، واملبدأ واملعاد، وقصص 
األنبياء مع أممهم وما عامل اهلل به من كذهبم وكفر هبم وما حل هبم من اهلالك 

 .والشقاء، ومن آمن هبم وصدقهم، وما هلم من النجاة والعافية
إال لإلمام أو من يكلمه نص  يعين حال اخلطبة من أنه حيرم، كما حيرم يف اجلمعة،( 1)

املعتمد فيه القياس على : عليه، وصححه يف تصحيح الفروع وغريه، قال النووي
السنة أن خيطب خطبتني، جيلس بينهما، ملا روى عبيد : اجلمعة، وقال الزركشي

 السنة أن خيطب اإلمام يف العيدين : اهلل بن عبد اهلل بن عتبة قال
رواه الشافعي، والبن ماجه عن جابر، خطب  خطبتني، يفصل بينهما جبلوس،

 بدأ بالصالة مث قام متوكًئا : قائما مث قعد قعدة، مث قام، ويف الصحيح وغريه
مث ينصرف فيقوم : على بالل فأمر بتقوى اهلل، وحث على طاعته، احلديث وملسلم

 مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم ويندب جلوسه إذا صعد
ليسرتيح ويرتاد إليه نفسه، ويتأهب الناس لالستماع كما تقدم املنرب، نص عليه، 

 .ال ألن يوم اجلمعة لألذان، وال أذان هنا: يف خطبة اجلمعة، وقيل
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 (يستفتح األوىل بتسع تكبريات) (1)إال يف التكبري مع اخلاطب
د، عن ملا روي سع (3)تكبريات كذلك (والثانية بسبع) (2)اا نسقً قائمً 

إلمام يوم العيد، قبل أن يكرب ا: عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، قال
خطبة  (حيثهم يف) (4)خيطب، تسع تكبريات، ويف الثانية سبع تكبريات

 .(5)(الفطر على الصدقة)

                                         

 .فيكرب معه، صرح به املوفق، وغري واحد( 1)
وفاقا، والقيام فيهما سنة، فلو خطب قاعًدا أو على راحلة فال بأس، ألهنما ( 2)

وع، وروي عن عثمان وعلي واملغرية أهنم خطبوا على نافلة، أشبهت صالة التط
رواحلهم، وقائًما حال من يستفتح، ونسًقا، أي متتابعات من غري ذكر بينهن 

نسقت الدر نسقا، من باب قتل، نظمته ونسقت الكالم عطفت بعضه : يقال
 .على بعض، وكالم نسق، على نظام واحد استعارة من الدر

 .ه، كسائر أذكار اخلطبةويكون قائًما حال تكبري ( 3)
قال عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، إنه من السنة، وذكره البغوي وغريه : قال أمحد( 4)

صلى اهلل يفتتحها باحلمد، ألنه مل ينقل عنه : عنه، واختار شيخ اإلسالم وغريه
كل أمر ذي بال، ال يبدأ فيه حبمد اهلل »: أنه افتتح خطبة بغريه، وقال عليه وسلم

يفتتح خطبه كلها  صلى اهلل عليه وسلمكان : ، وقال ابن القيم«و أجذمفه
باحلمد هلل، ومل حيفظ عنه يف حديث واحد أنه كان يفتتح خطبيت العيدين 
بالتكبري، وإمنا روى ابن ماجه يف سننه عن سعد، أنه كان يكثر التكبري أضعاف 

 .الماخلطبة، ويكثر التكبري يف خطبيت العيدين، وصوبه شيخ اإلس
 .أي حيرضهم عليها، وينشطهم على فعلها( 5)
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 (1)«أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم»لقوله عليه السالم 
ويرغبهم ) (2)ا، والوجوب والوقتا وقدرً جنسً  (ويبني هلم ما خيرجون)

ألنه ثبت أن  (3)(ة ويبني هلم حكمهااألضحى يف األضحي)خطبة  (يف
ا من ذكر يف خطبة األضحى كثريً  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

والتكبريات ) (4)أحكامها، من رواية أيب سعيد والرباء وجابر وغريهم
 .(5)سنة (الزوائد

                                         

 .أي يوم عيد الفطر، وهو املقصود من شرعها، رواه الدارقطين، وغريه( 1)
فـ جنس كرّب ومتر وقدًرا، صاع ويأيت ويبني هلم من جتب عليه، وهو كل مسلم ( 2)

م فضل له عن قوته ما جيب عليه، ومن تدفع إليه، من الفقراء وغريهم، ويبني هل
 .وقت الوجوب، واإلخراج وحنو ذلك

أي ما جيزئ يف األضحية، وما ال جيزئ، وما األفضل، ووقت الذبح وما خيرجه ( 3)
 .من األضحية ويبني هلم فضلها

يعظهم ويوصيهم ويأمرهم وكذا حديث الرباء : فحديث أيب سعيد يف الصحيحني( 4)
قبل الصالة من صلى صالتنا ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك »

خطب الناس : ، وذكر قصة شاة أيب بردة بن نيار، وحديث جابر«فال نسك له
قال : مث أتى النساء فوعظهن، وغري ذلك من األحاديث وعن زيد بن أرقم: وفيه

سنة »: يا رسول اهلل ما هذه األضاحي؟ قال صلى اهلل عليه وسلمأصحاب النيب 
: ، قال احلاكم«بكل شعرة حسنة»: فما لنا فيها؟ قال: قالوا« أبيكم إبراهيم

 .صحيح اإلسناد
 .بغري خالف علمناه: ال تبطل الصالة برتكها عمدا وال سهوا، قال الشارح: وفاقا( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

531 

وال يسن بعد التكبرية  (1)أي بني التكبريات سنة (والذكر بينها)
عطاء عن عبد اهلل  ىملا رو  (3)(طبتان سنةواخل) (2)األخرية يف الركعتني

العيد، فلما  صلى اهلل عليه وسلمشهدت مع النيب : بن السائب قال
إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة »: الصالة، قال ىقض

رواه ابن ماجه، وإسناده  «فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب
ن حضر والسنة مل (5)ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها (4)ثقات

 .(6)العيد من النساء حضور اخلطبة

                                         

وفاقا، ألنه ذكر مشروع بني التحرمية والقراءة، أشبه دعاء االستفتاح فال سجود ( 1)
 .لرتكه

 .لعدم وروده، وألنه إمنا يليها القراءة( 2)
اتفق املوجبون لصالة العيد : جيب حضورمها وال استماعهما قال غري واحد ال( 3)

إمنا أخرت : وغريهم على عدم وجوب خطبته، وال نعلم قائال بوجوهبا، قال املوفق
اخلطبة عن الصالة واهلل أعلم، ألهنا ملا مل تكن واجبة جعلت يف وقت يتمكن من 

 .أراد تركها من تركها
غلط، الفضل ابن موسى : مرسل، وقال ابن معني: نسائي، وقاالورواه أبو داود وال( 4)

 .صلى اهلل عليه وسلميف إسناده، وإمنا هو عن عطاء عن النيب 
كخطبة اجلمعة، فإهنا واجبة إمجاًعا وأما خطبة العيد فغري واجبة إمجاًعا، وقال ابن ( 5)

والتشاغل عدم الوجوب حممول على كمال اإلنصات، وإال فرتكه بالكلية، : مفلح
 .باللغو غري جائز وفاًقا

 .وأن خنرج فيهما احليض والعتق« ليشهدن اخلري ودعوة املسلمني»لعموم ( 6)
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ويكره ) (1)وأن يفردن مبوعظة، إذا مل يسمعن خطبة الرجال
وبعدها يف )أي صالة العيد  (قبل الصالة)وقضاء فائتة  (التنفل

صلى اهلل عليه خرج النيب : لقول ابن عباس (2)قبل مفارقته (موضعها
بعدمها، متفق  يوم عيد، فصلى ركعتني، مل يصل قبلهما وال وسلم
 .(4)صالة العيد (ويسن ملن فاتته) (3)عليه

                                         

ألنه عليه الصالة والسالم حيث رأى أنه مل يسمع النساء، أتاهن فوعظهن ( 1)
وحثهن على الصدقة، فدل على استحبابه يف حقهن، لفعله املتفق عليه، من 

فأمر بتقوى اهلل، وحث على طاعته، ووعظ الناس : فيهحديث جابر وغريه، و 
وذكرهم، مث مضى حىت أتى النساء، فوعظهن وذكرهن ويف الصحيح فلما فرغ 
نزل، فأتى النساء، احلديث وكان عمر خيرج من استطاع من أهله يف العيدين 

 .ويفردن بضم أوله وفتح ثالثه
ها أو بعدها، نص عليه، وهو أي موضع الصالة، لئال يتوهم أن هلا راتبة قبل( 2)

مذهب أيب حنيفة ومالك، واتباًعا للسنة، ومجاعة الصحابة، إماًما كان أو مأموًما 
 .يف صحراء أو يف مسجد

مل أمسع أحًدا : أهل املدينة ال يتطوعون قبلها وال بعدها وقال الزهري: وقال أمحد( 3)
بل تلك الصالة وال من علمائنا يذكر أن أَحدا من سلف هذه األمة كان يصلي ق

بعدها، ولئال يقتدى باملتنفل قبلها أو بعدها، أو قاضي الفائتة، وكان ابن مسعود 
وحذيفة ينهيان الناس عن الصالة قبلها، فإن خرج فصلى يف منزله، أو عاد 

إذا  صلى اهلل عليه وسلمللمصلى فصلى فيه فال بأس، ملا روى أمحد وغريه أنه 
 .رجع إىل منزله صلى ركعتني

ألن القضاء قضاؤها على صفتها، بأن يصليها ركعتني بتكبرياهتا الزوائد استحبابا ( 4)
القضاء حيكي األداء، لكن ال خيطب، وإمنا صح قضاؤها وحده، ألن األوىل 
يسقط هبا الفرض، فسومح فيها ما ال يتسامح يف اجلمعة من استحباب كوهنا 
= 
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يف يومها، قبل الزوال، أو بعده  (قضاؤها (1)بعضها)فاته  (أو)
ويسن التكبري ) (3)وكسائر الصلوات (2)لفعل أنس (على صفتها)

وإظهاره وجهر غري أنثى  (4)مل يقيد بأدبار الصلوات يأي الذ (املطلق
 .(5)به

                                         
= 

 .على صفة األوىل
ه على صفته بال نزاع، قاله الزركشي وغريه، أي بعض صالة العيد، سن له قضاؤ ( 1)

فإذا فاتته ركعة مع اإلمام أضاف « فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا»لعموم 
إليها أخرى، وكرب مخًسا، على أن ما أدرك أول صالته وتقدم وإن أدرك أقل، أمتها 

ضه أو ذكره على صفتها، بتكبرياهتا الزوائد، وإن أدركه بعد التكبري الزائد، أو بع
 .قبل الركوع مل يأت به، وإن أدركه يف اخلطبة جلس فسمعها مث صالها مىت شاء

وهو أنه رضي اهلل عنه إذا مل يشهدها مع اإلمام يف البصرة، مجع أهله ومواليه، مث ( 2)
من »قام عبد اهلل بن أيب عتبة مواله، فصلى هبم ركعتني، يكرب فيهما وحلديث 

 .رواه األثرم« أخرى فاتته صالة العيد فليصل
أي وكما تقضي سائر الصلوات ولو كان منفردا ألهنا صارت تطوعا ال اجتماع ( 3)

 .فيها
 .أي املكتوبات ويأيت، والتقييد التعيني، خالف اإلطالق( 4)
أي ويسن إظهار التكبري املطلق، يف حق كل من كان من أهل الصالة، من مميز ( 5)

واألمصار،  يم، ذكر أو أنثى من أهل القرىوبالغ، حر أو عبد، مسافر أو مق
: حكاه النووي وغريه إمجاعا، ويسن جهر الكل به، غري أنثى فتخفيه لعموم قوله

 َْولُِتَكبـُِّروا اهلَل َعَلى َما َهَداُكم  يف احليض  صلى اهلل عليه وسلمولقوله
 .«وليكربن مع الناس»
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 (2)يف البيوت واألسواق، واملساجد وغريها (1)(نيف ليليت العيدي)
 (و) (3)وجيهر به يف اخلروج إىل املصلى، إىل فراغ اإلمام من خطبته

ِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّةا لقوله تعاىل  (فطر آكد)عيد  (يف)التكبري  وا
ُروا اهللا  بِـّ ِلُتكا وا

(4). 
                                         

فاق، وكذلك هو مشروع يف مشروع يف عيد األضحى باالت: قال شيخ اإلسالم( 1)
عيد الفطر، عند مالك والشافعي وأمحد، وذكره الطحاوي مذهَبا أليب حنيفة، 

 .وقال داود هو واجب يف عيد الفطر لظاهر اآلية
كان ابن عمر يكرب يف العيدين : يف كل موضع جيوز فيه ذكر اهلل، قال أمحد( 2)

 .ا التفاق اآلثار عليهمجيعا، ويتأكد يف ليليت العيدين، ويف اخلروج إليهم
ملا أخرجه الدارقطين وغريه، عن ابن عمر، أنه كان إذا غدا يوم الفطر، ويوم ( 3)

األضحى جيهر بالتكبري، حىت يأيت املصلى، مث يكرب حىت يأيت اإلمام وقال ابن أيب 
يكرب الناس يف خروجهم من منازهلم لصاليت العيدين جهًرا حىت يأيت : موسى

فيكرب الناس بتكبري اإلمام يف خطبته، وينصتون فيما سوى ذلك، اإلمام املصلى، 
كنا نؤمر بإخراج احليض، فيكربن بتكبريهم : وعليه عمل الناس، ويف الصحيح

يكربن مع الناس، وهو مستحب عند العلماء كافة ملا فيه من إظهار : وملسلم
ن جيهر ويشرع لكل أحد أ: شعائر اإلسالم، وتذكري الغري، وقال شيخ اإلسالم

بالتكبري عند اخلروج إىل العيد، وهذا باتفاق األئمة اهـ مث إذا فرغت اخلطبة يقطع 
 .التكبري املطلق، النتهاء وقته

 #عند كماله على ما هداكم (ولتكربوا اهلل)عدة رمضان  (تكملوا)أي ( 4)
اره والتكبري فيه أوكد، من حيث أن اهلل أمر به، وهو يف النحر أوكد واخت: قال الشيخ

ونصره بأدلة منها أن يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه، وأنه جيتمع فيه 
املكان والزمان، وأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر، وال يكرب فيه أدبار 
الصلوات، وغري ذلك وما جاء من أن اهلل أمر به، ال يقتضي أوكديته على عيد 

 .النحر
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و ول (1)(يف كل عشر ذي احلجة)يسن التكبري املطلق أيضا  (و)
املقيد عقب كل فريضة يف )يسن التكبري  (و) (2)مل ير هبيمة األنعام

 .(4)ألن ابن عمر كان ال يكرب إذا صلى وحده (3)يف األضحى (مجاعة

                                         

وكان ابن عمر وأبو هريرة : ، قال البخاريمن ابتداء العشر، إىل فراغ اخلطبة( 1)
خيرجان إىل السوق يف أيام العشر، يكربان ويكرب الناس بتكبريمها والعشر هي 
األيام املعلومات، واأليام املعدودات أيام التشريق، وهي ثالث بعد يوم النحر 
وتأيت، ويستحب االجتهاد يف عمل اخلري أيام العشر، من الذكر والصيام والصدقة 

 .وسائر أعمال الرب، لألخبار
 .ويستحب إذا رآها: وقال املوفق والشارح( 2)
خاصة، ال يف الفطر، قال الزركشي، باإلمجاع الثابت بنقل اخللف عن السلف، ( 3)

ومفهومه ال يكرب عقب النوافل،وهو املذهب وفاقا، ومسافر ومميز كمقيم وبالغ يف 
كره الفصل بينه وبني الفريضة، صرح التكبري، عقب املكتوبة مجاعة، للعمومات وي

 .به ابن نصر اهلل
نعم، : تذهب إىل فعل ابن عمر، أنه ال يكرب إذا صلى وحده؟ قال: قيل ألمحد( 4)

ولنا أن قول ابن مسعود، وفعل : هو أعلى شيء يف الباب، وقال الشارح: وقال
 .ابن عمر، وال مالف هلما
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إمنا التكبري على من صلى يف مجاعة رواه ابن : وقال ابن مسعود
 (2)فيلتفت اإلمام إىل املأمومني، مث يكرب، لفعله عليه السالم (1)املنذر

روي عن عمر وعلي وابن عباس  (3)«ن صالة الفجر يوم عرفةم»
 .(4)وابن مسعود رضي اهلل عنهم
                                         

وفعل ابن : ولنا أنه قول ابن مسعود: قورواه غريه من أهل احلديث وقال املوف( 1)
وال مالف هلما يف الصحابة فكان إمجاًعا وألنه ذكر متص بوقت العيد، : عمر

يكرب نظرا إلطالق اآلية واألحاديث وهو مذهب مالك : فأشبه اخلطبة، وعنه
 .والشافعي ومجهور العلماء

صلى اهلل عليه أنه كان رواه الدارقطين وابن أيب شيبة، وغريمها، من حديث جابر، ( 2)
، إخل من حديث علي «اهلل أكرب»: إذا صلى الصبح من غداة عرفة، يقول وسلم

 .وعمار، من صالة الغداة ويقطعها صالة العصر، آخر أيام التشريق
إىل عصر آخر أيام التشريق، إن كان حمال، قال مجع، وعليه عمل الناس يف ( 3)

م، وأمجعوا عليها، واستمر عملهم عليها، األمصار، وسنة ماضية، نقلها أهل العل
 .وعرفات املشعر املعروف، اسم بلفظ اجلمع فال جيمع

رواها ابن أيب شيبة وغريه، واحلاكم عن علي وعمار مرفوًعا، والدارقطين عن ( 4)
يكرب يف صالة الفجر يوم عرفة، إىل صالة  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : جابر

كان إذا : يق، حني يسلم من املكتوبات، ويف لفظالعصر من آخر أيام التشر 
اهلل »: ويقول« مكانكم»: صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول

مداره : ، فإن قيل«أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل، واهلل أكرب، اهلل أكرب، وهلل احلمد
وثقاه، روى عنه شعبة والثوري و : على جابر بن زيد اجلعفي وهو ضعيف قيل

مل يتكلم يف جابر يف حديثه، إمنا تكلم فيه لرأيه على : وناهيك هبما، وقال أمحد
بأي أنه ليس يف املسألة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليرتك من أجله وقيل له 

= 
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وللمحرم من صالة الظهر يوم النحر إىل عصر آخر أيام )
 .(2)ألنه قبل ذلك مشغول بالتلبية (1)(التشريق

                                         
= 

باإلمجاع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، : حديث تذهب يف ذلك؟ قال
وهي أيام التشريق،  يف أَيَّاٍم َمْعُدوَداتٍ  َواذُْكُروا اهللَ : وألن اهلل تعاىل يقول

 .فيتعني الذكر يف مجيعها
أصح : هو الراجح، وعليه العمل يف األمصار، وقال شيخ اإلسالم: وقال النووي

األقوال يف التكبري، الذي عليه مجهور السلف والفقهاء، من الصحابة واألئمة، أن 
يق، عقب كل صالة، ملا يف السنن يكرب من فجر يوم عرفة، إىل آخر أيام التشر 

يوم عرفة ويوم النحر، وأيام مىن عيدنا أهل اإلسالم، وهي أيام أكل وشرب، »
، وملا رواه الدارقطين عن جابر، وألنه إمجاع من أكابر الصحابة وقال «وذكر هلل

 .هو أشهر األقوال الذي عليه العمل: ابن كثري وغريه
احملرم يكرب من صالة الظهر يوم النحر، ألن التلبية سواء كان حمرما أو حمال، وكون ( 1)

تقطع برمي مجرة العقبة، ووقته املسنون ضحى يوم العيد، فكان احملرم فيه كاحملل 
فلو رمى مجرة العقبة قبل الفجر فكذلك محال على الغالب، يؤيده أنه لو أخر 

كبري ألن مثله الرمي حىت صلى الظهر، اجتمع يف حقه التكبري والتلبية، فيبدأ بالت
مشروع يف الصالة، فهو هبا أشبه، ويؤخذ منه تقدميه على االستغفار والتهليل 
والتسبيح، وهو الذي عليه عمل الناس، وتكبري احملل، عقب ثالث وعشرين 
فريضة، واحملرم عقب سبع عشرة، وأيام التشريق حادي عشر، وثاين عشر، وثالث 

: م، أي تقديده، أو من قوهلمعشر ذي احلجة مسيت بذلك من تشريق اللح
أشرق ثبري، أو ألن اهلدي ال يذبح حىت تشرق الشمس، واملغيا ال يدخل يف الغاية 
إال يف ثالث، املرفقني والكعبني يف الغسل، وعصر آخر أيام التشريق يف التكبري 

 .املقيد
 .وأول صالة بعد قطع التلبية الظهر، ولو رمى قبل الفجر كرب عقبه( 2)
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وتأيت به كالذكر عقب الصالة،  (1)واجلهر به مسنون إال للمرأة
مجاعة كرب  (3)فاتته صالة من عامة فقضاها فيها وإذا (2)قدمه يف املبدع

فإن  (5)مكانه (قضاه)أي التكبري  (وإن نسيه) (4)لبقاء وقت التكبري
أو  (ما مل حيدث، أو خيرج من املسجد) (6)قام أو ذهب عاد فجلس

 .(7)يطل الفصل ألنه سنة فات حملها
                                         

 .يه لئال يسمعها الرجالفتخف( 1)
كان : يعين إذا صلت يف مجاعة مع رجال، وال جتهر به مطلقا قال البخاري( 2)

النساء يكربن خلف أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز ليايل التشريق، مع 
 .الرجال يف املسجد

 .أي يف هذه األيام اليت يسن فيها التكبري( 3)
التكبري املقيد، من صالة عامة الذي هو إذ ذاك يعين إذا قضى فريضة، يف أيام ( 4)

فيه، فإنه يسن التكبري إذا صالها مجاعة، ألهنا فريضة، فعلت يف تلك األيام، 
 .وصوب يف تصحيح الفروع أنه تبع للصالة يف حكم املقضي، أي فليكرب

 .ولو بعد كالمه، ما مل يطل الفصل عرًفا( 5)
، أو ذهب عنه، ناسًيا أو عامًدا عاد إليه، أي فإن قام من مكانه الذي صلى فيه( 6)

فجلس مث كرب، ألن فعله جالًسا يف مصاله سنة، فال ترتك مع إمكاهنا وإن قضاه 
 .ماشًيا فال بأس

األوىل أن : أما احلدث فإنه مبطل للصالة، والذكر تابع هلا، وقال املوفق وغريه( 7)
ما اخلروج من املسجد فألن يكرب، ألنه ذكر منفرد، فال تشرتط له الطهارة اهـ وأ

والشيخ، وألنه ذكر  يكرب، واختاره املوفق: املسجد متص بالصالة، وقال الشافعي
بعد الصالة فاستحب وإن خرج كالدعاء وأما طول الفصل فيفوت به حمله، أشبه 

 .سجود السهو فال يقضيه إذا
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ر ، كالذكىواملسبوق إذا قض (1)ويكرب املأموم إذا نسيه اإلمام
ألن األثر إمنا جاء  (عقب صالة عيد)التكبري  (وال يسن) (2) ءاوالدع

 (4)وال عقب نافلة، وال فريضة صالها منفردا ملا تقدم (3)يف املكتوبات
اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال  (5)اشفعً )أي التكبري  (وصفته) (4)تقدم

ن ألنه عليه السالم كا (6)(إال اهلل، واهلل أكرب اهلل أكرب، وهلل احلمد
 .(7)يقول كذلك رواه الدراقطين

                                         

 .ليحوز الفضيلة كالتأمني( 1)
كر والدعاء ألنه ذكر مسنون بعد الصالة فاستوى أي يأيت بالتكبري كما يأيت بالذ ( 2)

 .هو قول أكثر أهل العلم: فيه املسبوق وغريه كالذكر قال الشارح وغريه
هو ظاهر كالم أمحد، : يكرب قال القاضي: قاله أبو اخلطاب، والوجه الثاين( 3)

واختاره أبو بكر واملوفق والشارح، ألهنا صالة مفروضة يف مجاعة وأخص بالعيد 
 .انت أحق بتكبريهفك

يعين من قول ابن مسعود، وكذا من فعل ابن عمر، وأقوال األئمة يف النافلة، ( 4)
 .وأعاده ملا استثىن املاتن صالة العيد، رفعا لإليهام

يشفعه صريه شفًعا، أي  (شفع العدد)أي ال وترا، بل يقرن التكبرية بأخرى، و( 5)
 .أضاف إىل الواحد ثانًيا

صفة التكبري املنقول عن أكثر الصحابة، وقد روي مرفوًعا : ال الشيخملا تقدم، وق( 6)
 .اهلل أكرب اهلل أكرب إخل وتقدم صلى اهلل عليه وسلمإىل النيب 

إذا صلى الصبح، من غداة عرفة، أقبل  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : عن جابر( 7)
 .وتقدم« اهلل أكرب»: فيقول« مكانكم»على أصحابه فيقول 
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: وال بأس بقوله لغريه (1)قاله علي، وحكاه ابن املنذر عن عمر
 .(2)تقبل اهلل منا ومنك، كاجلواب

                                         

رواه بسند جيد عن علي وابن مسعود رضي اهلل عنهما، أهنما يكربان من فجر و ( 1)
عرفة وإىل عصر آخر أيام التشريق، وأخرجه ابن أيب شيبة وغريه، عن ابن مسعود 

كانوا يكربوا يوم عرفة، وأحدهم : موقوفا، بسند جيد، وروي عن إبراهيم قال
 .رب إخلمستقبل القبلة، يف دبر الصالة، اهلل أكرب اهلل أك

أي ال بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا، مبا هومستفيض بينهم، وحيتج لعموم ( 2)
التهنئة ملاحيدث اهلل من نعمة،ويدفع من نقمة، مبشروعية سجود الشكر، 

بقدوم رمضان وهتنئة طلحة لكعب،  صلى اهلل عليه وسلموالتعزية،وتبشري النيب 
، والقياس هتنئة املسلمني بعضهم بعًضا وإقراره له صلى اهلل عليه وسلمحبضرة النيب 

 .مبواسم اخلريات، وأوقات وظائف الطاعات
وقد روي عن طائفة من الصحابة أهنم كانوا يفعلونه ورخص فيه : وقال شيخ اإلسالم

األئمة كأمحد وغريه، وذكر احلافظ وغريه مشروعيته، وفيها آثار حيتج هبا يف مثل 
السرور، وهو يف العيدين شعار الدين، وليس   ذلك، واملقصود منها التودد وإظهار

 .كسائر األيام
ويف النصيحة هو قول الصحابة، وقول العلماء،ومنه أن يقول لغريه بعد الفراغ من 
اخلطبة، تقبل اهلل منا ومنك، وأحاله اهلل علينا وعليك، وحنو ذلك وكاجلواب ملن 

هلل علينا وعليك، وغري تقبل اهلل منا ومنك، أو حاله ا: قال له ذلك أن يقول له
: ذلك، مما جرت العادة به، ومنه املصافحة إن احتد اجلنس، ال أمرد،و قال أمحد

ال أبتدئ به، فإن ابتدأين أحد أجبته، وذلك ألن جواب التحية واجب، وأما 
 .االبتداء بالتهنئة فليس سنة مأموًرا هبا، وال هو أيضا مما هني عنه
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وال بالتعريف عشية عرفة باألمصار، ألنه دعاء وذكر، وأول من 
 .(1)فعله ابن عباس وعمرو بن حريث

                                         

أما أنا فال، والتعريف هو : قيل له، تفعله أنت؟ قال قاله أمحد رمحه اهلل، لكن( 1)
اجتماع الناس يف املساجد عشية عرفة، للدعاء والذكر، حىت تغرب الشمس، كما 
يفعله أهل عرفة، والتحقيق أن الوقوف بعرفة عبادة متصة، مبكان مصوص، فال 

س يشبه هذا التعريف به، كسائر املناسك، بل مفسدة اعتقادية تتوقع بل نف
أول من صنع : الوقوف، وكشف الرءوس يستلزم التشبه، وقال قتادة عن احلسن

حمدث، وأمجع أهل : ذلك ابن عباس، وسئل عنه اهحكم ومحاد وإبراهيم فقالوا
بدعة، مل يره أبو : العلم أن األصل يف العبادات التشريع، وقال شيخ اإلسالم

ماء أنه منكر، وفاعله ضال، حنيفة ومالك وغريمها بغري عرفة، وال نزاع بني العل
ويستحب االجتهاد يف عمل اخلري أيام عشر ذي احلجة، من الذكر والدعاء 

ما من أيام »والصيام والصدقة، وسائر أعمال الرب، ألهنا أفضل األيام حلديث 
فأكثروا »، ويأيت ألمحد «العمل الصاحل فيها أحب إىل اهلل من عشر ذي احلجة

 .«حضرا وسفراً  فيهن من التهليل والتكبري
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 .(1)باب صالة الكسو 

 
 .(2)وضمها، ومثله، خسفت كسفت بفتح الكاف: يقال

                                         

أي صفتها وأحكامها وما يتبع ذلك، وهي سنة مؤكدة بالكتاب والسنة، واتفاق ( 1)
َوِمْن آيَاِتِه اللَّْيُل : املسلمني، أما الكتاب فاستنبطها بعضهم من قوله تعاىل

فقد  وأما السنة َوالنَـَّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر ال َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َوال لِْلَقَمرِ 
وحكى االتفاق على مشروعيتها مجع  صلى اهلل عليه وسلمتواترت عن رسول اهلل 

والكسوف آية من آيات اهلل، خيوف اهلل به عباده، ويعتربهم فينظر من حيدث 
وملا كسفت الشمس،  َوَما نـُْرِسُل ِباآليَاِت ِإال خَتِْويًفا: منهم توبة قال تعاىل

إىل املسجد مسرًعا فزعا، جير رداءه فصلى  لمصلى اهلل عليه وسخرج رسول اهلل 
بالناس، وأخربهم أن الكسوف آية من آيات اهلل، خيوف اهلل به عباده، وأنه قد 
يكون سبب نزول عذاب بالناس، وأمر مبا يزيله، فأمر بالصالة عند حصوله، 
والدعاء واالستغفار والصدقة والعتق، وغري ذلك مما يدفعه من األعمال الصاحلة 

 يكشف ما بالناس، وفيه االستعداد باملراقبة هلل، وااللتجاء إليه عند اختالف حىت
 .األحوال، وحدوث ما خياف بسببه

كسفت الشمس وخسفت وبالعكس، : بفتح اخلاء وضمها، ومها مبعىن يقال( 2)
: ويقال انكسفا وخسفا وخسفا واخنسفا، وكالمها جاءت به األخبار وقال ثعلب

لقمر، وكسفت الشمس، وهو األشهر يف ألسنة الفقهاء، خسف ا: أجود الكالم
كسفت الشمس كسوًفا، والكسف مصدر : والكسوف مصدر الزم يقال

كسفها اهلل كسًفا، ومعىن الكسف التغري إىل سواد، واخلسوف ذهاب : املتعدي
النور أو النقصان وكسفت الشمس كأهنا أسودت يف املرأى، وذهب شعاعها وإمنا 

 .ا، وخسف القمر، وقع يف ظل األرضحال القمر دوهن
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وفعلها ثابت  (1)وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه
واِمْن آيااِتِه : واستنبطها بعضهم من قوله تعاىل (2)بالسنة املشهورة

ِر  ُر َل تاْسُجُدوا ِللشَّْمِس واَل ِلْلقاما اُر واالشَّْمُس وااْلقاما اللَّْيُل واالنَـّها
لاقاُهنَّ وااْسُجُدوا هلِل الَِّذي  خا

(3). 
                                         

أي والكسوف ذهاب ضوء الشمس كله أو ضوء القمر كله أو بعض ضوء ( 1)
 .وحنوه القمر« ينجلي»الشمس أو القمر، واملراد استتاره ال فقده لقوله 

ففي الصحيحني والسنن واملسانيد  صلى اهلل عليه وسلماملستفيضة من أمره وفعله ( 2)
: منها ما أخرجاه من حديث أيب مسعود األنصاري قال: ريةوغريها، من وجوه كث

: فقال الناس صلى اهلل عليه وسلمانكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النيب 
إن » صلى اهلل عليه وسلمانكسفت الشمس ملوت إبراهيم، فقال رسول اهلل 

رأيتم  الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل، ال ينكسفان ملوت أحد، وال حلياته فإذا
وفيهما أيًضا من حديث املغرية، حنوه، « ذلك فافرغوا إىل ذكر اهلل، وإىل الصالة

وفيهما من حديث جابر حنوه ويف  «فادعوا اهلل وصلوا حىت ينجلي»ويف آخره 
فصلوا وادعوا حىت »، ويف رواية عن ابن مسعود، «فصلوا حىت ينجلي»آخره 

، ويأيت، ويف «ما بكمحىت يكشف »، ومن حديث عائشة «ينكشف ما بكم
هذه اآليات اليت يرسل اهلل، ال تكون ملوت أحد »: البخاري عن أيب موسى قال

وال حلياته، ولكن اهلل خيوف هبا عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إىل ذكر 
صلى  أنه صلى اهلل عليه وسلموغري ذلك مما استفاض عنه  «اهلل ودعائه واستغفاره

 .الكسوف، يوم مات ابنه إبراهيمباملسلمني صالة 
أي اسجدوا هلل عند كسوفهم واملراد على هذا التقدير الصالة، عند طائفة من ( 3)

أهل العلم، فإنه حيث كان شرك املشركني منه بالشمس والقمر، وهو جعل حق 
أهنا من رب العاملني لبعض اخللق، فاالستنباط بأن اهلل أمر بالسجود بعد ذكر 

عند تغريمها، فاستنبطوا السجود من عمومها، ودل على أنه يسجد آياته، ووقته 
= 
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لقول  (2)ويف جامع أفضل (1)(مجاعة)صالة الكسوف  (تسن)
فقام وكرب، : إىل املسجد صلى اهلل عليه وسلمخرج رسول اهلل : عائشة

 .(3)وصف الناس وراءه، متفق عليه

                                         
= 

احتج بقوله : عند آياته، ويرشحه ما ورد يف السنة، وقال زكريا األنصاري
 َِواْسُجُدوا هلل  أي عند كسوفها، ألنه أرجح من احتمال أن املراد النهي عن

لنهي، واملراد على عبادهتما، ألهنم كانوا يعبدون غريمها، فال معىن لتخصيصهما با
تقدمي متام هذا االحتجاج بالسجود الصالة اهـ واحلكمة يف ذلك واهلل أعلم، ملا 
حيصل عند ذلك من اخلشوع، واملراقبة يف تلك احلال املدهشة حبيث أن آيتني من 
أعظم آيات اهلل، ال صنع هلما، بل مها كسائر املخلوقات، يطرأ عليهما النقص 

آيتان من آيات اهلل، يعترب هبما عباده، فينظر من حيدث »محد والتغيري كغريمها، وأل
 .«منهم توبة

وهو أفضل وفاقا، وقيل بوجوهبا، وتقدم تأكد سنيتها وحكاه الوزير والنووي ( 1)
وغريمها إمجاعا، ومذهب مالك وأيب حنيفة يصلى خلسوف القمر فرادى، وثبتت 

حمول عن نائب الفاعل، األحاديث بالتسوية، ومجاعة بالنصب على التمييز، 
 .ويصح جعله حاال، ويصح الرفع أي فيها

صلى اهلل وفاقا، وتشرع يف حق النساء، ألن عائشة وأمساء صلتا مع رسول اهلل ( 2)
صلى ألن النيب « الصالة جامعة»رواه البخاري، ويسن أن ينادى هلا  عليه وسلم

ه، واتفقوا على أنه ال بعث مناديا ينادي الصالة جامعة متفق علي اهلل عليه وسلم
 .يؤذن هلا، وال يقام

وألمحد فافزعوا إىل املساجد، فإن مل خيرج اإلمام هلا صلوها مجاعة، فإن مل جيدوا ( 3)
 .إماًما يصلي هبم صلوها فرادى، وهذا مذهب مالك والشافعي
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الشمس  (إذا كسف أحد النريين) (1)كسائر النوافل  (وفرادى)
كاستسقاء وحتية   ىوال تقضووقتها من ابتدائه إىل التجلي  (2)والقمر
 .(4)(ركعتني)فيصلي  (3)مسجد

                                         

فلم يشرتط هلا اجلماعة ال حضًرا وال سفًرا، فال يشرتط هلا اإليطان، وال يشرتط ( 1)
هلا أيضا إذن اإلمام وفاقا، ألهنا نافلة، وكاجلمعة وأوىل، ويسن ذكر اهلل والدعاء 
واالستغفار والتكبري، والصدقة والعتق، والتقرب إىل اهلل ما استطاع العبد من 

احلديث « فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهلل، وكربوا وصلوا وتصدقوا»: القرب، لقوله
 .، فيهمتفق عليه، وهلما أنه أمر بالعتاقة

، متفق عليه، وملا تواتر من «فصلوا»لقوله عليه الصالة والسالم فإذا رأيتم ذلك ( 2)
وعبارة املقنع وغريه، إذا كسف الشمس أو القمر فزع  صلى اهلل عليه وسلمفعله 

 صلى اهلل عليه وسلمالناس إىل الصالة، وهو أوىل حظا على املبادرة لقوله 
إىل املساجد وخرج جير رداءه مسرًعا إليها  ، ويف لفظ«فافزعوا إىل الصالة»

 .صلوات اهلل وسالمه عليه
أي وقت صالة الكسوف من ابتداء كسوف الشمس أو القمر، إىل جتليه لقوله ( 3)

رواه « إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، حىت ينجلي» صلى اهلل عليه وسلم
 أي ال تقضي صالة الكسوف بعد التجلي، كما ال تقضي صالة.مسلم

إذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة، : االستسقاء وحتية مسجد لفوات حملها، لقوله
فجعله غاية هلا، فإن جتلى قبل أن يعلموا به مل يصل له وفاقا، وألن املقصود منها 

 .زوال العارض، وعود النعمة بنورمها وقد حصل
ابر وابن بأربع ركعات، وأربع سجدات، كما ثبت من غري وجه، عن عائشة وج( 4)

 عباس وعمرو بن العاص وغريهم، وقال الشافعي وأمحد والبخاري
هذا أصح ما يف الباب، وهو مذهب مجهور : وابن عبد الرب والشيخ وغريهم 

 .العلماء وباقي الروايات ضعيفة
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ولو يف كسوف  (ايقرأ يف األوىل جهرً ) (1)ويسن الغسل هلا
 (مث يركع) (3)من غري تعيني (بعد الفاحتة سورة طويلة) (2)الشمس

أي يقول  (ويسمع)رأسه  (مث يرفع) (4)من غري تقدير (طويالً )ا ركوعً 
 .أي (وحيمد)مسع اهلل ملن محده، يف رفعه 

                                         

الصواب أنه ال ينبغي لتأكد سنية املبادرة إىل فعلها من حني العلم به، قال ابن ( 1)
 صلى اهلل عليه وسلمحيح أنه ال يسن الغسل هلا، ألن النيب الص: القيم وغريه

 .وأصحابه مل يغتسلوا هلا، بل بادروا إىل فعلها
جهر يف صالة اخلسوف،  صلى اهلل عليه وسلمحلديث عائشة املتفق عليه، أنه ( 2)

وللرتمذي وصححه أنه صلى صالة الكسوف، فجهر بالقراءة فيها، قال أمحد 
أصح ما يف الباب، وباقي الروايات معللة ضعيفة، وقال شيخ هذا : وابن عبد الرب

ثبت يف الصحيح اجلهر بالقراءة فيها، لكن روى يف القراءة املخافتة، : اإلسالم
باملسلمني  صلى اهلل عليه وسلمواجلهر أصح اهـ والكسوف الذي صلى رسول اهلل 

 .فيه، إمنا وقع أول النهار بال نزاع
ه، واقتصر عليه يف املقنع واملنتهى وغريمها، وذكر مجاعة يقرأ قاله يف املبدع وغري ( 3)

قام قياما طويال حنوا من سورة : بالبقرة أو قدرها، ويف الصحيحني عن ابن عباس
البقرة، وحزرت عائشة أنه قرأ هبا، ويف الثانية بآل عمران، وهذا مذهب مالك 

 .ءةوالشافعي، ومهما قرأ به من السور جاز، لعدم تعيني القرا
: حنو مائة آية، وهو مذهب الشافعي، وقيل: جزم به مجاعة، ويف الشرح وغريه( 4)

 .بقدر معظم القراءة واألوىل أن يكون نسبيا كالفريضة
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مث يقرأ الفاحتة ) (1)ربنا ولك احلمد، بعد اعتداله كغريها: يقول
 (3)وهو دون األول)الركوع  (مث يركع فيطيل (2)وسورة طويلة دون األوىل

مث يسجد سجدتني ) (4)فيسمع وحيمد كما تقدم، وال يطيل (مث يرفع
عة الرك (مث يصلي) (6)وال يطيل اجللوس بني السجدتني (5)(طويلتني

 .((7)األوىل)الركعة  (الثانية كـ)

                                         

 .يعين من الصلوات، وتقدم ما يقوله فيها( 1)
آل عمران أو قدرها ومذهب : يعين دون القراءة يف األوىل كمعظمها، ويف الشرح( 2)

 .ي، أهنا ال تصح الصالة إال بقراءة الفاحتة يف القيام الثاينمالك والشافع
نسبته إىل القراءة كنسبة ركوع األوىل من قراءة األوىل، قاله يف املبدع وغريه، ويف ( 3)

 .الشرح حنوا من سبعني آية
يعين اعتداله وفاقا، وحكاه القاضي إمجاع العلماء، لعدم ذكره يف الرويات ( 4)

ربنا ولك احلمد، محًدا كثريًا طيًبا مبارًكا إىل آخره،  : أ بل يقولالصحيحة، وال يقر 
 .صلى اهلل عليه وسلمكما ثبت ذلك يف الصحيحني من فعله 

ما ركعت ركوعا قط، وال سجدت سجودا قط  : بالنسبة إىل القيام، قالت عائشة( 5)
مل يرد  كان أطول منه، وهو ثابت من رواية مجاعة، وال يزيد عليهما إمجاًعا، ألنه

 .يف شيء من األخبار
 .إمجاًعا لعدم وروده( 6)
بركوعني طويلني، وسجودين طويلني، مثل ما فعل يف الركعة األوىل إمجاًعا ( 7)

 .لألخبار
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لفعله  (مث يتشهد ويسلم) (1)لكن دوهنا يف كل ما يفعل فيها
كما روي عنه ذلك من طرق، بعضها يف   (2)عليه الصالة والسالم

وال يشرع هلا خطبة، ألنه عليه الصالة والسالم أمر هبا  (3)الصحيحني
 .(4)هبا دون اخلطبة

                                         

القراءة يف كل قيام أقصر مما قبله، وكذا التسبيح، : وفاقًا، قال القاضي وغريه( 1)
لى إطالة الركوع والسجود حنو وحكاه النووي وغريه اتفاق أهل العلم، واجلمهور ع
 .الذي قبله، لألحاديث الصحيحة الصرحية يف ذلك

 أنه صلى باملسلمني صالة  صلى اهلل عليه وسلمالذي استفاض عنه ( 2)
الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم، واألحاديث الصحيحة يف ذلك كلها متفقة ال 

 .ختتلف
وت عائشة رضي اهلل عنها أن وكذا يف املسانيد والسنن وغريها، فمنها ما ر ( 3)

فخرج رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلمالشمس خسفت على عهد رسول اهلل 
صلى اهلل فقام وكرب، وصف الناس وراءه، فاقرتأ رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم

مسع اهلل ملن : قراءة طويلة، مث كرب فركع ركوًعا طوياًل، مث رفع رأسه فقال عليه وسلم
ك احلمد، مث قام فاقرتأ قراءة طويلة هي أدىن من القراءة األوىل، مث  محده، ربنا ول

مسع اهلل ملن محده، : كرب فركع ركوًعا طوياًل، هو أدىن من الركوع األول، مث قال
ربنا ولك احلمد، مث سجد مث فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك حىت استكمل أربع 

متفق عليه، ومنها ما  ركعات، وأربع سجدات واجنلت الشمس قبل أن ينصرف
رواه جابر وابن عمر وابن عباس وغريهم من غري وجه، ويف بعض ألفاظ حديث 

 .جابر، حىت جعلوا خيرون
بعد  صلى اهلل عليه وسلموهذا مذهب أيب حنيفة ومالك، وإمنا خطب النيب ( 4)

 خيطب وفاقا للشافعي ومجهور السلف: الصالة ليعلمهم حكمها، وعنه
= 
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بل يدعو ويذكر كما لو كان  (1)وال تعاد إن فرغت قبل التجلي
 (3)(أمتها خفيفة)أي الصالة  (فإن جتلى الكسوف فيها) (2)وقت هني

متفق  «فصلوا وادعوا، حتى ينكشف ما بكم»لقوله عليه السالم 
 .(4)عليه من حديث ابن مسعود
                                         

= 

انصرف فخطب الناس،  صلى اهلل عليه وسلمن عائشة، أن النيب ملا يف الصحيح ع
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهلل، ال »: فحمد اهلل وأثىن عليه، وقال

ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك، فادعوا اهلل وكربوا، وصلوا 
باإلكثار من إخل فيسن أن خيطب، وحيذرهم الغفلة، واإلغرتار، ويأمرهم « وتصدقوا

 .صلى اهلل عليه وسلمالدعاء واالستغفار كما ثبت ذلك عن النيب 
مل يزد على  صلى اهلل عليه وسلموفاقًا ألنه سبب واحد، فال يتعدد مسببه، وألنه ( 1)

 .ركعتني
يعين من أنه يدعو ويذكر وال يصلي، فكذلك إن فرغت الصالة قبل التجلي، ( 2)

فإن فرغ من الصالة قبل : ذكر، قال شيخ اإلسالميدعو ويذكر لألمر بالدعاء وال
التجلي ذكر اهلل ودعاه، إىل أن يتجلى اهـ وتقدم أن ذوات األسباب تفعل يف 
أوقات النهي، لألدلة الدالة على ذلك، املخصصة لعموم النهي، فيصلي صالة 
الكسوف إذا حصل الكسوف، ولو كان وقت هني، لألمر املطلق بالصالة إذا 

 .فحصل الكسو 
َوال تـُْبِطُلوا : ألن املقصود التجلي وقد حصل، وعلم منه أنه ال يقطعها لقوله( 3)

 .َأْعَماَلُكمْ 
 حىت »ومن حديث عائشة « حىت ينجلي»وتقدم من حديث املغرية وجابر، ( 4)

  ، وغريها من األدلة، على أن الصالة تكون وقت الكسوف إىل أن«يكشف ما بكم
والكسوف يطول زمانه تارة، ويقصر أخرى، حبسب ما : يتجلى، قال شيخ اإلسالم

= 
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الشمس أو طلع  (أو طلعت (1)وإن غابت الشمس كاسفة)
 .(2)مل يصل (والقمر خاسف)الفجر 

                                         
= 

يكسف منه، فقد تكسف كلها، وقد يكسف نصفها أو ثلثها، فإذا عظم 
الكسوف طول الصالة، حىت يقرأ بالبقرة وحنوها يف أول ركعة، وبعد الركوع الثاين 

 صلى اهلل عليه وسلميقرأ بدون ذلك، وقد جاءت األحاديث الصحيحة عن النيب 
رنا، وذكر ما تقدم منها، وشرع ختفيفها لزوال السبب، وكذا إذا علم أنه ال مبا ذك

يطول، وإن خف قبل الصالة شرع وأوجز، وعليه مجاهري أهل العلم، ألهنا شرعت 
 .لعلة وقد زالت، وإن جتلى قبلها مل يصل وتقدم

: مل يصل، ومفهومه أنه إن غاب القمر خاسًفا ليال يصلي، قال يف الفروع( 1)
ألشهر أن يصلي إذا غاب خاسًفا لياًل اهـ، وغيوبته خاسًفا لياًل ال ميكن ألنه ال وا

ينخسف إال يف ليايل اإلبدار، إذا تقابل جرم الشمس والقمر، فحالت بينهما 
وقد أجرى اهلل العادة أن القمر ال ينخسف إال وقت : األرض، قال الشيخ

ٍل معتادة، من عرفها عرف اإلبدار، وهي الليايل البيض، وللشمس والقمر ليا
الكسوف واخلسوف، كما أن من علم ما مضى من الشهر يعلم أن الشهر يطلع 
يف الليلة الفالنية أو اليت قبلها، والعلم بالعادة فيه، يعرفه من يعرف حساب 
جرياهنما وليس من باب علم الغيب، وإذا تواطأ خربهم بوقت الصالة ال يكادون 

على خربهم حكم شرعي، فإهنا ال تصلى إال إذا  خيطئون ومع ذلك ال يرتتب
معرفة الكسوف ال خيتص باملنجمني، بل هو : شاهدنا ذلك اهـ، وقال غري واحد

 .مما إذا حسبه احلاسب عرفه
أي أو طلعت الشمس والقمر خاسف مل يصل، قواًل واحًدا، أو طلع الفجر ( 2)

طلعت الشمس وهو  والقمر خاسف مل يصل، قدمه القاضي وغريه، أشبه ما إذا
 .خاسف
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ويعمل باألصل يف بقائه  (1)هب وقت االنتفاع هبماألنه ذ
لعدم نقله عنه وعن  (3)(أو كانت آية غري الزلزلة مل يصل) (2)وذهابه
مع أنه وجد يف زماهنم انشقاق القمر،  (4)عليه السالم هأصحاب

 .(5)وهبوب الرياح والصواعق
                                         

وزال التخويف، وانعدمت العلة اليت ألجلها شرعت الصالة، وصوابه إفراد الضمري ( 1)
 .ملا تقدم

 .ألن القمر آية الليل، وقد ذهب الليل: وقال غري واحد
أي يعمل إذا شك يف الكسوف باألصل، فال يصلى إذا شك يف وجوده مع غيم ( 2)

ى إذا علم الكسوف، مث حصل غيم فشك يف وحنوه، ألن األصل عدمه، ويصل
التجلي ألن األصل بقاؤه، وكذا إذا خرج بعضه صافيا، وشك يف ذهابه عن باقيه، 

وذهابه إذا : يف بقائه، عن قوله: يغين قوله: ألن األصل عدم ذهابه، وقد يقال
ٍٍ أو بعًضا  .املراد أنه يعمل باألصل يف بقائه كاًل

ذلك كظلمة هناًرا، وضياًء لياًل، وريح شديدة وصواعق وفاقًا ملالك والشافعي، و ( 3)
 .وثلج ومطر دائمني

وأصحابه هو السنة، كما أن ما  صلى اهلل عليه وسلمفرتكه مع وجوده يف زمنه ( 4)
 .فعله هو وأصحابه هو السنة

كما هو مستفيض وال ينكر وجود اآليات يف عصرهم إال مكابر وانشقاق القمر ( 5)
ومل يصل هلا،  صلى اهلل عليه وسلمليت دلت على رسالة حممد من أكرب اآليات ا

يصلي لكل آية، وفاًقا أليب حنيفة، وصرح به يف النصيحة وقال ابن أيب : وعنه
قيل يصلى للرجفة، : يصلى لكل آية، وهو ظاهر كالم أمحد، ويف الرعاية: موسى

ظلمة النهار، ويف الصاعقة، والريح الشديدة، وانتشار النجوم، ورمي الكواكب، و 
 .وضوء الليل وجهان

 يصلى لكل آية كما دل على ذلك السنن واآلثار وقاله: وقال شيخ اإلسالم
= 
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 ىوأما الزلزلة وهي رجفة األرض واضطراهبا وعدم سكوهنا فيصل
 ىورو  (2)لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي (1)دامتهلا إن 

وإن ) (3)لو ثبت هذا احلديث لقلنا به: الشافعي عن علي حنوه، وقال
يف كل ركعة بثالث ركوعات، أو أربع، أو )الكسوف  يمصل (أتى

 رواه مسلم من حديث  (مخس جاز

                                         
= 

احملققون من أصحاب أمحد وغريهم، ولوال أن ذلك يكون لشر وعذاب مل يصح 
التخويف بذلك، وهذه صالة رهبة وخوف، كما أن صالة االستسقاء صالة 

أن يدعوه خوًفا وطمًعا وقال عليه الصالة  رغبة، ورجاء، وقد أمر اهلل عباده
: وقال ابن القيم «إذا رأيتم من هذه األفزاع شيًئا، فافزعوا إىل الصالة»: والسالم

التخويف إمنا يكون مبا هو سبب لشر املخوف، كالزلزلة والريح العاصف، وإال 
دل ف« إذا رأيتم آية فاسجدوا»: فما وجوده متكرر ال حيصل به ختويف اهـ وقال

على أن السجود شرع عند اآليات، وينبغي أن يوعظوا عند نزول البالء، ويؤمروا 
بالتوبة والصدقة، وإن صلى أحدهم يف بيته ركعتني، توبة إىل اهلل فحسن، ألن 

 .صالة التوبة مشروعة
أي الزلزلة وسببها واهلل أعلم جوالن الرياح يف األرض، ودخوهلا يف جتاويفها، ( 1)

خبرة وتطلب منفًذا ويتعذر فيأذن اهلل هلا يف التنفس، فتحدث فيها وحتدث فيها األ
الزالزل العظام، وحيدث من ذلك اخلوف للعباد، واخلشية واإلنابة، واإلقالع عن 

إن ربكم يستعتبكم : املعاصي، والتضرع إىل اهلل، والندم، حىت قال بعض السلف
 . تدم الزلزلة مل يصل هلاورمبا تنخسف منها قطعة، وهتوي يف باطن األرض، فإن مل

 .يف سننه، وابن جرير عن عبد اهلل بن احلارث رضي اهلل عنهما( 2)
 .هو ثابت عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: وقال( 3)
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ست ركعات، يف أربع  صلى صلى اهلل عليه وسلمجابر، أن النيب 
 صلى اهلل عليه وسلم صلى النيب :ومن حديث ابن عباس (1)سجدات

وروي أبو داود عن أيب ابن كعب،  (2)مثاين ركعات، يف أربع سجدات
صلى ركعتني، يف كل ركعة مخس ركعات  صلى اهلل عليه وسلمأنه 

واتفقت الروايات على أن عدد الركوع يف الركعتني  (3)وسجدتني
 . (4)سواء

                                         

هو من وجه منقطع، وحنن ال نثبت املنقطع على : لكن سئل عنه الشافعي فقال( 1)
زاد على ركوعني يف ركعة، هي  االنفراد ووجه نراه واهلل أعلم غلطًا وقال الشيخ فيما

 .مرة واحدة صلى اهلل عليه وسلمغلط وإمنا صلى 
ليس : ومع كونه يف صحيح مسلم، وصححه الرتمذي، فقد قال ابن حبان( 2)

بصحيح، ألنه من رواية حبيب، عن طاوس،ومل يسمعه حبيب منه، وحبيب 
 .معروف بالتدليس

سيء احلفظ وقال ابن : قال الفالسلكن يف إسناده عيسى بن عبد اهلل الرازي، ( 3)
خيلط، وقال البخاري وغريه، من أهل العلم باحلديث، ال مساغ حلمل : املديين

هذه األحاديث على بيان اجلواز، إال إذا تعددت الواقعة وهي مل تتعدد ألن 
يف كسوف الشمس يوم مات ابنه  صلى اهلل عليه وسلممرجعها كلها إىل صالته 

ب ترجيح أخبار الركوعني فقط، ألهنا أصح وأشهر اهـ واملصري إبراهيم، وحينئذ جي
 .إىل الرتجيح أمر ال بد منه، وأحاديث الركوعني، أصح وأرجح بال مرية

يعين أنه أتى يف كل ركعة بركوعني على الصحيح، ويف بعض الروايات ثالث ( 4)
 .ركوعات، وأربع ومخس يف كل ركعة
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وما بعد األول  (1)قال بعض الصحابة وبكل نوع :قال النووي
وتقدم جنازة على   (3)ويصح فعلها كنافلة (2)سنة، ال تدرك به الركعة

 .(4)كسوف، وعلى مجعة وعيد أمن فوهتما

                                         

ة الكسوف أنواع، ولكن الذي استفاض عند قد ورد يف صال: وقال شيخ اإلسالم( 1)
ورواه البخاري ومسلم من غري  صلى اهلل عليه وسلمأهل العلم بسنة رسول اهلل 

وجه، وهو الذي استحبه أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأمحد رمحهم اهلل، أنه 
 .صلى هبم ركعتني، يف كل ركعة ركوعان

 .ال تدرك به الركعةأي وما بعد الركوع األول يف كل ركعة ( 2)
إن جتلى قبل الركوع األول، أو فيه، وإال أمتها صالة كسوف، لتأكدها ( 3)

 .خبصائصها
وفاًقا، فتقدم صالة جنازة على صالة كسوف، ألهنا فرض كفاية وخيشى على ( 4)

امليت باالنتظار، فيقدم على ما يقدم عليه، والوجه الثاين يقدم الكسوف وصوبه 
ويقدم هو على مجعة إن أمن فوهتا، ومل يشرع يف خطبتها  يف تصحيح الفروع،

وفاقًا، ويقدم على مكتوبة أمن فوهتا خشية جتليه قبل الصالة ولألمر باإلسراع 
إليه، فإن خيف فوت اجلمعة، أو كان شرع يف خطبتها، أو خيف فوت مكتوبة 

د، إن قدمت، لتعني الوقت هلا، إذ السنة ال تعارض فرًضا، ويقدم على صالة عي
أمن فواته اتفاقا، قاله يف الفروع وغريه، واتفاقه مع العيد بعيد، ال يتصور 

 .اجتماعهما ومل جتربه عادة
 وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء، ومن اجتماع صالة العيد والكسوف: قال شيخ اإلسالم

فهذا ذكروه يف ضمن كالمهم، فيما إذا اجتمع صالة الكسوف وغريها من 
دروا اجتماعها مع الظهر والوتر، وذكروا صالة العيد مع عدم الصلوات، فق

تقديرهم ذلك  استحضارهم، هل ميكن ذلك يف اخلارج أو ال ميكن؟ فال يوجد يف
= 
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، ويتصور  (1)وتقدم تراويح على كسوف، إن تعذر فعلهما
 .(2)كسوف الشمس والقمر يف كل وقت

                                         
= 

العلم بوجود ذلك يف اخلارج، لكن استفيد من ذلك العلم علم ذلك على تقدير 
ين األذهان وجوده، كما يقدرون مسائل يعلم أهنا ال تقع، لتحرير القواعد، ومتر 

قد يتصور بأن يشهدوا على نقصان رجب وشعبان فيقع : على ضبطها اهـ وقيل
العيد يف آخر رمضان، فإن خشي فواته قدم وفاقا، ألن صالة العيد واجبة يف قول 

 .والكسوف سنة
أي الرتاويح والكسوف يف وقتهما، ألن الرتاويح ختتص برمضان، فتفوت بفواته، ( 1)

الوجه الثاين يقدم الكسوف، صوبه يف تصحيح الفروع، والكسوف بالتجلي، و 
ألن الكسوف آكد، ويقدم على وتر، ولو خيف فوته، ألنه يقضى دوهنا وألهنا 

 .آكد منه
وال ميكن كسوف الشمس إال يف االستسرار، آخر الشهر، إذا : وقال يف اإلقناع( 2)

بال اهـ فكسوف اجتمع النريان، وال خسوف القمر إال يف اإلبدار، وهو إذا تقا
الشمس حبيلولة القمر بيننا وبينها، فيمنع وصول ضوئها إلينا، وخسوف القمر 
حبيلولة األرض، بينه وبني الشمس، فيقع ظلها عليه، ألن نوره مستمد من نورها، 

 .فإذا حالت األرض بينهما صار ال نور له
االستسرار، أجرى اهلل العادة أن الشمس ال تنكسف إال وقت : وقال شيخ اإلسالم

وأن القمر ال ينخسف إال وقت اإلبدار، ومن قال من الفقهاء، إن الشمس 
 .تنخسف يف غري وقت االستسرار فقد غلط

ما ليس له به علم، والكسوف واخلسوف هلما أوقات مقدرة، كما لطلوع : وقال
 اهلالل وقت مقدر، وذلك مما أجرى اهلل عادته بالليل والنهار، 

 ان الشمس، وذلك من آيات اهلل، وما يروى عن الواقدي وسائر ما يتبع جري
 مات يوم العاشـر من الشهر وهو الـيوم صلى اهلل عليه وسلمأن ابن النيب 

الذي كسفت فيه الشمس، فغلط، وهو ال حيتج مبسانيده، فكيف مبا أرسله من غري 
= 
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 .(2)مث دفع فإن وقع بعرفة صلى (1)واهلل على كل شيء قدير

                                         
= 

قطعا، أن يسنده إىل أحد، وهذا فيما مل يعلم أنه خطأ فأما هذا فيعلم أنه خطأ 
والفقهاء رمحهم اهلل ذكروه مع عدم استحضارهم هل ذلك ممكن أم ال؟ ومن جوز 
هذا فقد قال ما ليس له به علم، ومن حاج يف ذلك فقد حاجَّ فيما ليس له به 

 .علم
بإمجاع املسلمني، بقدرة عامة شاملة، متعلقة بكل ممكن، وهو ما ليس بواجب ( 1)

فقت مجيع الكتب والرسل أنه تعاىل قادر على  الوجود، وال مستحيل الوقوع، بل ات
كل شيء، فال يعجزه شيء يريده، بل هو الفعال ملا يريد، ما شاء كان وما مل 

 .يشأ مل يكن
أي فإن وقع الكسوف بعرفة صلى صالة الكسوف، مث دفع، وتقدم أنه مستحيل  ( 2)

ري وقته، كسوفها بعرفة، ومل جتر به عادة، كما مل جتر باالستهالل وحنوه يف غ
 .واملستحيل عادة كاملستحيل يف نفسه
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 (1)باب صالة اَلستسقاء

 
على صفة مصوصة، أي الصالة  (2)وهو الدعاء بطلب السقي
أي أحملت،  (إذا أجدبت األرض) (3)لطلب السقي على الوجه اآليت

 .(4)واجلدب نقيض اخلصب

                                         

أي صفتها وأحكامها، وما يتعلق بذلك، واالستسقاء استفعال من السقي، بضم ( 1)
السني، والنفوس جمبولة على الطلب ممن يغيثها، وال تلتفت فيه إال لبارئها، وكان 

 .يف األمم املاضية، وأمجع املسلمون على مشروعيته
نداء اهلل نداء ملتبًسا بطلب : االستسقاء شرًعا: أو املالبسة، أيالباء للتصوير ( 2)

 .السقي، أي استنزال الغيث على البالد والعباد
صالهتم مجاعة أو فرادى على ما يأيت : أحدها: بيانه وهو على ثالثة أضرب( 3)

 .تفصيله، وهو أكملها، واتفق فقهاء األمصار على مشروعيته
 صلى اهلل عليه وسلموم اجلمعة يف خطبتها كما فعل استسقاء اإلمام ي: والثاين

واستفاض عنه من غري وجه، وهذا الضرب مستحب وفاقا، واستمر عمل 
دعاؤهم عقب صلواهتم، ويف خلواهتم، وال نزاع يف جواز : املسلمني عليه، والثالث

 .االستسقاء بالدعاء بال صالة
مصب، ويف لغة من باب  بالكسر أي النماء والربكة، من أخصب املكان فهو( 4)

تعب، فهو خصب، وأخصب اهلل املوضع أنبت به العشب، والكأل واجلدب احملل 
أجدب القوم إذا أحملوا وهو انقطاع املطر، ويبس األرض، من : وزنًا ومعىن، يقال

باب تعب، وقال األزهري، األرض اجلدبة اليت مل متطر واخلصبة املمطورة اليت 
 .أمرعت
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وكذا إذا ضرهم غور  (1)وضر ذلك (املطر)أي احتبس  (وقحط)
 (4)وهي سنة مؤكدة (3)(وفرادىصلوها مجاعة ) (2)ماء عيون أو أهنار

يستسقي،  صلى اهلل عليه وسلمخرج النيب : لقول عبد اهلل بن زيد
فتوجه إىل القبلة يدعو، وحول رداءه، مث صلى ركعتني، جهر فيهما 

 .(5)بالقراءة، متفق عليه

                                         

سه، ومل يكن هلم أودية وآبار وأهنار يشربون منها، ويسقون أي ضر احتبا( 1)
مواشيهم وزروعهم، أو كان ذلك، إال أنه ال يكفي، فزعوا إىل الصالة مجاعة أو 
فرادى، وقحط كمنع وفرح وعين، قحطا وقحطًا وقحوطا، إذا انقطع عنه املطر، 

 .وأقحط وقحط الناس كسمع قليل، أي أصاهبم القحط
األرض، وقحط املطر إذا ضرهم غر عيون إىل األرض وهو ذهابه  أي ومثل جدب( 2)

فيها، أو ضرهم غور أهنار مجع هنر، بفتح اهلاء وسكوهنا جماري املاء، وكذا لو 
 .نقص ماؤها وضر، وكذا لو تغري، مبلوحة فزعوا إىل الصالة لذلك كقحط املطر

ها، مجاعة يف أي إذا أجدبت األرض صلوا صالة االستسقاء عند احلاجة إلي( 3)
 .صالهتا، أو فرادى كل واحد وحده، ألهنا ال جتب مجاعة، فجازت فرادى

ليس فيها صالة مسنونة وقوله مردود : بإمجاع أهل العلم، وشذ أبو حنيفة فقال( 4)
فإنه مالف لألحاديث الصحيحة املستفيضة، والقياس فإنه معىن سن له االجتماع 

والكسوف، وألهنم أمجعوا أنه يسن فيه واخلطبة، فسن له اجلماعة، كالعيد 
االجتماع واخلطبة، والسنة بينت الصالة، فوجب اعتمادها، دون القياس، وقد 

 .إذا صح احلديث، فهو مذهيب، فصار إمجاًعا: توافقا، وأيضا قال
اإلمجاع على : والعمل عليه عند أهل العلم، وحكى النووي وغريه: قال الرتمذي( 5)

 .راءة فيهااستحباب اجلهر بالق
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 (2)ولو كان القحط بغري أرضهم (1)واألفضل مجاعة حىت بسفر
غري مسكونة وال مسلوكة، لعدم  وال استسقاء النقطاع مطر عن أرض

قال ابن  (4)(عيد)صالة  (وصفتها يف موضعها وأحكامها كـ) (3)الضرر
 .(6)فتسن يف الصحراء (5)سنة االستسقاء سنة العيدين: عباس

                                         

هلا مجاعة، واستمرار أمر  صلى اهلل عليه وسلموفاقًا ملالك والشافعي، لفعله ( 1)
 .املسلمني عليه

حلصول الضرر به، وألنه من باب التعاون على الرب والتقوى، أما لو كان غري ( 2)
 .احملتاج ببلد احملتاج إليه صلى معه اتفاقا، ما مل يكن ذا بدعة أو ضاللة

 .قطاعه عنها، فمشروعية االستسقاء إلزالة ما يصيب الناس من الضررأي بان( 3)
أي وصفة صالة االستسقاء يف موضعها، فيستحب فعلها يف املصلى، كصالة ( 4)

العيد، وأحكامها كصفة صالة العيد، عند اجلمهور، يف العدد واجلهر والقراءة ويف  
كل تكبريتني قائال ما ورد  كوهنا قبل اخلطبة، وبتكبرياته، ورفع أيديهم ويقف بني  

كما سيأيت ألهنا يف معناها، إال أنه ال وقت لصالهتا، وإال أهنا ال تفعل وقت 
 .النهي بال خالٍف، واألوىل وقت صالة العيد، حلديث عائشة وغريه

مث صلى ركعتني، كما يصلي يف العيد، وقال احلافظ يف : رواه أهل السنن بلفظ( 5)
 .ظاهره أنه صالها يف وقت صالة العيد: صنع يف العيدقول ابن عباس اآليت، كما 

صلى اهلل أي فتسن صالة االستسقاء قبل اخلطبة يف الصحراء القريبة عرًفا، ألنه ( 6)
شكى : مل يصلها إال يف الصحراء، بال نزاع، وأليب داود عن عائشة عليه وسلم

يف   فوضع لهقحط املطر، فأمر مبنرب صلى اهلل عليه وسلمالناس إىل رسول اهلل 
املصلى، وألن الناس يكثرون، فكان املصلى أرفق هبم، وألنه أبلغ يف االفتقار 

 .والتواضع
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ا، من ا زوائد، ويف الثانية مخسً ويصلي ركعتني، يكرب يف األوىل ستً 
 صلى اهلل عليه وسلم ى النيبصلَّ : قال ابن عباس (1)غري أذان وال إقامة

 (2)حديث حسن صحيح: ركعتني كما يصلي العيد، وقال الرتمذي
وتفعل وقت صالة  (3)ويقرأ يف األوىل بسبح، ويف الثانية بالغاشية

 .(4)العيد

                                         

 .وفاقا للشافعي( 1)
وصححه احلاكم وغريه، قال املوفق وغريه، هي ركعتان عند العاملني هبا ال نعلم ( 2)

شافعي وغريه بينهم خالًفا يف ذلك، وأما التكبري فداللة هذا اخلرب، مع ما رواه ال
وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صالة االستسقاء  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب 

يكربون فيها سبًعا ومخًسا، وعن ابن عباس وحنوه، رواه الدارقطين، وهو مذهب 
 .الشافعي ومجاعة

ملا رواه الدارقطين وغريه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه قرأ هبما، وإن شاء قرأ ( 3)
 .وسورة غريها، من غري تعيني (ا أرسلنا نوحاإن)بـ 

وفاًقا ملالك والشافعي، ووقته وقت صالة الضحى، وتقدم حلديث جابر أن رسول ( 4)
خرج حني بدا حاجب الشمس، رواه أبو داود، قال  صلى اهلل عليه وسلماهلل 

الشارح، وليس هلا وقت معني، إال أهنا ال تفعل يف وقت النهي، بغري خالف، وال 
تقيد بزوال الشمس، فيجوز فعلها كسائر النوافل، واستنبط بعضهم أهنا ال تصلى 

صلى اهلل بالليل، من كونه جهر فيها بالقراءة، كالعيد وذكر ابن حبان أن خروجه 
 .هلا يف رمضان سنة ست من اهلجرة عليه وسلم
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أي ذكرهم مبا يلني  (وعظ الناس (1)وإذا أراد اإلمام اخلروج هلا)
واخلروج  (3)ملعاصيوأمرهم بالتوبة من ا) (2)قلوهبم من الثواب والعقاب

ألن املعاصي سبب القحط،  (4)بردها إىل مستحقيها (من املظامل
 .(5)والتقوى سبب الربكات

                                         

 .أي لصالة االستسقاء وكذا نائبه( 1)
ه وعظًا وموعظة نصحه وذكره فاتعظ أي قبل وعظه يعظ: وخوفهم العواقب، يقال( 2)

املوعظة، والوعظ التخويف والتذكري، والنصح مبا يلني القلوب، ويسوقها إىل 
التوبة، وإصالح السرية والسريرة، ويف التعريفات، الوعظ هو التذكري باخلري فيما 

 .يرق له القلب
تاب إذا رجع، وهي : منأي وأمرهم اإلمام بنفسه أو نائبه بالتوبة، وهي الرجوع، ( 3)

واجبة على الفور إمجاًعا، ويشرتط هلا الندم على ما مضى من الذنوب، واإلقالع 
يف احلال، والعزم على ترك العود يف املستقبل، فإن كان احلق آلدمي فال بد من رده 
إليه أو حتليله، واملعاصي مجع معصية وهي كل ما عصي اهلل به، ومنها احملرمات 

 .اآلدميني حلق اهلل وحق
ألن ذلك واجب، واملظامل ظالمات اآلدميني، مجع مظلمة، فمرادهم باملظامل ( 4)

حقوق اآلدميني، وباملعاصي حقوق اهلل تعاىل فاملعاصي أعم من املظامل والظلم 
 .وضع الشيء يف غري موضعه

َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا : قال تعاىل( 5)
ُبوا َفَأَخْذَناُهْم مبَا َكاُنوا َيْكِسُبوَن  ويف احلديث ما  السََّماِء َواأَلْرِض َوَلِكْن َكذَّ

: خبس قوم املكيال وامليزان، إال منعوا القطر من السماء، وقال جماهد يف قوله
 ََويـَْلَعنـُُهُم الالِعُنون مينع عنا القطر : ندواب األرض تلعنهم، يقولو : قال

 .خبطاياهم
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ألهنا  (1)من الشحناء وهي العداوة (ترك التشاحن)أمرهم بـ  (و)
لقوله عليه الصالة  (3)ومتنع نزول اخلري (2)حتمل على املعصية والبهت

فالن وفالن  ىر، فتالحخرجت ألخبركم بليلة القد»والسالم 
 (5)ألنه وسيلة إىل نزول الغيث (الصيام)أمرهم بـ  (و) (4)«فرفعت

ألهنا  (الصدقة)أمرهم بـ  (و) (6)«دعوة الصا م َل ترد»وحلديث 
 .(7)متضمنة للرمحة

                                         

امتألت منها النفس، وتشاحنوا تباغضوا، واملشاحن العدو املباغض، شديد ( 1)
 .العداوة، والعداوة اخلصومة واملباعدة، والعدو ضد الصديق

 .أي الكذب واالفرتاء، وتوجب غضب الرب جل وعال( 2)
 .من مطر وبركة ورمحة وغريها( 3)
يف يوم مصوص، وهو صريح يف أنه تقدم له علمها،  يعين رفع علم تعيينها( 4)

 .مها عبد اهلل بن أيب حدرد، وكعب بن مالك: والرجالن اللذان تالحيا قيل
 .ملا يف الصيام من كسر الشهوة، والتذلل للرب تبارك وتعاىل( 5)

وقال مجاعة ثالثة أيام، خيرجون يف اليوم اآلخر منها، وال يلزم بأمره مع وجوب طاعته، 
نه سنة وطاعته إمنا جتب يف الطاعة، ويف السياسة والتدبري واألمور اجملتهد فيها أل

 .من مصاحل العامة، وما هنا ليس كذلك، وتسن يف املسنون، وتكره يف املكروه
أي فعسى أن تقبل دعوته، وذكر ابن متيم وغريه الصدقة، ومل يذكر الصوم، ( 6)

ى التوقيف، وتأخري البيان عن وقت والصيام مل يشرع له، والعبادة مبناها عل
 .احلاجة ممتنع فحيث ترك يف عصر النبوة فرتكه هو السنة

 .املفضية إىل رمحتهم بنزول الغيث، وحكاه اجلزويل اتفاًقا( 7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  الجزء الثاني

 

545 

ليتهيئوا للخروج،  (يوما خيرجون فيه)أي يعني هلم  (ويعدهم)
ل، وإزالة الروائح الكريهة، هلا بالغس (ويتنظف) (1)على الصفة املسنونة

ألنه يوم استكانة  (وال يتطيب) (2)ار، لئال يؤذيفوتقليم األظ
 (5)اأي خاضعً  (امتخشعً  (4)امتواضعً )اإلمام كغريه  (وخيرج) (3)وخضوع
 .(6)من الذل وهو اهلوان (متذلالً ) (5)اخاضعً 

                                         

، رواه أبو داود وغريه بسند «وعد الناس يوما خيرجون فيه»: حلديث عائشة قالت( 1)
 .جيد

ال يسن الغسل هلا، مل : عة، وقال ابن القيم وغريهألنه يوم جيتمع له، أشبه اجلم( 2)
 .وال أصحابه صلى اهلل عليه وسلميفعله النيب 

فال يتطيب فيه وفاقًا، ألنه من كمال الزينة، وهذا يوم تواضع وانكسار، وتذلل ( 3)
 .وخشوع

أي خيرج اإلمام إىل املصلى كغريه متواضًعا وفاًقا، ألن التواضع هلل من أسباب ( 4)
 .ابة والتواضع التذلل والتخشع ضد التكرباإلج

بقلبه وعينه ومشيه وجلوسه وغريها، واخلشوع سكون القلب على املقصود، من ( 5)
التذلل ورمي : غري التفات إىل غريه، وسكون اجلوارح يف غري املفعول، ويف املطلع

البصر إىل األرض، وخفض الصوت، وسكون األعضاء، وقريب منه اخلضوع، إال 
خلشوع أكثر منه، يستعمل يف الصوت والبدن، واخلضوع يف األعناق وتقدم أن ا
 .حنوه

وهان هونًا وهوانًا، ذل وخضع، واهلون السكينة، أي خرج مستكيًنا خاضًعا ( 6)
 .متذلاًل، يف هيئته وثيابه
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صلى اهلل خرج النيب : لقول ابن عباس (1)اأي مستكينً  (متضرعا)
ا، قال ا متضرعً ا متخشعً متواضعً  تسقاء متذلالً لالس عليه وسلم

ومعه أهل الدين والصالح ) (2)حديث حسن صحيح: الرتمذي
ألنه ال ذنوب  (والصبيان املميزون) (3)ه أسرع إلجابتهمنأل (والشيوخ

 .(5)وأبيح خروج طفل وعجوز وهبيمة (4)هلم

                                         

بلسانه إىل اهلل يف كالمه ويف مشيه وجلوسه، مبتهاًل إىل اهلل، مع حضور القلب، ( 1)
 .باهليبة واخلوف من اهلل متصاغًرا ومتعرًضا يف جلب احلاجة وامتالئه

يف رمضان سنة : ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغريهم، وقال ابن حبان( 2)
ست من اهلجرة وروي مبتذاًل، أي البًسا ثياب البذلة، وهي ما يلبس من ثياب 

، وإظهارا لالفتقار إليه، املهنة وقت العمل، تارًكا ثياب الزينة، تواضًعا هلل تعاىل
وإرادة جرب االنكسار متخشًعا أي خاضًعا، مظهًرا للخشوع، ليكون ذلك وسيلة 
إىل نيل ما عند اهلل عز وجل، متضرًعا أي مظهًرا للضراعة وهي التذلل عند طلب 

 .احلاجة، أو باللسان يف أنواع الذكر
ة الناس، والشيوخ مجع أي فخروجهم أشد استحبابًا، وإال فيستحب اخلروج لكاف( 3)

 .شيخ، وله مجوع كثرية، وهو من جاوز اخلمسني سنة
أي فيستحب إخراجهم، وفاقًا ملالك والشافعي، ألهنم يكتب هلم، وال يكتب ( 4)

حنن خلروج الصبيان أشد استحبابًا : عليهم، فرتجى إجابة دعائهم، ويف الفصول
 .ا الكسروالصبيان بكسر الصاد وضمها لغتان، أفصحهما وأشهرمه

ألن األطفال خلق من خلق اهلل سبحانه وتعاىل، وعيال من عياله، والرزق مشرتك ( 5)
لوال »وروى البزار وغريه مرفوًعا  حَنُْن نـَْرُزقـُُهْم َوِإيَّاُكمْ : بني الكل قال اهلل تعاىل

 أطفال رضَّع،وعباد ركَّع، وهبائم رتَّع، لصب عليكم البالء 
 .«صبَّا

= 
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وإن خرج أهل الذمة منفردين عن ) (1)والتوسل بالصاحلني
ناًة َل ُتِصيبانَّ الَِّذينا  :لقوله تعاىل (2)مبكان (املسلمني وااتَـُّقوا ِفتـْ

ظالاُموا ِمْنُكْم خااصَّةً 
 .((4)بيوم)إن انفردوا  (ال) (3)

                                         
= 

خراج العجائز، وفاًقا أليب حنيفة، ويكره من النساء ذوات اهليئات يستحب إ: وقيل
وفاقًا، خوف الفتنة، والتفات القلوب إليهن عن اخلضوع هلل، والتضرع بني يديه، 

ال يستحب إخراج البهائم : وألن القصد إجابة الدعاء، وضررهن أكثر، ويف الشرح
غريه أن سليمان عليه السالم مل يفعله، وأخرج احلاكم و  صلى اهلل عليه وسلمألنه 

اللهم إنا خلق من خلقك، ليس »: خرج ليستقي فرأى منلة مستلقية وهي تقول
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غريكم، ويؤمر سادة : بنا غىن عن رزقك، فقال سليمان

العبيد بإخراج عبيدهم، رجاء استجابة دعائهم، النكسارهم بالرق، ويف الصحيح، 
 .«إال بضعفائكم وهل تنصرون وترزقون»

أي التوسل بالدعاء منهم، كما كان الصحابة رضي اهلل عنهم يتوسلون بدعاء ( 1)
صلى اهلل يف حياته، وتوسل عمر بالعباس بعد وفاته  صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

ومعاوية بيزيد اجلرشي، ألن دعوة الصاحل مستجابة، وأما التوسل  عليه وسلم
م، وال يقسم على اهلل بأحد من خلقه، وال دليل بذوات الصاحلني فكاإلقسام هب

 .على ذلك من كتاب وال سنة، بل يقتضي تركه والنهي عنه
مل مينعوا وانفرادهم لئال يصيبهم عذاب فيعمهم، وكذا كل من خيالف دين ( 2)

 .اإلسالم
ا حيذر تعاىل عباده املؤمنني فتنة اختبار أو حمنة، يعم هبا املسيء وغريه، ال خيص هب( 3)

 .العاصي، أي اتقوا فتنة إن مل تتقوها أصابتكم
 .وكذا نساؤهم وصبياهنم ورقيقهم وعجائزهم مثلهم، أما الشابة فتمنع بال خالف( 4)
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لئال يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم، فيكون أعظم 
أي أهل الذمة ألنه  (مل مينعوا) (2)ورمبا افتنت هبم غريهم (1)لفتنتهم

 .(4)ركعتني كالعيد ملا تقدم (فيصلي هبم) (3)قخروج لطلب الرز 

                                         

هذا حصل بدعائنا وإجابتنا، وال يبعد أن جييبهم اهلل، ألنه ضمن : فيقولون( 1)
 .أرزاقهم

 .هذا حصل هبم: من ضعفاء العوام فقالوا( 2)
عاىل ضمن أرزاقهم، كما ضمن أرزاق املسلمني، ويكره إخراجنا هلم وفاًقا، واهلل ت( 3)

 .ألهنم أعداء اهلل فهم أبعد إجابة
صنع : سنة االستسقاء سنة العيدين، وملا يأيت من قوله: يعين من قول ابن عباس( 4)

يف االستسقاء كما صنع يف العيد، وقد دلت األحاديث الصحيحة الشهرية على 
ة االستسقاء، وهو قول مجهور السلف واخللف، إال أبا حنيفة مشروعية صال

خرج بالناس »: وتقدم أهنا سنة مؤكدة، وال التفات خلالفه، ويف الصحيحني
يستسقي فصلى هبم ركعتني، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ورفع يديه، 

 السنة يف االستسقاء أن خيرج إىل: واستسقى واستقبل القبلة، وقال البغوي
: املصلى، فيبدأ بالصالة، فيصلي ركعتني مثل صالة العيد، وذكر التكبريات مث قال

وأيب  صلى اهلل عليه وسلموجيهر فيهما بالقراءة مث خيطب، روي ذلك عن النيب 
بكر وعمر وعلي، وهو قول الشافعي وأمحد اهـ واملرجح عند الشافعية واملالكية 

هو : وبه قال اجلماهري، وقال آخرون: ويالبداءة بالصالة، قبل اخلطبة، قال النو 
مذهب العلماء كافة، وليس بإمجاع، فقد ذهب قوم إىل جواز البداءة باخلطبة 

خرج ليستسقي بالناس، فصلى : لألخبار، ومحلها بعضهم على اجلواز، وملسلم
ويقرأ بسبح والغاشية،  صلى اهلل عليه وسلمركعتني مث استسقى، وهو أكثر أحواله 

 .ويف الثانية ما أحب ِإنَّا َأْرَسْلَنا ُنوًحايف األوىل : حةويف النصي
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صلى اهلل ألنه مل ينقل أن النيب  (1)(واحدة)خطبة  (مث خيطب)
وجيلس  (3)وخيطب على منرب (2)خطب بأكثر منها عليه وسلم

والناس جلوس قاله يف  (4)لالسرتاحة ذكره األكثر، كالعيد يف األحكام
 .(6)(ديفتتحها بالتكبري كخطبة العي) (5)املبدع

                                         

 .هذا املذهب عند أكثر األصحاب( 1)
ومل خيطب خطبكم هذه أي كما يفعل يف اجلمعة، ولكن : وأليب داود وغريه( 2)

خطبتني وفاقا : ومل يرو أنه خطب خطبتني، وعنه: خطبة احدة، وقال الزيلعي
اخلرقي وابن حامد وعبد العزيز وغريهم، واألمر واسع ملالك والشافعي، واختاره 

واالتباع أوىل، وحمل اخلطبة بعد الصالة، وهو مذهب مالك والشافعي، قال ابن 
: وعليه مجاعة الفقهاء، ملا رواه أمحد وغريه، عن أيب هريرة قال: عبد الرب وغريه
ها كاجلمعة، ملا قبل: مث خطبنا، وكالعيد وعنه صلى اهلل عليه وسلمصلى بنا النيب 

تقدم يف الصحيح، وروي عن عمر وابن الزبري، وعنه خيري،واألول هو األفضل، 
 .واستمر عمل أكثر املسلمني عليه صلى اهلل عليه وسلمألنه أكثر أحواله 

وتقدم يف العيدين أنه خيطب على منرب، وعن عائشة، فأمر مبنرب فوضع له يف ( 3)
د جيد، فيستحب لإلمام صعود املنرب خلطبة املصلى، رواه أبو داود وغريه بسن

 .االستسقاء لآلثار وقياًسا على غريها
 .أي وجيلس إذا صعد املنرب لالسرتاحة ليرتاد إليه نفسه( 4)
 .وفاقًا، وألنه مل ينقل غريه، واستمر عمل املسلمني عليه: ويف الفروع( 5)
الفائق، واستظهره  باحلمد وهو رواية عن مالك، واختاره الشيخ وصاحب: وعنه( 6)

جدب إنكم شكومت »: ابن رجب وتقدم، وعن عائشة رضي اهلل عنها، قال
ومل : ، إخل قال غري واحد«احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم»: ، مث قال«دياركم

 .أنه افتتح اخلطبة بغري التحميد صلى اهلل عليه وسلمتأت رواية عنه 
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يف  صلى اهلل عليه وسلملقول ابن عباس صنع رسول اهلل 
وقراءة  (2)ويكثر فيها االستغفار) (1)االستسقاء كما صنع يف العيد

انا غافَّارًاكقوله   (اآليات اليت فيها األمر به ْ ِفُروا رابَُّكْم ِإنَُّه كا  اْستـا
لصالة على ويكثر فيها الدعاء وا: قال يف احملرر والفروع (3)اآليات
 .(4)ألن ذلك معونة على اإلجابة صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

                                         

فيها كما يصلي يف العيد، وأما افتتاح اخلطبة  صلى: وأصله يف السنن وغريها بلفظ( 1)
 .صلى اهلل عليه وسلمبالتكبري فخالف سائر خطبه 

ما : ألنه سبب لنزول الغيث، وخرج عمر يستسقي فلم يزد على االستغفار، فقالوا( 2)
لقد طلبت الغيث مبجاديح السماء، الذي يستنزل به : رأيناك استسقيت، قال

ْ ِفرُ املطر مث قرأ  انا غافَّاًرا اْستـا اءا عالاْيُكْم ِمْدراارًا * وا رابَُّكْم ِإنَُّه كا يـُْرِسِل السَّما
 اجملدح كل جنم كانت : وعن علي حنوه، واجملاديح واحدهاجمدح، قال أهل اللغة

العرب تقول ميطر به، فأخرب عمر أن االستغفار هو اجملاديح احلقيقية اليت يستنزل 
 . ا قصد التشبيه، وقيل جمادحيها مفاتيحها وهي روايةهبا القطر، ال األنواء، وإمن

اءا عالاْيُكْم ِمْدرااًرا ومتامها ( 3) واُيْمِددُْكْم ِبأاْمواال  واباِنينا واياْجعاْل * يـُْرِسِل السَّما
ارًا ها نَّات  واياْجعاْل لاُكْم أانـْ ْ ِفُروا رابَُّكْم ُ مَّ ُتوُبوا : وكقوله لاُكْم جا واأاِن اْستـا

ل   ًنا ِإلاى أاجا سا ْعُكْم ماتااًعا حا تـِّ ْ ِفُروا رابَُّكْم ُ مَّ ُتوُبوا  ُمسام ى ِإلاْيِه ُيما وااْستـا
وغريها ألن االستغفار سبب لنزول الغيث، واملعاصي  ِإلاْيِه ِإنَّ رابِّي راِحيٌم واُدودٌ 

 .سبب النقطاعه، واالستغفار، والتوبة ميحوان املعاصي
ًعا ِإنَّ : وقال ْدُعوِني أاْستاِجْب لاُكمْ اقال تعاىل ( 4) ْوًفا واطاما ةا  وااْدُعوُه خا راْحما

ةا اهلِل قارِيٌب ِمنا اْلُمْحِسِنينا  إن اهلل حيب امللحني يف »ويف احلديث  راْحما
الدعاء : ، وألن الدعاء هو السبب يف إرسال األمطار، وعن عمر قال«الدعاء

ء حىت تصلي على نبيك حممد موقوف بني السماء واألرض، ال يصعد منه شي
= 
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صلى كان النيب : لقول أنس (1)استحبابا يف الدعاء (ويرفع يديه)
ال يرفع يديه يف شيء من دعائه إال يف االستسقاء،  اهلل عليه وسلم

وظهورمها حنو السماء  (2)وكان يرفع حىت يرى بياض إبطيه، متفق عليه
 .(3)واه مسلمحلديث ر 

                                         
= 

رواه الرتمذي، وتقدم أن من أكرب أسباب استجابة الدعاء  صلى اهلل عليه وسلم
ويكرب فيها   صلى اهلل عليه وسلمالثناء على اهلل عز وجل، والصالة على رسوله 

 .كالعيد، وفاًقا ملالك والشافعي
فرفع يديه، ورفع بال نزاع، ويرفعون أيديهم، حلديث أنس، : قال يف اإلنصاف( 1)

الناس أيديهم، ويؤمنون جلوًسا، ويكثر من الدعاء قائًما، ويلح يف الدعاء، ألنه 
 .السبب األكرب يف استنزال الغيث

مل أره يرفع، أو مل يرفع كما يرفع يف االستسقاء، وقد ثبت يف : لعل املراد( 2)
زيد عن ثالثني الصحيحني وغريمها من غري وجه أنه كان يرفع يديه يف الدعاء ما ي

حديًثا، والدعاء ثالثة أقسام، أحدها أن تسأل اهلل بأمسائه وصفاته، الثاين أن 
تسأله حباجتك وفقرك إليه وحنو ذلك، والثالث أن تسأل حاجتك، واألول أكمل 
من الثاين، والثاين أكمل من الثالث، فإذا مجع الدعاء األمور الثالثة كان أكمل، 

 .لى اهلل عليه وسلمصوهذه عامة أدعية النيب 
أشار بظهر كفيه إىل السماء، وذلك واهلل أعلم مبالغة يف الرفع، واختار : ولفظه( 3)

صار ظهور أكفهما حنو السماء : الشيخ أن تكون بطوهنما حنو السماء، وقال
لشدة الرفع، ال قصًدا منه، وإمنا كان توجه ببطوهنما مع القصد، وعن ابن عباس 

رواه أبو داود، « فادع بباطن كفيك، وال تدع بظهورمهاإذا دعوت »مرفوًعا، 
 .ويدعو قائما كسائر خطبه
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ما  (ومنه) (1)ا بهتأسيً  (صلى اهلل عليه وسلمفيدعو بدعاء النيب )
أي  (اغيثً ) (2)بوصل اهلمزة وقطعها (اللهم اسقنا)رواه ابن عمر 

 (إىل آخره) (4)غاثه وأغاثه: ا من الشدة يقالأي منقذً  (امغيثً ) (3)امطرً 
 .(5)اا مريئً أي آخر الدعاء، أي هنيئً 

                                         

ناٌة : صلى اهلل عليه وسلم قال تعاىل( 1) ٌة حاسا انا لاُكْم ِفي راُسوِل اهلِل ُأْسوا لاقاْد كا
ْوما اآلِخرا  انا يـاْرُجو اهللا وااْليـا ْن كا وروى أبو داود عن عائشة أهنم شكوا إليه  ِلما

احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم، مالك »: يارهم وتقدم، وفيه مث قالجدب د
يوم الدين ال إله إال اهلل يفعل ما يشاء، وحيكم ما يريد، اللهم أنت اهلل، ال إله إال 
أنت، أنت الغين وحنن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبالًغا 

 .إىل حني مث رفع يديه إخل
 .وصل اهلمزة حذفها لفظًا مع الدرج، وقطعها إثباهتا مع االبتداء والدرج( 2)
 .منقًذا بإروائه، ويطلق الغيث على النبات تسمية له باسم سببه( 3)
وقد غاث الغيث األرض، أي أصاهبا، وأغاث اهلل البالد يغيثها غيًثا، أنزل عليها ( 4)

، وقال األزهري وغريه هو الذي املغيث احمليي بإذن اهلل: املطر، وقال ابن قتيبة
 .منقًذا لنا مما استسقينا منه: يغيث اخللق، ويشبعهم، وقال آخرون

باملد واهلمز، طيب املساغ، ال مشقة فيه وال تنغيص، واملعىن ها منمًيا « هنيئا»( 5)
هو الطيب الذي ال ينغصه شيء، : للحيوان، من غري ضرر وال تعب، وقيل

سهاًل نافًعا، حممود العاقبة، منمًيا للحيوان، ال وباء فيه،  باملد أيضا،« ومريًئا»
بالعني، وضم امليم، « مريًعا»فاهلينء النافع ظاهًرا، واملريء النافع باطًنا، ويف لفظ 

، وروي «مربًعا»أي آتَيا بالريع، وهو الزيادة، من املراعة وهي اخلصب، وروي 
 .«مرتًعا»
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سقنا الغيث، وال أاللهم  (1)اا دائمً ا طبقً ا سحًّ مً عا غدقا جملالً 
اللهم سقيا رمحة ال سقيا عذاب، وال بالء، وال  (2)جتعلنا من القانطني

 .(3)هدم، وال غرق

                                         

ري املاء واخلري، أو كثري القطر، وأعدق املطر، بكسر الدال وفتحها، كث« غدًقا»( 1)
واغدودق، كرب قطره، وجملاًل، على صفة اسم الفاعل، من املضعف، أي ساترا 

هو الذي يعم البالد : لألفق، لعمومه، أو جيلل األرض يعمها، وقال األزهري
« سحا»أي شاماًل مستوعًبا لألرض،و« عاما»والعباد نفعه، ويتغشاهم خريه، و

إذا جرى من فوق إىل أسفل، أو من ساح يسيح، إذا : ا من سحَّ يسحَّ أي صبَّ 
بالتحريك « طبقا»هو املطر الشديد، و: جرى على وجه األرض، وقال األزهري

أي يطبق البالد مطره أي يستوعبها، وبدأ بالعام مث أتبعه بالسح، والطبق ألهنما 
، ودائًما أي متصاًل إىل صفتان زائدتان يف العام، فقد يكون عاما، وهو طل يسري
نافًعا غري ضار، عاجالً »أن حيصل اخلصب، وإىل انتهاء احلاجة ومتام احلديث 

، رواه أبو داود، وللشافعي، عن سامل بن عبد اهلل عن أبيه حنوه، ويف «غري آجل
ثالثًا، من اإلغاثة مبعىن املعونة، أو من طلب الغيث، « اللهم أغثنا»الصحيحني 

 .ا، أو ارزقنا غيًثاأي هب لنا غيثً 
أي اآليسني من الرمحة، رواه الشافعي وغريه، والغيث املطر، وغيثت األرض، فهي ( 2)

اللهم اسق عبادك وهبائمك، »: مغيثة ومغيوثة، وأليب داود، كان إذا استسقى قال
 .«وانشر رمحتك، وأحي بلدك امليت

صحيحني والسقيا بضم رواه الشافعي عن املطلب بن حنطب مرساًل، وأكثره يف ال( 3)
سقاه اهلل وأسقاه، ومضافة فيهما أي اسقنا سقيا رمحة، : السني اسم من قولك

وهو أن يغاث الناس غيًثا، نافًعا، ال ضرر فيه وال ختريب واهلدم بسكون الدال 
 .والغرق بفتح الغني والراء
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واء والجهد والضنك ما َل بالعباد والبالد من الأل اللهم إنَّ »
 (2)لنا الضرع اللهم أنبت لنا الزرع، وأدرَّ  (1)نشكوه إَل إليك

اللهم ارفع  (3)نا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتكوأسق
واكشف عنا من البالء ما َل يكشفه  (4)عنا الجوع والجهد والعري

 .(5)غيرك
                                         

املد شدة ب« الألواء»و صلى اهلل عليه وسلمذكره الشافعي عن ابن عمر عن النيب ( 1)
اجملاعة، واملراد السنة، واجلهد بضم اجليم قلة اخلري، وبفتحها املشقة وسوء احلال 
والغاية، والضنك بفتح الضاد الضيق يف املعيشة، والشدة بالكسر اجملاعة، اسم من 

، «ما ال نشكوه إال إليك»االشتداد وهي الصالبة واحدة الشدائد، أي املكاره 
 .أي ما ال خنرب به سواك

 .هو لكل ذات ظلف أو خف مبنزلة الثدي للمرأة، مجعه ضروع، مدر الل ن( 2)
أي املطر، ومل يذكر هنا وبركات األرض وهو يف احلديث املذكور وبركات السماء  ( 3)

كثرة مطرها، مع الريع والنماء، وبركات األرض ما خيرج منها من زرع ومرعى، 
 .و مساءوالسماء هنا السحاب، وتقدم أن كل ما عالك فه

اجلوع اسم جامع للمخمصة، ضد الشبع، واجلهد بالفتح املشقة، وجهد الناس ( 4)
فهم جمهودون إذا أجدبوا والعري بالضم خالف اللبس، أي نسأله تعاىل رفع هذه 

 .املصائب
اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريًئا »رواه الشافعي وغريه عن ابن عمر، وأليب داود عن جابر ( 5)

 صلى اهلل عليه وسلم، ومنه ما ثبت عنه «فعا غري ضار، عاجال غري آجلمريًعا، نا
فالعباد   اللهم اسق عبادك وهبائمك، ففي إضافتهما إليه تعاىل مزيد االستعطاف

« لوال البهائم مل متطروا»كالسبب للسقي، والبهائم ترمحه فتسقى، ويف اخلرب 
= 
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فأرسل السماء علينا  (1)االلهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارً »
وحيول رداءه،  (3)ويسن أن يستقبل القبلة يف أثناء اخلطبة (2)«مدرارا

 .(4)ن على األيسر، واأليسر على األمينفيجعل األمي

                                         
= 

: يت وفيه تلميح بقولهأي ابسط مطرك ومنافعه، وأحي بلدك امل« وانشر رمحتك»
 َُنُطوا َويـَْنُشُر َرمْحََته اللهم أنت اهلل، » َوُهَو الَِّذي يـُنَـزُِّل اْلَغْيَث ِمْن بـَْعِد َما قـَ

ال إله إال أنت، أنت الغين وحنن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا 
 .«قوة وبالغا إىل حني

 .بادكأي مل تزل تغفر ما يقع من هفوات ع( 1)
 *يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا ذكره الشافعي عن ابن عمر، ويف اآلية ( 2)

والسماء هنا السحاب، أي نسألك أن ترسل علينا املطر مدرارا، أي دائما إىل 
 .بكسر امليم كثري الدر ومعناه مطر كثري: انتهاء احلاجة، قال النووي

 .ًما، مث توجه قبل القبلة، وحول رداءهفقام فدعا اهلل قائ: وملسلم( 3)
ملا يف الصحيحني أنه حول إىل الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، مث حول رداءه ( 4)

وملسلم، حول رداءه حني استقبل القبلة، زاد البخاري، جعل اليمني على 
والشمال على اليمني، وألمحد وغريه من : الشمال، وزاد ابن ماجه وابن خزمية

خطب ودعا اهلل، وحول وجهه حنو القبلة، رافعا يديه، مث قلب : يب هريرةحديث أ
رداءه، فجعل األمين على األيسر، واأليسر على األمين، ونقل حتويل الرداء مجع، 
وفيه حجة على استحباب استقبال القبلة يف سائر الطاعات إال ما خرج بدليل  

 .كاخلطبة وحنوها
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ويدعو  (2)ويرتكونه حىت ينزعوه مع ثياهبم (1)ويفعل الناس كذلك
اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد » :فيقول (3)اسرً 

 .(4)«دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا

                                         

ما على األمين على األيسر، واأليسر على األمين، أي حيولون أرديتهم، فيجعلون ( 1)
ثبت يف حق غريه، ما مل يقل دليل  صلى اهلل عليه وسلمألن ما ثبت يف حقه 

وحول الناس معه أرديتهم،واستحبه مجاهري العلماء، : على اختصاصه، وألمحد
يف : مالك وأمحد والشافعي وغريهم، حكاه الوزير واحلافظ وغريمها، وقال املوفق

صلى اهلل عليه ول أكثر أهل العلم، وللدارقطين عن جعفر بن حممد، عن أبيه أنه ق
احلكمة أنه للتفاؤل بتحويل احلال، عما : حول رداءه، ليتحلو القحط، وقيل وسلم

شرع تفاؤاًل بتغيري احلال من القحط إىل نزول الغيث : هي عليه، وقال النووي
 .واخلصب، ومن ضيق احلال إىل سعته

 .م نقل إعادتهلعد( 2)
حال استقبال القبلة وفاًقا، ألنه أقرب إىل اإلخالص، وأبلغ يف اخلشوع، وأسرع يف ( 3)

وإمنا استحب اجلهر ببعضه  اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيةً : اإلجابة قال تعاىل
 .ليسمع الناس، فيؤمنون على دعائه

: ملا وعد من فضله، حيث قال إنك ال ختلف امليعاد، ألن يف ذلك استنجاًزا( 4)
 َِوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعينِّ َفِإينِّ َقرِيب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعان وإن قال :

مث يدعو مبا شاء : اللهم فامنن علينا مبغفرة ذنوبنا وإجابتنا يف سقيانا، وسعة أرزاقنا
فإذا فرغ : ، ويف اإلقناع وغريهمن أمر دين أو دنيا، وإن دعا بغري ما مر فال بأس

صلى اهلل من الدعاء استقبلهم، مث حضهم على الصدقة واخلري، ويصلي على النيب 
أستغفر اهلل يل : ويدعو للمؤمنني واملؤمنات، ويقرأ ما تيسر، مث يقول عليه وسلم

 .ولكم، وجلميع املسلمني، أو حنوه، وقد متت اخلطبة
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خروجهم وإن سقوا قبل ) (1)اا وثالثً فإن سقوا وإال عادوا ثانيً 
إال أن يكونوا  (3)وال يصلون (وسألوه املزيد من فضله (2)شكروا اهلل

 .(4)تأهبوا للخروج فيصلوهنا شكرا هلل، ويسألونه املزيد من فضله

                                         

إن اهلل »: وأحلوا يف الدعاء، ألنه أرجى لإلجابة، وتقدمحكاه الوزير وغريه اتفاًقا، ( 1)
قد : يستجاب ألحدكم ما مل يعجل فيقول»: ، ولقوله«حيب امللحني يف الدعاء

، وألن احلاجة داعية إىل ذلك، فاستحب كاألول، «دعوت، فلم يستجب يل
مة، وألن العلة املوجبة لالستسقاء أوال هي احلاجة للغيث، واحلاجة إىل الغيث قائ

وإمنا األوىل آكد، لورود السنة هبا، وثانًيا وثالثًا أي عوًدا ثانًيا وثالًثا صفة ملصدر 
استسقى للنيل : حمذوف، وإن نقصت العيون أو غارت وتضرر الناس، فقال أصبغ

مخسة وعشرين يوًما متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم، ومجع صاحلون فلم 
ن يستسقى إلبطاء النيل، فيستحب االستسقاء ال بأس أ: ينكر، وقال ابن حبيب

مل ينقل وغار النيل وغريه : لذلك، كما يستحب النقطاع املطر، وقال األصحاب
 .يف زمن عمر وتوفر الصحابة ومل يستسقوا

 .َلِئْن َشَكْرمُتْ أَلزِيَدنَُّكمْ : على ما أوالهم من فضله، قال تعاىل( 2)
 .متهحلصول املقصود من فضل اهلل ونع( 3)
ألن الصالة لطلب رفع اجلدب، وال حيصل مبجرد نزول املطر، وقد أمر الناس ( 4)

بالشكر على ما أوىل، ومنه العمل وأفضله الصالة وقد تأهبوا هلا، وعزموا على 
وإن تأهبوا فسقوا قبل خروجهم : فعلها، وهذا اختيار القاضي،وعبارة املغين والشرح

لى نعمه اهـ، وإن سقوا بعد خروجهم فقال يف مل خيرجوا وشكروا اهلل، ومحدوه ع
 .بال خالف أعلمه: صلوا وجًها واحًدا، ويف اإلنصاف: املبدع
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خبالف  (1)كالكسوف والعيد  (الصالة جامعة)هلا  (ىويناد)
 (4)والثاين على احلال (3)واألول منصوب على اإلغراء (2)جنازة وتراويح

 .(5)لرعاية، برفعهما وبنصبهماويف ا

ويسن أن ) (6)كالعيدين وغريمها  (وليس من شرطها إذن اإلمام)
 .(7)يقف يف أول املطر

                                         

هذا املذهب والصحيح عند مجاهري أهل العلم أن النداء متص بالكسوف، وقال ( 1)
 .القياس على الكسوف فاسد االعتبار اهـ : الشيخ

 .أي بصوت« ينادى»ء الصوت وأمجعوا على أنه ال أذان وال إقامة، والندا
 .أي فال ينادي هلما لعدم وروده( 2)
 .وهو تنبيه املخاطب على أمر حممود ليلزمه( 3)
احضروا الصالة أو : واحلال لفظ يدل على هيئة الفاعل واملفعول به، واملعىن( 4)

 .الزموها حالة كوهنا جامعة للناس، أو مطلوب مجع املكلفني هلا، أو ذات مجاعة
فعهما على االبتداء واخلرب، ونصبهما على اإلغراء، وعلى احلال كما قرره فر ( 5)

 .الشارح
أي كما أنه ليس من شروط صالة العيدين وغريمها، فليس من شروطها ال يف ( 6)

اخلروج، وال يف الصالة، وال يف اخلطبة، ألهنا نافلة أشبهت سائر النوافل فيفعلها 
 .املسافر وأهل القرى

صلى اهلل عليه ، ملا يف الصحيح أن النيب «اللهم صيبا نافًعا»: ه، ويقولليصيبه من( 7)
، أي اجعله صيًبا نافًعا، «اللهم صيبا نافعا»: كان إذا رأى املطر قال  عليه وسلم

: أي منهمًرا متدفًقا، ونافًعا، صفة لصيب، احرتز هبا عن الصيب الضار، ويف رواية
: مرفوع ته، كما سيأيت وروي حديث ضعيفمطرنا بفضل اهلل ورمح: صيًبا هنيئًا، ويقول
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أصابنا وحنن مع : لقول أنس (1)وإخراج  رحله وثيابه ليصيبها
مطر، فحسر ثوبه حىت أصابه من  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
حديث عهد بربه، رواه ألنه : مل صنعت هذا؟ قال: املطر، فقلنا

ألنه روي عنه عليه الصالة  (3)ويتوضأ ويغتسل: وذكر مجاعة (2)مسلم
خرجوا بنا إلى الذي جعله ا»والسالم أنه كان يقول إذا سال الوادي 

 .(5)ويف معناه ابتداء زيادة النيل وحنوه (4)«اهلل طهورا فنتطهر به

                                         
= 

، وقال «يستجاب الدعاء عند ثالثة التقاء اجليوش وإقامة الصالة، ونزول الغيث»
 .حفظت من غري واحد طلب اإلجابة عند نزول الغيث: الشافعي وغريه

أي املطر، وهو االستمطار وروى الشافعي، وغريه أن ابن عباس أمر غالمه ( 1)
َونـَزَّْلَنا ِمَن أما تقرأ : مل تفعل؟ فقال: ه ليصيبه املطر، فقيل لهبإخراج فراشه ورحل
فأحب أن تصيب الربكة فراشي ورحلي، والرحل يف األصل  السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا

 .مركب للبعري، وما يستصحبه من األثاث، وهو املراد هنا
ب مل يتناول ، أي جديد قري«حديث عهد بربه»حسر ثوبه أي عن بعض بدنه، و( 2)

 .بعد، ومل يتغري مبالبسة شيء
الغسل، وجزم هبما الشافعية، واقتصر املوفق : منهم صاحب اإلقناع، ويف املنتهى( 3)

 .والشارح على الوضوء
 .أي سال ماؤه« سال الوادي»رواه الشافعي مرساًل، فيدل على املشروعية، و( 4)
وال غريهم، ومل يرد به أثر، وال كاألهنار والعيون، ومل أره لغريه من األصحاب ( 5)

 .يصح فيه القياس
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 (م حواليناالله: سن أن يقول (1)وإذا زادت املياه وخيف منها)
يف املدينة،  (وال علينا) (2)أي أنزله حوايل املدينة، يف مواضع النبات

 (4)أي الروايب الصغار (اللهم على الظراب) (3)والغريها من املباين
وبكسر اهلمزة  (5)بفتح اهلمزة تليها مدة، على وزن آصال (واآلكام)

 .(6)بغري مد، على وزن جبال

                                         

 .أي زادت عن حاجتهم وخافوا الضرر من زيادة املياه( 1)
أي سن سؤاهلم أن يكشفه عنهم، وجيعله يف األودية واملراعي اليت حتيط هبم وال ( 2)

يضرها، من غري صالة، باتفاق أهل العلم، ألن الضرر بزيادة املياه أحد الضررين، 
ب الدعاء إلزالته، وكذا إن زادت مياه العيون حبيث يضر استحب الدعاء فاستح

مجع حوال، وإن كان ظاهره التثنية وقيل تثنية حوال، وملسلم « وحوالينا»لتخفيفه، 
 .، وحولنا وحوالينا وحولينا، كلها مبعىن«حولنا»

ه لألبنية أي ال تنزله على األبنية والطرق، فهو بيان للمراد بالذي قبله، لشمول( 3)
 .والطرق اليت حواليهم

حكاه اجلوهري وغريه، فهي دون اجلبل، وفوق الرابية، والظراب بكسر الظاء ( 4)
املشالة مجع ظرب بكسر الراء، خصها بالطلب ألهنا أطيب للراعية من شواهق 

 .«ظهور اجلبال»اجلبال، وللبخاري على رءوس اجلبال، ويف لفظ 
واجلمع أَكم وأكم وأُكم وإّكام، وقال : ل ابن سيدهمجع أكم ومفرده أكمة، وقا( 5)

 .آكم: ابن جين
األكمة مفرد، : وجيوز أن يكون آكام كجبل وأجبال، ويف املطلع: قال يف اللسان( 6)

مجع أربع مرات أكمة مث أكم بفتح اهلمزة والكاف، مث إكام كجبال، مث أكم  
 .كعنق، مث آكام كآصال
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أي األمكنة  (وبطون األودية) (1)هي اجلبال الصغار: قال مالك
ملا يف  (3)أي أصوهلا ألنه أنفع هلا (ومنابت الشجر) (2)املنخفضة

ربنا َل تحملنا ما َل ) (4)الصحيح أنه عليه السالم كان يقول ذلك
 .(5)(طاقة لنا به

                                         

اجلبل الصغري، وقال : اهلضبة الضخمة، وقيل: وقيلهي الرتاب اجملتمع، : وقيل( 1)
ما ارتفع من األرض وعال، ومل يبلغ أن يكون جباًل، وكان أكثر ارتفاًعا مما : عياض

 .حوله كالتلول وحنوها
 .واملراد هبا ما يتحصل فيها املاء لينتفع به( 2)
ند وال ضرر فيه، واملنبت كمجلس ومقعد، موضع النبات، مجعه منابت، وع( 3)

 .العرب، وإنه لفي منبت صدق، يف أصل صدق
متفق عليه، عن أنس من طرق وفيه من الفوائد معىن التعليل، لئال يكون علينا، ( 4)

وفيه تعليمنا األدب حيث مل يدع برفعه مطلقًا، ألنه قد حيتاج إىل استمراره، 
افق بالنسبة لبعض األودية واملزارع، فطلب منع ضرره، وكشفه عن البيوت واملر 

والطرق حبيث ال يتضرر به سالك، وال ابن سبيل، وسأل بقاء نفعه على بطون 
األودية وغريها، وأنَّ من وصلت إليه نعمة ال يتسخط بعارض قارهنا، بل يسأل 

 .اهلل رفعه وبقاءها وأن الدعاء برفع املضر ال ينايف التوكل
له لعدم ما يعطف عليه، هكذا خبط املصنف بإسقاط الواو، والتالوة بإثباهتا، ولع( 5)

وكذا يف املنتهى وغريه، أي ال حتملنا من البالء واحملن واملشاق، واملصائب ما ال 
طاقة لنا به، أتى هبا ألهنا تناسب احلال، فاستحب قوهلا، كاألقوال الالئقة 
مبحاهلا، ويدعو كذلك لزيادة ماء العيون واألهنار، حبيث يتضرر بالزيادة قياسا على 

 .املطر
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واعف )أي  (اآلية) (1)أي ال تكلفنا من األعمال ما ال نطيق
 (2)(نا فانصرنا على القوم الكافرينعنا واغفر لنا وارحمنا أنت موَل

 .(4)كذا  وحيرم بنوء (3)مطرنا بفضل اهلل ورمحته: ويستحب أن يقول

                                         

ْلتاُه عالاى الَِّذينا ِمْن : هذا تفسري لقوله تعاىل( 1) ما ا حا ناا ِإْصًرا كاما واَل تاْحِمْل عالايـْ
ْبِلناا  .فلعله سبق قلم قـا

أي جتاوز عنا ذنوبنا واحمها عنا، واصفح عنا فيما بيننا وبينك، مما : اعف عنا( 2)
حنا فيما بيننا وبني تعلمه من تقصرينا وزللنا واغفر لنا أي اسرت علينا، وال تفض

عبادك، فال تظهرهم على مساوينا، وارمحنا فيما يستقبل فال توقعنا بتوفيقك يف 
ذنب آخر، فإننا ال ننال العمل وال ترك معصيتك إال برمحتك والسنة أن يسألوا 

 .اهلل يف حنو خطبة اجلمعة، وأعقاب الصلوات ألنه نازلة
صلى صلى بنا رسول اهلل : اجلهين، قالملا ثبت يف الصحيحني عن زيد بن خالد ( 3)

الصبح باحلديبية على إثر مساء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل  اهلل عليه وسلم
: اهلل ورسوله أعلم، قال: قالوا« هل تدرون ماذا قال ربكم؟»: على الناس فقال

مطرنا بفضل اهلل ورمحته، : أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال: قال»
 .«لك مؤمن يب كافر بالكوكبفذ

مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكواكب، فأخرب أن : وأما من قال
 .العباد قسمان، فيسن أن يقول يف إثر املطر، مطرنا بفضل اهلل ورمحته

مطرنا بنوء النجم النالين، ولعل مراده إذا قصد نسبة الفعل إىل اهلل : أي حيرم قول( 4)
أما نسبة الفعل إىل النجم فكفر إمجاًعا كما ذكره الشارح وأدخلوه بسبب النجم، و 

يف باب االستسقاء ألن العرب كانت تنتظر السقيا يف األنواء، والنوء النجم مال 
كل للغروب، مجعه أنواء، وهي مثانيه وعشرون منزلة للقمر، يسقط يف املغرب  

بلها ذلك الوقت، يف ثالث عشرة ليلة، منزلة مع طلوع الفجر، ويطلع أخرى تقا
= 
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ا وإضافة املطر إىل النوء دون اهلل كفر إمجاعً  (1)ويباح يف نوء كذا
 .(2)قاله يف املبدع

                                         
= 

املشرق، وتنقضي مجيعها مع انقضاء السنة الشمسية كربوج الشمس، وتقدم 
وكانت العرب تزعم أن مع سقوط املنزلة، وطلوع نظريها يكون مطر، فينسبونه 

مطرنا بنوء كذا، ومسي نوًءا ألنه إذا سقط الساقط باملغرب ناء : إليها، فيقولون
 .الطالع باملشرق

 .مطرنا يف شهر كذا فإنه ال بأس بذلك: الكما لو ق( 1)
وهو الذي يعتقده أهل اجلاهلية، كاعتقادهم يف األموات والغائبني جللب نفع أو ( 2)

 .دفع ضر
 تتمة

املطر معلوم عند السلف واخللف أن اهلل تعاىل خيلقه من اهلوى، ومن : قال ابن القيم
ان من نطفة، وخلقه البخار املتصاعد، لكن خلقه للمطر من هذا كخلق اإلنس

للشجر والزرع من احلب والنوى، ومل خيلق شيًئا إال من مادة اهـ وإذا رأى سحابًا 
أوهبت ريح سأل اهلل من خريه، وتعوذ من شره، وال جيوز سب الريح، ملا يف 

الريح من روح اهلل تأيت بالرمحة، وتأيت بالعذاب، فال تسبوها، واسألوا »الصحيح 
 .«وا باهلل من شرهااهلل خريها، واستعيذ

اللهم ال تقتلنا بغضبك، وال هتلكنا بعذابك، »: وإذا مسع صوت الرعد والصواعق، قال
سبحان من سبح الرعد حبمده، واملالئكة : ، ويستحب أن يقول«وعافنا قبل ذلك

من خيفته، ملا صح أن ابن الزبري كان إذا مسعه ترك احلديث وقال ذلك، وقال 
ما أشبهه : ربق أجنحته يسقن السحاب، قال الشافعيالرعد ملك، وال: جماهد

معه ماريق »وللرتمذي وصححه  والمدبرات أمًرا: بظاهر القرآن يعين قوله
فما هذا الصوت الذي : فقالوا« من نار يسوق هبا السحاب حيث شاء اهلل

وال يتبع بصره « زجره السحاب إذا زجره حىت ينتهي إىل حيث أمر»: نسمع؟ قال
= 
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= 

 .و الرعد أو املطرالربق أ
ألن السلف الصاحل كانوا يكرهون اإلشارة إىل الرعد والربق، ويقولون : قال املاوردي

فيختار االقتداء هبم « ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، سبوح قوس»: عند ذلك
أمرنا أن ال نتبع أبصارنا الكواكب إذا : يف ذلك، وروي عن ابن مسعود قال

ما شاء اهلل، ال قوة إال باهلل فيستحب أن يقول إذا : ذلك انقضت، وأن نقول عند
 .انقض كوكب ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، وإذا مسع : وإذا مسع هنيق محار أو نباح كلب قال
صياح الديك سأل اهلل من فضله وورد أن قوس قزح أمان من الغرق، وهو من 

إن غلبت محرته كانت الفنت، وإن غلبت خضرته كان : امةآيات اهلل، ودعوى الع
 .وسروًرا، هذيان ً  رخاء

 
 
 
 

آخر المجلد الثاني من حاشية الروض المربع ويليه المجلد 
 الثالث

 .وأوله كتاب الجنا ز
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