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رعية دعاًء الشتماهلا الصالة يف اللغة : هي الدعاء ؛ مسيت هذه العبادة الش  

ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة  ا يزيد ذلك وضوحًا قول هللا عز وجل : عليه ، ومم
رُُهْم َوتـُزَكِّ  َا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َهلُْم ُتَطهِّ  )١٠٣:  التوبة ( يِهْم ِ

أي أدع هلم ، وقد جاء يف احلديث عن  وصلِّ عليهم  فاملقصود يف قوله : 
:  فقال النيب  عبد هللا بن أيب أويف قال : أرسلين أيب بصدقته إيل النيب 

للرجل الذي قال  ذلك قول النيب { اللهم صلِّ على آل أيب أوىف } ومن 
له : { أجعل لك نصف صاليت } إيل أن قال : { أجعل لك صاليت كلها 

  : { إذاً يكفيك هللا مهك } . } قال النيب 
ذا االسم يف اجلاهلية ، فلما جاء    لصالة الدعاء فكانت معروفة  واملقصود 

  اإلسالم أطلق هذا االسم على : 
لتسليم فاسم األقوال ، واألفع    لتكبري ، واملختتمة  ال ، واهليئات ؛ املبتدأة 

  الصالة ؛ وكذلك الزكاة ؛ امسان شرعيان .
ما العبد يف      والصالة هي الركن الثاين بعد الشهادتني اللتني يدخل 

ركها كافٌر ؛ حالل الدم ، واملال ؛ ألنَّ  اإلسالم ، وقد دلت األدلة على أنَّ 
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بُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا  تعاىل يقول : هللا سبحانه و  َ فَِإْن 
ََّ َغُفوٌر َرِحيم  يقول : { أمرت أن  ) والنيب  ٥:  التوبة ( َسِبيَلُهـْم ِإنَّ ا

أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ، وأنَّ دمحمًا رسول هللا ، ويقيموا 
توا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق الصالة ، ويؤ 

م على هللا } متفق عليه ، وقد جاء يف احلديث عن بريدة  اإلسالم ، وحسا
ر ـــ:{ العهد الذي بيننا وبينهم الصالة ؛ فمن تركها فقد كف بن احلصيب 
  ر ترك الصالة } .كفـــرجل ؛ وبني الشرك والـــــــ: { بني ال } وقول النيب 

رك الصالة ؛ وهل يعترب تركه هلا عامدًا ردة     وقد اختلف أهل العلم يف 
ا ال توجب الكفر إال إذا جحدها  توجب كفره ، وقتله بعد االستتابة أم أ
ب وإال قتل حدًا أم أنَّه ال يقتل ؛ بل يوعظ  ومع ذلك يستتاب ؛ فإن 

  ىت يؤوب ، وال يقتل ؟ وحيبس ؛ فإن أىب أن يصلى حبس حبساً ح
ملذهب األول : اإلمام أمحد ؛ وبعض أهل احلديث ؛ من املتقدمني ،    قال 

  واملعاصرين .
لقول الث   هم الشافعي ، ومالك ، ورواية عن ــور ؛ ومنـاين : اجلمهـــوقال 

  أمحد .
لقول الثالث : أبو حنيفة ؛ وقد أطال ابن القيم االستدالل على    وقال 

  هب األول يف كتاب الصالة ؛ فراجعه إن شئت .املذ
أما املواقيت : فهي مجع ميقات ؛ وهو الوقت احملدد للصالة أوًال وآخراً كما   

سيأيت حبثه اآلن ؛ وهنا يقال من ترك الصالة عامدًا مقدمًا لشغله عليها أو 
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نَّه إذا أخَّرها عن وقتها جيوز له القضاء أم أنَّ األ مر على ختزينته هل يقال 
خالف ذلك ، والذي ينبغي أن نفطن إليه أنَّ الصالة هلا وقت حمدد ، فمن 
تركها حىت ميضي وقتها ؛ فإنَّه قد كفر على القول األصح ، وإن مل نقل كفر  
ا مردودة عليه ؛ ال تقبل منه إال أنه جيوز القضاء عند  كما قال اجلمهور ؛ فإ

لرتك .من مل يكفره ، وال جيوز القضاء عند من     كفره 
ولنضرب لذلك مثًال : وهو أنَّه إذا كان الرجل موظفًا يف وظيفة يبدأ دوامها   

من الساعة الثامنة إىل الساعة الثانية بعد الظهر ، وأنَّ أحد املوظفني ترك 
الدوام يف وقته ، وبعد أن انتهى الدوام جاء يريد أن يداوم ؛ فهل يقبل منه 

  ذلك ؟ 
  اجلواب : ال .   

اية الدوام الرمسي ؟ اجلواب    وهل يستحق مرتباً على دوامه ؛ الذي كان بعد 
  : ال .

ونقول  املثل األعلى أمره جيب أن ينفذ ، ومن خالفه فهو الظامل املعتدي ،   
طلة ،  ومن ترك الصالة حىت ينقضي وقتها ، مث قام يصلي ؛ فإن صالته 

لقات ؛ فإنَّه ومردودة عليه ، ونعوذ  مما ابتلي  به بعض الشباب املولعني 
تضيع عليه العصر ، واملغرب ، والعشاء يف وقت التخزينة ، وتضيع عليه الفجر 

  يف وقت النوم ؛ ألنه يسهر إىل آخر الليل .
نَّه     ألمس جاءت إيلَّ رسالة من امرأة تقول عن زوجها مثل ما قلت :  و

ا مث ينام  خيزن ، ويبيت ساهراً يف أول الليل ، ويصلي الصالة بعد انقضاء أوقا
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؛ فإن كان اليوم يوم دوام فإنه يعدل الساعة على الدوام ، فيقوم يصلى على 
وقت الدوام ، وإن مل يكن دوام فإنَّه يصليها قبل الظهر بعد الزوال ، فنعوذ 

   من ذلك .
لصالة ؛ لذلك فإّينِ أوصي إخواين املسلمني أن يتقوا هللا ، وأن ي     هتموا 

لغاً لريضى هللا عنهم ، و التوفيق .   اهتماماً 
     
عن عبد هللا بن عمرو  أنَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال : { وقت الظهر  - ١٣٨/  ١   

إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر وقت العصر ، ووقت 
ووقت صالة املغرب ما مل يغب الشفق ، ووقت  العصر ما مل تصفرَّ الشمس ،

صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط ، ووقت صالة الصبح من طلوع 
  الفجر ما مل تطلع الشمس } رواه مسلم .

  
دة يف العصر : { والشمس بيضاء ـــــديث بريـــــوله من حـ - ١٣٩/  ٢    

  نقية }.    
بو عبد هللا أو أبو سهل أو أبو ترمجة بريدة : قال الصنعاين : " هو أ  

احلصيب بريدة بن احلصيب بضمِّ احلاء املهملة ، فصاٌد مهملة مفتوحة ، 
فمثنَّاٌة حتتية ساكنة ، فموحدة األسلمي ؛ أسلم قبل بدٍر ، ومل يشهدها ، 
يع بيعة الرضوان ؛ سكن املدينة ، مثَّ حتوَّل إىل البصرة ، مثَّ خرج إىل  و
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ً ، ف اوية ؛ سنة اثنتني أو ثالث ــــمات مبرٍو زمن يزيد بن معخراسان غاز
  وستني " اهـ . 

  
  ومن حديث أيب موسى : { والشمس مرتفعٌة } . - ١٤٠/  ٣    

أبو موسى : قال الصنعاين رمحه هللا : " هو عبد هللا بن قيس األشعري ؛  
وصل إىل أسلم قدميًا مبكة ، وهاجر إىل احلبشة ، وقيل رجع إىل أرضه ، مثَّ 

املدينة مع وصول مهاجري احلبشة ، والَّه عمر بن اخلطاب البصرة بعد عزل 
املغرية سنة عشرين ، فافتتح أبو موسى األهواز ، ومل يزل على البصرة إىل صدر 
ا ، مثَّ أقرَّه عثمان عامًال  خالفة عثمان ، فعزله ، فانتقل إىل الكوفة ، وأقام 

ن ، مثَّ انتقل بعد أمر التحكيم إىل مكة ، ومل يزل على الكوفة إىل أنَّ قتل عثما
  ة " اهـ . ـــــــــني ، وقيل بعدها ، وله نيٌِّف وستون سنــــا حىت مـات سنة مخســــــ
  وإليك أيها األخ الكرمي حتديد األوقات أوًال وآخراً :  

لزوال ، والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء  فأول وقت الظهر يبدأ 
تفاق ، وأول وقت اجلمعة على إ حية املغرب ؛ وهو أول وقت الظهر  ىل 

  القول الصحيح .
ويستمر وقت الظهر من الزوال إىل أن يصري ظلُّ كل شيء مثله ، وفيه يبدأ    

وقت العصر ، ويشرتكان يف وقت يتسع لصالة أربع ركعات بتمام القراءة 
ت العصر االختياري من مصري املتوسطة ، والركوع ، والسجود . مث يبقى وق

ظل الشيء مثله إىل مصري ظل الشيء مثليه ؛ وهو بدأ وقت العصر عند 
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َّم يقولون يبدأ وقت العصر مبصري ظل الشيء مثله  احلنفية ؛ أما اجلمهور فإ
ً إيل غروب  إىل مصري ظل الشيء مثليه ، وبعد ذلك يكون وقتًا اضطرار

دة ثالث ركعات على ذ : { من أدرك  لك ؛ لقول النيب الشمس ، وز
  ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها } .

  مث يبقى وقت املغرب من سقوط الشمس إىل مغيب الشفق األمحر ، وبه  
يدخل وقت العشاء ؛ ويستمر وقت العشاء إىل منتصف الليل ؛ مث يبقى وقته 

  االضطراري إىل طلوع الفجر الثاين .
إلسفار وبطلوع الفجر    الثاين يبدأ وقت الفجر ، وينتهي وقته االختياري 

دة ركع ديث السابق : ــــــــة للحــــــــــأما االضطراري فينتهي بطلوع الشمس ، وز
{ ومن أدرك ركعة من الفجر فقد أدركه } وعند الشافعي أنَّ وقت املغرب 

لنيب   اليوم األول يف وقت واحٌد ؛ مستدًال حبديث جربيل : { أنه صلى 
والثاين يف وقت واحد } أما اجلمهور فقد رأوا أنَّ للمغرب وقتًا موسَّعًا ؛ وقد 
دلَّ على أنَّ وقتها موسع حديثا أىب موسى ، وعبد هللا بن عمرو عند مسلم ؛ 
حيث فرق فيها بني صالة املغرب يف اليوم األول ، ويف اليوم الثاين ؛ فصلى 

م  م املغرب يف اليوم األول عند غروب الشمس ، ويف اليوم الثاين صلى 
املغرب قبل مغيب الشفق األمحر ؛ ومما يدل على أنَّ للمغرب وقٌت موسَّع ما 

: { قرأ يف صالة املغرب بسورة األعراف ؛  ورد يف الصحيحني أنَّ النيب 
قسمَّها يف الركعتني } ومعلوم أنَّ سورة األعراف جزء وربع اجلزء ، وال تنقضي 

ا مع الركوع والسجود إالَّ فيما يقارب الساعة .   صالته 
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ومن حديث أيب موسى : { وصلى العصر والشمس مرتفعة } وهو ملسلم   
  وقبله حديث بريدة بن احلصيب : { والشمس بيضاء نقية } .

يف هذين احلديثني دليل ملذهب اجلمهور أنَّ وقت العصر عند مصري ظل  
نه صلى به العصر  صرح  ث جربيل الشيء مثله ، ولكن يف حدي

يف اليوم األول عند مصري ظل الشيء مثله ، وصلى به الظهر يف اليوم الثاين 
يف الوقت الذي صلى به العصر يف اليوم األول ، وصلى به العصر عند مصري 

  ظل الشيء مثليه .
فكانت داللة حديث بريدة بن احلصيب ، وحديث أيب موسى ومثل ذلك   

كان يصلى العصر يف   فكلها تفيد أنَّ النيب  اآليت عن أيب برزة احلديث 
  أول وقتها عند مصري ظل الشيء مثله ، ولكنه قال يف حديث أيب برزة أيضا : 

  
يصلى  :{ كان رسول هللا  وعن أيب برزة األسلمي  – ١٤١/  ٤   

ن العصر ، مث يرجع أحد إىل رحله يف أقصى املدينة والشمس حية ، وكا
يستحب أن يؤخر من العشاء ، وكان يكره النوم قبلها ، واحلديث بعدها ، 
لستني  وكان ينفتل من صالة الغداة حني يعرف الرجل جليسه ، وكان يقرأ 

  إىل املائة } متفٌق عليه .
ترمجة أيب برزة : قال الصنعاين : " امسه نضلة بفتح النون ، فضاٌد ساكنة    

ابن عبد هللا ؛ أسلم قدميًا ، وشهد الفتح ، ومل يزل معجمة ابن عبد ، وقيل : 
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لبصرة ، مثَّ غزا خراسان ، وتويف  حىت تويف  يغزو مع رسول هللا  فنزل 
  مبرو ، وقيل بغريها سنة ستني  " اهـ . 

خري العشاء يف قوله : { وكان  وقد أفاد حديث أيب برزة    أيضًا 
    .النوم قبلها ، واحلديث بعدها }  يستحب أن يؤخر من العشاء ، وكان يكره

خري العشاء فهو األفضل إال أنَّ النيب    تركه خوفًا على أمته من  أما 
املشقة ، وقد جاء يف حديث ابن عباس : { إنَّه لوقتها لوال أن أشق على 

  أميت } .
وأقول : إن تقدمي العشاء يف أول وقتها إذا عمله اإلنسان قاصدًا من ذلك   

ذه النية ينال أن يق وم يف آخر الليل أو على األقل لصالة الفجر ؛ فإنه 
  الثواب إن شاء هللا .

أما لو صالها يف أوهلا ، ومسر إىل الساعة الثانية عشرة أو الواحدة أو الثنتني   
خريها ، ولكن إمنا يكون كذلك إذا كان يصلى وحده وال شك  ؛ فاألفضل 

  خريها ، ويصليها فرادى . أن تقدميها يف اجلماعة أفضل من
وقوله : { وكان يكره النوم قبلها ، واحلديث بعدها } إمنا كره النوم قبل    

صالة العشاء ؛ ألنه مفوٌِّت هلا ، واحلديث بعدها ألنه مفوت للفضائل ؛ من 
  صالة الليل أو على األقل الفجر يف اجلماعة . 

عرف الرجل جليسه ، وكان قوله : { وكان ينفتل من صالة الغداة حني ي   
لستني إىل املائة } يؤخذ من هذا أنَّ النيب  كان يدخل يف صالة   يقرأ 

الفجر مبكراً ، وينصرف منها مسفراً ؛ وذلك لطول القراءة ، وعلى ذلك محل 



  

  

 
 

١١  
 

لفجر ؛ فإنه أعظم ألجوركم } أما ما ذهب إليه احلنفية  حديث : { أسفروا 
خري الفجر إىل اإلسفار    ؛ فهذا مذهب مرجوح ، و التوفيق .من 

    
    ٢٤٢/  ٥ -  ً وعندمها من حديث جابر بن عبد هللا : { والعشاء أحيا

ً يؤخرها ؛ إذا رآهم اجتمعوا عجَّل ، وإذا رآهم أبطأوا أخَّر ،  يقدمها ، وأحيا
  يصليها بغلس } .  والصبح كان النيب 

قيد بنشاط أصحابه ؛ فإن اجتمعوا كان يت  دل هذا احلديث أنَّ النيب    
لصالة العشاء عجَّلها يف أول وقتها ، وإن مل جيتمعوا أخَّرها إىل آخر وقتها 

  وكذلك حديث أيب موسى الذي بعده :
  

وملسلٍم من حديث أيب موسى : { فأقام الفجر حني انشق  – ١٤٣/  ٦   
  الفجر ، والناس ال يكاد يعرف بعضهم بعضاً } .

: { كان يصليها  جابر مع حديث أيب موسى أنَّ النيب  فاتفق حديث  
بغلس } والغلس : هو اختالط ضوء الفجر مع ظلمة الليل ، وقد وافقه 
حديث أيب موسى يف قوله : { فأقام الفجر حني انشق الفجر } ومعىن هذا  
ا يف أول وقتها ، وأنَّه يطيلها حىت أنه ال ينصرف منها إال بعد  كأنه يبدأ 

  ار ، و التوفيق .اإلسف
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ـــا نصـــلى املغـــرب مـــع  وعـــن رافـــع بـــن خـــديج  - ١٤٤/  ٧    قـــال : { كن
  فينصرف أحد ؛ وإنه ليبصر مواقع نبله } متفق عليه . رسول هللا 

ـــن خـــديج : قـــال الصـــنعاين : " هـــو أبـــو عبـــد هللا ، ويقـــال : أبـــو  ترمجـــة رافـــع ب
ـــر عـــن بـــدٍر لصـــغر  خـــديج اخلزرجـــي األنصـــاري األوســـي مـــن أهـــل املدينـــة خَّ ؛ 

:  ال النــيب ــــســنِّه ، وشــهد أحــداً ، ومــا بعــدها ؛ أصــابه ســهٌم يــوم أحــد ، فق
{ أ أشـــهد لـــك يـــوم القيامـــة } وعـــاش إىل زمـــان عبـــد امللـــك بـــن مـــروان ، مثَّ 
انقضت جراحته ، فمات سنة ثالٍث أو أربع وسـبعني ، ولـه سـتٌّ ومثـانون سـنة 

     وية " اهـ . ، وقيل مات زمن يزيد بن معا
يف صـالة املغـرب  يؤخذ من هـذا احلـديث أنَّ األكثـر مـن فعـل رسـول هللا    

ــا هــو حممــول علــى  ــف القــراءة فيهــا ؛ وهــذا إمنَّ أنَّــه يصــليها يف أول وقتهــا ، وخيفِّ
األغلــــب ؛ ألنَّــــه ال يبصــــر مواقــــع نبلــــه إال إذا صــــالها يف أول وقتهــــا ؛ وخفــــف 

  . )١(فيخرج منها : { وإنه ليبصر مواقع نبله }القراءة حىت ينصرف سريعاً ، 
بـت    علـى مـروان إدامـة التخفيـف يف صـالة املغـرب ،  وقد أنكـر زيـد بـن 

صـــلَّى فيهـــا ذات مـــرة بســـورة األعـــراف ، ويف حـــديث ابـــن  وأخـــربه أنَّ النـــيب 
ملرسالت ؛ قالت : آخر مـا  عباس رضي هللا عنهما : { أنَّ أمَّه ملا مسعته يقرأ 

ا يف املغرب } وكذلك حديث جبري بن مطعـم  عت من رسول هللا مس يقرأ 
  أنَّ النــيب } :  لطــور } وكــلُّ هــذه األحاديــث ســتأيت ؛ صــلَّى املغــرب 

                                                 
)١(  -  
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فـــدل هـــذا علـــى أنَّ القـــراءة يف املغـــرب قـــد كـــان الغالـــب فيهـــا التخفيـــف ، وقـــد 
  حصل التطويل فيها ، والتوسط ، و التوفيق .

   
ــــيب  - ١٤٥/  ٨    ـــــتم النـــ ــــت :{ أعــ ـــة  ؛ قالـــ ـــ ــــن عائشـ ـــة  وعـــ ـــ ذات ليلـ

لعشـاء حــىت ذهــب عامــة الليــل ، مث خــرج ، فصــلَّى ، وقــال إنَّــه لوقتهــا لــوال أن 
  أشق على أميت } رواه مسلم .

قال الصنعاين يف السبل : " { أعتم } بفتحة اهلمزة ، وسكون العني املهملـة   
يقـــال : أعـــتم إذا دخـــل يف العتمـــة ، والعتمـــة حمرَّكـــة : ، فمثنـــاة فوقيـــة مفتوحـــة ؛ 

  ثلث الليل األول بعد غيبوبة الشفق ؛ كما يف القاموس " اهـ .  
لعشـاء } أي أخَّرهـا حـىت ذهـب عامـة  قوله : { أعـتم رسـول    ذات ليلـة 

  الليل ؛ أي كثري منه ال أكثره .
  قوله : { وقال إنَّه لوقتها } أي املختار .  
  ول يؤخذ من هذا احلديث : وأق  
دليل علـى أنَّ أفضـل وقـت العشـاء أخـره ؛ وهـذا ختصـيص للعشـاء دون سـائر   

األوقات ؛ فإنَّ أفضل كل وقت أوله إال العشاء ؛ فـإنَّ آخـره أفضـل وإال الظهـر 
خــــري وقــــت الظهـــر يف وقــــت احلـــر قلــــيًال حــــىت  يف وقـــت احلــــر ؛ أي أنَّ الســـنة 

  لتوفيق .تنكسر شدة احلر ، و ا
  ترك الوقت األفضل ؛ ملا فيه من املشقة على أمته .  يؤخذ منه أنَّ النيب   
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: { إذا اشـــتد  قـــال : قـــال رســـول هللا  وعـــن أيب هريـــرة  - ١٤٦/  ٩  
لصالة ، فإنَّ شدة احلر من فيح جهنَّم } متفق عليه .   احلر ، فأبردوا 

مـزة مفتوحـة : { إذا اشـتد ا قال الصـنعاين : عنـد قولـه    حلـر فـأبردوا } " 
لصــالة } أي صــالة الظهــر { فــإنَّ شــدة احلــر مــن  مقطوعــة ، وكســر الــراء { 
ـــاة التحتيـــة ، فحـــاٌء مهملـــة ؛  أي :  فـــيح جهـــنَّم } بفـــتح الفـــاء ، وســـكون املثن
ســـعة انتشـــارها وتنفســـها ؛ يقـــال : أبـــرد إذا دخـــل يف وقـــت الـــرباد ؛ كـــأظهر إذا 

امـة ؛ ذلـك يف  دخل يف وقت الظهـر ؛ كمـا ـم إذا بلـغ جنـداً و يقـال : أجنـد وأ
  الزمان ، وهذا يف املكان " . 

لظهـر عنـد شـدة احلـر    قال الصنعاين : " واحلديث دليل على وجوب اإلبـراد 
؛ ألنَّــــه األصــــل يف األمــــر ، وقيــــل : إنَّــــه لالســــتحباب ، وإليــــه ذهــــب اجلمهــــور 

احلـــار وغـــريه ، وفيـــه أقـــوال غـــري هـــذا  وظـــاهره عـــامٌّ للمنفـــرد ، واجلماعـــة ، والبلـــد
ـــل ؛ لعمــــوم أدلــــة فضــــيلة أول الوقــــت ،  ـــل أفضـ وقيــــل : اإلبــــراد ســــنٌَّة ، والتعجيـ

حاديث اإلبراد " اهـ . َّا عامٌَّة خمصوصة    وأجيب 
ن اإلبراد سنٌَّة ، ولـيس بواجـب ؛ هـذا هـو القـول األرجـح يف    وأقول : القول 

  . الستمر عليه النيب نظري ؛ ألنَّه لو كان واجبا ً 
ً ، فـــدل ذلـــك علـــى أنَّ    وقـــد دلـــت الســـنَّة علـــى أنَّـــه كـــان يفعـــل اإلبـــراد أحيـــا

  اإلبراد سنٌة .
وقـال بعـض أهـل العلــم : أن اإلبـراد رخصـة ؛ لــيس بسـنة ، وال واجـب ، وأنَّــه   

إذا زال موجبه أو ضعف ؛ فإنَّه ينبغي أن يصـلِّى الصـالة لوقتهـا كمـن ميشـي يف 
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نَّه سنٌة مستحبة هذا هو  إىل املسجد ذكر ذلك ابن دقيق العيد . ظلٍّ  والقول 
  األصح . 

لكليــة ، ولكــن معنــاه  -٢ يؤخــذ منــه أنَّ اإلبــراد لــيس معنــاه إىل أن يــزول احلــر 
ه أبو داود ، ـأن يكون اإلبراد ؛ أي إىل أن خيف احلر قليًال ؛ ويدل له ما أخرج

ـــوالنســائي ، واحلاك ـــاألس م مــن طريــقــ ـــود عــن ابــن مسعــ قــال :  ود عــن النــيب ــ
الظهـــر يف الصـــيف ثالثـــة أقـــدام إىل مخســــة  { كـــان قـــدر صـــالة رســـول هللا 

أقدام ، ويف الشتاء مخسة أقـدام إىل سـبعة أقـدام } ذكـره املصـنف يف التلخـيص 
  " اهـ . ١٨٢/  ١قال املعلق انظر : " 

ن يف وقــت متــأخر ، وذلــك إذا بــراد يف الصــيف يكــو وأقــول : هــذا يــدل أنَّ اإل  
ـــمنا وقـــت الظهـــر إىل ثالثـــة أقســـام ؛ أي جممـــوع وقـــت الظهـــر نقســـمه ثالثـــة  قسَّ

  أقسام :
فمثًال وقت الظهر يف هذا الوقت يبدأ يف الساعة الثانيـة عشـرة وسـت دقـائق    

، وينتهــي بــدخول العصــر يف الســاعة الثالثــة وســت وعشــرون دقيقــة ؛ فــإذا أزلنــا 
ً الست الدقائق يب قى معنا ثالث ساعات وستٍّ وعشرون دقيقـة نقسـمها أثـال

؛ فيكــــون الثلــــث األول مــــن الوقــــت ينتهــــي يف الســــاعة الواحــــدة وثــــالث عشــــرة 
دقيقــة ، والثلــث الثــاين ينتهــي بســاعتني وعشــرين دقيقــة ، والثلــث األخــري ينتهــي 

  بثالث ساعات وست وعشرين دقيقة .
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للـزوال ظـل فإنـَّه يكـون يف الثلـث  فإذا كان يف شـدة الصـيف حبيـث ال يكـون   
الثاين ؛ ألنَّ مبصري ظـل الشـيء مثلـه يكـون مثانيـة أقـدام أو سـبعة أقـدام ونصـف 

خذ الثلث األول ، وتدخل يف الثاين .   ، فالثالثة األقدام 
لدقيقة والثانية خطأ ؛ علمـاً     وإنَّ تسابق النَّاس اآلن إىل األذان وقت الزوال 

ن األوقــات لــو حققــت التأمــل يف الوقــت جتــد أنَّ حتديــد دخــول نَّــه يف كثــري مــ
الظهــر يكــون يف وقــت االســتواء ال وقــت الــزوال ؛ أي يف املنطقــة عنــد ، وقــد 

ــٌن ، ومقاربــة يف الســنتني األخريتــني (  ) عشــرين  ١٤٢١ – ١٤٢٠حصــل حتسُّ
ه ، وإحدى وعشرين بعـد األلـف ، وأربعمائـة هجريـة ، ولكـن ال يـزال التقـومي فيـ

  شيء من التقدم ؛ بغضَّ النظر عن اإلبراد .
وعلـى هــذا فإنـَّه يبــىن علــى ذلـك أنَّ األذان حيصــل قبــل دخـول الوقــت ، وقــد    

س مـــن العجـــزة كالشـــيبان ؛ الـــذين ال قـــدرة هلـــم  يصـــلى نســـاء يف البيـــوت ، وأ
م يف غــري وقتهــا ،  ــيء إىل املســجد بعــد األذان مباشــرة ، فتكــون صــال علــى ا

روا وقت الظهر عن الوقت احملـدد يف والذي  أنصح به املؤذنني واألئمة ؛ أن يؤخِّ
َّـــم يـــؤخرون نصـــف  التقـــومي ربـــع ســـاعة علـــى األقـــل ، مث يؤذنـــوا ، وإن حصـــل أ
نَّ هــذا احلكــم ال يشــمل وقــت  ســاعة ؛ ليخــف احلــر قلــيًال كــان أوىل ؛ علمــاً 

م الصـــالة } أي يف كـــان يقــدِّ   الربيــع ؛ فقـــد جــاء يف احلـــديث : { أنَّ النــيب 
وقـــت الربيـــع { حـــىت أنَّ القائـــل يقـــول هـــل زالـــت الشـــمس أم ال ؟ } ومراعـــاة 

  األفضل يف األوقات هذا هو الذي ينبغي لألئمة ، واملؤذنني .



  

  

 
 

١٧  
 

: { فــــإنَّ شــــدة احلــــر مــــن فــــيح جهــــنم } إشــــارًة إىل هــــذا  قــــول النــــيب  -٣
نـار : ربِّ أكـل : { قالـت ال احلديث الصحيح ؛ الـذي قـال فيـه رسـول هللا 

بعضــي بعضــا،  فــأذن يل أتــنفس ، فــأذن هلــا بنفســني ؛ نفــس يف الشــتاء ونفــس 
يف الصيف ، فما وجدمت من برد أو زمهرير فمن نفـس جهـنم ، ومـا وجـدمت مـن 
حــر أو حــرور فمــن نفــس جهــنم } متفــق عليــه ، واللفــظ ملســلم فــدل احلــديث 

  يف .على أنَّ العلة يف اإلبراد هو شدة احلر يف وقت الص
إلبــراد ، وفعلــه ؛ مــن أجــل تــوفر اخلشــوع يف  يؤخــذ منــه أنَّ النــيب  -٤ أمــر 

ــا هــو مــن أجــل  الوقــت الــذي لــيس فيــه حــر مــزعج ، فكــان إذنــه يف التــأخري إمنَّ
  ذلك .

ــــيؤخ -٥ ـــــ ـــــ ــــذ مــــن هــ ـــ ــــ ــــذا أنَّ اخلشـــ ـــــ ـــــ ــــرك أول ـ ــــه ت ـــن أجل ـــب الصــــالة ؛ فمـ وع لـ
قَـــْد  بــال خشـــوع صــورة بـــال روح ، وهللا تعــاىل يقـــول : الوقــت ؛ ألن الصـــالة 

) و ١،٢: (املؤمنـــون أَفْـَلـــَح اْلُمْؤِمنُـــوَن * الَّـــِذيَن ُهـــْم ِيف َصـــالِِْم َخاِشـــُعوَن 
  التوفيق . 

  
ــــوعـــن رافـ - ١٤٧/  ١٠    ـــ ـــع بـــن خديـ ــــ ــــق ـج ـ ــــال : قـــ ــــال رســـ  ول هللا ــ

ــــه  لصــــــبح ؛ فإنــ ـــــبحوا  ـــــححه :{ أصـ ــــة ، وصـ ـــــوركم } رواه اخلمســ ـــــم ألجـ أعظـ
  الرتمذي ، وابن حبان .

ــــ: { أصبح وله ــــق   ـــ ــــ لصبــ ــــوا  ــــح ؛ فإنه أعظم ألجـــ وركم } ويف روايــة : { ــ
لصبح فإنه أعظم ألجوركم } واإلسفار ، واإلصباح مبعىن واحد ، وقد  أسفروا 
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ـــذا أبـــو حنيفـــة ، فجعـــل وقـــت صـــالة  ن يُـــرى أخـــذ  الفجـــر وقـــت اإلســـفار 
ــــٌك ،  ــــة ؛ مالـ ــــنهم األئمـــــة الثالثـ ـــب اجلمهـــــور ، ومـ ــــن بعـــــد . وذهــ ــــخص مـ الشـ

إلسف ــــوالشـــــافعي ، وأمحـــــد إىل أنَّ املقصـــــود  ــ ــ ـــك علـــــى ار التَّبـــــنيُّ ــــ ــوا ذلــ  ، ومحلـــ
  حمملني :

ن يــــؤخر األذان إىل طلــــوع    إلســــفار التبــــني ، وذلــــك  احملمــــل األول : املــــراد 
اين ، وكـــذلك اإلقامـــة حــــىت يتبـــني الفجـــر الثـــاين ؛ وذلـــك يف الليــــايل الفجـــر الثـــ

  املقمرة ؛ اليت ال يتضح فيها الفجر إال مؤخَّراً .
ن يـدخل يف الصـالة مبكـراً وخيـرج    م مجعوا بـني األحاديـث  َّ احململ الثاين : أ

منهــــا مســــفراً ؛ وذلــــك يكــــون بطــــول القــــراءة يف صــــالة الفجــــر ، وقــــد جــــاء يف 
لســتني إىل املائــة ؛ وهــذا هــو القــول الصــحيح   أنَّ النــيب  احلــديث كــان يقــرأ 

  إن شـــاء هللا ، وحيمـــل حـــديث عائشـــة  يف البخـــاري : { أنَّ رســـول هللا 
كان يصـلي الصـبح بغلـس ؛ فينصـرفن نسـاء املـؤمنني ال يعـرفَن مـن الغلـس ؛ أو 

يف وقـــت الغلـــس الـــذي  علـــى أنَّ االنصـــراف يكـــون}  ال يعـــرفن بعضـــهنَّ بعضـــا
لنور ؛ وهو يدل علـى أنـَّه يـدخل يف الصـالة مبكـراً ، وخيـرج  ختتلط فيه الظلمة 

لشديد ؛ لقوهلا : { اليعرفَن من الغلس } .   منها مسفراً ؛ إسفاراً ليس 
ويف احلـــديث : { حـــدثنا ســـيَّار بـــن ســـالمة قـــال : دخلـــت أ وأيب علـــى أيب   

الصلوات ؛ فقـال كـان النـيب ملسو هيلع هللا ىلص يصـلي الظهـر  برزة األسلمي فسألناه عن وقت
حــني تـــزول الشـــمس ، والعصــر ، ويرجـــع الرجـــل إىل أقصــى املدينـــة ، والشـــمس 
حيــة ، ونســيت مــا قــال يف املغــرب ، وال يبــايل بتــأخري العشــاء إىل ثلــث الليــل ، 
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وال حيــــب النــــوم قبلهــــا ، وال احلــــديث بعــــدها ويصــــلي الصــــبح فينصــــرف الرجــــل 
يعرف جليسه ، وكان يقـرأ يف الـركعتني أو إحـدامها مـا بـني السـتني إىل املائـة } ف

  متفق عليه .
كان ينصرف من صـالة الفجـر حـني يعـرف الرجـل   ففي احلديث أنَّ النيب   

وجــه جليســه ، وذلـــك يكــون بـــداخل املســجد ، واملســجد لـــيس فيــه مصـــباح ، 
  و التوفيق .

    
قــال : { مــن أدرك ركعــًة مــن  أنَّ النــيب  وعــن أيب هريــرة  – ١٤٨/  ١١

الصــبح قبــل أن تطلــع الشــمس فقــد أدرك الصــبح ؛ ومــن أدرك ركعــًة مــن العصــر 
  قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر } متفق عليه . 

يستفاد من هذا احلديث أنَّ من أدرك ركعًة من الفجر قبل أن تطلـع الشـمس   
ــٌل مــن هللا ، ؛ فإنَّــه يعتــرب قــد أدرك الفجــر ، و  ليضــف إليهــا أخــرى ، وهــذا تفضُّ

وإالَّ فإنَّ من أدرك ركعًة مـن الوقـت صـالَّها قبـل أن تطلـع الشـمس ؛ فإنـَّه يعتـرب 
قـد صــلَّى الركعـة األخــرى بعـد خــروج الوقـت ، ولكــنَّ هللا تفضَّـل ، ولــه احلمــد ، 
ن اعتـــرب مـــا بعـــد الركعـــة مـــن تكميـــل الفريضـــة ؛ ســـواءً    والشـــكر علـــى ذلـــك ؛ 

ـــك يف صـــــالة الفجـــــر أو ثـــــالث ركعـــــات  كانـــــت ركعـــــًة أو تكملهـــــا إذا كـــــان ذلــ
تكملها إذا كان ذلك يف صالة العصر ؛ فإنَّ هللا بفضله ومنِّه قد اعتربمـا صـالَّه 
ـــا صـــالَّه يف الوقـــت ، والظـــاهر أنَّ هـــذا الفضـــل ؛ الـــذي  بعـــد خـــروج الوقـــت كأمنَّ
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ا يكون ملن فاتته العصر أو الفج ر يف وقتها املختار بعـذٍر يقبلـه هللا أعطاه هللا إمنَّ
  عزَّ وجل .

م قبيـــل   ن ســـهر الليـــل كلَّـــه ، مثَّ  ـــا  ألوامـــر ، واســـتخفَّ  أمَّـــا مـــن تالعـــب 
الفجر أو ذهب يف لعٍب أو أمٍر ينوي إهلائه عن الصالة حىت غربت الشمس ؛ 

ـــاه مـــن نصـــوص الشـــريعة أنَّ املغفـــرة ، وا لتوبـــة ، فإنَّـــه اليعـــذر ، وذلـــك ملـــا علمن
ـــا يكـــون للمعـــذورين بعـــذٍر يعـــذِّر كـــالنوم ، والنســـيان ؛ أمَّـــا  والتســـامح مـــن هللا إمنَّ
وامــــر هللا ؛ فــــإنَّ النصــــوص الشــــرعية تــــدل علــــى أنَّ  املتهــــاونون ، واملســــتخفُّون 

فخلـــف مـــن بعـــدهم خلـــٌف  ة تنتظـــرهم بـــدليل قولـــه تعـــاىل  :  العقوبـــة الرادعـــ
وبـدليل قـول النـيب صـلى  فسوف يلقـون غيـا أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات 

هللا عليــه وســلم : { تلــك صــالة املنــافق تلــك صــالة املنــافق تلــك صــالة املنــافق 
جيلس يرقب الشمس حىت إذا كانت بـني قـرين شـيطان قـام فنقرهـا أربعـاً اليـذكر 

  هللا فيها إالَّ قليال } .
   

ــــوملسلـٍم عن عائشـة رضي هللا عنه – ١٤٩/  ١٢     ـــــا حنـــــ ـــ ــــ ــــوه ؛ وقــ ـــ ال : { ـــ
ا هي الركعة . ــسجدة } بدل : { ركع   ة } مثَّ قال : والسجدة إمنَّ

ــــظ الســــــجدة ؛ فــــــإنَّ املــــــراد      ــــد مســــــلم بلفــ ــــة عنــ ـــة عائشــ ــــنَّص يف روايـــ ورود الــ
نَّ الســجدة حتمــل  لســجدة الركعــة ، والتأويــل الــذي أوَّلــه الصــنعاين رمحــه هللا 

رها يف قوله : " فإنَّه ظاهٌر أنَّ من أدرك سجدًة صار مدركاً للصالة " على ظاه
ب  وأقــول : إنَّ الســجدة هــي جــزٌء مــن الركعــة ؛ فهــي تطلــق علــى الركعــة مــن 
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ســم الــبعض ، ويــدل لــه مــا أورده الشــارح رمحــه  فيمــا أخرجــه  تســمية الكــل 
ني بعــد العصــر عنـــدي البخــاري مــن حــديث عائشــة  : { مـــا تــرك الســجدت

لسـجدة الركعـة ؛ ونقـول إنَّ الـذي تطمـئنُّ إليـه  قط} فهذا دليٌل على أنَّ املـراد 
النَّفس لوضـوحه ، وصـحته ، وصـراحته أنَّ مـن أدرك ركعـًة ، فـأكثر مـن الصـالة 
ـــا ؛ فإنَّـــه قـــد أدرك الصـــالة ؛ أي اعتربهـــا هللا عـــزَّ  قبـــل طلـــوع الشـــمس أو غرو

  بفضله ، ومنِّه ، وهللا تعاىل أعلم .   وجل له أداًء القضاءً 
  

 قـــال : مسعـــت رســـول هللا  وعـــن أيب ســـعيد اخلـــدري  - ١٥٠/  ١٣   
يقــول : { ال صــالة بعــد الصــبح حــىت تطلــع الشــمس ، وال صــالة بعــد العصــر 
حـــىت تغيـــب الشـــمس } متفـــق عليـــه ، ولفـــظ مســـلم : { ال صـــالة بعـــد صـــالة 

  الفجر } 
  : أيب سعيد  وأقول : يستفاد من حديث  
النَّهي عن الصالة بعد الصبح حىت تطلع الشمس ، وال صالة بعـد العصـر  -١

  حىت تغيب الشمس .
يؤخــذ مــن هــذا أنَّ حــديث أيب ســعيد قــد عــمَّ وقتــني : بعــد انقضــاء صــالة  -٢

ـــر حــــىت تتضــــيف  الفجــــر حــــىت تتضــــيف الشــــمس للطلــــوع ؛ بعــــد صــــالة العصـ
  الشمس للغروب .

ــــذين الوقت    ــــوهـ ــ ــــــ ـ ــــا ني  ــــد ورد هلمـ ــــا ؛ ولكنَّهمـــــا قـ ــــل فيهمـ ــــالة النفـ ـــن صـ ي عــ
  ختصيص .
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فـــأوًال : ورد يف ذلـــك صـــبح اليـــوم ، وعصـــره للحـــديث الـــذي بلفـــظ : { مـــن   
  أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها } .

نيــا : إعــادة الصــالة يف اجلماعــة حلــديث األســود بــن يزيــد أو يزيــد بــن األســود 
ــا انصـــرف رأى رجلـــني  يب قــال : {صـــلى النــ خليـــف مــن مـــىن ، فلمَّ الفجـــر 

مـا ترعـد فرائصـهما ؛ فقـال :  ما ، فأيت  جالسني مل يصليا مع الناس ؛ فدعا 
ما منعكما أن تصـليا معنـا ؛ فقـاال : قـد صـلينا يف رحالنـا  رسـول هللا ؛ قـال : 

مـا إذا صليتما يف رحالكما ، مث أتيتما املسجد والناس يصـلون فصـليا  معهـم فإ
فلة } وقد ورد مثل ذلك يف حديث حمجن بن األدرع    .  لكما 

لثـــاً : الصـــالة يف املســـجد احلـــرام ؛ حلـــديث جبـــري بـــن مطعـــم : {  بـــىن عبـــد 
ذا البيـت أو صـلى يف أي سـاعة شـاء مـن ليـل أو  مناف ال متنعوا أحداً طاف 

 متنــع يف أي وقــت . ــار } وعلــى هــذا فيســتثىن الصــالة يف املســجد احلــرام فــال
رابعاً : قضاء سنة الفجـر بعـد صـالة الفجـر ؛ حلـديث أيب عمـرو قـيس بـن قهـد 

رآه يصـــلي بعـــد صـــالة الفجـــر ؛ فقـــال لـــه : مـــا هـــذا  قـــيس  : { أنَّ النـــيب 
ن معاً ؛ فقال  رس ول هللا مل أكن ركعت ركعيت الفجر ، فركعتهما اآلن ـــأصال

 {.  
سـنة الظهـر حـني شـغل عنهـا فقضـامها بعـد  نـيب خامساً : من ذلك قضـاء ال

وخاصــــة حتيــــة املســــجد ؛ حلــــديث  العصــــر ؛ إن مل نقــــل أنَّ هــــذا خــــاص بــــه 
  . سليك يف وقت خطبة اجلمعة
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فهـــذه اخلمســـة املواضـــع اســــتثنيت مـــن الصـــالة بعــــد الفجـــر ، والصـــالة بعــــد    
  العصر بدالئلها .

له سـبب كتحيـة املسـجد مـثًال  وذهب بعض الفقهاء إىل أنَّه يستثىن أيضاً ما   
، وصــالة الكســوف ؛ لــو فــرض أنَّ الشــمس كســفت بعــد العصــر ، ومــا أشــبه 

  ذلك .
فهـــذان الوقتـــان جيـــوز فيهمـــا دفـــن املـــوتى بـــال كراهيـــة ؛ أمـــا الثالثـــة الـــيت دل     

  عليها حديث :
  

وله عن عقبة بـن عـامر : { ثـالث سـاعات كـان رسـول هللا  – ١٥١/  ١٤   
  زِغـة ينها أن َ نصلي فيهنَّ ، وأن نقرب فيهنَّ مو : حني تطلـع الشـمس 

حـــىت ترتفـــع ، وحـــني يقـــوم قـــائم الظهـــرية حـــىت تـــزول الشـــمس ، وحـــني تتضـــيف 
  الشمس للغروب } .

واحلكــــم الثــــاين عنــــد الشــــافعي مــــن حــــديث أيب هريــــرة بســــنٍد  - ١٥٢/  ١٥  
  ضعيف ، وزاد : { إالَّ يوم اجلمعة } .

  كذا أليب داود عن أيب قتادة حنوه .و  – ١٥٣/  ١٦  
ترمجة عقبة بن عامر ؛ قال الصنعاين رمحه هللا : " هو أبو محـَّاد أو أبـو عـامر    

ا سنة مثـاٍن ومخسـني  عقبة بن عامر اجلهين ؛ عامًال ملعاوية على مصر ، وتويف 
عــرب وغلَّطــه ابــن  ، وذكــر خليفــة بــن خيَّــاط أنَّــه قتــل يــوم النَّهــروان مــع علــيٍّ 

  الرب " اهـ . 
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هـذه األوقـات الثالثــة النَّهـي فيهــا للتحـرمي ؛ فــال جيـوز الصــالة فيهـا ، وال دفــن   
املــوتى فيهــا ، وذلــك حــني تتضــيف الشــمس للطلــوع حــىت ترتفــع ، وحــني يقــوم 

ـــــــقــــائم الظه رية حــــىت تــــزول الشــــمس ، وحــــني تتضــــيف الشــــمس للغــــروب حــــىت ــ
  تغيب .

ـــا ؛ فـــألنَّ هـــاتني الســـاعتني يســـجد فيهمـــا أمـــا عنـــد طلـــوع الشـــمس ، وغرو    
الكفــار للشــمس ؛ فلــذلك حرمــت الصــالة فيهمــا إال فجــر اليــوم ، وعصــره إذا 

  عذر اإلنسان بسهو أو نوم .
  أما الساعة اليت يف منتصف النهار ؛ وهي وقت االستواء فألنَّ النَّار تسجَّر   

ث ضـعيف ؛ أي ورد فيها ؛ ويستثىن من ذلـك يـوم اجلمعـة ، وقـد ورد فيـه حـدي
االســتثناء ليــوم اجلمعــة ؛ وقــد ذهــب مجهــور أهــل العلــم إيل اســتثناء يــوم اجلمعــة 

  لنسـبة لنصـف النهـار حــني يقـوم قـائم الظهــرية ، وذلـك أنَّ أصـحاب النــيب 
كانوا إذا أتوا إىل املسجد يوم اجلمعة يتنفلون ، وال مينع أحد مـن الصـالة ؛ بـل 

الركـوع أن يقــوم فريكـع ؛ كمــا فعـل مــع ســليك مــن جلـس قبــل  قـد أمــر النـيب 
الغطفاين يف يوم اجلمعة ؛ فهذه األدلة دالة على استثناءه من النَّهي ، والعلة يف 

  النَّهي أنَّ النَّار تسجر حينئذ ، والعياذ  .
وخالصــة القــول يف هــذه املســألة أنَّ أحاديــث النهــي عــن الصــالة بعــد العصــر   

مت إيل قسمني :وبعد الفجر ، وحني يقو    م قائم الظهرية قد قسِّ
قسم جيوز فيه الصالة ؛ ذوات األسباب ، وما قد سبق ذكر ه منهـا ، ودفـن   

  املوتى جائز يف هذين الوقتني .
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والقســـم الثـــاين : مـــا منعـــت فيـــه الصـــالة ، ودفـــن املـــوتى ؛ وهـــي عنـــد تضـــيف   
هــرية حــىت الشــمس للطلــوع حــىت تطلــع الشــمس وترتفــع ، وحــني يقــوم قــائم الظ

  تزول الشمس ، وعند تصنيف الشمس للغروب حىت تغرب .
والكراهـــة يف هـــذه الثالثـــة األوقـــات أشـــد ، واملنـــع فيهـــا أعظـــم ؛ فمـــا يبـــاح يف   

الــوقتني األولــني ؛ مينــع يف هــذه الثالثــة األوقــات ؛ إضــافة إىل أنَّــه مينــع فيهــا دفــن 
  املوتى وهللا تعاىل أعلم .

ـــن ا   ـــرياً مــ ـــظ أنَّ كثــ ــــاس يـــــدخلون يف املســـــجد عنـــــد تضـــــيف الشـــــمس يالحــ لنـ
للغـروب أو عنـد تضــيفها للطلـوع ؛ فريكعــون ظـانِّني أنَّ احلكـم الــذي يكـون بعــد 

ً ؛ مع تلك الوقتني .   العصر ، وبعد الفجر مستو
واحلقيقــة أنـَّـه لــيس كــذلك ، وأنَّ الفــرق بينهمــا واضــح ، واألدلــة علــى ذلــك    

ها ، و ال   توفيق . واضحة ؛ كما سرب
  

: {   قـال : قـال رسـول هللا  وعن جبري بـن مطعـم  – ١٥٤/  ١٧   
ــذا البيــت ، وصــلَّى أيــة ســاعٍة مــن ليــل  بــين عبــد منــاف ؛ المتنعــوا أحــداً طــاف 

ار } .   أو 
ترمجة جبري بن مطعم : قال املصنف " هو أبو دمحم جبـري بـن مطعـم بـن عـدي   

أميـــة ؛ أســـلم قبـــل الفـــتح ، ونـــزل املدينـــة ، بـــن نوفـــل القرشـــي النـــوفلي كنيتـــه أبـــو 
نســـاب  ـــٍع أو ســـبٍع أو تســـع ومخســـني ، وكـــان جبـــري عاملـــاً  ـــا ســـنة أرب ومـــات 

  قريش ؛ قيل إنَّه أخذ ذلك من أيب بكر " اهـ . 
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ــي النــيب    عبــد منــاف أن مينعــوا مــن طــاف بــين  يؤخــذ مــن هــذا احلــديث 
ــار ، وهلــذا فــإنَّ الواجــب ــذا البيــت أو صــلَّى فيــه أيــة ســاعٍة شــاء مــن ل يــٍل أو 

على كلِّ من توىلَّ البيت أن يعمـل مبـا تضـمنه هـذا احلـديث لـئال مينـع أحـداً أراد 
  الصالة أو الطواف ألية ساعٍة شاء . 

نيـــاً : تعـــارض هـــذا احلـــديث مـــع النَّهـــي عـــن الصـــالة بعـــد الصـــبح حـــىت تطلـــع 
ظهــرية ، وعلــى هــذا الشــمس ، وبعــد العصــر حــىت تغــرب ، وحــني يقــوم قــائم ال

  فقد تعارض النهيان :
ذا احلديث ، ورأوه خمصصاً للنهي عن     فذهب الشافعي ، وغريه إىل العمل 

الصالة بعد الصبح ، وبعد العصر ، وحني يقـوم قـائم الظهـرية يف احلـرم املكـي ، 
فيكون البيت احلرام مستثىن من هذا النَّهي التكره فيه النافلـة يف أي وقـٍت شـاء 

ـــار ، وهـــذا هـــو القـــول األرجـــح إن شـــاء هللا ، و فيـــ ـــٍل أو  ه املصـــلي مـــن لي
  التوفيق . 

  
ـــق وعــن ابــن عمــر رضــي هللا تعــاىل عنهمــا أنَّ النــيبَّ  – ١٥٥/  ١٨   ـــ ال : ــ

{ الشــفق احلمــرة } رواه الــدارقطين ، وصــححه ابــن خزميــة ، وغــريه وْقفــه علــى 
  ابن عمر . 

 صــــبحي حســــن حــــالَّق  : " ضــــعيف فقــــد أخرجــــه قــــال احملقــــق الشــــيخ دمحم   
/  ١وابـن خزميــة يف صحيحـــه (  ٤ – ٣رقـم  ٢٦٩/  ١الـدارقطين يف السـنن ( 

ـــرب  ٣٥٤رقــــم  ١٨٣ – ١٨٢ ـــو صــــحت هــــذه اللفظــــة يف هــــذا اخلـ ) وقــــال : لـ
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ـا دمحم بـن  لكان يف هـذا اخلـرب بيـان أنَّ الشـفق احلمـرة إالَّ أنَّ هـذه اللفظـة تفـرَّد 
ـــا قــال أصـــحاب شــعبة يف هـــذا اخلــرب : ثـــور يزيــد إن كانــ ت حفظـــت عنــه ، وإمنَّ

الشفق مكان مـا قالـه : دمحم بـن يزيـد محـرة الشـفق ، وأخرجـه البيهقـي يف السـنن 
) "  ٢٥٠رقـــم  ١٧٦/  ١) قلـــت : وانظـــر التلخـــيص (  ٣٧٣/  ١الكـــربى ( 

  اهـ بتصرف . 
ا بقـــي وأقـــول حـــديث ابـــن عمـــر هـــذا يـــدل علـــى أنَّ وقـــت املغـــرب يبقـــى مـــ   

الشـــفق األمحــــر ، ومبالحظــــة بقـــاء الشــــفق األمحــــر يتبـــنيَّ لنــــا أنَّ ذهــــاب الشــــفق 
األمحـر اليـتم إالَّ بعـد سـاعٍة وحـوايل عشــرين دقيقـة تـنقض قلـيًال أو تزيـد قلــيًال ، 
ومــا ذكــره الصــنعاين رمحــه هللا بقولــه : " قلــت البحــث لغــوي ، واملرجــع فيــه إىل 

العـرب ، فكالمـه حجـٌة ، وإن   حُّ للغة ، وقُ أهل اللغة ، وابن عمر هو من أهل ا
كان موقوفاً عليه ، ويف القاموس : الشفق حمرَّكة : احلمرة يف األفق مـن الغـروب 

  إىل العشاء ، وإىل قريب العتمة " اهـ . 
ب ما جاء يف صالة العشاء قلت : قد ورد حديث يف سنن الرتمذي      يف 

 أعلـم النـاس بوقـت هـذه الصـالة قـال : { أ اآلخرة عن النعمـان بـن بشـري 
وقــــد تتبـــع الشـــيخ أمحــــد يصـــليها لســــقوط القمـــر لثالثـــة }  كـــان رســـول هللا 

شاكر رمحـه هللا مغيـب القمـر لثالثـة يف سـنتني ، وسـجَّلها يف كتابـه التعليـق علـى 
سنن الرتمذي ، وتبنيَّ من استعراض ما ورد يف ذلك ؛ وهـو املـأخوذ مـن التقـومي 

م تبـــني منـــه أنَّ مغيـــب القمـــر لثالثـــة يكـــون علـــى  ١٩٤٥ – ١٩٤٤يف عـــامي 
  ساعٍة وتسعة عشر دقيقة أو عشرين دقيقة أو أكثر قليًال أو أقلَّ قليًال .
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ولكنَّ الدليل األقوى هو ما ورد يف صـحيح مسـلم مـن حـديث أيب موسـى ،    
يســـأله عـــن  وعبـــد هللا بـــن عمـــرو رضـــي هللا عنهمـــا أنَّ رجـــًال جـــاء إىل النـــيب 

ـــا ، ويف مواق يـــت الصـــالة : { فـــأمر بـــالًال ، فأقـــام يف اليـــوم األول يف أوَّل أوقا
اليـوم الثـاين يف أواخـر األوقــات } وأنـَّه أقـام يف اليــوم األول بعـد مغيـب الشــمس 

  ، ويف اليوم الثاين قبل مغيب الشفق .
وهنــاك دليــٌل آخــر ، وهــو أقــوى منهــا مجيعــاً مــا ورد يف الصــحيحني أنَّ النــيب    
 ـــوىل ـــــ ـــــرب بطـ ــــلَّى املغــــ ـــ ــــنن : {  : { صــ ــــ ـــوليني } ويف السـ ــــ ـــلَّى الطــ ـــ ـــــه صـــ أنَّــــ

ــــألع ـــ ــــ ــــل أذان ــ ـــراف جــــزٌء وربــــع التكــــاد تنقضــــي الصــــالة إالَّ قبي راف } واألعـ
  العشاء بقليل إذا كان بقراءة متأنية .

وقـــد جرَّبنـــا أنَّ اجلـــزء يقـــرأ بقـــراءة احلـــدر يف خـــالل مخـــٍس وعشـــرين أو ســـتٍّ    
يف الصـــالة ؛  ؛ أمَّـــا القـــراءة املرتلـــة ؛ الـــيت كـــان يقرأهـــا النـــيب  وعشـــرين دقيقـــة

فهي ترتيٌل من غري متطيط ، والشكَّ أنَّ صالة املغرب بقراءة السورة ؛ اليت هـي 
  األعراف وركوعها ، وسجودها التنقضي الصالة إالَّ يف ساعٍة وكسٍر . 

، وقـد قـدَّمنا حبـث هـذه  اً موسَّـع األدلـة تـدل علـى أنَّ للمغـرب وقتـاً  فكلُّ هذه  
  املسألة يف أوَّل املواقيت ، و التوفيق . 

  
 وعن ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا قـال ، قـال رسـول هللا  - ١٥٦/  ١٩   

: { الفجـر فجـران : فجــر حيـرم فيــه الطعـام وحتـل فيــه الصـالة ، وفجــر حتـرم فيــه 
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ة ، واحلــــاكم ، الصــــالة أي صــــالة الصــــبح وحيــــل فيــــه الطعــــام } رواه ابــــن خزميــــ
  وصححاه .

ــــّرِم  - ١٥٧/  ٢٠    ـــوه ، وزاد يف الـــــذي ُحيـ ــــابٍر حنــ ــــديث جـ ــــن حـ وللحـــــاكم مـ
ـــق } ويف اآلخـــــر : { إنـَّــــه كـــــذنب  الطعـــــام : { إنَّـــــه يـــــذهب مســـــتطيًال يف األفــ

رحان } .    السِّ
   -يؤخذ من هذا احلديث أنَّ الفجر فجران :   

لفجـــر الكـــاذب ؛ وهـــو الـــذي ير  تفـــع يف الســـماء كـــذنب أحـــدمها : مـــا يســـمى 
الســرحان ؛ مســتطيًال يف األفــق ؛ وهــذا خيــرج قبــل الفجــر الصــادق مبــا يزيــد عــن 

  ساعة .
وهذا الفجر هـو الفجـر الكـاذب حيـل فيـه الطعـام للصـائم ، وحتـرم فيـه الصـالة   

  يعين صالة الفجر ؛ أما التهجد والوتر فإنه حيل فيه .
ق ؛ فهـــو الـــذي ينشـــق عرضـــاً يف نيهمـــا : الفجـــر الثـــاين ؛ وهـــو الفجـــر الصـــاد

يف قولـه : { ال مينعــنكم مــن ســحوركم أذان بــالل  األفـق ، وقــد وصــفه النــيب 
، وال الفجـــر املســـتطيل ، ولكـــن الفجـــر املســـتطري يف األفـــق } قـــال أبـــو عيســـى 
الرتمـــذي هـــذا حـــديث حســـن ، ويف لفـــٍظ ملســـلم : { ال يغـــرنَّكم مـــن ســـحوركم 

سـتطيل ؛ هكـذا حـىت يسـتطري هكـذا ، وحكـاه أذان بالل ، وال بيـاض األفـق امل
محاد بيديه ؛ قال يعين معرتضا } وهـو أنـَّه مجعهمـا اليمـني والشـمال ، ورفعهمـا 
ـــن الفجــــر  ـــارة إيل الفجــــر املســــتطيل ، مث قــــال : { ولكـ ، مث ردمهــــا ، وهــــذا إشـ
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املستطري } وهو أنَّه مجع بني سبابة اليد اليمىن ، وسبابة اليد اليسرى ، مث فـرق  
حيتها اليمني إىل اليمني ، واليسار إىل اليسار .  كلَّ    واحدة منهما إىل 
ذه الصورة يتضح أنَّ الفجـر الصـادق هـو مـا انشـق عرضـاً يف األفـق خمتلطـاً    و

  بصفرة تزيد قليال .
وهــذا هــو الفجــر الصــادق الــذي حتــل فيــه صــالة الفجــر ، وحيــرم فيــه الطعــام    

  على الصائم .
لس      رحان الذئب ، و التوفيق .واملقصود 

 
ـــوعـــن ابـــن مسع – ١٥٨/  ٢١     ـــ ــــ ــــقـــال : ق ـود ــ ـــ ـــــ ــــ ــــ :  ال رســــول هللا ــ

{ أفضــل األعمــال الصــالة يف أول وقتهــا } رواه الرتمــذي ، واحلــاكم وصــححاه 
  ، وأصله يف الصحيحني .

ـــه القــال ا   ــ ــــ ـــ ــلصــنعاين رمحــه هللا : " أخرجــــ ــــاري عــن ابــن مسعـــود بلفبخـــ ـــ ــــ ظ : ـــ
أي العمــل أحــب إىل هللا ؟ قــال : الصــالة لوقتهــا } ولــيس  { ســألت النــيب 

فيه لفظ أوَّل ، فاحلديث دلَّ على أفضلية الصالة يف أول وقتها على كل عمـل 
لـالم ، وقــد عـورض حبــديث :  مـن األعمـال كمــا هـو ظــاهر التعريـف لألعمــال 

ال إميــاٌن  } وال خيفــى أنَّــه معلــوٌم أنَّ املــراد مــن األعمــال يف { أفضــل األعمــ
حــديث ابــن مســعود مــا عــدا اإلميــان ؛ فإنَّــه إمنــا ســأل عــن أفضــل أعمــال أهــل 

  اإلميان ، فمراده غري اإلميان " اهـ . 
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وأقول أنَّه ال تعارض بني حديث ابن مسعود ، وحديث : { أفضل األعمال   
البخاري ومسلم ؛ ألنَّ اإلميان شرط يف صحة األعمال ، فال  إمياٌن  } رواه

يتعــارض الشــرط مــع املشــروط فيــه ؛ فــإنَّ مــن صــلَّى يف أول الوقــت بــال إميــان مل 
تصح صالته ، ومل يكن هلا فضٌل ، وهناك أعمال أخرى قـد ذكـرت ، واعتـربت 

ـــواب : أنـَّــــه ال تعـــــارض ؛ ألنَّ النـــــيب   ؛ فهـــــل تتعـــــارض مـــــع احلـــــديث ؟ واجلــ
خياطب كلَّ شخص مبا يرى أنَّه األصلح يف حقِّه ، فمن كان من ذوي الفهم ، 
واحلفظ كانت قراءة القرآن ، وإقراءه كان أفضل األعمال يف حقه على حـديث 
عثمــان بــن عفــان : { خــريكم مــن تعلَّــم القــرآن وعلمــه } رواه البخــاري ، ومــن  

 صـدقة علـى حـدِّ قولـه كان من ذوي اليسار والغىن كـان األفضـل يف حقِّـه ال
: { تطعـــم الطعـــام ، وتقـــرأ الســـالم علـــى مـــن عرفـــت ، ومـــن مل تعـــرف } متفـــق 
عليـه ، ومـن كـان مـن ذوى الشــجاعة ، والنَّجـدة كـان يف حقِّـه اجلهـاد يف ســبيل 
هللا ، وهكـــذا إالَّ أنَّ الصــــالة هلـــا فضــــل علــــى مجيـــع األعمــــال ، وفعلهــــا يف أول 

بط مـن الصـحيحني مـن حـديث ابـن مسـعود وقتها أفضل األعمال ؛ وهو مسـتن
  أنَّ رجــًال ســأل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أي األعمــال أفضــل ؟ قــال : الصــالة لوقتهــا } :

  دين ، مث اجلهاد يف سبيل هللا } .ـــ، وبر الوال
وقوله : { الصالة لوقتها } أي يف وقتها ، وقد سبق لنا أن ذكـر أنَّ الوقـت   

  سام :ينقسم إىل ثالثة أق
لتحديـــد ، ودخـــول    فمـــثًال إذا كـــان دخـــول الظهـــر يف الســـاعة الثانيـــة عشـــرة 

العصــــر يف الســــاعة الثالثــــة وواحــــٍد عشــــرين دقيقــــة ، فيكــــون أول الوقــــت يكــــون 
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مســـتمراً إىل ســـاعة وســـبع دقـــائق مـــن التوقيـــت ، فمـــثًال الـــثالث ســـاعات ثلثهـــا 
لوقـــت مســـتمٌر إىل ســـاعة وإحـــدى وعشـــرون ثلثهـــا ســـبع دقـــائق ، ويكـــون أوَّل ا

الســاعة الواحــدة وســبع دقــائق ، ووســط الوقــت إىل الســاعة الثانيــة وأربــع عشــرة 
دقيقـــــة ، واجلـــــزء الثالـــــث يبـــــدأ مـــــن الســـــاعة الثانيـــــة والربـــــع إىل الثالثـــــة وإحـــــدى 

  وعشرين دقيقة .
فمــن صــلَّى يف اجلــزء األول فقــد صــلى يف الوقــت ، ويســتثىن مــن ذلــك وقــت    

ألنَّ اإلبــراد فيــه مشــروع ؛ فيكــون األفضــل يف زمــن احلــر الظهــر يف زمــن احلــر ؛ 
خـــري الصـــالة إىل آخـــر وقـــت مـــن اجلـــزء األول ،  لظهـــر قلـــيًال ؛ وهـــو  اإلبـــراد 
ويكــون قــد مجــع بــني ســنة االبــراد ، وأول الوقــت ؛ كمــا أنَّــه يســتثىن مــن أفضــلية 

ـــه التـــأخري ، وقـــد قـــال النـــيب  ـــر حـــني أ أوَّل الوقـــت العشـــاء ، فاألفضـــل في خَّ
العشــاء إىل نصــف الليــل أو إىل ثلــث الليــل : { إنَّــه لوقتهــا لــوال أن أشــق علــى 

  أميت } رواه مسلم .
جلملـــة فـــإن أوَّل الوقـــت متســـع للوضـــوء بعـــد قضـــاء احلاجـــة ، واملشـــي إىل     و

ـــذا يكـــون إذا صـــلى يف اجلـــزء األول مـــن  املســـجد ، واالنتظـــار بعـــد األذان ، و
و آخــره ؛ فــإنَّ ذلــك كلَّــه يكــون مــن الصــالة يف أول الوقــت يف أولــه أو وســطه أ

  الوقت .
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قال : { أوَّل الوقت رضـوان  أنَّ النيب  وعن أيب حمذورة  – ١٥٩/  ٢٢
هللا ، وأوســـطه رمحـــة هللا ، وآخـــره عفـــو هللا } أخرجـــه الـــدارقطين بســـنٍد ضـــعيٍف 

  جداً .   
األوســط }  وللرتمــذي مــن حــديث ابــن عمــر حنــوه : { دون – ١٦٠/  ٢٣  

  وهو ضعيف أيضاً . 
ترمجة أيب حمذورة : قال الصنعاين : " اختلفوا يف امسه على أقوال أصحَّها مسـرة  

بن ِمْعَري بكسر امليم ، وسكون العني املهملة ، وفـتح املثنَّـاة التحتيـة ، وقـال ابـن 
  .عبد الرب إنَّه اتفق العاملون بطريق أنساب قريش أنَّ اسم أيب حمذورة أوس " 

يـؤذن أسلم عام الفـتح ، وأقـام مبكـة إىل أن مـات  وأبو حمذورة مؤذن النيب   
  ا للصالة ؛ مات سنة تسٍع ومخسني . 

) قلــت :  ٢٢رقــم  ٢٤٩/  ١قــال احملقــق : " أخرجــه الــدارقطين يف الســنن (   
 ٤٣٦ – ٤٣٥/  ١) والبيهقـي (  ٢٥٥/  ١وأخرجه ابـن عـدي يف الكامـل ( 

بـــن الوليـــد وهـــو مـــرتوك ، وكـــذلك إبـــراهيم بـــن زكـــر أبـــو  ) ويف إســـناده يعقـــوب
لبواطيل ، وخالصـة القـول أنَّ احلـديث موضـوع ،  إسحاق حدَّث عن الثقات 

  وهللا أعلم " اهـ . 
حــديث أيب حمــذورة ؛ فهــو وإن كــان ضــعيفاً ؛ فإنَّــه الشــكَّ أنَّ التقــدُّم يف أول   

ــذا اللفـظ ، وال ينبغــي نســبته  الوقـت أفضــل مـن التــأخر فيـه ؛ إال أنَّــه ال يصـح
نَّه من الكذابني الكبار . إىل النيب    ألنَّ يف سنده من وصف 
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وكـــذلك أيضـــا مـــا رواه الرتمـــذي مـــن حـــديث ابـــن عمـــر : { دون الوســـط }    
طل .   وهو ضعيف أيضاً ؛ قال عليه احملقق 

ز وجـل عـن إذاً سبيله سبيل احلديث قبله ، وهو ال يصح ، وقد أغنا هللا عـ   
َوَســارُِعوا ِإَىل َمْغِفــَرٍة  األحاديــث الضــعاف مبــا جــاء يف كتابــه مــن قولــه تعــاىل : 

)  ١٣٣( آل عمــران: مــن اآليــة ِمــْن رَبُِّكــْم َوَجنَّــٍة َعْرُضــَها السَّــَماَواُت َواْألَْرض 
ــرَات  وقولـه تعـاىل :  ة ويف هـذا كفايــ ) ١٤٨( البقـرة:من اآليـة فَاْسـَتِبُقوا اْخلَيـْ

  ومقنع ملن يريد احلق ، و التوفيق . 
   

قـال  وعن ابن عمر رضـي هللا تعـاىل عنهمـا أنَّ رسـول هللا  – ١٦١/  ٢٤  
  : { ال صالة بعد طلوع الفجر إال سجدتني } أخرجه اخلمسة إالَّ النسائي .

  ويف رواية عبد الرازق : { الصالة بعد طلوع الفجر إالَّ ركعيت الفجر }     
  . ومثله للدارقطين عن ابن عمرو بن العاص  – ١٦٢/  ٢٥ 
  
ـــه ، أخرجــــه أمحــــد (    ـــق عــــن احلــــديث األول : " صــــحيح بطرقـ /  ٢قــــال احملقـ

ـــو داود (  ١٠٤ ــــ ـــم  ٥٨/  ٢) وأبـ ـــ ــــــذي (  ١٢٧٨رقــ ـــم  ٢٧٨/  ٢) والرتمــ ـــ رقـــ
) خمتصـراً ، وروايـة عبـد  ٢٣٥رقـم  ٨٦/  ١) واللفـظ لـه ، وابـن ماجـة (  ٤١٩

ـــم  ٥٣/  ٣املصـــــنف ( الـــــرزاق أخرجـــــت يف  والروايـــــة الثالثـــــة أوردهـــــا  ٤٧٦٠رقــ
ـــم  ٢٤٦/  ١الــــدارقطين يف الســــنن (  ـــم  ٤١٩/  ١) و (  ٢رقـ ) قلــــت :  ٣رقـ

ـــن أيب شـــــيبة يف املصـــــنف (  )  ٤٦٥/  ٢) والبيهقـــــي (  ٣٥٥/  ٢وأخرجـــــه ابــ
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د  وقــال البيهقــي : يف إســناده مــن الحيــتجُّ بــه ؛ قلــت : يعــين عبــد الــرمحن بــن ز
ــــم ا ـــن أنعـ ـــة القـــــول أنَّ بــ ــــه ، وخالصــ ــــف يف االحتجـــــاج بـ ــــد اختلـ ــــي ، وقـ إلفريقـ

  احلديث صحيح مبجموع طرقه وهللا أعلم " اهـ بتصرف . 
ويؤخــذ مـــن هـــذا احلـــديث كراهـــة صـــالة النافلــة بعـــد طلـــوع الفجـــر غـــري ركعـــيت   

ســــجدتني ، ومهــــا ســــنتا الفجــــر ؛  وهــــي آكــــد  الفجــــر ، وقــــد مسَّاهــــا النــــيب 
كيدهـا : { ال النوافل ؛ بل آكد السن ن الرواتب على اإلطالق ، وقد ورد يف 

تــــدعوا ركعــــيت الفجــــر وإن طــــردتكم اخليــــل } رواه أمحــــد ، وورد يف فضــــلها : { 
  ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها } رواه مسلم .

واملراد بطلوع الفجر التوقيت املعلن يف التقـومي أو طلـوع الفجـر الفعلـي الـذي    
  لِّ به الصالة ، وحيرم بطلوعه الطعام على الصائم . يتبني به ، وحت

والروايـــة الثانيـــة تبـــني أنَّ املـــراد بـــه طلـــوع الفجـــر ، ولـــيس التوقيـــت املعلـــن يف     
التقـــومي ؛ علمـــاً أنَّ طلـــوع الفجـــر هـــو مـــا يظهـــر بـــه لكـــل راٍء ؛ وهـــو أن ينشـــق 

مـا قـد مــرَّ الفجـر ، وينـبلج عرضــاً ممزوجـاً بصـفرة تتزايــد حـىت طلـوع الشــمس ؛ ك
ــــيب  ــــر  بنــــــا أنَّ النــ ــــن ســــــحوركم أذان بــــــالل وال الفجــ قــــــال :{ ال مينعــــــنكم مــ

ـــرحان ،  املســـتطيل } قـــال الـــراوي : وهـــو الـــذي يـــذهب يف الســـماء كـــذنب السِّ
بيديــه فرفعهمــا ، مث خفضــهما جمتمعتــني ، واضــعاً الكــف علــى  وأشــار النــيب 

ن وضـــع  الكـــف ، مث قـــال { ولكـــن الفجـــر املســـتطري } وقـــال بيديـــه هكـــذا ؛ 
ليمــــىن إىل اليمــــني ، واليســــرى إىل اليســــار ،  الســــبابة مــــع الســــبابة ، مث ذهــــب 
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ويعين بذلك الذي ينفرج عرضاً من جهة الشرق خملوطاً بنوع صـفرة تتزايـد حـىت 
يت النور .   يذهب الغلس ، و

ول فإن قيل أنَّ التوقيت املعلن يف التقـومي هـو دليـل علـى الفجـر وإن مل نـره فـأق  
ملتابعــــة وجــــد أنَّ يف التوقيــــت  نيــــاً :  أوًال : أن هللا مل يكلفنــــا بشــــيء مل نــــره ، و
الــــذي يف التقــــومي ، وبــــني ظهــــور الفجــــر الفعلــــي مقــــدار عشــــرين دقيقــــة ، وقــــد 
م علـى سـطح بيـيت ؛ الـذي  ء ، وكنت أ بعت ذلك بنفسي قبل جميء الكهر

حـــوايل عشـــرين دقيقـــة كمـــا  يف صـــامطة ، وأراقـــب الفجـــر ؛ فـــال يتضـــح إال بعـــد
قلت ، ومل أجرؤ على اإلعالن بذلك حىت وجـدت صـاحب تفسـري املنـار يقـول 

ت الصــوم :  َ َلُكــُم   يف تفســري آيــة البقــرة الــيت يف آ وَُكلُــوا َواْشــَربُوا َحــىتَّ يـَتَـبَـــنيَّ
) : " إن الفجـر  ١٨٧( البقـرة:اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمـَن اْخلَـْيِط اْألَْسـَوِد ِمـَن اْلَفْجـِر 

ر املصرية ال يظهر إال بعد عشرين دقيقة من التوقيت " اهـ .    يف الد
ومن أجل ذلك ، فأ أقول إنَّ الذي ينبغـي أن نرتبـه علـى هـذا احلـديث مـن    

لعني ، وإن كـان قـد خـالفين يف ذلـك إمـام  النهي هو ظهور الفجر ظهوراً يرى 
ز ملـــا ســ ألته ، وذكـــرت لـــه هــذه املســـألة حيـــث  العصــر الشـــيخ عبـــد العزيــز بـــن 

يت بعد األذان خبمس دقـائق أو عشـر ، فريكـع ، مث  كنت أراه يف التوعية مبكة 
جيلس إيل اإلقامة ، وال يعيـد الركـوع قبـل اإلقامـة ، فسـألته ، وأخربتـه مبـا عنـدي 

لتوقيت .    ، فقال إنَّ الذين وضعوا التقومي هم أعلم منَّا 
شيخ هذا اجتهاده ، ولكينِّ قد تتبعت ذلك بنفسي ، وتبـني وأقول رحم هللا ال  

يل الفـــرق ، وال زلـــت أعمـــل عليـــه ، وينبـــين علـــى هـــذا أنَّ مـــن ركـــع قبـــل اتضـــاح 
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لفجــر  الفجــر ينبغــي لــه أن يركــع بعــد اتضــاحه ؛ فــإن ســنة الفجــر هــي متعلقــة 
تصــح يف موضــع صــحته ، وتبطــل يف مــواطن بطالنــه ، ولــو صــلى أحــٌد الفجــر 

ذان بعشر دقائق ؛ لقلنـا بـبطالن صـالته ، ومـا قلتـه هنـا قـد وافقـين عليـه بعد األ
بعـض العلمـاء املعاصـرين ، وقـد تـويف بعضـهم ، والـبعض حـي ، وهلـذا قـالوا هــذا 
ــي عــن الصــالة فيــه غــري ركعــيت الفجــر يعــد وقتــاً سادســاً : يضــم  الوقــت الــذي 

خــذ إىل األوقــات املنهــي عــن الصــالة فيهــا ، وينبــين علــى ذلــك أ نَّــه ينبغــي أن 
يف هــذا احلــديث ، فنمنــع الصــالة بعــد التوقيــت املعلــن إال حتيــة  بقــول النــيب 

ن الفجـر الـذي  املسجد ، ولعلَّ بعض الناس يقول هـذا تنـاقض ، فلـَم تقولـون 
يصــري فيــه املنــع مــن غــري ركعــيت الفجــر إمنــا يكــون بعــد اتضــاح الفجــر لكــل راء ، 

نَّه متنع الن   افلة من بعد التوقيت ؟ وهنا تقولون 
وأقول نعم هناك وقت فاصل بني صالة الليل ، وبني طلوع الفجر الذي حتـل   

فيـــه صـــالة الصـــبح ، وهـــذا الوقـــت مينـــع فيـــه املصـــلون مـــن النوافـــل محايـــة للفجـــر 
مـن طريــق أنـس بــن مالـك عــن زيــد  لقربـه ، وقــد جـاء يف احلــديث عـن النــيب 

بـــت  مث قـــام إىل الصـــالة قلـــت : كـــم    قـــال : { تســـحر مـــع النـــيب بـــن 
كـــان بـــني األذان والســــحور ؟ قـــال : قـــدر مخســــني آيـــة } متفـــق عليــــه ، و 

  التوفيق .
  
وعــن أمِّ ســلمة رضـــي هللا تعــاىل عنهــا قالـــت : {صــلَّى رســـول  - ١٦٣/  ٢٦ 

العصــر ، مث دخــل بيــيت فصــلَّى ركعتــني ، فســألته ، فقــال : ُشــِغْلُت عــن  هللا 
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ظهــر فصــليتهما اآلن ، فقلــت أفنقضــيهما إذا فاتتــا ؟ قــال : ال } ركعتــني بعــد ال
  أخرجه أمحد .

  وأليب داود عن عائشة  مبعناه . – ١٦٤/  ٢٧  
) وهــو حـــديٌث  ٣١٥/  ٦قــال احملقـــق : " أخرجــه اإلمـــام أمحــد يف املســـند (   

دمحم بــن  ) ويف إســناده ١٢٨٠حســن ، والروايــة الثانيــة يف ســنن أيب داود ( رقــم 
إسحاق بن يسار ، وقد اختلف يف االحتجاج به ؛ قاله املنذري يف املختصر ( 

  ) قلت : وهو حديٌث ضعيف " اهـ بتصرف .  ٨٣/  ٢
يؤخــذ مــن هــذا احلــديث أوًال : قضــاء الفائتــة مــن الســنن الرواتــب يف يومهــا ؛   

ــــأمــــا بعــــد الي وعية وم الــــذي فاتــــت فيــــه فــــإنَّ هــــذا احلــــديث ال يــــدل علــــى مشــــر ــــ
  قضاؤها .

نياً : هل جيوز قضاء ركعيت الظهر البعدية بعد صالة العصر ؟ هذا حمـل نظـر  و
  وخالف بني العلماء :

ــــا ســــألت النــــيب    َّ : { أفنقضــــيهما إذا  فمــــن صــــح عنــــده قــــول أمِّ ســــلمة أ
دة منـع قضـاءفاتتا ؟ قال : ال } ف ها بعـد العصـر ؛ من صحت عنـده هـذه الـز
ي عــن الصــالة فيــه ، ويؤيــد هــذا : { أنَّ عمــر بــن اخلطــاب أي يف الوقــت املنهــ

  . كان يضرب النَّاس على الصالة بعد العصر } يعين مينعهم  
لنــيب   دة ؛ قــال : جيــوز االقتــداء  يف قضــائهما بعــد  ومــن ضــعف هــذه الــز

  العصر .
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ملنـــع جعلـــوا مداومـــة النـــيب     نَّ الـــذين قـــالوا  ب  علمـــاً  علـــى فعلهـــا مـــن 
  صوصية له .اخل
واملسألة من معارك اخلالف ، وحتتاج إىل مجع األدلـة ، واألقـوال حـىت يرتتـب    

  على ذلك ترجيح أحد القولني على اآلخر ، و التوفيق . 
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 ل : قال الصنعاين رمحه هللا : " األذان يف اللغة : اإلعالم ؛ قـال هللا عـز وجـ 

َِّ َوَرُسوِلِه    ) .٣(التوبة: من اآلية َوأََذاٌن ِمَن ا
لفاظ خمصوصة .     وشرعاً : اإلعالم بدخول وقت الصالة 
ملدينة يف السنة األوىل مـن اهلجـرة ، ووردت أحاديـث تـدل علـى    وكان فرضه 

  أنَّه شرع مبكة ، والصحيح األول " اهـ . 
إلعــــالم كمــــا ذكــــر الصــــنعاين ، ولــــذلك شــــرع أن وأقــــول : األذان يف اللغــــة : ا  

يكون برْفع الصوت ، وأن يكون على مكـاٍن مرتفـع ، وشـرع فيـه االلتفـات عنـد 
احليعلتـــني ؛ نظـــراً حلاجـــة النـــاس إىل إيصـــال الـــبالغ بـــدخول وقـــت الصـــالة ، ومل 

يف األذان إال بعـد أن هـاجر إىل املدينـة ؛ أمـا حـني كـان مبكـة ،  يفكر النيب 
واحــد يصــلي يف بيتــه ، وإن اجتمعــوا لقــراءة القــرآن كمــا كــان حيصــل  فكــان كــلُّ 

اجتماعهم يف دار األرقم بن أيب األرقم صلوا يف املكان الـذي جيتمعـون فيـه ؛ إذ 
ـا دخـول الوقــت إال يف  مل يفكـر النـيب  يف الوســيلة الـيت جتمعهـم ، ويعلمــون 

الصـــالة ، فاحتـــاجوا إىل املدينـــة كـــانوا يتحينـــون  املدينـــة ؛ فحـــني قـــدم النـــيب 
وســـيلة إعـــالم ؛ ففكـــروا فيهـــا ، واجتمعـــوا للتشـــاور ، فعرضـــوا أن يكـــون وســـيلة 
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: البوق لليهود ، فاقرتح بعضهم الناقوس ، فقـال  اإلعالم بوق ؛ فقال النيب 
راً تكـون علـى مكـان مرتفـع ؛  النـيب  : النـاقوس للنصـارى ، واقـرتح بعضـهم 

َّم حـني انصـرفوا كـانوا مفضـلني للنـاقوس : النار للمج فقال النيب  وس ، وكأ
؛ لذلك فقد رأى عبد هللا بن زيد هذه الرؤ اليت ذكـرت : حيـث رأى شخصـاً 
قــوس قــد طــاف بــه ، فقــال لــه عبــد هللا : أال  عليــه ثــوبني أخضــرين ، ويف يــده 

بـه للصـالة ؛ قـال : أال أدلـك  ؛ قال وما تصنع بـه ؟ قـال : نـدعو تبيع الناقوس
لى ما هو خـري مـن ذلـك ؟ تقـول : هللا أكـرب هللا أكـرب .... إىل آخـر مـا ذُكِـر ع
.  

أمـــا اخلـــالف يف حكـــم األذان هـــل هـــو واجـــب أم ال ؟ واألظهـــر يف حكمـــه    
الوجـوب ؛ ألنَّ األدلـة دالـة علـى املشـروعية ؛ وكونـه شـعار أو شـعرية مـن شـعائر 

لوجـوب أنَّ الصـحابة اإلسالم فهذا يدل على الوجـوب ، وأقـرب مـا يـدل علـى ا
 تـوا قريبـاً مـنهم ؛ كانوا حني انتشر اإلسـالم بـني الباديـة كـانوا إذا غـزوا قومـاً 

ً أغاروا . ً كفُّوا ، وإن مل يسمعوا أذا   فإن مسعوا أذا
وعلى هذا فلو مل يكن األذان واجباً ، وشعريًة من الشعائر ما ترتب على تركـه   

حة أمواهل ــــإ   سائهم وذراريهم ، وسفك دمائهم ، و التوفيق .م ، وسيب نـــ
  
قــال : { طــاف يب وأ  عــن عبــد هللا بــن زيــد بــن عبــد ربــه  – ١٦٥/  ١  

ئـــم رجـــٌل ، فقـــال : تقـــول : هللا أكـــرب هللا أكـــرب ، فـــذكر األذان برتبيـــع التكبـــري 
ــا أصــ بحت بغــري ترجيــع ، واإلقامــة فــرادى ، إالَّ قــد قامــت الصــالة ؛ قــال : فلمَّ



  

  

 
 

٤٢  
 

ــــا لــــرؤ حــــقٍّ } أخرجــــه أمحــــد ، وأبــــو داود ،  أتيــــت رســــول هللا  َّ فقــــال : إ
  وصححه الرتمذي ، وابن خزمية . 

وزاد أمحــد يف آخــره قصــة قــول بــالل يف أذان الفجــر : الصــالة  – ١٦٦/  ٢  
  خٌري من النوم . 

قـال : { مـن السـنَّة إذا قـال املـؤذن  والبن خزميـة عـن أنـس  – ١٦٧/  ٣  
  الفجر : حي على الفالح ؛ قال : الصالة خٌري من النوم } . يف 
علَّمـــه األذان ، فـــذكر  : { أنَّ النـــيب  وعـــن أيب حمـــذورة  – ١٦٨/  ٤  

  فيه الرتجيع } أخرجه مسلم . 
قـــال : { أُمـــر بـــالٌل أن يشـــفع األذان شـــفعاً ،  وعـــن أنـــس  – ١٦٩/  ٥  

قـــد قامـــت الصـــالة . متفـــق عليـــه ، ومل  ويـــوتر اإلقامـــة إالَّ اإلقامـــة } يعـــين : إالَّ 
  ستثناء . اال يذكر مسلمٌ 

  بالًال . وللنسائي : أمر النيب  – ١٧٠/  ٦  
  ولكن ذََكر التكبري يف أوِّله مرتني فقط . ورواه اخلمسة ، فذكروه مربَّعاً .    
ترمجــة عبــد هللا بــن زيــد : قــال الصــنعاين : " هــو أبــو دمحم عبــد هللا بــن زيــد بــن   
بد ربـه األنصـاري اخلزرجـي ؛ شـهد عبـد هللا العقبـة ، وبـدراً ، واملشـاهد بعـدها ع

ملدينة سنة اثنتني وثالثني " اهـ .    ؛ مات 
ــذا احلــديث علــى مشــروعية األذان ، وهــل هــو دليــل علــى الوجــوب    يســتدل 

ئـــم رجـــٌل ، فقـــال تقـــول : هللا أكـــرب هللا أكـــرب } يف  ـــه : { طـــاف يب وأ  لقول
  ر إال أنَّ الوجوب يستفاد من غريه .ذلك نظ



  

  

 
 

٤٣  
 

ـا يف حـديث عبـد هللا بـن  نياً : كلمات األذان املرويـة عـن بـالل  واملـأمور 
مخســة عشــر كلمــة ، فــالتكبري يف أول األذان أربــع مــرات ، والشــهادتني   زيــد 

كل واحدة كلمتني ، واحليعلتني كل واحـدة كلمتـني ؛ فتلـك اثنتـا عشـر كلمـة ، 
األخــــري كلمتــــني أربــــع عشــــرة كلمــــة ، وكلمــــة اإلخــــالص يف آخرهــــا  والتكبــــري يف

  تكمل مخس عشرة كلمة .
لرتجيـــع وورد    أذان عبـــد هللا بـــن زيـــد بـــدون ترجيـــع ، وأذان أيب حمـــذورة ؛ ورد 

لتكبــري فقــط ؛ هللا أكــرب ، هللا أكــرب ؛ أشــهد أن ال إلــه إال هللا ، أشــهد  مــرتني 
ـــهد أنَّ  ــــه إال هللا ؛ أشــــ ــــول هللا ؛ أن ال إلـــ ـــــهد أنَّ دمحماً رســـ ــــول هللا ، أشــ دمحماً رســـ

لرتبيــع يف أول األذان   خبفــض الصــوت ، مث يعيــدها برفــع الصــوت ؛ فــإن عملنــا 
لرتجيـع ؛ تكـون  عتبـار الشـهادتني  كان أذان أيب حمـذورة تسـع عشـرة كلمـة ؛ 

ــا إن عملنــا علــى تثن يــة مثــاين كلمــات ، فتزيــد أربــع كلمــات علــى أذان بــالل ؛ أمَّ
  التكبري يف أذان أيب حمذورة فإن كلمات األذان تكون سبع عشرة كلمة .

وكـــلُّ ذلـــك جـــائز إال أنَّـــه ال ينبغـــي للمـــؤذن أن يعمـــل يف بعـــض األذان علـــى    
روايــة أيب حمــذورة ، ويف بعضــها علــى روايــة بــالل ، ولكــن حيقــق هــذا ، وهــذا ، 

حـــدمها  رًة ، وإن عمـــل  ـــذا  رًة ، و ـــذا  ســـتمرار ؛ فـــذلك جــــائز ويعمـــل 
  وهو من التوسعة يف التشريع .

أمـــا اإلقامـــة فقـــد وردت يف أذان بـــالل مفـــردة ، ويف أذان أيب حمـــذورة شـــفعاً     
ففي أذان بالل يقول : هللا أكرب ، هللا أكرب ؛ أشهد أال إلـه إال هللا ، أشـهد أنَّ 

مــت الصــالة ؛ دمحماً رسـول هللا ؛ حــي علـى الصــالة ؛ حــي علـى الفــالح ؛ قـد قا



  

  

 
 

٤٤  
 

ـــه إال هللا ، فاإلقامـــة يف روايـــة  قـــد قامـــت الصـــالة ؛ هللا أكـــرب ، هللا أكـــرب ؛ ال إل
بــالل إحــدى عشــر كلمــة ؛ أي أنَّــه ال تثــىنَّ فيهــا إالَّ اإلقامــة ؛ أمــا التكبــري فإنَّــه 

لنسبة للرتبيع يف األذان يعترب كأنه فرد .   وإن ثينِّ إال أنَّه 
ن يقــول : هللا أكــرب ، هللا أمــا اإلقامــة يف روايــة     أيب حمــذورة ؛ فهــي مشــفوعة 

ـــهد أنَّ دمحماً  ـــــه إال هللا ؛ أشــ ــــهد أن ال إل ــــه إال هللا ، أشـ ــــهد أنَّ ال إلـ ـــرب ؛ أشـ أكــ
رسـول هللا ، أشـهد أنَّ دمحماً رســول هللا ؛ حـي علــى الصـالة ، حــي علـى الصــالة 

امــــت ؛ حــــي علــــى الفــــالح ، حــــي علــــى الفــــالح ؛ قــــد قامــــت الصــــالة ، قــــد ق
قصــــة عــــن  الصــــالة ؛ هللا أكــــرب ، هللا أكــــرب ؛ ال إلــــه إال هللا ، فتكــــون اإلقامــــة 

  األذان بكلمتني .
ــا ســبع عشــرة ، وبــدون الرتبيــع     واخلالصــة أنَّ اإلقامــة مــع الرتبيــع تكــون كلما

ألذان . ا مخس عشرة ؛ أما الرتجيع فهو خاصٌّ    تكون كلما
: { من السنَّة  س عند ابن خزمية رمحه هللاوالتثويب الذي دل عليه حديث أن  

إذا قال املؤذن يف الفجر : حي على الفالح ؛ قال : الصـالة خـٌري مـن النـوم } 
وقد دل على التثويب أحاديث تصل مبجموعها إيل  لى أنَّه من سنة النيب ع

  درجة االحتجاج ، وتكون حجة ال ترد .
ا يف األذان األول للفجر    ؛ هـذا إذا كـان األذان للفجـر مـرتني فينبغي العمل 

  ؛ كما هو يف احلرم املكي ، ويف بعض املدن .
أمـــا يف املســـاجد الـــيت ال يـــؤذن فيهـــا للفجـــر إال أذان واحـــد فإنَّـــه أي التثويـــب   

  يذكر يف األذان ؛ الذي هو معمول به .



  

  

 
 

٤٥  
 

لتثويـــب قـــول : { الصـــالة خـــري مـــن النـــوم } مـــرتني بعـــد انتهـــاء     واملقصـــود 
ا ، و التوفيق . احلي   علتني ، وقد تبني أنَّ هذه سنة يعمل 
  

قال : { رأيـت بـالًال يـؤذن ، وجعلـت  وعن أيب جحيفة  - ١٧١/  ٧    
ــــبعاه يف أذنيـــــه  } رواه أمحـــــد ، والرتمـــــذي ، أتتبَّـــــع فـــــاه ؛ هاهنـــــا وهاهنـــــا ؛ وإصـ

وى وأليب داود : لـــاجـــة : { وجعـــل إصـــبعيه يف أذنيـــه } ، والبـــن موصـــححه ، 
عنقـــه ؛ ملَّـــا بلـــغ : { حـــيَّ علـــى الصـــالة } ميينـــاً ومشـــاًال ومل يســـتدر ، وأصـــله يف 

  الصحيحني . 
ترمجــة أيب جحيفــة : " قــال الصــنعاين رمحــه هللا : " بضــم اجلــيم ، وفــتح احلــاء   

املهملــة ، فمثنــاة حتتيــة ســاكنة ففــاء ؛ هــو وهــب بــن عبــد هللا ، وقيــل ابــن مســلم 
هملة ، وختفيف الواو ، ومهزة بعد األلف العـامري ؛ نـزل السُّوائي بضم السني امل

ومل يبلــغ احللــم ، ولكنَّــه  الكوفــة ،وكــان مــن صــغار الصــحابة تــويف رســول هللا 
مســـع منـــه ؛ جعلـــه علـــي علـــى بيـــت املـــال ، وشـــهد معـــه املشـــاهد كلَّهـــا ؛ تـــويف 

  لكوفة سنة أربع وسبعني " اهـ . 
يفــة : وهــب بـــن عبــد هللا الَســواِئي بضـــم وقــال يف التقريــب أيضـــاً : " أيب جح  

املهملــة ، واملـــد يقــال اســـم أبيــه وهـــب أيضــاً مشـــهور بكنيتــه ، ويقـــال لــه وهـــب 
  اخلري ؛ صحايب معروف ؛ صحب علياً ، ومات سنة أربع وسبعني " اهـ .

  قلت : السوائي نسبة إيل قبيلة سواءه .   
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مـــا نـــداء ، فيقبـــل  يؤخـــذ منـــه أوًال : مشـــروعية االلتفـــات عنـــد احليعلتـــني   ؛ أل
بوجهـــه فقـــط دون ســـائر جســـمه إىل اليمـــني مـــرة ، وإىل الشـــمال أخـــرى ؛ يـــراد 
بــذلك أنـَّـه يلتفــت عنــد كــلِّ كلمــة فيقــول مــثًال : حــي علــى الصــالة ويلتفــت ، 
ويلتفــت أيضــاً عنــد الكلمــة الثانيــة إىل اجلهــة األخــرى ، وحيتمــل أنَّــه يلتفــت ميينــاً 

حـي علـى الصـالة ، ويلتفـت مشـاالً ويقـول : حـيَّ  فيقول : حـي علـى الصـالة ؛
  على الفالح ؛ حي على الفالح .

  لتفاته . ذلك أن يكون النداء أبلغ يف جهة اواحلكمة يف    
نياً : يؤخذ منه سنية وضع األصبعني يف األذنني ؛ قال ابـن األمـري الصـنعاين   

ــــ امهمــــا ، ومل يــــرد تعي ني األصــــبعني ، وقــــال رمحــــه هللا : " { وأصــــُبعاه } أي إ
  النووي : مها املسبِّحتان " اهـ .

مـــــا الســـــبابتان ؛ وهـــــي املســـــبحتان ،    وأقـــــول قولـــــه : { يف أذنيـــــه } يـــــرجَّح أ
ــام فـــال ميكـــن إدخاهلـــا ،  واملســبحة هـــي الـــيت ميكــن إدخاهلـــا يف األذن ؛ أمـــا اإل

ــامني يف األذنــني ــامني ؛ أمــا إدخــال اإل إل  فــال ، ولكــن ميكــن صــك األذنــني 
َّما السبابتان . حت أ   ولذلك رجِّ

ن جيعـل املـؤذن    ملسـبحتني ؛  لثـاً احلكمـة يف ذلـك ؛ أي يف صـك األذنـني 
طرف السبابة يف فتحة األذن ؛ ليجمع الصوت إىل جهة واحدة ؛ فيكـون أبلـغ 

  يف األذان .
ل أنَّ رابعـــاً : يؤخـــذ منـــه أنَّـــه ال يشـــرع للمـــؤذن أن يســـتدير جبســـمه ، ومـــن قـــا  

ذلـــك مشـــروع ؛ فإنـــه إمنَّـــا أراد أن يكـــون أبلـــغ للصـــوت إىل أقصـــى مـــا ميكـــن ، 



  

  

 
 

٤٧  
 

وجعل بعض الفقهـاء الـدوران علـى املئذنـة جـائزاً ؛ بنـاء علـى ذلـك ، وهـذا قـول 
ضعيف ؛ بل هو بدعة ، وقد بنيِّ الصحايب أنَّ بالًال كـان يسـتدير بوجهـه دون 

  سائر جسمه .
هللا : " وأمَّـــا روايـــة أنَّ بــالًال اســـتدار يف أذانـــه  خامســاً : قـــال الصـــنعاين رمحــه   

ت الضعيفة ؛  لروا فليست بصحيحة " وأقول : أنَّ أصحاب البدع يستدلون 
ا بدعهم ، وهذا ال جيوز .   ليسندوا 

أمـره أن جيعـل أصـبعيه يف أذنيـه روايـة ضـعيفة ،  قال : " وكذلك روايـة أنـَّه   
إذا كان على منارة قصداً المساع أهـل اجلهتــني وعن أمحد بن حنبل ال يدور إال 

" وأقـول حىت ولو كان علـى منـارة ؛ فـإن الـدوران بدعـة ؛ ألنـَّه مل يفعـل يف عهـد 
  . النيب 

سادســــاً : أنَّ االلتفــــات اليشــــرع إال عنــــد األذان دون اإلقامــــة ، واحلكمــــة يف   
تفــات ؛ ليكــون ذلــك أنَّ األذان دعــوة للغــائبني عــن املســجد ؛ فلــذلك شــرع االل

نَّ  َّــا شــرعت لتنبيــه احلاضــرين يف املســجد ؛  أبلــغ يف الصــوت ؛ أمــا اإلقامــة فإ
  الصالة قد قامت ، وال حيتاج إىل االلتفات ؛ ليكون أبلغ ، و التوفيق .

  ملحوظة :    
قـــال الســـائل : إنَّ االلتفـــات عنـــد احليعلتـــني مـــن أجـــل إبـــالغ الصـــوت ؛ وقـــد  

ربات يف هــذا الــزمن يكفــي عــن ذلــك ؛ ألنَّ املكــربات يكــون يقــال : وجــود املكــ
فيهــا اإلبــالغ بتضــخيم الصــوت ، وإيصــاله إىل املكــان البعيــد ؛ فــال داعــي اآلن 

  إىل االلتفات ؟ 
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ــــا زالــــت األســــباب    وأقــــول : أنَّ يف الشــــريعة أحكامــــاً شــــرعت ألســــباب ؛ فلمَّ
تبقــى الســنة معمــوًال بقيــت تلــك األحكــام ، وهــذا فيمــا أرى مــن هــذا القبيــل ، ف

  ا ، وإن كان املوجب هلا زال ، و التوفيق .
    
أعجبــه صــوته ، فعلَّمــه  : { أنَّ النــيب  وعــن أيب حمــذورة  – ١٧٢/  ٨  

  األذان } رواه ابن خزمية . 
قلت : قد تقدَّم من حكاية ذلك ، وأنَّه حصل بعد الفتح ، وأنَّه كـان مـع      

م النـيب مجاعة ؛ فكانوا يؤذن فـدعوا ، وأمـرهم أن يؤذنـوا  ون استهزاء ، فأمر 
وأجلسـه ، ومسـح علـى رأسـه  واحداً ، واحداً ، وكان آخرهم ؛ فدعاه النيب 

ألذان يف املسـجد احلـرام  ، ودعاء لـه ، مث أمـره أن يـذهب إىل الكعبـة ، فيـؤذن 
ألذان فيه حىت تويف ، ويؤخذ منه أنَّ االختيار أن يكو  ن صـوت املـؤذن ، فقام 

  حسناً ؛ ألن ذلك أبلغ للتأثري ، و التوفيق .
  
العيـدين  قـال : {صـليت مـع النـيب  وعن جابر بن مسرة  - ١٧٣/  ٩  

  غري مرة ؛ والمرتني بغري أذان ، وال إقامة } رواه مسلم .
ــــوحن – ١٧٤/  ١٠   وه يف املتفــــق عليــــه عــــن ابــــن عبــــاس رضــــي هللا عنهمــــا ، ـــ

  وغريه .
يؤخـــذ مـــن هـــذا احلـــديث أنَّ العيـــدين ال يســـن هلـــا األذان ، وال خيـــرج هلـــا       

تيان على حترٍّ ؛ فيكون النَّـاس قـد علمـوا  املنرب ؛ واحلكمة يف ذلك أنَّ العيدين 
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بوقــــت العيــــد ، ومتــــأهبني ، ومســــتعدين لــــه ؛ فــــال داعــــي للنــــداء لــــه ؛ ال بنــــداء 
  الصالة ، وال بنداء الصالة جامعة .

يت مفاجــأة يشــرع تنبيأمــا صــ   َّــا  ـــــــالة الكســوف ؛ فإ ـــــــه النـ ـــــ ـــــــاس هلــا بقـ ول : ــ
توا على وجه السرعة .   { الصالة جامعة } حىت 

  فهذا هو الفرق بينهما ، وقد تبني من هذا العرض :      
ذان صــالة الفريضــة ؛    لصــالة جامعــة ، وال أنَّ الــدعوى للعيــدين بدعــة ؛ ال

فعله من الصحابة ؛ فإنَّ ذلك يكون اجتهاداً منه ؛ حيث أنَّه مل يبلغه عـن  ومن
  شيء من ذلك ، و التوفيق . النيب 
أمـا حـديث ابــن عبـاس رضــي هللا عنهمـا ؛ فـاحلكم فيــه ، ويف حـديث جــابر     

بــن مســرة واحــد ، وقــد أتينــا علــى أحكامهمــا معــاً ، ولــذلك فقــد رجَّــح الشــارح 
 لـه " إذ ال دليـل علـى االسـتحباب ، ولـو كـان مسـتحباً ملـا تركـه رمحه هللا بقو 

لصــالة جامعــة ،  واخللفــاء الراشــدون مــن بعــده " أي اســتحباب الــدعاء للعيــد 
  وقد بيَّنت العلة يف عدم مشروعية األذان للعيد ، و التوفيق .

  
 يف احلديث الطويل يف نومهم عن الصالة وعن أيب قتادة  - ١٧٥/  ١١  

  كما كان يصنع كل يوم } رواه مسلم .  : { مثَّ أذن بالٌل ، فصلَّى النيب 
يؤخـــذ مـــن هـــذا احلـــديث مشـــروعية األذان للصـــالة الفائتـــة : { مثَّ أذن         

كمـا كـان يصـنع كـل يـوم } قـال الشـارح الصـنعاين : "   بالٌل ، فصـلَّى النـيب 
ــا املنســية ؛ ألنَّــه فيــه داللــة علــى شــرعية التــأذين للصــالة الفائتــة بنــو  ٍم ، ويلحــق 
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  { ـــن صــــالته أو نســــيها م عـ ـــن  مجعهمــــا يف احلكــــم ؛ حيــــث قــــال : { مـ
ـــلم مـــــن حـــــديث أيب هريـــــرة أنـَّــــه  ـــر بـــــالًال  احلـــــديث ؛ وقـــــد روى مســ : { أمــ

نَّـــه  ملـــا فاتتـــه الصــالة يـــوم اخلنـــدق أمـــر هلـــا  إلقامــة ، ومل يـــذكر األذان } و
؛ كمــا يف حــديث أيب ســعيد عنــد الشــافعي ؛ وهــذه إلقامــة ، ومل يــذكر األذان 

ال تعارض روايـة أيب قتـادة ؛ ألنـَّه مثبـت ، وخـرب أيب هريـرة ، وأيب سـعيد ، لـيس 
فيهمــا ذكــر األذان بنفــٍي ، وال إثبــاٍت ؛ فــال معارضــة إذ عــدم الــذِّكر ال يعــارض 

  الذكر " اهـ .
بعــــد أن صــــلى   وأقــــول أنَّ الفائتــــة الــــيت فاتــــت يــــوم اخلنــــدق تــــذكرها النــــيب  

: { وهللا مــا  املغـرب ، وجــاء عمــر فــأخربه أنَّــه مل يصـل العصــر ؛ فقــال النــيب 
صليتها ، فأمره فأقام ، فصلى العصر ، مث أقام فصلى املغرب } وعلى هذا فال 
تعـــارض إذ أنَّ األذان يشـــرع فيمـــا إذا مل يكـــن تقـــدم أذان ؛ أمـــا يف يـــوم اخلنـــدق 

إلقامــــة ؛ ألنَّ األذان الــــذي  غــــرب ، فــــأمر النــــيب فالظــــاهر أنَّــــه قــــد أذِّن للم
حصــل للمغــرب يكفــي للحاضــرة والفائتــة ، ويكــون لكــل واحــدة منهمــا إقامــة ؛ 

ألذان  فلـــم يكـــن تقـــدم أذاٌن ؛ فلـــذلك أمـــر النـــيب  أمـــا قصـــة نـــوم النـــيب 
  لعدم وقوع أذان قبله ، و التوفيق . 

  
أتــى املزدلفــة ، فصــلَّى  النــيب  : { أنَّ  ولــه عــن جــابر  - ١٧٦/  ١٢   

ذان واحد ، وإقامتني } .    ا املغرب والعشاء 
  الضمري يف قوله : { له } يعود على مسلم .  
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  . قوله : { عن جابر } أي ابن عبد هللا راوي حجة النيب 
ذان واحـد  قولـه : { أنَّ النـيب    ـا املغـرب والعشـاء  أتـى املزدلفـة ، فصـلَّى 

متني } قـــال الصـــنعاين : " وقـــد روى البخـــاري مـــن حـــديث ابـــن مســـعود ، وإقـــا
  ذان  -أي يف املزدلفـــة  -: { أنـَّـه صــلى ذان وإقامــة ، والعشـــاء  املغــرب 

  يفعله ، ويعارضهما معاً قوله :  وإقامة ؛ وقال رأيت رسول هللا 
ــــر  - ١٧٧/  ١٣   ـــــن عمـ ــــن اب ـــــه عـ ــــيب  ول ــــع النـ ـــرب  : { مجـ ــــني املغــ بـ

ـــقامــة واحــدة } وزاد أبــو داود : { لكــل صوالعشــاء  ـــ ـــالة } ويف روايــة لـــ ــــ ه : ـــ
  { لومل يناد يف واحدة منهما } .

مل حيــج إال حجــة واحــدة ، ومل يبــت يف  وأقــول هــذا تعــارض مــع أنَّ النــيب    
ـــري  ت غــ ــــد أن يكـــــون بعـــــض الـــــروا مزدلفــــة إال مـــــرة واحـــــدة ؛ لـــــذلك فإنـَّــــه ال ب

رضوان هللا عليهم ال حيصل منهم مثـل هـذا التعـارض عـن  صحيحة ، والصحابة
ـــري  ـــن غـ ـــل مـ قصــــد ، وإمنَّــــا قــــد حيصــــل نتيجــــة نســــيان ؛ أو أنَّ اخلطــــأ قــــد حصـ

  الصحايب .
وهــو أنَّــه مجعهمــا  وعلــى هــذا فالــذي يــرتجح هــو روايــة جــابر بــن عبــد هللا   

كــان قــد   ذان واحــد وإقــامتني ؛ ألنَّ األذان هــو اإلعــالم بــدخول الوقــت ، وإذا
ذان آخــر مــع أنَّ  يت  ذان ؛ فإنــه مــن غــري املعقــول أن  أعلــم بــدخول الوقــت 

  اإلعالم قد حصل .
أمـــا اإلقامـــة فهـــو إشـــعاٌر بقيـــام الصـــالة ؛ فهـــذا البـــد أن يكـــون يف كـــل صـــالة   

حيـة املعقـول  وعلى هذا فرواية جابر بن عبـد هللا  هـي الصـواب ؛ هـذا مـن 
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وعـن الصـحابة أمجعـني كـان أحفـظ الصـحابة ؛   ؛ مع أنَّ جابر بـن عبـد هللا
مـن أوهلـا إىل آخرهـا ، وهـذا  أو من أحفظهم ؛ لذلك فقد روى حجة النيب 

يف َحِجــه  يــدل علــى حرصــه الشــديد علــى تســجيل كــل مــا حصــل مــن النــيب 
ذلــك ، ونقلــه إىل األمــة ، وإىل هــذا ذهــب اجلمهــور إىل حــديث جــابر بــن عبــد 

ى غــريه ، وهلــذا قــال الصــنعاين رمحــه هللا : " وقــد تعارضــت هللا ؛ ترجيحــاً لــه علــ
ً واحــداً وإقــامتني ، وابــن عمــر نفــى األذان ،  ت ؛ فجــابٌر أثبــت أذا هــذه الــروا
وأثبت اإلقامتني ، وحديث ابن مسعود الذي ذكر أثبت األذانني واإلقـامتني " 

  قلت : وقد بينا الراجح فيما تقـدم ، و التوفيق . 
  
ــــقــاال : ق وعــن ابــن عمــر ، وعائشــة  - ١٧٨/  ١٤   :  ال رســول هللا ـــ

{ إنَّ بـالالً يــؤذن بليـٍل ، فكلــوا ، واشــربوا ؛ حـىت ينــادي ابـن أمِّ مكتــوم ، وكــان 
رجًال أعمى ؛ ال ينـادي حـىت يقـال لـه : أصـبحت ؛ أصـبحت } متفـق عليـه ؛ 

  ويف آخره إدراٌج .
اذ مـــؤذنني ؛ وهـــل يكـــون ذلـــك يف وأقـــول يؤخـــذ مـــن هـــذا احلـــديث جـــواز اختـــ  

  رمضان وحده أو يف سائر السنة ؟ 
نياً : يؤخذ منه اختـاذ املـؤذن األعمـى إذا كـان لـه مـن ينبهـه علـى أداء األذان   

  يف وقته .
ـــاً : يؤخـــذ منـــه جـــواز ذكـــر الرجـــل مبـــا فيـــه مـــن عيـــب إذا كـــان يقصـــد بـــه    لث

  . التعريف ؛ لكونه اشتهر به ، وال يكون ذلك غيبة
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رابعـــاً : يؤخـــذ منـــه جـــواز األكـــل والشـــرب مـــا دام الفجـــر مشـــكوكاً فيـــه ؛ ألنَّ   
  األصل بقاء الليل .

خامساً : يؤخذ منه نسبة الرجـل إىل أمـه إذا مل يكـن ذلـك علـى سـبيل العيـب   
  ؛ أو إمنَّا كان من أجل أنَّه اشتهر بذلك االسم ؛ أو تلك النسبة . 

يف قـول : { أصـبحت ؛ أصـبحت } وهـي تقـال سادساً : يؤخذ منـه املبالغـة   
  على معىن قاربت الصباح . 

إلدراج : إدخــال شــيء يف    ســابعاً : أمــا قــول : { ويف آخــره إدراج } فــاملراد 
وهـو إمَّـا أن يكـون يف أولـه ؛ أو وسـطه ؛ أو  احلديث ؛ من غـري كـالم النـيب 

قولـه : { وكان رجًال يف آخره ؛ وهذا احلديث قد وقع اإلدراج يف آخـره ، وهـو 
أعمى ؛ ال ينادي حـىت يقـال لـه : أصـبحت ؛ أصـبحت } أمَّـا اإلدراج يف أول 

  احلديث فيمثل له حبديث : { أسبغوا الوضوء ، ويٌل لألعقاب من النار } .
يــدرج يف احلــديث ؛ حــىت يصــري   واملهــم أنَّ اإلدراج : هــو كــالٌم لغــري النــيب   

ت ، ويعــــرف هــــذ كأنَّــــه كــــالم النــــيب  يت مفصــــوًال يف بعــــض الــــروا ن  ا ؛ 
  فيعرف أنَّه مدرج ، و التوفيق .

  
وعـن ابـن عمـر رضـي هللا عنهمـا : { أنَّ بـالًال أذَّن قبـل الفجـر  - ١٧٩/  ١٥

ــــيب  ـــــأمره النـــ ـــو داود ،  ، فــ م } رواه أبــــ ـــــد  ــــادى أال إنَّ العبــ ـــــع ؛ فينـــ أن يرجــ
  وضعفه .



  

  

 
 

٥٤  
 

رقــم  ٣٦٥/  ١) و (  ٥٣٢رقـم  ٣٦٣/  ١قـال احملقــق انظـر : " الســنن : (   
) وقــال أبـــو داود : هـــذا احلــديث مل يـــروه عـــن أيــوب إال محـــاد بـــن ســـلمة  ٥٣٣

) اتفـق أئمــة احلــديث : علـي بــن املــديين  ١٠٣/  ٢وقـال احلــافظ يف الفــتح : ( 
هلي ، وأبـو حـامت ، وأبـو داود ، والرتمـذي أمحد بن حنبل ، والبخاري ، والذُّ ، و 

ـــدارقطين ؛ علـــى أنَّ محـــاداً أخطـــأ يف رفعـــه ، وأنَّ الصـــواب وقفـــه ، واألثـــرم ، و  ال
علـــى عمـــر بـــن اخلطـــاب ، وأنَّـــه هـــو الـــذي وقـــع لـــه ذلـــك مـــع مؤذنـــه ؛ قلـــت : 

ر : (  /  ١) والـدارقطين : (  ١٣٩/  ١وأخرجه الطحـاوي يف شـرح معـاين اآل
 ) ٣٩٤/  ١) والرتمــــذي تعليقــــاً : (  ٣٨٣/  ١) والبيهقــــي (  ٤٨رقــــم  ٢٤٤

ــــــوقــال : هــذا ح ـــــــديث غــري حمفـــ ــــــوظ ، وخالصـــ ة القــول : أنَّ احلــديث ضــعيف ــــ
  " اهـ .

وأقـول : أنَّ هـؤالء األئمـة الـذين سـردهم احملقـق نقـًال عـن احلـافظ ابـن حجـر ال  
يتجاســر أحــٌد أن يقــول خبــالف قــوهلم ، وإالَّ فــإنَّ احلــديث حيتمــل أن يكــون لــه 

  ويل :
  -بــالٌل قــد أذَّن يف غــري الوقــت الــذي كــان يــؤذن فيــه ، وحيتمــل ن يكــون    

مـر  -كما قـال الشـارح رمحـه هللا ، ورحـم هللا اجلميـع  أنَّ ذلـك حصـل قبـل أن 
  مبؤذنني . النيب 

نَّ احلــديث ضــعيف ؛ ال يفهــم منــه أنَّ روايــة محــاد بــن ســلمة     وقــول هــؤالء 
ديث ، ومحلتـه املتقنـني لـه ؛ لكـن ضعيفة ؛ فإنَّ محاد بن سـلمة مـن جهابـذة احلـ



  

  

 
 

٥٥  
 

نَّـــه وهـــم ؛ وأنَّ القصـــة إمنَّـــا هـــي  ال خيلـــو أحـــٌد مـــن الـــوهم ، فقـــد حكمـــوا عليـــه 
  لعمر بن اخلطاب مع مؤذنه ، و التوفيق . 

  
: {  قـال : قـال رسـول هللا  عن أيب سـعيد اخلـدري  - ١٨٠/  ١٦    

  متفق عليه .إذا مسعتم النداء فقولوا مثلما يقول املؤذن } 
  مثله . وللبخاري عن معاوية  - ١٨١/  ١٧   

يؤخــذ مــن هــذا احلــديث مشــروعية القــول مثلمــا يقــول املــؤذن ، ومعــىن ذلــك     
  ورغبة يف حصول الثـواب على ذلك . أن نردِّد ألفاظه ؛ امتثاًال ألمر النيب 

ن } يســتفاد : يســتفاد مــن األمــر يف قولــه : { فقولــوا مثلمــا يقــول املــؤذنيــاً   
مــــن ذلــــك أنَّ متابعــــة املــــؤذن واجبــــة ، وقــــال بــــذلك الظاهريــــة ، واحلنفيــــة ؛ أمَّــــا 
اجلمهــــور ؛ فقــــد محلــــوا هــــذا األمــــر علــــى أنَّــــه أمــــر إرشــــاد وتعلــــيم ؛ وهــــو يفيــــد 

  االستحباب دون الوجوب . 
: يف قوله : { فقولوا مثلما يقـول املـؤذن } دليـل علـى أنَّ السـامع يقـول  لثاً   

  ول املؤذن ، وقد عارض هذا احلديث اآليت :مثل ق
     
يف فضل القـول كمـا يقـول املـؤذن كلمـًة   وملسلٍم عن عمر  – ١٨٢/  ١٨  

  كلمة سوى احليعلتني ؛ فيقول : { الحول والقوة إالَّ  } .
ن يقـــول الســـامع كمـــا يقـــول املـــؤذن إال يف احليعلتـــني  فيـــه أنَّ النـــيب    أمـــر 

من قـول املـؤذن : { حـي علـى الصـالة ؛ حـي علـى الفـالح }  واحليعلة خمتصرة



  

  

 
 

٥٦  
 

ــذه  وأن يقــول الســامع عنــد احليعلتــني : { ال حــول وال قــوة إال  } أخــذاً 
حلوقلة . نَّه جييب    القاعدة أي 

ومعىن ال حول وال قوة إال  ختـل عـن احلـول والقـوة ؛ ومعناهـا القـدرة علـى   
قـــدرة علـــى تـــرك مـــا ترتتـــب عليـــه مضـــرة ، فالعبـــد فعـــل مـــا جيلـــب املصـــلحة ، وال

عـاجٌز علــى أن يقـوم بنفســه ؛ فيمــا جيلـب اخلــري هلــا ؛ أو رفـع الضــرر عنهــا ؛ إال 
بعـــون مـــن هللا ؛ ومعلـــوٌم أنَّ هللا هـــو الـــذي جعـــل فيـــك األعضـــاء ، وقـــوَّاك علـــى 
احلركة ، ويسر لك ذلك مبا أعطاك من مسٍع ، وبصٍر ، وعقٍل مفكر ، وأعضـاء 

قوٍة ؛ فأنت ال تقدر أن تستعمل كلَّ شيء من هذه القوة إال بقـدرة مـن هللا ، و 
ذا ، وطلبـت منـه العـون ؛ أعانـك ، وهـذا  ، وإمداٍد على ذلك ؛ فإذا اعرتفت 

َك َنْســَتِعُني  يتناســب مــع قولــه جــل وعــال يف ســورة الفاحتــة :  َّ َك نـَْعبُــُد َوِإ َّ   ِإ
  ) .٥(الفاحتة:

ل املؤذن : { الصالة خري من النـوم } فقـد اختلـف أهـل العلـم أما عند قو      
 يف كيفية ردِّ ذلك ؛ فبعضهم قال يرد مبثل اللفـظ الـذي قالـه املـؤذن ؛ لقولـه 

: { فقولوا مثلما يقول } وقال بعضهـم يقـول : { صدقت ، وبـررت } ولكـن  
  كونه يدخل حتت : { فقولوا مثلما يقول } هذا هو األوىل .

ملتابعــة ، والــرد عنــد اإلقامــة ؛ فالظــاهر أنـَّـه لــيس مبشــروع ؛ نظــراً إىل أنَّ أمــا ا   
اإلقامة تكون على السرعة ؛ فال تشرع املتابعة ، ولكـون املـؤذن يرتسـل يف أذانـه 

  ، فشرع الرد يف ذلك .



  

  

 
 

٥٧  
 

ويؤخـــذ منـــه عـــدم مشـــروعية قـــول : { أقامهـــا هللا وأدامهـــا } لضـــعف الروايـــة   
  .بذلك ، و التوفيق 

    
ـــن  - ١٨٣/  ١٩    ـــول هللا  العـــــاص أيب وعـــــن عثمـــــان بــ قـــــال : {  رســ

ً ال  ضـــعفهم ، واختـــذ مـــؤذ اجعلـــين إمـــام قـــومي ؟ فقـــال أنـــت إمـــامهم ، واقتـــد 
ــــخــــذ علــــى أذانــــه أج ـــ ــــنه الرتمــــذي ، وصــــححه ـ راً } أخرجــــه اخلمســــة ، وحسَّ

  احلاكم  .  
ه هللا : " هـــو أبــو عبـــد هللا ترمجــة عثمـــان بــن أيب العـــاص : قــال الصـــنعاين رمحــ  

علــى الطــائف ، فلــم  عثمــان بــن أيب العــاص بــن بشــر الثقفــي اســتعمله النــيب 
وخالفة أيب بكر ، وسنتني من خالفة عمر ، مثَّ عزله  يزل عليها مدة حياته 

يف وفـد ثقيـف ، وكـان  ، ووَّاله ُعَمان ، والبحرين ، وكان من الوافـدين عليـه 
عزمــت ثقيــف  ســبع وعشــرين ســنة ، وملَّــا تــويف رســول هللا  أصــغرهم ســنَّاً ؛ لــه

ثقيف كنتم آخر الناس إسـالماً ، فالتكونـوا أوهلـم ردًَّة  على الردة ، فقال هلم : 
لبصرة سنة إحدى ومخسني " اهـ .   ، فامتنعوا من الّرِدة ؛ مات 

هـًال يؤخذ من احلديث أوًال : جواز طلب اإلمامـة يف شـؤون الـدين إذا كـان أ   
  هلا ؛ أما إذا مل يكن أهًال هلا ؛ فإذا طلبها فإنه اليعطاها .

نياً : أنَّ هذا ليس من اإلمارة املنهي عن طلبها ؛ كما جـاء يف حـديث أيب    
قــال : { إنَّكــم ستحرصــون علــى اإلمــارة ، وســتكون ندامــة  هريــرة عــن النــيب 

ـــــة } رواه  ـــت الفاطمـــ ـــ ـــــعة ، وبئســ ـــــنعم املرضـــ ــــة ؛ فـــ ـــــوم القيامــــ ـــــاري ، ويف يـــ البخـــ



  

  

 
 

٥٨  
 

الصحيحني من حـديث أيب موسى واللفظ ملسلم ؛ قال : { دخلت على النيب 
  ــر علــى أ ورجــالن مــن بــين عمــي ؛ فقــال أحــد الــرجلني :  رســول هللا أمِّ

َّ وهللا ال نـويلِّ  بعض ما والَّك هللا عز وجل ؟ وقال اآلخر : مثل ذلك ؛ فقال إ
 أحــداً حـرص عليـه }فاعتــذر أبـو موسـى مــن علـى هـذا العمــل أحـداً سـأله ، وال

مــا يطلبــان اإلمــارة ، فعنــد ذلــك أرســله النــيب  النــيب  َّ أمــرياً  نَّــه مل يعلــم أ
  على اليمن . 

رآه أهــًال ملــا طلــب  لثــاً : يؤخــذ مــن قولــه : { أنــت إمــامهم } أنَّ النــيب   
ضـــعفهم } أي اجعلـــه كأنَّـــه  األمـــري ، ومعـــىن فبذلـــه لـــه ، مث قـــال لـــه : { اقتـــد 

ذلك أن ال ترتفع عليه ، وأن جتعل الضـعيف كأنـه هـو الـذي يكـون أمـرياً عليـك 
: { إذا صـــلى أحـــدكم  ، فتعمـــل مـــا فيـــه رمحـــة بـــه ، وهـــذا مثـــل قـــول النـــيب 

ـــلى  ــــعيف ، والســـــقيم ، والكبـــــري ، وإذا صــ ــــنهم الضـ ــــإن مـ ــــف ؛ فـ ــــاس فليخفـ للنـ
  .           حديث أيب هريرة أحدكم لنفسه ، فليطول ما شاء } رواه البخاري من 

لضــعيف ، والرأفــة حبالــه ، وقــد كــان النــيب    عنــد  رابعــاً : يؤخــذ منــه الرمحــة 
القفول من الغزو يكون يف مـؤخرة القـوم ؛ ليسـاعد العـاجز ، ويعينـه ، وممـا يـدل 

  على ذلك حادثة مجل جابر .
خـذ علـى أذانـه أجـراً    ً ال  } حيمـل هنـا علــى خامسـاً : قولـه : { واختـذ مـؤذ

خذ األجر من املأمومني .   من 
أمَّــا إن أعطــي مــن بيــت مــال املســلمني مــا يســتعني بــه علــى التفــرغ لــألذان ،    

ومراقبــة األوقــات بــدل مـــا يــذهب َيُكــدُّ ألهلــه يُعطـــى مــا يقــوم حبالــه ؛ فهـــذا ال 
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يـدخل يف احلـديث ؛ بـل هـو جـائز ، وإمنَّــا احلـديث فـيمن أخـذ علـى أذانـه أجــراً 
  من غري بيت مال املسلمني ، و التوفيق . 

  
:  قـال : { قـال لنـا النـيب  وعن مالـك بـن احلـويرث  - ١٨٤/  ٢٠    

  إذا حضرت الصالة ، فليؤذن لكم أحدكم } احلديث ؛ أخرجه السبعة . 
ترمجة مالك بن احلويرث : قال الصنعاين : " بضم احلاء املهملة ، وفـتح الـواو   

ٌء مثلثة ؛ هو أبو سليمان مالك بـن ، وسكون املث ناة التحتية ، وكسر الراء ، و
وأقـــام عشـــرين ليلـــة ، وســـكن البصـــرة ،  احلـــويرث الَليثـــيُّ ، وفـــد علـــى النـــيب 

ـــم  ــــة رقــ ــــا " وقـــــال يف التقريـــــب ترمجــ ــ ـــــات ســـــنة أربـــــٍع وتســـــعني  : "  ٦٤٣٣ومـ
  روى له اجلماعة " اهـ .  ٧٤صحايب ؛ نزل البصرة ؛ مات سنة 

قــال الصــنعاين : " هــذا احلــديث خمتصــٌر مــن حــديث طويــل أخرجــه البخــاري   
يف نفـــٍر مـــن قـــومي ، فأقمنـــا  لفـــاٍظ أحـــدها ؛ قـــال مالـــٌك : { أتيـــت النـــيب 

ـــا رأى شـــوقنا إىل أهلينـــا ؛ قـــال  عنـــده عشـــرين ليلـــة ، وكـــان رحيمـــا رفيقـــاً ، فلمَّ
الصــالة ، فليــؤذن  ارجعــوا ، فكونــوا فــيهم ، وعلِّمــوهم ، وصــلُّوا ، فــإذا حضــرت

قــال احملقــق : " يف صــحيح  -لكــم أحــدكم ، وليــؤمَّكم أكــربكم } زاد يف روايــة 
{ وصــلُّوا كمــا رأيتمــوين أصــلي } فســاق املصــنف قطعــًة  –)  ٦٣١البخــاري ( 

منــه هــي موضــع مــا يريــده مــن الداللــة علــى احلــث علــى األذان ، ودليـــل إجيابــه 
ؤذن غري اإلميان ؛ لقوله : { أحدكم } " اهـ األمر به ، وفيه أنَّه اليشرتط يف امل

  بتصرف . 
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يؤخذ من هذا احلديث أوًال : أنَّ األذان يكون بعد دخول الوقـت ، وال جيـوز   
لتقدم علـى التوقيـت يف يومنـا  أن يتقدم عليه ، وما أكثر األخطاء من املؤذنني 

ً يـــؤذن ل ٣،٤٢هـــذا التوقيـــت للعصـــر  لعصـــر دقيقـــة مســـاء ، وقـــد مسعـــت مـــؤذ
وقــد يتقــدم الواحــد مــن املــؤذنني بــدقيقتني أو ثــالث أو يتســاهل  ٣،٣٠الســاعة 

لنصـيحة ممـن  خـذون  م جيهلون نتائج األذان قبل الوقت ، وال  يف ذلك ؛ أل
س مــن النســاء ، والعجــزة علــى أذان متقــدم ؛ فتكــون  نصــحهم ، وقــد يصــلي أ

م يف غري وقتها .   صال
طــًال ، ولــو فرضــنا أنـَّـه مل يصــ   ذانــه ؛ فــإن األذان قبــل الوقــت يعتــرب  لِّ أحــٌد 

وكــأنَّ أهــل املســجد يصــلون بغــري أذان ، وقــد ســبق يل أن قلــت أنَّ التوقيــت يف 
يت يف وقــــت االســــتواء ، وينبغــــي الرتيــــث بعــــد  صــــالة الظهــــر فيــــه نظــــر ؛ ألنــــه 

 َّ ما كا التوقيت عشر دقائق من أول الوقت ؛ لنطمئن على أذاننا ، وصالتنا أ
ـــائق ال يضـــر ؛ ألنَّ الوقـــت طويـــل قـــد يصـــل إىل  خـــري عشـــر دق يف الوقـــت ، و
ثـــالث ســـاعات ؛ أو أكثـــر منهـــا ، ووقـــت العصـــر يرتتـــب علـــى وقـــت الظهـــر ، 
وكـــأنَّ أولئـــك الـــذين يتقـــدمون يصـــلون بـــدون أذان ، وأ أرى أنَّ هـــذا خطـــري ، 

لــــزوال ؛ وهــــو املــــيالن أي مــــيالن الظــــل مــــن  فاحلقيقــــة أنَّ أذان الظهــــر يــــدخل 
اجلهــة الغربيــة إىل اجلهــة الشــرقية ؛ وهــذا يُعــَرف لكــلِّ أحــد ، مث بعــد ذلــك أذان 
العصــر يرتتــب علــى أن يصــري ظــل كـــلِّ شــيء مثلــه ؛ ماعــدا ظــلِّ الــزوال ، وقـــد 

  بينت ذلك يف أول هذا الباب . 
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ه عـاٍل صـوتان يشـرتط فيـه كـون املـؤذن مسـلم و نياً : يؤخذ منـه أيضـاً أنَّ األذ  
ُيْســـِمع البعيـــد ؛ ألنَّ قولـــه : { فليـــؤذن لكـــم أحـــدكم } يعلـــم منـــه أنَّ األذان ال 

  يشرتط له شيء غري اإلسالم والعقل .
  أما اشرتاط الصيت ؛ فلكـونه أكمـل كما مضى يف حديث أيب حمذورة .    
ً } رواه الب   خـاري أمَّا قوله : { وليؤمُّكم أكربكم } ويف رواية : { أكثركم قرآ

  ، فهذا سيأيت حبثه يف صالة اجلماعة .
ـــول   ــــه ال تشــــرتط الطهــــارة الصــــغرى يف املــــؤذن علــــى القـ ــــه أن لثــــاً : ويؤخــــذ من

  حديث ضعيف . )١(الصحيح ؛ ألنَّ حديث : { ال يؤذن إالَّ متوضْئ }
رابعاً : يؤخذ منه وجوب األذان لدخول الوقت لقولـه : { فليـؤذن أحـدكم }   

يف مكان مل يؤذن فيه ؛ أما إذا كـان يف مكـان قـد أذِّن فيـه ؛  وهذا فيما إذا كان
  ففي الوجوب نظر ، و التوفيق . 

   
قــال لـــبالل : { إذا أذنـــت  أنَّ رســـول هللا  وعــن جـــابر  - ١٨٥/  ٢١ 

ـــل ، وإذا أقمـــت فاحـــدر ، واجعـــل بـــني أذانـــك وإقامتـــك مقـــدار مـــا يفـــرغ  فرتسَّ
  مذي ، وضعفه . اآلكل من أكله } احلديث رواه الرت 

ــــه هللا : " وهذا احلديث مل يستـــاين رمحــــقال الصنع    ــــوفه املصـنف ومتامـــ ـــ ه : { ـ
والشارب من شربه ، واملعتصـر إذا دخـل لقضـاء احلاجـة ، والتقومـوا حـىت تـروين 

                                                 
)١(  - 
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} رواه الرتمذي وضعفه ؛ قال : ال نعرفه إال من حـديث عبد املـنعم ؛ وإسـناده 
أخرجه احلاكم أيضاً وله شاهد من حـديث أيب هريـرة ، ومـن حـديث جمهول ؛ و 

ســـلمان رضـــي هللا عنهمـــا أخرجهمـــا أبـــو الشـــيخ ، ومـــن حـــديث أيب بـــن كعـــب 
هـــا املعـــىن الـــذي شـــرع لـــه يأخرجـــه عبـــد هللا بـــن أمحـــد ، وكلهـــا واهيـــة إال أنَّـــه يقوِّ 

يتســــع األذان ؛ فإنــــه نــــداء لغــــري احلاضــــرين للصــــالة ، فالبــــدَّ مــــن تقــــدير وقــــت 
للتأهب للصالة ، وحضورها ، وإالَّ لضاعت فائدة النداء ، وقد تـرجم البخـاري 
ب كـــم بـــني األذان واإلقامــــة ، ولكـــن مل يثبـــت التقـــدير ؛ قـــال ابـــن بطـــال : ال 

  حدَّ لذلك غري متكن دخول الوقت ، واجتماع املصلني " اهـ .
لعرف الذي ميكن أن يق   دَّر فيه خروج اإلنسان وأقول : أنَّ االعتبار يف هذا 

حلاجتـــه ، وتطهـــره بعـــد ذلـــك حـــىت يلحـــق الصـــالة ؛ وهـــي مقامـــة ، وإنَّ بعـــض 
النـــاس الـــذين يســـتعجلون فـــال يعطـــون االنتظـــار حقـــه ؛ بـــل يقيمـــون بعـــد عشـــر 
ـــري  دقــــائق مــــثًال أو ربــــع ســــاعة ؛ هــــؤالء خمطئــــون يف هــــذا ، ووقــــت االنتظــــار لغـ

س وعشرين دقيقة هذا هو األقرب ، املغرب يرتاوح ما بني عشرين دقيقة إىل مخ
  وهللا تعاىل أعلم .

نيـاً : يؤخــذ مــن احلــديث أيضــاً مشــروعية الرتسُّــل يف األذان ، والرتســل معنــاه   
الرتتيل ؛ حبيث جيعل كل كلمة على حده ، وميـدُّها قلـيًال مـن غـري متطـيط ؛ أمـا 

ثاً بــرقم التمطــيط فإنــه خــالف الســنة ، وقــد ورد يف مصــنف ابــن أيب شــيبة حــدي
قال : { حـدثنا أبـو بكـر قـال :  وكيـع ؛ عـن سـفيان ؛ عـن عمـر بـن  ٢٣٧٥

ســعد بــن أيب حســني املكــي أنَّ مــؤذ أذن فطــرَّب يف أذانــه ؛ فقــال لــه عمــر بــن 
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عبـــد العزيـــز أذِّن أذا مسحـــا ، وإال فاعتزلنـــا } ومعـــىن مسحـــاً : أن يكـــون تـــرتيًال 
رجيع الصـوت ، وحتسـني النغمـات ، بغري متطيط ، والتمطيط الذي حيصل منه ت

بتاً على السـنة ؛  وتطويله ؛ هذا ال شك أنَّه بدعة ؛ فينبغي للمسلم أن يكون 
  مبتعداً عن البدعة ، وقد قال الشيخ حافظ رمحه هللا يف كتابه السبل السوية :

  مث ترسل يف األذان واْحِدر            إقامة فيها بنصِّ اخلرب     
  لكونه إبالغاً للغائبني عن املسجد ، والبعيدين عنه . فالرتسل يشرع ؛

لثاً : يؤخذ منه أنَّ اإلقامة ُحتـدر ، ومعـىن احلـدر أن تقـال تباعـاً ، وبسـرعة ؛   
  ألنَّ املدعوين هلا معظمهم حاضرون .

رابعاً : يؤخذ منه مشروعية االنتظار ؛ لقوله : { واجعل بني أذانك وإقامتـك   
كـــل مـــن أكلـــه ، والشـــارب مـــن شـــربه ، واملعتصـــر إذا دخـــل مقـــدار مـــا يفـــرغ اآل

  لقضاء احلاجة } و التوفيق . 
  
قــــال : { ال يــــؤذِّن إال  أنَّ النــــيب  ولــــه عــــن أيب هريــــرة  – ١٨٦/  ٢٢  

  متوضئ } وضعَّفه أيضاً .
النقطاع ؛ إذ هو عـن    ذكر الصنعاين رمحه هللا : " أن تضعيف هذا احلديث 

قــال الرتمــذي : والزُّهــري مل يســمع مــن أيب هريــرة ،  يب هريــرة الزهــري ؛ عــن أ
والراوي عن الزهـري ضـعيف ؛ وراويـة الرتمـذي مـن روايـة يـونس عـن الزهـري عنـه 
موقوفاً إال أنَّه بلفـظ : { ال ينـادى } وهـذا أصـح ، ورواه أبـو الشـيخ يف كتـاب 

ـــل األذان مــــن حــــديث ابــــن عبــــاس رض هللا عنهمــــا بلفــــظ : { إنَّ األذا ن متصـ
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لصالة ، فال يؤذِّن أحـدكم إال وهـو طـاهر } وهـو دليـٌل علـى اشـرتاط الطهـارة 
ألوىل " اهـ .    لألذان من احلدث األصغر ، ومن احلدث األكرب 

وأقول ضعف احلديث مينع األخذ به ؛ وجعل الطهارة شرطاً يف صحة األذان   
لـى طهـارة كـان أكمـل فرع عن صـحة احلـديث ، وال شـكَّ أنـَّه إذا أذن املـؤذن ع

لطهـارة الطهـارة الصـغرى  ؛ لكن اشرتاط الطهارة فيه فيه نظر إذا كان املقصود 
مـن احلـدث األصــغر ؛ أمـا احلــدث األكـرب فقــد حيـرم بتأويــل ؛ وهـو أنَّ اجلنــب ، 
واحلــائض ممنوعــان مــن دخــول املســجد ، فيرتتــب علــى هــذا عــدم صــحة األذان 

خـارج املسـجد فـاألظهر أنَّ اشـرتاط ذلـك إذا كان من داخل املسجد ؛ أما مـن 
  فيه نظر ؛ ألن األذان مل تشرتط له الطهارة من احلدث األكرب .

لصــــالة ، فاشــــرتاط    ــــا متصـــلة  أمـــا اشــــرتاط الطهــــارة يف اإلقامـــة ؛ فهــــي لكو
لصــــالة ، ولــــيس لإلقامــــة نفســــها ؛ بــــل هــــو  شــــئ عــــن اتصــــاهلا  الطهــــارة هلــــا 

ـــة للصــــالة ، وعلــــى هــــذا فــــإنَّ اال شــــرتاط أي اشــــرتاط الطهــــارة لــــألذان أو اإلقامـ
  نفسها ليس عليه دليل صحيح ، و التوفيق .

  
د بــن احل - ١٨٧/  ٢٣    ـــولــه عــن ز :  قــال : قــال رســول هللا  ارث ـــ

  { ومن أذَّن فهو يقيم } ضعَّفه أيضاً .
د بـــن احلـــارث : قـــال الصـــنعاين يف ترمجتـــه يف الشـــرح : هـــو ز   د بـــن ترمجـــة ز

يع النيب  وأذَّن بني يديه يعدُّ يف البصريني ، وُصداء بضـم  احلارث الصُّدائي 
  املهملة ، وختفيف الدال ، وبعد األلف مهزة اسم قبيلة " اهـ . 
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د بن احلارث الصدائي له صحبة ، ووفـادة ؛ روى ذلـك أبـو داود ،     وأقول ز
راكبـاً  وكـان النـيب  النـيب  والرتمذي ، وابن ماجـة ، ولـه قصـة أنـَّه سـار مـع

فغلـب عليـه النـوم ، فكـان مييـل ؛ قـال : وكنـت  على مجلـه ؛ قـال فنـام النـيب 
ً ، فكنـــت أدَعمـــه ، فلمـــا قـــرب الفجـــر نـــزل النـــيب  ً قـــوِّ فخـــرج لقضـــاء  شـــا

احلاجــة ، وتوضــأ ، وجعــل ينظــر إىل املشــرق ؛ قــال : فــأمرين فأذَّنــت ، وتالحــق 
: { إنَّ أخــا ُصـداء أذَّن ، ومــن  قـيم ؛ فقــال لـه النـيب النـاس ، وجـاء بــالل لي

  . )١(أذن فهو يقيم }
وقد اعتمدت على حتقيق أمحد شاكر لسنن الرتمذي حني كتبت اجلـزء األول   

ســيس األحكــام شــرح عمــدة األحكــام ، ونقلــت مــا نقلــه عــن أيب العــرب  مــن 
د بـن أنعـم األفريقـي ، وحسَّـن  التميمي رداً على مـن قـدح يف عبـد الـرمحن بـن ز

؛ بنــاء علــى ذلــك فيمــا أذكــر ، فكتــب الشــيخ األلبــاين رمحــه هللا ترمجــة  احلــديث
ـــم  د ذكـــر فيهـــا أقـــوال كثـــري مـــن رجـــال اجلـــرح والتعـــديل  لعبـــد الـــرمحن بـــن ز
ــــك فــــإنَّ  ــــاًء علــــى ذل ــــة حفظــــه ، وبن حي ـــن  د مـ ــــن ز ــــد الــــرمحن ب قــــدحوا يف عب

  احلديث فيه ضعف .
س ، وهذا ولكن إن صحَّ     فهو حيمل على األفضل ، وأنَّه إن أقام غريه فال 

َّــم يــرون وجــوب اإلقامــة  هــو مــذهب اجلمهــور ، وذكــر الصــنعاين عــن اهلادويــة أ
ـذا احلـديث ؛ إالَّ أنَّ احلـديث ضـعيف ؛ كمـا عرفـت  أن تكون ممـن أذَّن أخـذاً 

                                                 
)١( – 


 . 
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ســلمني ، وإن صــحَّ فهــو حيمــل علــى األفضــل ، وعلــى هــذا جــرى العمــل مــن امل
  يف أول الزمان ، وآخره . 

    
وأليب داود من حديث عبد هللا بن زيد أنَّه قال : { أ رأيته  – ١٨٨/  ٢٤  
  وأ كنت أريده ؛ قال : فأقم أنت } وفيه ضعٌف أيضاً . -يعين األذان  -

وهــــذه الروايــــة أيضــــاً مضــــعَّفة قــــد ضــــعفها املنــــذري ، والبيهقــــي ، وأبــــو بكــــر    
ا هـذا حمصـل مـا ذكـره الصـنعاين ، وقـال احلازمي ، وحي نئذ فال يتم االستدالل 

ــــ: " نعـم األصـل جـواز كـون املقـيم غـري امل ديث يقـوي ذلـك األصـل ــــؤذن ، واحلـــ
  " اهـ قلت : وهو كما قال .

    
: { املــــؤذن  قــــال : قــــال رســــول هللا  وعــــن أيب هريــــرة  - ١٨٩/  ٢٥  

إل ألذان ، واإلمام أملك    قامة } رواه ابن عدي ، وضعفه .أملك 
 أبــو ترمجــة ابــن عــدي : قــال الصــنعاين : " هــو احلــافظ الكبــري اإلمــام الشــهري  

بــــن القصَّــــار ؛ صــــاحب  أمحــــد عبــــد هللا بــــن عــــدي اجلرجــــ اين ، ويعــــرف أيضــــاً 
كتاب الكامل يف اجلرح والتعديل ؛ كان أحد األعالم ، ولد سنة تسٍع وسـبعني 

ئــق ، وعنــه أمــٌم ، قــال ابــن عســاكر : كــان ثقــًة علــى ومــائتني ، مســع علــى خال
حلــن فيــه ؛ قــال محــزة السَّــهمي : كــان ابــن عــدي حافظــاً متقنــاً مل يكــن يف زمانــه 
أحــٌد مثلــه ؛ قــال اخلليلــي : كــان عــدمي النَّظــري حفظــاً ، وجاللــًة ســألت عنــه دمحم 
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د بـــن عبـــد هللا بـــن دمحم احلـــافظ ، فقـــال : زرُّ قمـــيص بـــن عـــدي أحفـــظ مـــن عبـــ
  الباقي بن قانع تويف يف مجادى اآلخرة سنة مخس وستـني وثالمثائـة " اهـ .  

؛ وهـذه العبـارة : { املـؤذن أملـك  )١(وأقول احلديث ضعيف كمـا مسعـت       
ـــارة تفيـــــد أنَّ األحـــــق يف األذان  إلقامــــة } هـــــذه العبـ ـــك  ألذان ، واإلمــــام أملــ

ملـؤذن ؛ ألنـَّه أمـني  علـى الوقـت ، وكـذلك اإلمـام أملـك واملسئولية عنـه متعلقـة 
  إلقامة أيضاً .

ــذا احلــق ، وتكــون اإلقامــة عــن إذنــه إذا     تــدل هــذه العبــارة أنَّ اإلمــام أملــك 
خراً غري العادة ؛ فال مانع أن يقيم  خَّر  كان متواجداً يف املسجد ؛ لكن إذا 

ــم ، وتقــام الصــالة لــه كمــا حصــل عنــدما ذهــب ا  لنــيب اجلماعـة مــن يصــلي 
فتــأخر ، فــذهب بــالل  إيل بــين عمــرو بــن عــوف ، وانتظــر النــاس رســول هللا 

لنــاس فـــأذن ، وملَّـــا  إىل أيب بكــر ، وأســـتأذنه يف أن يقــيم لـــه الصــالة ، ويصـــلي 
  .    )٢(ومل ينكر عليهم فعلهم دخل أبو بكر يف الصالة جاء النيب 

خـــر املـــؤذن جـــاز أن ينبهـــوه     كمـــا ورد يف أذان ابـــن أمِّ وكـــذلك يف األذان إذا 
 )٣(مكتوم وأنَّه كان رجًال أعمى ال يؤذن حىت يقال له:{ أصـبحت أصـبحت }

.  
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واملهـم أنَّ كلمــة : { أملـك } تــدل علـى أنَّ املــأمومني هلـم احلــق أن ينكــروا      
خـــراً  ـــر  خَّ خـــر عـــن وقتـــه ، وينكـــروا  علـــى اإلمـــام أيضـــاً إذا  علـــى املـــؤذن إذا 

  ما تبني من هذه العبارة ، وهللا تعاىل أعلم .فاحشاً ؛ هذا 
  
: { ال يـردُّ الـدعاء  قـال : قـال رسـول هللا  وعن أنس  – ١٩٠/  ٢٦  

  بني األذان واإلقامة } رواه النسائي ، وصححه ابن خزمية .
قال :{ من قال حني يسمع النداء ، اللهم  أن رسول هللا  وعن جابر   

لصالة القائمة ؛ آت دمحماً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه رب هذه الدعوة التامة ، وا
  مقاماً حمموداً الذي وعدته حلت له شفاعيت يوم القيامة } أخرجه األربعة .

واحلـــديث دليـــل علـــى قبـــول الـــدعاء يف هـــذه املـــواطن ؛ إذ عـــدم الـــرد يـــراد بـــه    
يف األحاديث  القبول ، واإلجابة ، مثَّ هو عامٌّ لكل دعاٍء ، والبد من تقييده مبا
مث أو قطيعـة رحـم ؛ هـذا وقـد ورد تعيـني أدعيـة  )١(غريه من أنَّه ما مل يكن دعـاء 

تقال بعد األذان وهو ما بني األذان واإلقامة ؛ األول : { من قال حـني يسـمع 
املؤذن : { أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وأنَّ دمحما عبده ورسوله 

إلسالم دينا ؛ غفر له ذنبه } .رضيت  ر ، ومب   حمٍد رسوًال ، و
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  ورد أثناء األذان عندما يسمـع املـؤذن ، والثاين )١(وأقول إنَّ هذا الدعاء  
بعــد فراغــه مــن إجابــة املــؤذن ؛ قــال ابــن القــيم يف زاد  أن يصــلي علــى النــيب 

الة املعـاد يف هـدي خـري العبـاد : " وأكمـل مـا يصـلي بـه ، ويصـل إليـه هـي الصـ
اإلبراهيميــة كمــا علَّــم أمتــه أن يصــلوا عليــه ، فالصــالة عليــه أكمــل منهــا ، وإن 

  .)٢(حتذلق املتخذلقون " 
: ويقصـد بـذلك الصـالة اإلبراهيميـة ؛ أي بعـد قـول : { اللهـم رب هـذه  قلت

الـــدعوة التامـــة ، والصـــالة القائمـــة ؛ آت دمحماً الوســـيلة والفضـــيلة ، وابعثـــه مقامـــاً 
  . )٣(الذي وعدته }

وأقول إنَّ إطالق الدعاء يـدل علـى أنـَّه ال توقيـت فيـه ، فمـن دعـا بـدعوة بـني   
األذان واإلقامــة ؛ متوخيــاً أوقــات اإلجابــة ؛ راجيــاً مــن هللا أن جييبــه ؛ نرجــو لـــه 
ـذا املوضـوع ، ومـا صـح  ذلك ؛ وقـد ذكـر الصـنعاين بعـض األحاديـث املتعلقـة 

ه ســائر الــدعوات املــأثورة ، ونســأل هللا منهــا ينبغــي أن يؤخــذ بــه ، وأن يؤخــذ معــ
أن يتقبـــل مـــن اجلميـــع ، وأنَّ ال حيرمنـــا خـــري مـــا عنـــده ؛ بشـــر مـــا عنـــد ، و 

  التوفيق .  
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فـََقـــْد  قـــال الشـــارح رمحـــه هللا : " الشـــرط لغـــة العالمـــة ، ومنـــه قولـــه تعـــاىل :   

) أي عالمــات الساعـــة " ألن أول اآليــة : ١٨اآليــة(دمحم: مــن  َجــاَء َأْشــرَاطَُها 
  ـــًة فـََقـــْد َجـــاَء َأْشـــرَاطَُها فَـــَأىنَّ َهلـُــْم ِإَذا ِـــيَـُهْم بـَْغَت ْت َ ـــاَعَة أَْن  فـََهـــْل يـَْنظُـــُروَن ِإالَّ السَّ

ا .١٨(دمحم: َجاَءتْـُهْم ذِْكرَاُهم    ) أي عالما
ـا خروج النيب    ثت أ والساعة كهـاتني بع {فهو يقـول :  قلت من عالما

  . )١(}، وقرن بني السبابة والوسطى 
قال الصنعاين : " ويف لسان الفقهاء : مـا يلـزم مـن عدمـه العـدم " أقـول : إنَّ   

الشرط عند األصوليني ؛ أي أهل أصول الفقه : ما يلزم مـن عدمـه العـدم ، وال 
  يلزم من وجوده وجود ، وال عدم .

الة إال به ؛ فإن عدم بطلت الصالة ، وال يلزم من مثًال الوضوء ال تصح الص  
وجـــوده وجـــود الصـــالة ، وال عــــدمها ،  وجـــوده أي وجـــود الوضـــوء ال يلـــزم مـــن

  و التوفيق . 
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: { إذا فســـا  قـــال : قـــال رســـول هللا  عـــن علـــي بـــن طلـــق  -١٩١/  ١
أحــــدكم يف الصــــالة فلينصــــرف ؛ وليتوضــــأ ، وليعــــد الصــــالة } رواه اخلمســــة ، 

  . )١(ححه ابن حبانوص
قال الصنعاين : " عن علي بن طلق تقدم طلق بن علي يف نـواقض الوضـوء     

ـــرب أظنُّــــه  )٢(؛ قــــال ابــــن ــــد الـ ـــى احلنفــــي ،)٣(عبـ ومــــال أمحــــد  والــــد طلــــق بــــن علـ
بــن طلـق ، وطلــق بـن علــى اسـٌم لــذات واحـدة " قــال يف  والبخـاري إىل أنَّ علـي

قــيس احلنفــي اليمــامي ؛ صــحايب لــه  التقريــب : " علــي بــن طلــق بــن املنــذر بــن
  ، والنسائي " )٤(أحاديث روى له أبو داود ، والرتمذي 

ُضــعِّف هــذا احلــديث مبســلم بــن ســالَّم احلنفــي ، قــال الصــنعاين : " وقــد أعــلَّ  
  : )٥(احلديث ابن القطان مبسلم بن سالم احلنفي فإنَّه ال يعرف ، وقال الرتمذي

  ى بن طلق غري هذا احلديث الواحد " اهـ . قال البخاري : ال أعلم لعل    

                                                 
)١(  - 




 

)٢(  - 
}{

 

)٣(  -  

)٤(  -  

)٥(  -  
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قلت : وتصحيح ابن حبان ال يعتمد عليه غالبـاً ؛ بـل يكـون فيــه نظـر ألنَّ ابـن 
حبــان عنــده تســاهل ؛ فاحلــديث ضــعيف ، إال أنَّ مــنت احلــديث يشــهد لــه قــول 

ويف  )١(: { ال يقبــــل هللا صــــالة أحــــدكم إذا أحــــدث حــــىت يتوضــــأ } النــــيب 
يقول : قـال رسـول  عن مهام بن منبه أنَّه مسع أ هريرة  {احلديث اآلخر : 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ال تقبل صالة من أحدث حىت يتوضأ ؛ قال رجل من حضرموت ما 
فخـروج الـريح مـن دبـر العبـد )٢(} احلدث  أ هريرة ؟ قـال : فسـاء أو ضـراط 

؛ وهـو مـا يسـمَّى  ؛ سواء كان بصوٍت ؛ وهو ما يسمَّى ضراٍط أو بدون صوت
ـــل  نَّــــه إذا حصـ مجــــاع أهــــل العلــــم ؛ علمــــاً  ـــوء  فســــاء ؛ حــــدث موجــــب للوضـ
لإلنســــان يف أثنــــاء صــــالته بطلــــت صــــالته ؛ ووجــــب عليــــه أن يتوضــــأ ، ويعيــــد 

  الصالة .
أمــا مــا ورد يف حــديث عائشــة فــيمن أصــابه قــيء يف صــالته ؛ أو رعــاف ؛ أو   

ى صـــالته ؛ بشـــرط أن ال يـــتكلم ؛ قلـــس ؛ فإنَّـــه ينصـــرف ، ويتوضـــأ ، ويبـــين علـــ
طـٌل ؛ ألنـه إذا بطـل الوضـوء بطلـت الصـالة ؛  )٣(فهذا احلـديث ضـعيف ؛ بـل 

ٍف لصــحة الصــالة ، وذلــك مثبــٌت هلــا  نَّ )٤(يقــال : هــذا  ؛ فــاألوىل الرتجــيح 

                                                 
)١(  - 

 

)٢( -  
)٣(  -  
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هــذا وقــال الصــنعاين : " وهــو معــارٌض هلــذا ، وكــلُّ منهمــا فيــه مقــال ، والشــارح 
ــــح  جنـــ 
ٍف ؛ وقـــــد قـــــال إىل تـــــ رجيح هـــــذا ؛ ألنَّـــــه مثبـــــٌت الســـــتئناف الصـــــالة ؛ وذاك 

؛ وذلــك مل يقــل أحــٌد بصــحته ؛ فهــذا أرجــح مــن حيــث  )١(بصــحته ابــن حبــان
  الصحة " اهـ .   

وأقـــول لســـنا حباجـــة إىل الرتجـــيح ؛ ألنَّ مـــنت حـــديث علـــى بـــن طلـــق يشـــهد لـــه 
  املتفق عليه ، و التوفيق . حديث أيب هريرة 

  
ــــقـــال : { ال يقبـــل هللا ص وعـــن عائشـــة  أنَّ النـــيب  - ١٩٢/  ٢    الة ــــ

  رواه اخلمسة إالَّ النسائي ، وصححه ابن خزمية . )٢(حائٍض إال خبمار }
ا املرأة اليت بلغت احمليض . }حائٌض  {قوله :        املراد 

خلمار ما يغطي رأسها }إال خبمار  {قوله :      ، وعنقها . املراد 
  ويستفاد من هذا احلديث : 
ــــد حــــــديث أمِّ  -١ ــــا يفيـ ــــدمني ، كمـ ــــاهر القـ ــــق ، وظـ ـــرأس ، والعنـ ـــــة الــ أنَّ تغطي

  أنَّه شرط يف صحة الصالة من املرأة ؛ اليت بلغت احمليض .  )٣(سلمة
  إذاً فسرت العورة يف حق املرأة هو بسرت مجيع جسدها ماعدا الوجه 

                                                 
)١( -  
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جـــه والكفـــني أمـــام األجانـــب ؛ ســـواء كانـــت يف والكفـــني يف الصـــالة ، ومـــع الو 
صــالة أو مل تكــن يف صــالة ؛ هــذا هــو القــول الصــحيح ؛ الــذي نــدين هللا بــه ؛ 
ن ؛  ا ؛ وعلى هذا فنقول للمرأة عور ألنَّ وجه املرأة هو أكثر ما جيلب الفتنة 
ــورٌة يف الصـــــالة ، وعـــــورٌة أمـــــام األجانـــــب ، فـــــالعورة يف الصـــــالة عـــــدا الوجـــــه  عـــ

  ني حبيث الينظر إليها ، ويف ظهور القدمني خالف .والكف
لنظــــر إىل    والعــــورة أمــــام األجانــــب هــــي كــــل جســــدها ؛ ألنَّ الفتنــــة حاصــــلة 

لنسـبة  ملها ، والنظر إىل كفها ، والنظـر إىل وجههـا ؛ كـلُّ ذلـك يعتبــر عـورة  أ
حلمـل ؛ أو بنبـات  الحتالم وجـب عليهـا ذلـك ؛ أو  لألجانب ، فمن بلغت 

  الشعر اخلشن حول القبل ؛ كل ذلك من عالمات البلوغ عند املرأة .
ا  -٢ يؤخذ مـن احلـديث أيضـاً أنَّ املـرأة البالغـة إذا صـلت بـدون مخـار ؛ فصـال

طلة مردودة ، وال جيـوز هلـا أن تكشـف قـدميها ؛ أو بعضـاً مـن سـاقيها ؛ كمـا 
ن مـن حتـت لـرتى بشـرة ا لسـاق ؛ وهـذا مـن مسعنا أنَّ بعـض النسـاء يشـققن ثيـا

  املناكر العظيمة ؛ اليت جيب على النساء أن ينتبهن هلا .
ا فوق الكعبني ، وإسبال الرجل ثيابه حتت الكعبـني ؛ فهـذه    أما رفع املرأة ثيا

أصــبحت آفــة متأصــلة عنــد كثــري مــن الشــباب ؛ الــذين راجــت علــيهم املغالطــة ، 
  وقد قلت متعجبا ! : 
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ــــب ـــ ــــباب عجيــ ـــ ــــدم يف الشــ ـــ ــــر التقــ ــــ   أمـ
ـــــده ـــــاق حــ ــــــف ســ ــــا نصـ ــــــدرع منهـــ   فالـ

ـــــذي  لـــــ ــــري  ـــ ــــن التعــ ــــ ـــــا ديـ ـــوم مــــ ــــ    قــ
ـــــدعوكم إىل ـــ ــــ ـــرش يــ ـــ ــــ ــــــه العــــ ــــ ـــــذا إلــــ ـــــ   هــــ

ــــوب   ــــ ـــــ ــــىت حمجـ ـــ ــــ ـــــاة والفـــ ـــــ ــــ ــــت فت ــــ ـــ   عريـــ
ـــــحوب ـــــىت مســ ـــرف الفــ ــــوب يف عــــ   والثـــ
ــــوا ــــ ـــــتغفروا وأنيبــــ ـــــ ــــم فاســ ــــ ـــ ـــــلح لكـ ــــ   يصـــ
ــــوا ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــوا وأجيبــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــوانه فتعقلـــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ   رضــــــ

   
دميتهم وأقول أنَّ الشيطان أوحى إىل أوليائه أن يروجوا مدنيتهم املأفونة ، وتق   

َّــا تقـدم ، وأنَّ الشــابة الــيت تتعــرى يف نظــرهم  ــا رقــي ، وأ ا  امللعونـة ، ويســمو
ــا شــابة  َّ شــابة منفتحــة ، ومتقدمــة ، وواعيــة ، والشــابة الــيت تســتعمل احلجــاب أ
ـــن  ــــك مـــ ـــر ، ومــــــا إىل ذلـ ــــدة عـــــن التقــــــدم ، والتحضــ ـــة ؛ بعيــ ــــرة ، ومغفَّلــ متحجـ

حيفــظ شــبابنا مــن الــرتدي يف الرذيلــة ، وأن الكلمــات اإلغرائيــة ؛ فنســأل هللا أن 
لفضيلة .   يوفقهم للتحلي 

لنســبة لألجانــب كــلُّ جســدها عــورة ؛      واخلالصــة كمــا ســبق أنَّ عــورة املــرأة 
ــا عــورة إال وجههــا  لنســبة للصــالة يف املكــان الــذي ال يراهــا فيــه أحــد ؛ أ أمــا 

  وكفيها ، و التوفيق .
  
ــــد هللا وعــــن جــــابر  -١٩٣/  ٣   ــــيب  بــــن عب قــــال : { إذا كــــان  أنَّ الن

الثـوب واسـعاً فـالتحف بـه } وملسـلٍم : { فخـالف بـني طرفيـه ، وإن كـان ضـيقاً 
  فاتزر به } متفق عليه .
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: { ال يصلي أحدكم يف الثـوب  وهلما من حديث أيب هريرة  -١٩٤/  ٤ 

  الواحد ليس على عاتقه منه شيء } وقوله هلما أي الشيخني .
  معىن هذين احلديثني أنَّ تغطية العاتق أو الكتف مستحبة أو سنة مؤكدة    

أو واجبــة عنــد مــن يقــدر علــى ذلــك ، واجلمهــور محلــوا ذلــك علــى االســتحباب 
وأمحــــد بــــن حنبــــل محلــــه علــــى الوجــــوب ؛ لكنــــه علــــى القــــول الصــــحيح ال يــــرى 

ذلـك مـا بطالن صالة من مل جيعل على عاتقه شـيئا مـن الثيـاب ؛ والـدليل علـى 
رواه مســـلم : { عـــن دمحم بـــن املنكـــدر أنـــه دخـــل علـــى جـــابر بـــن عبـــد هللا وهـــو 
لبيــت  يصــلي يف ثــوب واحــد ، وثيابــه علــى املشــجب } واملشــجب عــود يعلــق 
ـــا فعلـــت هـــذا لـــرياين  لتوضـــع عليـــه الثيـــاب { فســـأله دمحم بـــن املنكـــدر فقـــال : إمنَّ

ـــو دليــــل اجلمهــــور ال حلــــديث ؛ وهـ ـــة أمحــــق مثلــــك } فــــأخربه  نَّ تغطيـ قــــائلني 
العــاتق مســتحبة ، وليســت بواجبــة ؛ هــذا هــو القــول الصــحيح ؛ لكــن إذا كــان 
ثـوب الرجــل واسـعاً خــالف بـني طرفيــه علـى عاتقــه كمـا يفعــل الغلمـان ، وينبغــي 

أو مــا أشــبه ذلــك  )١(أن جيعــل علــى بطنــه شــيئاً إمــا حبــل وإمــا حــزام أو حقــب
  .                      حىت تكون عورته مستورة ، و التوفيق
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ــا ســألت النــيب  -١٩٥/  ٥    َّ أتصــلي املــرأة يف درع  وعــن أمِّ ســلمة  أ

ومخار بغري إزار ؟ قال :{ إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهـور قـدميها } أخرجـه 
  أبو داود ، وصحح األئمة وقفه .

) وأخرجـــــه البيهـقـــــي (  ٦٤٠رقــــم  ٤٢٠/  ١قــــال احملقــــق : " يف الســــنن (     
ــــدارقطين (  ٢/٢٣٣ ــــ ــ ـــم  ٢/٦٢) وال ـــ ــــ ــــاكم (  ١٦رق ـــ ــــال  ١/٢٥٠) واحلـــ ـــــ ) وقـ

حــديث صــحيح علــى شــرط البخــاري ، ووافقــه الــذهيب ، وقــال ابــن اجلــوزي يف 
التحقيق : وهذا احلديث فيه مقال ؛ وهو أنَّ عبد الرمحن بن عبـد هللا بـن دينـار 

زي : ال حيــتج بــه ، والظــاهر أنَّــه غلــط يف رفــع ضــعفه حيــىي ، وقــال أبــو حــامت الــرا
  هذا احلديث " اهـ .

وأقول إنَّ الصنعاين قال : " وله حكم الرفع ، وإن كان موقوفاً إذ األقـرب أنـَّه   
ال مسـرح لالجتهـاد يف ذلـك ، وقـد أخرجـه مالـك ، وأبـو داود موقوفـا ؛ ولفظـه 

ــا ســألت أمَّ  َّ ــه أ ســلمة : { مــاذا تصــلي فيــه  عــن دمحم بــن زيــد بــن قنفــذ عــن أمِّ
املــرأة مـــن الثيـــاب ؟ قالـــت : تصـــلي يف اخلمـــار والـــدرع الســـابغ إذا غيـــب ظهـــور 

  قدميها } " اهـ .
جتهــاد ؛ إذ ال مســرح    وأقــول : إنَّ مــا أفتــت بــه أم ســلمة ال ميكــن أن تقولــه 

لالجتهاد يف ذلـك كمـا قـال الصـنعاين ، واحلـق أنَّ للحـديث حكـم الرفـع ، وإن 
  مرفوعاً .  مل يكن

  يؤخذ من احلديث أيضاً جواز صالة املرأة يف الدرع بدون إزار .  
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  ويؤخذ منه أيضاً أنَّ ظهور قدمي املرأة عورة .
َّـــا ال تبطـــل إال إذا    وهـــل تبطـــل الصـــالة إذا ظهـــرت قـــدما املـــرأة ؟ واألقـــرب أ

ما عامدة ، وبذلك قال احلنفية فيما أظن .   أظهر
    
يف ليلـــة  قـــال : { كنَّـــا مـــع النـــيب  مر بـــن ربيعـــة وعـــن عـــا -١٩٦/  ٦  

ــا طلعـت الشــمس إذا حنــن صــلَّينا  مظلمـة ؛ فأشــكلت علينــا القبلـة فصــلينا ، فلمَّ
ـــــت :  ـــــة ، فنزلـ ـــــري القبلـ َِّ  إىل غـ ـــــَثمَّ َوْجــــــُه ا ـــوا فـَـ ــــا تـَُولُّـــ ــ ـــن  فَأَيـَْنَم ـــــرة: مـــ (البقـ

  ) . أخرجه الرتمذي ، وضعَّفه .١١٥اآلية
ربيعــة : قــال الصــنعاين رمحــه هللا : " هــو أبــو عبــد هللا عــامر بــن  ترمجــة عــامر بــن 

ربيعــة بــن مالــك العنـــزي بفــتح العــني املهملــة ، وســكون النــون ، وقيــل بفتحهــا ، 
ــــز بـــن وائـــل ، ويقـــال لـــه العـــدوي ؛ أســـلم قـــدمياً ، وهـــاجر  ـــزاي نســـبًة إىل عن وال

أو مخـٍس وثالثـني " اهلجرتني ، وشهد املشاهد كلَّها مات سـنة اثنتـني أو ثـالٍث 
  اهـ . 
وقال الصنعاين على قوله : ( أخرجه الرتمذي وضعَّفه ) : " ألن فيه     

أشعث بن سعيد السمَّان ؛ وهو ضعيف احلديث " قال يف التقريب رقم 
: " أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان ؛ مرتوك ؛ من  ٥٢٤الرتمجة 

  السادسة ؛ الرتمذي وابن ماجة " .
ييوأ   ديث معاذ بن جبل للحـديث قال : ـــد حــــــــقول ما قاله الصنعاين من 

يف يوم غيم يف سفٍر إىل غري القبلة ، فلمَّا قضى  { صليت مع رسول هللا 
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صالته جتلت الشمس ؛ فقلنا  رسول هللا صلينا إىل غري القبلة ؛ فقال : قد 
" وفيه " أي يف سند هذا  رفعت صالتكم حبقِّها إىل هللا} قال الصنعاين :

احلديث " أبوعبلة ، وقد وثَّقه ابن حبان " قلت : توثيق ابن حبان ال يعتمد 
  عليه ، ولكن ظاهر اآلية يؤيد هذا احلكم .

إلجزاء "      قال الصنعاين : " وقد اختلف العلماء يف هذا احلكم ؛ فالقول 
يني فيما عدا من صلَّى أي إجزاء الصالة " مذهب الشعيب ، واحلنفية ، والكوف

بغري حترٍّ ، وتيقن اخلطأ ؛ فإنَّه حكى يف البحر اإلمجاع على وجوب اإلعادة 
عليه فإن متَّ اإلمجاع خصَّ به عموم احلديث ، وذهب آخرون إىل أنَّه الجتب 
عليه اإلعادة إذا صلَّى بَتحٍر ، وانكشف له اخلطأ ، وقد خرج الوقت ، وأمَّا 

ٍق وجبت عليه اإلعادة ؛ لتوجه اخلطاب مع بقاء إذا تيقن اخلطأ وال وقت 
من من اخلطأ يف اآلخر ، فإن خرج فال إعادة  الوقت ؛ فإن مل يتيقن فال 

  للحديث " اهـ .
والذي يظهر وهللا أعلم أنَّ على من أشكلت عليه القبلة إن كان يف حاضرة    

الء فعليه أن فإنه ينبغي له أن يسأل إن وجد من يسأله ؛ وإن كان يف خ
جيتهد ويصلي ، وصالته صحيحة ؛ سواء كان قد وافق القبلة أو مل يوافقها ؛ 

َِّ لآلية املذكورة :    . فأيـَْنَما تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه ا
   

: { ما بني  قال : قال رسول هللا  وعن أيب هريرة  -١٩٧/ ٧  
  اري .املشرق واملغرب قبلة }رواه الرتمذي ، وقوَّاه البخ
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قال الصنعاين : " ويف التلخيص حديث : { ما بني املشرق واملغرب قبلة    
} رواه الرتمذي عن أيب هريرة مرفوعًا ، وقال : حسن صحيح " وانتقد على 
احلافظ ابن حجر أنه مل ينقل كالم الرتمذي ؛ بل اكتفى بنقل تقوية البخاري 

  له .
شرق واملغرب قبلة } هو الالئق : { ما بني امل وأقول أنَّ قول النيب    

ُ نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها  بيسر اإلسالم ، وهللا سبحانه وتعاىل يقول :  َّ ال يكلف ا
 :ويقول : ٢٨٦(البقرة (  َما اْسَتطَْعُتْم ََّ (التغابن: من  فَاتـَُّقوا ا

لى يف ) وإنَّ معاينة العني غالبًا تكون متعسرة ؛ حىت ولو كان املص١٦اآلية
بعون  مكة ، وقد حصل يل هذا ؛ إذ كنت يف سنة من السنوات ؛ وحنن 
حلج استؤجر لنا على الشارع الذي خيرج من النفق الذي  للتوعية اإلسالمية 
حتت جبل أيب قبيس ، ويتجه مشاًال ، وكنَّا نصلي يف املسجد الذي إىل جانب 

ٍق إىل اآلن على يسار املتَّجه مشا ل اخلارج من احلرم ، الشارع ؛ وهو 
فأنكرت اجتاهه ، وكلَّمت بعض زمالئي ، وحصل بيين وبينه شيء من احلوار 
واملنازعة يف أول األمر ؛ حىت رقينا على سطح البيت الذي حنن فيه وكان 
مخسة أدوار ، ونظر إىل املسجد ؛ فإذا قبلته إىل بيت امللك ؛ فتيقن صاحيب 

أن حيولوا االجتاه ؛ وهم قد فعلوا بعض  ، وتكلمنا يف ذلك املسجد حماولةً 
الشيء ، ولكن مل يتجهوا إىل الكعبة ، ومل يقربوا منها ، وأقول : إذا كان هذا 
حاصل فيما هو جبانب احلرم ؛ بل بني املسجد واحلرم تقدر حبوايل ثالث مائة 

  مرت ؛ فكيف مبا بعد ذلك .
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نَّ االجتاه إىل ع    ني الكعبة واجب على من  وعلى هذا فنقول أنَّ القول 
كان يف املسجد ، وأنَّ أهل مكة قبلتهم املسجد ، وأن سائر األقطار قبلتهم 
سره ، وقد حقق الشافعي يف رسالته اليت يف أصول الفقه : " أنَّ قوله  احلرم 

ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَره  سبحانه وتعاىل :  (البقرة: من  َوَحْيُث َما ُكنـْ
) أنَّ املقصود به جهته ، واجلهة تعم ما بني اجلهتني املغايرتني جلهة ١٤٤اآلية

القبلة ؛ فمن كان يف املدينة وما حاذاها إىل جهة الشمال ؛ سواء قرب من 
ن جيعل املغرب عن ميينه  مكة أو بعد فإن قبلته ما بني املشرق واملغرب ؛ 

من اجلنوب ؛ وهم أهل واملشرق عن مشاله ، فيصلي . وأنَّ من يقابل املدينة 
امة ؛ فإن القبلة هلم ما بني املشرق واملغرب فيجعل أحدهم املشرق عن ميينه 
، واملغرب عن مشاله ، مث يصلي ، وتلك قبلته . ومن كان يف جهة املشرق فإن 
قبلته ما بني الشمال واجلنوب ، وهكذا من هو يف جهة املغرب هذا هو الذي 

، وال ينبغي أن نشدد على أنفسنا ، وقد جاء يف  يوافق يسر اإلسالم ومساحته
احلديث : { أنَّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول ال تشددوا على أنفسكم فيشدد 
هم يف  عليكم ؛ فإنَّ قومًا شددوا على أنفسهم فشدد هللا عليهم ؛ فتلك بقا

ر  إال أنَّ العاقل  )١(}ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم  الصوامع والد
يتحرى ، وبعد التحري معفو عنه إن وقع يف اخلطأ من غري قصد و التوفيق 

.  

                                                 
)١(  - 
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يصلي  قال :{ رأيت رسول هللا  وعن عامر بن ربيعة  -١٩٨/  ٨  

على راحلته حيث توجهت به } متفق عليه ؛ زاد البخاري : { يومئ برأسه ، 
  ومل يكن يصنعه يف املكتوبة } .

: " عامر بن ربيعة بن  ٣٠٩٩افظ ابن حجر يف التقريب رقم الرتمجةقال احل  
كعب بن مالك الَعْنزِي بسكون النون ؛ حليف آل اخلطاب ؛ صحايب 
مشهور ؛ أسلم قدميًا ، وهاجر ، وشهد بدرًا ؛ مات ليايل قتل عثمان ؛ روى 

  له اجلماعة " .
ته حيث كان يصلي على راحل  يؤخذ من هذا احلديث أنَّ النيب     

توجهت به ، ومل يكن يصنعه يف املكتوبة ، كما يف حديث عامر بن ربيعة 
بلفظ : { كان يسبِّح على الراحلة } وكذلك عن ابن عمر بلفظ : { كان 
يسبِّح على ظهر راحلته } ومها يف صحيح البخاري ، وأخرج الشافعي حنوه 

حلته يصلي وهو على را من حديث جابر بلفظ : { رأيت رسول هللا 
  النوافل } .

ت أوًال : أنَّ املأذون فيه هو النوافل دون املكتوبة ،    فيؤخذ من هذه الروا
ح املكتوبة على الدابة .   ومن هذا نعلم أنَّه ال دليل ملن أ

وأصحابه يف وقت املطر الصالة املكتوبة ؛ فقد كانت  أما صالة النيب   
  الة .لضرورة ، وقد استقبلوا القبلة يف تلك الص
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لسفر ؛ الذي يباح فيه القصر  نيا : أنَّ صالة النافلة على الراحلة خمصوصة 
، ومن أجاز ذلك يف احلضر فقوله مردود ؛ ألنَّ السفر مظنَّة الرخص دون 
احلضر ، وقد حكي هذا أي جوازه يف احلضر عن أيب سعيد األصطخري من 

قوله وفعله " قلت :  الشافعية ؛ وقال الصنعاين : " وهو مروي عن أنس من
َّم تلقوه  ما روي عن أنس ليس فيه أنَّه كان يف احلضر صراحة ؛ بل املعروف أ
حني قدم من الشام قبل وصوله البلد ؛ فرأوه يصلي على محار ، ووجهه من ذا 
اجلانب ؛ يعين خالف القبلة ، وحكم أنس يف ذلك الوقت حكم املسافر حىت 

  يصل إىل مكان إقامته .
: يؤخذ منه أيضاً جواز الصالة على كل مركوب ؛ سواء كان من اإلبل ؛ لثا 

ت املستحدثة السيارة ،  أو من احلمر ؛ أو البغال ؛ أو اخليل ، وكذلك املركو
ت جتوز صالة النافلة عليها قياسًا على  والطائرة ، والقطار ، وكل هذه املركو

  الراحلة .
غري القبلة إذا كان ماشيًا على رجليه ؛  رابعًا : أجازوا للمسافر أن يصلي إىل

ن يستقبل القبلة عند تكبرية اإلحرام ، وعند  لكن يف هذه احلالة ألزموه 
الركوع والسجود ، وأنَّه جيوز له املشي يف االعتدال بني الركوع والسجود ؛ أما 

  االعتدال بني السجدتني فال ، وأنَّه جيلس للتشهد ، مث يسلم .
ن خامسًا : يؤخذ  منه أنَّ من صلى على الراحلة فلريكع ، ويسجد إمياء ؛ 

  جيعل السجود أخفض من الركوع .
  سادساً : هل جيب عليه استقبال القبلة عند تكبرية اإلحرام ؛ حلديث :
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: { وكان إذا سافر ، فأراد أن  أيب داود من حديث أنس  -١٩٩/  ٩   

صلَّي حيث كان وجه ركابه } يتطوع استقبل بناقته القبلة ، فكربَّ ، مث 
  وإسناده حسن .

  قلت : حديث عامر بن ربيعة ، وحديث عبد هللا بن عمر يف صحيـح   
كلها مل يكن فيها اشرتاط استقبال القبلة عند   البخاري ، وحديث جابر 

البدء ، وقد حيصل فيه مشقة إذا كانت القبلة إىل غري اجتاه الطريق ، فالقول 
  ألوىل .بعدم اشرتاطه هو ا

اس على الراحلة املراكب املوجودة اآلن ؛ وهي تنقسم إىل ــــــــــــسابعًا : تق
  - قسمني : 

  أن يكون اإلنسان مسيطراً على مرَْكِبة . -١
أن ال يكون ؛ كراكب القطار ، والطائرة ال يستطيع أن حيرفه عن اجتاهه  -٢

أينما توجهت به بدون  ؛ بل له أن يصلي على هذه املراكب النافلة ، واملكتوبة
  حرج .

أما السيارات فإن كانت السيارة يف حكم الراكب أو الركاب وجب عليهم    
أن يوقفوها ألداء الصالة املكتوبة ، وينـزلوا ، فيصلوا على األرض ؛ أما إذا  
كان املركوب ليس عليه حكم للراكب كالنقل اجلماعي مثًال ؛ أو سيارة 

الة جيب على الراكب أو الركاب أن يكلموا قائد األجرة مثًال ؛ ففي هذه احل
السيارة أن يوقفها لَِيِنزلوا ، فيصلوا املكتوبة ؛ فإن امتنع وجب على الراكب أن 



  

  

 
 

٨٥  
 

يصلي عليها املكتوبة جالسًا يومئ إمياء إىل أي جهة كان ؛ سواء كانت 
ف الصالة قصرًا أو مجعًا ؛ أو غري ذلك ، وإذا امتنع قائد السيارة عن الوقو 

للوضوء تيمم من جملسه الذي هو فيه إذا خاف فوات الوقت ، وصّلى ؛ أما 
ه أن ينتظر حىت حتني الفرصة للوضوء ، والصالة ــــــإذا مل خيف فوات الوقت فعلي

.  
ن  لنسبة للوقوف يف الصالة املكتوبة فهو يقف إذا أمكن ؛ وذلك  منًا : 

خرة مثًال ؛ أو يف قطار ؛ أو ط ائرة ؛ فإن كان ميكن الوقوف من يكون يف 
غري مشقة وجب عليه ؛ أما إذا مل ميكنه الوقوف فإنه يصلي جالسًا ، و 

  التوفيق .
  
قال : { األرض   أنَّ النيب  وعن أيب سعيد اخلدري  -٢٠٠/ ١٠  

  كلها مسجد إال املقربة ، واحلمام } رواه الرتمذي ، وله علٌَّة . 
االختالف يف وصله ، وإرساله ؛ فرواه محاد موصوًال  قال الصنعاين : " وهي  

ورواه الثوري مرسًال عن  عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري 
عمرو بن حيىي املازين عن أبيه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص " قال يف التقريب رقم الرتمجة 

دين ؛ ثقة ؛ من : " عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين امل ٥١٥٥
السادسة ؛ مات بعد الثالثني ومائة ؛ روى له اجلماعة " وقال يف ترمجة رقم 

: " حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين األنصاري املدين ؛ ثقة ؛ من  ٧٦٤٠
  الثالثة ؛ روى له اجلماعة " اهـ .
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وسفيان الثوري ومحاد ثقتان ؛ وإذا كان أحدمها أرسل ، واآلخر وصل ؛   
دة الثقة مقبولة ؛ هذا من القواعد املتفق عليها يف فال دة علم ، وز وصل ز

  علم املصطلح ؛ وعلى هذا فإن هذه العلة ليست قادحة يف صحة احلديث . 
ويؤخذ منه أي من احلديث : دليٌل على حترمي الصالة يف املقربة ، والعلة يف   

؛ فلذلك حسمت هذه  ذلك أنَّ الصالة يف املقربة ذريعة إىل عبادة املوتى
الذريعة ، ومنعت الصالة بني القبور ؛ سواء مستقبًال لقرب ؛ أو كانت القبور 

  عن ميينه ، ومشاله ، ومن ورائه ؛ واألدلة على ذلك كثرية منها :
حديث أيب مرثد الغنوي الذي رواه مسلم بلفظ : { ال جتلسوا على القبور ،   

الذين يتخذون القبور مساجد   وقد لعن رسول هللا )١(وال تصلوا إليها }
م شرار اخللق عند هللا تعاىل ، ولقد كان  )٢(من اليهود والنصارى ، وأخرب أ

صلوات هللا وسالمه عليه يف آخر رمق من حياته يتغطى بربدة ، مث يكشفها 
وقال وهو يف تلك احلالة : { لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور 

                                                 
)١(  -  

)٢( - 
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الة ـــــــــــــــــيست العلة يف النهي عن الصول )١(ذر ما صنعوا  }أنبيائهم مساجد حي
  يف
 

املقربة من أجل النجاسة ؛ ألنَّ القبور إن قلنا أن ميتة اآلدمي جنسة ؛ فهي 
نَّ ذلك  من أجل مدفونة يف األرض ، وظاهر األرض طاهرة ، فالتعليل 

  النجاسة تعليل يف غري حمله .
الصالة يف احلمام من أجل أنَّه حمل للقاذورات هذا  لكن تعليل النهي عن   

التعليل تعليل معقول ، ومقبول ، ومما يدل على أنَّ النهي عن الصالة على 
القبور ، وبني القبور من أجل سد الذريعة أنَّ الصالة على امليت جتوز يف 

على قرب كما هو معلوم ، والسبب يف ذلك أنَّ  املقربة ، وقد صلى النيب 
  لصالة على امليت ليس فيها ركوع وال سجود . ا

  
ى : { أن  وعن ابن عمر رضي هللا عنهما أنَّ النيب  -٢٠١/ ١١   

زرة ، واملقربة ، وقارعة الطريق ، واحلمام ،  يصلَّى يف سبع مواطن : املزبلة ، وا
  ومعاطن اإلبل ، وفوق ظهر بيت هللا تعاىل } رواه الرتمذي وضعفه .

                                                 
)١( - 
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صنعاين : " وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي ، وقد تكلِّم يف زيد قال ال  
: " زيد بن  ٢١٢٨بن جبرية من قبل حفظه " قال يف التقريب برقم الرتمجة 

جبرية : بفتح اجليم ، وكسر املوحدة ؛ ابن حممود بن أيب جبرية بن الضحاك 
مذي ، وابن األنصاري ؛ أبو جبرية املدين ؛ مرتوك من السابعة ؛ روى له الرت 

ماجة " وأقول إنَّ رواية املرتوك ال يعتمد عليها ؛ إال أنَّ ما ذكر يف هذه الرواية 
  منها ما له شاهٌد ، ومنها ما هو مستنكر :

  فاملزبلة : جمتمع الّزِْبل والقاذورات . 
زرة ال ختلو من النجاسات كالدم املسفوح ، وما إىل ذلك .     وا
  الكالم فيها .وأما املقربة فقد تقدم   
وأما قارعة الطريق : أي احملل الذي تقرعه األقدام ؛ فالنهي عن الصالة فيها   

من أجل أنَّ الطريق للمرور ؛ فال ينبغي أن يقوم املصلي يف الطريق ؛ أوًال : 
ألنَّه إشغال للطريق مبا هو ليس مقصودًا به ، واألمر الثاين : لرمبا مرت دابة 

ه نظر فيها على ما سيأيت يف آخر الزمن من مرور فجمحته ، ولرمبا أنَّ 
  السيارات ، وما أشبه ذلك .

وكذلك احلمام : علة النهي فيه مقبولة ؛ وهو أنه مظنة النجاسة ، ومكان   
الشياطني ، ولذلك أمر الداخل للحمام أن يسم هللا عند الدخول ، وأن 

  يستعيذ  من اخلبث واخلبائث .
: يقع على شيئني يقع على املرحاض الذي تقضى فيه واحلمام يف اللغة   

احلاجة ، ويقع على احلمام الذي يستعمل للنظافة يف البلدان الباردة ؛ فأمَّا 
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النهي عن الصالة يف احلمام الذي هو املرحاض فذلك للنجاسة ، وأمَّا النهي 
 عن الصالة يف احلمام الذي يستعمل يف البلدان الباردة كبالد الشام فذلك

ألنَّ فيه كشف العورات ، والنَّهي عن الصالة فيه من أجل هذا إن كان 
احلديث متناوًال له ؛ وهو الظاهر ؛ ألنَّ ألفاظ الشارع ، وعموماته عامة فيما 

  تناولته .
َّا مأوى الشياطني كما جاء يف احلديث معلًال ؛ أما    وأما معاطن اإلبل : فأل

  ص اليت قد طرقناها غري مرة . روثها ، وبوهلا ؛ فهو طاهر للنصو 
وأمَّا قوله : { فوق ظهر بيت هللا } فهذه اللفظة مستنكرة ؛ ألنَّ ما فوق   

ظهر بيت هللا يعترب قبلة ملن يتجه إىل حماذاة الكعبة من فوق ، ومعلوٌم أنَّ من 
ً هلواء الكعبة ؛ متجه إليه ؛  يسكن اجلبال احمليطة مبكة البد أن يكون حماذ

فإنَّ هذه اللفظة يف احلديث فيها نظر ؛ وأهل العلم جممعون أنَّ ما فلذلك 
حياذي هواء الكعبة جيوز االجتاه إليه ، وكذلك ما حياذي هواء املسجد للبعيد 
؛ أو هواء احلرم املكي ككل ؛ فهو قبلة للبعيد ؛ فلو قدِّر أنَّ رجًال صلَّى فوق 

جزء منها ، ومن اجته إىل جزء  ظهر الكعبة ؛ فإنَّه البد أن يكون متجهًا إىل
  من الكعبة فقد اجته إىل الكعبة ؛ وقبلته هواء الكعبة ، و التوفيق . 

  
يقول :  قال : مسعت رسول هللا  وعن أيب مرثد الغنوي  – ٢٠٢/ ١٢

  { التصلوا إىل القبور ، والجتلسوا عليها } رواه مسلم .



  

  

 
 

٩٠  
 

: " بفتح امليم ، وسكون الراء ، ترمجة أيب مرثد الغنوي : قال الصنعاين    
وفتح املثلثة الَغَنوي بفتح الغني املعجمة والنون ؛ مرثد بن أيب مرثد ؛ أسلم هو 

  " اهـ .   وأبوه ، وشهدا بدراً ، وقتـل مرثد يوم غزوة الرجيع شهيداً يف حياته 
يؤخذ من هذا احلديث النهي عن الصالة إىل القبور ، وهذا النَّهي يقتضي   
تحرمي ؛ قال الصنعاين : " وفيه دليٌل على النهي عن الصالة إىل القرب ، ال

واألصل التحرمي ، ومل يذكر املقدار الذي يكون به النهي عن الصالة إىل القرب 
، والظاهر أنَّه ما يعدُّ مستقبًال عرفًا " وأقول معىن ذلك أن يكون مستقبًال 

ن تكون يف قبلته ؛ فإذا   كان هناك حائٌل من حائٍط أو ما للقرب أو القبور 
أشبه ذلك ؛ وصلَّى املصلِّي غري عاٍمل مبا وراء احلائط أو يعلمه ؛ ولكن يعتقد 
نَّ احلائط يفصل بني املصلي وبني املقابر ؛ ففي هذه احلالة يظهر أنَّ الصالة 

  صحيحة مل يتطرق إليها البطالن .
لوس على القرب ، وقد وردت به مثَّ قال الصنعاين : " ودلَّ على حترمي اجل   

أحاديث كحديث جابر يف وطء القرب ، وحديث أيب هريرة رضي هللا عنهما : 
{ ألن جيلس أحدكم على مجرٍة ؛ فتخرق ثيابه ؛ فتخلص إىل جلده خٌري له 

  من أن جيلس على قرب } أخرجه مسلم " اهـ .
لنهي مطلق اجللوس     ؛ أو أنَّ املرادوأقول قد اختلف أهل العلم هل املراد 

نَّ إطالق احلديث يدل على أنَّ جمرد اجللوس  اجللوس لقضاء احلاجة ؟ علمًا 
جللوس لقضاء اجلاجة كما سبق ،  يرتتب عليه هذا الوعيد ، وقيَّده بعضهم 
ذا قال مجاعة من أهل العلم منهم مالك بن أنس رمحه هللا حيث قرر : "  و
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ا النهي عن القعود لقضاء احلاجة ، ويف أنَّه اليكره القعود عليها وحنو  ه ، وإمنَّ
أنَّه كان يتوسد القرب ، ويضطجع عليه ،  املوطأ عن عليِّ بن أيب طالب 

" انتهى من كالم الصنعاين  ومثله يف البخاري عن ابن عمر ، وعن غريه 
  رمحه هللا . 

  
 { إذا جاء قال : قال رسول هللا  وعن أيب سعيد  - ٢٠٣:  ١٣    

أحدكم املسجد فلينظر ؛ فإن رأى يف نعليه أذًى ؛ أو قذرًا ؛ فليمسحه 
  لرتاب ، وليصلِّ فيهما } أخرجه أبو داود ، وصححه ابن خزمية . 

: { إذا وطئ  قال قال رسول هللا  وعن أيب هريرة  – ٢٠٤/  ١٤  
أحدكم األذى خبفَّيه ؛ فطهورمها الرتاب } أخرجه أبو داود ، وصححه ابن 

  حبان .
 : " اختلف يف وصله ، قال الصنعاين رمحه هللا يف حديث أيب سعيد    

وإرساله ؛ ورجَّح أبو حامت وصله ؛ ورواه احلاكم من حديث أنس ، وابن 
مسعود ، ورواه الدارقطين من حديث ابن عباس ، وعبد هللا بن الشخري ؛ 

النعال ؛ وعلى وإسنادمها ضعيف ؛ ويف احلديث دليٌل على شرعية الصالة يف 
ٌر له ؛ من القذر واألذى ، والظاهر فيهما  أنَّ مسح النَّعل من النجاسة مطهِّ
عند اإلطالق النَّجاسة ؛ سواء كانت النجاسة رطبة ؛ أو جافًة ، قال ويدل له 

أنَّ يف نعله أذًى ؛ فخلعه يف  سبب احلديث ؛ وهو إخبار جربيل له 
يف النعل من السنن املرتوكة اآلن ؛ علماً  صالته ، واستمر فيها " وأقول الصالة
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أمر بذلك ، وجعله خمالفة لليهود ؛ الذين أمر هللا عز وجل  نَّ النيب 
م ال يصلون  مبخالفتهم ؛ قال  : { خالفوا اليهود ؛ صلوا يف نعالكم ؛ فإ

يف نعاهلم } وهذا األمر يفهم منه على أقل األحوال االستحباب ؛ فأمر 
ٌب امتثاله ، وخمالفة اليهود أيضًا مطلوبة للشارع ؛ ومع هذا يتقي الشارع مطلو 

الناس هذا األمر ؛ وإنَّك لتجد من الناس إنكارًا ؛ ومقاومة لو فعلت ؛ بل 
لنعلني يف املسجد  يكاد اجلهال أن جيعلوك خارجًا من اإلسالم ؛ لو دخلت 

ما ؛ والذي ينبغي للمسلمني أن يزيلوا ع نهم هذه ؛ فكيف لو صليت 
الغشاوات ؛ اليت يكون سببها التقليد ، واستفظاع ما ليس بفظيع ، والتهاون 
يف األمور املهمة ؛ وقد جتد الواحد واقعًا يف الشرك األكرب ؛ ولو رآك تدخل 
َّم ألفوا  لنعلني يف املسجد ألنكر عليك إنكارًا شديدًا ؛ والسبب يف ذلك أ

 يعتادوا أن يروا من يصلي يف النعلني ؛ الوقوع يف الشرك ؛ فاستمرأوه ؛ ومل
فأنكروه ؛ فاإللف خفف عليهم الشرك املخرج من امللة ، وعدم وجود من 

ا .  ا ، وينكرو   يطبق هذه السنة جعلهم يستفظعو
: يؤخذ من هذا احلديث مشروعية الصالة يف النعلني ، وقد كان النيب  نياً 
 يب وأصحابه يصلون يف النعال ؛ فصلى الن  مرة ويف نعليه أذًى ، فنـزل

عليه جربيل ، فأخربه بذلك ، فخلع نعليه ، وهو يف أثناء الصالة ، مث استمر 
  يف صالته :

خذ أنَّ من صلى ، ويف نعله أو ثوبه جناسة أو على جسده    ومن هذا 
جناسة ال يعلمها أنَّ صالته صحيحة ؛ فإن علم أثناء الصالة ختلَّص مما هي 
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ان ميكنه التخلص أمَّا إن كانت النجاسة يف ثوب يسرت عورته ، وال فيه إن ك
ميكنه التخلص منه وهو يف الصالة ؛ فينبغي له أن خيرج ، ويتخلص من ذلك 
الثوب ، ويتطهر ، مث يعود إىل الصالة حبيث يلغي ما سبق له من صالة ، 

  ويبدأ الصالة من جديد .
 العورة ؛ فإنه ميكن التخلص منه أما إذا كان الثوب من الزوائد عما يسرت  

  وهو يف الصالة .
لنجاسة . لثاً    : يؤخذ من احلديث أنه جيتزئ مبا صاله وهو غري عامل 
وما يف معنامها أنَّ  : يؤخذ من هذا احلديث ، وحديث أيب هريرة  رابعاً 

ا يف الرتاب حىت يغلب على الظن زوال  طهور النعل واخلف هو املسح 
  النجاسة .

سفل النعل واخلف دون أعالها ؛ فإذا  خامساً  : أنَّ هذا احلكم خاصٌّ 
وقعت النجاسة على أعلى النعل أو أعلى اخلف ؛ فالبد من إزالتها وتطهريها 

  ملاء .
ا أنَّه إذا مرَّ على  سادساً  : أنَّ ذيل املرأة وهو ما ينجر يف األرض من ثيا

مكان أحسن من األول أنَّ املكان مكان فيه جناسة ال تظهر ، مث مرَّ على 
النظيف يطهر املكان القذر ؛ حلديث أم سلمة رضي هللا عنهما سألت النيب 

  : فقالت : { إين امرأٌة أطيل ذيلي ، وأمشي يف املكان القذر ؟ فقال
يطهرُُه ما بعده } أخرجه أبو داود ، والرتمذي ، وابن ماجة ؛ قال احملقق 

) ١٤٣) والرتمذي يف السنن (  ٣٨٣ود يف السنن ( احلالق : " أخرجه أبو دا
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) ومالك  ٢٩٠/ ٦وأخرجه أمحد ( ) قلت :  ٥٣١وابن ماجة يف السنن ( 
) وغريهم ؛ وهو حديث صحيح ،  ١٨٩/  ١) والدارمي (  ١٦رقم  ٢٤/ ١(

وقد صححه األلباين يف صحيح أيب داود " وحنوه : { أن امرأًة من بين عبد 
إنَّ لنا طريقًا إىل املسجد منتنًة ،   رسول هللا  األشهل قالت : قلت

فكيف نفعل إذا مطر ؟ فقال : أليس من بعدها طريق هي أطيب منها ؟ 
ذه } أخرجه أبو داود ، وابن ماجة .   قلت : بلى ؛ قال : فهذه 

نه إمنا هو      وله الشافعيُّ  قال اخلطايب : " ويف إسناد احلديثني مقال ، و
لثوب منه شيء " وأقول : قول السائلة فيما ج بساً اليعلق  رى على ما كان 

فكيف نفعل إذا مطر ؟ يدل على أنَّ هذا احلكم جيري يف اليابس والرطب ما 
مل تظهر فيه عني النجاسة ؛ فإنَّه إذا مشى الشخص على أرض يغلب على 

يت بعدها أرض يظن  الظن أنَّ فيها جناسة ؛ لكن ال تظهر فيها النجاسة ، مث 
ا أطهر ؛ فاحلكم فيها كما تقدم ؛ حىت ولو كان وحل لكن إذا رأى عليه  أ

  النجاسة ، وجب عليه أن يطهرها ، و التوفيق .
  
: {  ال : قال رسول هللا ـق م ـــــــة بن احلكـــــــــوعن معاوي -٢٠٥/  ١٥  

إمنا هو التسبيح ، إنَّ هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس 
  والتكبري ، وقراءة القرآن } رواه مسلم .
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معاوية بن احلكم السلمي ؛ صحايب ؛ كان ينزل املدينة ؛ وعداده يف أهل     
: " روى له مسلم ، وأبو داود ،  ٦٧٧٧احلجاز ؛ قال يف التقريب برقم 

  والنسائي " اهـ . 
فأسلم  د إىل النيب هذا احلديث له قصة وهو أنَّ معاوية بن احلكم وف  

شيئًا من األحكام الشرعية ، ولعله قد علَّمه تشميت العاطس  فعلمه النيب 
يصلي والناس يصلون وراءه ، فعطس رجل من القوم ؛ فقال  ، مث قام النيب 

له : يرمحك هللا ، وملا قال ذلك أنكر القوم عليه ، مث أنَّه بعد متام الصالة 
إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم  فقال له : { دعاه النيب 

الناس إمنا هو التسبيح ، والتكبري ، وقراءة القرآن } فإن قلت يرمحك هللا دعاء 
؛ فكيف أنكر عليه وهو يدعو ألخيه هذا الذي عطس ؟ فاجلواب أنَّ كاف 
اخلطاب يف قوله : " يرمحك هللا " جعلته خماطبًا ؛ وهو يف صلب الصالة ؛ 

  أنكر عليه . فهذا الذي
  ويستفاد من هذا احلديث عدة مسائل : 

: تؤخذ من قوله : { إنَّ هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من   املسألة األوىل
كالم الناس } أنَّ كلَّ خماطبٍة للناس تعد حمرمة على املصلي ، ومبطلة لصالته 

  إن كان عامداً .
م يف الصالة وهو ال يعلم : يؤخذ من هذا احلديث أنَّ اجلاهل إذا تكل ةثانيال

. فإن صالته ال تبطل إذا كان جيهل احلكم ، والظاهر أنَّه يقاس عليه النَّاسي 
: قوله : { إمنا هو التسبيح ، والتكبري ، وقراءة القرآن } يؤخذ من هذا  ةثالثال
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أنَّ التسبيح ، والتكبري ، والتهليل ، والتحميد ، واحلوقلة ليست من كالم 
  كم ، وإن كانت من كالم الناس يف الواقع .الناس يف احل

: أنَّ قوله : { إمنَّا هو التسبيح ، والتكبري ، وقراءة القرآن } املقصود  الرابعة
به أذكار الصالة اليت خياطب فيها العبد ربه ، ويعظمه ، ويثين عليه ؛ لذلك 

م فيما بي   نهم .فإنَّ هذه الكلمات ال تعدُّ من كالم الناس ؛ أي من خماطبا
: يؤخذ منه أيضًا أنَّ كالم الناس حمرٌم ، ومبطٌل للصالة ، وهذا أمٌر   ةامساخل

جممع عليه ، ولكن اختلفوا يف أشياء هل تعد من الكالم املبطل أم ال ؟ 
وسيأيت ذلك يف حديث زيد بن أرقم ، وحديث مطرف بن عبد هللا بن 

  الشخري عن أبيه  ، و التوفيق .
  
قال : { كنَّا لنتكلم يف الصالة على  وعن زيد بن أرقم  -٢٠٦/  ١٦  

حافظوا على  يكلم أحد صاحبه حباجته حىت نزلت :  عهد رسول 
ينا عن  الصلوات والصالة الوسطى وقوموا  قانتني  لسكوت ، و فأمر 

  الكالم } متفق عليه ، واللفظ ملسلم . 
بن أرقم بن قيس األنصاري اخلزرجى ؛ صحايب  ترمجة الصحايب : " زيد    

مبقالة عبد هللا بن  مشهور ؛ أول مشاهده اخلندق ؛ وهو الذي أخرب النيب 
أيب ، فأنزل هللا تصديقه يف سورة املنافقون ؛ مات سنة ست أو مثان وستني " 

  .  ٢١١٦انظر التقريب برقم 
  يؤخذ من هذا احلديث : 
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لقنوت يف ال صالة ، والقنوت له عدَّة معان : منها اخلشوع ، أوًال : األمر 
ومنها السكوت ؛ وهو املقصود هنا ، ومنه اخلضوع إىل غري ذلك من املعاين 

  اليت بلغها أهل العلم إىل عشرة .
لكالم يف قوله : { فأمر نيًا  لقنوت هو السكوت ملقابلته  : املقصود 

ينا عن الكالم } .   لسكوت ، و
ينا عن الكالم أنَّ النَّهي شامل لكل ما يسمَّى  : لثًا  يؤخذ من قوله : { و

  كالماً ، وقد اختلف أهل العلم يف أشياء ، ومن ذلك النحنحة :
ا الصالة ، ومن هؤالء    ذهب بعض أهل العلم أنَّ النحنحة كالم ، وأبطلوا 

لم ؛ فقالوا الشافعي ، وخالفه يف ذلك اإلمام أمحد ، ومجهور احملدثني فيما أع
أنَّ النحنحة ال تسمَّى كالمًا ، واستدلوا حبديث عبد هللا بن جنى عن على بن 

مدخالن ؛ فإذا دخلت  قال : { كان يل من رسول هللا  أيب طالب 
س به .   بليل وهو يصلي تنحنح يل ...اخل } واحلديث ال 

دُّ من الكالم أو ال يعد مثَّ اختلفوا أيضاً يف األنني ، والتأوُّه ، والبكاء هل يع   
: { يصلي ؛ ويف صدره أزيز  ؟ واملسألة مبحوثة عند الفقهاء ، وقد كان 

كأزيز املرجل } وكان عمر : { يسمع نشيجه من وراء الصفوف } ومن هنا 
  يتبنيَّ لنا أنَّ هذه األشياء ليست من الكالم املنهي عنه .

وي يف شرح مسلم : فيه دليٌل على : قال الصنعاين رمحه هللا : " قال النو  لثاً 
حترمي مجيع أنواع كالم اآلدميني ، وأمجع العلماء على أنَّ املتكلم فيها عامداً 
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عاملًا بتحرميه لغري مصلحتها ، ولغري إنقاذ هالٍك ، وِشْبِهِه مبطٌل للصالة ، 
  وذكر اخلالف يف الكالم ملصلحتها " اهـ . 

كالم يف الصالة هل كان يف مكة أو يف اختلف أهل العلم يف نسخ ال رابعًا :
املدينة ، والسبب يف ذلك أنَّ عبد هللا بن مسعود كان ممن هاجر إىل احلبشة 
وكان ممن رجع يف السنة السابعة ، وأخرب أنَّه عندما رجع يف السنة السابعة أتى 

السالم ؛ قال : فأخذين ما  فسلَّم عليه ، فلم يرد عليه النيب  إىل النيب 
قال : {  عبد هللا بن مسعود إنَّ هللا  وما بعد ، فلما سلَّم النيب  قرب

حيدث يف أمره ما يشاء ، وقد أحدث يف أمره أالَّ تكلَّموا يف الصالة } وظاهر 
هذا احلديث أنَّ النسخ للكالم كان يف مكة ، ويشكل على ذلك حديث زيد 

 على عهد رسول  السابق قال :{ إن كنَّا لنتكلم يف الصالة بن أرقم 
حافظوا على الصلوات والصالة  يكلم أحـد صاحبـه حباجته حىت نزلت : 

ينا عن الكالم } متفق  الوسطى وقوموا  قانتني  لسكوت ، و فأمر 
نَّ زيد بن أرقم صحايب صغري ؛ وهو أنصاري ،  عليه ، واللفظ ملسلم . علمًا 

ادر من حديثه أنَّ نسخ الكالم يف الصالة  وقد عربَّ عن نفسه ، وجمتمعه واملتب
  كان يف املدينة .

لذلك قال بعضهم مجعًا بني احلديثني أنَّ النسخ للكالم يف الصالة وقع   
ملدينة ؛ واألمر يف ذلك صعب ؛ أي اجلمع بني  مرتني ؛ مرًة مبكة ، ومرًَّة 

  احلديثني صعب ، و التوفيق .
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: { التسبيح  قال : قال رسول هللا  وعن أيب هريرة  -٢٠٧/ ١٧   
  للرجال ، والتصفيق للنساء } متفق عليه ؛ زاد مسلم : { يف الصالة } .

به شيء يف صالته ؛ فإن كان من الرجال      يؤخذ من هذا احلديث أن من 
م يقولون َّ  سبحوا ، وإنَّ النساء يصفقن ، وقد ورد يف صفة تسبيح الرجال أ

ن سبحان هللا ؛ أما  نَّ يصفقن بضرب اليد على اليد ؛  التصفيق للنساء ؛ فإ
ليمىن على ظه ثنتنيــــــتضرب  لكف كله ؛ أو   )١(ر اليسرى ؛ وهل تضرب 

ن يقول ــــــــــفيؤخذ من هذا أنَّ وسيلة الرجال يف التنبيه هو التسبي !!؟ ح ؛ 
  : سبحان هللا ، ووسيلة املرأة التصفيق . الرجل 

ذا احلديث مجهور  نياً  : قال الصنعاين رمحه هللا : " وقد ذهب إىل القول 
تمعات العلماء " قل ت : ينبغي أنَّ املرأة تتخذ التصفيق بدًال عن النداء يف ا

  ا .وقريباً منه
: يؤخذ من هذا دليٌل ملن يرى أنَّ صوت املرأة عورة مطلقاً إال أنَّ قول هللا لثاً 

َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاعًا فَاْسأَلوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر  َوِإَذا تعاىل : 
) ظاهر هذه اآلية مع اآلية ٥٣(األحزاب: من اآلية لُِقُلوِبُكْم َوقـُُلوِِّن 

ْلَقْوِل فـََيْطَمَع الَِّذي ِيف قـَْلِبِه َمَرٌض  األخرى :  ِ (األحزاب:  َفال َختَْضْعَن 
) ظاهر هاتني اآليتني أنَّ صوت املرأة ال يكون منكراً مطلقًا ؛ بل ٣٢من اآلية

يكون فيه التفصيل ؛ وما هو مأثور عن الصحابة ، والتابعني ، وأتباعهم من  
                                                 

)١( - 
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م يكلمون النساء ، ويكلمهن النساء عند احلاجة . فيؤخذ من هذا دليل  كو
ه ما يكون فيه تكسر مما أنَّ صوت املرأة ال يكون ممنوعًا مطلقًا ، وإمنا مينع من

لشهوة يف املرأة ، و التوفيق .   يثري مرضى طمع القلوب 
     
قال :  د هللا بن الشخري عن أبيه ـــوعن مطرف بن عب - ٢٠٨/  ١٨   

يصلي ؛ ويف صدره أزيٌز كأزيز املرجـل من البكـاء }  { رأيت رسول هللا 
  بان .أخرجه اخلمسة إال ابن ماجة ؛ وصححه ابن ح

ري : قال الصنعاين : " مطرف بضم امليم     خِّ ترمجة مطرف بن عبد هللا بن الشِّ
لفاء املعجمة املكسورة ؛  ، وفتح الطاء املهملة ، وتشديد الراء املكسورة ، و

بكسر الشني املعجمة ، وكسر اخلاء املعجمة  ابن عبد هللا بن الشخري 
بعٌي جليل عن أبيه عبد هللا بن الشخري ؛ وهو ممن وفد إىل  املشددة ومطرف 

يف بين عامر يعدُّ من البصريني " اهـ قال احلافظ ابن حجر يف  النيب 
  : " مطرف  ٦٧٢٨التقريب برقم 

بن عبد هللا بن الشخري ؛ بكسر الشني املعجمة ، وتشديد اخلاء املعجمة 
ملتني املكسورة بعدها حتتانية ساكنة ، مثَّ راء ؛ العامري ؛ احلرشي مبه

ملهملتني احلاء والراء ؛ قال : " ثقة عابد  مفتوحتني ، مث معجمة " ويقصد 
  فاضل ؛ من الثانية مات سنة مخس وتسبعني ؛ روى له اجلماعة " اهـ .
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: " عبد هللا بن  ٣٣٩٢وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا يف التقريب برقم   
اء املعجمتني ابن الشخري " يعين أ مطرف " بكسر الشني ، وتشديد اخل

  عوف العامري ؛ صحايب من مسلمة الفتح " اهـ . 
صحح هذا احلديث ابن حبان ، وصححه ابن خزمية ، واحلاكم ؛ قال   

  الصنعاين : " ووهم من قال إنَّ مسلماً أخرجه " .
يؤخذ من هذا احلديث : أنَّ البكاء ال يعدُّ مبطًال للصالة ، واألزيز هو :   

شئًا عن الصوت ، واحلرك ة اليت تكون يف الصدر عند البكاء ؛ الذي يكون 
احلزن أو ما أشبه ذلك ؛ حيث أنَّه يكون بشدة ؛ ومما يستدل به على أنَّ 

صلى صالة  البكاء ال يبطل الصالة ما روي : { أنَّ عمر بن اخلطاب 
َا َأْشُكو بـَثِّي َوحُ  الفجر ؛ وقرأ سورة يوسف حىت بلغ إىل قوله :  ْزِين ِإَىل ِإمنَّ

 َِّ /  ٢) أخرجـه البخـاري مقطـوعاً " قال احملقـق : " تعليـقاً ( ٨٦(يوسف: ا
) " قلت : معلوٌم أنَّ التعليق هو : أن يذكر الراوي  ٧٠) الباب (  ٢٠٦

عمَّن مل يلقه من شيوخ شيوخه ، وفوق إىل صحايب " قال الصنعاين : " 
بطل الصالة ، وقيس عليه األنني " قلت واحلديث دليل على أنَّ مثل ذلك ال ي

لبكاء ؛  شئاً عن البكاء فهو غري مبطل للصالة ؛ إحلاقاً له  : األنني إذا كان 
وقد يكون البكاء أنينًا ، وقد يكون خنينًا ، وقد يكون نشيجًا ، وكل هذه 
ا غري مبطلة ، ويف احلديث الصحيح أنَّ الصحابة غطوا  الثالثة يظهر أ

هلم خنني من البكاء ، واخلنني هو : أن تظهر منهم كصورة اخلاء ، رؤوسهم و 
واألنني معروف ، والنشيج كذلك ، وكلُّ هذه الثالثة من أنواع البكاء ، وال 
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يت من اخلشوع ؛ إمَّا خوفًا من هللا ، وإمَّا طمعاً  ا  تعدُّ مبطلة للصالة ؛ أل
  فيما عنده .

  
مدخالن ؛  ان يل من رسول هللا قال : { ك  وعن عليٍّ  – ٢٠٩/  ١٩

  فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح يل } رواه النَّسائي ، وابن ماجة .
قال احملقق : " ضعيف " وأقول هذا احلديث حيتمل أن يكون حسنًا ؛ فإنَّه   

رواه عبد هللا بن جني ؛ وكان على مطهرة علي بن أيب طالب ، وكان له به 
له عشرة من الولد ؛ قتل ستة منهم يف املعارك مع عالقة وطيدة ، ويروى أنَّ 

ويف  ١٧٢/  ٢وأذكر أين قويت هذا احلديث يف ج  على بن أيب طالب 
الكالم على هذه املسألة قال يف التقريب : " عبد هللا بن جني بنوٍن وجيم ؛ 
مصغر بن سالمة احلضرمي الكويف أبو لقمان ؛ صدوق من الثالثة ؛ روى له 

  النسائي ، وابن ماجة " اهـ .أبو داود ، و 
وفيه دليٌل على أنَّ النحنحة ال تبطل الصالة ؛ قال الصنعاين : " واحلديث    

دليل على أنَّ التنحنح غري مبطل للصالة ، وقد ذهب إليه الناصر ، والشافعي 
ذا احلديث ، وعند اهلادوية أنَّه مفسٌد إذا كان حبرفني فصاعدًا ؛  ؛ عمًال 

لكالم املفسد ؛ قالوا : وهذا احلديث فيه اضطراٌب ولكن قد مسعت إحلاقاً له 
رواية تنحنح صححها ابن السكن اهـ  .   أن َّ

وأقول : ذهب إىل هذا احلديث اإلمام أمحد ، ومجهرة احملدثني ؛ فقالوا أنَّ    
ذا  النحنحة ال تبطل الصالة ، وقد ذكر هنا أنَّ الشافعي ذهب إىل العمل 
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لنحنحة ، احلديث ، وأ م يبطلون الصالة  َّ قول املعروف عن الشافعية أ
ويقولون أنَّ فيها حرفني ؛ والقول الصحيح أنَّ النحنحة غري مبطلة ؛ عمًال 

  ذا احلديث .
ة سبَّح ضعيفة ؛ فال تتم أمَّا رواية : { سبَّح } فقال الشارح : " ورواي   

ة سبح ، ورواية تنحنح جيمع ضطراب " واألوىل أن يقال : أنَّ روايدعوى اال
نَّ النحنحة أمٌر ضروري  رة ، ويسبح أخرى ؛ علماً  نَّه كان يتنحنح  بينهما 
يت ذلك لعارض يف حلقه ؛ فيضطر أن يتنحنح ، ومل جيعل هللا  لإلنسان ؛ قد 

َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّيِن  يف الدين من حرج ؛ كما يقول سبحانه وتعاىل : 
َُّ ِبُكُم  ) وكما يقـول جلَّ وعـال : ٧٨(احلج: من اآلية ْن َحرٍَج مِ  يُرِيُد ا

ذا يتبني أنَّ النحنحة ١٨٥(البقرة: من اآلية اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر  ) و
يت من اإلنسان بطريقة قهرية .   غري مبطلة للصالة ما دامت 

  
 عنهما قال : { قلت لبالٍل : كيف وعن ابن عمر رضي هللا -٢١٠/  ٢٠  

يردُّ عليهم حني يسلمون ؛ وهو يصلي ؟ قال : يقول هكذا ،  رأيت النيب 
  وبسط كفه } أخرجه أبو داود ، والرتمذي ، وصححه .

هذا احلديث قد صححه الرتمذي ، وأخرجه أمحد يف املسند ، والنسائي ،    
إىل  { أنَّه خرج رسول هللا وابن ماجة ؛ وروي مبسوطاً ؛ وأصل احلديث : 

قباء يصلي فيه ؛ فجاءت األنصار ، وسلموا عليه ؛ فقلت لبالل : كيف 
رأيت ؟ ....} احلديث ، ورواه أمحد ، وابن حبان ، واحلاكم أيضًا ؛ من 
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حديث ابن عمر : { أنَّه سأل صهيبًا عن ذلك } بدل بالل ، وذكر 
وقد أخرج مسلم عن جابٍر : { أنَّ الرتمذي : أنَّ احلديثني صحيحان مجيعًا ، 

بعثه حلاجة ؛ قال : مثَّ أدركته وهو يصلي ؛ فسلَّمت عليه ؛  رسول هللا 
فأشار إيلَّ ، فلما فرغ دعاين ؛ وقال : إنَّك سلَّمت علي } أي وأ أصلي : 
إلشارة } ويف هذا احلديث : دليل على جواز الرد  { فاعتذر إليه بعد الرد 

إلشارة قد بينها عبد هللا بن عمر أنَّه كان يبسط يده اليمىن إىل إلشارة ، وا
األرض ، وال تعارض بني هذا احلديث ، وحديث ابن مسعود ؛ فإنَّ هذا 

  احلديث كان متأخراً عن حديث ابن مسعود ، و التوفيق .
 
يصلي وهو  قال : { كان رسول هللا  وعن أيب قتادة  -٢١١/  ٢١   

نت زينب ؛ فإذا سجد وضعها ، وإذا قام محلها } متفٌق عليه . حامل أمامة ب
  وملسلٍم : { وهو يؤم الناس يف املسجد } .

أبوها أبو  ترمجة أمامـة : أمامة بنت زينب بنت دمحم بن عبد هللا رسول هللا  
  بعد وفاة خالتها فاطمة . العاص بن الربيع تزوجها على بن أيب طالب 

ث : جواز محل الصبيان يف الصالة ، وأنَّ رفعهم ، يؤخذ من هذا احلدي   
  ووضعهم ال يؤثر يف الصالة .

ء العرب يف عدم محل الصبيان الصغار ، وأنَّ عملهم     ويؤخذ منه : ردٌّ لكرب
ليعلم الناس كيف  هذا من احلمية اجلاهلية املذمومة ، وقد بعث نيب الرمحة 

م ، ومع بين جنسهم ؛ فه ا هو صلوات هللا وسالمه عليه نيب يتعاملون مع ر
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الرمحة ، وقائد األمة ، وسيد ولد آدم على اإلطالق ؛ حيمل بنت ابنته يف 
  الصالة ؛ وهو يؤم الناس ؛ فإذا قام محلها ، وإذا سجد وضعها .

ويؤخذ منه أيضًا : أنَّ ثياب األطفال ، وأجسادهم حممولة على الطهارة ؛    
  جناسة . ما مل تظهر فيها ؛ أو عليها

ويؤخذ منه أيضاً : أنَّ احلركة القليلة ال تبطل الصالة ، وال تؤثر يف صحتها ،   
وَّلوا  وقد ذهب إىل هذا احلديث الشافعي ، ومنع غريه من األخذ به ، و

  احلديث بتأويالت بعيدة منها : 
ومنها أنَّ أمامة كانت تعلق به من دون فعل منه ، وأنَّه  أنَّه خاص به    

  لضرورة ، ومنهم من قال أنَّه منسوخ ، والكلُّ أقواٌل ال دليل عليها .ل
قال الصنعاين : " وكلها دعوى بغري برهان واضح " وأقول اللهم قنعنا     

ا ، و التوفيق .   بسنة نبيك ، واجعلنا من التابعني هلا ، واملتأسني 
  

ل : رسول هللا صلى هللا عليه وعن أيب هريرة  قال : قا -٢١٢/  ٢٢    
وسلم : { اقتلوا األسودين يف الصالة : احليَة ، والعقرَب } أخرجه األربعة ، 

  وصححه ابن حبان .
قال الصنعاين : " وله شواهد كثرية ، واألسودان اسٌم يطلق على احلية ،     

أنَّه والعقرب ؛ على أي لوٍن كا ؛ كما يفيده كالم أئمة اللغة ، فال يتوهم 
خاص بذي اللون األسود فيهما ، وهو دليٌل على وجوب قتل احلية والعقرب 
يف الصالة ؛ إذ هواالصل يف األمر ، وقيل أنَّه للندب ؛ وهو دليٌل على أنَّ 
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الفعل الذي ال يتمُّ قتلهما إال به ال يبطل الصالة ؛ سواٌء كان بفعٍل يسري ؛ أو  
اء ، وذهبت اهلادوية إىل أنَّ ذلك كثٍري ، وإىل هذا ذهب مجاعة من العلم

خلروج من الصالة قياسًا على سائر األفعال  ولوا احلديث  يفسد الصالة ، و
الكثرية اليت تدعو إليها احلاجة ، وتعرض وهو يصلي كإنقاذ الغريق وحنوه " 

؛ يه ضتوالرضى مبا يق وأقول إنَّ الواجب على املكلف اإلذعان ألمر النيب 
  أو خالفه . ى النفسسواء وافق هو 

ذا نقول أنَّ األمر بقتل احلية والعقرب أمر إرشاٍد ؛ ال إجياب فيما يظهر     و
ا ، ميل ؛ ألن اإلنسان حينما يكون يف حال الصالة ؛ ال يكون مستعداً لقتله

  .  طرِّ فَ ولكن إن أمكنه ذلك ؛ فينبغي له أال يُـ 
املدينة ، وقد أعلم  حبيات ويؤخذ من هذا : أنَّ اإليذان للحيات هو خاصٌّ    

ا جنٌّ قد أسلموا ؛ واإليذان للحيات  نَّ  قول للحية أقسم هو أن تالنيب ملسو هيلع هللا ىلص 
 [عنَّا ثالث مرات ؛ فإذا  عليِك بعهد نوح وسليمان بن داود ملا انصرفنتَّ 

بعد الثالثة قتلها ؛ كما يف حديث أىب سعيد اخلدري يف صحيح مسلم ]بقيت 
  { اقتلوا ذو الطفيتني ، واألبرت } و التوفيق . : 
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: {  قال : قال رسول هللا  م بن احلارث ــــــعن أيب جهي -٢١٣/  ١   
لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه من اإلمث ؛ لكان أن يقف أربعني 

يديه } متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، ووقع يف خريفًا خرياً له من أن مير بني 
  البزار من وجه آخر : { أربعني خريفاً } .

ترمجة أيب جهيم بن احلارث : قال الصنعاين : " أبو جهيم بضم اجليم مصغر   
جهم ؛ وهو عبد هللا بن جهيم ، وقيل عبد هللا بن احلارث بن الصمة بكسر 

  هـ . املهملة ، وتشديد امليم األنصاري " ا
لتصغري بن احلارث بن  ٨٠٢٥قال يف التقريب برقم الرتمجة    : " أبو جهيم 

الصمة بكسر املهملة ، وتشديد امليم بن عمرو األنصاري ؛ قيل امسـه عبد هللا 
، وقد ينسب جلده ؛ وقيل هو : عبد هللا بن جهيم بن احلارث بن الصمة ، 

ريه ؛ صحايب معروف ؛ وهو وقيل امسه احلارث بن الصمة ، وقيل هو آخٌر غ
  ابن أخت أيب بن كعب بقي إىل خالفة معاوية روى له اجلماعة " اهـ . 

قوله : { لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه من اإلمث } قال الصنعاين   
رمحه هللا : " لفظ من اإلمث ليس من ألفاظ البخاري ، وال مسلم ؛ بل قال 

ا ال توجد يف البخاري إال عند بعض رواته ، املصنف يف فتح الباري : ( إ َّ
نه ليس من أهل العلم ؛ قال : وقد عيب على الطربي نسبتها إىل  وقدح فيه 
البخاري يف كتاب األحكام ، وكذا عيب على صاحب العمدة نسبتها إىل 
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الشيخني معاً ) فالعجب من نسبة املصنف هلا هنا إىل الشيخني ؛ فقد وقع له 
  ا وقع لصاحب العمدة " اهـ .من الوهم م

قوله : { لكان أن يقف أربعني خرياً له من أن مير بني يديه } ووقع للبزار    
  من وجه : { آخر أربعني خريفاً } .

أوًال يؤخذ من هذا احلديث : الرتهيب من املرور بني يدي املصلي " أي     
عامٌّ يف كل  ما بني موضع جبهته يف سجوده وقدميه ، وقيل غري هذا ؛ وهو

مصلٍّ ؛ سواًء كانت الصالة فرضًا أو نفًال ، وسواًء كان إمامًا أو منفردًا ، 
إلمام واملنفرد إال املأموم ؛ فإنه ال يضره من مر بني يديه ؛ ألنَّ  وقيل خيتص 

  سرتة اإلمام سرتة له ، وإمامه سرتة له " انتهى كالم الصنعاين رمحه هللا .  
احلديث : { سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه } قال  وأقول : بل جاء يف  

نَّ السرتة إمنا ترفع احلرج  الصنعاين رمحه هللا : " إالَّ أنَّه قد ردَّ هذا القول ؛ 
ملار ال مبن وقف عامداً  عن املصلي ال عن املار ، مث ظاهر الوعيد خيتص 

العيد يف  مثًال بني يدي املصلي ؛ أو قعد ؛ أو رقد " وأقول ذكر ابن دقيق
   -شرحه للعمدة عن احلافظ ابن حجر يف ذلك أربع حاالت : 

احلالة األوىل : أن يكون املصلي له سرتة فيمر املار بينه وبني سرتته ، فاإلمث   
  عليه خاصة .

احلالة الثانية : أن يكون املار ليس له مندوحة ، واملصلي ليس له سرتة ؛   
  فيكون اإلمث على املصلي بتقصريه .
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احلالة الثالثة : أن يكون املصلي بدون سرتة ، واملار له مندوحة ، فيكون    
  اإلمث بينهما .

احلالة الرابعة : أنَّ يكون للمصلي سرتة ، وللمار مندوحة ؛ فيكون اإلمث   
  على املار .

وهذا التقسيم فيما يظهر مبين على إجراء عقلي ؛ أحلق اإلمث مبن قصر فيما   
  ار أو املصلي ، و التوفيق . جيب عليه من امل

 فوق ما يتصوره العباد ؛ ضًا أنَّ الثواب والعقاب األخروينيويؤخذ منه أي    
نسأل هللا السالمة ؛ فإذا كان وقوفه أربعني خريفاً ؛ أو أربعني يوماً ؛ أو أربعني 
خرياً له من املرور بني يدي املصلي ؛ فكيف مبن ترك الصالة ماذا يكون عليه 
من املسؤولية العظمى ، والعذاب الشديد ؛ نسأل هللا أن يسلمنا من ذلك ، 
وكذلك أيضًا يف جانب الثواب قد يذكر الثواب العظيم على الشيء القليل ؛ 
فمثال ذلك ؛ من تبع جنازة حىت صلِّى عليها ، مث رجع ؛ فإنَّه يف هذه احلالة 

إىل أن تدفن أعطي يعطى قرياط من األجر ؛ مثل جبل أحٍد ، وإن تبعها 
قرياطان ؛ كل واحٍد منهما مثل جبل أحٍد ؛ فسبحان هللا العظيم ما أعظم هللا 

  ، وأشد عقوبته ، وأجزل ثوابه .
    

يف  وعن عائشة رضى هللا عنها قالت : { سئل الرسول  -٢١٤/  ٢   
  غزوة تبوك عن سرتة املصلي ؟ فقال : مثل مؤخرة الرحل } أخرجـه مسلم .
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لصنعاين رمحه هللا : " واحلكمة يف السرتة : كفُّ البصر عما وراءها ، قال ا  
ومنع من جيتاز بقربه ، وأخذ من هذا أنَّه ال يكفي اخلط بني يدي املصلي ؛ 

، ؛ إال أنَّه ضعيف مضطرب وإن كان قد جاء به حديٌث أخرجه أبو داود 
  وقد أخذ به أمحد بن حنبل ؛ فقال : يكفي اخلط " اهـ .

قول ظاهر احلديث : أنَّ ما دون مؤخرة الرحل ، وعظم الذراع ؛ يعين إىل وأ   
  مفصل الكف ؛ أنَّ ذلك ال يكفي أن يكون سرتًة ؛ إال أنَّ احلـديث اآليت :

  
وعن سربة بن معبد اجلهين ؛ قال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : {  -٢١٥/  ٣   

          جه احلاكم .ليسترت أحدكم يف الصالة ولو بسهم } أخر 
ترمجة سربة بن معبد اجلهين : قال الصنعاين رمحه هللا : " ( وعن َسربة )    

بفتـــــح السني املهملة ، وسكون املوحدة ؛ وهو أبو ثرية بضم املثلثة ، وفتح 
الراء ، وتشديد املثناة التحتية ؛ وهو سربة ( بن معبد اجلهين ) سكن املدينة ؛ 

  يني " اهـ .وعداده يف البصر 
يدل احلديث على أنَّ ما دون مؤخرة الرَّحل يكفي ، وقد تكون مؤخرة   

أقل من ذلك ؛ أي أقل من ثلثي ذراع ، ومؤخرة الرَّحل : هي العود  الرَّحل
رزاً يف القتب .   يكون 

ذلك أو ال تشرتط ؟ هذا حمل نظٍر ، وخالٍف ، وقد لوهل يشرتط اجللة      
  ، ولو كان بشيءاجللة ال تشرتط ؛ فمىت وجدت السرتة  يدل على أنَّ ورد ما 

الدنو من السرتة و أن يدنو من السرتة ؛  لهكدقة الشعر ؛ فإنَّه يكفي ، وينبغي 
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أذرع ،  ةينبغي أن يكون بني حمل املصلي ؛ أي موقف قدميه وبني السرتة ثالث
ع ، وقد ورد يف صحيح البخاري يف مقدار املسافة بني السرتة وبني موض

سجود املصلي قدر ذراع ، وملا سئل أنس عن مقدار ما يكون بني السرتة 
قال : " ما كادت الشاة جتوزها " وهذا يعين أنه ذراع . رواه  وسجود النيب 
ه بال كدقة وقال على شرط الشيخني ، ومل خيرجا آخر  ١/٢٥٢احلاكم صفة 

  .  الشعر ووافقه الذهيب
  

:{ يقطع  قـال : قـال رسـول هللا  وعن أيب ذر الغفاري  -٢١٦/  ٤   
صالة الرجل املسلم إذا مل يكن بني يديه مثل مؤخرة الرَّحل ؛ املرأة ، واحلمار ، 
والكلب األسود ...} احلديث ، وفيه : { الكلب األسود شيطان } أخرجه 

  مسلم .
ل األسود من األمحر من األصفر من األبيض     متام احلديث : { قلت فما 

عما سألتين عنه ؛ فقال : الكلب  :  ابن أخي سألت رسول هللا  ؟ قال
األسود شيطان } قال الصنعاين : " أخرجه مسلم ، وأخرجه الرتمذي ، 

  والنَّسائي ، وابن ماجة خمتصراً ، ومطوًال .   
واحلديث دليٌل على أنه يقطع صالة من ال سرتة له مرور هذه املذكورات ،    

ال ، وقد اختلف العلماء يف العمل بذلك : فقال قوم وظاهر القطع اإلبط
يقطعها املرأة ، والكلب األسود دون احلمار ؛ حلديث ورد يف ذلك عن ابن 

يصلي ، ومل يعد  عباس : { أنَّه مر بني يدي الصف على محاٍر ، والنيب 
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ا } أخرجه الشيخان ؛ فجعلوه خمصصًا ملا  عاد الصالة ، وال أمر أصحابه 
وقال أمحد : يقطعها الكلب األسود ؛ قال : ويف نفسي من املرأة ،  هنا ،

واحلمار ؛ أما احلمار فلحديث ابن عباس ، وأمَّا املرأة فلحديث عائشة عند 
ا قالت :{ كان رسول هللا  َّ يصلي من الليل ؛ وهي معرتضة يف  البخاري أ

ا } فلو كانت قبلته ؛ فإذا سجد غمز رجليها ، فتكفهما ، فإذا قام بسطتهم
الصالة يقطعها مرور املرأة لقطعها اضطجاعها بني يديه ، وذهب اجلمهور إىل 
لقطع نقص األجر ال  نَّ املراد  وَّلوا احلديث  أنَّه ال يقطعها شيٌء ، و
ذه األشياء ، ومنهم من قال أنَّ هذا احلديث  اإلبطال ؛ قالوا : لشغل القلب 

يت الكالم  منسوٌخ حبديث أيب سعيد اآليت : { اليقطع الصالة شيٌء } و
وسي ،  عليه ، وقد ورد : { أنَّه يقطع الصالة اليهودي ، والنصراين ، وا

  واخلنزير } وهو ضعيٌف أخرجه أبو داود من حديث ابن عباٍس ، وضعَّفه .
    

  وله عن أيب هريرة حنوه دون الكلب . -٢١٧/  ٥   
  

ئي عن ابن عباٍس رضي هللا عنهما حنوه وأليب داود ، والنسا - ٢١٨/  ٦   
حلائض " اهـ .    دون آخره ، وقيَّد املرأة 

وأقول : إنَّ حديث ابن عباس ال يصلح ملعارضة حديث أيب ذر ؛ ألنَّ ابن   
الذي هو اإلمام  وسرتته ، ومل يقطع بني النيب  عباس مل يقطع بني النيب 

ا كان مروره بني  يدي بعض الصف ، ومل يصل إىل اإلمام وبني املأمومني ، وإمنَّ
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وسرتته ، وإذا كان األمر كذلك ؛ فإنَّه مل يكن فيه معارضة حلديث أيب ذر ؛ 
  وسرتته ، وال بينه وبني املأمومني . لعدم مرور ابن عباس بني النيب 

وأما حديث عائشة فهو أيضًا ليس فيه معارضة حلديـث أيب ذر ؛ ألنـَّه مل   
جع ال يشوش كما يشوش املار ، وأيضاً طوتشويش ، واملض يكن هناك مرور ،

فإنَّ املرور الذي يكون بعيدًا عن املصلي ؛ أي من وراء سرتته ال يشوش ، 
ذا يظهر أنَّ حديث أيب ذر على مفهومه مل يعارض حديث ابن عباس ،  و
وال حديث عائشة ، ولكن عارضه أحاديث أخرى مجعتها يف اجلزء الثاين من 

  س ؛ فبلغت مثانية أحاديث .التأسي
ومنها يتبني أنَّ القطع املراد : إمَّا أن يكون مقصوداً به يف أول األمر إبطال    

ألحاديث الواردة ؛ حيث حصل  الصالة مبرور هذه األشياء ؛ فنسخ ذلك 
فيها املرور ، ومل يكن مبطًال للصالة . وإمَّا أن يكون احلديث مقصودًا به 

لتشويش ، ومل يكن مقصودًا به إبطال الصالة  نقص األجر ؛ الذي حيصل 
نَّ  لكلية ، وهذا ما ترجح يل يف شرح حديث أيب ذر يف العمدة ؛ فرجحت 
لكلب  لقطع هو نقص األجر ؛ ال اإلبطال ، وعند من يرى القطع  املقصود 
حلائض ، و  ألسود ، وعند من يرى القطع مبرور املرأة يقيده  يقيده 

  التوفيق . 
    
: { إذا  قال : قال رسول هللا  وعن أيب سعيد اخلدري  -٢١٩/  ٧ 

صلَّى أحدكم إىل شيء يسرته من الناس ؛ فأراد أحٌد أن جيتاز بني يديه 
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ا هو شي طان } ويف روايٍة : { فإنَّ معه ــــفليدفعه ؛ فإن أىب فليقاتله ، فإمنَّ
  القرين } . 

  مسائل : يؤخذ من هذا احلديث عدة   
: من قوله : { إذا صلَّى أحدكم إىل شيء يسرته من النـاس} يؤخذ  األوىل  

من هذه العبارة أنَّ اختاذ السرتة ليس بواجب ؛ قلت : ولكنَّه سنة مؤكدة 
لألمر الوارد بذلك ، وقد اختلف أهل العلم يف اختاذ السرتة أواجٌب أم سنة 

رتة سنٌة مؤكدة ، وذهب الظاهرية مؤكدة ؟ فذهب اجلمهور إىل أنَّ اختاذ الس
  إىل أن اختاذ السرتة واجب ، وهذا احلديث يؤيد مذهب اجلمهور .

: قوله : { إىل شيء يسرته من الناس } املراد به السرتة الواقية اليت  نياً    
  تعترب سرتة شرعية ، وقد ورد أنَّ ذلك يكون بشيء منتصب كعود الرحل ؛

تب من األمام ، ومن اخللف ، وقدِّر مبا يساوي أي العود الذي يكون يف الق
عظم الذراع ، وورد : { ولو يف جلَّة الشعر } أو : { جلَّة الشعر } فهذه 
نَّه يساوي عظم الذراع ، وإذا   دة صحيحة ، وعلى هذا فقول اجلمهور  الز
كان دونه ؛ فال يعدُّ سرتًة ، وذهب قوم إىل أنَّه جتوز السرتة مبا دون ذلك ، 

حلديث الذي قال فيه النيب  : { ليسترت أحدكم يف  واستدلوا على ذلك 
الصالة ، ولو بسهم } ومعلوم أنَّ السهم أقل من هذا املقدار ، واحلديث 

  أخرجه احلاكم كما مضى .
: يؤخذ من قوله : { فأراد أحد أن جيتاز بني يديه ؛ فليدفعه } الفاء  لثاً    

لشرط ؛ وهـو إذا ، وعلى هذا فيقـال : أنَّه ال جيوز هنا مرتبة واقعة يف جواب ا
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الدفع إال إذا كان يصلي إىل سرتة ، وأراد املار أن مير بينه وبني سرتته ؛ هذا 
مفهوم احلديث ؛ أنَّه ال جيوز الدفع إالَّ إذا كان يصلي إىل سرتة وقد يقال : 

إلشارة إالَّ أنَّه ال جتوز املقاتلة ؛  إال إذا أراد أن جيتاز بينه وبني أنَّه جيوز الدفع 
  سرتته .

: يؤخذ من قوله : { فليدفعه } أنَّ الدفع واجب على من يصلي إىل رابعًا   
نَّ األمر هنا أمر ندب  ن مينعه من املرور بني يديه ، وقد يقال :  سرتة ؛ 
وإرشاد ؛ ال أمر إجياب ، وحيتمل األمرين ؛ إال أنَّ األصل يف األوامر هو 

يت بعض األوامر بصيغة األمر اجلازم ؛ وهي لالستحباب الو  جوب ، وقد 
ا للندب واالستحباب  َّ وليست للوجوب وقد حيصل االتفاق على بعضها 

: { أنَّه كان مرة يصلي يف بيت أم سلمة ،  واإلرشاد ، وقد ورد عن النيب 
الغالم  فاجلارية مرت ، ووقفجاءت جارية ، وغالم يركضان ؛ فأشار إليهما 

وعلى هذا : فإنَّ الدفع ينبغي  )١(قال : هنَّ الغالبات }  ، فلما سلَّم النيب 
إلشارة أ أن ملنع ؛ فإن جاء املار مندفعـــًا ومر ؛ فإنـَّـــــــــه يف هــــذه  ويكون 

  احلـــالة
  يكون له عذر .

                                                 
)١( - }




{ 
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ملقاتلة هنا  : يؤخذ من قوله : { فإن أىب فليقاتله } أنَّ املراد خامساً    
لقول ، وقد  الدفع األشد ، وليست املقاتلة على ظاهرها ، وقد تكون املقاتلة 
نَّ املقاتلة  لسالح ، ومن قال :  لفعل ؛ لكن ال يراد منها القتال  تكون 
جائزة ؛ وإن قتل املار ؛ فدمه هدر ، وهذا القول فيه مبالغة ال تنبغي ، وال 

لدفع األشد ؛ هو أحسن ما  تتوائم مع الصالة ، ولكن التفسري للمقاتلة 
قال لسعد بن أيب وقاص حني  حيمل عليه ، ويف احلديث : { أنَّ النيب 

قال : مالك عن فالن ؛ فإينَّ وهللا ألراه مؤمناً ؛ قال : أو مسلماً ، ويف الثالثة 
يكبه قال له : أقتاًال  سعد إّينِ ألعطي الرجل وغريه أحب إيل منه خشية أن 

  هللا يف النار } فسمَّى مراجعة سعد املتكررة قتاًال . 
ا هو شيطان } يؤخذ منه ؛ وهو أنَّه يطلق اسم  سادسًا :   قوله : { فإمنَّ

الشيطان على كل من أراد منع ذكر هللا ؛ أو تنقيصه ؛ ألنَّ الشيطان هو 
  الذي يفعل ذلك .

ن } القرين يطلق على املقارن ، قوله ويف رواية : { فإنَّ معه القري سابعًا :   
إلنسان ؛ يغريه ، ويصرفه عن دين  ويراد به هنا الشيطان ؛ الذي هو مقرتن 

 ، وقريٌن من املالئكة ؛ قال هللا عز وجل اطنيهللا ، وكلُّ عبٍد له قرين من الشي
 :  ٍُتُه َوَلِكْن َكاَن ِيف َضالٍل بَِعيد َوقَاَل َقرِيُنُه َهَذا     قَاَل َقرِيُنُه رَبـََّنا َما أَْطَغيـْ
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فالقرين األول القرين   َما َلَديَّ َعِتيٌد  *  أَْلِقَيا ِيف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد 
  . )١(امللكي ، والقرين الثاين هو القرين الشيطاين

  
قال : { إذا صلَّي  أنَّ رسول هللا  وعن أيب هريرة  -٢٢٠/  ٨   

ء وجهه شيئاً ؛ فإن مل جيد فلينصب عصـا ؛ فـإن مل يكن أحدكم ؛ فليجعل تلقا
فليخط خطًا ، مث ال يضره من مرَّ بني يديه } أخرجه أمحد ، وابن ماجة ، 

  وصححه ابن حبان ، ومل يصب من زعم أنَّه مضطرب ؛ بل هو حسٌن .
/  ٤د الرب يف التمهيـد ( ــقال احملقق : " بل هو ضعيف ؛ وقال ابن عب  

وهذا احلديث عند أمحد بن حنبل ؛ ومن قال بقوله حديث  ) : ( ١٩٩
صحيح ، وإليه ذهبوا ، ورأيت أنَّ على بن املدين كان يصحح هذا احلديث ، 
وحيتج به ، وقال أبو جعفر الطحاوي إذا ذكر هذا احلديث : أبو عمرو بن 
ه أيضًا جمهول ؛ ليس هلما ذكر يف غري  دمحم بن حريث ؛ هذا جمهوٌل ؛ وجدُّ

ا احلديث ، وال حيتج مبثل هذا احلديث ) اهـ . وقال السيوطي يف تدريب هذ
) : ( قد حكى تضعيف هذا احلديث عن ابن عيينة ؛  ٢٦٤/  ١الراوي ( 

فقال عنه : مل جند شيئًا نشد به هذا احلديث ، ومل جيئ إالَّ من هذا الوجه ، 
  "اهـ . وضعَّفه أيضاً الشافعي ، والبيهقي ، والنووي يف اخلالصة )

                                                 
)١( - 
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قلت : ويضاف إىل هؤالء ابن الصالح حيث قال : أنَّ احلديث مضطرب     
  فإنَّه أورده مثاًال للمضطرب ، وأقول أنَّ هذا احلديث حوى ثالثة أشياء : 

األول : أنَّه قال فيه : { إذا صلَّى أحدكم ؛ فليجعل تلقاء وجهه شيئًا }    
  املراد به السرتة .

د ؛ فلينصب عصا } يعين جيعلها سرتًة له ، وهذان الثاين : { فإن مل جي
لسرتة ، وأن  األمران تشهد هلما األحاديث السابقة ؛ اليت أمر النيب  فيها 

تكون السرتة شيئاً شاخصًا ، وأن تكون مبقدار عظم الذراع ؛ أي ثلثي ذراع ؛ 
  ومها صحيحان مبا تقدم .

فليخطَّ خطًَّا } هذا الذي  الثالث : يدور الدور على قوله : { فإن مل يكن
يتعني ضعفه عند من ضعَّف احلديث ؛ أما من قوَّى احلديث كاإلمام أمحد ، 
خلط ، وهلذا فقد اختلفوا يف صفته :  ن األمر  ما ير َّ وعلى بن املديين ؛ فإ
فذهب اإلمام أمحد إىل أنَّه يكون مقوساً كاهلالل ، وقال قوم يكون مستقيمَاً◌ 

حتمل له عَنزة ؛ أو  ملسألة خالفية كما ترى ، وقد كان النيب عن ميينه ، وا
ختاذ السرتة يف الفضاء ،  حربة ، فريكزها سرتة ؛ فيصلِّي إليها ، وفيه األمر 
وأن جيعل بينه وبني السرتة قدر ذراع ، ومن أحاديث البخاري الثالثية ما كان 

  ، و التوفيق  . ال مبقدار ما تكاد الشاة جتوزهاوسرتته إ بني النيب 
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:  قال : قال رسول هللا  دري ـــــــد اخلــوعن أيب سعي -٢٢١/  ٩     
ا ما استطعتم } أخرجه أبو داود ، ويف { ال يقطع الصالة شيء ، وادرؤو 

  سنده ضعف . 
قال الشارح : " يف خمتصر املنذري يف إسناده جمالد وهو ابن سعيد بن    

، وقد تكلم فيه غري واحد " اهـ قال احملقق : " قال عمري اهلمداين الكويف 
/  ٣أمحد : ليس بشيء ، وقال ابن معني وغريه : ال حيتج به ؛ انظر امليزان ( 

روحني (  ٤٣٨   ) " . ٣/١٠) وا
نَّ الصـالة ال     وأقول : قد مجعت يف التأسيس مما يؤيـد هذا احلـديث 

ألحاديث  ا هو نقص كمال يقطعها شيء ، وأنَّ املراد  الواردة يف القطع إمنَّ
إلبطال ؛  لقطع هو النقص ، وليس  نَّ املراد  الصالة ، وترجَّح يل القول 
نَّ اجلمهور من أهل العلم مل  فلرياجع ، وقد سبق الكالم يف حديث أيب ذر 
يرووا القطع الوارد يف تلك األحاديث مل يرووه إبطاًال ، ومل يذهبوا إىل اإلبطال 
بتلك الثالثة ؛ اليت هي الكلب األسود ، واحلمار ، واملرأة احلائض ؛ إال 
الظاهرية ، وقال به أمحد يف الكلب األسـود ؛ ألنـَّه مل يعارض بشيء ، والذي 
ا املراد  لقطع اإلبطال ، وإمنَّ نَّه ليس املراد  ترجَّح يل هو ما سبق أن قررته 

  ات ، و التوفيق .نقص الصالة بشغل القلب مبرور املذكور 
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قال الصنعاين يف القاموس : " اخلشوع اخلضوع أو قريب من اخلضوع أو    

هو يف البدن ، واخلشوع يف الصوت والبصر ، والسكون والتذلل . ويف الشرح 
رة يكون من قبل ال رة يكون يف القلب ، و بدن كالسكوت ، وقيل اخلضوع 

البدَّ من اعتبارمها ؛ هكذا قال الفخر الرازي يف تفسريه ، ويدل على أنَّه من 
: { اخلشوع يف القلب } أخرجه احلاكم قلت  عمل القلب حديث على 

: ويدل له حديث : { لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه } " اهـ قال 
  املعلق : " وهو حديث موضوع " ا هـ .

: " أنَّه لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه " هذا من كالم  وأقول    
 احلسن البصري ؛ كما أورده عبد الرازق يف مصنفه ؛ أما املرفوع إىل النيب 

يت الواضع إىل  فهذا ال يصح وميكن أن يكون موضوعًا ؛ ألنَّ من الوضع أن 
  . شيء مأثور عن بعض السلف ؛ فيجعله حديثاً عن النيب 

نعاين : " وقد اختلف يف وجوب اخلشوع يف الصالة ؛ فاجلمهور قال الص   
على عدم وجوبه ، وقد أطال الغزايل يف اإلحياء الكالم يف ذلك ، وذكر أدلة 
وجوبه وادَّعى النووي اإلمجاع على عدم وجوبه " اهـ . قلت : القول بعدم 

ظيمة الوجوب ؛ هو األظهر ، ولكنَّها خصلة فاضلة ؛ يرتتب عليها فضائل ع
، ويكفي يف كون اخلشوع مزية عالية من مزا اإلميان : أنَّ هللا سبحانه وتعاىل 
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م من ُورَّاِث الفردوس يف  َّ م ، وأخرب  أثىن على املؤمنني اخلاشعني يف صال
 َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُهْم ِيف َصالِِْم َخاِشُعوَن  قوله جل وعال : 

أُولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُونَ * الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  ال : إىل أن ق
  (املؤمنون) .  

وقد جاء يف احلديث : { إذا سألتم هللا اجلنة فسألوه الفردوس ؛ فإنَّه     
ار اجلنة } .   أوسط اجلنة وأعلى اجلنة ؛ ومنه تفجر أ

َّ لو نظر    عند أكثرهم ؛ مع   يف حال املصلني لوجد اخلشوع قليالً واملهم أ
إمجاع أهل العلم على أنَّ من أمت طهارته ، وشرائط صالته أنَّ صالته صحيحة 
َّا تسقط عنه الطلب ؛ حىت ولو مل يصحبها اخلشوع القليب ؛ إالَّ أن  ؛ حبيث أ

نَّ اخلشوع القليب شيء ، وسكون اجلوارح والبصر شيء ، والعبد ميلك  يقال 
أن تسكن جوارحه ، وأن يقصر بصره على ما البد منه ؛ من النظر إىل موضع 
السجود ؛ أو إىل قبلته ؛ لكنَّه ال ميلك أن جيعل قلبه خاشعًا  مستكينًا بني 
يديه ، والظاهر أنَّ املقصود من اخلشوع ما يستطيع اإلنسان على فعله ، وأمَّا 

؛ فهو جياهد نفسه عليه ، ويسأل ربه أن يكمل الشيء الذي ال يستطيع فعله 
  له ما نقص ، و التوفيق .

   
ى رس عن أيب هريرة  -٢٢٢/  ١   ـــليأن يص ول هللا ـقال : {    ـــــــ

  الرجل خمتصراً } متفق عليه ، واللفظ ملسلم ، ومعناه : أنَّ جيعل الرجل يده 
  على خاصرته . 
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لى احلال ؛ أي حال كونه خمتصرًا ، واالختصار وقوله خمتصرًا : منصوٌب ع   
أن يضع يده على خاصرته ؛ إمَّا واحدًة ، وإما الثنتني معًا يف مكان واحد ، 

  وإما الثنتني معاً كل واحدة منهما على اخلاصرة اليت تليها .
   

م . ائشة : أنَّ ذلك ويف البخاري عن ع -٢٢٣/  ٢      فعل اليهود يف صال
َّا أخذت هذا عن النيب قول عائشة ه   مما ال مسرح ألنَّه  ذا يدل على أ

  لالجتهاد فيه .
ي عنه ؛ من أجل أنَّ إبليس أهبط من اجلنة    أما قول من قال : أنَّ ذلك 

  خمتصراً ؛ فهذا ليس عليه برهان صحيح .
وأما احلديث الذي ذكره الصنعاين : { املختصرون يوم القيامة على    

لليل ؛ فإذا تعبوا وضعوا  وجوههم النور} نَّ معناه ؛ الذين يصلون  وفسر 
أيديهم على خواصرهم ؛ قال الصنعاين : " مل أجد احلديث خمرَّجاً " قلت : ال 

  . يكفي ذكر احلديث حىت نعلم صحته عن النيب 
اية األضالع من قبل العمود    أما اخلاصرة فهي معروفة عند ؛ وهي ما بني 

رقفة ؛ اليت هي رأس الورك ؛ هذه هي اخلاصرة ، وما رجَّحه الفقري واحل
الشارح الصنعاين رمحه هللا هو الراجح إن شاء هللا ؛ ألنَّ االختصار املذكور 

  يتناىف مع اخلشوع ، و التوفيق .
   



  

  

 
 

١٢٣  
 

قال : { إذا قدِّم الَعشاء ؛  أنَّ رسول هللا  وعن أنس  -  ٢٢٤/ ٣  
  املغرب } متفق عليه .فابدؤوا به قبل أن تصلوا 

ويف رواية : { إذا وضع الَعشاء وأحدكم صائم " هل يقيد به كونه صائماً    
بتقدمي الطعام على الصالة  أوال يقيد به ؟ هذا حمل نظر ؛ وإمنَّا أمر الشارع 

؛ ليتوفر للعبد إقباله على صالته ؛ ألنَّه إذا صلى ؛ وهو حمتاٌج للطعام ، 
؛ فإنَّ اخلشوع يكاد ينعدم ؛ ألنَّ تفكري العبد حينئذ  والطعام موضوع أمامه

يكون يف الطعام ، وهل األمر هنا للوجوب أو للندب ؟ ذهب الصنعاين : إىل 
ترجيح الوجوب ؛ أي وجوب تقدمي الَعشاء على صالة املغرب ، وبذلك قال 
 : بعض أهل العلم ؛ أما اجلمهور : فقد ذهبوا إىل النَّدب ، وقالوا : يستحب
لإلنسان أن يقدِّم الطعام على الصالة ؛ لكي جيتمع قلبه وفكره يف صالته ، 
 ً لصائم ؛ بل أنَّ اجلائع غري الصائم يكون أشد توقا وال يكون ذلك خاصًا 
إىل الطعام ، وقد يقال : أنَّ الصائم يف البالد احلارة عند فطره أرغب للماء ، 

للطعام ، وعلى هذا فإنَّ احلكم ويف البالد الباردة يكون عند فطره أشوق 
ئقًا إىل الطعام ، وراغبًا فيه جدًا ؛  يرتتب على التوقان ؛ فإن كان الشخص 

؛ فإنَّه لو قدم  فإنَّه ينبغي له أن يقدِّم الطعام ، وإن كان توقانه للطعام قليالً 
الصـالة مل يكن ذلك خطأ ؛ فاملسألة ترتتب على التوقان ، والرغبة يف الطعام 

  و التوفيـق . ،
   



  

  

 
 

١٢٤  
 

: { إذا قام  قال : قال رسول هللا  وعن أيب ذر  -٢٢٥/  ٤   
أحدكم يف الصالة ؛ فال ميسح احلصى ؛ فإن الرمحة تواجهه } رواه اخلمسة 

  سناد صحيح ، وزاد أمحد { واحدًة أو دع } .
  قال احملقق : ضعيف .  

ملسح ؛ فإن     كان البد ؛ فهو يكون مرًة   يفيد هذا احلديث : عدم اإلذن 
واحدًة ؛ لتسوية الرتاب ؛ أو لتسوية احلصى ؛ الذي يكون عليه السجود ، 

ام أحدكم يف ــــــوهذا النَّهي يتعني أن يكون يف الصالة ؛ لقوله : { إذا ق
الصالة } أي دخل فيها فإنَّ كان العبد املصلي مضطرًا إىل املسح ؛ لتسوية 

ؤذن له بواحدٍة ، مث أنَّ قوله : { فإنَّ الرمحة تواجهه } حمل السجود ؛ فإنَّه ي
يف هذا التعليل دليل على النَّهي عن مسح الوجه من أثر السجود ؛ أي البقا 
اليت تكون يف اجلبهة جيوز لك مسحها مرة واحدة ، وال تزيد ؛ ألنَّ بقا حمل 

هه ورمحة هللا صفة السجود موجب لرمحة هللا عز وجل ، وهلذا فإنَّ الرمحة تواج
ا ، وال نسأل عن الكيفية ؛ بل نعتقد وجنزم بوقوع  من صفاته جيب أن نؤمن 

حق وصدق ، وال  ذلك ؛ وإن مل نعلم كيفية ذلك ، وخرب رسول هللا 
ختلُّف فيه ، وحيمل أيضًا على جواز تسوية املكان ؛ أي مكان السجود ، 

  و التوفيق .
  

  حنوه بغري تعليل . عن معْيقْيبويف الصحيح  -٢٢٦/  ٥   



  

  

 
 

١٢٥  
 

ترمجة معيقيب بن أيب فاطمة : قال الصنعاين : " بضم امليم ، وفتح العني     
املهملة ، واملثناة التحتية ، وكسر القاف بعدها حتتية ساكنة بعدها موحدة " 
قلت : أي على صيغة مفيعيل " هو معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي شهد 

ا بدرًا ، وكان أسلم قدمي ًا مبكة ، وهاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية ، وأقام 
حىت قدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص املدينة ، وكان على خامت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ استعمله أبو بكٍر  
، وعمر على بيت املال سنة ستٍّ وأربعني ، وقيل يف آخر خالفـة عثمـان " اهـ 

: " معيقيب : بقاٍف ، وآخره موحدة ؛ ابن أيب فاطمة  قال يف التقـريب
الدوسي ؛ حليف بين عبد مشس ؛ من السابقني األولني ؛ هاجر اهلجرتني ، 
وشهد املشاهد ، وويل بيت املال لعمر ، ومات يف خالفة عثمان ؛ أو عليٍّ ؛ 

  روى له اجلماعة " .
جلذام ، وكان يف زمن     عمر على بيت مال  وأقول : هذا الصحايب ابتلي 

املسلمني ، وملا قدمت وفود من اليمن يف زمن عمر ؛ وقدم عليه طبيبان من 
ه ؛ وقال : هل عندكم عالج هلذا املرض ؟ قالوا : ليس  اليمن ، فأراهم إ
ن  عند عالج يذهبه ، ولكن عند عالج يوقفه ؛ فأمر هذان الطبيبان 

حلنظل يف قعريت  جيمع هلما عدالن من احلنظل ؛ فقطعاها ، وأخذا يدلكان 
ذن هللا توقف هذا املرض بسبب ذلك العالج  قدميه حىت سالت الدماء ، و

واستعمله أبو بكر ، واستعمله عمر  على بيت  ؛ كان على خامت النيب 
ابن حجر إىل زمن وفاته ؛ قال الصنعاين : " مال املسلمني . أشار احلافظ 

  ربعني ، وقيل يف آخر خالفة عثمان " اهـ .مات سنة ستٍّ وأ



  

  

 
 

١٢٦  
 

قوله : { حنوه } أي حنو حديث أيب ذر بغري تعليل ، ولفظه : { ال متسح   
احلصى وأنت تصلي ؛ فإن كنت البد فاعًال فواحدة ؛ لتسوية احلصى } قوله 
: { فواحدة } الظاهر أنَّه جيوز يف واحدة الرفع ، والنصب ؛ أي فهي واحدٌة 

  الرفع ؛ أو فافعل واحدة على تقدير النصب .على تقدير 
  قوله : { بغري تعليل } أي ليس فيه أنَّ الرمحة تواجهه .  
  
عن  عن عائشة رضى هللا عنها قالت : سألت رسول هللا  -٢٢٧/  ٦  

الة فقال : { هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة ـــــــــااللتفات يف الص
  العبد } رواه البخاري .   

ك وااللتفات يف الصالة ؛ فإنَّه هلكة ؛ فإن     وللرتمذي ، وصححه : { إ
  كان البدَّ ففي التطوع } .

قال احملقق يف رواية الرتمذي : ضعيف ، وقال بعد نقله لكالم الرتمذي     
حديث حسن غريب ؛ قلت : " وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف ، 

) ورواية سعيد عن أنس غري  ١/٣٧١وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب ( 
  مشهورة ، وخالصة القول أنَّ احلديث ضعيف " .

وأقول ال شك أنَّ منت احلديث صحيح املعىن ، وإن كان ضعيف السند ؛     
  فإنَّ االلتفات يف الصالة ، وقلة اخلشوع فيها هلكة .

 ويؤخذ من هذا احلديث : " كراهة االلتفات يف الصالة ، ومحله اجلمهور   
ر القبلة بصدره ؛ أو عنقه كله ،  ً ال يبلغ استد على ذلك ؛ إذا كان التفا



  

  

 
 

١٢٧  
 

وإال كان مبطًال للصالة ، وسبب الكراهة نقصان اخلشوع ؛ كما أفاده إيراد 
املصنف للحديث يف هذا الباب ، أو ترك استقبال القبلة ببعض البدن ؛ أو ملا 

أفاده ما أخرجه أمحد ، وابن  فيه من اإلعراض عن التوجه إىل هللا تعاىل كما
ماجة ؛ من حديث أيب ذر  : { ال يزال هللا مقبًال على العبد يف صالته 
ما مل يلتفت ؛ فإذا صرف وجهه انصرف } أخرجه أبو داود ، والنسائي " 
هكذا قال الصنعاين رمحه هللا ؛ قال احملقق : قلت : وأخرجه احلاكم يف 

) والطحاوي يف  ٤٨٢رقم  ٢٤٤/  ١وابن خزمية ( )  ٢٣٦/ ١املستدرك ( 
)  ٧٣٣رقم  ٢٥١/  ٣) والبغوي يف شرح السنة (  ١٨٣/  ٢املشكل ( 

) وفيه أبو األحوص ال يعرف له اسم  ٤٢٩/  ١وقال املنذري يف املختصر ( 
؛ وهو مويل بين ليث ، وقيل : مويل بين غفار ، ومل يرو عنه غري الزهري ؛ قال 

ملتني عندهم حيىي بن معني  : ليس بشيء ؛ وقال أبو أمحد الكرابيسي : ليس 
  ، وخالصة القول أنَّ احلديث ضعيف " اهـ .

يء النيب      وأن النَّاس التفتوا  وقد ذكر الصنعاين أنَّ أ بكر التفت 
خلروجه من مرض موته ؛ وأقول هذا احلديثان صحيحان ؛ لكنَّهما حيمالن 

ت الذي ورد هو التفات خفيف ، وحصل حلاجة ، ومثل ذلك على أنَّ االلتفا
  هذا يغتفر إن شاء هللا ، و التوفيق .         

  



  

  

 
 

١٢٨  
 

: { إذا كان  قال : قال رسول هللا  وعن أنس  -٢٢٨/  ٧    
أحدكم يف الصالة ؛ فإنَّه يناجي ربه ، فال يبصق بني يديه ، وال عن ميينه ، 

  عليه .ولكن عن مشاله حتت قدمه } متفق 
  ويف رواية : { أو حتت قدمه } .  

ا عباده على لسان رسول هللا       هذا احلديث من اآلداب اليت أدَّب هللا 
  اهم عن البصق بني يدي املصلي ، وال عن ميينه ، ولكن أذن له وأنَّه 

  لبصق عن مشاله حتت قدمه .
بني يديه ، وقد ثبت يف  أمَّا النهي عن البصق بني يديه ؛ فذلك ألنَّ القبلة  

ذا .   رواية البخاري : { فإن ربه بينه وبني القبلة } فيجب أن نؤمن 
وإذا كانت القبلة أمامه ، وربه بينه وبني القبلة ؛ فإنَّ من إساءة األدب أن    

يبصق إىل القبلة ؛ اليت يصلي إليها ، وإىل اجلهة اليت فيها ربه ؛ وإنَّ الواجب 
ن أعوزته حالته إىل البصق أو إخراج النخامة أو املخاطة ؛ عليه حينئذ إن كا

دبـاً مع ربه ، ومع امللك الذي هو كاتب احلسنات .   فليجعلها عن يساره ؛ 
القبلة ، وعن اليمني يف الصالة ؛  إذا كان قد ثبت النهي عن البصق إىلو    

عيد رضي هللا فإنَّه أيضًا قد ثبت خارجها ، وذلك ملا رواه أبو هريرة ، وأبو س
رأى خنامة يف جدار املسجد ؛ فتناول حصاٍة ،  عنهما : { أنَّ رسول هللا 

فحتها ، وقال :{ إذا تنخم أحدكم فال يتنخمنَّ قبل وجهه ، وال عن ميينه ، 
  وليبصقن عن يساره ؛ أو حتت قدمه اليسرى } متفق عليه . 



  

  

 
 

١٢٩  
 

ملنع يف كل حا     لٍة داخل الصالة قال الصنعاين : " وقد جزم النووي 
وخارجها ؛ سواًء كان يف املسجد أو غريه ، وقد أفاده حديث أنس يف حق 
املصلِّي إالَّ أنَّ غريه من األحاديث قد أفادت حترمي البصاق إىل القبلة مطلقاً 
يف مسجد وغريه ، وملصلٍّ وغريه ، ويف صحيح ابن خزمية ، وابن حبان ؛ من 

اه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بني حديث حذيفة مرفوعًا :{ من تفل جت
عينيه } والبن خزمية من حديث ابن عمر مرفوعاً : { يبعث صاحب النخامة 
يف القبلة يوم القيامة وهي يف وجهه } وأخـرج أبو داود ، وابن حبان من 
حديث السائب بن خالَّد : { أنَّ رجًال أمَّ قومًا ، فبصق يف القبلة ، فلمَّا فرغ 

  ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص : اليصلي لكم } اهـ .قال رسو 
فهذه األحاديث تفيد النَّهي عن البصق إىل القبلة ؛ وإىل جهة اليمني    

  مطلقاً ؛ فينبغي للمسلم أن يتحاشى ذلك .
ت     ي عن البصق عن اليمني ؟ فدلت بعض الروا وقد ورد سؤال ملاذا 

نَّ امللك عن ميينه ، وم  أحدمها لقطع أنَّ مع كل عبد ملكني علومٌ التعليل 
عن ميينه ، واآلخر عن يساره ؛ فالذي عن ميينه كاتب احلسنات ، والذي عن 
يساره كاتب السيئات ؛ فكيف يكرم كاتب احلسنات ، وال يكرم كاتب 

  السيئات .
وقد أجيب أيضًا : أنَّ كاتب السيئات وإن كان هو على يسار العبد ،   

طاين أيضًا عن يساره ؛ فلذلك فإنَّ التفل يكون عليه ، ولكن القرين الشي
  و التوفيق .



  

  

 
 

١٣٠  
 

لتفل حتت القدم اليسرى كان يف زمن النيب  ملحوظة   وبعده  : األمر 
حلصباء ؛ أمَّا اآلن فإنَّ املساجد ؛ إما  حينما كانت املساجد مفروشة 

لبالط ؛ وعليها الفرش ؛  مسمنتة ( مسنمتة ) بصبة األمسنت ، وإما مبلطة 
فلو أطلق للناس أن يتنخموا فيها لتعفنت ، ولكن ينبغي للمسلم أن يتخذ 
مناديل يبصق فيها بدًال من الثوب ؛ فإن مل يكن عنده مناديل فله أن يبصق 

  يف ثوبه ، مث يغسل مكان البصق ؛ إذا رجع إىل أهله ، و التوفيق . 
  

لعائشة الذي سرتت به جانب بيتها وعنه قال : { كان قراٌم  -٢٢٩/  ٨    
: { أميطي عنـَّا قرامك هذا ؛ فإنَّه ال تزال تصاويره تعرض  ؛ فقال هلا النيب 

  يل يف صاليت } رواه البخاري .
ا  -٢٣٠/  ٩   َّ واتفقا على حديثهما يف قصة أنبجانية أيب جهم : { فإ

  أهلتين آنفاً عن صاليت } .
  من صوٍف ؛ ذي ألوان .{ قرام } : هو سٌرت رقيق     

  ومعىن : { أميطي } أزيلي . 
{ أنبجانية } : هي ثوب ليس به عَلٌم ، واخلميصة ثوب فيه أعالم ؛ وقد أمر 

برد اخلميصة إىل أيب جهم ملا فيها من التصاوير ، وأمرهم أن يقولوا  النيب 
أليب جهم يرسل له أنبجانية ؛ وهي الثوب الذي ليس فيه َعَلٌم ، ولفظ 

حلديث عن عائشة  أنَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص صلَّى يف مخيصٍة هلا أعالٌم ؛ فنظر إىل ا
أعالمها نظرًة ؛ فلمَّا انصرف قال : اذهبوا خبميصيت هذه إىل أيب جهم ، 
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ا أهلتين آنفًا عن صاليت } وقد دال حديثا  َّ نبجانية أيب جهم ؛ فإ وأتوين 
ألبصار ؛ ومن مث تؤثر يف القلوب عائشة على أنَّ الت خذ  صاوير اليت 

فتلهيها عن الصالة أنَّه ينبغي للمصلي التَّنـزه عنها ، والبعد عن مقارنتها ؛ 
سواًء كانت التصاوير يف ثوٍب أو يف جدار املسجد ؛ أو يف سرتة يكون يف 

ي البعد املسجد ؛ أو غريه ؛ فدل احلديثان على أنَّ ما يكون كذلك ملهياً ينبغ
لشيء  عنه ، واألخذ مبا ال يلهي ؛ فإنَّ النفوس ضعيفة ؛ رمبا تعلقت 

  املزخرف ؛ فكان هلا فتنة به تلهيها عن الصالة .
إال أنَّ املستفاد من احلديث هو الكراهية فقط ، وأنَّ ذلك ال يصل إىل   

  التحرمي ، وإىل إبطال الصالة ، و التوفيق .
    
ابر بـــن مســـرة قـــال : قـــال رســـول هللا وعـــن جـــ -٢٣١/  ١٠  َّلينتهـــني } :

ــــأقوام يرفع ــــون أبصـ ارهم إىل السماء يف الصالة أو ال ترجـع إلـيهم } رواه مسـلم ــ
.  

هذا احلديث فيه وعيد ملن يرفع بصره إىل السماء يف الصالة ؛ وذلك    
صر ، ويقدر الوعيد وعيد من اإلله القادر على كل شيء ؛ الذي منح العبد الب

على سلبه يف أي حلظة شاء ، وملَّا كانت الصالة هي موطن مناجاة العبد بربه 
لتأدب مع هللا ، واخلضوع له ، واالستكانة جلالله ؛ وهذا من كمال  أُمر فيها 
خشوع العبد يف الصالة ، وقد ذهب اجلمهور إىل كراهة ذلك ، وذهب قوم 

لغ ابن حزم فقال ببطال ن الصالة أي صالة من رفع بصره إىل إىل حترميه ، و
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ا ، وما ذلك إال ألنَّ اخلشوع  خبفض البصر ، واالستكانة ـــالسماء فيه
جلالله ؛ وهذه حالة الكمال الذي ينبغي للعبد أن يكون عليها عند أداء 

  صالته . 
  

يقول :  وله عن عائشة  قالت : مسعت رسول هللا  -٢٣٢/  ١١    
  صالة حبضرة طعام ، وال هو يدافعه األخبثان } . { ال
ما : البول ، والغائط ؛ قال الصنعاين رمحه هللا : " ويلحق     األخبثان املراد 

  ما مدافعة الريح " اهـ .
وأقول : إنَّ مدافعة الريح ليست مبدافعة اخلبث ، وقد يبتلى بعض الناس   

احلارة ، وهذا الداء يكون املصاب به بداء الزونطار ؛ فهي كثرية يف البالد 
دائمًا حيس كأنه حباجة إىل التربز ؛ فإذا ذهب إىل اخلالء خرج منه صوت ، 
وريح ؛ وإذا به ال جيد بعد ذلك شيئًا ، مث بعد قليل يعود األمر كما كان ، 
وهو أن تعود الغازات إليه مرة أخرى ؛ فلو أوجبنا االستفراغ منها لقضى وقتاً 

وكثريًا ، ولكن نقول أن اإلنسان إذا علم من نفسه ذلك ؛ فعليه أن  طويًال ،
حيبس حىت يصلي ، وهذا حال من يستطيع التحكم يف نفسه ؛ أما من ال 
ن خيرج منه الريح مع صوت ؛ أو بدون صوت  يستطيع التحكم يف نفسه 
 ستمرار ؛ وهو ما يعرب عنه بدائم احلدث ؛ فهذا يصلي ، ويكون مقيساً على
صاحب سلس البول ؛ مع أنَّ سلس البول ؛ هو مقيس على املستحاضة ؛ 
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فإمَّا أن نقول أنّه مقيس على مقيس ؛ أو نقول كالمها حدٌث ؛ وهو مقيس 
  على االستحاضة .

أما حكم الصالة مع وجود اخلبث ، ومدافعته ؛ أو مدافعة الريح ، وحبسه    
بتحرمي الصالة يف هذه احلالة ؛ ؛ فهذا يعترب يف حكم الكراهة ، ومل يقل أحد 

ا مكروهة ؛ وهي  نَّ اجلمهور حكموا على الصالة  إال الظاهرية ؛ علمًا 
صحيحة ُتسِقط الوجوب ، وكذلك أيضًا الصالة حبضرة الطعام ؛ فالذي 
ينبغي أنَّ من حضره طعام ينبغي له أن يقدمه على الصالة ؛ ليدخل يف 

لطعام ؛ فإن قدَّم الصالة على الطعام فاحلكم  الصالة وهو غري منشغٍل 
الكراهة ، والصالة صحيحة ؛ مسقطٌة للوجوب ؛ سواًء كان صائمًا أو مفطراً 
؛ أو كان واحدًا ؛ أو كانوا مجاعة ؛ قال الصنعاين رمحه هللا : " فلو خشي 
خروج الوقت إن قدَّم التربز ، وإخراج األخبثني قدَّم الصالة ؛ وهي صحيحٌة 

ح مسلم ــــــــــــــق : " يف شرحه لصحيـــــــــــــــــــــكذا قال النووي " قال احملق  مكروهة ؛
طلة "  ٥/٤٦(  ا  َّ ا ، وعن الظاهرية أ ) قال الصنعاين : " ويستحب إعاد

لبطالن فيه نظر ، و التوفيق .   وأقول القول 
    

: { التثاؤب من قال  أنَّ النيب  وعن أيب هريرة  -٢٣٣/  ١٢    
الشيطان ؛ فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع } رواه مسلم ، والرتمذي ، 

  وزاد : { يف الصالة } .
  -آداب التثاؤب :  يؤخذ من هذا احلديث  
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خذ منه أنَّ التثاؤب من الشيطان .   فأوًال : 
نياً  خذ منه أنَّه ينبغي للمتثائب أن يكظم ، ومعىن يكظم : حياو  و ل طرد : 

لتثاؤب ؛ فال أو على األقل عدم االسرتسال معه ، و التثاؤب ؛  رفع الصوت 
يقول هاء أو هاه ؛ فإنَّ التثاؤب غالبًا يكون مع الكسل ، والنوم ، والنعاس ، 
وهذا ما حيبه الشيطان ؛ ليثبط به عن األمور اخلريية كالصالة ، والذكر ، 

دلة الواضحة على أنَّه من الشيطان وقراءة القرآن ، وما أشبه ذلك ، ومن األ
أنَّك لو اشتغلت بشيء من امللهيات ؛ لذهب عنك التثاؤب ، والكسل ، 

  ووجدت يف نفسك خفة .
لثاً  : يؤخذ من هذا احلديث أنَّه يضع يده على فمه ؛ حىت ال يبالغ يف فتح  و

  الفم ؛ فإنَّ الشيطان يضحك منه حينئٍذ ، و التوفيق .
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املساجد : " مجع مسجد بفتح العني ، وكسرها ؛ فإن أريد به املكان   
املخصوص ؛ فهو بكسر العني الغري . وإن أريد به موضع السجود ، وهو 
لفتح ال غري " هكذا قال الصنعاين  موضع وقوع اجلبهة يف األرض ؛ فإنَّه 

  رمحه هللا .
لعني ع    ني الفعل من سجد ، وهو حرف اجليم ، وعلى هذا واملقصود 

فيكون املكان املخصوص َمْسِجد على وزن َمْفِعل ، وإن أريد به موضع 
لفتح َمْسَجد على وزن َمْفَعل ،  ا ؛ فهو  السجود ؛ أو اجلارحة اليت يسجد 

َِِّ َفال َتدْ  وهلذا فإنَّ املساجد يف قوله عز وجل :  َِّ َوأَنَّ اْلَمَساِجَد  ُعو َمَع ا
ألمكنة ؛ اليت ختصص للصالة ،  )١٨(اجلـن: َأَحدا  رت  رت بتفسريين : فسِّ فسِّ

ا  تعاىل ؛ أي أنَّ هللا خلق لكم هذه  جلوارح ؛ اليت يسجد  وفسرت 
اجلوارح ، وأمركم أن تسجدوا عليها له سبحانه ؛ فال تسجدوا عليها لغريه ، مث 

َّا  قال الصنعاين رمحه هللا أحب : " ويف فضائل املساجد أحاديث واسعة ، وأ
ل بىن هللا له بيتًا يف من بىن  مسجداً من ماٍل حال البقاع إىل هللا ، وأنَّ : {

  وأحاديثها يف جممع الزوائد وغريه " ا هـ . اجلنة }
ً  ؛ لتكون مواضع     وأقول : إنَّ املساجد هي البقاع اليت بين عليها بيو
د على اإلطالق هو بيت هللا احلرام قال تعاىل : ـــــالة ، وأفضل املساجـــــــــــللص
  َواْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم الَِّذي َجَعْلَناُه لِلنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن يُرِْد ِفيِه
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. ويتلوه يف الفضيلة  )٢٥ية(احلج: من اآل ِِْحلَاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَلِيم 
مث املسجد األقصى ؛ وهو بيت املقدس أمر هللا العباد  مسجد رسول هللا 

ا يف قوله تعاىل :  ُ  لصالة يف هذه املساجد ، ونوه هللا  َّ ِيف بـُُيوٍت أَِذَن ا
ْلُغُدوِّ َوا ِ ْآلَصاِل * رَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم َأْن تـُْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْمسُُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها 

َِّ َوِإقَاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َخيَاُفوَن يـَْومًا تـَتَـَقلَُّب ِفيِه  ِجتَاَرٌة َوال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر ا
ملساجد ؛ اليت تكون  )٣٦،٣٧(النور: اْلُقُلوُب َواْألَْبَصاُر  وهذا األمر خاصٌّ 

 جيوز شد الرحال ملساجد بعيدة غري الثالثة املساجد ؛ قريبة من املصلني ؛ فال
: { ... َوَال ُتَشدُّ الّرَِحاُل ِإالَّ ِإَىل َثَالثَِة  اليت سبق ذكرها ؛ لقـول النيب 

َمَساِجَد : َمْسِجِد اْحلَرَاِم ، َوَمْسِجِد اْألَْقَصى ، َوَمْسِجِدي َهَذا } متفق عليه ، 
ألموي يف دمشق مثًال مل جيز له أن يسافر إليه فمن نذر أن يصلي يف املسجد ا

، ووجب عليه أن يصلي يف أي مسجد من مساجد املسلمني غريه ؛ فإن كان 
نذر أن يصلي يف املسجد األقصى ؛ وهو قريٌب من مكة أو من املدينة جاز 
ما أفضل من املسجد األقصى ، و  له أن يصلي يف أحد املسجدين ؛ ألَّ

  التوفيق .
  
ببناء املساجد يف  عن عائشة  قالت : { أمر رسول هللا  -٢٣٤/  ١  

الدور ، وأن تنظف ، وتطيب } رواه أمحد ، وأبو داود ، والرتمذي ، وصحَّح 
  إرساله .
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ا  : { أمر رسول هللا  اقوهل    ببناء املساجد يف الدور } حيتمل أن املراد 
ً يف بيته يصلي فيه ؛ البيوت ؛ وهو أن يتخذ كل واحد م ن املسلمني مكا

ليكون هذا املكان نظيفًا ، فيصلي فيه الرجل النافلة ، ويصلي فيه النساء 
لدور احلارات ؛ أو اجلهات ؛  الفرائض ، والنوافل . وحيتمل أن يكون املراد 

ف: (األعرا َسأُرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقَني  استدل من يرى هذا بقول هللا تعاىل : 
لدور البيوت يكون اختاذ ١٤٥من اآلية ) وعلى هذا فيكون إن كان املراد 

املساجد فيها على سبيل الندب واالستحباب ال على سبيل اإلجياب ؛ ألنَّنا 
أنه اختذ مسجداً يف كل بيت من بيوته ؛ بل كان يصلي  ما عرفنا عن النيب 

لمة . وعبـد هللا بن يف البيت الذي هو فيه ؛ كما روت ذلك عائشة ، وأم س
ت عند النيب    يف ليلة خالته ميمونة .  عباس حني 

نَّ  ولفظ احلديث فيه   احتمال كما ترى ؛ لكن القول األرجح يف نظري 
م ، وهللا  الدور هي احلارات ؛ أي كل أهل حارة يتخذون مسجدًا يف حار

  أعلم . 
املساجد ؛ تنويهاً  قوله : { وأن تنظف ، وتطيب } هذا أمر شامل لعموم 

ا ، ورفعًة ملكانتها ، وهللا تعاىل يقول :  َُّ َأْن تـُْرَفَع  بطهار ِيف بـُُيوٍت أَِذَن ا
َِّ النَّاَس  ويقول تعاىل :  )٣٦(النور: من اآلية َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُه  َوَلْوال َدْفُع ا

َِّ   بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيعٌ  َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا
  و التوفيق . )٤٠(احلج: من اآلية َكِثرياً 
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ول هللا ـه قال : قال رســــــن أيب هريرة رضي هللا عنــــوع -٢٣٥/  ٢  :
{ قاتل هللا اليهود اختذوا قبور أنبياءهم مساجد } متفق عليه ، وزاد مسلم : 

  لنَّصارى } .{ وا
قوله : { قاتل هللا اليهود } دعا عليهم ، ومن قاتله هللا قُتْل ، ومن حاربه    

  هللا ُغلْب .
وسبب هذا الدعاء اختاذهم لقبور أنبياءهم مساجد ، ويف ضمن ذلك حترمي    

اختاذ املساجد على القبور ؛ أو القبور يف املساجد ؛ فال جيوز أن يتخذ 
 جيوز أن يدفن ميٌت يف املسجد ؛ ويف صحيح مسلم مسجد على القرب ، وال

  عن عائشة  قالت : { إنَّ أمَّ حبيبة ، وأمِّ سلمة ذكر لرسول هللا 
حلبشة ؛ فيها تصاوير ؛ فقال النيب  ها  : إنَّ أولئك إذا كان  كنيسًة رأ

تلك التصاوير  فيهم الرجل الصاحل ؛ فمات ؛ بنوا على قربه مسجداً ، وصوَّروا
؛ أولئك شرار اخللق عند هللا يوم القيامة } قال الصنعاين : " واختاذ القبور 
مساجد أعم من أن يكون مبعىن الصالة إليها ؛ أو مبعىن الصالة عليها ، ويف 
مسلم : { ال جتلسوا على القبور ، وال تصلوا إليها ، وال عليها } قال 

صارى يسجدون لقبور أنبياءهم تعظيماً البيضاوي : ملَّا كانت اليهود والن
ً ؛ لعنهم ؛  ا قبلًة يتوجهون يف الصالة حنوها ؛ اختذوها أو م ، وجيعلو لشأ
ومنع املسلمني من ذلك ؛ قال : وأمَّا من اختذ مسجدًا يف جواٍر صاٍحل ، 
لقرب منه ؛ ال لتعظيٍم له ، وال لتوجٍه حنوه ؛ فال يدخل يف  وقصد التربك 
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لوعيد " قال الصنعاين : " قلت : قوله : وال لتعظيم له ؛ يقال اختاذ ذلك ا
  املسجد بقربه ، وقصد التربك به تعظيم له " اهـ .

قلت : ما قاله الصنعاين هو الصواب ؛ فَجْعُل املسجد بقرب قربه يـَُعدُّ   
ث عدة أحادي تعظيمًا له ؛ وهو ذريعٌة إىل عبادة ذلك القرب ، والنَّهي الوارد يف

ا قصد به الشارع   سد الذريعة املوصلة إىل الشرك . إمنَّ
مثَّ قال الصنعاين : " مث أحاديث النهي مطلقة ، وال دليل على التعليل مبا    

ن ؛  ذكر ، والظاهر أنَّ العلة سدُّ الذريعة ، والبعد عن التشبه بعبدة األو
تضر " وأقول ليس  الذين يعظِّمون اجلمادات ؛ اليت ال تسمع ، وال تنفع ، وال

  النهي علته التشبه بعبدة اجلمادات ؛ اليت ال تسمع ، وال تنفع ، وال تضر .
جلمادات فقط ؛    وقوله : " وال تضر " وأقول عدم النفع والضر ال خيتص 

بل هو عامٌّ يف كل ما دعي من دون هللا ؛ حىت ولو كان ملكاً ؛ أو نبياً مرسًال 
َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن  وهللا سبحانه وتعاىل يقول :  ؛ أو وليًا ؛ أو غري ذلك ،

ُدونِِه َما َميِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمريٍ * ِإْن َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو مسَُِعوا َما 
  ٍري اْسَتَجابُوا َلُكْم َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم َوال يـُنَـبُِّئَك ِمْثُل َخبِ 

َ أَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا  ) وقال جل من قائل : ١٣،١٤(فاطر:
ُهُم  ً َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسلُبـْ َ َِّ َلْن َخيُْلُقوا ُذ َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا

ُب َشْيئًا ال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه ضَ  َ ) أي ٧٣(احلج:  ُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب الذُّ
أنَّ كل من سوى هللا عاجزين عن أن يفعلوا شيئًا ملن دعاهم مهما كان هذا 

َواختََُّذوا ِمْن ُدونِِه آِهلًَة ال َخيُْلُقوَن َشْيئاً َوُهْم ُخيَْلُقوَن  الشيء ؛ قال هللا تعاىل : 



  

  

 
 

١٤٠  
 

ً َوال َحَياًة َوال ُنُشورا  َوال َميِْلُكوَن ِألَنـُْفِسِهْم َضرّاً   َوال نـَْفعًا َوال َميِْلُكوَن َمْو
  ) واملهم أنَّ النَّهي علته سدُّ الذريعة املفضية إىل الشرك .٣(الفرقان:

خذ أنه ال جيوز ملسلم أن يصلي يف مسجد بين على قرب    ومن هذا احلديث 
ن من الصالة فيه حىت ، وإن دفن فيه امليت بعد بناءه جيب أن ميتنع املسلمو 

ينبش القرب ، وخترج الرمم ؛ وقد قرَّر علماء السنة أنَّه إن بين املسجد على 
القرب هدم املسجد ؛ وإن دفن القرب يف املسجد نبش القرب ، وأخرجت رممه ؛ 

  فجعلت يف خرقٍة ، ودفنت يف مقابر املسلمني .
الذين يفعلون  ومن أجل ذلك ؛ أي من أجل سد الذريعة ؛ لعن النيب   

هذا الفعل ؛ حتذيراً ألمته من صنيعهم ، ويف صحيح مسلم : { الجتلسوا على 
  القبور ، والتصلوا إليها } .

ـَىن َعلَـى اْلَقـْربِ ؛ أَْو    ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن يـُبـْ َّ َِّ َصلَّى ا وفيه أيضاً : { نـََهى َرُسوُل ا
ـــَلْيَماُن بْــــُن ُموَســــى ؛ أَْو ُيْكتَــــَب َعَلْيــــِه } رواه يـُــــزَاَد َعَلْيــــِه ؛ أَْو ُجيَصَّــــَص ؛ زَ  اَد ُسـ

النســـائي ؛ كـــلُّ هـــذا أي كـــل هـــذه املنهيـــات ســـداً لـــذرائع الشـــرك ، ومنعـــاً هلـــا ، 
  و التوفيق .

  
وهلمـــا مـــن حـــديث عائشـــة : { كـــانوا إذا مـــات فـــيهم الرجـــل  - ٢٣٦/  ٣   

  شرار اخللق } .الصاحل بنوا على قربه مسجدا } وفيه : { أولئك 
هــذا النهــي قبــل موتــه خبمــٍس ، وكــان قبــل موتــه لــه قطيفــة  قــد أكــد النــيب   

ــا كشــفها ؛ فقــال وهــو كــذلك : { لعنــة هللا  يضــعها علــى وجهــه ؛ فــإذا اغــتمَّ 



  

  

 
 

١٤١  
 

على اليهود والنصـارى اختـذوا قبـور أنبيـاءهم مسـاجد } ويف روايـة : { حيـذر مـا 
د احلكمـــي رمحـــه هللا مـــا وقـــع فيـــه صـــنعوا } ولقـــد نظـــم الشـــيخ حـــافظ بـــن أمحـــ

ا ؛ ولقــد كــان   املســلمون مــن البنــاء علــى القبــور ، والتشــييد هلــا ، ودعــوة أصــحا
كثري من العلماء يف القرون الوسطى ، وهم علماء األشاعرة يبيحون التربك كمـا 

بيضـاوي ، واسـتنكر الصـنعاين رمحـه هللا عاين يف احلديث السابق عـن النقله الصن
ــــا مــــن اختــــذ مســــجداً يف جــــواٍر صــــاٍحل ، وقصــــد التــــربك قــــول البيضــــا وي : " وأمَّ

لقــرب منــه ؛ ال لتعظــيٍم لــه ، وال لتوجــٍه حنــوه ؛ فــال يــدخل يف ذلــك الوعيــد " 
هــم ؛ذي ذكــره أولئــك العلمــاء ؛ نســأل هللا أن يرمحنــا ؛ ذا الــوهــ  وهــو خطــأ وإ

لنــــاس إىل فــــاحش ؛ وقعــــوا فيــــه ، وذلــــك ألن التــــربك ، والقــــول جبــــوازه أفضــــي 
الشرك األكرب ؛ وإ  وإ إليه راجعون ؛ مع العلم أنَّه الينفع أحـداً بعـد موتـه 
إالَّ عملـــه ؛ فالينفعـــه أن يـــدفن جبـــوار رجـــٍل صـــاٍحل إذ أنَّ صـــالح ذلـــك الصـــاحل 

وأن لـــيس لإلنســـان إالَّ مـــا  الينفــع املـــدفون إىل جانبـــه ؛ قـــال هللا عـــز وجـــل : 
ــــرى ــــوف يـ ــــعيه سـ ــــعى * وأن سـ ــــزاء األوىف  سـ ــــزاه اجلـ ـــــٍذ  * مث جيـ ــــع حينئ والتنفـ

  احملسوبيات اليت كانت تفيد عند أهل الدنيا ، و التوفيق . 
  

خـيًال ؛ فجـاءت  قال : { بعـث النـيب  وعن أيب هريرة  - ٢٣٧/  ٤   
  برجٍل ، فربطوه بسارية من سواري املسجد } احلديث متفق عليـه .

ٍل ؛ ُصــرِّح بــذلك يف الصــحيحني قــال الصــنعاين : " الرجــل هــ     و مثامــة بــن أ
وغريمهــا ، ولــيس فيــه أنَّ الــربط عــن أمــره ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ولكنـَّـه ملسو هيلع هللا ىلص قــرَّر ذلــك ؛ ألنَّ يف 



  

  

 
 

١٤٢  
 

ــــة أنَّـــه كـــان ميـــرُّ بـــه ثالثــــــــالقص م ، ويقــ ول : { مـــا عنـــدك  مثامـــة } وفيـــه ـــــــة أ
ملســجد ، وإن كــان كــافراً ، وأنَّ هدليــٌل علــى جــواز ربــط األ ـــســري  ـــ ــٌص ـ ذا خمصِّ

ــــــلقول ــــ: { إنَّ املسج ه ـــ ـــة } " ا د لذكر هللا ، والطاعـ ـــــ   هـ .ـــ
وأقـــول : إذا كـــان الشــــارع قـــد قــــرَّر الـــربط يف املســــجد ، وأجـــازه ؛ وإن كــــان    

ً ؛ أو نصرانياً ؛ أو مشركاً ؛ ف إنَّ ذلك جائٌز ، ويوكل به مـن املربوط كافراً يهود
طـــه ،  حيرســه ؛ فــإذا أراد اخلــروج لقضــاء احلاجــة ذهــب بــه إليــه ، وأعــاده إىل ر

 [ األسـري ] سـجٌن ، وال مكـان يوضـع فيـه وحيث أنَّه مل يكن يف زمـن النـيب 
ٍق ببقـــاء  وحــال النــيب  يف ذلــك الــزمن أقـــرب إىل الفقــر ، والقلــة ؛ فالشــرع 

الواجبــات ، وبينــت األحكــام يف احلالــة الــيت يعلــم هللا عــز  الــدنيا ، وقــد فرضــت
وجـل أنَّ كثـرياً مـن النــاس سـيبقون عليهـا ؛ وهـي حالــة القلـة ، وعـدم التوسُّــع يف 
املرافق الدنيوية ؛ فلو احتجنا اليوم على هذا األمر يعين ربط األسري يف املسجد 

  ملا كان من ذلك مانعاً .
د من غري ربٍط ؛ فهـذا قـد حصـل يف زمـن النـيب أما دخول الكفار إىل املسج   
   كثـــرياً ، وقـــد كـــان اليهـــود يـــدخلون عليـــه ؛ وهـــو يف املســـجد ، ودخـــل عليـــه

نصــارى جنــران ؛ وهــو يف مســجده ؛ ومــن اســتقرأ الســرية جيــد أنَّ املشــركني كــانوا 
يدخلون عليـه ؛ وهـو يف مسـجده ، ومـن ذلـك قصـة الـرجلني ؛ الـذين أرسـلهما 

لـــريد إلـــيهم عمـــري بـــن وهـــب ؛ فقتـــل أحـــدمها ، وجـــاء  النـــيب مـــأل قـــريش إىل 
  اآلخر يسعى فزعاً ، والشواهد يف ذلك كثرية جداً .



  

  

 
 

١٤٣  
 

حني أرسل ينادي للحج يف السنة التاسعة حيث أمـرهم أن  أما قول النيب   
ن } فهـذا  لبيت عر ينادوا أنَّه : { ال حيج بعد العام مشرك ، وأن ال يطوف 

  ن إتيان املسجد احلرام ، والعمرة .يقصد به املنع م
َِّ أَْن يُــْذَكَر  وكــذلك قولــه ســبحانه وتعــاىل :    َوَمــْن َأْظَلــُم ِممَّــْن َمَنــَع َمَســاِجَد ا

ـَـا أُولَئِــَك َمـا َكــاَن َهلـُـْم أَْن يَــْدُخُلوَها ِإالَّ َخــائِِفَني َهلـُـْم ِيف  ِ ِفيَهـا اْمسُــُه َوَســَعى ِيف َخرَا
نـَْيا ِخــْزيٌ  ) . فهــذا املقصــود ١١٤(البقــرة:  َوَهلـُـْم ِيف اْآلِخــَرِة َعــَذاٌب َعِظــيٌم  الــدُّ

به من يستويل على بيوت هللا ، ويهينها ، ومينع منها الصالة ، والعبـادة ، وهـذا 
قـد حصـل ، وحيصــل لظـروف طارئــٍة ، ولـيس املقصـود بــه جمـرد الــدخول ، و 

  التوفيق .
  

ـــان ينشـــد يف املســـجد ،  وعنـــه  -٢٣٨/  ٥     : { أنَّ عمـــر  مـــر حبسَّ
فلحــظ إليــه ، فقــال : قــد كنــت أنشــد فيــه ، وفيــه مــن هــو خــري منــك } متفــق 

  عليه .
إلنشـاد قـراءة الشـعر واجلهـر بـه     قوله : { ينشد } من أنشد ينشد ، واملراد 

يت يف املضـارع بضـم حـرف املضـارعة ، وإسـ ن  كان النـون ، ؛ وهو من املزيد 
وكسر الشني ؛ خبالف َنَشد يـَْنُشد ؛ وهو السؤال عن الدابة الضالة ؛ فهذا هـو 

  الفرق بينهما . 
  ويؤخذ من احلديث : جواز إنشاد الشعر يف املسجد .  



  

  

 
 

١٤٤  
 

بــت كــان ينشــد الشــعر يف املســجد حبضــور النــيب  ــان بــن  ويؤخــذ منــه : أنَّ حسَّ
  َّه فهم منـه اإلنكـار عليـه ؛ فقــال : { قـد  هلذا فإنَّه ملا رأى حلظ عمر ، وكأن

  كنت أنشد فيه ، وفيه من هو خري منك } .
وما ورد من النَّهي عن تناشد األشعار يف املسجد ؛ فهذا حممـول علـى مـا إذا    

كــان ذلــك مــن األشــعار الــيت ال فائــدة يف ذكرهــا ؛ كأشــعار الفخــر ، والغــزل ؛ 
ـــــــــأمَّــــا مــــا لــــه مقص ــــذا جيمــــع بــــني األدلــــة ، و ٌد صــــحيح ؛ فهــــو جــــاـــ ئٌز ، و

  التوفيق .
  
رجــًال ينشــد  : { مــن مســع قــال : قــال رســول هللا  وعنــه  -٢٣٩/  ٦  

ضــالة يف املســجد ؛ فليقــل : ال ردَّهــا هللا عليــك ؛ فــإنَّ املســاجد مل تــنب هلــذا } 
  رواه مسلم .

، وأنَّ نشــــد ســــبق أن قلنــــا أنَّ اإلنشــــاد املــــراد بــــه حكايــــة الشــــعر يف املســــجد   
  الضالة من َنَشد يـَْنُشد .

ويستفاد من هذا احلديث حترمي نشد الضالة يف املسجد ، وأنَّ على من مسعه   
يفعــل ذلــك أو يقولــه ؛ فإنَّــه جيــب عليــه أن يقــول لــه : { ال ردَّهــا هللا عليــك } 

  أي عقوبة له على ذلك .
  عليٌل .هذا ت قوله :  { فإنَّ املساجد مل تنب هلذا }  



  

  

 
 

١٤٥  
 

لكــن اختلفــوا فيمــا َيِضــلُّ يف املســجد هــل جيــوز النشــد عنــه يف املســجد أم ال   
جيــوز ؟ الظــاهر أنَّــه مــىت ضــلَّت عليــه ضــالة يف املســجد ؛ فعليــه أن يقــف خــارج 

  ب املسجد ، ويسأل عنها ؛ أمَّا داخل املسجد فال ، و التوفيق .
  

ذا رأيـــتم مـــن يبيــــع أو قــــال : { إ أنَّ رســـول هللا  وعنـــه  -٢٤٠/  ٧    
يبتـاع يف املســجد ؛ فقولــوا : ال أربــح هللا جتارتــك } رواه النســائي ، والرتمــذي ، 

  وحسَّنه .
) والرتمــذي يف  ١٧٦يقــول احملقــق : " رواه النســائي يف عمــل اليــوم والليلــة (   

ـــم  ٦١٠/  ٣الســـــنن (  ـــب ؛  قلـــــت :  ١٣٢١رقــ ) وقـــــال حـــــديٌث حســـــن غريــ
 ٣٢٦/  ١) والـدارمي (  ١٥٤اليـوم والليلـة ( رقـم  وأخرجه ابن السين يف عمـل

ـــم  ٩٩) وابــــن حبــــان ( ص ـــن خزميــــة (  – ٣١٣رقـ ـــورد ) وابـ ـــم  ٢٧٤/  ٢املـ رقـ
) وابـــن اجلـــارود رقـــم (  ٤٤٧/  ٢) والبيهقـــي (  ٥٦/  ٢) واحلـــاكم (  ١٣٠٥
) قــال احلــاكم : صــحيٌح علــى شــرط مســلم ، ووافقــه الــذهيب ؛ وهــو كمــا  ٥٦٢

  ) " انتهـى . ١٢٩٥اين يف اإلرواء رقم ( قاال ؛ وصححه األلب
تبــني يل مــن هــذا االســتعراض أنَّ احلــديث صــحيح ، وعلــى هــذا فإنَّــه ال جيــوز   

ألحد أن يبيع أو يبتـاع يف املسـجد ، وإذا رأى املسـلم أحـداً يفعـل ذلـك ؛ وهـو 
: { ال أربــح هللا  يقــدر علــى إنكــاره أنكــر عليــه ؛ وقــال لــه مــا أمــر بــه النــيب 

ــــ ــــه آمثٌ ، والبيــــع جتارت ـــراء يف املســــجد حمــــرم ، وفاعل ــــع والشـ ك } إذاً فحكــــم البي



  

  

 
 

١٤٦  
 

منعقـــٌد لإلمجـــاع علـــى انعقـــاده ؛ كمـــا نقلـــه الشـــارح الصـــنعاين عـــن املـــاوردي مـــن  
  كبار علماء الشافعية .

وهـــل رحبـــة املســـجد هلـــا حكمـــه يف حتـــرمي البيـــع والشـــراء ، وإقامـــة احلـــدود ،     
  ى القول الصحيح ، و التوفيق .وإنشاد الضالة ؟ اجلواب نعم عل

  
: { ال  قـــال : قـــال رســـول هللا  وعـــن حكـــيم بـــن حـــزام   -٢٤١/  ٨  

تقـــام احلـــدود يف املســـاجد ، وال يســـتقاد فيهـــا } رواه أمحـــد ، وأبـــو داود بســـند 
  ضعيف .

ترمجـــة حكـــيم بـــن حـــزام : وقـــد تـــرجم الشـــارح حلكـــيم بـــن حـــزام ؛ فقـــال : " (   
حلــاء املهملــة ؛ مكســورًة ، والــزاي ، وحكــيم صــحايبٌّ   وعــن حكــيم بــن حــزام )

كــان مــن أشــراف قــريٍش يف اجلاهليــة واإلســالم ؛ أســلم عــام الفــتح ؛ عــاش مائــًة 
ملدينــة ســنة  وعشــرين ســنة ؛ ســتون يف اجلاهليــة ، وســتون يف اإلســالم ، وتــويف 

وحيــىي ، أربــٍع ومخســني ، ولــه أربعــة أوالد صــحابيون كلهــم : عبــد هللا ، وخالــٌد ، 
  وهشاٌم " اهـ .

قلــت أيضــاً : حكــيم بــن حــزام هــو ابــن أخــي خدجيــة بنــت خويلــد األســدية ؛   
وهو أحد الثالثة الذين عاشوا مائة وعشرين سنة ؛ ستون يف اجلاهلية ، وسـتون 
بــت ، وحويطــب بــن عبــد  ــان بــن  يف اإلســالم : وهــم حكــيم بــن حــزام ، وحسَّ

  العزى .



  

  

 
 

١٤٧  
 

أعطـــاه يـــوم حنـــني مائـــة مـــن  منهـــا أنَّ النـــيب وحلكـــيم بـــن حـــزام فضـــائل :    
فاســتزاده فــزاد مــرة أخــرى مائــة ، مث قــال لــه النــيب  ،اإلبــل ؛ فاســتزاده فــزاده مائــة 

  َحِكـــيُم ِإنَّ َهـــَذا اْلَمـــاَل َخِضـــَرٌة ُحْلـــَوٌة ؛ َفَمـــْن َأَخـــَذُه ِبَســـَخاَوِة نـَْفـــٍس َ  } :
ِِْشــرَ  ــُه ِفيــِه ، َوَمــْن َأَخــَذُه  َُْكــُل َوَال بُــورَِك َل ــُه ِفيــِه ؛ َكالَّــِذي  اِف نـَْفــٍس ملَْ يـَُبــاَرْك َل

كــل والشــبع  {ويف روايــة :  }َيْشــَبُع  ــٌر ِمــْن  { }وكــان كالــذي  اْلَيــُد اْلُعْلَيــا َخيـْ
ْحلَـــقِّ َال أَْرزَأُ  ِ َِّ َوالـَّـِذي بـََعثَــَك  َ َرُســوَل ا اْليَــِد السُّــْفَلى ؛ قَــاَل َحِكــيٌم : فـَُقْلـــُت 
ُ َعْنـــُه يَـــْدُعو  َّ نـَْيا ، َفَكـــاَن أَبُـــو َبْكـــٍر َرِضـــَي ا ًئا َحـــىتَّ أُفَـــارَِق الـــدُّ َأَحـــًدا بـَْعـــَدَك َشـــيـْ
ُ َعْنُه َدَعاُه لِيـُْعِطَيُه  َّ َحِكيًما ِإَىل اْلَعطَاِء فـََيْأَىب أَْن يـَْقبَـَلُه ِمْنُه ، ُمثَّ ِإنَّ ُعَمَر َرِضَي ا

َ َمْعَشـَر اْلُمْسـِلِمَني َعلَـى  فََأَىب َأْن يـَْقَبَل ِمْنهُ  ًئا ن فـََقـاَل ُعَمـُر : ِإّينِ ُأْشـِهدُُكْم  َشـيـْ
َُْخـَذُه ، فـَلَـْم يـَـْرزَْأ َحِكـيٌم  َحِكيٍم َأّينِ أَْعِرُض َعَلْيِه َحقَُّه ِمْن َهَذا اْلَفْيِء فـَيَـْأَىب أَْن 

 َُّ َِّ َصلَّى ا َ } وكان يشـتغل  َأَحًدا ِمْن النَّاِس بـَْعَد َرُسوِل ا َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ تـُُوّيفِ
لبيـــع والشـــراء ، ومـــن  فضـــائله أنَّـــه اعتـــق مائـــة رقبـــة يف اجلاهليـــة ، واعتـــق مائـــة 
رقبة يف اإلسالم رضوان هللا تعاىل عليه ؛ وهو الذي أعطى خدجيـة بنـت خويلـد 

ـزيد بن حارثة ، وكان يذهب للتجارة  مكـة ؛  م، ويشرتي الغلمان ، مث يقـدم 
فيبـــيعهم ، فقـــدم مـــرة ومعـــه جمموعـــة مـــن غلمـــان ؛ فجاءتـــه عمتـــه خدجيـــة بنـــت 
لقــــدوم ، فقــــال هلــــا  عمــــة : انظــــري هــــؤالء الغلمــــان ،  نئــــه  خويلــــد تــــزوره و
وخذي واحداً منهم خيدمك ؛ فأخذت زيد بن حارثة ، وأعطته فيما بعـد للنـيب 

  وأعتقــه النــيب وهــو الــذي يقــول هللا عــز وجــل فيــه  :  َوِإْذ تـَُقــوُل لِلَّــِذي
ََّ َوُختِْفـي ِيف نـَْفِسـَك  َُّ َعَلْيِه َوأَنـَْعْمـَت َعَلْيـِه أَْمِسـْك َعَلْيـَك َزْوَجـَك َواتـَِّق ا أَنـَْعَم ا



  

  

 
 

١٤٨  
 

َهـــا َوطَـــراً  ـــا َقَضـــى زَيْـــٌد ِمنـْ ُ َأَحـــقُّ َأْن َختَْشـــاُه فـََلمَّ َّ ُ ُمْبِديـــِه َوَختَْشـــى النَّـــاَس َوا َّ َمـــا ا
ْم ِإَذا َقَضــــْوا ــــــــَزوَّْجَناَكَهــــا ِلَكــــْي ال َيُكــــوَن َعلَــــى اْلُمــــْؤِمِنَني َحــــرٌَج ِيف أَْزَواِج أَْدِعَيائِهِ 

َِّ َمْفُعوًال    . )٣٧(األحزاب:  ِمنـُْهنَّ َوَطراً وََكاَن أَْمُر ا
) وأبــو  ٣/٤٣٤قــال احملقـــق عــن حــديث البــاب : " رواه أمحــد يف املســند (     

 ٤/٣٧٨) ورواه احلاكم يف املسـتدرك (  ٤٤٩٠رقم  ٤/٦٢٩السنن (  داود يف
) وأمحـد بـن حنبـل  ٧٧/  ٤) وابن السكن عزاه إليه ابن حجر يف التلخيص ( 

) والبيهقـي  ١٤رقم  ٨٦/  ٣) والدارقطين يف السنن (  ٤٣٤/  ٣يف املسند ( 
ال  ) ٧٨/  ٤) وقــال املصــنف يف التلخــيص (  ٣٢٨/  ٨يف الســنن الكــربى ( 

سناده ، قلت : وسكت عليه احلاكم ، ورجاله ثقات غري زفـر بـن وثيمـة  س 
" قـــال يف التقريـــب : " زفـــر بـــن وثيمـــة بفـــتح الـــواو وكســـر املثلثـــة ابـــن مالـــك بـــن 
ن البصـــري الدمشـــقي مقبـــوٌل مـــن الثالثـــة ؛ روى لـــه أبـــو داود ،  أوس بـــن احلـــد

ذيب الكمال لل مزي توثيقه عن حيـىي بـن والرتمذي ، وابن ماجة " وحكى يف 
نه مل يلـق  ٩/٣٥٤معني ، ودحيم ، وابن حبان ؛ كما يف : (  ) وأعلَّ حديثه 

  حكيم بن حزام ، واملغرية بن شعبة "     
) : وقــد ذكــر لــه هــذا  ٢٨٦٨رقــم  ٧١/  ٢قــال احملقــق : " قــال يف امليــزان (   

ل حبال زفر ؛ تفـرد احلديث : وضعَّفه عبد احلق ، وقال ابن القطان : علته اجله
  عنه الشعيثي " اهـ بتصرف . 

وأقول : إذا كان احلديث يف صحته نظر ، واإلمجـاع علـى مـا أفـاده حاصـل ،   
ـــة ؛ فنهـــــي النـــــيب  ـــك ظـــــاهرة ، ومعقولــ عـــــن إقامـــــة احلـــــدود يف  والعلـــــة يف ذلــ



  

  

 
 

١٤٩  
 

املساجد ، واالستقادة فيهـا ؛ ألنَّ املسـاجد مرفوعـٌة ؛ مطهـرٌة عـن النجاسـات ، 
ار ، وإقامــة احلــدود يلــزم منهــا تنــاثر الــدماء يف املســاجد ، وكــذلك القــود واألقــذ

فيهــا ؛ أي القصــاص ؛ ســواًء كــان فيــه قطــع رقــاب ؛ أو قصــاص يف األطــراف ؛ 
فــإن ذلــك كلــه يســتلزم وقــوع األذى يف املســجد ، وتنــاثر الــدماء فيــه ، واملســجد 

ـــاً  مطهـــٌر عـــن ذلـــك ، ومنــــزٌه عنـــه ، وقـــد أمـــر هللا عـــز وجـــل برفعـــة املســـاجد حسَّ
  ومعىن ؛ وذلك يعين تـََنزِيهها عن األذى واألقذار .

وملــا ســـبق ذكــره فاحلـــديث معمـــوٌل بــه ، وإن كـــان يف صــحة نســـبته إىل النـــيب    
 . نظر ، و التوفيق  
  

ـــة  قالــــت : { أصــــيب ســــعٌد يــــوم اخلنــــدق ؛  - ٢٤٢/  ٩     وعــــن عائشـ
   املسجد ليعوده من قريب } متفق عليه .فضرب عليه رسول هللا خيمًة يف

قول عائشـة : { أصـيب سـعٌد } قـال الصـنعاين : " هـو ابـن معـاذ بضـم املـيم   
فعــٌني مهملــة بعــد األلــف ذاٌل معجمــة ، وســعٌد هــو أبــو عمــرٍو ســعد بــن معــاذ 
ســـالمه بنـــو عبـــد  ملدينـــة بـــني العقبـــة األوىل والثانيـــة ، وأســـلم  األوســـي أســـلم 

ه رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سـيد األنصـار ، وكـان مقـداماً ؛ مطاعـاً  شـريفاً األشـهل ، ومسـا
يف قومـــه ؛ مـــن كبـــار الصـــحابة شـــهد بـــدراً ، وأحـــداً ، وأصـــيب يـــوم اخلنـــدق يف 
أْكَحلــــه " قلــــت : خــــرج يــــوم اخلنــــدق ؛ وعليــــه درٌع مفتوقــــة ؛ فرمــــاه رجــــل مــــن 

فقـــال عـــرَّق هللا وجهـــك يف  املشـــركني بســـهم ، وقـــال : خـــذها وأ ابـــن الَعرِقَـــة ،
عليـه خيمـة يف املســجد ليعـوده مــن  النـار ، فأصـاب أكحلــه ؛ فضـرب النــيب 



  

  

 
 

١٥٠  
 

قريب ، فلمَّا نزل بنو قريظة ؛ نزلوا على حكم سـعد بـن معـاذ ، فـأيت بـه ؛ وهـو 
: قومــوا إىل ســيدكم ، فــأنزلوه ، فحكــم يف بــين قريظــة  مــريٌض ؛ فقــال النــيب 

ــــىب  ـــــاتلتهم ، وتســ ـــــل مقـ ــــيب أن تقتـ ـــــال النــ ـــواهلم ، فقـ ـــــنم أمـــ ــــم ، وتغـ :  ذراريهــ
حكمت فيهم حبكم هللا من فوق سبع مسوات ؛ فقـال : اللهـم إن كنـت أبقيـت 
من حرب قريش شيئاً ؛ فأبقين هلا ، فانفجر جرحه بعـد ذلـك ، ومـات ، فقـال 

: اهتــزَّ عــرش هللا ملــوت ســعد بــن معــاذ " قــال الصــنعاين : " فلــم يرقــأ  النــيب 
بعد شهر تويف يف شهر ذي القعدة سنة مخٍس مـن اهلجـرة " اهــ دمه حىت مات 

 .  
الشاهد من هـذا احلـديث : أنـَّه جيـوز أن جتعـل خيمـة يف املسـجد للمـريض ،    

ويؤخذ منه جواز النوم يف املسـجد ، وبقـاء املـريض ؛ وإن كـان جرحيـاً ، وضـرب 
     اخليمة ؛ وإن منعت من الصالة ، و التوفيق .  

   
وعنها قالت : { رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسرتين ؛ وأ انظر إىل  -٢٤٣ / ١٠  

  احلبشة يلعبون يف املسجد } احلديث متفق عليه .
  -: ستفاد من هذا احلديث ي   

أوًال : جــواز نظــر املــرأة إىل جمموعــة مــن الرجــال ، وأن ذلــك لــيس ممنوعــا ، وقــد 
جـــاب ، واملســـألة حتتــــاج إىل حتريـــٍر أكثـــر مـــن ل نـــزول احلــــــيقـــال أنَّ هـــذا كـــان قب

  ذلك .



  

  

 
 

١٥١  
 

نياً : إذا قلنـا أنـه جيـوز للمـرأة أن تنظـر إىل جمموعـة مـن الرجـال ؛ فإنـَّه ال يـدل 
على جواز نظرها إىل الرجل الواحد كاملـذيع مـثال ، وال االثنـني ، وال الثالثـة إذا  

حيــــة أخــــرى : إن الــــذين يقفــــون يف شا شــــات التلفــــاز كــــانوا يف نــــدوة ، ومــــن 
وغريه من الوسائل املرئيـة ال يقـف الواحـد مـنهم علـى منصـة اإلذاعـة إال بعـد أن 
ـــم حاصــلة ، ومـــن  امـــه ، ومــن هنــا يتبـــني علــى أنَّ الفتنــة  يصــلح نفســه ، وهندَّ

  أجل ذلك فإنَّه ينبغي اتقاء هذه الفتنة . 
ون يف املسجـــد لثــاً : يؤخــذ مــن قوهلــا : { يســرتين ؛ وأ انظــر إىل احلبشــة يلعبــ

} أنَّ عائشــة  كانــت مســترتة ببعلهــا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وقــد دلَّ بعــض ألفــاظ 
ا كانت واقفة وراءه ، وتنظر من فوق منكبه . َّ   احلديث أ

م العيــد ، ولـــيس املــراد لعـــب  رابعــاً : يؤخـــذ منــه جـــواز اللعــب يف املســـجد يف أ
لــدرق ،  اللهــو الــذي هــو حاصــل يف هــذه األزمنــة ، ولكــن كــان لعــب احلبشــة 

ــنواِحلــراب ؛ والــدرق مجــع درقــة ؛  الــذي كــان يتقــى بــه يف  وهــي احلجفــة أو ا
،  رأســها زجُّ مــدبَّبٌ احلــرب مــن ضــرب الســيوف ، وأمــا احلــراب فهــي عصــا يف 

ـَّم يتـدربون علـى آلـة احلـرب ، وكيـف حيـاول طعـن عـدوه ،  للعـب هنـا أ واملراد 
ً تعلمــه يف تلــك األزمنــة ، وكــأنَّ  وعــدوه لدرقــة ؟!! وهــذا ممــا كــان مطلــو يتقيــه 

  األمر يف هذا قد مجع بني مصلحتني :
  املصلحة األوىل : إظهار الفرح ، والتوسع يف يوم العيد .
  املصلحة الثانية : تعلم ما يعني على احلرب يف املسجد .



  

  

 
 

١٥٢  
 

ــــذا يتبــــني خطــــأ مــــن قــــالوا أنَّ هــــذا منســــوٌخ ،    وأنَّ هــــذا ال جيــــوز مثلــــه يف و
املســجد ؛ ألنَّ هــذا اللعــب مل يكــن مقصــوداً بــه اللهــو الــذي هــو شــائٌع يف هــذه 
األزمنــة ، وإمنـَّـا املقصـــود بــه تعلـــم الطعــن ، واالتقـــاء كمــا يـــتعلم الرجــل الرمايـــة ، 

نَّ مثــل هــذا ال يكــون مــن اللهــو الباطــل ؛ لقولــه صــلو  ات وقــد أخــرب النــيب ملسو هيلع هللا ىلص 
طـل لـيس مـن اللهـو حممـوداً إال ثالثـ ديـب  ة :هللا وسالمه عليه : { كل هلـو 

أو أمثالــه لــيس ذا احلــديث الرجــل فرســه ، ومالعبتــه أهلــه ، ورميــه بقوســه } فهــ
ا هو من اللهو املباح .   من اللهو املمنوع ، وإمنَّ

ــا االســتدالل حبــديث : { جنِّبــوا مســاجدكم صــبيانكم ، وجمــانينكم }  فهــذا  أمَّ
لــدََّرق  احلــديث فيــه ضــعف ، واألمــر الثــاين : قــد تبــني لنــا ممــا ســبق أنَّ اللعــب 
من اللهو املباح ؛ ألنَّه مما يستعان به على معرفة احلروب يف ذلـك الـزمن ، وهللا 

ط اخليـــل  ســبحانه وتعـــاىل يقــول :  وأعـــدُّوا هلـــم مــا اســـتطعتم مـــن قــوة ومـــن ر
وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص : { أال إنَّ القوة الرمـي ؛ أال إنَّ  ترهبون به عدوَّ هللا وعدوكم 

  القوة الرمي ؛ أال إنَّ القوة الرمي }.
القـــوة ملقابلـــة الكفـــار ،  احلـــديث وجـــوب إعـــداد: يؤخـــذ مـــن اآليـــة ، و  خامســـا

وحمــاربتهم ، وكــلُّ زمــٍن لــه قــوٌة تليــق بــه ، ويف زمننــا هــذا إعــداد القــوة للجهــاد يف 
لتمرن ، والتمرس علـى اآلالت احلربيـة احلديثـة ؛ الـيت ال ختفـى سـواًء  سبيل هللا

ملصـــفحات ؛ أو  ت ؛ أو  لـــد غـــري ب؛ أو ظـــالت ال املنـــز لطـــائرات ؛ أو 
َّــــا داخلــــة يف قو  ــــة ؛ أل ـــن القــــوة احلديث ــــاىل : ذلــــك مـ ــــه تعــ وأعــــدوا هلــــم مــــا  لـ

  و التوفيق . استطعتم من قوة 



  

  

 
 

١٥٣  
 

وعنها : { أنَّ وليدًة سوداء كان هلا ِخباٌء يف املسجد ؛  – ٢٤٤/  ١١  
تيين ؛ فتحدَُّث عندي } احلديث متفق عليه .   فكانت 

يؤخـــذ مـــن هـــذا احلـــديث : جـــواز إســـكان املنقطـــع يف املســـجد ، والظـــاهر أنَّ   
هذا يكون يف رحبة املسجد ؛ ألنَّ كونه هلا خباٌء هذا يـدل علـى أنَّ هـذا اخلبـاء  

  رحبة ؛ اليت ليس فيها بناء ، ولكنَّه داخُل حتجري املسجد .كان يف ال
جــوا ز مكــوث املــرأة يف رحبــة املســجد ؛ وهــي  حلــديث علــىورمبــا يســتدل    

تـيهنَّ احلـيض  حائض ؛ ألنَّ هذه الوليدة من بنات آدم ، والبدَّ أن تكون ممـن 
 تعـاىل ؛ فكيف صـح بقاءهـا إال أن يكـون ذلـك جـائزاً يف رحبـة املسـجد ، وهللا

  أعلم .
دليـل علـى جـواز اعتكـاف املـرأة يف املسـجد أيضاً احلديث  ورمبا أخذ من هذا  

ــــاد علـــــى  ــــر الفسـ ــــاً لتَيسُّـ ــــاحل العامـــــة ، ومنعـ ــــاة للمصـ ـــن مراعـ ــــرم ، ولكــ بـــــدون حمـ
املفســـدين ؛ فإنَّـــه ينبغـــي أن ال تعتكـــف املـــرأة يف املســـجد إال ومعهـــا حمـــرم ؛ أو 

رة ، واملرضـى مبــرض الشــهوة ال يطمعــوا فيهــا ، زوٌج ؛ حـىت ال يطمــع أهــل الــدعا
  ويهجموا عليها ، و التوفيق .



  

  

 
 

١٥٤  
 

ــــس  - ٢٤٥/  ١٢   ـــــن أنــ ـــــلم : {  وعـ ــــه وسـ ـــــول هللا عليــ ــــال رسـ ـــــال : قــ قـ
ا دفنها } متفق عليه .   البصاق يف املسجد خطيئة ، وكفَّار

  يؤخـــذ مـــن هـــذا احلـــديث أوًال : أنَّ البصـــاق يف املســـجد خطيئـــة ، والبصـــاق   
كغراب ؛ ويقال البساق ، والبزاق ؛ وهـو مـاء الفـم إذا خـرج منـه ؛ ومـا دام فيـه 

  فهو ريق .
وأقــول البصــاقة ، والنخامــة ، واملخاطــة كلهــا منهــٌي عنهــا أن تقــع يف املســجد   

ـــا يف هـــذه احلالـــة تشـــكل قـــذارة تتقـــزز منهـــا نفـــوس املصـــلني ؛  بـــدون دفـــن ؛ ألَّ
ُ َعَلْيــــِه  { يقــــول : وهلــــذا فــــإنَّ جــــابر بــــن عبــــد هللا  َّ َِّ َصــــلَّى ا َ َرُســــوُل ا َ َأ

لَـِة اْلَمْسـِجِد  َ َهَذا ؛ َوِيف َيِدِه ُعْرُجوُن ابْـِن طَـاٍب ؛ فـَـرََأى ِيف ِقبـْ َوَسلََّم ِيف َمْسِجِد
ــا فـََقــاَل : أَيُُّكــمْ  َن ْلُعْرُجــوِن ، ُمثَّ أَقْـَبــَل َعَليـْ ِ ُ  ُخنَاَمــًة ، َفَحكََّهــا  َّ ــبُّ َأْن يـُْعــِرَض ا حيُِ

ُ َعْنــــُه ؟ قَــــاَل :  َّ ـــِرَض ا ــــبُّ َأْن يـُْعـ َعْنــــُه ؟ قَــــاَل : َفَخَشــــْعَنا ، ُمثَّ قَــــاَل : أَيُُّكــــْم حيُِ
َ َرُســوَل  ُ َعْنــُه ؟ قـُْلنَــا : َال أَيـُّنَــا  َّ َفَخَشــْعَنا ، ُمثَّ قَــاَل : أَيُُّكــْم حيُِــبُّ أَْن يـُْعــِرَض ا

َِّ ؛ قَــ ــَل َوْجِهــِه ؛ ا ــاَرَك َوتـََعــاَىل ِقَب ََّ تـََب ــاَم ُيَصــلِّي ؛ َفــِإنَّ ا اَل : َفــِإنَّ َأَحــدَُكْم ِإَذا َق
َفَال يـَْبُصَقنَّ ِقَبَل َوْجِهِه ، َوَال َعْن َميِيِنِه ، َوْليَـْبُصْق َعْن َيَسارِِه َحتَْت رِْجِلِه اْلُيْسـَرى 

ِدرٌَة ؛ فـَلْ  َ يَـُقْل بِثـَْوِبِه َهَكَذا ، ُمثَّ َطَوى ثـَْوبَُه بـَْعَضـُه َعلَـى بـَْعـٍض ؛ فَِإْن َعِجَلْت بِِه 
ـــوٍق ِيف  ـــِه ؛ َفَجـــاَء ِخبَُل ـــًىت ِمـــْن اْحلَـــيِّ َيْشـــَتدُّ ِإَىل أَْهِل ـــريًا فـََقـــاَم فـَ ـــاَل : أَُروِين َعِب ؛ فـََق

ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم ؛ فَ  َّ َِّ َصلَّى ا َجَعلَـُه َعلَـى رَْأِس اْلُعْرُجـوِن ؛ رَاَحِتِه ؛ فََأَخَذُه َرُسوُل ا
ـــوَق ِيف  ـــُتْم اْخلَُل ـــاَك َجَعْل َـــِر النَُّخاَمـــِة ؛ فـََقـــاَل َجـــاِبٌر : َفِمـــْن ُهَن ـــى أَث ُمثَّ َلطَـــَخ بِـــِه َعَل
َمَساِجدُِكْم } رواه مسـلم ، والعرجـون هـو مشـراخ النخـل إذا ذهـب عنـه السَّـعف 
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لنـاس ، ويف هـذا مـن  ، ويبس ، مث إنَّه عزل ذلك اإلمام ؛ أي منعه أن يصـلي 
الزجــر مــا فيــه حيــث يــدل علــى أنَّ النخامــة إذا كانــت ظــاهرة يف جــدار املســجد 
َّـــا منظـــٌر ســـيء ، وخطيئـــٌة توجـــب عـــزل اإلمـــام إذا تســـاهل بـــذلك ، وقـــد ورد  أ

؛ وكـذلك ورد النهـي لي صـالنَّهي عن البصاق يف جهة القبلة إذا كان اإلنسـان ي
لبصـــاق علـــى جهـــة اليســـار ؛  عـــن البصـــاق علـــى اليمـــني ، وأمـــر الشـــارع ملسو هيلع هللا ىلص 

والعلــة يف ذلــك أنَّ امللــك كاتــب احلســنات عــن اليمــني ، ورمبــا يالحــظ يف هــذا  
كيـــف يكـــرم كاتـــب احلســـنات ؛ فينهـــى عـــن البصـــاق إىل جهتـــه مـــع أنَّ كاتـــب 

  السيئات عن اليسار ؟ وكيف ال يكرم وهو ملك ؟ واجلواب عن هذا :
د قيــل أنَّ الشــيطان علــى جهــة اليســار ؛ وهــو يكــون أقــرب مــن امللــك ، قــ -١

  والبصاق يكون على الشيطان دون امللك .
تبـاع ، ومـا علينـا إال االمتثـال ، واال أنَّ هذا من علم الغيب الذي ال نعلمـه -٢

ا نص ؛ وهذا وجيه يف نظري .   ، وندع التعليالت اليت مل يرد 
ـا دفنهـا } كمــا ورد يف  نيـاً : إذا كـان البصـاق   يف املســجد خطيئـة { فكفار

  احلديث .
والــدفن يف زمننــا غــري ممكــن ؛ ألنَّ املســاجد إمــا أن تكــون مبلطــة ؛ أو تكــون    

مســمنتة ؛ وعليهــا الفــرش ؛ إذاً فالــذي ينبغــي للمســلم أن يبصــق يف ثوبــه ؛ فــإذا 
ل ، ويضـعها يف رجع إىل بيته غسله ؛ أو يتخذ مناديل ؛ فيبصق يف تلك املنادي

جيبــه ؛ فــإذا خــرج رماهــا ؛ وقــد ذكــر الصــنعاين رمحــه هللا " حــديث أيب ذر عنــد 
دت يف مساوئ أميت النخامة تكون يف املسجد ال تدفن ــمسلم مرفوعا : { وج



  

  

 
 

١٥٦  
 

ـــِيت َحَســـنـَُها َوَســـيِّئـَُها ؛  } " وهـــذا احلـــديث لفظـــه : { ُعرَِضـــْت َعَلـــيَّ أَْعَمـــاُل أُمَّ
ـــِق ، َوَوَجـــْدُت ِيف َمَســــاِوي فـََوَجـــْدُت ِيف حمََ  َـــاُط َعـــْن الطَّرِي اِســـِن أَْعَماِهلـَــا اْألََذى ُمي

  أَْعَماِهلَـا النَُّخاَعـَة َتُكوُن ِيف اْلَمْسِجـِد َال ُتْدفَـُن } رواه مسلم .
ً إىل ســـنن ســـعيد بـــن منصـــور: " أنَّ أ عبيـــدة بـــن   وذكـــر الصـــنعاين أيضـــا عـــاز

؛ فنسي أن يدفنها ؛ حىت رجـع إىل منــزله ، فأخـذ  اجلراح تنخم يف املسجد ليلة
ر ، مث جاء فطلبها حىت دفنهـا ، وقـال : احلمـد  حيـث مل تكتـب  شعلة من 

  علي خطيئًة الليلة " اهـ .
واخلالصــة أنَّ البصــاق علــى اليمــني ، ويف جهــة القبلــة منهــي عنــه ، والبصــاق    

إن كان على ترابـه فيجـب يف املسجد إن كان على جدره ؛ فيجب أن يزال ؛ و 
إلمسنــــت ؛ فإنَّــــه  أن يــــدفن ، وإن كــــان املســــجد مبلطــــا ؛ أو مصــــبوبة عرصــــته 
ينبغــي للمصــلي أن يبصــق يف ثوبــه ؛ كمــا علَّــم النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أصحـــابه حيــث قــال : 

  .ْل بِثـَْوبِِه َهَكَذا ، ُمثَّ َطَوى ثـَْوبَُه بـَْعَضُه َعَلى بـَْعٍض } ـــ{ فـَْليَـُقـ
لثــاً : وممـــا يؤخـــذ أيضــا مـــن قصـــة أيب عبيـــدة بــن اجلـــراح  أنَّ الـــذي ينبغـــي  

للمســلم أن يتــوقى البصــاق يف املســجد ؛ حــىت ال تكتــب عليــه ســيئة يف ذلــك ، 
  و التوفيق .



  

  

 
 

١٥٧  
 

قال : قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص { ال تقـوم السـاعة حـىت  وعنه  - ٢٤٦/  ١٣  
ـــن يتبــــاهى ال ــــاس يف املســــاجد } أخرجــــه اخلمســــة إال الرتمــــذي ، وصــــححه ابـ ن

  خزمية .
وعـن ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا قـال : قـال رسـول هللا صــلى  -٢٤٧/  ١٤  

أخرجـه أبـو داود ، وصـححه  }مـا أمـرت بتشـييد املسـاجد  {هللا عليه وسلم : 
  ابن حبان .

لتباهي التفـاخر حيـث يكـون كـل واحـد يريـد أن ي   كـون مسـجده أمجـل املراد 
من مسجد اآلخر ، وقد يصل األمر ببعضهم إىل االفتخار بذلك ، وكـلُّ ذلـك 
مذموٌم ؛ أي مذموٌم قصد املباهاة ، ومذمومة الزخرفة ؛ اليت تشغل املصلني عن 
خـــذ ببصـــر  ً متنوعـــًة  نَّ جتعـــل يف املســـجد ألـــوا اخلشـــوع يف الصـــالة ، وذلـــك 

ـــلي ؛ فتشــــغله عــــن صــــالته ، وتصــــ رف قلبــــه إىل التفكــــر يف تلــــك الزينــــة ؛ املصـ
ـــا ، ومـــن أجـــل ذلـــك ؛ فـــإنَّ عمـــر  حـــني بنـــا  والتأمـــل فيهـــا ، واإلعجـــاب 
ـَر  َك َأْن ُحتَمِّ َّ مسجد النيب ملسو هيلع هللا ىلص قـال ملنفـذ بنـاءه : " َأِكـنَّ النَّـاَس ِمـْن اْلَمطَـِر ، َوِإ

َا ، ُمثَّ َال يـَْعُمُرونـََهـا ِإالَّ قَلِـيًال  أَْو ُتَصفَِّر ؛ فـَتَـْفِنتَ النَّاسَ  ، َوقَاَل أََنٌس : يـَتَـَباَهْوَن ِ
  ، َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس : لَتـَُزْخرِفـُنـََّها َكَما َزْخَرَفْت اْليَـُهوُد َوالنََّصاَرى " رواه البخاري . 

ه وعلــى هــذا فــإنَّ زخرفــة املســاجد مذمومــة ، وحكمهــا الكراهــة ؛ ملــا تشــغل بــ  
ينبغــي ؛ نســأل هللا أن يوفــق اجلميــع  هــو الــذي هــاوتركبصــر املصــلي ، مث قلبــه ، 

  ملا حيبه ويرضاه .



  

  

 
 

١٥٨  
 

قــال الصــنعاين رمحــه هللا بعــد هــذا األثــر الــذي عــن عمــر : " أكــنَّ النــاس مــن   
ر أو تصفِّر ؛ فتفنت الناس " مثَّ كان عثمان واملـال يف زمنـه  ك أن حتمِّ ّ املطر ، وإ

ــنه مبــ ا اليقتضــي الزخرفــة ، ومــع ذلــك أنكــر بعــض الصــحابة عليــه ، أكثــر فحسَّ
وأول من زخرف املساجد الوليد بن عبد امللك وذلك يف أواخر عصر الصحابة 

  ، وسكت كثٌري من أهل العلم عن إنكار ذلك ؛ خوفا من الفتنة " اهـ .
لشـيد ، والشـيد هـو كـلُّ مـا طليـت    والتشييد للمسـاجد : هـو تـزيني املسـجد 
  احلائط من جصٍّ ، وحنوه . به 
ومن هذا احلديث يؤخذ أنَّ مجيـع املزوقـات واحملسـنات التنبغـي املبالغـة فيهـا ؛   

بل ينبغي أن يكون التحسني للمسجد معتدًال ، وقد تقدم أثر عمر يف ذلك ، 
  و التوفيق . 



  

  

 
 

١٥٩  
 

ت علــي قــال : قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : { عرضــ وعــن أنــس  -٢٤٨/  ١٥  
أجور أميت حىت القذاة خيرجها الرجل مـن املسـجد } رواه أبـو داود ، والرتمـذي 

  ، واستغربه ، وصححه ابن خزمية .
) والرتمـذي يف السـنن  ٤٦١يقول احملقـق : " رواه أبـو داود يف السـنن ( رقـم    
) قــال الرتمــذي : حــديٌث غريــب ال نعرفــه إال مــن هــذا  ٢٩١٦رقــم ٥/١٧٨( 

وذاكـرت بــه دمحم بــن إمساعيـل ؛ فلــم يعرفـه ، واســتغربه ؛ قــال دمحم  الوجـه ؛ قــال :
ـــن  -أي البخـــــاري  - ـــٍد مــ ــــن أحــ ـــــد هللا مساعـــــاً مـ ــــن عب ــــب بـ ـــرف للمطلـ وال أعــ

ـــن شــــهد خطبــــة النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ قــــال :  ــــه : حــــدثين مـ أصــــحاب النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص إال قول
رف للمطلـب مساعـا مـن أحـٍد مـن ومسعت عبد هللا بن عبد الرمحن يقول : ال نع

أصــحاب النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ قــال عبــد هللا : وأنكــر علــي بــن املــديين أن يكــون املطلــب 
مســـع مــــن أنــــس ؛ قلـــت : وعلــــة احلــــديث االنقطـــاع ؛ وصــــححه ابــــن خزميــــة يف 

  ) " اهـ بتصرف . ١٢٩٧رقم  ٢٧١/  ٢صحيحه ( 
 بــن املطلــب بـن حنطــب بــن قـال احلــافظ يف التقريـب : " املطلــب بــن عبـد هللا  

احلــارث املخزومــي ؛ صــدوٌق ؛ كثــري التــدليس واإلرســال ؛ مــن الرابعــة ؛ روى لــه 
  األربعة " اهـ .

ـــة أخـــرى ، وهللا ســـبحانه     بـــٌت مـــن أدل أمـــا مـــا يفيـــده هـــذا احلـــديث : فهـــو 
وتعاىل يقول : { إنَّ هللا ال يضـيع عمـل عامـل مـنكم }ويقـول : { فمـن يعمـل 

خــرياً يــره ، ومــن يعمــل مثقــال ذرة شــراً يــره } فــاحلرص علــى اإلكثــار مثقــال ذرة 
؛ هــذا ممــا يكثرهــا ،  الســتكثار مــن األعمــال الصــاحلة ، ولــو قلــتمــن األجــور 



  

  

 
 

١٦٠  
 

ـــن هللا ، و  ــــق مـ ـــت احلســــنات ، والتوفي ــــؤدي إىل قلـ والزهــــد والتهــــاون فيهــــا ي
  التوفيق .

  
 ملسو هيلع هللا ىلص : { إذا دخـل قـال : قـال رسـول هللا وعن أيب قتادة  -٢٤٩/  ١٦   

  أحدكم املسجد ؛ فال جيلس حىت يصلي ركعتني } متفق عليه .
ــــي الــــداخل إىل املســــجد أن جيلــــس بــــدون    يؤخــــذ مــــن هــــذا احلــــديث أوًال : 

  صالة ؛ فقد أمره النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يصلي ركعتيـن قبل أن جيلس .
ـــلى هللا    وجوب حتية املسجد ؛ ألنَّ نياً : ويستفاد من هذا األمر    ــــيب صـــ النــ

ـــا وقـــت املنـــع ؛ وهـــو وقـــت اخلطبـــة ، ومـــن أجـــل ذلـــك فقـــد  عليـــه وســـلم أمـــر 
ــا ، وممــن ذهــب إىل ذلــك الصــنعاين يف العــدة   ذهــب بعــض أهــل العلــم إىل وجو

  كما أشار إليه هنا ، واأللباين ، ومجاعة من احملدثني أتباع األثر .
م إىل أن حتيــة املســجد ســنة مؤكــدة ، واســتدلوا علــى وذهــب مجهــور أهــل العلــ  

ــــن الصــــامت وغــــريه : { َمخْــــُس  ــــادة ب نَّ النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــــال يف حــــديث عب ذلــــك 
ًئا  ِـنَّ ملَْ ُيَضـيِّْع ِمـنـُْهنَّ َشـيـْ َُّ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى اْلِعبَـاِد ؛ َفَمـْن َجـاَء ِ َصَلَواٍت َكتَـبَـُهنَّ ا

ِـنَّ ،  اْسِتْخَفافًا َِْت ِ َِّ َعْهٌد أَْن يُْدِخلَـُه اْجلَنـََّة ، َوَمـْن ملَْ  ِحبَقِِّهنَّ ؛ َكاَن َلُه ِعْنَد ا
بَـُه ، َوِإْن َشـاَء أَْدَخلَـُه اْجلَنَّـَة } رواه مالـك  َِّ َعْهـٌد ؛ ِإْن َشـاَء َعذَّ فـََلْيَس َلُه ِعْنـَد ا

املتفــق عليــه مــن حــديث طَْلَحــَة بْــَن يف املوطــأ وأبــو داود وغريمهــا ، ويف احلــديث 
ــِل  ــِه َوَســلََّم ِمــْن أَْه ُ َعَلْي َّ َِّ َصــلَّى ا َِّ يـَُقــوُل : { َجــاَء َرُجــٌل ِإَىل َرُســوِل ا ُعبَـْيــِد ا
َ ، فَــِإَذا ُهــَو  ئِــَر الــرَّْأِس ُيْســَمُع َدِويُّ َصــْوتِِه ، َوَال يـُْفَقــُه َمــا يـَُقــوُل ؛ َحــىتَّ َد َ َجنْــٍد 
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َُّ َعَلْيــِه َوَســـلََّم : َمخْــُس َصــَلَواٍت يَ  َِّ َصــلَّى ا ْســَالِم ؟ فـََقــاَل َرُســوُل ا ْســَأُل َعــْن اْإلِ
رَُهــــا ؟ قَــــاَل َال ؛ ِإالَّ َأْن َتطَــــوََّع . قَــــاَل  لَــــِة ؛ فـََقــــاَل : َهــــْل َعَلــــيَّ َغيـْ ِيف اْليَـــــْوِم َواللَّيـْ

ــِه َوسَ  ُ َعَلْي َّ َِّ َصــلَّى ا ـــلَّ َرُســوُل ا ـــَم : َوِصــَياُم َرَمضَ ـــ ــرُُه ؟ ــ اَن . َقــاَل : َهــْل َعَلــيَّ َغيـْ
ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم الزََّكـاَة  َّ َِّ َصـلَّى ا قَاَل َال ؛ ِإالَّ أَْن َتَطوََّع . قَاَل : َوذََكـَر لَـُه َرُسـوُل ا

ُرَهــا ؟ قَــاَل : َال ؛ ِإالَّ أَْن َتطَـــوَّ  َع . قَــاَل : فَــَأْدبـََر الرَُّجـــُل ؛ . قَــاَل : َهــْل َعلَـــيَّ َغيـْ
ُ َعَلْيــِه  َّ َِّ َصـلَّى ا َِّ َال أَزِيُد َعَلى َهَذا َوَال أَنـُْقُص ؛ قَاَل َرُسـوُل ا َوُهَو يـَُقوُل : َوا
 َوَسلََّم : أَفْـَلَح ِإْن َصَدَق } وأقول أن قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص : { َمخُْس َصـَلَواٍت َكتَــبَـُهنَّ 

ًئا اْســــِتْخَفافًا  ِــــنَّ ملَْ ُيَضــــيِّْع ِمــــنـُْهنَّ َشــــيـْ َُّ َعــــزَّ َوَجــــلَّ َعلَــــى اْلِعبَــــاِد ؛ َفَمــــْن َجــــاَء ِ ا
ِـنَّ ، فـَلَـْيَس لَـُه  َِْت ِ َِّ َعْهـٌد أَْن يُْدِخلَـُه اْجلَنـََّة ، َوَمـْن ملَْ  ِحبَقِِّهنَّ ؛ َكاَن َلُه ِعْنـَد ا

َِّ َعْهــٌد ؛ إِ  بَــُه ، َوِإْن َشــاَء أَْدَخلَــُه اْجلَنَّــَة } فهــذا احلــديث لــيس ِعْنــَد ا ْن َشــاَء َعذَّ
فيه داللة على أنَّ هللا مل يكتب على العبد شـيئا غريهـا ، ولكـن داللتـه أنَّ هللا مل 
يكتــب علــى العبــاد يف اليــوم والليلــة صــالة تتكــرر بتكــرر الليــل والنهــار إال هــذه 

ات أخرى هي دون اخلمس يف الوجـوب ؛ اخلمس ، وال ينفي ذلك وجود واجب
إذ أنَّ اخلمــس الصــلوات املفروضــة ؛ مــن تــركهنَّ ؛ أو تــرك واحــدة مــنهنَّ عامــداً  
كفر ؛ دون من أداهن منتقٌص هلنَّ ، وإنَّ هـذه الصـالة تتعلـق بـدخول املسـجد 

  ؛ فمن دخل املسجد فعليه أن ال جيلس حىت يصلي ركعتني .
 : { أفلــح إن صــدق } لــيس معــىن ذلــك أنَّ املنــتقص يــدخلها نيــاً : قولــه ملسو هيلع هللا ىلص

دون مؤاخـــذه ؛ أو مغفـــرة ، ولكـــن ســـيكون مآلـــه دخـــول اجلنـــة ، وأمـــا احلـــديث 
الذي فيه : { عن أيب الزاهرية ، قـال : كنـت جالسـا مـع عبـد هللا بـن بسـر يـوم 
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س ، اجلمعة ؛ فما زال حيدثنا حىت خرج اإلمام ، فجاء رجل يتخطى رقاب النـا
ورســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خيطــب فقــال لــه : اجلــس فقــد آذيــت ، وآنيــت } رواه احلــاكم 
وابن حبان وغريمها ، فهـذا لـيس فيـه أنـَّه مل يصـلي حتيـة املسـجد ؛ بـل قـد يكـون 
حيــة مــن املســجد ، مث ختطــى ؛ ليقــرب ، ويســمع  أنَّــه صــلى حتيــة املســجد يف 

  اخلطبة أكثر .
نَّ النــيب صــلى هللا وقـد اســتدل األلبــ    اين رمحــه هللا علــى وجــوب حتيــة املســجد 

ـــو وقــــت خطبــــة اجلمعــــة ؛ كمــــا يف  ــــا يف وقــــت النهــــي ؛ وهـ عليــــه وســــلم أمــــر 
َِّ  قَـاَل : {  احلديث عند مسلم صحيح مسلم من حديث َجاِبِر ْبِن َعْبـِد ا

ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم َخيْطُــُب ؛ َجــاَء ُســَلْيٌك اْلَغَطَفــاِينُّ يـَــْوَم اْجلُُمَعــِة َورَ  َّ َِّ َصــلَّى ا ُســوُل ا
َ ُســـَلْيُك قُـــْم فَـــارَْكْع رَْكَعتَــــْنيِ ، َوَجتَـــوَّْز ِفيِهَمـــا ، ُمثَّ قَـــاَل : ِإَذا  َفَجلَـــَس فـََقـــاَل لَـــُه : 

َمــاُم َخيْطُــُب ؛ فـَْليَـرَْكــْع رَْكَعتَـــْنيِ  ، َوْليَـَتَجــوَّْز ِفيِهَمــا } َجــاَء َأَحــدُُكْم يـَــْوَم اْجلُُمَعــِة َواْإلِ
ـــرح عمــــدة األحكــــام ج  ســــيس األحكــــام شـ /   ٢وقــــد رجَّحــــت الوجــــوب يف 

لرجحــــان األدلــــة عنــــدي ؛ كمــــا وضَّــــحه الشــــيخان الصــــنعاين ، واأللبــــاين  ١٦٤
  رمحهما هللا .

ـــليكاً  ـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص ســ ــــر الن ــــد أمـ ــوس ؛ فقـ جللـــ ــــوت  ـــــة املســـــجد ال تفـ ـــــاً : أنَّ حتي لث
ن يقــوم ؛ فيصــلي ركعتــني ، وأمــر أ ذر أن يقــوم فيصــليها ، وعلــى الغطفــ اين 

ما . يت  سياً ؛ أو جاهًال ؛ فنبِّه على ذلك ؛ فعليه أن    هذا فمن جلس 
رابعـاً : يف قصـة ســليك رداً علـى املالكيــة ، واحلنفيـة يف قـوهلم بعــدم جـواز ركعــيت 

  التحية يف وقت اخلطبة .
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ســجد تفعــل يف وقــت النَّهــي غــري املغلــظ ؛ أي بعــد صــالة خامســاً : أنَّ حتيــة امل
الفجر ، وبعد صالة العصر ، وقبل أن تتهيأ الشمس للطلوع أو الغـروب ، ويف 

ما على األصح .   هذين الوقتني جتوز صال
ا ؛ مــسادســاً : أن بعــد هــذين الــوقتني وقتــني مغلظــني ؛ أي أنَّ النهــي مغلــظ فيه

يأ الشمس للطلـوع أو  أن إالَّ ال جيـوز  الغـروب ؛ ففـي هـذين الـوقتنيوهو عند 
م عنهـــا ؛ أو نسيهة الفريضـــتصـــلى  ــــملـــن  ـــ ا ؛ ألنَّ النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص أخـــرب أنَّ الكفـــار ـــ

ا .   يسجدون هلا عند طلوعها ، وغرو
ســابعاً: هـــل جيـــب علــى الـــداخل إىل املســـجد مــرة بعـــد مـــرة هــل جيـــب عليـــه أن 

   هذا خالف ذكره ابن دقيق العيد .يكرر التحية أم ال ؟ يف
مناً : مـن فاتتـه ركعـيت الظهـر هـل جيـوز لـه أن يقضـيها بعـد العصـر ؛ كمـا فعـل 
شــــتغاله عنهــــا ، وأنـَّـــه صــــالها ،  النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص حــــني فاتتــــه ركعــــيت الظهــــر البعديــــة 

ه وأثبتها ؛ فهل جيوز ملن حصل له مثـل هـذا السـبب ، وفاتـت عليـه هـل جيـوز لـ
قضائها أم ال جيوز ؟ هذا حمـل نظـر ، وخـالف بـني أهـل العلـم ، ولكـن األقـرب 
فيما أرى أنَّه تَعارَض يف هـذه املسـألة قـول وفعـل ؛ فالفعـل حيتمـل اخلصوصـية ؛ 
ـــن  ــــا القــــول فــــال حيتمــــل اخلصوصــــية ؛ ألنَّــــه خطــــاٌب للمكلفــــني ؛ فــــالنَّهي عـ أمَّ

ى فيه امل َ كلفني عن الصالة بعـد العصـر الصالة بعد العصر قول من الشارع ؛ 
، وصالته لركعيت الظهر بعـد العصـر فعـل لـه ، ويكـون الفعـل حيتمـل اخلصوصـية 

يه ، و التوفيق .   ؛ فاألقرب أنَّ الواجب علينا االمتناع عن 
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{ إذا قمـت إىل الصـالة  أنَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال : عن أيب هريرة  -٢٥٠/  ١   

؛ فأسبغ الوضوء ، مث استقبل القبلة ، فكرب ، مثَّ اقرأ ما تيسـر معـك مـن القـرآن 
، مث اركـــع حـــىت تطمـــئن راكعـــاً ، مث ارفـــع حـــىت تعتـــدل قائمـــاً ، مث اســـجد حـــىت 
تطمئن ساجدا ، مث ارفع حىت تطمـئن جالسـاً ، مث اسـجد حـىت تطمـئن سـاجداً 

ها } أخرجه السبعة ؛ واللفـظ للبخـاري ، والبـن ، مث افعل ذلك يف صالتك كلِّ 
سناد مسلٍم : { حىت تطمئن قائماً } .   ماجة 

ـــــــومثلــه يف ح -٢٥١/  ٢   ـــــديث رفاعــ ــــ ة بــن رافــع عنــد أمحــد ، وابــن حبــان : ـــ
{ حـــــىت تطمـــــئنَّ قائمـــــاً } وألمحـــــد : { فـــــأقم صـــــلبك حـــــىت ترجـــــع العظـــــام } 

ـا التـتم صـالة أحدكــم وللنَّسـائي ، وأيب داود من  َّ حديث رفاعة بن رافع : { إ
حــىت يســبغ الوضــوء كمــا أمــره هللا تعــاىل ، مثَّ يكــرب هللا تعــاىل ، وحيمــده ، ويثــين 
عليه } وفيها : { فإن كان معك قـرآٌن فـاقرأ ، وإالَّ فامحـد هللا ، وكبّــِره ، وهلِّلـه 

مِّ الكتــــاب ، ومبـــا شـــا ء هللا } والبـــن حبـــان : { مثَّ } وأليب داود : { مثَّ اقـــرأ 
  مبا شئت } . 

أقــول هــذا احلــديث يقــال لــه حــديث املســيء صــالته ، وذلــك : { َأنَّ َرُســوَل   
َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َدَخَل اْلَمْسِجَد ، فَـَدَخَل َرُجـٌل ، َفَصـلَّى ، َفَسـلََّم َعلَـى  َِّ َصلَّى ا ا

ُ َعَلْيــــِه وَ  َّ َســــلََّم ، فـَــــَردَّ ، َوقَـــاَل : اْرِجــــْع َفَصــــلِّ ؛ فَِإنَّــــَك ملَْ ُتَصــــلِّ ، النـَّــِيبِّ َصــــلَّى ا
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ــِه َوَســلََّم ؛  ُ َعَلْي َّ فـََرَجــَع ُيَصــلِّي َكَمــا َصــلَّى ، ُمثَّ َجــاَء ، َفَســلََّم َعَلــى النَّــِيبِّ َصــلَّى ا
ً ؛ فـََقــاَل : وَ  ْحلَــقِّ َمــا فـََقــاَل : اْرِجــْع َفَصــلِّ ؛ فَِإنَّــَك ملَْ ُتَصــلِّ ثَــَال ِ ــَك  الـَّـِذي بـََعَث

َرُه ؛ فـََعلِّْمِين ؛ فـََقاَل ِإَذا ُقْمـَت ِإَىل الصَّـَالِة...} احلـديث ولـذلك فـإن  ُأْحِسُن َغيـْ
هــــذا احلــــديث خــــرج خمــــرج التعلــــيم ، وبيــــان الواجبــــات ، ومــــن أجــــل هــــذا فقــــد 

نَّـــ ه غـــري اســـتدل الفقهـــاء مبـــا ورد األمـــر بـــه فيـــه أنَّـــه واجـــٌب ، ومـــا ســـكت عنـــه 
  واجب . 

وأقول : يؤخذ من احلديث أوًال وجوب النية ؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص : { إذا قمـت إىل    
  بنية .ذلك  يكون أنَّهالصالة } والقيام إىل شيء حمدد يدل على 

نيــاً : يؤخــذ مــن قولــه : { إذا قمــت إىل الصــالة ؛ فأســبغ الوضــوء } وجــوب 
لوضــوء الوضــوء لكــل صــالة مــا مل يكــن متو  ضــأ ، وقــد يقــال أنَّ النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أمــر 

لغسـل إذا كـان جنبـاً ؟ واجلـواب أنَّ الغسـل للجنابـة أمـٌر  مـر  عند القيام ؛ ومل 
در ؛ فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص أتـى مبـا يكثـر وقوعـه دون مـا نـدر ، فـالعلم أنَّ مـن قـام وعليـه 

الغتسال . جنابة ؛   فإنه مطالب 
لثـــاً: يؤخـــذ مـــن قولـــه : { مث اســـتقبل القبلـــة ؛ فكـــربِّ } أنَّ الواجـــب اســـتقبال 

  القبلة ، والتحري فيها قبل البدء يف الصالة.
ـــــــرابعــــاً : يؤخــــذ منــــه أنَّ تكبــــرية اإلح ـــــــرام ركــــن ؛ لقولـ مث اســــتقبل القبلــــة ؛ ه :{ ــ

  فكربِّ } .
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ـــوارد ؛ هللا ــــظ الــ للفــ ــــوٌب  ـــري مطلــ ــظ التكبــ ــــر خامســـــاً: أنَّ لفــــ ـــرب ؛ ألنَّ األمــ  أكـــ
لتكبـري مفهومـه هــذا ؛ وفيـه ردٌّ علــى احلنفيـة ، والظاهريـة ؛ حيــث التـزم احلنفيــة 

  ية جزء آخر .جزٌء دون اآلخر ، والتزم الظاهر 
ــا ، ومــن كــان قــادراً  إلتيــان  سادســاً: أنَّ تكبــرية اإلحــرام ال تصــح الصــالة إال 

  . على القيام ؛ فال تصح منه إال من قيام
ســـابعاً: أنَّ مـــن كـــربَّ لإلحـــرام يف الفريضـــة جالســـاً ؛ أو منحنيـــاً ؛ فصـــالته غـــري 

ا و  يت    هو واقف .صحيحة حىت 
منــاً : يؤخــذ مـــن قولــه : { مث اقـــرأ مــا تيســر معـــك مــن القـــرآن } عــدم تعيـــني 

فِـيِهنَّ الفاحتة ، ولكـن الروايـة األخـرى أليب داود : { فـَُيَصـلِّي َمثَـاِينَ رََكَعـاٍت يـَْقـرَأُ 
. { ُ َّ ُمِّ اْلِكَتاِب ؛ َوُسوَرٍة ِمْن اْلُقْرآِن ، َوَما َشاَء ا ِ   

ـذا احلــديث علـى عــدم وجـوب دعــاء االسـتفتاح ، ولكــن ورد  سـعاً : اســتدل 
 َ يف الروايــة األخــرى أليب داود : { َوَميَْســَح ِبَرْأِســِه َورِْجَلْيــِه ِإَىل اْلَكْعبَـــْنيِ ، ُمثَّ ُيَكــربِّ

 ََّ  َعزَّ َوَجلَّ ؛ َوَحيَْمَدُه ، ُمثَّ يـَْقرَأَ ِمْن اْلُقْرآِن َما أَِذَن َلُه ِفيِه َوتـََيســََّر } فـدل علـى ا
أنَّ محد هللا والثناء عليـه قبـل قـراءة الفاحتـة املقصـود بـه دعـاء االسـتفتاح ، وعلـى 

نَّ دعاء االستفتاح سنة مؤكدة .   هذا فيقال 
القــراءة يف القيــام ، وتتعــنيِّ فاحتــة الكتــاب علــى مــن  عاشــراً : يؤخــذ منــه وجــوب

ا .    يستطيع قراء
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احلادي عشر : ومـن مل يسـتطع قـراءة فاحتـة الكتـاب أجـزأه مـن ذلـك التسـبيح ، 
والتحميــد ، والتهليـــل ، والتكبـــري يف تلــك احلالـــة الراهنـــة حــىت يـــتمكن مـــن تعلـــم 

  فاحتة الكتاب . 
ــر ؛ فــإنَّ الثــاين عشــر : إذا مــرَّ وقــٌت ميكنــه  أن يــتعلم فيــه فاحتــة الكتــاب ، وقصَّ

الصــــالة ملــــن يقــــرأ بفاحتــــة  {الظــــاهر عــــدم صــــحة صــــالته ؛ لقــــول النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص : 
مِّ القـــرآن فهـــي خـــداٌج ؛ {ولقولـــه ملسو هيلع هللا ىلص :  الكتـــاب } كـــل صـــالٍة اليقـــرأ فيهـــا 

  .  }فهي خداٌج ؛ فهي خداٌج غري متام 
يؤخذ منه وجوب ؛ بل وفرضية قراءة فاحتة الكتاب ملن يستطيع الثالث عشر : 

  ذلك . 
ـــام بقـــدر قـــراءة  الرابـــع عشـــر : يؤخـــذ منـــه أي مـــن هـــذا احلـــديث ؛ وجـــوب القي

  الفاحتة على من هو قادٌر على القيام . 
اخلــامس عشــر : يؤخــذ منــه وجــوب الركــوع علــى اهليئــة املطلوبــة احملــددة يف هــذا 

  احلديث . 
ـــركبتني ، وأن ميــــدَّ ظهــــره ،  الســــادس عشــــر : مــــن تلــــك اهليئــــة أن يلقــــم كفيــــه الـ

ويهصره ، وأن جيايف يديه عن جنبيه حـىت يسـتوي ظهـره ؛ فهـذه الكيفيـة واجبـٌة 
  على كلِّ من يقدر عليها ، وواجٌب تعلمها على من جيهلها . 

السابع عشر : وجوب الرفع من الركوع ، واالعتدال فيه ؛ حـىت يطمـئنَّ املصـلي 
  تعود الفقرات إىل أماكنها يف حال القيام . ، و 
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الثامن عشر : وجوب السجود علـى اهليئـة املـذكورة يف هـذا احلـديث ؛ وهـي أن 
شـــرمها ، ويســـجد بينهمـــا حبيـــث يتحامـــل  يضـــع كفيـــه مضـــمومة األصـــابع ؛ ال 

  على جبهته ، ويضع أنفه مع اجلبهة ، ويطمئن . 
صـباً  التاسع عشـر : أن يرفـع مـن السـجود ، وجيلـس مفرتشـاً رجلـه اليسـرى ، و

ربِّ اغفـر يل ، وارمحـين  {رجله اليمىن ، ويطمئن بقدر ما يقول الـذكر الـوارد : 
  .  }، وارزقين ، واجربين ، واهدين ، وعافين ، واعف عين 

العشـــرون : أن يســـجد الســـجدة الثانيـــة حـــىت يطمـــئنَّ كمـــا وِصـــَف يف الســـجدة 
  األوىل . 

  الطمأنينة يف األركان كلِّها .  احلادي والعشرون : وجوب
الثـاين والعشـرون : قــد ورد يف بعـض ألفــاظ احلـديث الـذكر يف كــلٍّ مـن الركــوع ، 
ــــو  ــــني الســــــجدتني ؛ فــــــدلَّ علــــــى أنَّ الــــــذكر ؛ وهــ واالعتــــــدال ، والســــــجود ، وبــ
التسبيح ؛ سبحان ريب العظـيم يف الركـوع ، وسـبحان ريب األعلـى يف السـجود ، 

داً كثــرياً طيبــاً مباركــاً فيــه يف االعتــدال ، وربِّ اغفــر يل ، وربنــا ولــك احلمــد ؛ محــ
 لــى وجــوب هــذا الــذكر ، وأنَّ مــن ســهاوارمحــين بــني الســجدتني ، وهــذا يــدل ع

ـذه  عنه وجـب عليـه سـجود السـهو يف ذلـك ؛ وهـو قـول اإلمـام أمحـد ؛ أخـذاً 
؛ اليشــرع الروايــة ، وذهــب اجلمهــور إىل أنَّ الــذكر يف هــذه األركــان ســنٌة مؤكــدة 

  سجود السهو ؛ لرتكه . 
  فهذه فوائد املأخوذة من هذا احلديث .    
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لصــــالة : وهــــو ردُّ الســــالم ، وتكريــــره إذا كــــان الفــــارق   ومنهــــا فوائــــد التتعلــــق 
ملعروف ، والنهي عن املنكر ، وأنَّ منه مواجهة املخطئ خبطـأه  يسرياً ، واألمر 

  ت . يف قوله صلِّ فإنَّك مل تصلِّ ثالث مرا
وفيـــه ردٌّ علـــى القاعـــدة : " نتعـــاون فيمـــا اتفقنـــا عليـــه ، ويعـــذر بعضـــنا بعضـــاً    

طلة ؛ مردودٌة .  ا قاعدٌة  َّ   فيما اختلفنا فيه " وأ
وكذلك القاعدة األخرى ؛ الـيت هـي " وحـدة الصـف ال وحـدة الـرأي " وهـذه   

  أموٌر يكررها أصحاب احلزبيات ، فيأتون هلا بقوالب شىت . 
يه ردٌّ على من زعم أنَّ إنكار املنكر تفريٌق ، وردٌّ على من زعـم أنَّ الواجـب وف  

؛ ملواجهــة العــدو ، ونقــول أنَّ  يف هــذه احلالــة إذا كــان صــفنا واحــداً أن نســكت 
الواجب أن يكون صفنا واحٌد علـى احلـق ، وهللا تعـاىل قـد أمـر بـذلك يف قولـه 

 : كــم فــاتقون وأنَّ هــذه أمــتكم أمــًة واحــدًة وأ رب  واحلمــد  علــى وضــوح
ــــت أصـــــحاب  ـــض الباطـــــل وخذالنـــــه ، ونســـــأل هللا أن يثبـ ــــه ، ودحــ احلـــــق وبيانـ
لكتــاب والســنة ، والنابــذين لــآلراء الضــالة املضــلة ،  العقيــدة الســلفية اآلخــذين 

  واحلمد  رب العاملني . 
  
قــال : { رأيــت رســول هللا صــلى  وعــن أيب محيــد الســاعدي  -٢٥٢/  ٣  
 عليـــه وســـلم إذا كـــربَّ جعـــل يديـــه حـــذو منكبيـــه ، وإذا ركـــع أمكـــن يديـــه مـــن هللا

ركبتيــه ، مثَّ هصــر ظهــره ؛ فــإذا رفــع رأســه اســتوى حــىت يعــود كــلُّ فقــاٍر مكانــه ؛ 
طـــراف أصـــابع  فـــإذا ســـجد وضـــع يديـــه غـــري مفـــرتٍش والقابضـــهما ، واســـتقبل 
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ســـرى ، ونصــــب رجليـــه القبلـــة ، وإذا جلـــس يف الـــركعتني جلــــس علـــى رجلـــه الي
اليمــىن ، وإذا جلــس يف الركعــة األخــرية قــدَّم رجلــه اليســرى ، ونصــب األخــرى ، 

  وقعد على مقعدته } أخرجه البخاري . 
ترمجــة أيب محيــد الســاعدي : قــال الصــنعاين رمحــه هللا : " ( وعــن أيب محيــد )   

بصيغة التصغري ( الساعدي ) هو أبو محيد بن عبد الرمحن بـن سـعد األنصـاري 
خلزرجـــي الســـاعدي ؛ منســـوٌب إىل ســـاعدة ؛ وهـــو أبـــو اخلـــزرج املـــدين ؛ غلـــب ا

  عليه كنيته ؛ مات يف أواخر والية معاوية " اهـ . 
ــــه :  رأيــــت رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا كــــربَّ جعــــل يديــــه حــــذو  {أوًال : يؤخــــذ مــــن قول

ة أي جعـــل كفيـــه حـــذو منكبيـــه ؛ وهـــذا هـــو رفـــع اليـــدين عنـــد تكبـــري  }منكبيـــه 
  اإلحرام ، والرفع عند التكبري فيه مخسة مذاهب : 

املــذهب األول : مــذهب اجلمهــور : وهــو الرفــع يف املواضــع األربعــة عنــد تكبــرية 
اإلحــــرام ، وعنــــد اهلــــوي للركــــوع ، وعنــــد الرفــــع مــــن الركــــوع ، وعنــــد القيــــام مــــن 

لر  ذا قال اإلمام أمحد والشافعي ، وقال اإلمام أمحـد  فـع يف التشهد األول ، و
املواضع الثالثة : عند تكبرية اإلحرام ، وعند الركـوع ، وعنـد الرفـع مـن الركـوع ، 
لرفـــع عنـــد القيـــام مـــن التشـــهد األول علـــى صـــحة احلـــديث بـــه ،  وعلَّـــق القـــول 

  وادعي بعد ذلك مذهباً للشافعي رمحه هللا . 
لرفــع يف املواضــع الثالثــة وعنــه رو  نيــة املــذهب الثــاين : قــول اإلمــام مالــك  ايــُة 

  بقصره على تكبرية اإلحرام ، واملشهور عنه األول .



  

  

 
 

١٧١  
 

املـــذهب الثالـــث :  أنَّ الرفـــع اليشـــرع إالَّ عنـــد تكبـــرية اإلحـــرام وهـــو قـــول أليب 
حنيفة وأهل الكوفة ، واهلادوية ، واستدلوا على ذلك حبديث ضـعيف ؛ وهـو : 

يديه إىل قريٍب من أذنيه ، مثَّ اليعود  أنَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا افتتح الصالة رفع {
ب {رواه أبو داود ، واستدلوا حبديث :  } ـا أذ مايل أراكـم رافعـي أيـديكم كأ

وهذا القول قوٌل ضـعيف ؛ لضـعف دليلـه ؛  }خيٍل مشس ؛ اسكنوا يف الصالة 
ــذه الروايــة الضــعيفة ؛ قاصــدين  ــم تركــوا األدلــة الصــحيحة ، وأخــذوا  َّ علمــاً 

خـــذ ــــــــتربيـــر مـــذهب إمـــامهم ، وإنَّ الواجـــب علـــى كـــلِّ طالـــب علبـــذلك  ٍم أن 
  لدليل ؛ الذي صحَّ عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص .  

املـذهب الرابـع : أنَّ رفــع اليـدين مشـروٌع يف كــلِّ خفـٍض ورفـع ؛ وقــد دلـَّت علــى 
حَّحه ذلـــك أدلـــٌة منهـــا حـــديٌث عـــن مالـــك بـــن احلـــويرث  عنـــد النســـائي صـــ

احلافظ ابن حجر يف الفتح ، ومنها حـديٌث عـن أنـس  يف احمللَّـى البـن حـزم 
، ومنها حديثان عن أيب هريرة ، ووائل بـن حجـر رضـي هللا عنهمـا يف سـنن أيب 

  داود .
وكــلُّ هــذه األحاديــث تــدل علــى مشــروعية رفــع اليــدين عنــد تكبــرية اإلحــرام ،   

ن الركوع ، وعنـد اهلـوي للسـجود ، وعنـد الرفـع مـن وعند الركوع ، وعند الرفع م
  السجود للقيام . 

هــذا فيــه صــفٌة  }وإذا ركــع أمكــن يديــه مــن ركبتيــه  {نيــاً : يؤخــذ مــن قولــه : 
الركـــوع ، وكمـــا تقـــدم يف حـــديث املســـيء ؛ فـــإذا ركعـــت فاجعـــل راحتيـــك علـــى 

  .  }ركبتيك ، وامدد ظهرك ، ومكِّن ركوعك 



  

  

 
 

١٧٢  
 

قال اخلطايب : " أي ثنـاه يف اسـتواء مـن غـري  }هصر ظهره مث { لثاً : قوله : 
ً حبيــث يســتوي أســافل ظهــره مــع  تقــويس " ومعــىن ذلــك أن جيعــل ظهــره مســتو

  أي مدَّد بينها .  }وفرَّج بني أصابعه  {رأسه . ويف رواية : 
أي مـن الركـوع قـال الصـنعاين : "  }فإذا رفع رأسه استوى  {رابعاً : يف قوله : 

 }فقال مسع هللا ملن محده اللهـمَّ ربنـا لـك احلمـد ، ورفـع يديـه  {داود : زاد أبو 
دة :  مــا منكبيــه معتــدًال  {ويف روايــة لعبــد احلميــد ز } { حــىت حــىت حيــاذي 

  مجع فقارة ، وهي عظام الظهر " اهـ .  يعود كلُّ فقاٍر مكانه } 
اإلفـرتاش  } وضع يديه غري مفـرتٍش والقابضـهما فإذا سجد {خامساً : قوله : 

ن[ علـى األرض ]الكفـني هو وضع الـذارعني مـع  يضـمهما إليـه ؛  ، والقـبض 
ـــن ]  فاليضــــم األصــــابع [ عنــــد الســــجود بــــل يبــــددمها قلــــيًال ، ويرفــــع مرفقيــــه عـ

ـــن جنبيـــــه [ األرض ، وجيـــــايف بطنـــــه عـــــن فخذيـــــه ،  ويســـــتقبل  ،] وعضـــــديه عــ
  طراف أصابع رجليه القبلة .

طراف أصـابع رجليـه القبلـة } ستقوا {سادساً : قوله :  قـال الصـنعاين : " بل 
يت بيانه يف شرح حديث :    . { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم } و

وإذا جلـس يف الـركعتني جلـس علـى رجلـه اليسـرى ، ونصـب  {سابعاً : قولـه : 
هـذه اجللسـة يقـال هلـا جلسـة اإلفـرتاش ، وهنـاك جلسـٌة أخـرى تسـمَّى } اليمىن 
وإذا جلـــس يف الركعـــة  {مـــا يف حـــديث أيب محيـــد الســـاعدي : التـــورك كجلســـة 

  } .األخرية قدَّم رجله اليسرى ، ونصب األخرى ، وقعد على مقعدته 
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الفرتاش يف التشـهد    وقد اختلف املالكية واحلنفية يف اجللوس ؛ فبعضهم قال 
ـــهد األول والثــــاين ، والصــــحيح  لتــــورك يف التشـ األول والثــــاين ، وبعضــــهم قــــال 

ـــو أنَّ جلســـــة االفـــــرتاش يســـــتعمل يف اجللســـــة بـــــني ا ـــة هــ لـــــذي تـــــدل عليـــــه األدلــ
السجدتني ، ويف التشهد األول ، وجلسـة التـورك تسـتعمل يف التشـهد الثـاين أو 
مــا اختلفــا يف  َّ يف كــل تشــهد بعــده ســالم ، وهــذا قــال بــه الشــافعي وأمحــد إالَّ أ

فأحدها قـال  ]شهد جللسات الت[ د التشهد الذي بعده سالم ، وليس فيه تعد
: إنَّ التورك شـرع يف كـلِّ تشـهٍد أخـري ، وقـال اآلخـر : إنَّ التـورك يشـرع يف كـلِّ 
تشــهٍد بعــده ســالم ؛ ســواٌء كــان هــو التشــهد الثــاين أو أنَّــه تشــهٌد واحــد ؛ هــذه 

  ثالثة مذاهب يف جلسة االفرتاش ، والتورك .
وإذا  {ملسو هيلع هللا ىلص :  ولــهقوأمحــد لواملــذهب الصــحيح : هــو مــا ذهــب إليــه الشــافعي   

جلـــس يف الركعـــة األخـــرية قـــدَّم رجلـــه اليســـرى ، ونصـــب األخـــرى ، وقعـــد علـــى 
  أخرجه البخاري . } مقعدته 

ً  مث ذكر   الشارح اخلالف يف الرفع من حيث مقارنتـه للتكبـري هـل يكـون مقـار
هـذا اخلـالف للتكبري أو متقدماً عليه أو متأخراً ؟ وقد ذكر الكالم يف ذلـك ، و 

خالٌف يف األفضل فقط ، والقول الصحيح أنَّ األمر يف ذلك واسٌع ؛ فإنَّ كربَّ 
خـــر الرفـــع بعـــد ابتـــداء التكبـــري قلـــيًال أو تقـــدم عليـــه  ورفـــع يديـــه مـــع التكبـــري أو 
ا اخلالف يف األفضل كما قلنا .   قليًال ؛ فاألظهر أنَّ األمر يف ذلك واسٌع ، وإمنَّ

دين يف تكبرية اإلحرام واجٌب أم سنة ؟ فبعض أهل العلم وهل حكم رفع الي   
ألحاديث الصحيحة الصـرحية الـواردة يف ذلـك  ذهب إىل الوجوب ؛ مستدلني 
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؛ والـيت قـد بلغـت حـدَّ التـواتر ؛ حيــث حكـى البيهقـي عـن احلـاكم ؛ وهـو شــيخ 
 البيهقـــي أنَّـــه قـــال : " النعلـــم ســـنًة اتفـــق علـــى روايتهـــا عـــن رســـول هللا صـــلى هللا

جلنـــة فمـــن بعـــدهم مـــن  عليـــه وســـلم اخللفـــاء األربعـــة ، مث العشـــرة املشـــهود هلـــم 
الصــحابة مــع تفــرقهم يف الــبالد الشاســعة غــري هــذه الســنة قــال البيهقــي هــو كمــا 
قــال أســتاذ أبــو عبــد هللا ؛ قــال املوجبــون : قــد ثبــت الرفــع عنــد تكبــرية اإلحــرام 

ــــصلوا كم{ م : ــــــهذا الثبوت ، وقد قال صلى هللا عليه وسل ــــا رأيتمــ  وين أصـلي ــ
لوجــــوب ، وقــــال غــــريهم إنَّــــه ســــنٌة مــــن ســــنن الصــــالة ، وعليــــه  }  فلــــذا قلنــــا 

اجلمهـــور ، وزيـــد بـــن علـــي ، والقاســـم ، والناصـــري ، واإلمـــام حيـــىي ، وبـــه قالـــت 
 األئمة األربعة من أهل املذاهب ، ومل خيالف يف ذلك فيـه ، ويقـول إنـَّه سـنٌة إالَّ 

م اليقولون به فقد عمَّـم النقـل  َّ ذا تعرف أنَّ من روى عن الزيدية أ اهلادي ، و
  بال علم " انتهى كالم الصنعاين رمحه هللا .

وأقول إنَّ الزيديـة يف زماننـا هـذا سـائرون يف أغلـب األحكـام علـى مـا قـرَّره هلـم   
   اهلادي ، وكثرياً ما يكون خالف قول زيد بن علي  .

ملنكبـني ،    أمَّا إىل أيِّ مكاٍن ينتهي الرفع ؟ فقد ورد ما يـدل علـى أنـَّه ينتهـي 
نَّ راحــيت الكفــني  ــع بينهمــا  وورد مــا يــدل علــى أنَّــه ينتهــي بفــروع األذنــني ، ومجُِ
حتــاذي املنكبــني ، ورؤوس األصــابع حتــاذي فــروع األذنــني ؛ وهــذا مجــٌع حســٌن ، 

  و التوفيق . 
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عــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : { أنَّــه كــان  وعــن علــي بــن أيب طالــب  -٢٥٣/  ٤  
إذا قـــام إىل الصـــالة قـــال : وجَّهـــت وجهـــي للـــذي فطـــر الســـموات واألرض إىل 
قوله من املسلمني ؛ اللهمَّ أنت امللك ال إله إالَّ أنت ؛ أنت ريب وأ عبدك إىل 

  ك يف صالة الليل } .آخره } رواه مسلم ، ويف رواية له : { إنَّ ذل
معـــىن قولــــه ملسو هيلع هللا ىلص : { وجهــــت وجهــــي } أي أســــلمت نفســــي ، وقصــــدت      

بعباديت : { للذي فطر السـموات واألرض } أي خلقهـا علـى غـري مثـال سـبق 
.  
ـــــــقولــــه : { حنيفــــاً } أي مــــائال عــــن الشــــرك إىل التوحي   د ، وعــــن الباطــــل إىل ــ

  احلق .
  من املشركني } هذا تربأٌ من الشرك وأهله .قوله : { وما أ   
قولـــه : { إن صـــاليت } أي الـــيت أصـــليها : { ونســـكي } أي ذحبـــي ، وقـــد   

سـك ؛ أي عابـد ، وفـالٌن  يطلق النسك على العبادة كلها يقال : فالٌن رجل 
ــــــمتنســـك ؛ أي متعب ـــــ ــــا يف الدنيــــــٌد : { وحميـــاي } أي حيـــايت الـــيت أعيشهـــ ـــ ــــــ ــ ـــــ ا ــ

{ وممــايت } أي مــويت حــني أمــوت ، وألقــى هللا عــز وجــل ؛ كــلُّ ذلــك : {  
رب العــاملني ال شــريك لــه } أي ال أعبــد معــه شــريكاً ، وال أقصــد دونــه أحــٌد ؛ 
لقضــاء حاجــٍة مــن احلاجــات ؛ الــيت ال يقــدر عليهــا إال هــو ؛ أو دفــع ضــرر مــن 

مـــن املســـلمني } ويف روايـــة أخـــرى الضـــرورات ؛ الـــيت ال يـــدفعها غـــريه : { وأ 
ملســـلم : { وأ أول املســـلمني } أي أ واحـــٌد مـــنهم أديـــن بـــدينهم ، وأصـــرف 
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العبادة لرب العبـاد ، وأتَّبـع يف ذلـك رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وأسـري علـى ديـن اإلسـالم 
  ما استطعت إىل ذلك سبيال .

م ، وللملـوك ومـا قوله : { اللهمَّ أنـت امللـك } أي املالـك لل    مـالك وممتلكـا
ملكــوا ؛ مالــك هــذا الكــون ، وربُّــه املتصــرف فيــه : { ال إلــه إال أنــت } أي ال 
معبـود حبـق ســواك : { أنـت ريب ، وأ عبــدك } هـذا اعـرتاٌف مــن العبـد بربــه ، 
لعبوديـة : { ظلمـت نفسـي ، واعرتفـت بـذنيب } أي مبــا  واعـرتاٌف علـى نفسـه 

{ فـــاغفر يل ذنـــويب مجيعهـــا ؛ إنـــه ال يغفـــر الـــذنوب إال  أقـــع فيـــه مـــن الـــذنوب :
أنت ، وأهدين ألحسنها ال يهدي ألحسنها إال أنت ، واصرف عـين سـيئها ال 

ـــــــيصـــرف عـــين سيئه ـــ ا إال أنـــت } أي أنـــت الـــذي تقبـــل مـــا تشـــاء ، وحتكـــم مـــا ـ
  تريد .

ـــرك ،     ــــع أمــــ ــــك ، وأطيـــ ــــي دعوتـــ ــــعديك } أي إهلـــ ـــــك ، وســـ ــــال : { لبيــ مث قـــ
يك .وأجتن   ب 

مـر بـه ؛ أو تنهـى عنـه ،    ومعىن قوله : { وسعديك } أي أسعدك بكـل مـا 
ــذه الصــيغة ؛ لتــدل علــى التكــرار ؛ أي وجــاءت لبيــك ، وســعديك ؛ جــا ءت 

يف كـل شـيء ، وأسـعدك يف كـل شـيء ؛ ألنَّ : { اخلـري   أمركأطيع   إهلي ينَّ أ
ري كلــه يف يــدي مالــك كلـُّـه يف يــديك ، والشــر لــيس إليــك } وال شــك أنَّ اخلــ

هـــذا الكـــون ، واملتصـــرف فيـــه ؛ وهـــو ربنـــا ذو اجلـــالل واإلكـــرام ؛ بيـــده الســـعادة 
والشقاء ، وبيده اهلداية والضالل ، وبيده الدنيا واآلخرة ، وبيده الغىن والفقـر ، 

  اجلنة والنار ؛ وهو املقصود يف احلوائج .و 
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انه وتعــــاىل ال يطلــــق وقولـــه : { والشــــر لــــيس إليـــك } معــــىن ذلــــك أنـَّــه ســــبح  
لشر ، فال يقال : ربُّ الشر ، وأيضا أنَّ الشر دائماً يكون سـببه مـن العبـاد ؛ 
فلــــذلك ال يســــند إليــــه ، وإالَّ فهــــو اخلــــالق للخــــري والشــــر ؛ وهــــو املقــــدِّر جلميــــع 

  األمور خريها وشرها .
م الــذين وقــد ذهــب مجاعــة مــن القدريــة إىل أنَّ هللا خــالق اخلــري ، وأنَّ العبــاد هــ  

ـَّم ينــزهون هللا عـن الشـر ، وقـد وقعـوا فيمـا  خيلقون أعمـاهلم الشـريرة ؛ بـزعمهم أ
هو أشد مما حذروه ؛ فهم جعلوا مع هللا شريكاً ، وخالقـاً ، فجعلـوا العبـد خيلـق 
أفعال نفسه ؛ فهـم يقولـون الكفـر واملعاصـي ؛ مـن زًىن ، وقتـٍل ، وشـرب مخـٍر ، 

ليسـت بقـدر هللا ، وقـالوا أنَّ هـذه األفعـال الـيت  وسلب أمواٍل ، ومـا أشـبه ذلـك
منهــا  شــبٍه ؛ مــنعلــيهم  تا ، ودخلــيفعلهــا اإلنســان بنفســه ؛ هــو الــذي خيلقهــ

أنَّ هللا عــز وجــل كيــف يقــدِّر الكفــر ؛ ويعاقــب عليــه ، ويقــدِّر الــذنوب ويعاقــب 
طلة :    عليها ؟ وهذه الشبه شبهة 

؛ ولكنَّهــا خاضــعٌة إلرادة هللا ؛ فـــا  اً يـــار واخت ألنَّ هللا خلــق لإلنســان إرادةً  -١
ً ؛ وحرمهـا شـرعاً ، والعبـد  ً ؛ وحرَّمه شرعاً ؛ وقدَّر املعاصي كو قدَّر الكفر كو
ختيـاره ؛ فـا هـو الـذي أوجـد  ا يفعـل الشـيء  حينما يفعل شيئاً من ذلك فإمنَّ

ن ، وترك داعـي له القدرة ، وأوجد له االختيار ؛ لكنَّه استجاب لداعي الشيطا
الـــرمحن ، وهللا يـــدعو إىل اجلنــــة واملغفـــرة ، والشـــيطان يــــدعو إىل النـــار ؛ مــــع أنَّ 
ـن لـه املعاصـي ؛ حـىت يقـع فيهـا ، وهللا تعـاىل يقـول  الشيطان يزين للعبد ؛ وحيسِّ

:   وهللا خلقكــــم ومــــا تعملــــون  { ـــك ــــيس إليـ والنــــيب ملسو هيلع هللا ىلص يقــــول { والشــــرُّ ل
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َّ ال نــدري أشــٌر أريــد مبــن  ا رجعــوا إىل قــومهم منــذرين قــالوا : واجلــنُّ حينمــ وأ
ــم رشــدا  ــم ر فنســبوا اخلــري إىل هللا ، ونزَّهــوه عــن الشــر ؛  يف األرض أم أراد 

مـــا أصـــابك مـــن حســنة فمـــن هللا ومـــا أصـــابك مـــن ســـيئة  وهللا أيضــا يقـــول : 
؛ أي بســـبب فاحلســـنة مـــن هللا تفضـــًال ؛ والســـيئة مـــن نفســـك  فمـــن نفســـك 

عملـــك ؛ وهلـــذا قيـــل مـــن ثـــواب احلســـنة احلســـنة بعـــدها ، ومـــن عقـــاب الســـيئة 
  السيئة بعدها .

مثَّ إنَّ هؤالء الـذين جعلـوا خـالقني ؛ وهـم القدريـة النفـاة ؛ فجعلـوا اإلنسـان  -٢
للشر ، وهللا خالٌق للخري ؛ فقد وقعـوا فيمـا هـو أشـد ؛ حينمـا زعمـوا أنـَّه  اً خالق

مــــا مل يــــرده ، واحلقيقــــة أنَّ هللا ســــبحانه وتعــــاىل لــــه يف عبــــاده وقــــع يف ملــــك هللا 
ال يســــأل عمــــا يفعــــل وهــــم  احلكمــــة البالغــــة ، ولــــه علــــيهم احلجــــة الدامغــــة : 

د ؛ ال نفيــاً  يســألون  فيجــب علينــا أن نتــأدب مــع هللا فــال نســند إليــه الشــر 
  ل .خلالقيته للشر ؛ نسأل هللا أن يلهمنا الصواب ؛ فيما نقول ونعم

مون اإلرادة إىل إرادتني :     وأهل السنة واجلماعة يقسِّ

  إرادة شرعية . -٢إرادٌة كونيٌة قدريٌة   -١
فــاإلرادة الكونيــة القدريــة ؛ هــي مــا كتبــه هللا علــى العبــاد يف اللــوح احملفــوظ ؛    

  من كفٍر وإمياٍن ، وطاعٍة ومعصيٍة ؛ هذه ال بدَّ أن تقع .
أرسل الرسل ، وأنـزل الكتـب ، وبـنيَّ للنَّـاس اخلـري ودعـاهم مثَّ إنَّ هللا عز وجل   

 أيهـــا  إليـــه ، وبـــنيَّ هلـــم الشـــر وحـــذرهم منـــه ؛ كمـــا يقـــول ســـبحانه وتعـــاىل : 
الــذين آمنــوا اســتجيبوا  وللرســول إذا دعــاكم ملــا حييــيكم واعلمــوا أنَّ هللا حيــول 
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صــينب الــذين ظلمــوا مــنكم واتقــوا فتنــة ال ت بــني املــرء وقلبــه وأنَّــه إليــه حتشــرون 
ومن يشاقق الرسـول مـن بعـد مـا تبـني لـه اهلـدى  وقال جلَّ وعال :  خاصة 

فقولــه  ويتبــع غــري ســبيل املــؤمنني نولِّــه مــا تــوىل ونصــله جهــنم وســاءت مصــريا 
إذا تـــوىل اإلنســـان الشـــر وأهلـــه ، وواالهـــم ، ومســـع   نولِّـــه مـــا تـــوىل  تعـــاىل : 

وأهلــه ، وابتعــد عــن مســاع كــالم هللا ، وكــالم رســوله كالمهــم ، وابتعــد عــن اخلــري 
ملعـروف ، وينهـون عـن  مرون  ملسو هيلع هللا ىلص ، وعن جمالسة العلماء ، واملؤمنني ؛ الذين 
املنكر ؛ متِّبعا هلواه ؛ نتج له عن ذلك اسـتمراره يف الشـر ، ورغبتـه فيـه ، وبعـده 

تــــوىلَّ هــــو بنفســــه ، وهلــــذا جــــاء يف عــــن اخلــــري ، وزهــــده فيــــه ؛ ألنَّ هللا وَّاله مــــا 
ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة أَذََّن ُمَؤذٌِّن لِيَـتَِّبْع ُكلُّ أُمٍَّة َما َكانَـْت تـَْعبُـُد، فَـَال { احلديث : 

ــَر ِهللا ُســْبَحانَُه ِمــَن اْألَْصــَناِم َواْألَْنَصــاِب ِإالَّ يـََتَســاَقطُوَن  َقــى َأَحــٌد َكــاَن يـَْعبُــُد َغيـْ يـَبـْ
ــــَق ِإالَّ  ــــُد هللاَ ِيف النَّــــاِر، َحــــىتَّ ِإَذا ملَْ يـَْب ــــاِجٍر َوُغــــربَِّ أَْهــــِل   َمــــْن َكــــاَن يـَْعُب ـــرٍّ َوَف ِمــــْن بـَـ

ــَر  ــُتْم تـَْعُبــُدوَن؟ قَــاُلوا: ُكنَّــا نـَْعبُــُد ُعَزيـْ اْلِكَتــاِب، فـَيُــْدَعى اْليَـُهــوُد، فـَيـَُقــاُل َهلـُـْم: َمــا ُكنـْ
غُــوَن؟ قَــاُلوا:  ابْـَن ِهللا، فـَيـَُقــاُل: َكــَذبـُْتمْ  َــَذ هللاُ ِمــْن َصــاِحَبٍة َوَال َولَــٍد، َفَمــاَذا تـَبـْ َمــا اختَّ

َ رَبـََّنـــا، فَاْســـِقَنا، فـَُيَشـــاُر إِلَـــْيِهْم َأَال تَـــرُِدوَن؟ فـَُيْحَشـــُروَن ِإَىل النَّـــاِر َكأَنـََّهـــا  َعِطْشـــَنا 
، ُمثَّ يُــْدَعى النََّصــاَرى، فـَيـَُقــاُل َســرَاٌب َحيِْطــُم بـَْعُضــَها بـَْعًضــا، فـَيَـَتَســاَقطُوَن ِيف النَّــارِ 

ـُتْم تـَْعبُـُدوَن؟ قَـاُلوا: ُكنَّـا نـَْعبُـُد اْلَمِسـيَح ابْـَن ِهللا، فـَيـَُقـاُل َهلُـْم، َكـَذبـُْتْم َمـا  َهلُْم: َما ُكنـْ
غُـــوَن؟ فـَيَـُقولُـــوَن: َعِطْشـــ َــَذ ُهللا ِمـــْن َصـــاِحَبٍة َوَال َولَـــٍد، فـَيـَُقـــاُل َهلـُــْم: َمـــاَذا تـَبـْ َ اختَّ َنا 

رَبـََّنا، فَاْسِقَنا، قَاَل: فـَُيَشاُر إِلَْيِهْم َأَال َترُِدوَن؟ فـَُيْحَشـُروَن ِإَىل َجَهـنََّم َكأَنـََّهـا َسـرَاٌب 
َحيِْطُم بـَْعُضَها بـَْعًضا، فـَيَـَتَساَقطُوَن ِيف النَّاِر َحىتَّ ِإَذا ملَْ يـَْبـَق ِإالَّ َمـْن َكـاَن يـَْعبُـُد َهللا 
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ُهْم َربُّ اْلَعاَلِمَني ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل ِيف أَْدَىن ُصـورٍَة ِمـَن الـَِّيت تـََعاَىل ِمْن بَـ  َ رٍّ َوفَاِجٍر َأ
َبُع ُكلُّ أُمٍَّة َما َكاَنْت تـَْعُبدُ  َتِظُروَن؟ تـَتـْ .                                                       )١(} ... رَأَْوُه ِفيَها قَاَل: َفَما تـَنـْ

نَّ الكفــار ، واملشــركني ، واملنــافقني ، وأهــل الشــقاوة ؛ يعرتفــون علــى     علمــاً 
ـم يقولـون :  م كانوا ضالني ؛ قال سبحانه وتعاىل عن الكفار  َّ  أنفسهم 

فـاعرتفوا بـذنبهم فسـحقاً  لو كنَّا نسمع أو نعقـل مـا كنـا يف أصـحاب السـعري 
ــــ ألصــــحاب الســــعري  َّ ربَّنــــا أمتَّنــــا اثنتــــني  م قــــالوا : ويقــــول عــــن الكــــافرين أ

لنفـي ،  وأحييتنا اثنتني فاعرتفنـا بـذنوبنا فهـل إىل خـروج مـن سـبيل  فيجـابون 
نَّه إذا دعـي هللا وحـده كفـرمت وإن يشـرك  وعدم اخلروج ، ويقال هلم :  ذلكم 

تــه وينــــزل لكــم مـــن  بــه تؤمنــوا فـــاحلكم  العلــي الكبـــري  هــو الــذي يـــريكم آ
فـادعوا هللا خملصـني لـه الـدين ولـو كـره  رزقـاً ومـا يتـذكر إال مـن ينيـب  السماء

م ، ولكـن يف  الكافرون  ت تبني أنَّ الكفار أنفسهم يعرتفـون بـذنو فهذه اآل
  وقٍت ال ينفع فيه االعرتاف .

  واملهم أنَّ اإلرادة تنقسم إىل قسمني :  
  واملهم أنَّ اإلرادة تنقسم إىل قسمني :   

  ٍن وكفٍر ، وفسٍق وبرٍّ ، وعصياٍن وطاعٍة .، وإميا
ــــإرادة كوني -١ ـــ ــــه هللاـ ــــة ؛ وهــــو مــــا كتب ـــى العبــــاد قــــدراً ؛ مــــن ســــعادٍة ة قدري  علـ

  ، وعصيان وطاعة .وفسٍق وبر ، وإمياٍن وكفر ، وشقاوٍة 

                                                 
)١(  -  
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ـــا الكتـــب ، ويـــنبَّ  -٢ ـــا الرســـل ، وأنـــزل  أمـــا اإلرادة الشـــرعية ؛ فقـــد أرســـل 
ق والباطل ، وهلذا فإنَّ من أطـاع هللا جنـا ، ومـن عصـاه هلـك للنَّاس يف ذلك احل

، واهللكــة العظمــى هــي الــيت تكــون يف العقيــدة ؛ فمــن مــات علــى التوحيــد ولــه 
معاصــي عوقــب بقــدر جنايتــه ، مث بعــد ذلــك يدخلــه هللا اجلنَّــة إن مل يتغمــده هللا 

  برمحته ، ويغفر له سيئاته قبل العذاب ، و التوفيق . 
  
قال : { كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا كـربَّ للصـالة  وعن أيب هريرة  -٢٥٤/  ٥ 

عــد بيــين وبـــني ســكت هنيهــًة قبــل أن يقــرأ ؛ فســألتُ  ه ؛ فقـــال : أقــول : اللهــمَّ 
ي كمـــا  ـــين مـــن خطـــا عـــدت بـــني املشـــرق واملغـــرب ؛ اللهـــمَّ نقِّ ي كمـــا  خطـــا

ملـاء  ينقى الثوب األبيض من الدنس ؛ اللهمَّ  ي  ، والـثلج ، اغسلين مـن خطـا
  والربد } متفٌق عليه . 

ـــه : { ســـكت هنيهـــًة } أي وقـــٌت يســـري قبـــل أن يقـــرأ ، و { هنيهـــًة }     قول
بضم اهلاء األوىل ، وفتح النون بعدها ، وإسكان الياء ، وفـتح اهلـاء الثانيـة علـى 

  زنة فُعيلة . 
   قراءة فاحتة الكتاب .قوله : { قبل أن يقرأ } أي قبل أن يشرع يف   
ه } أي عن سكوته ما يقول فيـه ، ويف روايـة مسـلٍم : { عـن قوله : { فسألتُ   

قــال : كــان رســول هللاُ ملسو هيلع هللا ىلص إذا كــربَّ يف الصــالة ســكتة هنيــًة قبــل أن يقــرأ  أيب 
يب أنـت وأمـي  أرأيـت سـكوَتك بـني التكبـري والقـراءة ؛ فقلت :  رسول هللا : 

ي ... } احلديث . ؟ تقول  ما عد بيين وبني خطا   : قال : أقول اللهم 
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عــــد مــــن املباعــــدة ، واملـــــراد    ي }  ــــين وبــــني خطــــا عــــد ب ـــم  ــــه : { اللهـ قول
خلطـــا املعاصـــي ، وأراد بـــذلك حمـــو مـــا حصـــل منهـــا أو العصـــمة يف املســـتقبل 

  ار . من الوقوع فيها ، واهلداية بعد الوقوع إىل التوبة واالستغف
عدت   وبني ذنـويب بعـداً   بني املشرق واملغرب } أي اجعل بيينقوله : { كما 

  كالبعد احلاصل ما بني املشرق واملغرب . 
ملــاء ، والــثلج ، والــربد } أي اغســلين    ي  قولــه : { اللهــم اغســلين مــن خطــا

ملنظفات الثالث : املاء ؛ وهو عامٌّ جلميع أنـواع املـ ي  لـثلج ؛ ، وا اءمن خطا
ـذه هو القطع البيض اليت تشبه امللح الذَّ  ً ؛ و كر ، والذي ينزل مع املطـر أحيـا

كأنَّـــه أشـــار إىل املنظفـــات املعنويـــة ؛ وهـــي العفـــو ، ؛  املنظفـــات الثالثـــة احلســـية 
  واملغفرة ، والرمحة ؛ اليت تزيل الذنوب عن صاحبها . 

  :يؤخذ من احلديث   
ـــحَّ  -١ ـــو أصـــ ــــديث هـــ ـــــذا احلــ ـــرويٌّ يف أنَّ هـ ـــــتفتاح ؛ ألنَّــــــه مـــ ــــديث يف االسـ حــ

ـــب الصــــحيحني ؛ وحــــ ـــن أيب طالـ الســــابق مــــرويٌّ يف صــــحيح  ديث علــــي بـ
مسلم ، وحديث عمر بن اخلطاب  والذي سيأيت الكالم عنـه " رواه مسـلٌم 
بســــنٍد منقطــــٍع ، ورواه الــــدارقطين موصــــوًال ، وموقوفــــاً " كمــــا قالــــه احلــــافظ ابــــن 

  . حجر رمحه هللا 
اختــار أبــو حنيفــة هــذا الــدعاء يف االســتفتاح ، واختــار مالــٌك ، والشــافعي  -٢
واختــــار أمحــــد بــــن حنبــــل حــــديث عمــــر بــــن   ديث علــــي بــــن أيب طالــــبحــــ
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ــــاب اخل ـــك ... }  طــ ــــــــ ـــ ــــ ـــارك امسـ ــــــــ ـــــدك ، وتبــــ ــ ـــ ــــ ــــم وحبمـ : { ســــــبحانك اللهــ
ٌم على الدعاء "  احلديث قال : " ألنَّه ثناء على هللا ، والثناء   .مقدَّ

ذا الدعاء ، وال لوم على مـن أخـذ بواحـٍد  -٣ يؤخذ منه مشروعية االستفتاح 
  ستفتاحات .منها أي من أحاديث اال

االســـتفتاح ســـنٌة ، وهـــذا الـــدعاء يكـــون بـــني التكبـــري وقـــراءة الفاحتـــة ؛ وهـــو  -٤
  أحد املواضع اليت يشرع فيها الدعاء يف الصالة : 

  ة اإلحرام وقبل القراءة .أ ) بعد تكبري 
  ب ) يف الركوع . 

  ج ) عند الرفع من الركوع أي عند االعتدال منه .
  د ) يف السجود . 

  هـ ) بني السجدتني .
  و ) بعد التشهد األخري ، وقبل السالم ، و التوفيق . 

  
 وعــن عمــر  أنَّــه كــان يقــول : { ســبحانك اللهــمَّ وحبمــدك ، -٢٥٥/  ٦  

وتبارك امسك ؛ وتعاىل جدُّك ، والإله غريك } رواه مسلٍم بسنٍد منقطـع ، ورواه 
  الدارقطين موصوًال ، وموقوفاً .

قـــال الصـــنعاين رمحـــه هللا : " قـــال احلـــاكم : قـــد صـــحَّ عـــن عمـــر  وقـــال يف   
م النـيب صـلى اهلدي النبوي : إنَّه صحَّ عن عمر  أنَّه كان يستفتح به يف مقـا

ـذا الوجـه يف حكـم املرفـوع ،  هللا عليـه وسـلم وجيهـر بـه ، ويعلمـه النـاس ، وهـو 
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ولذا قال أمحد : أمَّا أ فأذهـب إىل مـا روي عـن عمـر ، ولـو أنَّ رجـًال اسـتفتح 
ذهــب إىل أمحــد بعــض مــا روي لكــان حســناً " اهـــ قلــت : وقــد تقــدم أنَّ اإلمــام 

ٌم على الدعاء .  هذا احلديث ؛ ألنَّه ثناٌء على   هللا ، والثناء على هللا مقدَّ
ومعــىن قولــه : { ســبحانك اللهــم وحبمــدك } أي أســبحك متلبســاً حبمــدك ؛   

  مقرَّاً به ؛ مثنياً به عليك .
  وقوله : { وتبارك امسك } من الربكة ؛ وهي كثرة اخلري .   

  ومعىن قوله : {وتعاىل جدُّك } أي ارتفع وعُظم .
  ال إله غريك } أي ال معبود حبقٍّ سواك . وقوله : { و   
ومعـــىن قولـــه : {رواه الـــدارقطين موصـــوًال ، وموقوفـــاً } موصـــوًال أي مســـنداً إىل  

وموقوفـــاً أي علـــى عمـــر  مـــن قولـــه وفعلـــه ، قـــال الصـــنعاين : " ، النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص 
لـت : { كـان رسـوُل وأخرجه أبـو داود ، واحلـاكم مـن حـديث عائشـة مرفوعـاً قا

ورجـــال إســـناده ، هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا اســـتفتح الصـــالة ؛ قـــال : ســـبحانك } احلـــديث 
لقــوي " اهـــ  ثقــات ، وفيــه انقطــاع ، وأعلَّــه أبــو داود ، وقــال الــدارقطين : لــيس 

   و التوفيق . 
  

ــــد اخلمســــة ،  -٢٥٦/  ٧    ـــوه عــــن أيب ســــعيد  مرفوعــــاً عن ــــه : { وحنـ وفي
وكـان يقــول بعـد التكبــري : أعـوذ  الســميع العلـيم مــن الشـيطان الــرجيم ؛ مــن 

  مهزه ، ونفخه ، ونفثه } .   
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قولــــه : { وحنــــوه } أي حنــــو حــــديث عمــــر عــــن أيب ســــعيد رضــــي هللا عنهمــــا   
  مرفوعاً عند اخلمسة . 

والعلــــيم أعــــوذ  الســــميع العلــــيم } الســــميع ألقــــوال عبــــاده ، { " قولــــه :    
  فعاهلم ، وضمائرهم . 

  قوله : { من الشيطان الرجيم } املرجوم أي املبعد من رمحة هللا .   
  قوله : { من مهزه } املراد به اجلنون . 

  قوله : { ونفخه } املراد به الكرب .   
  عر ، وكأنَّه أراد به اهلجاء . قوله : { ونفثه } املراد به الشِّ 

ـا أيضـاً بعــد واحلـديث دليـل علـى ا   َّ ـا بعـد التكبـري ، والظـاهر أ َّ السـتعاذة ، وأ
ـا تعــوذ القــراءة وهـو قبلهــا " اهـــ بتصـرٍف يســري ، وأقــول :  َّ ألدعيــة ؛ أل التوجـه 

  إنَّ ما قاله الصنعاين هو املعروف اجلاري عليه أفعال املصلني ، و التوفيق .
  

كــان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يســتفتح الصــالة عــن عائشــة  قالــت : {   -٨/٢٥٧   
حلمــد  رب العــاملني ، وكــان إذا ركــع مل يشــخص رأســه ،  لتكبــري والقــراءة : 
ومل يصوبه ، ولكن بني ذلك ، وكان إذا رفع مـن الركـوع مل يسـجد حـىت يسـتوي 
 قائماً ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة مل يسـجد حـىت يسـتوي جالسـاً ، وكـان

يقــول يف كــل ركعتــني التحيـــة ، وكــان يفــرش رجلـــه اليســرى ؛ وينصــب اليمـــىن ، 
وكان ينهى عن عقبة الشـيطان ، وينهـى أن يفـرتش الرجـل ذراعيـه افـرتاش السـبع 

لتسليم } رواه مسلم ؛ وله علة .   ، وكان خيتم الصالة 
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  الكالم على هذا احلديث :  
  منني ، وقد تقدَّمت ترمجتها .أوًال : عائشة  ؛ هي أمِّ املؤ 

لتكبـري } معـىن يسـتفتح  نياً: قوهلا : { كـان رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسـتفتح الصـالة 
لتكبري ؛ فيقول : هللا أكـرب ، وهـذا يـدل  ن يفتتحها  ؛ أي يدخل يف الصالة 

ني على وجوب التزام هذا اللفظ ، وفيه ردٌّ على من أجاز إبـدال إحـدى الكلمتـ
؛ ومها ابن حزم ، وأبو حنيفة : أحدمها : أجـاز إبـدال لفـظ اجلاللـة ؛ مـع التـزام 
لفظـــة أكـــرب ؛ فيجـــوز عنـــد قائـــل هـــذا القـــول أن يقـــول املصـــلي : الـــرِّب أكـــرب ، 
والقول الثاين : أنـَّه جيـب التـزام لفـظ اجلاللـة ، وإبـدال لفظـة أكـرب مبـا يـدل علـى 

عظــم ؛ أو أجــل ؛ عنــد مــن يقــول هــذا معناهــا كــأعظم ؛ فيجــوز أن تقــول هللا أ
م يــرون التــزام كلمــة هللا أكــرب جبزأيهــا ، وال جيــوز أن  َّ القــول . أمــا اجلمهــور : فــإ
يبدل أحد اجلزأين ، وقد دلت األدلة على التـزام هـذا اللفـظ كحـديث مفتاحهـا 
التكبــري ، وحتليلهــا التســليم ، وقــد ورد تعيــني هــذا اللفــظ يف احلليــة أليب نعــيم ، 

ـــٌز يف احلـــديث ، وأقـــول معنـــاه : أنَّ ورود وقـــ نَّ هـــذا عزي ال بعـــض أهـــل العلـــم 
ذا قليل .   اللفظ 

أمَّـــا مـــا يـــدل علـــى التكبـــري بـــدون لفـــظ هللا أكـــرب ؛ فهـــذا ورد يف حـــديث أيب    
هريـــرة املتفـــق عليـــه : { كـــان يكـــرب حـــني يقـــوم } ويف هـــذا احلـــديث الـــذي رواه 

لتكبـري } ويف مسلم عن عائشة  : {   كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يستفتح الصالة 
لطُُّهوُر ِمْفَتاُح الصََّالِة ، َوالتَّْكِبُري َحتْرِميَُهـا ، ااحلديث اآلخر الذي أشر إليه : { 
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اإلحـــرام ركـــٌن ال تصـــح  ســـبق لنـــا أن بيَّنـــا أنَّ تكبـــريةوقـــد  )١(}َوالتَّْســـِليُم َحتِْليُلَهـــا 
َّا جتب علـى مـن قـدر علـى القيـام يف الفريضـة ، وأن تكـون  الصالة إال ا ، وأ

ملخالفتـــه مــن قيـــاٍم ؛ فلـــو أنَّ القـــادر علـــى القيـــام كـــربَّ منحنيـــاً مل تصـــح صـــالته ؛ 
  هريرة : { يكرب حني يقوم } . حلديث أيب
ــــلثـــاً : يؤخ حلمـــد  رب العـــاملني } اختلـــف يف  اذ مـــن قوهلــــ : { والقـــراءة : 

  هذا :
فمــن أهــل العلــم مــن رأى أنَّ مقصــود عائشــة  أنَّــه يبــدأ بقــراءة الفاحتــة قبــل   

ــذا قــال الشــافعي ، وعلــى هــذا فــال يكــون يف احلــديث دليــل علــى  الســورة ؛ و
  وجوب االفتتاح بلفظ احلمد .

ــذا اللفــظ ، وهــم احلنابلــة     ــذا علــى أنَّــه يفتــتح القــراءة  وذهــب مــن اســتدل 
ية ، واستدلوا بذلك على عـدم قـراءة البسـملة قبـل الفاحتـة ، واملسـألة فيهـا واحلنف

خــالٌف ، وأخــٌذ ، وردٌّ ، وقــد كتبــت مــا يســر هللا عــز وجــل ، وأعــانين عليــه يف 
حـــديث أنـــس ، وبيَّنـــت مـــا تـــرجح يل فيـــه بعـــد مجـــع األدلـــة ، وأنَّـــه جيـــوز اجلهـــر 

ا    لبسملة . يف رسالٍة مسيتها حكم اجلهرلبسملة واإلسرار 
  

ص رأسـه ، ومل يصـوبه ولكـن  رابعاً : يؤخذ مـن قوهلـا : { وكـان إذا ركـع مل يشـخِّ
بـــني ذلـــك } وصـــفة الركـــوع الـــيت وردت هـــي أن يهصـــر الرجـــل ظهـــره ، وجيعـــل 

ً له ال أرفع منه ، وال أنزل .   رأسه حماذ
                                                 

)١( - 
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ص رأســه } أي مل يرفــع رأســه علــى ظهــره ، ومعــىن قوهلــا :    ومعــىن : {مل يشــخِّ
ن يكــون رأســه  وبه } أي مل يُنـــزله ، ومل يطأطئــه{مل يصــ ، ولكــن بــني ذلــك ؛ 

ً لظهره .   مساو
خامساً : قوهلا : { وكان إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد حىت يسـتوي قائمـاً 

  } يؤخذ منه وجوب الطمأنينة يف االعتدال .
 يســـتوي سادســاً : قوهلــا : { وكــان إذا رفــع رأســـه مــن الســجدة مل يســجد حــىت

  جالسا } يؤخذ منه وجوب االعتدال بني السجدتني .
سابعاً : يؤخذ من قوهلـا  : { وكـان يقـول يف كـل ركعتـني التحيـة } صـلوات 

وســالمه عليــه ؛ أي أنَّــه يقــرأ يف كــل ركعتــني التحيــات  ....اخل ، وســيأيت هللا 
  التشهد األول ، واألخري . الكالم على حكم

وكــان يفــرش رجلــه اليســرى ، وينصــب اليمــىن ؛ هــذه جلســة االفــرتاش ،  منــاً :
ويقابلهـــا جلســـة التـــورك ، وقـــد اختـــار املالكيـــة التـــورك يف التشـــهدين ، واحلنفيـــة 
ـــة  ـــه جيلـــــس جلســ ـــة علـــــى أنَّــ ـــرتاش يف التشـــــهدين ، واتفـــــق الشـــــافعية واحلنابلــ االفــ

، وكـــان بينهمـــا  االفـــرتاش يف التشـــهد األول ، وجلســـة التـــورك يف التشـــهد الثـــاين
االخــتالف يف الصــالة الــيت لــيس فيهــا إال تشــهد واحــد ؟ فــذهب الشــافعية إىل 
أن التــورك يكــون يف كــل تشــهد بعــده ســالم ؛ ســواٌء كــان واحــداً أو يف الصــالة 

عية .   اليت فيها تشهدين ؛ كالثالثية ، والر
دان ، وذهــــب احلنابلــــة إىل أنَّ التــــورك ال يكــــون إال يف كــــل صــــالة فيهــــا تشــــه  

  ا .موالتورك مشروع يف األخري منه
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ســـعاً : يؤخـــذ مـــن قوهلـــا : { وكـــان ينهـــى عـــن عقبـــة الشـــيطان }كراهـــة هـــذه 
رت بتفسريين :   اجللسة ، وعقبة الشيطان ؛ فسِّ

أحــــدمها: أن حيــــين قدميــــه منصــــوبتني حينيهمــــا عــــن عقبــــه ؛ فيجعــــل اليمــــىن مــــن 
  ا إىل األرض .اليمني ، واليسرى من اليسار ، ويفضي بعقبه بينهم

الثـــاين : أن ينصـــب رجليـــه ، ويضـــع عقبـــه علـــى األرض ؛ كهيئـــة الكلـــب حـــني 
  يقعي على عقبيه .

 عاشراً : يف قوهلا : { وكان ينهـى أن يفـرتش الرجـل ذراعيـه افـرتاش السـبع } أنَّ 
يف صـالته كمـا كـان يفعـل النـيب صـلى هللا  الواجـب علـى املسـلم أن تكـون هيئتـه

ن يضـــع ك ـــه ، وجيـــايف بطنـــه عـــن عليـــه وســـلم  فيـــه علـــى األرض ، ويرفـــع مرفقي
فخذيــه ، ويســـجد بــني كفيـــه ؛ فــإن فـــرش ذراعيــه مـــع كفيــه كمـــا يفــرتش الســـبع 

  ذراعيه ، فذلك هو املنهي عنه .
لتســـليم } أي خيـــرج منهـــا كمـــا بـــدأها  احلـــادي عشـــر : { وكـــان خيـــتم الصـــالة 

لتسليم .   لتكبري ؛ خيتمها 
نياً . : إنَّ التسليموأقول     على اجلانبني جانب اليمني أوًال ، وجانب اليسار 

  واختلف أهل العلم يف حكم التسليم هل هو ركٌن ؛ أو واجٌب أو سنٌة ؟   
  ذهب اجلمهور إىل أنَّ التسليم من الصالة ركٌن ال خيرج منها إال به .

خرى سـنة ولكن اختلفوا هل التسليمتان كلتامها ركٌن أم أنَّ إحدامها ركٌن واأل   
؟ فاملشـــهور يف مـــذهب احلنابلـــة أنَّ التســـليمتني كلتامهـــا ركـــٌن ، وهـــذا هـــو احلـــق 
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فيمــا أرى ؛ ألنَّ النــيب ملسو هيلع هللا ىلص مــا عــرف عنــه أنَّــه خــرج مــن الصــالة بتســليمة واحــدٍة 
  إال يف صالة الليل ؛ كما حقق ذلك األلباين ، فأخرجه وعزاه إىل السراج .

  قد ذهبوا إىل أنَّ األوىل ركٌن ، والثانية سنٌة .أمَّا الشافعية ف  
نَّ النـيب ملسو هيلع هللا ىلص قـال لعبـد هللا   نَّ التسليم سـنٌة ، واسـتدلوا  وأمَّا احلنفية فقد قالوا 

بــن مســعود حينمــا علَّمــه التشــهد : { إذا فعلــت ذلــك فقــد قضــت صــالتك ؛ 
ــــذا  فــــإن شــــئت أن تقــــوم فقــــم ، وإن شــــئت أن تقعــــد فاقعــــد } واالســــتدالل 

مل حيمل علـى املبـنيَّ ؛ أو  مل يعترب استدالًال يف غري حملِّه ؛ ألنَّ ا احلديث ا
قــال علــى املفصَّــل يف كــالم الشــارع ، ومل يعــرف عــن الشــارع ملسو هيلع هللا ىلص أنَّــه خــرج مــن 

  الصالة بدون السالم ؛ سواًء كانت فرضاً أو نفًال .
ا سـها عنـه جـربه بسـجود واجٌب بدليل أنَّ النـيب ملسو هيلع هللا ىلص ملـَّأما التشهد األول فهو   

  و التوفيقالسهو ، 
 ملحوظة  

لــث : وهــو أن ينصــب الرجــل قدميــه ،   ــرت عقبــة الشــيطان بتفســري  وقــد فسِّ
ـــــــوجيلــس بعقبــه عليهمــا ؛ وهــذه اهليئ ـــــ وقــالوا  ]األربعــة [ العبادلــة ة قــد اختارهــا ـ

ــا هــي عقب؛ ومــن أ ــا َّ ــا أ ـــجــل ذلــك عــدلنا عــن القــول  ة الشــيطان املنهــي ــــ
نَّ ذلــك إمنَّــا هــو يف اجللســة بــني الســج دتني ؛ أي الــيت اختارهــا عنهــا ؛ علمــاً 

  . ؛ وهي اجلائزة العبادلة
 ملحوظة أخرى  

حليوان :    ورد النَّهي عن هيئتني إذا فعلها املصلي كان متشبهاً 
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يح احلمار ؛ وهو أن يديل رأسـه يف الركـوع ؛ فهـو إذا ي عن تدبيٍح كتدب -١
حلمـار ؛ الـذي يـدبِّح ؛ أي يسـقط رأسـه لراكبـه ؛ كـي يرقـى  فعـل ذلـك تشـبه 

 عليه .

ن يسجد ، ويرفع بسرعـة . -٢   وعن نقر كنقر الغراب ؛ أي يف السجود ؛ 
 وعن التفاٍت كالتفات الثعلب عند السالم . -٣

  : ٣٠٦/  ٢ ، وهلذا قال الصنعاين يف جوعن بروٍك كربوك البعري -٤
ينا عن اإلتيان فيها بستةٍ    إذا حنن قمنـا يف الصـالة           فإنَّنا 

  بروك بعٍري والتفات كثعلٍب           ونقر غراٍب يف سجود الفريضة      
ب خيـٍل عند فعل التحية      وإقعاء كلٍب أو كبسط ذراعه         وأذ

  . و التوفيق
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عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا أنَّ النــيب ملسو هيلع هللا ىلص : { كــان يرفــع يديــه  -٩/٢٥٨  
حذو منكبيه إذا افتتح الصالة ، وإذا كربَّ للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع } 

  متفق عليه .
قــال الصــنعاين رمحــه هللا : " تقــدم حــديث أيب محيــد مــن روايــة البخــاري ؛       

ه ذكـر الرفـع إال عنـد تكبـرية اإلحـرام خبـالف حديثـه عنـد أيب داود لكن لـيس فيـ
؛ ففيــه إثبــات الرفــع يف الثالثــة املواضــع ؛ كمــا أفــاده حــديث ابــن عمــر ؛ ولفظــه 
عند أيب داود : { كان رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا قـام إىل الصـالة اعتـدل قائمـاً ، ورفـع 

مــا منكبيــه ؛ فــإذا أر  مــا يديــه حــىت حيــاذي  اد أن يركــع رفــع يديــه حــىت حيــاذي 
ــــال : هللا أكـــــرب ، وركـــــع ، مثَّ اعتـــــدل ، ومل  ــــديث متامـــــه : { مث قـ منكبيـــــه } احلـ
يصـــوِّب رأســـه ، ومل يقنـــع ، ووضـــع يديـــه علـــى ركبتيـــه ، مثَّ قـــال : مســـع هللا ملـــن 
ــــدل حــــىت رجــــع كــــلُّ عظــــٍم إىل موضــــعه معتــــدًال }  ــــع يديــــه ، واعت محــــده ، ورف

ــــرفع احلديث ؛ فأفاد ــــه ملسو هيلع هللا ىلص يديه يف الثـــ   الثة املواضع " اهـ . ــ
وأقــول حــديث ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا فيــه إثبــات رفــع اليــدين عنــد تكبــرية   

لتـواتر قـال الصـنعاين  اإلحرام ، وقد تقدَّم أنَّ الرفع عند تكبرية اإلحـرام قـد ورد 
/  ٢يف ج ٢٥٢/  ٣ملتقـــدم رقـــم رمحـــه هللا علـــى حـــديث أيب محيـــد الســـاعدي ا

ـــا حكمـــه : فقـــال داود ، واألوزاعـــي ، واحلميـــدي  ٢١٨ حتقيـــق احلـــالق : " وأمَّ
ـــن فعلـــــه ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فإنـَّــــه قـــــال  شـــــيخ البخـــــاري ، ومجاعـــــٌة : إنـَّــــه واجـــــٌب ؛ لثبوتـــــه مــ
املصنف : إنَّه روي رفع اليدين يف أوَّل الصالة مخسـون صـحابياً ؛ مـنهم العشـرة 

جلنــة ، وروى البيهقــي عــن احلــاكم قــال : النعلــم : ال نعلــم ســـنًة امل شــهود هلــم 
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اتفــق علــى روايتهــا عــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اخللفــاء األربعــة ، مث العشــرة املشــهود هلــم 
جلنـــة ، فمـــن بعـــدهم مـــن الصـــحابة مـــع تفـــرقهم يف الـــبالد الشاســـعة غـــري هـــذه 

  ل أستاذ أبو عبد هللا " اهـ .السنة ؛ قال البيهقي : هو كما قا
  وأقول : يف الرفع مخسة مذاهب :   

املـــذهب األول : مـــذهب احلنفيـــة ؛ وهـــو الرفـــع عنـــد تكبـــرية اإلحـــرام فقـــط دون 
غريها ، واحتجوا حبديث جماهد : { أنَّ ابن عمر رفع يديه عند تكبرية اإلحرام 

ـا مـن روايـة  َّ د ، وكـان يُلقَّـن ، مث مل يعد } وهذه الرواية ضعيفة ؛ فإ يزيـد بـن ز
دة ، ويف األخـري جـاءت  ، والذين محلوا هذا احلديث عنه محلوه بدون هذه الـز
دة يف احلديث ؛ وقـد ذكـر احملققـون مـن أهـل احلـديث أنَّ أهـل الكوفـة  هذه الز

ها ، وكذلك حديث ابن مسعود أيضا مل يصح .    لقَّنوه إ
 مــــن طريــــق ابــــن عمــــر وغــــريه الرفــــع يف املــــذهب الثــــاين : الثابــــت عــــن النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص

املواضــع الثالثــة : عنــد تكبــرية اإلحــرام ، وعنــد اهلــوي للركــوع ، وعنــد الرفــع مــن 
  الركوع ، وإىل ذلك ذهب مالٌك ، والشافعي ، وأمحد . 

ضـــافة املوضـــع الرابـــع ؛ وهـــو عنـــد  املـــذهب الثالـــث : الرفـــع يف املواضـــع الثالثـــة 
شهد األول ، وإليه ذهب اإلمام أمحد ، وادعي مذهباً للشافعي النهوض من الت

  ؛ ألنَّه قال إذا صح احلديث فهو مذهيب .
املــذهب الرابــع : الرفــع عنــد كــل رفــٍع وخفــٍض ؛ وهــذا القــول ذهــب إليــه مجاعــة 
من أهل العلم ؛ ألنَّه صحت به أحاديث منها حديٌث مالك بن احلـويرث عنـد 

نت ، ولفظـــه : { أنَّ النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص كـــان يرفـــع يديـــه النســـائي صـــححه احلـــافظ يف املـــ
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عند كل رفع وخفض } وهناك حديٌث آخـر عـن أنـس عنـد ابـن حـزم يف احمللـى 
، وحـــديٌث عـــن أيب هريـــرة عنـــد أيب داود ، وحـــديٌث عـــن وائـــل بـــن حجـــر عنـــد 

  الرتمذي .
عنـد اهلـوي وعلى هذا املـذهب فـإنَّ الرفـع مشـروٌع يف كـل رفـٍع وخفـٍض ؛ أي    

مــــن االعتــــدال بعــــد الركــــوع للســــجود ، وعنــــد الرفــــع مــــن الســــجود إىل مــــا بــــني 
الســــجدتني ، وعنــــد اهلــــوي مــــن اجللســــة بــــني الســــجدتني إىل الســــجود الثــــاين ، 
ـــذا القــــول  وعنـــد النهـــوض مـــن الســـجود الثـــاين إىل الركعـــة الثانيـــة ، وقـــد قـــال 

صــالة النــيب صــلى هللا مجاعــة مــن أهــل العلــم ذكــر ذلــك األلبــاين يف كتــاب صــفة 
ســيس األحكــام شــرح عمــدة األحكــام  عليــه وســلم ، وذكــرت ذلــك أيضــا يف 
على شرح حديث ابن عمر رضـي هللا عنهمـا ، ورجَّحـت هـذا القـول علـى قـول 

  ابن عمر : { وكان ال يفعل ذلك يف السجود } وذلك لثالثة أمور :
ٍف .   أوهلا : أنَّ ابن عمر واحد ؛ وهو 

منهـا ؛  أربعـة أحاديـثللرفـع يف كـلِّ خفـٍض ورفـٍع األحاديث املثبة  نيهما : أنَّ 
ثالثة أحاديث تبلغ درجة الصحة ، والرابع حديث وائل بن حجـر ، وميكـن أن 
ؤوط يف تعليقـــه علـــى ترمجـــة وائـــل بـــن  يكـــون مـــن احلســـن صـــححه شـــعيب األر

  . ٢/٥٧٤حجر يف سري أعالم النبالء 
والغفلـــة علـــى الواحـــد أقـــوى منهـــا علـــى الثالثـــة لثهمـــا : أنَّ تصـــور النســـيان ، 

  واألربعة . 
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املذهب اخلامس : وهو عاٍر عـن الـدليل ، وهـو مـذهب اهلادويـة ، وهـو أنَّ رفـع 
اليدين ال جيوز ال عند تكبرية اإلحرام ، وال عند سائر املواضع الـيت ذكـر فيهـا ، 

إلمــام املهــدي ، وقــد حكــى الصــنعاين عــن املقبلــي يف املنــار أنَّــه رد علــى كــالم ا
واالســتدالل لــه حبــديث جــابر بــن مســرة : { كنَّــا إذا صــلينا مــع رســول هللا صــلى 
يـــــدينا : الســــالم علـــــيكم ورمحــــة هللا ، وأشـــــار بيديـــــه إىل  ــــا  ــــه وســـــلم قلن هللا علي
ــــديكم   ـــــديكم مـــــايل أرى أيــ ي ــــون  ــــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عـــــالم تومئـ ــــال رسـ اجلـــــانبني ، فقـ

ب خيـــٍل مشــٍس ا ــا يكفـــي أحدكـــم أن يضـــع يـــده كــأذ ســـكنوا يف الصـــالة ، وإمنَّ
ــذ ا علـى فخــذه ، مثَّ يسـلِّم علــى أخيـه عــن ميينـه ومشالــه } وأقـول : االســتدالل 

لكليــة اســتداللُ  مــن ال يعــرف الــدليل ، وال مييــز بــني األدلــة ،  علــى عــدم الرفــع 
ان هــذا غفلــًة وذكــر الصــنعاين عــن املقبلــي أنَّــه ردَّ علــى املهــدي بقولــه : " إن كــ

من اإلمام إىل هذا احلد فقد أبعد ، وإن كان مع معرفته حقيقة األمر فهو أورع 
، وأرفـــع مـــن ذلـــك ، واإلكثـــار يف هـــذا جلـــاٌج جمـــرٌَّد ، وأمـــر الرفـــع أوضـــح مـــن أن 
ـــه األحاديـــث املفـــردات ، وقـــد كثـــرت كثـــرًة ال تـــوازى ، وصـــحَّت صـــحًة  تـــورد ل

  قالمتنع ، ولذا مل يقع اخلالف احملقَّ 
فيــه إالَّ للهــادي فقــط ؛ فهــي مــن النــوادر الــيت تقــع ألفــراد العلمــاء مثــل مالــٍك ، 
درٌة ينبغــــي أن تغمــــر يف جنــــب  والشــــافعي ، وغريمهــــا ؛ مــــا أحــــٌد مــــنهم إالَّ لــــه 

  فضله وجتتنب " انتهى . 
خــذوا مبــا صــحَّ دليلــه ، ويرتكــوا مــا     وأقــول : إنَّ الواجــب علــى أهــل العلــم أن 

فردات ؛ فإنَّه إن اعتـذر لفاعلـه األول ، وإثبـات قولـه مبؤلـٍَّف فإنـَّه ال كان من امل
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يعذر من اتبعه ؛ مع ما هو معلـوٌم ، ومشـهوٌر ؛ مـن كثـرة األحاديـث الـواردة يف 
  رفع اليدين ؛ نسأل هللا أن يسلَّمنا من التعصب ، و التوفيق .

  
ــــد أيب داود : { ير  -٢٥٩/  ١٠   ـــــد عنـ ــــديث أيب محي ــــىت ويف حـ ـــــه حـ ــــع يدي فـ

ما منكبيه ، مثَّ يكربِّ } .   حياذي 
وملســلٍم عــن مالــك بــن احلــويرث حنــو حــديث ابــن عمــر ؛ لكــن  -٢٦٠/  ١١ 

ما فروع أذنيه } . قال   : حىت حياذي 
قال الصنعاين رمحه هللا : " تقدم حديث أيب محيـد مـن روايـة البخـاري ؛ لكـن   

ام ؛ خبالف حديثه عنـد أيب داود ففيـه ليس فيه ذكر الرفع إالَّ عند تكبرية اإلحر 
إثبـات الرفـع يف الثالثـة املواضـع كمـا أفـاده حـديث ابـن عمـر رضـي هللا عنهمــا ؛ 
ولفظــه عنــد أيب داود : { كــان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا قــام إىل الصــالة اعتــدل قائمــاً 

مــــا منكنبيـــه ، فــــإذا أراد أن يركــــع رفــــع يديــــ ه حــــىت ، ورفـــع يديــــه حــــىت حيــــاذي 
مــا منكبيــه ....} احلــديث متامــه : { مث قــال : هللا أكــرب ، وركــع ، مث  حيــاذي 
اعتدل ، ومل يصوِّب رأسه ، ومل يقنع ، ووضع يديه على ركبتيـه ، مثَّ قـال : مسـع 
هللا ملــن محــده ، ورفــع يديــه ، واعتــدل حــىت رجــع كــلُّ عظــٍم إىل موضــعه معتــدًال 

ابن عمر رضي هللا عنهما فيه إثبات رفـع ... } احلديث " اهـ وأقول : حديث 
اليــدين عنــد تكبــرية اإلحــرام ، وقــد تقــدَّم يف حــديث محيــد الســاعدي  [ يف 
لتـــواتر ، فحكـــى البيهقـــي  أول البــاب ] أنَّ الرفـــع عنـــد تكبـــرية اإلحـــرام قـــد ورد 

عـــن عـــن شـــيخه احلـــاكم رمحـــه هللا أنَّـــه قـــال : " النعلـــم ســـنًة اتفـــق علـــى روايتهـــا 
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جلنة ، فمن بعدهم من  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اخللفاء األربعة ، مث العشرة املشهود هلم 
ــــرقهم يف الــــــبالد الشاسع ــــع تفــ ــــحابة مــ ــــالصــ ــــــ ــــة غـ ــــــ ــــ ـــــ ــــري هـ ــــــ ــــذه السنـــ ــــة ؛ قــــــ ــــــ ــــ ال ــ

ــــالبيهق ــــا قال أستــــي : هو كمــ ــــاذ أبو عبـــ    اهـ . د هللا " ـ
   

وعــن وائــل بــن حجــر قــال : { صــليت مــع النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فوضــع  -١٢/٢٦١   
  يده اليمىن على اليسرى على صدره } أخرجه ابن خزمية .

قـــال الصـــنعاين رمحـــه هللا يف ترمجـــة وائـــل بـــن حجـــر : " ( وعـــن وائـــِل ) بفـــتح   
ون ( ابــن ُحْجــِر ) بــن الــواو، وألــٌف فهمــزة هــو أبــو هنيــد بضــم اهلــاء ، وفــتح النــ

ربيعة احلضرمي كان أبوه من ملوك حضـرموت ، وفـد وائـٌل علـى النـيب صـلى هللا 
عليــه وســلم ، فأســلم ، ويقــال : إنـَّـه ملسو هيلع هللا ىلص بشَّــر أصــحابه قبــل قدومــه فقــال : { 
يقدم عليكم وائل بن حجر من أرٍض بعيدة طائعاً راغبـاً يف هللا عـزَّ وجـل ، ويف 

ه مــن  رســوله } ــب بــه ، وأد ــا دخــل عليــه ملسو هيلع هللا ىلص رحَّ وهــو بقيــة أبنــاء امللــوك ، فلمَّ
رك علـــى وائـــل  نفســـه ، وبســـط لـــه رداءه ، فأجلســـه عليـــه ، وقـــال : { اللهـــمَّ 
وولده } واستعمله على اإلقبال من حضرموت ؛ روى لـه اجلماعـة إالَّ البخـاري 

يع له " اه   ـ . ، وعاش إىل زمن معاوية ، و
ـــن خزميـــــة يف صـــــحيحه (     ـــق : " أخرجـــــه ابــ ـــم  ١/٢٤٣قـــــال احملقــ )  ٤٧٩رقــ

ـــن  ــــظ ؛ لكــ ــــيء احلفـ ــــل سـ ـــن إمساعيـ ــ ــــو اب ــــؤمًَّال ؛ وهـ ــــعيف ؛ ألن مـ ــــناده ضـ وإسـ
احلــــديث صــــحيح ؛ جــــاء مــــن طــــرٍق أخــــرى مبعنــــاه ، ويف الوضــــع علــــى الصــــدر 

  هللا " اهـ .  ديث تشهد له . قاله األلباين رمحهأحا
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ضــعف علــى املــنت ؛ لكونــه  فيــه راٍو ســيء احلفــظ ؛ مــع أنَّ وأقــول : إطــالق ال  
املــنت لــه شــواهد تبلغــه درجــة الصــحة ؛ كــان ينبغــي أن يقــول املعلــق الســند فيــه 

  ضعف ، واملنت صحيح . 
قال الصنعاين : " وأخرج أبو داود ، والنسائي بلفظ : { مث وضع يده اليمىن   

ـــر اليســــرى ، والرُّســــغ ، والســــاعد } الرســــ ـــراء ، وســــكون علــــى ظهـ غ : بضــــم الـ
السني املهملة بعدها معجمة ؛ هو املفصل بني الساعد والكف واحلديث دليـل 
علــى مشــروعية الوضــع املــذكور يف الصــالة ، وحملُّــه علــى الصــدر كمــا أفــاد هــذا 

  احلديث " اهـ .
  : وأقول الوضع له هيئتان

  د بدون قبض .اهليئة األوىل : أن يضع اليمىن على اليسرى على الرسغ والساعـ
ــــاهليئــــة الثانيــــة : أن يقــــبض بكــــف الي د اليمــــىن علــــى طــــرف الســــاعد مــــن اليــــد ــ

  اليسرى .
وكلُّ ذلك سـنٌة ، وقـد ذهـب إىل مشـروعية هـذه اهليئـة مجـاهري أهـل العلـم وإن   

اختلفوا يف موضع اليدين : فمنهم من قال علـى الصـدر ، ومـنهم مـن قـال فـوق 
ة ، والقـول الصـحيح : هـو القـول بوضـعهما الصدر ، ومنهم من قال حتت السرَّ 

  على الصدر .
ومل خيالف يف ذلك سوى اهلادويـة ؛ قـال الصـنعاين عـن النـووي رمحهمـا هللا :    

ــم " زيــد بــن علــي ، وأمحــد بــن عيســى ،  " وقــد ذهــب إىل مشــروعيته " أي الضَّ
ـــن عيســــى حــــديث وائــــٍل هــــذا يف كتابــــه األمــــايل ، وإليــــه ذهبــــت  وروى أمحــــد بـ
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عية واحلنفيــة ، وذهبــت اهلادويــة إىل عــدم مشــروعيته " قلــت : والزيديــة ال الشــاف
  يرون ذلك تبعاً للهادي " وأنَّه يبطل الصالة ؛ لكونه فعًال كثرياً " اهـ .  

وأقول : سبحان هللا كيف يقال : فعٌل كثـري ؟!! والنـيب عليـه السـالم قـد فعلـه   
  ، وأمر به .

ت عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص فيــه خــالف ، وهــو قــال الصــنعاين : " قــال ابــن عبــد ا لــرب مل 
قـــول مجهـــور الصـــحابة ، والتـــابعني ؛ قـــال وهـــو الـــذي ذكـــره مالـــٌك يف املوطـــأ " 
قلت : وهو قول اجلمهور ، وأقول : إنَّ خمالفـات اهلادويـة لألحاديـث الصـحاح 

ـَّ لكليـة ، ومنهـا أ َّم ال يرون الرفع  م ال يـرون وضـع الشرعية كثرية ؛ فمنها : أ
َّـــم يـــدخلون يف  َّـــم ال يـــرون التـــأمني ، ومنهـــا أ اليـــدين علـــى الصـــدر ، ومنهـــا أ
َّم يرون االستنجاء من الريح اخلارج مـن  األذان حي على خري العمل ، ومنها أ
َّـــم يـــرون اجلمـــع يف احلضـــر ... إىل غـــري ذلـــك ، وال أدري مـــا  الـــدبر ، ومنهـــا أ

ه إال هللا ، وأنَّ دمحماً رســــول هللا ، مث يــــرتك تشــــريع حــــال مســــلٍم يشــــهد أن ال إلــــ
ا وهللا الكارثة اليت ال  َّ خذ بتشريعات غريه ؛ إ حممٍد عليه الصالة والسالم ، و
ـَّم يصـلون العصـر قبـل دخـول وقتـه ، ويصـلون  جترب ، وأعظـم هـذه املخالفـات أ

، وأن يــوفقهم العشـاء قبـل دخــول وقتـه ؛ نسـأل هللا أن يصــلح أحـوال املسـلمني 
ــا  للعمــل بطاعتــه ، وطاعــة رســوله ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن تــرتك أقاويــل الرجــال ؛ الــيت يقولو

  بدون دليل ، و التوفيق .
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وعــن عبــادة بــن الصــامت رضــي هللا تعــاىل عنــه قــال: قــال رســول  -١٢/٢٦٤  
مِّ القرآن }    متفق عليه .   هللا ملسو هيلع هللا ىلص : { ال صالة ملن مل يقرأ 

ويف روايــة البــن حبـــان ، والــدارقطين : { ال جتــزئ صـــالٌة ال يقــرأ فيهــا بفاحتـــة   
  الكتاب }.

ويف أخــرى ألمحــد ، وأيب داود ، والرتمــذي ، وابــن حبــان : { لعلَّكــم تقــرؤون   
خلــف إمــامكم ؟ قلنــا : نعــم . قــال : { ال تفعلــوا إال بفاحتــة الكتــاب ؛ فإنَّــه ال 

ا } .صالة ملن مل ي   قرأ 
: قــال الصــنعاين عنــه : " ( ُعَبــاَدَة ) بضــم العــني أمَّا ترمجة عبادة بن الصامت   

املهملة ، وختفيف املوحدة ، وبعد األلف دالٌّ مهملة ، وهو أبو الوليـد عبـادة ( 
ابن الصَّامت ) بن قيس اخلزرجـي األنصـاري السَّـاملي ؛ كـان مـن نقبـاء األنصـار 

 ، والثانية ، والثالثة ، وشهد بدراً ، واملشـاهد كلَّهـا وجَّهـه ، وشهد العقبة األوىل
ـــل إىل فلســــطني ،  عمــــر إىل الشــــام قاضــــياً ، ومعلِّمــــاً ، فأقــــام حبمــــص ، مثَّ انتقـ
ـــل يف ببيـــت املقـــدس ســـنة أربـــٍع وثالثـــني ، وهـــو ابـــن  ـــا يف الرَّملـــة ، وقيـ ومـــات 

  اثنتني وسبعني سنـة " اهـ .
بـادة بـن الصـامت بـن قـيس األنصـاري اخلزرجـي ؛ أبـو وقال يف التقريب : " ع  

لرَّملـــة ســنة  هــــ ولـــه  ٣٤الوليــد املـــدين ؛ أحــد النقبـــاء ؛ بـــدريٌّ مشــهور ؛ مـــات 
ســنة ، وقيــل عــاش إىل خالفــة معاويـــة ؛ قــال سعيـــد بــن عبيــد : كــان طولــه  ٧٢

  عشرة أشبار ؛ روى له اجلماعة " اهـ . 
  ويستفاد من هذا احلديث مسائل : ـ  
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ـــاملســألة األوىل : فرضــية قــراءة فاحتــة الكت ـــ ـــاب ؛ لقولـ ـــ ه صــلى هللا عليــه وسلـــم : ــ
م القـرآن } فيؤخــذ مـن هـذا أنَّ مــن تركهـا ســاهياً  ؛ أو { ال صـالة ملـن مل يقــرأ 

عنها يف ركعة من الركعـات بطلـت تلـك الركعـة  عامداً بطلت صالته ، وإن سها
ـــذا قـــال مجهـــور أهـــل العلـــم ، و  ذهـــب إليـــه ابـــن قدامـــة يف املغـــين ، فأوجـــب ، و

  عن قراءة فاحتة الكتاب . الركعة على من سها إعادة
املســـألة الثانيـــة : يؤخـــذ منـــه ؛ أي مـــن هـــذا احلـــديث وغـــريه : أنَّ قـــراءة الفاحتـــة 
واجبة علـى كـلِّ مصـلٍّ ؛ سـواًء كانـت الصـالة سـريًة ؛ أو جهريـًة ، واألدلـة علـى 

ــا يف كــلِّ  ذلــك كثــريٌة خالفــاً ملــن قــال َّــا تقــرأ يف مجلــة الصــالة ، وال تلــزم قراء إ
ركعة ؛ نعـم لـو نظـر هلـذا احلـديث فقـط ؛ لرمبـا كـان هـذا القـول سـائغاً ، ولكـن 
ـــا يف الســـرية واجلهريـــة لإلمـــام ، واملـــأموم ،  هنـــاك أدلـــة تـــدل علـــى وجـــوب قراء

 للمسـيء صـالته واملنفرد ، فمن األدلة على تكرارها يف كلِّ ركعـٍة قـول النـيب ملسو هيلع هللا ىلص
بعدما علَّمه كلَّ ما يلزم يف تلك الركعة ، ومنها فاحتة الكتاب ، ومنهـا الركـوع ، 
واالطمئنــان فيــه ، ومنهــا الرفــع ، واالعتــدال فيــه ، ومنهــا الســجود ، واالطمئنــان 
فيه ، ومنها اجللـوس بـني السـجدتني ، واالطمئنـان فيـه ، ومنـه السـجود الثـاين ، 

الطمئنان فيه ، وأنَّه قال له يف آخر ذلك كلِّه : { مثَّ افعـل ذلـك يف صـالتك  وا
كلِّها } ويف رواية : { ال تتمُّ صالة أحدكم حـىت يفعـل ذلـك } قـال الصـنعاين 
يف ســبل الســالم : " ومعلــوم أن املــراد مــن قولــه : { يفعــل ذلــك } أي كــلَّ مــا 

م الكتـاب ، وغريهـا يف كـلِّ  ركعـٍة لقولـه : { فوصـف الصـالة  ذكره من القـراءة 
هكــذا أربــع ركعــات ، والثــاين أنَّ مــا ذكــره ملسو هيلع هللا ىلص مــع القــراءة مــن صــفات الركــوع ، 
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والسجود ، واالعتدال ، وحنوه مأمور به يف كلِّ ركعٍة ؛ كما يفيده هذا احلـديث 
، والسـجود  ، واملخالف يف قراءة الفاحتة يف كلِّ ركعٍة ال يقول إنَّه يكفـي الركـوع

ـا ، فكيـف يقـول  ، واالطمئنان يف ركعٍة واحدٍة من صالته ؛ أو يفّرِقها يف ركعا
ـــا ال جتــــب إال يف ركعــــة  لفاحتــــة تنفـــرد مــــن بــــني هـــذه املــــأمورات  إنَّ القـــراءة 

  واحدٍة " انتهى ما أردت نقلـه .
ــــد ، وأيب داود ،    ــــه ألمحـ ــــادة نفسـ ــــن حـــــديث عبـ ـــك مـ ـــــد ذلــ ــــا يؤي وقـــــد ورد مـ

مذي ، وابن حبـان : { لعلَّكـم تقـرؤون خلـف إمـامكم ؟ قلنـا : نعـم . قـال والرت 
ــــال  ـــــا } قـ ــــرأ  ــــن مل يقـ ــــالة ملـ ــــاب ؛ فإنـَّــــه ال صـ ـــوا إال بفاحتـــــة الكتـ : { ال تفعلــ
الصنعاين : " فإنَّه دليٌل على إجياب قراءة الفاحتة خلـف اإلمـام ختصيصـاً ؛ كمـا 

يضـاً ظـاهٌر يف عمـوم الصـالة دلَّ اللفظ الـذي عنـد الشـيخني ؛ لعمومـه ، وهـو أ
ـــت  اجلهريـــــة والســـــرية يف كـــــلِّ ركعـــــة أيضـــــاً ، وإىل هـــــذا ذهـــــب الشـــــافعية ، وذهبــ
اهلادوية إىل أنَّه ال يقرؤها املؤمت خلف إمامـه يف اجلهريـة إذا كـان يسـمع قراءتـه ، 
ويقرأُهـــا يف الســـرية ، وحيـــث اليســـمع يف اجلهريـــة ، وقالـــت احلنفيـــة : ال يقرأُهـــا 

سريٍة ، وال جهريٍة ، وحديث عبادة حجٌة على اجلميـع ، واسـتدالهلم املأموم يف 
} " قلــــت : قــــراءة حبـــديث : { مــــن صــــلَّى خلـــف اإلمــــام ، فقــــراءة اإلمـــام لــــه 

  -استدالٌل يف غري حمله : 
ــــال  ــــحيحة : " قــ ــــث الصــ ــ ـــــال يقــــــاوم األحادي ــــديث ضــــــعيف ، فـ أوًال : ألنَّ احلــ

نَّه مشهوٌر من حديث ج ابٍر ، وله طرٌق عن مجاعة مـن املصنف يف التلخيص 
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الصــحابة كلِّهـــا معلولـــٌة ، ويف املنتقـــى رواه الـــدارقطين مـــن طـــرٍق كلَّهـــا ضـــعاٌف ، 
  والصحيح أنَّه مرسٌل: ال يتم به االستدالل ؛ ألنَّه عامٌّ " .

ٌص لـذلك  نياً : أنَّه لو صح لكان عاماً ، وحديث املسئ صالته صحيٌح خمصِّ
افعـــل ذلـــك يف صـــالتك كلِّهـــا } وملـــا رواه أمحـــد ، وأبـــو العمــوم ؛ لقولـــه : { مث 

داود ، والرتمذي ، وابن حبان : { لعلَّكم تقـرؤون خلـف إمـامكم ؟ قلنـا : نعـم 
ـا } وهـذا  . قال : { ال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب ؛ فإنَّه ال صالة ملـن مل يقـرأ 

خلـف أيب نعـيم  ما قصده عبادة بن الصامت فيما رواه أبـو داود : { أنـَّه صـلَّى
مِّ القـران ، وأبـو نعـيٌم جيهـر قـال  لقراءة ، فجعل عبـادة يقـرأ  ، وأبو نعيٍم جيهر 
لقـــراءة ؛  : أجــل . صـــلَّى بنـــا رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعـــض الصـــلوات الـــيت جيهـــر فيهـــا 

ن قبـل علينـا بوجهـه فقـال : هـل تقـرؤو قال : فالتبست عليه القراءة ، فلمَّـا فـرغ أ
َّ نصـنع ذلــك ؛ قـال : فــال ، وأ  إذا لقـراءة ؟ فقــال : بعضـنا نعــم ؛ إ جهـرت 

ُمِّ القـران } ويف  أقول : مايل ينازعين القـران ، فـال تقـرؤا بشـيء إذا جهـرت إال 
ُمِّ القـران ؛ فهـي خـداٌج ؛  حديث أيب هريرة : { مـن صـلَّى صـالًة مل يقـرأ فيهـا 

ال لــه الــراوي عنــه ؛ وهــو أبــو الســائب فهــي خــداٌج ؛ فهــي خــداٌج غــري متــام } قــ
ً وراء اإلمـام ، فغمـز ذراعـي  موىل هشام بن زهـرة :  أ هريـرة إّينِ أكـون أحيـا
ـــا يف نفســـك } انظـــر صـــحيح أيب داوود لأللبـــاين رمحـــه هللا يف  ، وقـــال : اقـــرأ 

  . ٧٧٩رقم احلديث ٣/٤٠٤جـ
  لفاحتة يف كل ركعة .وأقول : هذه األدلة كلَّها دالٌة على وجوب قراءة ا   
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ــا ، واإلمــام جيهــر ؛ ألن حــديث : { ال تفعلــوا إال  املســألة الثالثــة : جيــوز قراء
ـَّا خمصَّصـٌة مـن قولـه سـبحانه وتعـاىل  بفاحتة الكتاب } دالٌّ على استثنائها ، وأ

 :  فـــإذا قـــرئ القـــرآن فاســـتمعوا لـــه وأنصـــتوا  ومـــن قولـــه ملسو هيلع هللا ىلص : { مـــن صـــلَّى
لــف اإلمــام ، فقــراءة اإلمــام لــه } علــى تقــدير صــحته ، وألنَّ النــيب صــلى هللا خ

ـــوا إال بفاحتـــــة الكتـــــاب } دلَّ ذلـــــك كلِّـــــه علـــــى  ـــلم قـــــال : { ال تفعلــ عليـــــه وســ
اســتثناءها ؛ فــإذا خــاف املــأموم أنَّ اإلمــام يســتعجل فليقرأهــا واإلمــام يقــرأ ، وال 

ا حبال ؛ ملا أوضحناه ، وهللا أعل   م ، و التوفيق . يرتك قراء
  

ــــوعـــن أنـــس  : { أنَّ الن -١٤/٢٦٣    ــــ ــــيب صـــلى هللا عليـ ــــ ــــ ه وســـلم ، وأ ـ
حلمد  رب العاملني } متفق عليه .   بكٍر ، وعمر كانوا يفتتحون الصالة 

ــــراءٍة ، وال -  ـــــ يف أوَّل قِـ يف  زاد مســـــلٌم : { ال يَـــــذكروَن ﷽
  آخرها } .

ويف رواية ألَمحَد ، والنسـائي ، وابـن خزميـة : {ال َجيَْهـرون ببسـِم هللا الـرَّمحِن  -  
  الرحيِم } .

ويف ُأخـــرى البـــن ُخزميـــة : { كـــانوا ُيســـروَن } وعلـــى هـــذا حيمـــل النفـــي يف  -  
  رواية مسلم خالفا ملن أعلَّها .

  
مــر قــال : { صــليت وراء أيب -٢٦٤/ ١٥  هريــرة  فقــرأ :  وعــن نعــيم ا

 ﷽  : مِّ القرآن حىت بلغ قـال :  وال الضالِّني  مثَّ قرأ 
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ـــا ســـجد ، وإذا قـــام مـــن اجللـــوس : هللا أكـــرب ، مثَّ يقـــول إذا  آمـــني ، ويقـــول كلمَّ
} رواه النسـائي  سلَّم : والذي نفسي بيده إّينِ ألشـبهكم صـالًة برسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  ، وابن خزمية . 
  
ــــرة  قــــال : قــــال رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : { إذا قــــرأمت  -٢٦٥/ ١٦  ـــن أيب هري وعـ

ـــــاقرأوا :  ــــــة فــ ــــ  الفاحتـ ـــ ﷽  ــــا } رواه ـــ ـــــدى آ ـــــا إحــ ــ َّ فإ
  الدارقطين ، وصوَّب وقفه .

  
لفـــاٍظ متعـــددة أشـــار وأقـــول حـــديث أنـــس مـــروي يف الصـــحيحني    ، وغريمهـــا 

احلــافظ إىل هــذه األلفــاظ ، ومــع أنَّ هــذه األلفــاظ منهــا مــا هــو صــريح يف نفــي 
لكليـة ،  ا ، ومنها ما ظاهره النفـي ؛ أي نفـي اجلهـر ؛ ال نفـي القـراءة  اجلهر 
ن حـديث أنـس مضـطرٌب ، وقـد ردَّ احلـافظ يف  ولذلك فقد قال ابن عبد الـرب 

ــــحيح ، وأنَّ الفـــــتح علــــــى هــــــذا  ــــديث صــ ـــــى أنَّ احلــ ــــدل عل ــــزعم ، وأورد مــــــا يــ الـ
ت يـنصُّ  لكليـة ، وأنَّ معظـم الـروا االختالف يف الروايـة ال ينفـي عـدم القـراءة 
فيهـــا النفـــي علـــى اجلهـــر ، وقـــد حبثـــت هـــذا املوضـــوع حبثـــا أعتقـــد أنَّـــه شـــبه واٍف 

ة ، حبســـب ظـــينِّ يف شـــرح هـــذا احلـــديث مـــن العمـــدة ، وأخرجتـــه رســـالة مســـتقل
لبســـملة هـــو األمـــر املشـــهور ، والـــذي حتمـــل عليـــه روايـــة  ورجحــت أنَّ اإلســـرار 
ت غــــري صـــــرحية يف الصـــــالة ؛ وهـــــي  ـــر قـــــد ورد يف روا الصــــحيحني ، وأنَّ اجلهــ
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ً ؛  ـا أحيـا صحيحة ، وورد يف أحاديث ما يدل على أنَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كـان جيهـر 
  نَّ هذا البحث يتلخص يف موضعني : ليعلمهم أنَّه يسَّرها ؛ علماً 

ــا بعــض آيــة مــن  -٢موضــع اجلهــر واإلســرار  -١ وموضــع قرآنيــة البســملة ، وأ
ـــا   ـــا آيـــة مســـتقلة يف أوَّل كـــل ســـورة ، وأنَّ اجلهـــر واإلســـرار  ســـورة النمـــل ، وأ
كلها جائٌز ، واإلسرار أرجح ؛ كما قال شيخنا حـافظ بـن أمحـد احلكمـي رمحـه 

  هللا :
  كذا جلهرها أتت األخبار جاء يف البسملة اإلسرار          وقد        

ا وكلُّ قْد روى ملا حضرــوقد أسرها النيب وقد ج   هر           
  لنيــــــــــا مكمـــــــــــــــــــــــــــــــمث روامه           نيـــد احلالـــــد شاهـــوأنس ق        

يـه أن يعــود إىل ذلـك البحــث ، وإىل أحبـاث العلمــاء فمـن أراد االســتزادة ؛ فعل  
هــل العلــم  ن يلحقــين  املــربِّزين ، ومــا أ إال طويلــٌب أرجــو مــن هللا عــز وجــل 

  املربِّزين ، وأن يسلكين يف عدادهـم ؛ وإن كان يف عملي قصوٌر عن أعماهلم .
  -أما مذاهب أهل العلم يف هذه املسألة :   

لشــــافعي إىل أنَّ البســــملة آيــــة مــــن الفاحتــــة ؛ ألن املــــذهب األول : قــــد ذهــــب ا
ــا غــري البســملة ســت ، وهللا ســبحانه وتعــاىل يقــول : { ولقــد آتينــاك ســبعاً  آ
مــن املثــاين والقــرآن العظــيم } فلــذلك ذهــب الشــافعي إىل أنَّ البســملة آيــٌة مــن 

ـا فيمـا تسـر فيـه الفا ا فيما جتهـر فيـه الفاحتـة ، ويسـرَّ  حتـة ، وقـد  الفاحتة جيهر 
ذا املـذهب متـام االقتنـاع ، ولقـد اهتممـت يف حبـث هـذه املسـألة  كنت مقتنعاً 

ـــت  ـــق الركـــــوع ؛ لقـــــد كنــ لركعـــــة ملـــــن حلــ جلهـــــر ، ويف حبـــــث االعتـــــداد  مقتنعـــــا 
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لركعـة ملـن مل يقـرأ  لبسملة فيما جيهر فيه من الصالة ، ومقتنعاً بعدم االعتـداد 
ركوع ؛ فواصـلت البحـث ، ولـريب الفضـل واملنـة الفاحتة ، ومل يقف بقدرها قبل ال

لركعـة ملـن حلـق الركـوع ؛   العتداد  يف ذلك ؛ مع االستخارة ، ومؤخَّرا اقتنعت 
كما يتبني ذلك يف اجلزء الثاين مـن التأسـيس شـرح حـديث عبـادة بـن الصـامت 
، وشرح حديث أنس هذا ؛ واقتنعت فيه أيضـاً برجحـان اإلسـرار علـى اجلهـر ، 

  جبوازمها مجيعاً ؛ هذا ما حصل ، واحلمد  رب العاملني .والقول 
املــذهب الثــاين : وهــو مــذهب اإلســرار ؛ فقــد ذهــب إليــه احلنابلــة ، واحلنفيــة ؛ 
نَّ احلنفيـة ال يـرون شـرطية قـراءة الفاحتـة يف الصـالة ، وحقَّـق احلـافظ ابــن  علمـا 

َّم يرون الوجوب دون الشرطية .   حجر يف الفتح أ
الثالـث : مـذهب املالكيـة ، وذلـك أنَّ مالكـا ال يـرى قـراءة البســملة يف املـذهب 

ـــول قــــوٌل ضــــعيف ؛ فيمــــا يــــرى مجهــــرة  الفاحتــــة ال ســــراً ، وال جهــــراً ؛ وهــــذا القـ
ت  نَّ البســملة هــي إحــدى آ العلمــاء ؛ ألنَّ األدلــة تــدل علــى خالفــه ؛ علمــاً 

مـن سـائر السـور ، وإذا   الفاحتة ؛ وهي بعض آيٍة يف سورة النمل ، وآيٌة مستقلةٌ 
ا ؛ فقد ترك آيًة من الفاحتـة  كانت البسملة آيٌة من الفاحتة ؛ فإنَّ من ترك قراء
، ومن ترك آيًة من الفاحتة ؛كأنَّه مل يقرأها ، وخياف عليه أن تكون صـالته غـري 

طــًال ، وارزقنــا لهــمَّ أر احلــق حقــاً ، وارزقنــا اصــحيحة ؛ ال تباعــه ، وأر الباطــل 
  اجتنابه ، وال جتعله ملتبساً علينا فنضل ، و التوفيق .
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وعنه قال : { كـان رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا فـرغ مـن قـراءة أمِّ القـرآن  -٢٦٦/  ١٧ 
ين ، وحسَّـنه ، واحلـاكم ، وصـححه ؛ رفع صوته ، وقال : آمـني } رواه الـدارقط

علـى شـرطهما ، وقـال البيهقـي  قال الصنعاين : " قال احلاكم : إسناده صحيحٌ 
  : حسٌن صحيح . 

واحلــــديث دليــــٌل علــــى أنَّــــه يشــــرع لإلمــــام التــــأمني بعــــد قــــراءة الفاحتــــة جهــــراً ،   
حلنابلـــة " قلـــت : واوظـــاهره يف اجلهريـــة ويف الســـرية ، وبشـــرعيته قالـــت الشـــافعية 

لألدلــــة علــــى مشــــروعيته لإلمــــام واملــــأموم واملنفــــرد ؛ قــــال الصــــنعاين : " ذهبــــت 
يت ، وقالــت احلنفيــة : ُيِســرُّ يف اجلهريــة ، وملالــٍك  اهلادويــة إىل عــدم شــرعيته ملــا 
قـــوالن : ( األول ) : كاحلنفيـــة ، ( والثـــاين ) : أنَّـــه اليقوهلـــا ، واحلـــديث حجـــٌة 

ـــــــبينـٌة للشــافعية " اهـــ . قلــت : وللحنابلـة ، واحملــدثني ، وقــال الصنع اً : ــــــاين أيضـ
تعـــرٌُّض لتـــأمني املـــأموم واملنفـــرد ، وقـــد أخـــرج البخـــاري يف  " ولـــيس يف احلـــديث

شـرعية التـأمني للمـأموم مـن حـديث أيب هريـرة  قـال : قـال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
مــني املالئكــة غفــر هللا لــه مــا { إذا  ميتــه  أمــنَّ اإلمــام فــأمنوا ، فإنَّــه مــن وافــق 

مـن حديثـه قـال : قـال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : { إذا  تقدم مـن ذنبـه } وأخرجـه أيضـاً 
ل اإلمام وال الضالني فقولوا آمني } وأخرج أيضـاً مـن حديثـه مرفوعـاً : { إذا قا

قــال أحــدكم آمــني ، وقالــت املالئكــة يف الســماء آمــني ، فوافــق أحــدمها اآلخــر 
ـــغفــر هللا لــه مــا تق ـــ ـــدَّم مــن ذنبـــ علــى شــرعيته للمــأموم ، األحاديــث ه } فــدلت ـــ

واألخــري يعــمُّ املنفــرد ، وقــد محلــه اجلمهــور مــن القــائلني بــه علــى النــدب ، وعــن 
بعض أهل الظاهر أنَّه للوجوب ؛ عمًال بظاهر األمر ؛ فأوجبوه على كل مصلِّ 
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للصــــالة حبــــديث : { إنَّ هــــذه  ، واســــتدلت اهلادويــــة علــــى أنَّــــه بدعــــٌة مفســــدةٌ 
من كـالم النـاس } احلـديث . واليـتم بـه اإلسـتدالل الصالة اليصلح فيها شيٌء 

ألنَّ هذا قام الدليل على أنَّه من أذكار الصـالة كالتسـبيح وحنـوه ، وكـالم النـاس 
  كما عرفت " اهـ . املراد به مكاملتهم ، وخماطبتهم  

ــــاع فــــالٍن ،      تب ـــم  ـــوله ، ومل يكلفهـ ــــاع رسـ تب ــــاده  واقــــول : إنَّ هللا كلَّــــف عب
ــاكم عنــه  قــال جــلَّ مــن قائــل : والفــالن ؛ ف كــم الرســول فخــذوه ومــا  ومــا آ

وأنـَّه الجيــوز ألحـٍد مســع حـديث رسـوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يــرتك قـول الرســول  فـانتهوا 
لـدليل ، وتـرك  ملسو هيلع هللا ىلص لقول أحٍد من الناس كائناً من كان ، وأنَّ احلق هو األخـذ 

، وإىل الــدليل ذهبــت الشــافعية واحلنابلــة ، وكافَّــة احملــدثني األقــوال املنحرفــة عنــه 
لتأمني ، وما عذر عبـٌد وقـف بـني يـدي  وهو احلق لألدلة اليت سربت يف األمر 

فــالٍن فمــا رســويل ، وأخــذت بقــول بــه ربــه حــني يقــول لــه ربــه : تركــَت مــا أمــر 
ٌح الخيفـى سيكون حمجوجاً أمام هللا ، واألمـر يف ذلـك واضـ؛ إنَّه الشك عذرك 

  ، و التوفيق . 
  
  وأليب داود ، والرتمذي من حديث وائل بن حجٍر حنوه .  -٢٦٧/ ١٨ 

ولفظه يف السنن : { إذا قرأ ، قال الصنعاين : " أي حنو حديث أيب هريرة     
ــا صــوته } ويف لفــٍظ لــه عنــه : { أنَّــه  اإلمــام وال الضــالني قــال : آمــني ، ورفــع 

ملـــد والتخفيـــف يف مجيـــع صـــلَّى خلـــف رســـول هللا مـــني } وآمـــني   ملسو هيلع هللا ىلص فجهـــر 
ت ، وعــن مجيــع القــراء ، وحكــي فيهــا لغــاٌت ومعناهــا : اللهــم اســتجب ،  الـروا



  

  

 
 

٢١٠  
 

وقيل غري ذلك " اهـ . ملحوظة : دلت األدلة على أنَّ قـول آمـني يقوهلـا اإلمـام 
نَّــه يتــأخواملــأموم معــاً  ر عــن اإلمــام ، ولكنــه كمــا عنــد كمــال الفاحتــة ، واليظــن 

  دلَّ احلديث يقوهلا مع اإلمام ، و التوفيق .
   

وعـــن عبـــد هللا بـــن أيب أوىف  قـــال : { جـــاء رجـــٌل إىل النـــيب  -٢٦٨/ ١٩  
ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فقال : إّينِ ال أستطيع أن آخذ من القـرآن شـيئاً ؛ فعلِّمـين مـا جيـزئين منـه 

حان هللا ، واحلمــد ، وال إلــه إالَّ هللا ، وهللا أكــرب ، والحــول ؛ فقــال : قــل ســب
والقــوة إالَّ  العلــي العظــيم } احلـــديث رواه أمحــد ، وأبــو داود ، والنســائي ، 

  وصححه ابن حبان ، والدارقطين ، واحلاكم . 
 قــال الصــنعاين : " ( وعــن عبــد هللا بــن أيب أوىف ) هــو أبــو إبــراهيم ؛ أو دمحم ؛  

ـــلمي ؛ شـــــهد  ـــرث األســ أو معاويـــــة ، واســـــم أيب أوىف علقمـــــة بـــــن قـــــيس بـــــن احلــ
احلديبية ، وخيرب ، وما بعدها ، ومل يزل يف املدينة حىت قبض ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فتحوَّل إىل 

ا ، وهو آخر م لكوفة من الصحابة الكـوفة ، ومات    .ن مـات 
لفاحتـة وغريهـا ملـن مقـام القـراءة ل األذكـار قائمـةٌ احلديث دليٌل علـى أنَّ هـذه     

الحيسن ذلك ، وظاهره أنَّه الجيب عليه تعلـم القـرآن ليقـرأ بـه يف الصـالة ؛ فـإنَّ 
مـــره بشـــيئاً منـــه اآلن حفـــظ أ المعـــىن : { إّينِ ال أســـتطيع }  حفظـــه ، ت؛ فلـــم 

ذه األلفاظ مع أنـَّه ميكنـه حفـظ الفاحتـة كمـا حيفـظ هـذه األلفـاظ ؛ وقـد  وأمره 
  " اهـ . م يف حديث املسيء صالته تقد



  

  

 
 

٢١١  
 

ـــن  إنَّ يفوأقـــول    هـــذا احلـــديث معارضـــٌة حلـــديث املســـيء ، وحـــديث عبـــادة ب
الصـــامت ، وحـــديث أيب هريـــرة ، وغريهـــا مـــن األحاديـــث الدالـــة علـــى أنَّ قـــراءة 

ـا ، وعلـى هـذا فينبغـي الـيت الفاحتة ركٌن مـن أركـان الصـالة  التصـح الصـالة إالَّ 
ن حيمــل علــى أنَّ النــيب صــلى أن جيمــع بــني هــذا  احلــديث ، وتلــك األحاديــث 

لتسبيح ، والتحميد ، والتكبري يف تلك احلالة الراهنـة حـىت  هللا عليه وسلم أمره 
يِّــد بــذلك ونســيه الناقــل ، وقــد قــال أهــل يــتمكن مــن تعلــم الفاحتــة ، ولعلَّــه قــد قُـ 

ــذا وهــ و اجلمــع بــني األصــول عــدم الــذكر اليــدل علــى عــدم الوقــوع ؛ فــالقول 
  هو األحوط للدين ، و التوفيق .؛ األحاديث املتعارضة 

   
عـــن أيب قتـــادة  قـــال : { كـــان رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصـــلي بنـــا ،  -٢٠/٢٦٩   

ــــركعتني األوليـــــني بفاحتـــــة الكتـــــاب ، وســـــورتني ،  ـــر يف الـ فيقـــــرأ يف الظهـــــر والعصــ
ــــوِّ  ً ، ويطـ ـــــة أحيــــــا ـــمعنا اآلي ـــة ويســ ــــريني بفاحتـــ ـــرأ يف األخـ ــــة األوىل ، ويقـــ ل الركعـ

  الكتاب } متفق عليه .
  يؤخذ من هذا احلديث عدة مسائل :   

األوىل : تطويـــل القـــراءة يف األوىل أكثـــر مـــن غريهـــا ؛ كمـــا أخـــرج النســـائي مـــن 
حـــديث الـــرباء قـــال : { كنَّـــا نصـــلي خلـــف النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص ، ونســـمع منـــه اآليـــة بعـــد 

ت } فـــدلَّ علـــى أنَّ الركعـــة األوىل تطـــوَّل يف  اآليـــة مـــن ســـورة لقمـــان ، والـــذار
صالة الظهر أكثر من غريها ؛ بل أنَّه كان يطـوِّل يف األوىل مـن صـالة الظهـر ؛  
يت يف  كما يطوِّل يف صالة الفجر ، وذلـك أنَّ صـالة الظهـر ، وصـالة الفجـر 
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ر يف القيلولة ، ويف الصـبح يف وقت غفلٍة ؛ إذ أنَّ الناس يكونون يف صالة الظه
وقــت النــوم مــن آخــر الليــل ؛ وهــو يطــوِّل فيهمــا مــن أجــل أن يلحــق املتــأخر ، 
ومن أجل أنَّ العبادة يف هذين الوقتني اللذين مها وقـت غفلـة أفضـل مـن غريمهـا 

.  
الثانيــة : يؤخــذ مــن هــذا احلــديث أنَّ األوىل تطــوَّل علــى الثانيــة ، وأنَّ القــراءة يف  

ن تكــون كــلُّ ركعــة أقــل كــل الصــل وات البــدَّ أن يالحــظ فيهــا هــذا امللحــظ ؛ 
من اليت قبلها ، وكل ركعٍة أطول من اليت بعدها ، ومما يـدل علـى تطويـل الركعـة 
األوىل مـــن صــــالة الظهـــر أنَّــــه قــــد ورد يف صـــحيح مســــلم : { َعـــْن ُمَعاِويَــــَة بْــــِن 

َثِين قـَْزَعــُة  َ َســِعيٍد اْخلـُــْدرِيَّ  َوُهـــَو َصــاِلٍح َعـــْن رَبِيَعــَة قَـــاَل َحـــدَّ قَـــاَل : أَتـَْيـــُت َأ
َمْكثُوٌر َعَلْيِه ، فـََلمَّا تـََفرََّق النَّاُس َعْنُه قـُْلُت : ِإّينِ َال َأْسأَُلَك َعمَّـا َيْسـأَُلَك َهـُؤَالِء 

ُ َعلَ  َّ َِّ َصـلَّى ا ْيـِه َوَسـلََّم ؟ فـََقـاَل : َمـا َعْنُه ؛ قـُْلُت : َأْسأَُلَك َعْن َصَالِة َرُسوِل ا
لَــــَك ِيف َذاَك ِمــــْن َخــــْريٍ ؛ فََأَعاَدَهــــا َعَلْيــــِه ؛ فـََقــــاَل َكانَــــْت َصــــَالُة الظُّْهــــِر تـَُقــــاُم ؛ 
ــــأُ ، ُمثَّ  ــــُه ، فـَيَـتَـَوضَّ َِْيت أَْهَل ــــُه ، ُمثَّ  َ ِإَىل اْلَبِقيــــِع ؛ فـَيَـْقِضــــي َحاَجَت ــــُق َأَحــــُد فـَيَـْنطَِل

ــــِة اْألُوىل }  يـَْرِجــــُع ِإَىل الْ  ــــِه َوَســــلََّم ِيف الرَّْكَع َُّ َعَلْي ـــلَّى ا َِّ َصـ ـــوُل ا َمْســــِجِد ، َوَرُسـ
َِّ بْـِن َأِيب أَْوَىف رضـي  كذلك قد ورد أيضا عنـد أيب داود وأمحـد : { َعـْن َعْبـِد ا

َُّ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم َكـــاَن يـَُقـــوُم ِيف الرَّ  ْكَعـــِة اْألُوَىل ِمـــْن َصـــَالِة هللا عنـــه أَنَّ النَّـــِيبَّ َصـــلَّى ا
   الظُّْهِر َحىتَّ َال ُيْسَمَع َوْقُع َقَدٍم }

  الثالثة : يؤخذ منه أنَّ القراءة يف األوليني تشرع فيها قراءة سورة أو سور .
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سـورة بعـد الفاحتـة الرابعـة : يؤخـذ مـن احلـديث أنـَّه ال يقـرأ يف الـركعتني األخـريني 
كــان يقــرأ أحيــا   يت فيــه دليــٌل علــى أنَّ الرســول ملسو هيلع هللا ىلصإالَّ أنَّ حـديث أيب ســعيد اآل

  يف الركعتني األخريني بغري فاحتة الكتاب .
اخلامسة : يؤخذ من حديث أيب قتادة أنَّ قراءة الفاحتـة مشـروعة يف كـلِّ ركعـة ، 
ـــا اخلـــالف يف حـــديث عبـــادة بـــن الصـــامت ، وهـــو هـــل أنَّ قـــراءة  وقـــد تقـــدَّم لن

جبـــة يف كـــل ركعـــة ؛ أو واجبـــٌة يف عمـــوم الصـــالة فقـــط ؛ أو واجبـــٌة يف الفاحتـــة وا
ــــأغلبهـــا ؟ وقـــد تق ـــا يف كـــل ــ دَّم اخلـــالف يف ذلـــك ، وأنَّ القـــول الصـــحيح وجو

  ركعة .
لقـرائن ، وذلـك أنَّ إخبـار الصـحابة عمـا حيصـل  السادسة : يؤخذ منـه األخـذ 

لقرائن ، و التوف   يق .يف الصالة السرية إمنا هو 
  
وعــن أيب ســعيد اخلــدري  قــال : { كنـَّـا حنــزر قيــام رســول هللا  -٢١/٢٧٠ 

ملسو هيلع هللا ىلص يف الظهر والعصر ؛ فحزر قيامه يف الركعتني األوليـني مـن الظهـر قـدر : أمل 
السجدة ، ويف األخريني قدر النصف من ذلـك ، ويف األوليـني مـن العصـر قـدر 

  ، واألخريني على النصف من ذلك } رواه مسلم . األخريني من الظهر
ال تفاوت فيه مع احلديث اآلخر ؛ إذ أنَّ أمل السجد ثالثون  )١(وهذا احلديث  

ت املتوسطة بني الطول والقصر .   آية ؛ وهي من اآل

                                                 
)١(  -  
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يبقى معنا هل احلزر ملا سوى الفاحتة أو احلـزر ملـا يف الركعـة مـن قـراءة ويـدخل   
عــلَّ األقــرب أن احلــزر يكــون ملــا ســوى فاحتــة الكتــاب ألنَّــه عــرب فيهــا الفاحتــة ؟ ل

عنــه أحيــا بثالثــني آيــة ، وأحيــا مبقــدار أمل الســجدة ؛ وهــي ثالثــون آيــة ، ويف 
  هذا ترجيح أنَّ احلزر والتقدير ملا يكون بعد قراءة فاحتة الكتاب .

و يقـدر ملـا أمَّا قوله : { ويف الـركعتني األخـريني علـى النصـف مـن ذلـك } وهـ  
  عدا فاحتة الكتاب .

واملهــــم أنَّ النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص كانــــت قراءتــــه خمتلفــــة ، ومــــا جــــاء يف حــــديث أيب قتــــادة   
يظهر أنَّه هو األغلب من كون الـركعتني األوليـني مـن الظهـر والعصـر يقـرأ فيهمـا 
بفاحتــــة الكتــــاب ، وأحيــــا يقــــرأ مبــــا جــــاء يف حــــديث أيب ســــعيد ، وقــــد يــــرجَّح 
ـــون حـــــديث أيب قتـــــادة يف  حـــــديث أيب قتـــــادة علـــــى حـــــديث أيب ســـــعيد ؛ ويكــ
الصــحيحني ، وحــديث أيب ســعيد يف صــحيح مســلم ؛ فــإن ذهبنــا إىل الرتجــيح 
فـــإنَّ حـــديث أيب قتـــادة أرجـــح ، وإن ذهبنـــا إىل تعـــدد احلـــاالت كـــان ذلـــك هـــو 

بة يراقبــون أفعالــه األوىل ألن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص مكــث يف املدينــة عشــر ســنني ، والصــحا
ـا شــرع ال جيــوز أن يضــيع  َّ قوالــه علــى أ ـا ، و خــذون  يف الصـالة وغريهــا ، و
منهـــا شـــيء ، وهللا ســـبحانه وتعـــاىل قـــد وفَّـــق أصـــحاب الرســـول حلفـــظ ســـنته ، 
ولتـــدوين أفعالـــه وأقوالـــه ، فاحلمـــل علـــى تعـــدد احلـــاالت أوىل كمـــا قلنـــا ، وذلـــك 

ويال ، وتقصــريا ، وتوســطاً حبســب احلــاالت يــدل علــى التوســع يف الشــرعية ؛ تطــ
  والنوائب ، وهللا تعاىل أعلم .

  



  

  

 
 

٢١٥  
 

وعــــن ســــليمان بــــن يســــار رمحــــه هللا تعــــاىل قــــال : { كــــان فــــالن  -٢٢/٢٧١  
يطيــل األوليــني مــن الظهــر ، وخيفــف العصــر ، ويقــرأ يف املغــرب بقصــار املفصَّــل 

{ مـا صـليت وراء ويف العشاء بوسطه ، ويف الصبح بطواله } وقال أبو هريـرة : 
ســـناد  أحــد أشـــبه صــالته بصـــالة رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مــن هـــذا } أخرجــه النســـائي 

  صحيح . قال احملقق إسناده صحيح .
قال الصنعاين : " سليمان بن يسار : هو أبو أيـوب سـليمان بـن يسـار بفـتح   

ملـؤمنني ، وأخـو املثناة التحتية ، وختفيف السني املهملـة ؛ وهـو مـوىل ميمونـة أم ا
عطاء بن يسار من أهل املدينة ، وكبار التابعني ؛ كـان فقيهـا ، فاضـًال ، ثقـة ، 

  عابداً ، ورعاً ، حجًة ؛ وهو أحد الفقهاء السبعة " اهـ . 
ســليمان بـــن يســـار : مـــن كبـــار " :  ٢٦١٩قــال يف التقريـــب يف الرتمجـــة رقـــم    

  له اجلماعة " اهـ . الثالثة ؛ مات بعد املائة ، وقيل قبلها ؛ روى 
ً يريد به أمرياً     قوله : { كان فالن } يقول البغوي يف شرح السنة : " أنَّ فال

كان على املدينة ؛ قيل امسه عمـرو بـن سـلمة ، ولـيس هـو عمـر بـن عبـد العزيـز  
كمـــا قيـــل ؛ ألنَّ والدة عمـــر بـــن العزيـــز كانـــت بعـــد وفـــاة أيب هريـــرة ، واحلـــديث 

نَّ أ هر    يرة صلَّى خلف فالٍن هذا " اهـ .مصرٌِّح 
ـــرب    قولــــه : { يطيــــل األوليــــني مــــن الظهــــر ، وخيفــــف العصــــر ، ويقــــرأ يف املغـ

بقصار املفصَّل ، ويف العشاء بوسطه ، ويف الصبح بطواله } أقول : قـراءة النـيب 
 ملسو هيلع هللا ىلص كانت خمتلفة حبسب األحوال ، والظروف إال أنَّ الغالب على قراءته صـلى

هللا عليه وسلم أنَّه كان يطول يف الـركعتني األوليـني مـن صـالة الظهـر ، ويتوسـط 



  

  

 
 

٢١٦  
 

يف العصر ، ويقرأ يف املغرب بقصـار املفصـل ؛ كمـا تقـدم ، ويف العشـاء بوسـطه 
  ، ويف الصبح بطواله .

أوًال : البدَّ أن نعرف ما هـو املفصـل ؟ ذكـر الصـنعاين أقـواال كثـرية ، والصـحيح 
ق إىل آخـر القـرآن ؛ وذلـك بنـاًء علـى مـا صـح عـن الصــحابة ؛  أنـَّه يبـدأ بسـورة

ً ؛ فيجعلـــون القـــرآن ســـبعة  ـــون القـــرآن أجـــزاًء ؛ أو حيزبونـــه أحـــزا ـــم كـــانوا حيزِّب َّ أ
أحزاب ؛ يقرأه الواحد منهم يف أسبوع ، فيجعلون الـثالث األوىل : وهـي البقـرة 

ـــس جيعلو  ً ؛ والـــــيت بعـــــدها مخــ ـــز ً ، وبعـــــد ، وآل عمـــــران ، والنســـــاء حــ ـــز ـــــا حــ
ً ، وبعــد التســـع  ــا حــز ً ؛ وبعــد الســـبع تســع جيعلو ــا حــز اخلمــس ســبع جيعلو
ً ، وبعـد اإلحــدى عشـرة ثـالث عشـرة ، وهنـا تقــف  ـا حـز إحـدى عشـرة جيعلو
ايـة احلجـرات ؛ فـإذا قلنـا مـثال البقـرة ، وآل عمـران ، والنسـاء ؛ مث  الِعدَّة علـى 

ــــ ـــــام ، واألعــ ـــــدة ، واألنعـ ــود ، املائـ ـــ ــــونس ، وهـ ــــراءة ؛ مث يــ ــ ــــال ، وب راف ، واألنفــ
ـــر والنحـــــل ؛ مث اإلســـــراء ، والكهـــــف ،  ويوســـــف ، والرعـــــد ، وإبـــــراهيم ، واحلجــ
ومرمي ، وطه ، واألنبياء ، واحلج ، واملؤمنـون ، والنـور ، والفرقـان ؛ مث الشـعراء ، 
والنمــل ، والقصــص ، والعنكبــوت ، والــروم ، ولقمــان ، والســجدة ، واألحــزاب 

وســبأ ، وفــاطر ، ويــس ؛ مث الصــافات ، وص ، والزمــر ، وغــافر ، وفصــلت ،  ،
،  [ دمحم]والشـــورى ، والزخـــرف ، والـــدخان ، واجلاثيـــة ، واألحقـــاف ، والقتـــال 

والفتح ، واحلجرات ؛ مث يبدأ حزب املفصل : وهو ق ، وما بعدها ؛ فهـذا هـو 
ً ، ومخسـاً الدليل على أنَّ املفصَّل يبدأ مـن أول ق ؛ فكـانوا حيزبـ ون القـرآن ثـال

  ، وسبعاً ، وتسعاً ، وإحدى عشرة ، وثالث عشرة ، وحزب املفصل .



  

  

 
 

٢١٧  
 

ـر أحيـا  نياً : أنَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يطوِّل أحيا فيما عادته فيه التقصري ، ويقصِّ
ألعــــراف ، فيمـــا عادتــــه فيـــه التطويــــل ؛ فقـــد ورد أنَّ النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص صـــلَّى املغــــ رب 

واألعـراف جـزٌء وربــع ؛ قسَّـمها يف الــركعتني ؛ وهـذا حيتـاج إىل حــوايل سـاعة مــن 
ــــرًة  ــــافات ، ومــ لصــ ــــرًة  ــــرب مــ ــــلَّى ملسو هيلع هللا ىلص املغــ ــــذلك صــ ـــــيال ؛ كــ دة قلـ ــــزمن أو ز الــ
ملرســالت ؛ لكــن الغالــب علــى صــالته التقصــري يف املغــرب ، وعنــد يف ذلــك 

الصــحيحني أنَّــه قــال : { ُكنَّــا ُنَصــلِّي اْلَمْغــِرَب َمــَع حــديث رافــع بــن خــديج يف 
َ ؛ َوِإنَّــُه لَيـُْبِصــُر َمَواِقــَع نـَْبِلــِه } يعــين  ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم فـَيَـْنَصــِرُف َأَحــُد َّ النَّــِيبِّ َصــلَّى ا
ــر فيمــا كــان عادتــه التطويــل ،  لنبــل ، وأنَّ النَّــور مــا زال ، وكــان يقصِّ إذا رمــى 

ملعـــوذتني ، ولكـــن كـــان يف ســـفٍر ، ولكـــنَّ األغلـــب أنَّـــه فصـــلى يف  الفجـــر مـــرًة 
يصـــلي يف الفجـــر مـــن الســـتني إىل املائـــة ؛ كـــذلك أيضـــا يف صـــالة الظهـــر يقـــرأ 
ــــل يف  ت ؛ فكانــــت عادتــــه التطوي ً الســــجدة ، والــــذار ســــورة لقمــــان ، وأحيــــا

ـــــا ــــر ، والعشـ ــــط يف العصــ ــــر ؛ والتوســ ـــر ، والفجــ ــــالة الظهـــ ـــن صــ ــــني مـــ ء ؛ األوليــ
  والتخفيف يف املغرب ، وقد خيالف ذلك ، و التوفيق .

  
حــديث جبــري بــن مطعــم  قــال: مسعــت رســول هللا صــلى هللا  -٢٣/٢٧٢   

لطور ، والطور من طوال املفصل .   عليه وسلم يقرأ يف املغرب 
ليـه جبري بن مطعم النوفلي أبوه مطعم بن عدي ؛ الذي أجار النـيب صـلى هللا ع

وسلم عند رجوعه من الطائف ؛ حينما ذهب يعرض نفسه على أهـل الطـائف 
حلجارة ، فنـزل إىل خنلـة ،  ، فردوا عليه رداً قبيحا ، وأغروا سفهاؤهم أن يرموه 



  

  

 
 

٢١٨  
 

: { اللهـــم إليـــك أشـــكو ضـــعف قـــويت ، وقلـــة حيلـــيت ،  رودعـــا بدعائـــه املشـــهو 
ين ؟ إىل عـدوٍّ يتجهمـين ؛ وهواين على الناس ؛  أرحـم الـرامحني ! إىل مـن تكلـ

يل غـري أنَّ عافيتـك  أم إىل قريب ملكته أمري ؟ إن مل تكن ساخطاً علي فـال أ
أوسع يل ؛ أعوذ بنور وجهـك الكـرمي ؛ الـذي أضـاءت لـه السـموات واألرض ، 

ـــرقت لــــه الظلم ــــوأشـ ـــر الــــدنيا واآلخــــرة ؛ أن حتــــل علــــيَّ ـــ ــــه أمـ ات ، وصــــلح علي
ولــك العتـــىب حــىت ترضـــى ، وال حـــول وال غضــبك ؛ أو تنــــزل علــي ســـخطك ، 

ويف روايـة  ١١٨٢انظر ضعيف اجلامع لأللبـاين رمحـه هللا بـرقم  )١(قوة إال بك }
ـــلََّم  ُ َعَلْيــــِه َوَســ َّ ـــلَّى ا َهــــا َزْوَج النَّــــِيبِّ َصــ َُّ َعنـْ ـــَي ا عُــــْروة  : { َأنَّ َعاِئَشــــَة َرِضــ

ثـَْتُه أَنـََّها قَالَـْت لِلنَّـ َُّ َعَلْيـِه َوَسـلََّم : َهـْل أَتَـى َعَلْيـَك يـَـْوٌم َكـاَن َأَشـدَّ َحدَّ ِيبِّ َصـلَّى ا
ِمْن يـَـْوِم ُأُحـٍد ؟ قَـاَل : َلَقـْد َلِقيـُت ِمـْن قـَْوِمـِك َمـا َلِقيـُت ، وََكـاَن َأَشـدَّ َمـا َلِقيـُت 

 َ لِيـَل بْـِن َعْبـِد ُكـَالٍل ، فـَلَـْم ِمنـُْهْم يـَْوَم اْلَعَقَبِة ؛ ِإْذ َعَرْضُت نـَْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد 
 َ َ َمْهُمــوٌم َعلَــى َوْجِهــي ، فـَلَــْم َأْســَتِفْق ِإال َوَأ ْبــِين ِإَىل َمــا أََرْدُت ، فَاْنطََلْقــُت َوَأ جيُِ
َ ِبَســـَحابٍَة قَـــْد أَظَلَّْتـــِين ؛ فـََنظَـــْرُت فَـــِإَذا  بَِقـــْرِن الثـََّعالِـــِب ، فـََرفـَْعـــُت رَْأِســـي ؛ فَـــِإَذا َأ
ــــَع قـَــــْوَل قـَْوِمــــَك لَــــَك ، َوَمــــا َردُّوا  ََّ قَــــْد مسَِ ِفيَهــــا ِجْربِيــــُل ، فـَنَــــاَداِين فـََقــــاَل : ِإنَّ ا
ــُك  ــاَداِين َمَل ــيِهْم ، فـََن ــْأُمَرُه ِمبَــا ِشــْئَت ِف ــَك َمَلــَك اْجلِبَــاِل لَِت ــْد بـََعــَث إِلَْي َعَلْيــَك ، َوَق

ــُد ، فـََقــاَل َذلِــَك ِفيَمــا ِشــْئَت ِإْن ِشــْئَت أَْن اْجلِبَــاِل ، َفَســلََّم َعَلــيَّ ، ُمثَّ قَــاَل  َ ُحمَمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : بَـْل أَْرُجـو َأْن ُخيْـرَِج  َّ أُْطِبَق َعَلْيِهْم اْألَْخَشبَـْنيِ ، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا

ََّ َوْحـــَدُه َال ُيْشـــرُِك بِـــهِ  ُ ِمـــْن َأْصـــَالِِْم َمـــْن يـَْعبُـــُد ا َّ ًئا } متفـــق عليـــه ؛ ويف  ا َشـــيـْ

                                                 
)١( –  
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روايـــة مرســـلًة البـــن أيب حـــامت : { قـــال عكرمـــة : قـــال رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : جـــاءين 
جربيل فقال  دمحم : إن ربك يقرئـك السـالم ، وهـذا ملـك اجلبـال قـد أرسـله ، 
مـــرك ، فقـــال لـــه ملـــك اجلبـــال : إن شـــئت رمهـــت  وأمـــره أال يفعـــل شـــيئاً إال 

ــم األرض فقــال :  ملــك اجلبــال فــإّينِ علــيهم اجل بــال ، وإن شــئت خســفت 
م لعلهم أن خيرج مـنهم ذريـة يقولـون ال إلـه إال هللا ، فقـال ملـك اجلبـال :  آىن 

  أنت كما مساك ربك رؤوف رحيم } .
مث أراد أن يرجــع إىل مكــة فأرســل إىل املطعــم بــن عــدي ، فخــرج هــو وأوالده    

بــــٌع أم جمــــري ، متقلـــدين ســــيوفهم ، فرافقــــو  لبيــــت ، فقــــالوا : أ ه إىل أن طــــاف 
فقــال : بــل جمــري ، فقــالوا : إذاً ال خنفــرك ، ومــات املطعــم بــن عــدي قبــل غــزوة 

ريخ الطربي يف ج   .  ٨٢/  ٢بدر . انظر 
وأما جبري بن مطعم ؛ فبقي على دين قومه حىت أسلم يـوم الفـتح ، وقـد جـاء   

النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ وهــو يقــرأ الطــور ، فلمــا مســع :  إىل املدينــة يف أســارى بــدر ، فســمع
ــــ{ أم خلقـــوا مـــن غـــري شـــيء أم هـــم اخلـــالقون } فقـــال كـــاد قلـــيب أن ينخ لع ، ـ

  ولكنَّه بقي على دين قومه إىل أن فتح هللا على نبيه فتح مكة .
لطـور يف صـالة امل     غـرب ، وهـي مـن والشاهد من احلديث أنَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص قرأ 

  طوال املفصل . 
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عــن أيب هريــرة  قــال : { كــان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقــرأ يف صــالة  -٢٤/٢٧٣  
ــــزيل } الســـجدة ، { وهـــل أتـــى علـــى اإلنســـان }  ــوم اجلمعـــة { أمل تن الفجـــر يـ

  متفق عليه .
ني يف صــــبح يــــوم اتني الســــورتــــــــديث مشــــروعية قــــراءة هـــــــــذ مــــن هــــذا احلــــــــيؤخ  

ستمرار.   اجلمعة ، ولو كان 
  
  وللطرباين من حديث ابن مسعود : { يدمي ذلك } . -٢٥/٢٧٤  

  قال احملقق : ضعيف .  
  قول ابن مسعود  : { يدمي ذلك } أي جيعله عادة دائمة . 

ـــي لإلنســــان أن    ـــر جيــــد ، وينبغـ لســــنة هــــذا أمـ ـــل  ـــى العمـ وأقــــول املواظبــــة علـ
ما يف صالة فجر اجلمعة يواظب  على السنة ؛ قال الصنعاين : " السر يف قراء

مــا اشــتملتا علــى خلــق آدم ،  َّ مــا تضــمنتا مــا كــان ومــا يكــون يف يومهمــا فإ َّ أ
مــا  وعلــى ذكــر املعــاد ، وحشــر العبــاد ، وذلــك يكــون يــوم اجلمعــة ؛ ففــي قراء

ر مـا كـان ، ويسـتعدوا ملـا تذكري للعباد مبا كان فيه ويكون . قلت : ليعتربوا بـذك
  يكون " اهـ . 

    
وعن حذيفة  قال : { صليت مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فمـا مـرَّت بـه  -٢٧٥/ ٢٦ 

آيـــة رمحـــة إال وقـــف عنـــدها يســـأل ، وال آيـــة عـــذاب إال تعـــوذ منهـــا } أخرجـــه 
  اخلمسة ، وحسَّنه الرتمذي .
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ــم أصــحاب  وأقــول : إذا قــال صــاحب بلــوغ املــرام   أخرجــه اخلمســة ؛ فــاملراد 
  السنن ، وأمحد .

ـا كانـت يف   َّ  وهذه الصالة اليت وردت يف احلديث كانـت يف النَّفـل ، ويظهـر أ
ــــم قـرأ فيهــــصالة الليل من رمضان ؛ ألنـَّه صـلى هللا عليـه وسل ـــ ــــا سـورة البقـــ  رة ،ـــ
ـــة إال  يــــــة رمحـــ ــــر  ــــران ، وال ميــ ــــة عــــــذاب إال والنســــــاء ، وآل عمــ ســــــأل ، وال آيــ

ــــاستع   اذ .ــ
عتبار ما ورد فلـو    قال الصنعاين رمحه هللا : " ولعلَّ هذا يف صالة الليل فهذا 

س فيــه ، والخيــلُّ بصــالته ؛ ســيما إذا كــان  فعلــه أحــٌد يف الفريضــة ، فلعلـَّـه ال 
  منفرداً ؛ لئال يشقَّ على غريه إذا كان إماماً " اهـ . 

ث دليٌل على أنَّه ينبغي للقارئ يف الصالة تدبر مـا يقـرأه ، والسـؤال ويف احلدي  
  عند ذكر الثواب واجلنة ، واالستعاذة عند ذكر العذاب والنار.

ويؤخــــذ منــــه : دليــــٌل علــــى أنَّ اإلخــــالل برتتيــــب القــــرآن ؛ أي تقــــدمي املتــــأخر   
خري املتقدم أنَّ ذلك ال ضرر فيه .    و

السواك عند القيام لصالة الليل ؛ كما ستحباب ويؤخذ من بعض ألفاظه : ا  
يف رواية النسائي ، وأيب داود من حديث عوف بن مالك : { قمت مع سول 
ية  لبقـــــــــرة الميرُّ  هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبدأ فاستاك ، وتوضأ ، مثَّ قام ، فصلَّى ، فاستفتح 

ي  ف وتعوَّذ } .ــــــــــــة عـــــذاٍب إالَّ وقـــــرمحـــــــــٍة إالَّ وقف يسأل ، والميرُّ 

ويؤخــذ مــن هــذا احلــديث أيضــا : التطويــل يف صــالة الليــل ؛ قــال الصــنعاين     
لبقــــرة ، وآل  ت عنــــه ملسو هيلع هللا ىلص يف روايــــٍة قــــطَّ أنَّــــه أمَّ النــــاس  رمحــــه هللا : " فإنَّــــه مل 
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ه غضــب ممــن فعــل ذلــك ؛ فقــد عمــران يف فريضــة أصــًال " قلــت بــل ورد عنــه أنَّــ
ورد يف الصــحيحني مــن حــديث جــابر بــن عبــد هللا  : { أَنَّ ُمَعــاَذ بْــَن َجبَــٍل 
َِْيت قـَْوَمـــُه ،  ـــِه َوَســـلََّم ، ُمثَّ  ُ َعَلْي َّ ـــَع النَّـــِيبِّ َصـــلَّى ا ـــُه َكـــاَن ُيَصـــلِّي َم ُ َعْن َّ َرِضـــَي ا

ِــــْم الصَّــــَالَة ، فَـ  ِــــْم اْلبَـَقــــَرَة ؛ قَــــاَل فـََتَجــــوََّز َرُجــــٌل ، َفَصــــلَّى َصــــَالًة فـَُيَصــــلِّي ِ ِ َقــــرَأَ 
َخِفيَفـــًة ، فـَبَـلَـــَغ َذلِـــَك ُمَعـــاًذا ، فـََقـــاَل : ِإنَّـــُه ُمنَـــاِفٌق ، فـَبَـلَـــَغ َذلِـــَك الرَُّجـــَل ، فَـــأََتى 

َِّ : إِ  َ َرُســــوَل ا ُ َعَلْيــــِه َوَســــلََّم ؛ فـََقــــاَل  َّ َيْــــِديَنا ، النَّــــِيبَّ َصــــلَّى ا ِ َّ قـَــــْوٌم نـَْعَمــــُل 
َوَنْســـِقي بِنَـَواِضـــِحَنا ، َوِإنَّ ُمَعـــاًذا َصـــلَّى بِنَـــا اْلَبارَِحـــَة ، فـََقـــَرأَ اْلبَـَقـــَرَة ، فـََتَجـــوَّْزُت ، 

َ ُمَعاُذ أَفـَتَّاٌن أَ  َُّ َعَلْيِه َوَسلََّم :  ــــنْـَت َثَالثً فـََزَعَم َأّينِ ُمَناِفٌق ، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا ـــ ا ـ
ــــ؛ اقْـرَْأ َوالشَّْمِس َوُضحَ    . }اَها ، َوَسبِّْح اْسَم رَبَِّك اْألَْعَلى َوَحنَْوَها ــ

وينبغي للعبد إذا قام يصلي مـن الليـل ، وأحـسَّ بنشـاط أن يطـول القـراءة ،     
والركــوع ، والســجود ؛ وقــد اختلــف أهــل العلــم هــل األفضــل تكثــري الركعــات أو 

ــــ ــــذا ، تطويـ ــــوم إىل هـ ــــب قـ ــــذا ، وذهـ ــــراءة واألركـــــان ؟ فـــــذهب قـــــوم إىل هـ ل القـ
والصــحيح وهللا أعلــم أنَّ التطويــل يف صــالة الليــل أفضــل ، وأن تكثــري الركعــات 
يف صــــالة النهــــار أفضــــل ، وإىل هــــذا ذهــــب أمحــــد ، وإســــحاق ، فيمــــا أعلــــم ، 

  و التوفيق . 
  
قــال رســول هللا صــلى  وعــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال : -٢٧/٢٧٦   

ــــا  ـــت أن أقــــرأ القــــرآن راكعــــاً أو ســــاجداً ؛ فأمَّ يـ ــــه وســــلم : { أال وإّينِ  هللا علي
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ــــدعاء ؛ فقمــــٌن أن  ــــا الســــجود فاجتهــــدوا يف ال ـــرب ، وأمَّ ـــوا فيــــه الـ الركــــوع فعظمـ
  يستجاب لكم } .

  يؤخذ من هذا احلديث عدة مسائل :  
يــت أن أقــرأ القــرآن راكعــاً أو ســاجداً } يؤخــذ  األوىل : يف قولــه : { أال وإّينِ 

من هذه اجلملـة حتـرمي قـراءة القـرآن يف الركـوع والسـجود ؛ ألنَّ األصـل يف النهـي 
التحـرمي ، ومــن محلــه علــى كراهيــة التنـــزيه فــإنَّ قولــه فيــه نظــر ، والصــحيح هــو مــا 

  قلنا أوًال .
كــالم هللا ، وجيــوز الثانيــة : يؤخــذ منــه أنَّ العبــادة توقيفيــة ؛ فــال يقــال أنَّ القــرآن  

أن أقرأه يف الركوع والسجود ؛ بل الواجب أن ميتثل العبد ، وأن ميتنع عن قـراءة 
  القرآن يف حال الركوع والسجود .

الثالثــة : يؤخــذ مـــن مفهــوم هــذا النَّهـــي واألمــر بعــده ؛ وجـــوب التســبيح للركـــوع 
يف والســــجود ؛ بلفــــظ ســــبحان ريب العظــــيم يف الركــــوع ، وســــبحان ريب األعلــــى 

  السجود .
الرابعــــة : يف قولــــه : { فأمَّــــا الركــــوع فعظمــــوا فيــــه الــــرب } دليــــٌل علــــى وجــــوب 

ـــك  ــظ : {االســـــتكثار مـــــن ألفـــــاظ التعظـــــيم ، وقـــــد ورد يف ذلــ ســـــبحان ريب  لفـــ
العظيم } وورد فيه : { سبحان ريب العظيم وحبمـده اللهـم اغفـر يل } وورد فيـه 

وعليــــك توكلــــت ؛  : { اللهــــم لــــك ركعــــت ، وبــــك آمنــــت ، ولــــك أســــلمت ،
خشع لك قليب ، ومسعي ، وبصري } إىل غري ذلـك مـن ألفـاظ التعظـيم الـواردة 

  يف الركوع .
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اخلامســة : هــل جيــوز التعظــيم مبــا يــدل عليــه مــن ألفــاظ مل تــرد يف احلــديث ؟ يف 
  هذا نظر ، وال شكَّ أنَّ األفضل ما ورد يف األحاديث الصحيحة .

ا السـجود فاجتهـدوا يف الـدعاء ؛ فقمـٌن أن السادسة : يؤخـذ مـن قولـه : { وأمَّـ
يستجاب لكم } يؤخذ منه مشروعية الدعاء يف السجود ، ولكن بعد التسبيح 
ً فيما يظهر ، فيقول املصلي : { سبحان ريب األعلى } ثالث مرات ، مث  ثال

  بعد ذلك يدعو مبا شاء .
دعو العبــد ؛ الســابعة : االجتهــاد يف الــدعاء مناســب حلالــة الســجود ؛ ولــو مل يــ

فــــإنَّ خضــــوعه  بوضــــع جبهتــــه علــــى األرض ؛ دليــــٌل علــــى طلبــــه مــــا ينفــــع ، 
  واستجارته مما يضر.

الثامنــة : يؤخــذ مــن قولــه : { فقمــٌن } ومعــىن قمــٌن حــريٌّ أن يســتجاب لكــم ، 
  الرجاء يف االستجابة . وفيه تعظيم

كبري النقل ، والسجود ، وت العلم يف حكم أذكار الركوعالتاسعة : اختلف أهل 
  ، والرفع من الركوع ، والذكر بني السجدتني ؟ 

ــا لالســتحباب ، وذهــب     َّ اختلفــوا يف هــذه األذكــار : فــذهب مجهــورهم إىل أ
ت يف حـديث  َّا للوجـوب مسـتدًال بـبعض الـروا اإلمام أمحد يف رواية عنه إىل أ

  املسيء ، وهذا القول لعلَّه هو األرجح .
هـــذا القـــول وجـــوب ســجود الســـهو علـــى مـــن ســـها عـــن العاشــرة : يرتتـــب علـــى 

بعــض هــذه األذكــار ؛ أمــا علــى مــذهب اجلمهــور فــال جيــب فيــه ســجود ســهو ؛ 
ا سنة ، وليست بواجب ، و التوفيق .   ألَّ
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وعـــن عائشـــة  قالـــت : { كـــان رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه  -٢٨/٢٧٩    

اللهــم وحبمــدك اللهــم اغفــر يل } وســلم يقــول يف ركوعــه وســجوده : ســبحانك 
  متفق عليه . 

يؤخذ من حديث عائشة  أنَّ النـيب ملسو هيلع هللا ىلص ملـا نزلـت عليـه : { إذا جـاء نصـر   
لعالمـات الـيت جعلـت لـه ، فلـذلك كـان يقـول  هللا والفتح } عرف قرب أجله 

؛ وهــــذا يعــــدُّ يف ركوعــــه وســــجوده : ســــبحانك اللهــــم وحبمــــدك اللهــــم اغفــــر يل 
  . به يف هذه السورةامتثاًال للمأمور 

ُهَمــا  ُ َعنـْ َّ نيــاً : ورد يف صــحيح البخــاري رمحــه هللا : { أنَّ ابْــِن َعبَّــاٍس َرِضــَي ا
قَــاَل : َكــاَن ُعَمــُر يـُـْدِخُلِين َمــَع َأْشــَياِخ بَــْدٍر ، فـََقــاَل بـَْعُضــُهْم ِملَ تُــْدِخُل َهــَذا اْلَفــَىت 

َنـــاٌء ِمثْـلُـــُه ؟ فـََقـــاَل : ِإنَّـــُه ِممَّـــْن قَـــْد َعِلْمـــُتْم ؛ قَـــاَل فَـــَدَعاُهْم َذاَت يـَـــْوٍم َمَعَنـــا َولََنـــ ا أَبـْ
ـــٍذ ِإالَّ لِـــُريِيـَُهْم ِمـــينِّ ؛ فـََقـــاَل : َمـــا  ـــُه َدَعـــاِين يـَْوَمِئ َوَدَعـــاِين َمَعُهـــْم ؛ َقـــاَل : َوَمـــا رُئِيُت

َِّ َوالْ  َِّ تـَُقولُــــوَن ِيف { ِإَذا َجــــاَء َنْصــــُر ا ــــَت النَّــــاَس يَــــْدُخُلوَن ِيف ِديــــِن ا َفــــْتُح َورَأَْي
ََّ َوَنْســتَـْغِفَرُه ِإَذا  أَفْـَواًجـا }َحـىتَّ َخــَتَم السُّـورََة ؟ فـََقــاَل بـَْعُضـُهْم : أُِمــْرَ َأْن َحنَْمـَد ا

نَـا ، َوقَـاَل بـَْعُضـُهْم : َال نَـْدرِي أَْو ملَْ يـَُقـْل بـَعْ  ًئا ؛ فـََقـاَل ُنِصْرَ َوفُِتَح َعَليـْ ُضـُهْم َشـيـْ
َ اْبَن َعبَّاٍس َأَكَذاَك تـَُقوُل ؛ قـُْلُت : َال ؛ قَـاَل : َفَمـا تـَُقـوُل ؛ قـُْلـُت : ُهـَو  ِيل : 

ُ لَــــهُ  َّ ُ َعَلْيــــِه َوَســــلََّم أَْعَلَمــــُه ا َّ َِّ َصــــلَّى ا ــُل َرُســــوِل ا َِّ :  َأَجــ { ِإَذا َجــــاَء َنْصــــُر ا
َمكَّـَة ، فَــَذاَك َعَالَمـُة َأَجلِــَك { َفَسـبِّْح ِحبَْمــِد رَبِّـَك َواْســتَـْغِفْرُه ِإنَّــُه   َواْلَفـْتُح } فـَــْتحُ 

ً } قَاَل ُعَمُر :    .  ا تـَْعَلُم "َما أَْعَلُم ِمنـَْها ِإالَّ مَ " َكاَن تـَوَّا
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  لثاً: هذه الثالث مجل تعترب تفسرياً للسورة : 
  إذا رأيت نصر هللا لك . -١
  ك .فتحه علي -٢
دخـــول النـــاس يف الـــدين أفواجـــا بـــدل مـــا كـــان يـــدخل واحـــداً واحـــداً يصـــري -٣

  الدخول فيه أفواجا ومجاعات .
فـــإذا رأيـــت هـــذه العالمـــات ، فـــاعلم أنَّ أجلـــك قـــد قـــرب : { فســـبح حبمـــد   

  ربك واستغفره إنَّه كان توا } . 
  واالستغفار رابعاً: مجع هللا يف هذه اجلمل الثالث بني التسبيح ، والتحميد ، 

ــــى  ـــــه علـ ــــد ل ــــو احلمـ ــــد هـ ـــزيه  عـــــن النقـــــائص ، والتحميـ ـــ ــــو التن ؛ فالتســـــبيح هـ
الكمـــاالت والـــنعم ؛ فهـــو حيمـــد علـــى مـــا لـــه مـــن الكمـــاالت ؛ الـــيت ال يعرتيهـــا 

  نقٌص ، وحيمد على ما له من النِّعم على عباده .
ــذا يكــون العبــد قــد مجــع بــني التنـــزيه والثنــاء علــى هللا مبــا هــو أهلــ   ه ، وبعــد و

هـــذه ؛ أي الـــيت هـــي التنــــزيه والثنـــاء ؛ طلـــب املغفـــرة لنفســـه ، ويف طلـــب املغفـــرة 
لضعف ، والنَّقص ، والعجز ، واحلاجة ،    لنفسه إقراٌر من العبد 

وأنَّـــه يطلـــب مـــن هللا أن يغفـــر ذنبـــه ، وجيـــرب كســـره ، وأن يرفـــع درجاتـــه بســـبب 
  قيامه مبا جيب عليه  عز وجل . 

هــــذا أيضــــاً دليــــٌل علــــى أنَّ العبـــد حباجــــة إىل هــــذه الثالثــــة األمــــور  خامســـاً: ويف
حباجة إىل أن ينـزه ربـه عـن النقـائص ، وحباجـة علـى أن حيمـده علـى الكمـاالت 

  والنعم ، وحباجة على أن يسأله مغفرة الذنوب ، و التوفيق .
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هللا عليـــه وعـــن أيب هريـــرة  قـــال : { كـــان رســـول هللا صـــلى  -٢٩/٢٨٠   

وســلم إذا قــام إىل الصــالة يكــرب حــني يقــوم ، مث يكــرب حــني يركــع ، مث يقــول : 
مســـع هللا ملـــن محـــده ؛ حـــني يرفـــع صـــلبه مـــن الركـــوع ، مث يقـــول وهـــو قـــائم : ربنـــا 
ولك احلمد ، مث يكرب حني يهوي ساجداً ، مث يكرب حني يرفع رأسه ، مث يكـرب 

ذلــك يف الصــالة كلهــا ، ويكــرب  حــني يســجد ، مث يكــرب حــني يرفــع ، مث يفعــل
  حني يقوم من الثنتني بعد اجللوس } متفق عليه .

ة مسائل :     -يستفاد من هذا احلديث عدَّ
األوىل : يؤخذ من قوله : { كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا قام إىل الصـالة يكـرب حـني 

ــا ، يقــوم } يؤخــذ مــن هــذا ركنيــة تكبــرية اإلحــرام ، وأنَّ الصــالة ال  تنعقــد إال 
  وهذا أمٌر جممٌع عليه ، وقد دل على ذلك أحاديث كثرية ال نعيد ذكرها.

الثانية : يؤخذ منه ردٌّ على الزيدية جبعلهم لالستفتاح قبل تكبرية اإلحـرام ؛ ألنَّ 
لتكبري ، وكمـا يف حـديث املسـيء  هذا احلديث وغريه كلَّها تدل على أنَّه يبدأ 

ة ؛ فأســبغ الوضــوء ، مث اســتقبل القبلــة فكــرب } متفــق : { إذا قمــت إىل الصــال
  عليه . 

الثالثة : يؤخذ منه دليٌل على أنَّ تكبرية اإلحرام للفرض ال تصح إال من قيـام ، 
  فمن كربَّ وهو منحين ال تصح حترميته ، وال صالته .

الرابعة : يؤخذ من قوله : { مث يكرب حني يركع } مشروعية التكبري عنـد اهلـوي 
  ركوع ؛ وهي أول تكبري النقل .لل
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اخلامسة : يؤخذ من قوله : { مث يقول : مسع هللا ملـن محـده ؛ حـني يرفـع صـلبه 
مــن الركــوع } أنَّ التســميع متعــنيِّ يف هــذا الــركن ، وال جيــوز أن يبدلــه بتكبــٍري ، 

  وال غريه .
ــــه  ــــك احلمــــد } يؤخــــذ من السادســــة : قولــــه : { مث يقــــول وهــــو قــــائٌم : ربنــــا ول

  عية هذا الذكر يف حال االعتدال بني الركوع والسجود .مشرو 
ت يف إثبات الـواو يف قولـه : { ولـك احلمـد } وعـدمها  السابعة : وردت الروا
؛ فيجـــوز أن يقـــول املصـــلي : { ربنـــا لـــك احلمـــد } وأن يقـــول : { ربنـــا ولـــك 

  احلمد } . 
لــك احلمــد ؛  الثامنــة : إذا أثبتــت الــواو فهــي تكــون واو احلــال ؛ أي واحلــال أنَّ 

ثبــات الــواو  أي أطعنــاك يف حــال كوننــا متلبســني حبمــدك ؛ قــال الصــنعاين : " 
ك أو للحـــال أو زائـــدة ، وورد يف  ٍر أي ربنـــا أطعنـــاك ومحـــد للعطـــف علـــى مقـــدَّ

  روايٍة حبذفها ، وهي نسخٌة يف بلوغ املرام " اهـ . 
حتتــــاج إىل  التاســــعة : يؤخــــذ مــــن قولــــه : { مث يكــــرب حــــني يهــــوي ســــاجداً } [

  تعليق ] .
العاشـــــرة : قولـــــه : { مث يكـــــرب حـــــني يرفـــــع رأســـــه } أي مـــــن الســـــجود األول ، 

  ويؤخذ منه مشروعية التكبري يف هذا االنتقال أيضاً.
احلاديــة عشــر : يؤخــذ مــن قولــه : { مث يكــرب حــني يســجد } مشــروعية التكبــري 

  لالنتقال من االعتدال بني السجدتني إىل السجدة الثانية .
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ذ مــــن قولــــه : { مث يكــــرب حــــني يرفــــع } أي مــــن الســــجدة ـــــــلثانيــــة عشــــر: يؤخا
  ة .ـالثاني

الثالثة عشر : يؤخذ من قوله : { مث يفعل ذلـك } أي مـا عـدا تكبـرية اإلحـرام 
ا .   { يف الصالة كلها } أي ركعا

الرابعة عشر : يؤخذ من قوله : { ويكرب حـني يقـوم مـن اثنتـني بعـد اجللـوس } 
  هد األوسط .أي من التش

لطُُّهــــوُر ؛ لقولــــه ملسو هيلع هللا ىلص : { ا اخلامســــة عشــــر : قــــد قلنــــا أنَّ تكبــــرية اإلحــــرام ركــــنٌ 
  ذلك من األدلة .} ولغري ِمْفَتاُح الصََّالِة ، َوالتَّْكِبُري َحتْرِميَُها ، َوالتَّْسِليُم َحتِْليُلَها 

هــل هــو واجــٌب  السادســة عشــر : حصــل اخلــالف يف تكبــري النقــل ، والتســميع
  أو سنٌة ؟ 

فـــذهب اجلمهـــور إىل أنَّ تكبـــري النقـــل ، والـــذِّكر يف الركـــوع ، والســـجود ، ويف   
االعتـــدال بعـــد الركـــوع ، ويف االعتـــدال بـــني الســـجدتني أنَّ هـــذه األذكـــار تعتـــرب 

  سنناً .
وذهــب اإلمــام أمحــد يف روايــة عنــه إىل أنَّ تكبــري النقــل ، ومــا يف معنــاه كمــا    

  .ه واجب سبق أنَّ 
ـــولني أنَّ    ـــني القـ ـــول  مــــن نســــي شــــيئاً  والفــــرق بـ ــــا بقـ مــــن هــــذه األذكــــار إذا قلن

  .ه ال جيب عليه سجود سهو فإنَّ ؛ اجلمهور 
لوجــوب علــى هــذا القــول أنَّ     مــن نســي شــيئاً  وعلــى الروايــة عــن اإلمــام أمحــد 

ه احلــق وهــذا الــذي يظهــر أنَّــ؛ لــك وجــب عليــه أن يســجد ســجود الســهو مــن ذ
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ــــه املســــــيء صــــــالته النــــــيب ملسو هيلع هللا ىلص علَّ  ألنَّ ؛ ء هللا إن شــــــا ــــ؛ مــ ــــدل علــــــى أنَّــ ـــن فــ ه مـــ
  . الواجبات

بعـض أمـراء بـين أميـة كـان  موجب هذا احلـديث أنَّ  : قد قيل أنَّ  السادس عشر
وقــد انعقــد ، يبــني ذلــك  أنَّ  فــأراد أبــو هريــرة ؛  يــرتك بعــض التكبــري تســاهالً 

  . و التوفيق، على مشروعيته  اإلمجاع بعد ذلك
   : ذكر اإلمام التسميع يف حال الرفع والتحميد بعد ذلك أي أنَّ  السابع عشر

أمــــا املــــأموم فــــذكره ؛ وكــــذلك املنفــــرد ، اإلمــــام جيمــــع بــــني التســــميع والتحميــــد 
ه جيـــوز لـــه اجلمـــع بـــني ويف مـــذهب الشـــافعي أنَّـــ، التحميـــد فقـــط عنـــد اجلمهـــور 

ه قـد ورد األمـر مـن النـيب عتبـار أنـَّ؛ وهذا القول فيـه نظـر ؛  التسميع والتحميد
وإذا قــال مســع هللا : { وفيــه } ا جعــل اإلمــام ليــؤمت بــه إمنـَّـ: { ملسو هيلع هللا ىلص يف حــديث 

ويف هــذا دليــل علــى صــحة القــول األول } فقولــوا ربنــا ولــك احلمــد ؛ ملــن محــده 
 و التوفيـق،  ودليلـه مـا عرفنـاه، ذكر املـأموم التحميـد دون التسـميع  على أنَّ 

 .  
   

كـان رسـول هللا صـلى هللا : { وعن أيب سعيد اخلدري  قال  -٣٠/٢٨١  
ـــم ربنــــا لــــك احلمــــد ســــلم إذا رفــــع رأســــه مــــن الركــــوع قــــال : عليــــه و  ـــلء ؛ اللهـ مـ

ـد ؛ بعـد  وملء ما شئت من شـيءٍ ، السموات واألرض  أحـق ؛ أهـل الثنـاء وا
وال معطــي ملــا ، اللهــم ال مــا نــع ملــا أعطيــت  -وكلنــا لــك عبــد  -عبــد مــا قــال ال

  . رواه مسلم ، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد }منعت 
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فيـــه إثبـــات الـــواو وعدمـــه والكـــل  قـــد تقـــدم أنَّ } ربنـــا لـــك احلمـــد : { قولـــه    
: { ومثل ذلك ، وما ذلك إال توسعة من هللا على عباده ؛ واحلمد  ، جائز 

ت : {  ، وقد ورد يف )١(نا ولك احلمد }اللهم رب   طيباً  كثرياً محدا ً بعض الروا
ـــا إىل ربـــه ؛  مباركـــا فيـــه } وهـــذا يـــدل علـــى الكثـــرة املـــرادة ؛ الـــيت يتقـــدم العبـــد 

  مريداً لكثرة الثناء عليه . 
  وقوله : { ملء السموات واألرض } أي ملء ما بني السموات كلها ؛كلُّ    

وقـد جـاء يف ؛ راد من ذلك كثرة الثناء على هللا عز وجـل وامل، السموات السبع 
؛ ثقيلتــــان يف امليــــزان ؛ كلمتــــان خفيفتــــان علــــى اللســــان : {صــــحيح البخــــاري 
فهذا يـدل  )٢(}سبحان هللا العظيم ؛ سبحان هللا وحبمده : حبيبتان إىل الرمحن 

ديث ولــيس يبعــد عــن أذهاننــا حــ، ال يوازيهــا شــيء  املــراد بــذلك كثــرةً أنَّ علــى 
ـــة  ــــو أنَّ : { واحلــــديث اآلخــــر ، )٣(البطاقـ ـــريي  ل الســــموات الســــبع وعــــامرهن غـ

ــنَّ ، واألرضــني الســبع كانــت يف كفــة  ال إلــه إال  وال إلــه إال هللا يف كفــة مالــت 
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والتحميـد والتمجيـد جلاللـه يعظـم وجيـل ، فالثناء على هللا مبـا هـو أهلـه  )١(}هللا 
  : وهلذا قال ، عن الوصف 

ــا  ؛  واألرض ئت مــن شــيٍء بعــد } أي بعــد مــلء الســموات { ومــلء مــا شــ كو
ومــلء مــا شــاء هللا مــن األشــياء ، والثنــاء عليــه ، منهــا متتلــئ حبمــده  واحــدةٍ  كــلُّ 

  } .ملء ما شئت من شيء بعد : { لقوله 
ــد } الثنــاء  أهــلَ : { قولــه    بنصــبه علــى النــداء : " قــال الصــنعاين رمحــه هللا وا

ه ألنَّــ ؛ه جيــوز يف الرفــع وجــه آخــر وأقــول أنَّــ" اهـــ . الثنــاء أو رفعــه أي أنــت أهــل 
د    .أهل الثناء أي تعليل أهل الثناء وا

الثنـاء  ، ويتضاءل عنديتداىن  قولٍ  كلَّ أي أن َّ } أحق ما قال العبد : { قوله   
اللهــم اجعلنــا مــن املثنــني ؛ والتمجيــد لــه ، والتحميــد لــه مبــا هــو أهلــه ، علــى هللا 

  والعارفني حبقك .، عليك 
 ملــكٌ ؛ ومــا ملكنــا ، فـنحن ؛ نــا عبيــد  كلُّ   قولـه : { وكلُّنــا لــك عبـد } أي   

ـــك  ، وأنــــت الـــذي وهبتنــــا العلــــم ؛  ، واألجســــامأنــــت الــــذي وهبتنـــا األرواح ؛ ل
الــيت ؛ وأنــت الــذي وهبتنــا الــنعم ؛ والبنــني ، وأنــت الــذي وهبتنــا املــال ؛ واهلــدى 

ا احلمد ؛ ال حتصى    .والثناء العظيم ، الكثري فلك 
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ـــت قولــــه : {    ـــدٌ } اللهـــــم ال مـــــانع ملـــــا أعطيـ أن مينـــــع مـــــا  أي ال يســـــتطيع أحــ
  .يعطي ما منعته أن  وال يستطيع أحدٌ ، أعطيته 

؛ ذا احلــظ منــك حظــه الينفــع أي منــك اجلــد } وال ينفــع ذا اجلــد قولــه : {    
مـــن حظـــوظ ؛ أو غـــري ذلـــك ؛  أو جـــاهٍ  مـــن ملـــكٍ ؛ مهمـــا يكـــون ذلـــك احلـــظ 

وتكتب الشقاوة علـى مـن تريـد ، فأنت الذي تعطي السعادة ملن تشاء ، الدنيا 
فأنــت الــذي ؛ ومــن أجلــك ؛ اللهــم أن تقبــل منــا مــا صــنعناه لــك )١(نســألك ؛ 

  .ونشكرك عليه ، حنمدك على ذلك ؛ هديتنا له 
  
قـال رسـول هللا صـلى هللا : وعن ابن عباس رضـي هللا عنهمـا قـال  -٣١/٢٨٢ 

وأشـــار  -علـــى اجلبهـــة : مـــرت أن أســـجد علـــى ســـبعة أعظـــم أُ : { لم عليـــه وســـ
  ، وأطراف القدمني } متفٌق عليه .والركبتني ، واليدين  -بيده إىل أنفه 

أُِمــــر } ويف روايــــة : { أُِمــــر } قــــال } ويف روايــــة : { مــــرت أُ : { قولـــه  : أوالً 
ت للبخــاري الصــنعاين رمحــه هللا : "  ذلــك يــدل علــى و " قلــت : والــثالث الــروا

  األمر للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر ألمته. أنَّ 
ـــاً  هـــا ال بـــد مـــن كلُّ ؛  أو األعظـــم ؛ هـــذه الســـبعة األعضـــاء  : يؤخـــذ منـــه أنَّ  ني

  . وال يتم السجود إال بذلك، السجود عليها 
مـا كعضـوٍ } وأشار بيده إىل أنفـه  -على اجلبهة : { : قوله  لثاً   يؤخـذ منـه أ

ـــدٍ  ن يكـــــون عليهمـــــا معـــــاً ال؛  واحــ  وقـــــد ورد يف حـــــديثٍ ،   يـــــتم الســـــجود إال 
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ال ه علـــى التأســـيس اجلـــزء األول بلفـــظ : { وأورده يف تعليقـــ، صـــححه األلبـــاين 
ـــــــب أنفـــه مـــن األرض مـــا يصيِصـــصـــالة ملـــن مل يُ  ـــــ ــــدل  )١(} ب اجلبـــنيـــ ــــ ــــذا يـ وهـــ

ــــلى   .وجوب السجود على األنف  عـــ
  : وقد اختلف أهل العلم يف ذلك       

فـــإن ســـجد ؛ الســـجود علـــى واحـــد منهمـــا  ه جيـــوزفـــذهب أبـــو حنيفـــة إىل أنَّـــ   
وإن ســجد علــى األنــف دون اجلبهــة ، علــى اجلبهــة دون األنــف صــح ســجوده 

} وأشــار بيــده إىل أنفــه : { مســتدال بقولــه ؛ ل عنــه ِقــا نُ هكــذ؛ صــح ســجوده 
  .يف هذا احلديث 

واألنف مكملة ؛ األصل يف السجود هو اجلبهة  وذهب بعض أهل العلم أنَّ    
  .الشافعي  وحيكى هذا قولٌ ، لذلك 

: ا قــال ـــــه ملألنَّــ؛ هــو القــول الصــحيح  والقــول بوجــوب الســجود عليهمــا معــاً    
األنـــف تعتـــرب مـــن  دل ذلـــك علـــى أنَّ } أشـــار بيـــده إال أنفـــه  -علـــى اجلبهـــة { 

ما ، اجلبهة  صالة من مل  نفيُ  وظاهر احلديث الذي مرَّ ، وال يتم السجود إال 
  . يصيب أنفه من األرض ما أصاب جبهته
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؛  : اختلـف أهـل العلـم يف مباشـرة اجلبهـة ملوضـع السـجود هـل هـو واجــبٌ  رابعـاً 
؛ ل جيـــب حســـر الثـــوب عـــن اجلبهـــة ورفعـــه عنهـــا ه هـــأي أنَّـــ؟ أو لـــيس بواجـــب 

يف املراســـيل أليب  وقـــد ورد يف ذلـــك حـــديثٌ ؟ حـــىت تقـــع علـــى األرض مباشـــرة 
وقــد اعتمــد ، جبينــه إىل جيســد  رأى رجــالً { : رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ : داود بلفــظ 

هـــذا احلـــديث املرســـل ينبغـــي  والظـــاهر أنَّ } فحســـر عـــن جبهتـــه ، علـــى جبهتـــه 
ــــل هـــــذا  ـــل بـــــه يف مث ـــن ه قـــــد علَّــــأنَّــــ إالَّ ؛ العمـ ـــن احلســ ـــاري عـ كـــــان : " ق البخــ

م  ويســجد الرجــل مـــنهم ، أصــحاب رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يســجدون وأيـــديهم يف ثيــا
ما يف السجود موقوفـا علـى  هذا أصحَّ : وقال ، ووصله البيهقي " على عمامته 

ـــ وقـــد، الصـــحابة  َّ فـــإذا مل ؛ النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف شـــدة احلـــر  م كـــانوا يصـــلون مـــعورد أ
  . يستطع أحدهم أن يسجد على األرض بسط ثوبه فسجد عليه

ـــول األصـــــح  : أنَّ  خامســـــاً   ألنَّ ؛ هـــــذه األحاديـــــث ال تعـــــارض بينهـــــا علـــــى القــ
واحلـديث املرسـل عـن ؛  ووردت اإلشارة إليـه قريبـاً ،  )١( حديث أنس الذي معنا

هــذا هــو القــول ؛ أي ضــرورة احلــر والــربد ؛ ة الضــرورة احلســن حممولــة علــى حالــ
  . الصحيح إن شاء هللا

، ه ال خــالف يف جـواز السـجود علــى الثـوب املطـروح علــى األرض نـَّ علمـاً    
فقــال بعــض ؛ اخلــالف هــو يف الســجود علــى الثــوب املتحــرك حبركــة املصــلي  وأنَّ 

لــغ بعضــه، ه حممــول علــى الكراهــة فقــط أهــل العلــم أنَّــ  أنَّ : م يف ذلــك فقــال و

                                                 
)١( - 

 



  

  

 
 

٢٣٦  
 

ـا علـى الثـوب املتحـرك حبركـة املصـلي إال لضـرورة كمـا  اجلبهة ال جيـوز السـجود 
  . قلنا

 يؤخـــذ منـــه أنَّ } وأطـــراف القـــدمني ، والـــركبتني ، واليـــدين : { : قولـــه  سادســـاً 
  :هذه األعضاء جيب أن تباشر حمل السجود 

ه فإنـَّ؛ وأطـراف القـدمني ، ني وأمـا الـركبت، ا اليدين فحكمها حكـم اجلبهـة فأمَّ   
  . أو بدون حائل؛ سواء كان ذلك حبائل ؛ جيوز السجود على هذه األعضاء 

ــ ســابعاً  َّ ؛ ا الــركبتني : أمَّ وهــذا ال ،  لــو قلنــا حبســر الثــوب عنهــا بــدت العــورة فــإ
ا ملوضـــع الســـجود فإنَّـــ؛ ا أطـــراف القـــدمني وأمَّـــ، جيـــوز   ألنَّ ؛ ه ال جتـــب مباشـــر

القــــدمني ال  ومعــــىن ذلــــك أنَّ ؛ والنعــــال ، انوا يصــــلون يف اخلفــــاف الصــــحابة كــــ
  . يباشران حمل السجود إذا صلى يف النعل أو اخلف

ـــاً  ـــه أن يســـتقبل  : وقـــد ورد يف أحاديـــث صـــفة الصـــالة أنَّ  من املصـــلي ينبغـــي ل
 ويكــــون مســــتقبالً ، ن يســــجد عليهمــــا منصــــوبتان ؛ طــــراف أصــــابعه للقبلــــة 

  . صابعه للقبلة
ذكــر ؛ ومهــا مســتقبلتني القبلــة ؛ الكفــني ينبغــي أن يســجد عليهمــا  : أنَّ  ســعاً 

مــا تكــو مضــمومتا األصــابع  التبديــد القليــل الــذي ال  والظــاهر أنَّ ، بعضــهم أ
  . و التوفيق،  حيوهلما عن القبلة جائز

  
وسـجد ، ى كـان إذا صـلَّ { : النـيب ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ  وعن ابـن حبينـة  -٣٢/٢٨٣  
  متفق عليه .} حىت يبدو بياض إبطيه ؛ فرج بني يديه ؛ 
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  يؤخذ من هذا احلديث :   
وهــي ؛ وحبينــة أم مالــك ، : ابــن حبينــة هــو عبــد هللا بــن مالــك بــن القشــب  أوالً 

 ألنَّ ؛ يكتـب ألـف ابـن ؛ عبد هللا ابن حبينة : ويف مثله إذا قيل ، جدة عبد هللا 
وهـو مـن املواضـع السـتة الـيت يكتـب فيهـا ؛ وإمنـا هـي أم أبيـه ؛ ه مُّ حبينة ليست أ

؛ قـال الصـنعاين رمحـه هللا : " األزدي ، مـات عبـد هللا يف واليـة األلف قبل ابـن 
  معاوية بني سنة أربٍع ومخسني ، ومثاٍن ومخسني " اهـ . 

ذلـك  أنَّ  }، وسـجد لَّى : يؤخذ من قوله : { أنَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص : كان إذا صـ نياً 
  .يتكرر منه صلوات هللا وسالمه عليه 

التفــريج واالنفــراج أن يباعــد يديــه }  بــني يديــهفــرج لثــاً : يؤخــذ مــن قولــه : { 
وجيعـــل  ، ويرفـــع مرفقيـــه ، ويضـــع كفيـــه ؛ ويرفـــع بطنـــه عـــن فخذيـــه ، عـــن جنبيـــه 

{ فـرَّج } : "  ؛ قـال الصـنعاين رمحـه هللاويسجد بينهمـا ، كفيه مستقبلة القبلة 
عــد بينهمــا } بــني يديــه { وتشــديد الــراء آخــره جــيم ، بفــتح الفــاء  أي ؛ أي 

  ا " هـ . عن اجلنب الذي يليه يدٍ  ى كلَّ حنَّ 
  : رمحه هللا يف السبل السويةبن أمحد احلكمي قال الشيخ حافظ 

  وأبد ضبعيكا. مفرجاً         ومرفقيك ارفع وضع كفيك 
حىت يكون كل عضو ؛ ه ينبغي للمصلي أن يبدد أعضاءه نَّ يؤخذ منه أرابعاً : و 

وحيتـــاج ، وليكـــون ذلـــك أبعـــد عـــن هيئـــة الكســـاىل ، خـــذ حظـــه مـــن العبـــادة 
حـــىت ال يكـــون   معتـــدالً  اً مـــدَّ ؛ املصـــلي يف هـــذه اهليئـــة أن ميـــد يف ســـجوده قلـــيال 

  ويضم بعضه إىل بعض كهيئة الكساىل .؛ وال يتواقص ، كاملضطجع 
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ه قـد ألنـَّ؛ وليسـت بواجبـة ؛ هذه اهليئة مسـتحبة أو سـنة  قيل أنَّ  : وقد خامساً 
ه ـشــكا أصــحاب النــيب صــلى هللا عليــ: { بلفــظ  ورد مــن حــديث أيب هريــرة 

لركب } فقال ؛ السجود عليهم إذا انفرجوا  ةَ ــــمشقلـه وسلم    .)١(: استعينوا 
ـــون دفعــــاً هــــذه الرخصــــة يف تــــرك التفــــريج إمنــــ وقــــد يقــــال أنَّ   إذاً ؛ للمشــــقة  ا تكـ

  فالتفريج واجب ما مل يشق .
لرجـال دون النسـاء  : قرر بعض أهل العلـم أنَّ  ساً ساد  حلـديثٍ ؛ ذلـك خـاص 

هــذه اهليئــة مطلوبــة مــن  أنَّ : والــذي تطمــئن إليــه الــنفس ؛ )٢(ورد فيــه ، مرســل 
انـب املرأة كما هي مطلوبة من الرجل يف حـال أن تكـون بعيـدة عـن أنظـار األج

السـنة هلـا أن ف؛ أو يف مكـان يراهـا فيـه األجانـب ؛ ا إذا كانت يف املسـجد أمَّ ؛ 
  . و التوفيقتضم بعضها إىل بعض ، 

  
وعــن الــرباء بــن عــازب  قــال : قــال رســول هللا صــلى هللا  - ٢٨٤/  ٣٣   

  عليه وسلم : { إذا سجدَت ؛ فضع كفيك ، وارفع مرفقيك } رواه مسلم .

                                                 
)١( - 
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– 
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لقصـــر ، مث    قــال الصــنعاين رمحـــه هللا : " الــرباء بفــتح املوحـــدة ، فــراء ، وقيــل 
مهزة ممدودة ؛ هو أبو عمارة يف األشهر ، وهـو ابـن عـازب بعـٍني مهملـة ؛ فـزاٌي 
بعـد األلــف مكســورٌة فموحــدة ؛ ابـن احلــارث األوســي األنصــاري احلــارثي ؛ أول 

ريَّ سنة أربٍع وعشرين يف قـوٍل ، مشهٍد شهده اخلندق ؛ نزل الكوفة ، وافتتح ال
وشهد مع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  اجلمل ، وصـفني ، والنهـروان ؛ 

م مصعب بن الزبري " اهـ .  لكوفة أ   مات 
ــــوأمَّا فقه   ــــه كحديث ابن حبينة  إال أنَّه يستفـ ـــ ــــاد منــــ ـــ   ه أنَّ األمر ـ
  
  . )١( أي وجوب التبديد؛ فيستفاد الوجوب ؛ ضي الوجوب يقت
علـى مشـروعية التفـريج  دليـلٌ [ السـابق ] من حديث ابـن حبينـه  ويؤخذ أيضاً    

: { أنَّ النــيب ملسو هيلع هللا ىلص : كــان إذا صــلَّى ، وســجد ؛ فــرج بــني يف الركــوع بــدليل قولــه 
ذكـر املصـنف يف حـديث و يديه ؛ حىت يبدو بياض إبطيـه } قـال الصـنعاين : " 

: يف  أوالً ؛ مــرتني  يف التلخــيص -هــذا الــذي ذكــره يف بلــوغ املــرام  -ابــن حبينــة 
نيـــاً ، وصـــف ركوعـــه  علـــى التفـــريج يف  دليـــلٌ ، وهـــو  )٢(: يف وصـــف ســـجوده و

يديه حىت يبدو بيـاض  ، وهو صحيح ؛ فإنَّه قال : { إذا صلَّى فرَّج بنيالركوع 
  .  و التوفيقحالة الركوع والسجود " اهـ ، ابطيه } فإنَّه يصدق على 

  
                                                 

)١( - }
{ 

)٢(  -  
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وعن وائل بـن حجـر  : { أنَّ النـيب ملسو هيلع هللا ىلص : كـان إذا ركـع فـرج  -٣٤/٢٨٥  
بني أصابعه ، وإذا سجد ضمَّ أصابعه } رواه احلاكم .   

وائـــل بـــن حجـــر صـــحايب مـــن أهـــل حضـــرموت مـــن األقيـــال ، وفـــد إىل النـــيب    
   ، ورأى صالته ، ونقلها إىل املسلمني .ملسو هيلع هللا ىلص
؛  هســـجوده أصـــابعه عنـــد احلكمـــة يف ضـــمِّ قـــل الصـــنعاين عـــن العلمـــاء : " ون  
التبديــد  دها فســيرتتب علــىيعــين أنـَّـه إذا بــدَّ  "تكــون متوجهــة إىل مســت القبلــة ل

ـــــــــــــــــــوعلى ه؛احنراف األصابع عن القبلة  ــــــــــوز أن يبددهذا فإنَّه جيـــ ـــ ـــــــــــــــــــــا قليـ ــــ   الً ــ
ــــأمَّ ؛ كما أفاده نقل الصنعاين هذا ؛  مل تنحرف عن القبلة ا م ــــا حـــ ـــ [ ني تكـون ــــ

ألصــابعه عليهــا ،  فــإن املصــلي يقــبض علــى ركبتيــه مبــدداً ؛ يف الركــوع اليــدين ] 
  .  و التوفيق

  
}  رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يصـلي مرتبعـاً : { شة  قالت وعن عائ -٣٥/٢٨٦

  وصححه ابن خزمية .، رواه النسائي 
كمــا وصــفها ؛  تكــون لــه هيئتــان هيئــة الرتبــع  ى قاعــداً صــالة املــريض إذا صــلَّ    

اليمـــىن حتـــت الفخـــذ  اليســـرى ،  هقدمـــطـــن ن جيعـــل : " الشـــارح الصـــنعاين 
طــــن اليســــر  ملــــه  و ى حتــــت اليمــــىن ؛ مطمئنــــاً  ، وكفيــــه علــــى ركبتيــــه ؛ مفرقــــاً أ

ا مــن عنــده أمل أمَّــ؛ هــذا إمنــا يصــلح ملــن مل يكــن عنــده أمل يف مفاصــله كــالراكع " 
وإذا كانـت ،  ا أن يصلي كقعدتـه للتشـهد إذا كـان مفرتشـاً فهو إمَّ ؛ يف مفاصله 

 قـــال لعمـــران بـــن  ملسو هيلع هللا ىلصوالنـــيب، هـــذه اهليئـــة تشـــق عليـــه انتقـــل إىل متديـــد الـــرجلني 
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فــإن مل تســـتطع فعلــى جنـــب ؛  فـــإن مل تســتطع فقاعـــداً ؛  قائمــاً  صـــلِّ { حصــني:
{)١(.  

ـــة مــــن اهليئــــات  } فــــإن مل تســــتطع فقاعــــداً فقولــــه : {     ـــل هيئـ حــــة لكـ فيــــه إ
د رجليــه إذا كــان ال يســتطيع ضــمها ، ومــ، االفــرتاش ، و وهــي الرتبــع : الــثالث 

  . و التوفيق

                                                 
)١(  -  
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النــيب ملسو هيلع هللا ىلص كــان يقــول  أنَّ : { وعــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا  -٣٦/٢٨٧  
رواه ، وعــافين وارزقــين } واهــدين ، وارمحــين ، اللهــم اغفــر يل : بــني الســجدتني 

  . وصححه احلاكم، واللفظ أليب داود ، إال النسائي ؛ األربعة 
ومل } وارمحـــين : { بـــدل } ين واجـــرب : { ولفـــظ الرتمـــذي : " قـــال الصـــنعاين   

تؤدي } اجربين : { كلمة   ألنَّ : قلت } " عافين : { اهدين } وال : { يقل 
إال احلـاكم بينهمـا ؛ ومجـع الصـنعاين : " قـال } عـافين } { و ارمحـين : { معـىن 

شــرعية الــدعاء يف القعــود بــني ماحلــديث دليــل علــى } و وعــافين :{ ه مل يقــل أنَّــ
: ينبغـي للمسـلم أن وأقول " اهـ   ه كان ملسو هيلع هللا ىلص يقوله جهراً نَّ وظاهره أ، السجدتني 
ـــوينبغــي أن تكــون مخس، ويقــول مــا تيســر منهــا ؛ األلفــاظ  حيفــظ هــذه ــ  ألنَّ ؛ ة ــ

ــــأص ـــ ــــل احلـــديث مخســـ ـــ : { اللهـــم اغفـــر يل ، وارمحـــين ، أي مخـــس فقـــرات ؛ ة ـ
  ، و التوفيق . إىل هذا الدعاءوالعبد حباجة  واهدين ، وعافين وارزقين }

     
؛ ه رأى النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص يصـــلي أنَّـــ: {  ن مالـــك بـــن احلــويرث وعــ -٣٧/٢٨٨  

  . رواه البخاري}  من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعداً  فإذا كان يف وترٍ 
السجدة الثانية فإذا رفع رأسه من {  :له  ويف لفظٍ قال الصنعاين رمحه هللا : "  

وأخــرج أبــو داود مــن حــديث أيب محيــد ، مث قــام } جلــس واعتمــد علــى األرض 
حـىت ؛ وقعـد ، مث ثـىن رجليـه ،  مث أهـوى سـاجداً : { يف صفة صالته ملسو هيلع هللا ىلص وفيه 

ـــض } و يف موضـــعه  عضـــوٍ  رجـــع كـــلُّ  قـــد ذكـــرت هـــذه القعـــدة يف بعـــض ، مث 
عية هـــذه علـــى شـــر  يف احلـــديث دليـــلٌ و  حـــديث املســـيء صـــالته ؛ يـــةألفـــاظ  روا
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مث يــنهض ، والركعــة الثالثــة ، مــن الركعــة األوىل ؛ بعــد الســجدة الثانيــة ؛ القعــدة 
وقــــد ذهــــب إىل ى جلســــة االســــرتاحة ؛ وتســــمَّ ، أو الرابعــــة ؛ إىل الركعــــة الثانيــــة 

وهـو غـري املشـهور عنـه واملشـهور عنـه ؛ القول بشـرعيتها الشـافعي يف أحـد قوليـه 
ه ال يشـــرع أنَّـــ؛ وإســـحاق ، وأمحـــد ،  ومالـــكٌ ، واحلنفيـــة ، أي اهلادويـــة هـــو ر ؛ و 

، قـاال جبلسـة االسـرتاحة ؛ وأمحـد ، الشـافعي  املعـروف أنَّ : قلـت القعود هذا " 
ــا مالــكٌ   وأنَّ ، ه واقعــة عــني ومحلــوا ذلــك علــى أنـَّـ ؛ وال أبــو حنيفــة،  ومل يقــل 

م يف  ؛  وأكثروا من األعذار ، ه النيب ملسو هيلع هللا ىلص فعل ذلك يف آخر عمر  كمـا هـي عـاد
ـا ؛ كل حديث يرتكون العمل به  ولـيس بـالزم ، واحلق ما ذهب إليه القـائلون 

رة ؛ أن يعملها املصلي يف كل صالة  رة ، و بـل لـه أن يعملهـا  ، ويرتكهـا 
  .  التوفيق

  
بعــد ؛   قنــت شــهراً النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ : { أنــس بــن مالــك  وعــن  -٣٨/٢٨٩  

  . متفق عليه} مث تركه ، يدعو على أحياء من العرب ؛ الركوع 
ــ: { وزاد ، آخــر  والــدارقطين حنــوه مــن وجــهٍ ، وألمحــد     فلــم ؛ ا يف الصــبح وأمَّ

  .}  يزل يقنت حىت فارق الدنيا
  -: بلغها بعضهم إىل عشرة ؛ القنوت له معان عدة : وأقول   
اخلاضــع  ســبحانه وتعــاىل : هــو ، والقانــت خضــع مبعــىن  : قنــت فهــو يقــال 

  . املدمي للعبادة 
  .ويراد به مطلق الدعاء ؛ ويطلق القنوت    
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  ويراد به طول القيام .؛ ويطلق القنوت   
:  قَالَ   زَْيِد ْبِن أَْرَقمَ يف حديث كما ؛  ويراد به السكوت ؛ يطلق القنوت و 
؛ َوُهَو ِإَىل َجْنِبِه ِيف الصََّالِة ؛ لَُّم ِيف الصََّالِة ُيَكلُِّم الرَُّجُل َصاِحَبُه ُكنَّا نـََتكَ   {

فَأُِمْرَ } أي ساكتني { قال :   وقومـوا  قانتني :  َحىتَّ نـَزََلْت 
لسُُّكوتِ  ِيَنا َعِن اْلَكَالِم  ِ   .)١(} ، َوُ

رة ه يعرب وعلى هذا فإنَّ    رة لذلك ، ذا املعىن [ القنوت ]     ، وهكذا ...و
 :{ أنَّ النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قنـت شــهراً ؛ بعـد الركــوع ؛ يــدعو فقولـه يف حــديث أنـس 

ـــاء مـــن العـــرب ، مث تركـــه }  ـــه الـــدعاء علـــى القبائـــل علـــى أحي الـــيت ؛ املقصـــود ب
ـــراء    رجـــــلٌ إال؛ ومل يبقـــــى مـــــنهم ، فقتلـــــوهم عـــــن آخـــــرهم ؛ اجتمعـــــت علـــــى القــ

حىت يسـر هللا لـه ؛ ومشى ، فربط على جرحه ؛  تاً فظنوه ميَّ ؛  كان رثيثاً ؛واحد ٌ 
الـــذين هـــم يزيـــدون علـــى ؛ ولقـــد حـــزن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص علـــى هـــؤالء القـــراء ؛ الرجـــوع 

  ؛ مالعبوكان أبو الرباء ،  سبعني رجالً 
ــــــ ـــ ـــــد على الن ــــ ـــــد وف ـــة قـــ ـــ ـــــاه إىل اإلســــالماألسنـ   ـيب صلى هللا عليــه وسلم ؛ فدعــــ

لـــو أرســلت مجاعـــة مــن أصـــحابك إىل أهــل جنـــد : فقـــال للنــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ يبعــد فلــم 
م إىل اإلسالم  رجوت أن يكون يف ذلك خري ؛ ويقرؤون عليهم القرآن ، يدعو

ــــيهم  :فقــــال النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛  ـــم  إين جــــارٌ : فقـــــال ؛ أهـــــل جنــــد إين أخـــــاف عل ، هلــ
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ـم ؛ فقد دعا النيب ملسو هيلع هللا ىلص علـى القبائـل ؛ والقصة معروفة يف السرية  الـذين غـدروا 
  . شهرا مث ترك

قنـــت شــــهراً ؛ بعــــد الركــــوع ؛ يـــدعو علــــى أحيــــاء مــــن : { فهـــذا معــــىن قولــــه    
  .} العرب ، مث تركه 

دة      لم يزل يقنت حىت فارق الدنيا } .: { وأمَّا يف الصبح ؛ فوأما ز
دة فيها كالم  فيقال أوالً      .: هذه الز

لقنوت يف الصبح  إذ أنَّ ؛ فال تعارض ؛ : على تقدير صحتها  نياً  املراد 
فقد جاء يف احلديث الصحيح ؛ املراد به طول القيام فيه ؛ حىت فارق الدنيا 

الصبح ؛ فينصرف الرجل ؛ فينظر إىل وجه { كان يصلي  :النيب ملسو هيلع هللا ىلص  أنَّ 
لستني إىل املائة }  )١(جليسه ؛ الذي يعرف فيعرفه ، وكان يقرأ فيها 

ففي ؛ القنوت هنا خالف القنوت الذي يف احلديث األول  واملقصود أنَّ 
احلديث األول املراد به الدعاء ، ويف احلديث الثاين املراد به طول القيام أمَّا ما 

  به القنوت الذي هو الدعاء ؛ فهذا ضعيف . لشافعية على أنَّ املراداحتج به ا
يف القنوت قد اضـطربت  أحاديث أنس  على من زعم أنَّ  دُّ رَ يُـ  وكذلك أيضاً 

  . و التوفيق، معىن  ولكن يراد به يف كل مكانٍ ، ال : فيقال ؛ وتعارضت ، 
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النيب ملسو هيلع هللا ىلص : كان اليقنت إالَّ إذا دعـا لقـوٍم ؛ وعنه  : { أنَّ  -٣٩/٢٩٠   
  أو دعا على قوٍم } صححه ابن خزمية .

القنـوت الـذي يـراد بـه  فهـو يؤيـد مـا سـبق ذكـره أنَّ ؛ ا حديث أنـس الثـاين أمَّ    
 ه ال يقنت إالَّ أنَّ ؛ والذي يكون بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية ؛ الدعاء 
الـذي هـو ؛ القنـوت  فيكون أنَّ ؛ وعلى هذا ، أو دعا على قوم ؛ لقوم إذا دعا 

ه ال يكـون أنـَّ؛ ه يكون بعد الرفع من الركوع يف الركعـة الثانيـة أنَّ ؛ يراد به الدعاء 
كمــا كــان يــدعو ؛   أو دعــا علــى قــومٍ ؛  إذا دعــا لقــومٍ  وال يكــون إالَّ ، دعــاء  إالَّ 

   التوفيق .، و للمحبوسني يف مكة من املسلمني
  
 قال : قلـت أليب :  أبـت سعد بن طارق األشجعي وعن  -٤٠/٢٩١  

ــوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وأيب بكــــر ، وعمــــر ، وعثمــــان ،  ؛ إنَّــــك قــــد صــــليت خلــــف رســ
وعلي ؛ أفكانوا يقنتون يف الفجر ؟ قال : أي بين ؛ حمـدٌث } رواه اخلمسـة إالَّ 

  أ داود . 
لنفي الوارد فيه هو الدعاء امل       ، ومنهمالذي يعمله بعض أهل العلم ؛ راد 

  .ه حمدث فهذا الذي أراد به أنَّ ؛ ه من السنن املؤكدة ويرون أنَّ ، الشافعية 
ــوازل أمَّــــ    يســــتدل لــــه ؛ و  فهــــذا مــــأثورٌ ؛ ا القنــــوت الــــذي هــــو الــــدعاء عنــــد النــ

ـــويســتدل لــه أيض، حبــديث أنــس الســابق  ــ ـــنــيب صــلى هللا عليال نَّ  اً ـ ــ : لم ــــــه وســــ
َــْدُعَو َعلَــى َأَحــٍد {  ،  قـَنَــَت بـَْعــَد الرُُّكــوعِ ؛  أَْو يَــْدُعَو ِألََحــدٍ ؛ َكــاَن ِإَذا أَرَاَد أَْن ي

َا قَـالَ  ـَدهُ  : ِإَذا قَـالَ  : فـَُرمبَّ ُ ِلَمـْن محَِ َّ ـَع ا ِج اللَُّهـمَّ أَنْـ؛ اللَُّهـمَّ رَبـَّنَـا لَـَك اَحلْمـُد ؛  مسَِ
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ـــدِ  ـــَن الَولِي ـــَد ْب ـــَن ِهَشـــامٍ  الَولِي ـــَن َأِيب رَبِيَعـــةَ  ، َوَســـَلَمَة ْب ، اللَُّهـــمَّ اْشـــُدْد  ، َوَعيَّـــاَش ْب
، وََكاَن يـَُقوُل  َجيَْهُر ِبَذِلكَ  ؛ْلَها ِسِنَني َكِسِين يُوُسَف ، َواْجعَ  َوْطأََتَك َعَلى ُمَضرَ 

ً اللَّ الَتِِه ِيف َصـــَالِة الَفْجـــِر: ِيف بـَْعـــِض َصـــ ً ، ُهـــمَّ الَعـــْن فُـــَال ـــَن  َوفُـــَال ـــاٍء ِم ، ِألَْحَي
َُّ  ؛ الَعــــَربِ  ــــَزَل ا ــــلَــــْيَس لَــــَك ِمــــَن اَألمْ  :  َحــــىتَّ أَنـْ ــــِر شَ ـــ  ]١٢٨[آل عمــــران:    ْيءٌ ـــ

ــــاآليَ    .)١(}  ةَ ـــ
ــذا تتفــق األدلــة     الــذين جيعلــون القنــوت قبــل ؛ علــى الزيديــة  ويف ذلــك ردٌّ ؛ و

دعية من القرآن ، الركوع  تون فيه    .  و التوفيق، و
  
وعــن احلســن بــن علــي  أنَّــه قــال : { علَّمــين رســوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص   -٤١/٢٩٢  

كلمـــاٍت أقـــوهلنَّ يف قنـــوت الـــوتر : اللهـــم اهـــدين فـــيمن هـــديت ، وعـــافين فـــيمن 
رك يل فيمـا أعط قضـيت ، وقـين شـر مـا  يـتعافيت ، وتـولين فـيمن توليـت ، و

تباركـــت ربنـــا ؛ ه ال يـــذل مـــن واليـــت وإنـَّــ، ك تقضـــي وال يقضـــى عليـــك فإنَّـــ؛ 
ـــــراين ،رواه اخلمسة } وتعاليت  ــــوالبيه ، وزاد الطب مـن عاديـت  زُّ وال يعِـ: { قي ـ

  } .ى هللا تعاىل على النيب وصلَّ : { آخر يف آخره  زاد النسائي من وجهٍ } 
هـو أبـو  قـال عنـه الصـنعاين رمحـه هللا : " ن أيب طالـب احلسن بن علـي بـ   

ولد يف النصف من شـهر ، ورحيانته ، هللا ملسو هيلع هللا ىلص  دمحم احلسن بن علي سبط رسولِ 
ه أصـح مـا قيـل يف ذلـك إنـَّ: قال ابن عبـد الـرب ؛ من اهلجرة  رمضان سنة ثالثٍ 
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وفضـله إىل ، ودعاه ورعـه ،  فاضالً ؛  ورعاً ،  ن احلسن حليماً ، وقال أيضاً : كا
فبقـي حنـواً مـن ؛ يعـوه بعـد أبيـه ؛ رغبة فيما عنـد هللا ؛ وامللك ، ه ترك الدنيا أنَّ 

؛ فضــائله ال حتصــى ، و ا مــن خراســان ؛ ومــا وراءهــلعــراق  خليفــةً  ســبعة أشــهرٍ 
 شـــرحاحملقـــق احلـــالق : قـــال " يف الروضــة النديـــة  صـــاحلاً  وقــد ذكـــر منهـــا شـــطراً 

ملدينـــة " التحفـــة العلويـــة يف مناقـــب اإلمـــام علـــي  وفاتـــه ســـنة إحـــدى ومخســـني 
ه وقـــد أطـــال ابـــن عبـــد الـــرب يف االســـتيعاب يف عـــدِّ ، ودفـــن يف البقيـــع ، النبويـــة 

  لفضائله " اهـ . 
ه ســبط رســول هللا صــلى هللا وأنَّــ،  ه صــحايبٌّ وأقــول يكفــي احلســن بــن علــي أنَّــ  

وتنازلـه عـن ، الـذي كـان يكـىن بـه ؛ بـن أيب طالـب ه ابـن علـي وأنـَّ، عليه وسلم 
، وجــده علــى املنــرب ميشــي ، حــني جــاء ؛ الــنص النبــوي اخلالفــة قــد أشــار إليــه 

، ِإنَّ ابْـِين َهـَذا َسـيٌِّد { : مث قـال ، وأجلسـه معـه ، وأخذه ، فنزل جده ، ويعثر 
ََّ أَْن ُيْصِلَح بِِه بـَْنيَ ِفئَـتَـْنيِ عَ  ْسِلِمنيَ ِظيَمتَـ َوَلَعلَّ ا

ُ
  . )١(} ْنيِ ِمَن امل

  : الكالم على احلديثوأمَّا    
 هــذا حــديثٌ : ( قــال الرتمــذي : " مــن أخرجــه  بعــد عــدِّ احلــالق قــال احملقــق    

ف عـــن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف القنـــوت يف وال نعـــر ، مـــن هـــذا الوجـــه  ال نعرفـــه إالَّ  حســـنٌ 
 حسـنٌ  وهـو حـديثٌ  -احملقـق  القائـل هـو -قلـت أحسـن مـن هـذا )  الوتر شيئاً 

 " اهـ .  ٤٢٩وإرواء الغليل رقم  ٢/١٢٥اية انظر نصب الر ؛ 

                                                 
)١( - 
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مـــل هـــذا الـــدعاء عـــرف أنَّـــ: قلـــت     ـــذه الصـــيغ املختصـــرة ومـــن  ه ال خيـــرج 
  . نبوةالمن مشكاة  إالَّ ؛ اجلامعة 

ــــديهم } اللهــــم اهــــدين فــــيمن هــــديت : { قولــــه     مــــن ؛ أي أدخلــــين فــــيمن 
  . بادك الصاحلنيوع، أنبيائك 

، ودنيـــاي ، أي ارزقـــين العافيـــة يف ديـــين } وعـــافين فـــيمن عافيـــت : { قولـــه    
ََّ اْلَعْفــــَو ، {د قــــال النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص : وقــــ؛ وغــــري ذلــــك ،  يلومــــا، وجســــمي  َســــُلوا ا

ــــَواْلَعاِفَيَة ، َواْلُمَعافَاَة ، فَِإنَُّه مَ  ٌر ِمَن اْلَعاِفَيةٌد بـَْعَد يَ ـــا أُوِيت َعبْ ــ    . )١(} ِقٍني َخيـْ
ويصـبغ علـيهم ، أي من يتوالهم هللا بعنايته } وتولين فيمن توليت {  : قوله   

ـــله  ـــن فضـــ ــــه ، مـــ ــهم ؛ وهدايتــ ـــــاحلني يف أنفســــ ــــون صـ ــــريهم يف ، يكونــ ـــــدوة لغــ وقـ
  الصالح.

رك يل فيما أعطيت : { قوله     سـتعني بـه ؛ ألأي ما أعطيتين من الدنيا } و
  . فبارك يل فيه؛ طاعتك على 

، واصــرف عــين ، اســتعاذة أي قــين  } هــذهوقــين شــر مــا قضــيت : { قولــه    
  . وابعدين عن شر قضائك

أي أنت الذي ؛  } الفاء تعليليةوال يقضى عليك ؛ ك تقضي فإنَّ : { قوله    
ـــدٌ ، تقضـــــي علـــــى عبـــــادك  ـــك  ولـــــيس أحــ العبـــــاد كلهـــــم يف  إذ أنَّ ؛ يقضـــــي عليــ

  . قبضتك
                                                 

)١( - 
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ـــه تعـــاىل } ه ال يـــذل مـــن واليـــت إنَّـــ: { قولـــه     و العـــزة  {: هـــذا يوافـــق قول
الــذين حيــادون هللا ورســوله  إنَّ  {: } وقــال ســبحانه وتعــاىل  ولرســوله وللمــؤمنني
  . } أولئك يف األذلني

  . على هللا عز وجل هذا ثناءٌ } تباركت ربنا وتعاليت : { قوله 
ــ   دة يقتضــيها ســياق الــدعاء } مــن عاديــت  زُّ وال يِعــ: { ا قولــه أمَّ ؛ هــذه الــز

 َّ   . ا يف مقابلة الذلة ألعدائهفإ
ه فإنَّــــ؛ جــــامع ينبغــــي الــــدعاء بــــه  دعــــاءٌ : أنَّ هــــذا يؤخــــذ مــــن هــــذا احلــــديث   

  ، و التوفيق .  مشتمل على خريي الدنيا واآلخرة
  

كان رسول : { قال رضي هللا عنهما عن ابن عباس  وللبيهقي -٤٢/٢٩٣   
} ويف ســنده مــن صــالة الصــبح ؛ نــدعو بــه يف القنــوت ؛  منــا دعــاءً ملسو هيلع هللا ىلص يعلِّ هللا 

، ولـذا وفيه عبـد الـرمحن بـن هرمـز ضـعيف الصنعاين رمحه هللا : " قال ضعف ؛ 
  ويف سنده ضعف " اهـ . قال املصنف 

     
إذا ســجد : {  قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعــن أيب هريــرة  قــال  -٤٣/٢٩٤   

أخرجـه الثالثـة } وليضـع يديـه قبـل ركبتيـه ، فال يربك كما يربك البعـري ؛ أحدكم 
  . وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، 
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ـــت النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا ســـــجد : {  -٤٤/٢٩٥   } وضـــــع ركبتيـــــه قبـــــل يديـــــه ؛ رأيــ
  . أخرجه األربعة

ألمر بتقـدمي ؛ ارضة الذي يظهر من هذه األحاديث املتع    واليت جاء بعضها 
نَّـــ وجـــاء حـــديث وائـــل ، اليـــدين قبـــل الـــركبتني  ه وصـــف ســـجود النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 ا ذكـره البخـاري معلقـاً ـــبـن عمـر أيض، وحـديث عبـد هللا وضع ركبتيـه قبـل يديـه 
   . حلديث أيب هريرة  وهو شاهدٌ ؛  موقوفاً 
ــى عــن بــروك كــربوك البعــري  وهنــا يقــال أنَّ       والــربوك هــو تقــدمي ، النــيب ملسو هيلع هللا ىلص 

؛ ويصـــح أن يكـــون الـــربوك تقـــدمي اليـــدين علـــى الـــركبتني ، الـــركبتني قبـــل اليـــدين 
ومـــن هنــا حصـــل ، وركبــة اإلنســـان يف رجليــه ، ركبـــيت البعــري يف يديـــه  ذلــك ألنَّ 

هـــذا اخـــتالف يف  والظـــاهر أنَّ !! فضـــل أو األ؛ االخـــتالف يف اختيـــار األصـــح 
تبطــل صــالة  وال، أمــا اجلــواز فيجــوز تقــدمي اليــدين أو الــركبتني ؛ األفضــل فقــط 

ه حيمـل النهـي عـن وعلـى هـذا فإنـَّ، خر عنـد مـن يرجحـه أحد مبخالفة القول اآل
نـَّ ؛ ه املقصـود منـه أن ال يضـرب اإلنسـان بنفسـه بغـري رويـة بروك كـربوك البعـري 

املصــلي  وقــد قــال بعــض أهــل العلــم أنَّ ، عنــد االحنطــاط  ن لــه صــوتٌ حــىت يكــو 
ويف الرفــع يقــدم . وهــو الســجود ؛ األســافل علــى األعــايل عنــد االحنطــاط يقــدِّم 

ه يفعـل ذلـك ولكنَّـ؛ فـإذا سـجد يضـع ركبتيـه قبـل يديـه ؛ األعايل على األسـافل 
ا القــول يعارضــه لكــن هــذ؛ وإذا رفــع يرفــع يديــه قبــل ركبتيــه ، أي بتــأين ؛ برويــة 

ولعـــل ؛ النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص كـــان يعتمـــد علـــى يديـــه عنـــد الرفـــع  وهـــو أنَّ : حـــديث آخـــر 
ه جيـوز تقـدمي اليـدين علـى وأنـَّ؛ األمر يف ذلك واسـع  القول األقرب إىل احلق أنَّ 
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وكــان ؛ ورويــة  ه ينبغــي أن يســجد بتــأنٍّ أنَّــ إالَّ ؛ والــركبتني علــى اليــدين ، الــركبتني 
اليـــدين  املصـــلي يضـــعهما معـــاً  نَّ : ا عبـــد هللا القرعـــاوي رمحـــه هللا يقـــول شـــيخن

ولكـــن بعـــض طالبـــه ؛ وكـــان هـــو يعمـــل كـــذلك يف صـــالته رمحـــه هللا ؛ والـــركبتني 
؛  واألقرب يف هذه املسألة كما قررته سابقاً ؛ حاول أن يطبق ذلك فلم يستطع 

أو الـــركبتني ؛ الـــركبتني يجـــوز تقـــدمي اليـــدين علـــى ، ف األمـــر يف ذلـــك واســـعٌ  نَّ 
قـد جيمـع بـني احلـديثني جبـواز و ، واالختالف إمنـا هـو يف األفضـل ، على اليدين 

  .الكل 
قـد ثبـت عـن النـيب صـلى هللا : " ه نـَّرمحـه هللا [ الصنعاين ] مث ذكر الشارح    

ت يف هيئــــات الصــــالة  فنهــــى عــــن ؛ علْيــــه وســــلم األمــــر مبخالفــــة ســــائر احليــــوا
كــافرتاش   وعــن افــرتاشٍ  "وهــو الســرعة عنــد الســالم  "ات الثعلــب كإلتفــإلتفــات ٍ 

كإقعـاء الكلـب   إقعـاءٍ " و وهو وضع الذراعني مع الكفني عنـد السـجود  "ع بُ السَّ 
 وهـذا ال ميكـن إالَّ ؛ ويضع مقعدته على األرض ؛ وهو أن جيلس على رجليه " 

ورفـع األيـدي   " واملراد بـه خفـة احلركـة يف السـجود "كنقر الغراب   ونقرٍ  "بكلفة 
ب خيٍل ُمشْس ؛ مث أورد الثالثة األبيات اليت قال فيها  "أي حال السالم  كأذ

  : ظمها
  ينا عن اإلتيان فيها بستةِ منا يف الصالة          فإننا إذا حنن ق" 

  الفريضة يف سجودِ  غرابٍ  ونقرِ بروِك بعٍري والتفاٍت كثعلب       
بِ     وإقعاِء كلٍب أو كبسِط ذراعه    " التحية عند فعلِ  خيلٍ  وأذ

  :يف الشرح قولنا  وزد على ما ذكره" قال 
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  "  بركعة لرأسٍ  وتصويبٍ  لعنقٍ وزْد كتدبيِح احلماِر مبدِّه          
وقـد يكـون صـاحبه حيتـاج إىل ذلـك ؛ هـو مـده لعنقـه ؛ تدبيح احلمـار وأقول :  

لــــدال املهملــــة هــــذا ؛ قــــال الصــــنعاين رمحــــه هللا : "  فيمــــرن عليــــه الســــابع وهــــو 
لـذال املعجمـة قيـل وهـو  بعدها موحـدة ؛ ومثنـاة حتتيـة ، وحـاٍء مهملـة ، وروي 

املصـلي رأسـه حـىت يكـون أخفـض هـو أن يطـأطئ تصحيف ؛ قال يف النهايـة : 
مــن ظهـــره . انتهـــى إالَّ أنـَّـه قـــال النـــووي : حــديث التـــدبيح ضـــعيف " اهــــ و 

  التوفيق . 
  

رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كـــان  أنَّ : { عـــن ابـــن عمـــر رضـــي هللا عنهمـــا و  -٤٥/٢٩٦   
واليمـىن علـى اليمـىن ، وضع يـده اليسـرى علـى ركبتـه اليسـرى ؛ إذا قعد للتشهد 

 ، ً صـبعه السـبابة } رواه مسـلم ، ويف روايـة لـه : ومخسـني  وعقد ثال ، وأشـار 
ا ليت تلي اإل   م } . { وقبض أصابعه كلَّها ، وأشار 

إلشـــارة التصـــاهلا صَّـــقـــال العلمـــاء خُ رمحـــه هللا : " قـــال الصـــنعاين    ت الســـبابة 
 ع اليــدين علــى الــركبتني جممــعٌ ، ووضــفتحريكهــا ســبب حلضــوره ؛ بنيــاط القلــب 
  ."  على استحبابه

ً : {و قوله قال الصنعاين رمحه هللا : "     قـال املصـنف يف } ومخسني  عقد ثال
ا أ: التلخيص  ام مفتوحة حتت املسبحةن صور   . جيعل اإل

ـــه    قبضـــها علـــى ؛ أي أصـــابع يـــده اليمـــىن " } هـــا وقـــبض أصـــابعه كلَّ : { قول
لســبابة ، الراحــة  ــام حلَّــ: { وائــل بــن حجــر .... ويف روايــة وأشــار  ق بــني اإل
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ـــام حتـــت :  هيئـــاتٍ  فهـــذه ثـــالثُ ؛ أخرجـــه ابـــن ماجـــه } والوســـطى  جعـــل اإل
؛ هـل تضـم إىل الراحـة ؛ سكت يف هذه عن بقية األصابع و . املسبحة مفتوحة 
الــثالث أصــابع تضــم علــى  وأقــول األظهــر أنَّ ؟ " علــى الركبــة  أو تبقــى منشــورةً 

ـَّ؛ الراحة يف هـذه الصـورة  : " مث قـال ، ا إذا بقيـت منشـورة كانـت كاليسـرى أل
ـــة  ــــمُّ : الثانيــ ـــة األصـــــابع كلَّ  ضـ ـــى الراحــ ـــة ا. ملســـــبحة  ةشـــــار ، واإلهـــــا علــ : لثالثــ

ام والوسطى  لسبابة " التحليق بني اإل   انتهى . ، مث اإلشارة 
إن يشـــأ قـــبض ؛ وأقـــول هـــذه ثـــالث صـــفات يفعـــل منهـــا املصـــلي مـــا يشـــاء    

وجعـل ؛ والوسطى على راحتـه ، والبنصر ، اليت هي اخلنصر ؛ الثالث األصابع 
ام منشورة حتت السبابة  لسبابة ، اإل وأشار ، ها ضها كلَّ وإن شاء قب. وأشار 

ام والوسطى وإن شاء حلَّ . لسبابة  ن جيعل رأس الوسـطى علـى : ق بني اإل
ام  لسبابة ، مفصل اإل   . واألمر يف ذلك واسعٌ . ويشري 

أشهد أن ال إله إال : اليت تلزم هي اليت عند التشهد  اإلشارة يظهر أنَّ  مث إنَّ    
نَّ ، هللا  علـى النـيب صـلى  أو مصـلياً ؛  كـر اسـم هللا داعيـاً ه كلما ذ وإن قال قائل 

لسبابة فإنَّ ؛ هللا عليه وسلم    .هذا ليس ببعيد ؛ ه يشري 
 أنَّ : ومـــا يف معنـــاه ؛ فيمـــا مضـــى مـــن شـــرحي هلـــذا احلـــديث  رتُ قـــرَّ  وكنـــتُ    

فـــإذا قـــال ؛  ارتبـــاطٌ ، واإلشـــارة والقلـــب ، الـــذي ينبغـــي أن يكـــون بـــني اللســـان 
لسبابة ؛  أشهد أال إله إال هللا أشـار ؛ علـى دمحم  اللهـم صـلِّ : وإذ قال ، أشار 

رك علـــــى دمحم : وإذا قــــال ، لســــبابة  ـــم  لسب؛ اللهـ ـــار  ــــأشـ ـــ : وإذا قـــــال ، ابة ـ
لسبابة ؛ اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم    .وهكذا ؛ أشار 
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ــذا يكــون هنــاك ارتبــاطٌ    ا إمنَّــ وهــذا؛ وحركــة اإلصــبع ، بــني القلــب واللســان  و
فـــريبط بـــني حركـــة ؛ ليكـــون املصـــلي حاضـــر القلـــب والـــذهن ؛ هـــو اجتهـــاد مـــين 

إلشارة عنـد شـهادة أال إلـه ؛ أو التشهد ؛ ولفظ الدعاء ، السبابة  وإن اكتفى 
  . وهللا أعلم،  إال هللا كان ذلك كافياً 

ـــ    ـــه أمَّ ً : { ا قول ـــ} ومخســـني  عقـــد ثـــال قـــالً فقـــد فسَّ عـــن املصـــنف وهـــو  ره 
ـام : " افظ بن حجر يف التلخيص حيث قـال احل ا أن جيعـل اإل مفتوحـة صـور

  .  و التوفيقاملسبحة " حتت 
  

ــــوعن عب -٤٦/٢٩٧ ــــه قال : { التــــفت إلينــــا دـ ــــود رضي هللا عنـ      هللا بن مسعــ
ــــال ؛ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ــــلَّ : فقـــ ـــل إذا صـــ ـــــدكم فليقــــ ــــات  : ى أحــ ــلوات ، التحيـــ ـــ ، والصــ

وعلـى ، السـالم علينـا ؛ السـالم عليـك أيهـا النـيب ورمحـة هللا وبركاتـه ؛ والطيبات 
دمحم  وأشـهد أنَّ ، أشهد أال إلـه إال هللا وحـده ال شـريك لـه ؛ عباد هللا الصاحلني 

} واللفـظ للبخــاري فيــدعو ؛ مث ليتخـري مــن الـدعاء أعجبــه إليـه ، عبـده ورســوله 
 .  
  كنَّا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد } .وللنسائي : {   -   
  وألمحد : { أنَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص علَّمه التشهد ، وأمره أن يعلِّمه الناس } .  -   
نقـل الصـنعاين عـن ؛ أصـح حـديث ورد يف التشـهد  حديث ابن مسعود    

روى يُـ؛ مسـعود أصح حديث عندي يف التشهد حديث ابـن : " ه قال البزار أنَّ 
وي عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف التشــهد أثبــت وال نعلــم رُ ،  وعشــرين طريقــاً  فٍ عنــه مــن نيِّــ
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بكثـــرة األســـانيد  فراً ، وال أشـــد تضـــا وال أثبـــت رجـــاالً ،  إســـناداً  وال أصـــحَّ ، منـــه 
ـــهد ابـــــن مســـــعود :  وقـــــال مســـــلمٌ . والطـــــرق   ألنَّ ؛ إمنـــــا أمجـــــع النـــــاس علـــــى تشــ

وقـال دمحم . وغـريه قـد اختلـف عنـه أصـحابه ،  بعضهم بعضاً  خيالف أصحابه ال
وى حــديث التشــهد وقــد رَ ، وي يف التشــهد مــا رُ  هــو أصــحُّ : بــن حيــىي الــذهلي 

اختـــار اجلمــــاهري منهـــا حــــديث ابــــن ؛ خمتلفــــة  لفــــاظٍ  وعشــــرون صـــحابياً  أربعـــةٌ 
  . مسعود

ذهــب  وقــد} فليقــل : { لقولــه ؛ واحلــديث فيــه داللــة علــى وجــوب التشــهد    
ه غـــري إنَّـــ:  وقالـــت طائفـــةٌ . مـــن العلمـــاء ؛ وغـــريهم ،  مـــن اآللِ  إىل وجوبـــه أئمـــةٌ 

  " اهـ . لعدم تعليمه ملسو هيلع هللا ىلص املسيء صالته ؛  واجبٍ 
، وهـو الركـوع ؛ تعليم النيب ملسو هيلع هللا ىلص كان فيما حصل فيه منـه اإلخـالل  وأقول إنَّ    

دلـــةٍ ، األركـــان  والطمأنينـــة يف هـــذه، والســجود  أخـــرى منهـــا  ووجـــوب التشـــهد 
  . هذا احلديث

ــ   ــ: { التحيــات  } ا معــىن أمَّ ــا ؛ األلفــاظ اجلميلــة  افاملقصــود  الــيت حييــا 
  . مستحقة  رب العاملني؛ وكل مكان ، امللوك يف كل زمان 

ـــه     ــلوات : { قول لصـــلوات الـــدعوات } والصـ  الـــدعاء يف اللغـــة ألنَّ ؛ املـــراد 
خـــذ مـــن أمـــواهلم صـــدقة  : وهلـــذا قـــال هللا عـــز وجـــل ؛  العربيـــة يســـمى صـــالةً 

ــا وصــل علــيهم إنَّ  ــا   صــالتك ســكن هلــم تطهــرهم وتــزكيهم  هنــا واملقصـــود 
َِّ ْبِن َأِيب أَْوىفَ عَ جاء يف حديث وهلذا ،  )١(الدعاء َكـاَن النَّـِيبُّ {:  قَالَ   ْبِد ا

                                                 
)١(  -  
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ُه قـَـْوٌم ِبَصـَدقَِتِهمْ َصلَّى ُهللا َعَليْ  َ  ُهـمَّ َصـلِّ َعلَـى آِل فُـَالنٍ اللَّ  : ، قَـالَ  ِه َوَسلََّم ِإَذا َأ
ُه َأِيب ِبَصَدقَِتهِ  َ   . )١(} َصلِّ َعَلى آِل َأِيب أَْوىفَ  اللَُّهمَّ :  ، فـََقالَ  ، فََأ

َّا كلَّهـا مسـتحقٌة  ؛ ال جيـوز أ    لصلوات الدعوات ؛ أي أ ن يُـدعى فاملراد 
  غريه . 

  مث قال : { والطيبات } أي الكلمات الطيبات كلُّها  تعاىل .   
مـن املصـلي  هذا دعـاءٌ } السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته قوله : {   
، ذكـــره لعبــده يف املــأل األعلـــى ؛ الســـالم مــن هللا لعبــاده  أنَّ  وكمــا هــو معلــومٌ ، 

ـــــاد  النيب صلى  ويف حقِّ ، لسالمة  دعاءٌ ؛ عضهم لبعض من بوالسالم من العب
 له مـن هللا عـز وجـل أن يزيـده رفعـةً  وسؤالٌ ؛ مبقامه العظيم  هللا عليه وسلم تنويهٌ 

ــــه ســـــبحانه وتعـــــاىل  ومتكينـــــاً ،  ــــدى ربـ ــــو دعـــــاءٌ ، لـ ــــذي هـ ــــر الـ ــــالم اآلخـ  مث السـ
،  هلــم مــن هللا ســالمٌ ؛ وجلميــع عبــاد هللا الصــاحلني ، لســالمة للمصــلي نفســه 

ـــَالمُ { : وقـــد قـــال النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص  ََّ ُهـــَو السَّ ـــِإَذا َصـــلَّى َأَحـــدُُكمْ  ِإنَّ ا :  فـَْليَـُقـــلْ ؛  ، َف
 َِِّ ـــَلَواُت ، التَِّحيَّـــاُت  ـــَك أَيـَُّهـــا النَّـــِيبُّ وَ  ؛ َوالطَّيِّبَـــاتُ ، َوالصَّ ـــَالُم َعَلْي َِّ السَّ َرْمحَـــُة ا

ـــــالَ ؛  َوبـَرََكاتُـــــهُ  ــــا السَّ نَـ ـــــاِحلِنيَ ، ُم َعَليـْ َِّ الصَّ ــــاِد ا ـــــى ِعبَـ ــــا  ؛ َوَعَل فَـــــِإنَُّكْم ِإَذا قـُْلُتُموَهـ
َِِّ َصـ  فيـدخل يف ذلـك املالئكـة )٢(} اِلٍح ِيف السَّـَماِء َواَألْرضِ َأَصاَبْت ُكلَّ َعْبٍد 

                                                 
)١( - 
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م ؛  م يف الصالح حبسب قـوة إميـا وعظـم ، وأهل الصالح متفاوتون يف مقاما
  . رب العاملني  إخالصهم

{ أشــهد أن ال إلــه إالَّ مث بعــد ذلــك يشــهد املصــلي  بوحدانيتــه األلوهيــة     
  .ه هو املستحق للعبادة دون من سواه وأنَّ هللا } 

لشهادة األخرى مث أ   الـيت ال تـتم { وأشـهد أنَّ دمحماً عبـده ورسـوله } : تبعها 
؛  هللا ورســـوله مقتضـــية لوحدانيـــة املتابعـــة  عبـــددمحماً  فشـــهادة أنَّ ؛ ـــا  األوىل إالَّ 
فكــذلك الثانيــة مقتضــية لوحدانيــة ؛ األوىل مقتضــية لوحدانيــة األلوهيــة  كمــا أنَّ 
ـــذا يـــتم التشـــهد ، املتابعـــة  : { مث ليتخـــري مـــن الـــدعاء هلـــذا قـــال النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ و

ن مســـعود وقـــد ذهـــب اجلمهـــور إىل اختيـــار حـــديث ابـــأعجبـــه إليـــه ، فيـــدعو } 
، )٢(رضـي هللا عنهمـا وذهب الشافعي إىل اختيـار حـديث ابـن عبـاس ، )١( 

بــل وأولــه اهلادويــة إىل اختيــار حــديث أميــن  وذهــب َِّ ِ : { بــن  َِّ َوِ ،  ْســِم ا
َِّ ، السَّـَالُم َعَلْيـَك أَيـُّ  َوالطَّيِّبَـاُت َِِّ ، ، َوالصَّـلواُت  التَِّحيَّاُت َِِّ  َهـا النَّـِيبُّ َوَرْمحَـُة ا

ــاِحلِنيَ  َوبـَرََكاتُــهُ  َِّ الصَّ ــاِد ا ــا َوَعَلــى ِعَب َن ــَالُم َعَليـْ َُّ  ، السَّ ــَه ِإالَّ ا ،  ، َأْشــَهُد َأْن َال إَِل
ــًدا َعْبــُدُه َوَرُســولُهُ  ََّ اْجلَنَّــةَ  َوَأْشــَهُد َأنَّ ُحمَمَّ َِّ ِمــ ، َأْســَأُل ا ِ  )٣(} َن النَّــارِ ، َوأَُعــوُذ 

، وصــحت صــالته ، مــن هــذه التشــهدات أجــزأ عنــه ؛  مــن تشــهد بواحــدٍ  وكــلُّ 
  و التوفيق . 
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 مســـع رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجـــالً : { عـــن فضـــالة بـــن عبيـــد  قـــال  -٤٨/٢٩٩  

ــــــومل حيم؛ يــدعو يف صــالته  ــــــومل يص، د هللا ــ عجــل : فقــال ؛  النــيب ملسو هيلع هللا ىلص علــى لِّ ــــ
، والثنـاء عليـه ، ى أحـدكم فليبـدأ بتحميـد ربـه إذا صـلَّ : فقـال ؛ مث دعـاه ، هذا 

حه وصـحَّ ، والثالثة ، رواه أمحد } مث يدعو مبا شاء ، مث يصلي على النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
  .واحلاكم ، وابن حبان ، الرتمذي 

 أنصـاريٌّ ؛  بصـيغة التصـغري لعبـدٍ ه هللا : " قـال الصـنعاين رمحـضالة بن عبيـد ف   
يـــع حتـــت الشـــجرة ، مث شـــهد مـــا بعـــدها ،  مشـــاهده أحـــدٌ  أولُ ؛ أوســـي  مث ، و

ـا ، وسـكن دمشـق ، انتقل إىل الشام  ـا ، وتـوىل القضـاء  ، وقيـل غـري ومـات 
روى لـه ؛ وقيـل مـات قبلهـا ،  ٥٨مات سـنة : " قال يف التقريب اهـ . ذلك " 
  ربعة " . ، واألمسلم 

، يؤخــــذ مــــن هــــذا احلــــديث مشــــروعية الصــــالة علــــى النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص قبــــل الــــدعاء    
لوحدانيـة ُخيـ؛ علـى هللا  التشهد ثنـاءٌ  وذلك أنَّ  لشـهادة   صـلى  وحملمـدٍ ، تم 

كمـا ورد ؛  مث بعد ذلك يصلي املصلي على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، لرسالة  هللا عليه وسلم
  . مث بعد ذلك يدعو مبا شاء،  حديث بشري بن سعد يف
  
قــال بشــري بــن ســعد : { وعــن أيب مســعود األنصــاري  قــال  -٤٩/٣٠٠  

ـــر هللا أن نُ :   ــــول هللا أمـــ ـــك  رســ ـــــلي عليـــ ــــك؛ صـ ـــــلي عليــ ــــف نصـ  ؟ فكيــ
كمــــا   ؛ وعلــــى آل حممــــدٍ ،  علــــى حممــــدٍ  قولــــوا اللهــــم صــــلِّ ، مث قــــال : فســــكت 



  

  

 
 

٢٦٠  
 

رك علـى حممـدٍ ، ليت علـى إبـراهيم ص ركـت علـى ؛   وعلـى آل حممـدٍ ،  و كمـا 
، وزاد رواه مســلم ، والســالم كمــا علمــتم } ك محيــد جميــد إبــراهيم يف العــاملني إنَّــ

  يك يف صالتنا ؟ } . فكيف نصلي عليك إذا حنن صلينا علابن خزمية : { 
بـن امسـه عقبـة بـن عمـرو : أبـو مسـعود األنصـاري قال الصـنعاين رمحـه هللا : "   

، وإال  ه ســـكن بـــدراً ألنَّـــ؛ قيـــل لـــه البـــدري البـــدري " األنصـــاري اخلزرجـــي ثعليـــة 
فهــو مل يشــهد موقعــة بــدر " شــهد العقبــة الثانيــة ؛ وهــو صــغري ومل يشــهد بــدراً ، 
ـا يف خالفـة أمـري املـؤمنني  ا نزل به ؛ فنسب إليـه ؛ سـكن الكوفـة ، ومـات  وإمنَّ

  .   علي  "
بشـري بـن سـعد بـن ثعلبـة األنصـاري مث قال الصنعاين رمحـه هللا : " أبـو النعمـان  

ــــوالد النعم، اخلزرجي  ـــ ــــبـن بشان ــــ ـــ ــــ ــــشـهد العقبري ؛ ــــ ـــ ــــ ــــومـا بعده؛ ة ــ ـــ اهــ .  "ا ــ
، هــ ١٢استشهد يف عني التمـر مـع خالـد بـن الوليـد يف خالفـة أيب بكـر سـنة " 
يــع أ بكـــر مـــن األنصــار يقــال أنَّـــو   ١/٤٤٢انتهـــى مـــن اإلصـــابة " ه أول مـــن 

  . م١٩٩٥هـ/١٤١٥طبع دار الكتب العلمية بريوت لبنان 
مهــا النــيب حيــث علَّ ؛ يؤخــذ مــن هــذا احلــديث كيفيــة الصــالة علــى النــيب ملسو هيلع هللا ىلص    

اللهــم صــلِّ علــى حممــٍد ، وعلــى  : قولــوافقــال ؛ بعــد ســؤاهلم لــه ؛ ملسو هيلع هللا ىلص أصــحابه 
رك علــى حممــٍد ، وعلــى آل حممــٍد ؛  آل حممــٍد ؛ كمــا صــليت علــى إبــراهيم ، و

ركت على إبراهيم يف العاملني إنَّك محيد جميد }  هذه الصيغة الـيت وردت كما 
ــا ؛ حيــث علمهــا أمتــه ؛ عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص  خــذوا  ومــن ، فينبغــي للمســلمني أن 
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يت بصــيغة أحســن منهــا فقــد كــذب أنَّــ زعــم ولقــد ختبطــت الصــوفية يف هــذا ، ه 
ال ختبطاً    .وإ  وإ إليه راجعون ، يدل على عظيم جهلهم  فظيعاً  ا

ـــة  املهـــم أنَّ    ـــل هـــي ركـــنٌ ؛ الصـــالة علـــى النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص واجب ــوب أخـــذ ؛  ب لوجـ و
ك الصـــالة علـــى النـــيب صـــلى هللا مـــن تـــر  ومقتضـــى ذلـــك أنَّ ؛ وأمحـــد ، الشـــافعي 

وكـذلك الصـالة علـى اآلل ، فإن صالته غري صـحيحة ؛ عليه وسلم يف تشهده 
ــم ؛ وهــل اآلل هــم القرابــة ؛ إذ هــي مــن ضــمن الصــالة علــى النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛  أم أ

م القرابة  األتباع ؟ ، وآل جعفـر ، وآل عقيل ، وهم آل علي ، ولعل األقرب أ
؛ وبنــو املطلــب ، وهــم بنــو هاشــم ؛ أو مــن حرمــت علــيهم الزكــاة ؛ اس وآل العبــ

ــــ ــ ـــــاع أمَّ آلل األتبـ ـــــد  ــــه ؛ ا إن أريـ ـــــع أتباعــ ــــم مجيـ ــــو يعــ ــــان ؛ فهــ ــــل اإلميــ ، أي أهــ
، وعلـى عبـاد هللا الصـاحلني السالم علينـا : { وقد دخلوا يف قوله ، واالستقامة 

  . وهنا اخلصوص، فلعل املراد هناك العموم  }
هـــو ؛ واحلنابلـــة ، وقـــول الشـــافعية ؛ واملالكيـــة فلـــم يـــروا ركنيتهـــا ، نفيـــة ا احلأمَّـــ   

: { فكيــف نصــلي عليــك إذا حنــن صــلينا عليــك لقولــه ؛ وهللا أعلــم ، األرجــح 
  يف صالتنا ؟ } . 

ـا علــى التعيــني ؛ واخلـالف يف الصــالة علــى النــيب ملسو هيلع هللا ىلص    هــل هــو ؛ أي يف وجو
 َرِغــَم أَنْــُف َرُجــٍل ذُِكــْرتُ ؛ كمــا دل عليــه حــديث : { ر ِكــأو إذا ذُ ؛ يف الصــالة 
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وهللا ، وخــالف بــني أهــل العلــم ، هــذا حمــل نظــر ؟ )١( } ْنــَدُه فـَلَــْم ُيَصــلِّ َعَلــيَّ عِ 
  أعلم .

إذا تشـــهد ل رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : { قـــا: وعـــن أيب هريـــرة  قـــال  -٥٠/٣٠١  
اللهـــم إين أعـــوذ بـــك مـــن عـــذاب : يقـــول ؛ مـــن أربـــع فليســـتعذ  ؛ أحـــدكم 
ـــن و ، جهــــنم  ـــرب مـ ـــن فتنــــة احمليــــا واملمــــات ، عــــذاب القـ ـــن فتنــــة املســــيح ومـ ، ومـ

  الدجال } متفٌق عليه .
  ويف رواية ملسلم : { إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري } .   

يؤخـــذ منـــه تعيـــني االســـتعاذة مـــن هـــذه األربـــع  قولـــه : { إذا تشـــهد أحـــدكم } 
َّ و    . ا بعد التشهدأ

ـــاً  عـــذاب جهـــنم  ألنَّ ؛ وأمهيتهـــا ، لعظـــيم وقعهـــا ؛ : احلصـــر يف هـــذه األربـــع ني
وخســران ، تــب عليــه اخللــود فيهــا وكُ ، عظــيم ملــن عوقــب بســوء اخلامتــة  خســرانٌ 

ا دخـوالً ؛ وهو أخف من األول يف حق املوحدين ؛  أيضاً  عظيمٌ   الـذين يـدخلو
  . ومن أسباب دخوهلا، فنعوذ  منها ؛ مؤقتا 

ـــهــي النــار الــيت وعــدها هللا عــز وج: جهــنم     ـــل عبـــ ـــ ــــ ـــاده العصـ ـــ ــــ ـــاة يف قولـ ـــ : ه ــ
  َـــَرُونَّ اجلَِْحـــيم ـــا َعـــْنيَ اْلَيِقـــِني ُمثَّ َلتَـ  * َلتَـ ُمثَّ لَُتْســـئـَُلنَّ يـَْوَمِئـــٍذ َعـــِن  *َرُوَّ

  . ] ٨ – ٦[ املاعون :  النَِّعيِم 

                                                 
)١( - 
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فـإن  ، هـو الـربزخ بـني الـدنيا واآلخـرة : القـرب { ومن عذاب القـرب }  له :وقو    
ب يف ذِّ وإن كــان مــن أهــل الشــقاوة ُعــ، م يف الــربزخ عِّــكــان مــن أهــل الســعادة نُـ 

يلقاه اإلنسـان يف قـربه سـواملراد به ما ، هو الفاصل بني شيئني : والربزخ . القرب 
راً وإذا اضطرم عليك ، ويف الربزخ قبل البعث ،  فمـن الـذي يطفئـه إذا ؛  القـرب 

  . غضب عليك جبار السموات واألرض
ــــومـا أكث،  احليـاة كثـريةٌ  فـنتُ  قوله : { ومن فتنـة احمليـا واملمـات}   ـــ ا ــــرها يف زمننـ

، وإنرتنــت ،  شٍّ ومــن أعظمهــا يف زمننــا فتنــة اآلالت املســتحدثة مــن دُ [ هــذا ] 
واستســاغ البقــاء ، إذا كــرر النظــر فيــه  وغــري ذلــك ممــا يــذهب معــه إميــان املســلم

  .عليه 
ومنهـا مـا يكـون بعـد املـوت ، فمنها ما يعرض عند اخلامتـة ؛ ا فتنة املمات أمَّ    

  . عند نزول القرب 
يت جبنـةٍ ؛ ا فتنة املسيح الدجال أمَّ     رٍ  فذلك لكونـه  فجنتـه ؛ كمـا يـزعم ؛   و
ــــةٌ ،  رٌ  ره جن مــــر الســــماء فتمطــــر وأنَّــــ، )١(كمــــا جــــاء يف احلــــديث   ؛  و ، ه 

ـم أنـَّ: ويقـول هلـم ؛ للنـاس  فتنةً ؛ واألرض فتنبت  ه أعـور العـني مـع أنـَّ؛ ه هـو ر

                                                 
)١( - }
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ـــَوَر، َأَال َوِإنَّ اْلَمِســــيَح الدَّجَّ { ؛ قــــال النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص :  َْعـ ِ ــــِإنَّ َهللا تـََعــــاَىل لَــــْيَس  ـــــ اَل ـ
نَـُه ِعنَـبَـٌة طَاِفئَـةٌ  َأنَّ أَْعَوُر اْلَعْنيِ اْلُيْمَىن، كَ  َمـا } رواه مسـلم ، ويف روايـة لـه : {  َعيـْ

ــُه اْألَْعــَوَر اْلَكــذَّابَ  َــِيبٍّ ِإالَّ َوَقــْد أَنْــَذَر أُمََّت ــَورُ  ؛ ِمــْن ن ــْيَس  َأَال ِإنَّــُه أَْع ، َوِإنَّ رَبَُّكــْم َل
َْعَورَ  نَـْيِه ك ف ر، َومَ  ِ   .  )١(} ْكُتوٌب بـَْنيَ َعيـْ

ا ؛ مــن هــذا احلــديث وجــوب االســتعاذة مــن هــذه األربــع يؤخــذ    ، لعظــم شــأ
؛ وإىل وجــــوب االســــتعاذة منهــــا ذهبــــت الظاهريــــة ، وعظــــم أمهيتهــــا كمــــا تقــــدم 

  ، و التوفيق .  االستعاذة منه سنة مؤكدة واجلمهور أنَّ 
  
مــين علِّ : {  ه قــال لرســول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعــن أيب بكــر الصــديق  أنَّــ -٥١/٣٠٢  

،  كثـرياً    ظلمـت نفسـي ظلمـاً اللهـم إّينِ : قـل : قـال ؟ أدعو بـه يف صـاليت  دعاءً 
ك أنـت إنـَّ؛ وارمحـين ، مـن عنـدك  فاغفر يل مغفـرةً ؛ أنت  وال يغفر الذنوب إالَّ 

  متفٌق عليه .  } الغفور الرحيم
دةً ، مــــن العبــــد بظلــــم نفســــه  أقــــول يف هــــذا الــــدعاء اعــــرتافٌ    ى ذلــــك علــــ وز

نَّ    .)٢( ه كثرييعرتف 
ــــه      ـــت  وال يغفــــر الـــــذنوب إالَّ : { ويتضــــمن قول هــــذه اجلملــــة تتضـــــمن } أنـ

  .مهما كان شأنه ؛ من املخلوقني ال يستطيع ذلك  ن أحداً ؛ التوحيد 

                                                 
)١( - 
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؛ مــن املالئكــة جربيــل ؛ أعظــم املخلــوقني  هــا علــى أنَّ تــب الشــرائع تــدل كلُّ وكُ    
صـلى  مـن اإلنـس واجلـن حممـدٌ ؛ وأعظـم املخلـوقني ، الذي هو أمينه على وحيـه 

؛ هـذين املخلـوقني  وأنَّ ، الـذي هـو أفضـل أويل العـزم اخلمسـة ؛ هللا عليه وسلم 
مـــنهم أن يغفـــر  ال يســـتطيع أحـــدٌ ؛ الـــذين مهـــا أفضـــل املخلـــوقني علـــى اإلطـــالق 

  أي ال  ومن يغفر الذنوب إال هللا : وهللا تعاىل يقول ،  أو حيط وزراً ؛  ذنباً 
توحيـد هللا ؛ فقد تضمنت هذه اجلملة ؛ هللا  يغفر الذنوب إالَّ أحد يستطيع أن 

  . دون من سواه ؛ ملغفرة 
  : ه كان يقول مع أنَّ  ختذ إماماً رجل ا هناك ولنتذكر أنَّ   

ا        وسامح الكل فيما قد مضى وجرى    هذا احلبيب مع األحباب قد حضر 
مع هذا الذنب ؛ كيف يتخذوه كذلك   نه إماماً وال أدري كيف ساغ ملن يتخذو 

كتـاب هللا ل غفرة للرسـول ملسو هيلع هللا ىلص مـع خمالفتـهوهو إعطاء امل؛ واإلمث الكبري ، العظيم 
  . ومن يغفر الذنوب إال هللا  : عز وجل إذ يقول 

 وهــذا فيــه تعــرٍّ ؛ منــك  أي تفضــالً  مــن عنــدك } فــاغفر يل مغفــرةً : { قولــه    
نَّ  وأنَّ ، باب عن األس لـه مـن ربـه  العبد ينبغي له أن يعرتف   مـن مغفـرةٍ ؛ مـا 

ــ؛  ورمحــةٍ  ؛ لعبــادة  مــن اإلدالء ويف ذلــك بــراءةٌ ؛ مــن هللا عليــه  ا هــي تفضــلٌّ فإمنَّ
ألخـص نِ ؛ فهي ال تساوي نعمة واحـدة ؛ يقدمها العبد  عبادةٍ  كلَّ   إذ أنَّ  م َعـو

  . و التوفيق،  )١(وسائر احلواس ،والبصر ، السمع ؛ اخلمس  احلواسِّ 
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عـــن وائـــل بـــن حجـــر  قـــال : { صـــليت مـــع النـــيب صـــلى هللا  -٥٢/٣٠٣  
عليــه وســلم ؛ فكــان يســلِّم عــن ميينــه : الســالم علــيكم ورمحــة هللا وبركاتــه ، وعــن 

سناٍد صحيح .   مشاله : السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته } رواه أبو داود 
نَّ ذكــر    : " أخرجــه أبــو داود مــن هــذا احلــديث  الشــارح ابــن األمــري رمحــه هللا 

نسبه املصـنف يف التلخـيص إىل عبـد اجلبـار حديث علقمة بن وائل عن أبيه ، و 
النقطـاع فأعلَّـ؛ مل يسـمع مـن أبيـه : وقـال ، بن وائل ا : صـحيح وهنـا قـال ، ه 

 وقد صـحَّ . وائل عن أبيه  فرأيناه رواه عن علقمة بن؛ وراجعنا سنن أيب داود . 
ـــا هـــو ؛ فعـــن االنقطـــاع  فاحلـــديث ســـاملٌ ؛ مســـاع علقمـــة عـــن أبيـــه  تصـــحيحه هن

رواه مخســة عشــر  وحــديث التســليمتني. وإن خــالف مــا يف التلخــيص ، األوىل 
 ومـرتوكٌ ،  وضـعيفٌ ،  وحسـنٌ ،  ففيها صـحيحٌ ؛ حاديث خمتلفة من الصحابة 

دةكلُّ ، و  ـــن يف روايـــــة وائـــــل هـــــذه  إالَّ } بركاتـــــه{ و  هـــــا بـــــدون ز ، وروايـــــة عـــــن ابــ
مث ذكر رواية ابن مسعود يف معرض " وعند ابن حبان ،  مسعود عند ابن ماجه

ب "  حيــث ذكرهــا بســنده يف ســنن ابــن ماجــه؛  الــرد علــى مــن زعــم ضــعفها
التســليم حــدثنا دمحم بــن عبــد هللا بــن منــري حــدثنا عمــر بــن عبيــد عــن أيب إســحاق 

، وعــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كــان يســلم عــن ميينــه  د هللا أنَّ عــن ابــن األحــوص عــن عبــ
مشالـــه حـــىت يـــرى بيـــاض خـــده : { الســـالم علـــيكم ورمحـــة هللا وبركاتـــه } انتهـــى 

  بلفظه " اهـ . 
ا قد ثبتت؛ على املشروعية  يف هذين احلديثني دليلٌ  أنَّ : وأقول      . أل
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ـــا فوجـــد احلـــديث يف ؛  ن ماجـــهمـــا ســـبق ذكـــره رجعنـــا لســـنن ابـــ وبعـــد أن كتبن
دة لكنَّ ؛ موضعه  لأللبـاين  ابـن ماجـهجعت صـحيح امث ر } وبركاته { ه بدون ز

دة . فوجدتــه كــذلك ؛   واحــدٍ  ولــو مــن حــديثٍ } وبركاتــه { وأقــول إذا ثبتــت ز
ا  واملهـم صـحة السـند ؛ على من مل حيفظ  من حفظ حجةً  ألنَّ ؛ جاز األخذ 

ويف ؛ يف التســـليمة األوىل فقـــط } وبركاتـــه { دة حـــديث وائـــل بـــز وقـــد صـــحَّ ، 
ً  ولعــــلَّ ، روايــــة ذكرهــــا يف التســــليمتني  ومل يكــــن ؛  النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص كــــان يقوهلــــا أحيــــا

  . مكثفاً  ولو كان يواظب عليها لنقلت نقالً ، يواظب عليها 
وألهـــل  ؛الســـالم تســـليمتني  أنَّ  مث يؤخـــذ مـــن حـــديث وائـــل بـــن حجـــر    

وهــذا ؛ ه ســنة الســالم كلـَّـ مــنهم مــن يــرى أنَّ : العلــم يف الســالم ثالثــة مــذاهب 
؛ الســـالم الواجـــب هـــو واحـــدة  ومـــنهم مـــن يـــرى أنَّ . معـــروف عـــن أيب حنيفـــة 

 التســـليمتني ركـــنٌ  ومـــنهم مـــن يـــرى أنَّ . وهـــذا مـــذهب الشـــافعي ؛ والثانيـــة ســـنة 
ـــك أنَّ ؛ وهــــذا مــــذهب أمحــــد  نَّ  وال شـ ـــول  هــــو  ليمتني كلتامهــــا ركــــنٌ التســــ القـ

ه مل تصـــــح وقـــــد ذكـــــر األلبـــــاين يف صـــــفة الصـــــالة أنـَّــــ، لصـــــحة دليلـــــه ؛ األصـــــح 
فــالقول قــول اإلمــام أمحــد  . التسـليمة الواحــدة عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص إال يف صــالة الليـل

هلـذا ؛ هـا تـدل علـى التسـليمتني األحاديث الواردة يف السـالم كلُّ  ألنَّ ؛ رمحه هللا 
ألنَّ النـيب ملسو هيلع هللا ىلص يقـول : { و ، لصـحة دليلـه  ؛حن نقول هذا القول هو األصح فن

حتليلهـا التسليم و ، حترميها التكبري : { وحلديث  )١(وا كما رأيتموين أصلي }صلُّ 
ـــق }  ــــليم إذا أطلـــ ــــودٌ ؛ والتســ ـــو مقصــ ـــليمتني  فهـــ ــــه التســـ ـــن ؛ بــ الــــــيت صــــــحت عـــ
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ـــن أحاديــــث كثــــ ــــذا يف  وكــــذلك أيضــــاً ، رية املصــــطفى ملسو هيلع هللا ىلص مـ ينبغــــي أن يقــــال 
  . التسليم من صالة اجلنازة

ــــم   ـــــه وسل لسـالم ؛ فـألنَّ النـيب صـلى هللا عليــ مر املسيء صالته   أمَّا كونه مل 
ا على اهليئة ، وهي الطمأنينة يف األركان ؛ خالل فيه مبا رأى اإلأمره  واإلتيان 

رمحــه ومـا حكــاه الصــنعاين ، فــال حجــة ملـن قــال خبــالف ذلــك .  املطلوبـة شــرعاً 
والثانيــــة ، واحــــدة  الواجــــب تســــليمةٌ  وذهــــب الشــــافعي إىل أنَّ : " ه قــــال أنَّــــهللا 

ـــم علـــى: قـــال النـــووي . مســـنونة   ه ال جيـــب إالَّ أنَّـــ أمجـــع العلمـــاء الـــذين يعتـــد 
  " اهـ .  واحدةٌ  تسليمةٌ 

  . حكاية النووي لإلمجاع يف مذهبه : حيتمل أنَّ  أوالً  : أقولو    
ـــاً  الواجـــب  فـــإنَّ ؛ ه كـــان يســـلم تســـليمتني ه إذا ثبـــت عـــن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص أنَّـــ: أنَّـــ ني

  . و التوفيق،  وإن خالفه من خالفه، متابعة الدليل 
   

النــيب ملسو هيلع هللا ىلص كــان يقــول يف دبــر   أنَّ : { وعــن املغــرية بــن شــعبة   -٥٣/٣٠٤  
ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه امللــك ولــه احلمــد وهــو : كــل صــالة مكتوبــة 

وال ، وال معطــي ملـا منعــت ، اللهـم ال مــانع ملـا أعطيـت ؛ علـى كـل شــيء قـدير 
  .}  ينفع ذا اجلد منك اجلد
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دة : { الـزضمن هـذا احلـديث ت   حييـي ومييـت دة الـيت ذكرهـا الشـارح وهـي ز
  . )١(} ال ميوت بيده اخلري وهو حيٌّ ؛ 
. أي بعــد انقضــائها ؛ صــالة  يؤخــذ منــه اســتحباب هــذا الــدعاء يف دبــر كــلِّ    

ً وقد جاء ت ــــــوبعد الدع،  رتيب التهليل بعد االستغفار ثال ــــم أنتاء ــ   : { اللهــ
ــــالل واإلكـــــرام } ـــت  ذا اجلـ ـــك الســـــالم ؛ تباركــ ــ ـــك مث بعـــــد  الســـــالم ، ومن ذلــ

وبعــــد الفجــــر ، التهليــــل بعــــد املغــــرب  وقــــد ورد أنَّ ؛  أو عشــــراً ؛  التهليــــل مخســــاً 
، مث يقـــول بعـــد ذلـــك هـــذه وبعـــد ســـائر الصـــلوات مخـــس مـــرات . عشـــر مـــرات 
دة : {  ، وال ينفع ذا اجلد وال معطي ملا منعت ، اللهم ال مانع ملا أعطيت الز

ومــا منعتــه ال يســتطيع ، رده  ع أحــدٌ مــا أعطيتــه ال يســتطي أي أنَّ  منــك اجلــد }
الـيت ال يقـدر ؛ واإلرادة الواقعـة ، فأنت صاحب الكلمـة النافـذة ؛ إيصاله  أحداً 

على إيصاهلا إن أردت  وال يستطيع أحدٌ ، أحد على صرفها إن أردت حصوهلا 
  منعها .

أي ال ينفـــع صـــاحب احلـــظ منـــك  وال ينفـــع ذا اجلـــد منـــك اجلـــد }: { قولـــه   
أو ؛  أو قـوةً ؛  ومجوعـاً  أو شـعبيةً ؛  أو غىنً ؛  كان هذا احلظ ملكاً   سواءً ؛ حظه 

ومل تغــن ، عــن قــارون كنــوزه  ، ومل تغــنِ فلــم يغــن عــن فرعــون ملكــه . غــري ذلــك 
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ه حـني حلَّـ كلُّ ؛  قوة أجسامهم  عن عادٍ  ت هؤالء مل تغن عنهم ما خوهلم هللا إ
  .عليهم كلمة العذاب 

بكمـــال ؛ عاء قـــد تضـــمن توحيـــد هللا عـــز وجـــل هـــذا الـــد ومـــن هنـــا نعلـــم أنَّ    
؛ ه هـــو املالـــك املتصـــرف يف مجيـــع مـــن يف الكـــون وأنَّـــ، ونفـــاذ اإلرادة ، القـــدرة 
لسـلطان ، علــى توحيـد هللا عـز وجــل  كر مشـتملٌ فهـذا الـذِّ  والعظمــة ، وانفـراده 

وأمـــر البحـــر ،  وســالماً  جعـــل النــار علـــى إبــراهيم بـــرداً ؛ والقــدرة علـــى مــا أراد ، 
وهكذا ينبغي أن نتـذكر ...  ط الريح على قوم عادٍ وسلَّ ، ابتلع فرعون وجنوده ف

ـــم غضــبه  َّ ؛ وقــائع هللا يف املكـــذبني إذا نــزل   نعــوذ بـــك مــن موجبـــات اللهـــم إ
  و التوفيق .ومجيع سخطك  رب العاملني ، ، ل عافيتك وحتوِّ ، غضبك 

   
ـــن أيب وقــــاص  -٥٤/٣٠٥    ـــن ســــعد بـ ـــلى هللا رســــ أنَّ : {  وعـ ول هللا صـ

ـــكــان يتعــعليـــه وسلـــم   ــ} ن ـوذ  ــــــذه الكلمـأي  اللهــم :  ُدبـُـِر كــلِّ صــالةٍ { ات ـ
وأعــوذ بــك مــن أن أرد إىل ، وأعــوذ بــك مــن اجلــنب ، إين أعــوذ بــك مــن البخــل 

رواه ، وأعــوذ بـك مــن عـذاب القــرب } وأعـوذ بــك مـن فتنــة الـدنيا ، أرذل العمـر 
  البخاري .

ـــق     ـــم : " رواه البخــــاري قــــال احملقـ ـــم ،  ٢٨٢٢يف صــــحيحه رقـ ،  ٦٣٦٥ورقـ
  " . ٦٣٩٠، ورقم  ٦٣٧٤ورقم  ٦٣٧٠ورقم 
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؛ يصـح أن يكـون املعـىن يف آخرهـا قبـل السـالم }  صالةٍ  كلِّ   رِ بُ دُ  : " { قوله  
وبعـد ، ويصـح أن يكـون بعـد السـالم . وقبـل السـالم ، أي بعد كمـال التشـهد 

  ." د السالم كر الوارد بعالذِّ 
البخــل ، وأعــوذ بــك مــن اجلــنب } { أعــوذ } أعــوذ بــك  اللهــم إينِّ  { قولــه :  

يقيــين مــن شــر هــذه  وملتجــأً ،  وأســألك أن جتعــل يل معــاذاً ، أي ألتجــئ إليــك 
  .اخلصال 

لبخل      .من املال ؛ منع ما جيب بذله : واملراد 
جلــنب  ملعــروف  الــيت متنــع عــن قــول؛ اهليبــة مــن النــاس : واملــراد  احلــق يف األمــر 

لنفس عن القتال يف سبيل هللا . أو أنَّ ؛ والنهي عن املنكر    املراد به الشح 
رذل العمـر }  : { وأعـوذ بـك مـن أن أرد إىل أرذل العمـر وقوله   أي ؛ املـراد 

فتــــذهب عنــــه قوتــــه ؛ أن يطــــول عمــــر اإلنســــان حــــىت يصــــري يف عقلــــه كالصــــغري 
: وإىل ذلك أشـار هللا عـز وجـل يف قولـه ، ود كالطفل ويع؛ واجلسمية ، العقلية 
  هللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضـعف قـوة مث جعـل مـن بعـد

  .  قوة ضعفا وشيبة
وأمَّــا فتنــة قولــه : { وأعــوذ بــك مــن فتنــة الــدنيا } قــال الصــنعاين رمحــه هللا : "   

ا ، وزخارفهـا حـىت تلهيـه لواجبـات ؛  الدنيا ؛ فهـي اإلفتتـاُن بشـهوا عـن القيـام 
رئــه، وخالقــه . وهــو املــراد مــن قولــه تعــاىل : ـالــيت خلــق هلــا العبــد ؛ وهــي عبــ ادة 

  ا أموالكم وأوالدكم فتنة    " اهـ .   إمنَّ
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 وهو أمـرٌ ؛ عذاب القرب ما جيري فيه  : { وأعوذ بك من عذاب القرب } قوله  
ـــا الـــيت ينبغـــ؛ فهـــو مـــن املغيبـــات ؛ ال يدركـــه البشـــر  واألدلـــة علـــى ؛ ي اإلميـــان 

ـــرب ، ذلــــك كثــــرية  و ؛ نعــــوذ  مــــن حــــاهلم ، وأنكــــرت املعتزلــــة عــــذاب القـ
  .  التوفيق

  
ن   -٥٥/٣٠٦   كــــان رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا انصــــرف : { قــــال ؛ وعــــن ثــــو

ً ؛ مـــن صـــالته  ؛ ســـالم ومنـــك ال، اللهـــم أنـــت الســـالم : وقـــال ،  اســـتغفر ثـــال
ذا اجلالل    .} رواه مسلم واإلكرام ، تباركت 

دة } ، اســتغفر هللا : { االســتغفار أن تقــول     ت ز وقــد ورد يف بعــض الــروا
ا، } العظيم {    . وورد بدو
مســاء هللا مــن أ الســالم اســمٌ  }ومنــك الســالم ، اللهــم أنــت الســالم : { قولــه   

فهــي ؛  ونعمـةٍ ،  فضـلٍ  وكـلُّ ،  المةٍ سـ فكـلُّ ؛ السـالمة  ومنـه تطلـبُ ، عـز وجـل 
ومن مل يقم حبقـه مل يكتـب لـه األمـن ، على عباده ؛ منه سبحانه وتعاىل تفضًال 

ــــل : ومل تكتـــب لـــه الســـالمة ،  ـــ ـــوا َوملَْ يـَْلِبُســـوا  ؛ قـــال جـــل مـــن قائـ الَّـــِذيَن آَمُن
ـــَك َهلـُــُم اْألَْمـــُن َوُهـــْم ُمْهتَ  ـــٍم أُولَِئ ـــِإميـَــانـَُهْم ِبظُْل ـــ فـــال حصـــول  ] ٨٢[ األنعـــام :   ُدونَ ــ

ـــدنيا واآلخـــرة ؛ لألمـــن والســـالمة  ت يف ال إلميـــان الشـــرعي ؛ مـــن العقـــو ؛ إال 
َوَرْمحَــِيت  :  فقــال؛ وهــو ســبحانه وتعــاىل وعــد يف كتابــه بــذلك لعبــاده املــؤمنني 

تَِنـــا َوِســـَعْت ُكـــلَّ َشـــْيٍء َفَســـَأْكتـُبـَُها لِلَّـــِذيَن يـَتـَُّقـــوَن َويـُْؤتُـــوَن الزَّ  ِ َكـــاَة َوالَّـــِذيَن ُهـــْم 
ُدونَــُه َمْكتُ  * يـُْؤِمُنــونَ  ــيَّ الَّــِذي جيَِ ـــالَّــِذيَن يـَتَِّبُعــوَن الرَُّســوَل النَّــِيبَّ اْألُمِّ ــَدُهْم ِيف ــ ً ِعْن و
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يِل  جنِْ فليـؤد ؛ ويطلبها ، فمن يريد السالمة  ] ١٥٧ – ١٥٦[ األعراف :  التـَّْوراِة َواْإلِ
، وأوهلـــا إخــــالص العبــــادة  وحــــده دون ســــواه ؛ انه وتعــــاىل حقـــوق ربــــه ســــبح

  . ومتابعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
ــــه    ــــرام }قولـ ذا اجلــــــالل ، واإلكـ ـــت  ـــت }  : { تباركـــ ـــت { تباركـــ أي تعاظمـــ

؛ النقــائص  وتقدســت عـن كـلِّ ، ت صـفاتك وجلَّـ، تباركـت امســاؤك ؛ وتعاليـت 
قـــال وصـــاحب اإلكـــرام  ، ب اجلـــاللأي  صـــاح} واإلكـــرام ، ذا اجلـــالل { 

ـــرام } ذو الغــــىن  ــــه : { ذو اجلــــالل ، واإلكـ ـــراد بقول ـــه هللا : " واملـ الصــــنعاين رمحـ
املطلق ، والفضل التام ، وقيـل الـذي عنـده احلـالل ، واإلكـرام لعبـاده املخلصـني 

  ؛ وهو من عظائم صفاته تعاىل " اهـ . 
؛ مـن الصـالة ؛ السـالم  مشـروعية هـذا الـدعاء بعـديؤخذ مـن هـذا احلـديث     

ونســأله الســالمة مــن كــل  ، الــذي صــلينا لــه؛ لنســتدل بــذلك علــى عظمــة ربنــا 
  . و التوفيق، ويباعد عن اجلنة ، عمل يقربنا إىل النار 

قال الصنعاين رمحه هللا عند قوله : {  ذا اجلالل ، واإلكرام } " وهو مـن     
 : { ألظــوا بيــا ذا اجلــالل ، واإلكــرام } " عظــائم صــفاته تعــاىل ؛ ولــذا قــال ملسو هيلع هللا ىلص

امللـح يف ؛ املسـتنجري ؛ نـداء املسـتغيث ؛ والنداء لربكم ، أي أكثروا من الدعاء 
؛ وال ينقـذه مـن حالـه إال هللا ، ال يسـعفه  ه غريـقٌ الذي يعد نفسـه كأنـَّ؛ دعاءه 

  . و التوفيق، سبحانه وتعاىل 
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مـن ســبح هللا : { هريـرة  عـن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال  وعـن أيب -٥٦/٣٠٧   
ً وثالثـني  صالةٍ  دبر كلِّ  ً وثالثـني ؛ ثال ً وثالثـني وكـربَّ ، ومحـد هللا ثـال  هللا ثـال

لـه ؛ ال إله إال هللا وحده ال شريك له : وقال متام املئة ، فتلك تسع وتسعون ؛ 
ه ؛ علـى كـل شـيء قـدير  وهـو، وله احلمـد ، امللك  ولـو كانـت ؛ غفـرت خطـا

  .  رواه مسلم لبحر }مثل زيد ا
  .  )١(التكبري أربع وثالثون } أنَّ ويف رواية أخرى : {     
وذلــك بعــد ؛ صــالة  يؤخــذ مــن هــذا احلــديث مشــروعية هــذا الــذكر بعــد كــلِّ    

نَّ ؛   أو مخساً ؛ التهليل عشراً   وعشـراً بعـد، ه يكون عشراً بعـد املغـرب كما ورد 
  . اً ويف سائر الصلوات مخسصالة الفجر ، 

  -: وينبغي أن يكون الرتتيب هكذا   
ً : أوًال   الستغفار ثال   .كما تقدم ؛   البدء 

  .كما ورد } ومنك السالم ، اللهم أنت السالم : { مث بعده    
ن يقول    لـه امللـك ؛ ال إله إال هللا وحده ال شريك له : مث بعد ذلك التهليل 

  . اً أو مخس؛ وهو على كل شيء قدير عشر مرات ؛ وله احلمد 
ه ؛ ال إلــه إال هللا : مث يقــول بعــد ذلــك    ؛ خملصــني لــه الــدين ؛ وال نعبــد إال إ

  .ولو كره الكافرون 
ً  حُ مث يسبِّ     ً ، ثني وثال هللا ثال ً ، وثالثـني  وحيمده ثـال ، وثالثـني  ويكـربه ثـال

وهـو ؛ لـه امللـك ولـه احلمـد ؛ ويقول متام املئـة ال إلـه إال هللا وحـده ال شـريك لـه 

                                                 
)١(  -  
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فيزيــد واحــدة بــدل ؛ وثالثــني  اً أو جيعــل التكبــريات أربعــ؛ علــى كــل شــيء قــدير 
ً  والتكبري فإن شـاء سـبحَّ ، والتحميد ، أما التسبيح . التهليلة  مث ؛ وثالثـني  ثـال

ً : قــال  ً : مث قـــال ؛ وثالثــني  احلمــد  ثـــال وإن شـــاء . وثالثــني  هللا أكــرب ثـــال
ــــثالث بقولــــه ســــبحان هللا  ـــرب ، واحلمــــد  ، مجــــع ال  مث عقــــد واحــــدةً ؛ وهللا أكـ
   . وهكذا إىل أن يكمل ثال وثالثني

صـالة صـاحبها يصـيب  واملواظبة علي هذا الذكر بعد كلِّ ؛  كل ذلك جائزٌ      
  .كبرية   وجتارةً ، فضًال عظيماً 

فقـــراء املهـــاجرين أتـــوا رســـول هللا صـــلى هللا  أنَّ : { والســـبب يف هـــذا احلـــديث   
ألجــور : وقــالوا  رســول هللا ؛ عليــه وســلم  لــدرجات قــد ذهــب أهــل الــدثور 

ـــلون كمــــا نصــــلي ، فقــــال ؛  ، والنعــــيم املقــــيمالعلــــى  : ومــــا ذلــــك ؟ قــــالوا : يصـ
ـــق ؛ فقــــال  ويصــــومون كمــــا نصــــوم ، ويتصــــدقون والنتصــــدق ، ويعتقــــون والنعتـ

وتسـبقون بـه مـن ، تـدركون بـه مـن سـبقكم  أفال أعلمكـم شـيئاً : ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا 
؛ قــالوا :  مــن صــنع مثلمــا صــنعتم إالَّ ؛ أفضــل مــنكم  وال يكــون أحــدٌ ؛ بعــدكم 

  احلديث )١(}بلى . قال : سبحوا هللا ...
لفاظٍ  هم أنَّ وامل   مبـا بعـد  كان مقيداً سواء ً ؛ متعددة  الذكر فيه أحاديث كثرية 

وهللا سـبحانه ، فينبغي لإلنسان أن يكثـر بقـدر املسـتطاع ؛  أو مطلقاً ؛ الصالة 

                                                 
)١( - 
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ـــرياً  : ه قـــال أنَّـــعليـــه الســـالم وتعـــاىل أخـــرب عـــن موســـى   *َكـــْي ُنَســـبَِّحَك َكِث
  ] . ٣٥ – ٣٣[ طه :  ْنَت بَِنا َبِصرياً ِإنََّك كُ  * َوَنْذُكَرَك َكِثرياً 

ــــذكر أفضــــل األعمــــال     ــــات ، و فال ــــه بعــــد متــــام الواجب ـــار من ــــاب ؛ اإلكثـ واجتن
لإلنســـان علـــى طـــرد  عـــونٌ ؛ بـــل يف كثـــرة الـــذكر ؛  عظـــيمٌ  فيـــه فضـــلٌ ؛ احملرمـــات 
نسـأل ؛ بـل يبقـى مـدحوراً خمـذوًال ؛ فال يـدرك مـن اإلنسـان حاجتـه ؛ الشيطان 
  . ، و التوفيق وشكره ؛ وأن يشغلنا بذكره ، بنا فتنة الشيطان هللا أن جين

  
قــال لــه :  رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نَّ وعـن معــاذ بـن جبــل رضــي هللا : { أ -٥٧/٣٠٨  

ــــمَّ  ــــ ــــول : اللهـ ــــالٍة أن تقـــ أعـــين علـــى  أوصـــيك  معـــاذ : ال تـــدعن دبـــر كـــلِّ صـــ
سـند والنسـائي ب، وأبـو داوود ، رواه أمحـد  } شكرك وحسـن عبادتـك، و ذكرك 
  . قوي 

وهـي وصـية لسـائر املكلفـني أن  ؛ وأقول هـذه وصـية مـن النـيب ملسو هيلع هللا ىلص ملعـاذ    
وشـكرك ، اللهم أعين على ذكـرك : { منهم على هذا الدعاء  حيرص كل واحدٍ 

ــــه مثـجيعل اً ــــحرص} وحسن عبادتك ،    .صالة  ه ال يدعه يف دبر كلِّ ــعلي ابراً ـ
ويصـــح أن يدخلـــه مـــع الـــدعاء ، أي عقبهـــا } صـــالة  يف دبـــر كـــلِّ : { لـــه قو    

  .        ويصح أن يكون بعد الذكر الوارد ؛ وقبل السالم ، الذي بعد التشهد 
؛ مــــن هللا علــــى الــــذكر  املثــــابرة علــــى ذلــــك جتلــــب للعبــــد عــــوً  وال شــــك أنَّ    

ز وجل ملوسـى عليـه وهلذا يقول هللا ع، فالصالة أعظم الذكر ؛ وأعظمه الصالة 
ــَالَة لِــذِْكرِي : الســالم  ــِم الصَّ ــذا الــدعاء   أَِق هللا عــز  فــإنَّ ؛ وإذا دعــا العبــد 
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 ً والعبـد ال ، وحريصـا عليـه ، ن جيعلـه راغبـاً فيـه ؛ علـى ذلـك  وجل مينحه عـو
  . و التوفيق، يف كل شيء  وأبداً  يستغين عن عون ربه سبحانه وتعاىل دائماً 

  
مــن قــرأ آيــة : { قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قــال وعــن أيب أمامــة  -٥٨/٣٠٩  

رواه  املـــوت } مكتوبـــة مل مينعـــه مـــن دخـــول اجلنـــة إالَّ  صـــالةٍ  الكرســـي دبـــر كـــلِّ 
  .حه ابن حبان وصحَّ ؛ النسائي 

  : { وقل هو هللا أحد } . وزاد فيه الطرباين    
 فــإن صــحَّ ؛ حــده ال يعتمــد عليــه عنــد احملــدثني وأقــول تصــحيح ابــن حبــان و    

  .فهو كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ احلديث بذلك 
خذ مضجعه أمَّ : { ا حديث علي  أمَّ      نه هللا على داره من قرأها حني 
ـــــاره ،  ـــل دُ ، ودار جـ ــــوَ وأهـــ ــ ــــه  اتِ رَ يـْ ــــان } حولــ ـــــعب اإلميــ ــــي يف شـ ، رواه البيهقــ

  .ه ف إسنادوضعَّ 
َِّ  قَـــالَ  : { مـــن حـــديث أيب هريـــرة  قـــد صـــحَّ : وأقـــول     لَـــِين َرُســـوُل ا : وَكَّ

ِين آتٍ  َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِحبِْفِظ زََكاِة َرَمَضانَ  َ ، َفَجَعَل َحيْثُو ِمـَن الطََّعـاِم  ، فََأ
ُــــهُ  ــــتُ  فََأَخْذت ــــ ، فـَُقْل ــــِه َوَســــلَّمَ : َألَْرفـََعنَّــــَك ِإَىل َرُس َِّ َصــــلَّى ُهللا َعَلْي ، فـََقــــصَّ  وِل ا
، َلْن يـَزَاَل َمَعَك ِمَن  : ِإَذا أََوْيَت ِإَىل ِفرَاِشَك فَاقْـَرْأ آيََة الُكْرِسيِّ  ، فـََقالَ  اَحلِديثَ 

َِّ َحاِفظٌ   َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ  ، َوقَـاَل النَّـِيبُّ َصـلَّى هللاُ  ، َوَال يـَْقَرُبَك َشْيطَاٌن َحىتَّ ُتْصـِبحَ  ا
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هـو  فاألخذ مبا صحَّ رواه البخاري ؛  )١(} َوُهَو َكُذوٌب، َذاَك َشْيطَانٌ َصَدَقَك : 
ـــا بعــد كــلِّ  وال شــك أنَّ ، الــذي ينبغــي  آيـــة  ذلــك ألنَّ  ؛ هلـــا فضــلٌ  صــالةٍ  قراء

  :مجل من صفات الرمحن جل وعال  الكرسي حوت عشر
ُ ال إِلَه ِإالَّ ُهوَ  : فقوله    َّ   .هذه اجلملة األوىل   ا
   يُّ اْلَقيُّوُم   .هذه اجلملة الثانية  احلَْ
  ال َُْخُذُه ِسَنٌة َوال نـَْوٌم  هذه اجلملة الثالثة.  
  َلُه ما ِيف السَّماواِت َوما ِيف اْألَْرِض هذه اجلملة الرابعة .  
  ِِِْذنِه   ملة اخلامسة .هذه اجل  َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ 
  يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَيْـِديِهْم َومـا َخْلَفُهـْم ه ومعـىن ذلـك أنـَّ،  هـذه اجلملـة السادسـة

  .واملستقبل ، يعلم املاضي 
  َوال حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبا شاَء ة هذه اجلملة السابع.  
  َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّماواِت َواْألَْرَض  ة الثامناجلملة هذه.  
 َوال يـَُؤُدُه ِحْفظُُهما  هذه اجلملة التاسعة  .  
  َُوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيم    ةهذه اجلملة العاشر .  
ســورة اإلخــالص ســيدة  كمــا أنَّ ؛  القــرآن  لــذلك كانــت هــذه اآليــة ســيدة أيِ   

 العظيمــة ملــا احتــوت عليــه كلتامهــا مــن صــفات هللا ومــا ذلــك إالَّ ، ســور القــرآن 

                                                 
)١( - 
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 وأن يقرأهـا دائمـاً ، لذلك ينبغـي للعبـد أن حيفظهمـا ؛ وأمساءه احلسىن ، اجلليلة 
  . و التوفيق، واملعوذتني ، وسورة اإلخالص ،  )١(هي
  
وعـــن مالـــك بـــن احلـــويرث  قـــال : قـــال رســـول هللا صـــلى هللا  -٥٩/٣١٠  

  البخاري . عليه وسلم : { صلُّوا كما رأيتموين أصلي } رواه
 قــــال الصــــنعاين رمحــــه هللا : " هــــذا احلــــديث أصــــٌل عظــــيم يف داللتــــه علــــى أنَّ   

لصـالة يف القـرآن ،  ملـا أمجـل مـن األمـر بيـانٌ ؛ وأقوالـه ؛  يف الصالة أفعاله ملسو هيلع هللا ىلص
 فيمـا فعلـه يف الصـالة داللـة علـى وجـوب التأسـي بـه ملسو هيلع هللا ىلصويف اآلحاديث . وفيـه 

أن يفعلـوه  "وجـب علـى األمـة ، وأقواهلـا ؛ أفعاهلـا ؛ مـن فكل ما حافظ عليه ؛ 
  .الوجوبمن " أي ذلك من شيئاً  خيصص إال دليلٌ  "وال خيرجهم من ذلك ، 
وحيـافظ عليـه مجيـع ، اه خَّـما قالـه هـذا العـامل اجلليـل ينبغـي أن يتو  إنَّ : وأقول    

؛ أو عملــه يف بعــض األحيــان ؛ أن منــه مــا يكــون حمافظتــه عليــه  إالَّ ؛ املصــلني 
وتـــرك ، فعلهـــا ســنة  كاهليئـــات الــيت دل الـــدليل علــى أنَّ ؛  علـــى املشــروعية  دليــلٌ 

ى عنها    . و التوفيق، اهليئات اليت 
  
ـــن حصــــني  : { أ -٦٠/٣١١    : صــــلِّ  النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــــال نَّ وعــــن عمــــران بـ

رواه فـأوِم }  ، وإالَّ  فإن مل تستطع فعلـى جنـب،  فإن مل تستطع فقاعداً ،  قائماً 
  . البخاري

                                                 
)١(  -  
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ــــقال الصنع    { الة على جنـب ـــالص: " وإن مل تستطع قوله : " ه هللا ـــاين رمحـــ
أخرجــه البخــاري دون قولــه   . وقــد مل جنــده يف نســخ بلــوغ املــرام منســوً }  فــأومِ 
ال يكلـــف هللا ؛  فمســـتلقٍ  فـــإن مل تســـتطعْ {  :وزاد } . والنســـائي  فـــأومِ  وإالَّ { 

فـــإن مل : { وقـــد روى الـــدارقطي مـــن حـــديث علـــي  وســـعها } ،  إالَّ  نفســـاً 
ـــل ســــجودك اخفــــض مــــن ركوعــــك ،  ؛ أومِ تســــتطع أن تســــجد  فــــإن مل ؛ واجعـ

فـــإن مل ؛ مســـتقبل القبلـــة ؛ ى علـــى جنبـــه األميـــن صـــلَّ  يســـتطع أن يصـــلي قاعـــداً 
} رجــاله ممــا يلــي القبلــة ؛  ى مســتلقياً يســتطع أن يصــلي علــى جنبــه األميــن صــلَّ 

احلـالق انظـر قـال املعلـق : " وقـال املصـنف ، وفيـه مـرتوك ، ويف اسناده ضعف 
ـــــ، مل يقــــع يف احلــــديث ذكــــر اإلميــــاء ) "  ٢٢٦/  ١( يف التلخــــيص  ا أورده وإمنَّ

 إميــاءً  فــأومِ  وإالَّ ، إن اســتطعت ؛ قــال ولكنَّــه ورد يف حــديث جـابر : {  افعـيالر 
. والبيهقي يف املعرفـة } أخرجه البزار ، واجعل سجودك اخفض من ركوعك ، 

،  الصــواب عـــن جـــابر موقوفـــاً : فقـــال ؛ بـــو حـــامت : وقـــد ســـئل عنــه أقــال البـــزار 
ـــن ورفعــــه خطـــــأ  ـــن ، حــــديث ابـــــن عمــــر . وقــــد روي أيضـــــاً مــ ويف ، عبـــــاس وابــ

  " اهـ .  اسناديهما ضعفٌ 
جـــاء يف فلـــذلك ؛ لبواســـري  كـــان مريضـــاً    عمـــران بـــن حصـــني: وأقـــول    

  -احلديث : 
  
صــلَّى علــى  –وعــن جــابر  : { أنَّ النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال ملــريٍض  – ٣١٢/ ٦١  

ـا  اسـتطعت ، وإالَّ فـأوِم إميـاًء وقـال : صـلِّ علـى األرض إن  –وسادة ، فرمى 
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، واجعـــل ســـجودك أخفـــض مـــن ركوعـــك } رواه البيهقـــي بســـنٍد قـــوي ، ولكـــنَّ 
    صحَّح أبو حامت وقفه . 

ََّ  ؛ وهي قول هللا سبحانه وتعاىل هذا احلديث يوافق اآلية     فَاذُْكُروا ا
 اسب قول هللا سبحانهوهو ين ] ١٠٣[ النساء :  ِقيامًا َوقـُُعودًا َوَعلى ُجُنوِبُكْم 

:  ما استطعتم  فاتقوا هللا  : وقوله جل وعال  ] ١٦[ التغابن :  ال يكلف
فالفريضة جيب على ؛ وهذا يف الفريضة  ] ٨٦[ البقرة :   وسعها إالَّ  هللا نفساً 

أو  ملرضٍ  فإن مل يستطع قائماً ؛ إذا كان يستطيع القيام  املسلم أن يصليها قائماً 
جاز له أن يصلي على  فإن مل يستطع قاعداً ؛  أن يصلي قاعداً  جاز له ضررٍ 

وسجد ،  وركع إمياءً ،  صلى قاعداً  فإن كان يستطيع الصالة قاعداً  .جنب 
 ه يومئ أيضاً فإنَّ ؛ فإن كان ال يستطيع السجود على األرض ؛ على األرض 

  .لسجود 
فله ؛ السجود  ومنع من؛ أو كالمها  يف إحدى عينيه فمن عمل عملية مثالً   

أو ؛  ى قائماً صلَّ  سواءً ؛ وجيعل السجود أخفض من الركوع ،  أن يصلي إمياءً 
، إال عند عدم اإلستطاعة على القيام  ه ال يصلي جالساً أنَّ  علماً ؛  جالساً 

 أو جالساً ؛  ا مرتبعاً إمَّ ؛ يكون على حسب استطاعته ؟ وكيف يكون اجللوس 
جاز له أن ميدد رجليه يف ؛ شق عليه ذلك وإن كان ي،  جلسة التشهد مفرتشاً 

لرومتيزم يف الركب ؛  والتشهد ، حالة القراءة  أما عند عدم القدرة ؛ كاملصابني 
فإنه يف هذه احلالة يصلي على جنب ؛  على القعود حبيث يكون املرض شديداً 

على جنبه األمين  فينبغي له أن يكون مضجعاً ؛ ى على جنب وإذا صلَّ ، 



  

  

 
 

٢٨٢  
 

فإن مل يستطع على ؛ ويشري للركوع والسجود برأسه ، وجهه للقبلة ب مستقبالً 
ع له رفَ ويُ ، ى مستلقيا على ظهره صلَّ ؛ مينعه من ذلك  لضررٍ ؛ جنبه األمين 

اليت ؛ إما برفع قائميت السرير ؛ للقبلة  حىت ميكنه أن يكون مستقبالً ؛ رأسه 
ىل القبلة إ اً وإما جبعل شيء يرفع رأسه حىت يكون متجه، من عند رأسه 

جفان عينيه ؛ ويف هذه احلالة يشري برأسه إن استطاع ؛ بوجهه  وهللا ، أو 
كما يقول جل من قائل يف آخر آية ؛  سبحانه وتعاىل قد رفع عن عباده احلرج 

َِّ َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو  : وهي قول هللا عز وجل ؛ من سورة احلج  َوجاِهُدوا ِيف ا
َعَلْيُكْم ِيف الدِّيِن ِمْن َحرٍَج ِملََّة أَبِيُكْم ِإْبراِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم  اْجَتباُكْم َوما َجَعلَ 

اْلُمْسِلِمَني ِمْن قـَْبُل َوِيف هذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهداَء َعَلى 
  . النَّاِس 

؛  له أن يسجد على وسادةً املريض ال جيوز  أنَّ  ويؤخذ من حديث جابر   
،  وإال أومــأ إميــاءً ، فــإن قــدر أن يســجد علــى األرض فعــل ؛ أو شــيء يرفــع لــه 

  . و التوفيق، وجعل السجود أخفض من الركوع 
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ى هللا عليــــه وســــلم النـــيب صــــلَّ  أنَّ : {  عـــن عبــــد هللا بــــن حبينــــة  -١/٣١٣  

ـــم الظهـــر صـــلَّ  قـــام النـــاس معـــه ، فومل جيلـــس ، فقـــام يف الـــركعتني األوليـــني ؛ ى 
وســـجد .   وهـــو جـــالسٌ كـــربَّ ؛  وانتظـــر النـــاس تســـليمه ، حـــىت إذا قضـــى الصـــالة 

  . وهذا اللفظ للبخاري، أخرجه السبعة } م مث سلَّ ، قبل أن يسلم ؛ سجدتني 
ـــو جـــــالس ، ويســـــجد ، ويف رو     ايـــــة ملســـــلم : { يكـــــربِّ يف كـــــلِّ ســـــجدٍة ؛ وهــ

  ويسجد الناس معه ؛ مكان ما نسي من اجللوس } .
يف هو عبد هللا بن مالك بن القشب ، وحبينـة جدتـه ، و : عبد هللا بن حبينه     

  -هذا احلديث مباحث : 
علـــى ؛ اجلـــواب نعـــم ؟ هـــل الســـهو ممكـــن يف حـــق النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص  : املبحـــث األول

ــــــوهللا ســبحانه وتعــاىل قــد أثبــت ذلــك لــه يف كت، القــول الصــحيح   : فقــال؛ ابه ـــ
 ســنقرئك فــال تنســى إال مــا شــاء هللا   : فأثبــت لــه النســيان بقيــد  ] ٦[ األعلــى

مـا ننســخ مـن آيــة  : وقــال سـبحانه وتعــاىل ، التشـريع  وهـذا يف حــقِّ ، املشـيئة 
ت خبــري من الرســل  والــذي نعتقــده أنَّ  ] ١٠٦[ البقــرة :   هــا أو مثلهــاأو ننســها 

هللا حرسـهم  وهلـذا فـإنَّ ؛ صلوات هللا علـيهم يف أعلـى مقامـات الكمـال البشـري 
وال ؛ األنبياء تنام أعيـنهم  لنيب ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ اعن  فقد صحَّ ؛ من الغفلة حىت يف النوم 

م  ـــو ـــرعاً  هللا عـــــز وجـــــل إذا ولكـــــنَّ . تنـــــام قلــ ـــدَّ  أراد أن يشـــــرع شــ ـــم قــ ر يف حقهــ
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النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــــام عــــن  وهلــــذا فــــإنَّ . مــــن أجــــل أن يشــــرع ذلــــك الشــــرع ؛ النســــيان 
وانتظـــر ، وبعـــد أن قضـــى تشـــهده ، فتبعـــه النـــاس ، ومل جيلـــس ؛ التشـــهد األول 

  . مث سلم، الناس تسليمه سجد سجدتني 
هـــل ؛ ود املرتتـــب علـــى الســـهو : اختلـــف أهـــل العلـــم يف الســـجاملبحـــث الثـــاين 

 فـذهب الشـافعي إىل أنَّ ؟ أو غـري ذلـك ؛ أو بعـد السـالم ؛ يكون قبـل السـالم 
ه سـجود السـهو كلُّـ وذهـب أبـو حنيفـة إىل أنَّ . سجود السهو كلـه قبـل السـالم 

وإن  ، فهــو قبــل الســالم ؛ ه إن كــان لــنقص إىل أنَّــ وذهــب مالــكٌ ، بعــد الســالم 
دةٍ  يف بعــد الســالم ه يســجد وذهــب أمحــد إىل أنَّــ . لســالمفهــو بعــد ا؛  كــان لــز

وغريهــــا يســــجد فيهــــا قبــــل د فيهــــا النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص بعــــد الســــالم ، املواضــــع الــــيت ســــج
إن شـاء املصـلي أن ؛ فيـه  رٌ سـجود السـهو خميـَّـ وذهب بعضـهم إىل أنَّ . السالم 

  . أو بعد السالم فعل؛ يسجد له قبل السالم فعل 
فــإن  ؛ واجـب عـن تـرك  ه ال يسـجد إالَّ : ذهـب اجلمهـور إىل أنَّــث املبحـث الثالـ

يت بــه ؛ فــال جيــربه الســجود ؛ كــان املــرتوك ركنــاً  أي ؛ ا الســنة أمَّــ؛ إال بعــد أن 
  . فال يسجد عنها؛ األفعال املسنونة 
 علـــى أنَّ  دليـــلٌ ؛ وهـــو حـــديث عبـــد هللا حبينـــه ؛ : هـــذا احلـــديث املبحـــث الرابـــع 

لالواجب جيُ    . سجود بدون اإلتيان بهرب 
ح بـه بِّ فـإن ُسـ؛ فتحـرك للقيـام ؛ مـن نسـي التشـهد األول  : أنَّ املبحث اخلامس 

؛  ا إن اسـتتم قائمـاً أمَّـ. ويسجد للسـهو ، فعليه أن يعود ؛  قبل أن يستتم قائماً 
وســجود تــرك . ويســجد للســهو ، فعليــه أن ميضــي ؛ أو صــار إىل القيــام أقــرب 
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لرجـــوع إليـــه ؛ بـــل الســـالم ه قالتشـــهد األول كلُّـــ ، أو قـــام عنـــه ؛ ســـواء تالفـــاه 
  . وجربه بسجود السهو

مــن اجللــوس إىل ؛ ه يكــرب يف االنتقــال يف ســجود الســهو : أنَّــاملبحــث الســادس 
ـــوس ، الســـــجود  ـــن الســـــجود إىل اجللــ ـــن ، ومـــــن اجللـــــوس إىل الســـــجود ، ومــ ومــ

د بعــد الســالم وســيأيت الكــالم علــى مــا إذا كــان الســجو ، الســجود إىل اجللــوس 
  . أم ال ؟ و التوفيق؛ وسالم ،  هل يلزم له تشهدٌ 

  
ــــرة  قـــــال  -٢/٣١٤   ـــن أيب هري ى النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص إحــــدى صـــــاليت صــــلَّ : { وعـ
فوضـــع يـــده ، املســـجد  مِ يف مقـــدَّ  مث قـــام إىل خشـــبةٍ ، م ســـلَّ  مثَّ ، شـــي ركعتـــني العَ 

؛ وخـرج سـرعان النـاس ، فهـا أن يكلمـاه ، ر ويف القـوم أبـو بكـر وعمـ، عليها 
ه وسـلم ذا ـــويف القـوم رجـل يـدعوه النـيب صـلى هللا علي، رت الصالة صِ قُ : فقالوا 
ومل ، ؟ فقـال : مل أنـس  أنسـيت أم قصـرت الصـالة؛  رسـول : فقال ؛ اليدين 

جد مث سـ، مث كـرب ، م مث سلَّ ، ركعتني  ىفصلَّ ؛ بلى قد نسيت : فقال ؛  رصَ قْ تُـ 
فسجد ، فكرب ، مث وضع رأسه ، مث رفع رأسه فكرب ، أو أطول ؛ مثل سجوده 
 واللفـظ للبخـاري، متفـق عليـه  ، مث رفـع رأسـه وكـرب }أو أطـول ، مثل سـجوده 

.  
  } .صالة العصر : { ويف رواية ملسلم    

ـــأوا  أصـــــدق ذو اليـــــدين؛ فقـــــال : { وأليب داود  ـــم : ؟ فأومــ يف } وهـــــي أي نعــ
  } .فقالوا : { ن بلفظ لك؛ الصحيحني 
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  .}  ه هللا تعاىل ذلكنَ ومل يسجد حىت يقَّ : { ويف رواية له   
شـــي مــا بعـــد العَ  ر كعتــني }شـــي صـــلى النــيب ملسو هيلع هللا ىلص إحـــدى صــاليت العَ قولــه : { 

  . والعصر ، هي الظهر ؛ وصاليت العشي ، الزوال 
  .ل م بعد التشهد األو ه سلَّ أي أنَّ  قوله : { مث سلم }  
، فوضع يده عليها } ويف رواية املسجد  مِ يف مقدَّ  مث قام إىل خشبةٍ قوله : {   

ْسـِجدِ : { 
َ
َهـا َكأَنـَُّه َغْضـَبانُ  فـََقاَم ِإَىل َخَشَبٍة َمْعُروَضٍة ِيف امل ، َوَوَضـَع  ، فَاتََّكـَأ َعَليـْ

ُه اَألْميَـَن َعلَـى َظْهـِر  ، وَ  ، َوَشبََّك بـَْنيَ َأَصابِِعهِ  َيَدُه الُيْمَىن َعَلى الُيْسَرى َوَضـَع َخـدَّ
  . )١(} َكفِِّه الُيْسَرى

وعمـر ،  منزلـة أيب بكـرٍ  أنَّ } وعمـر ،  ويف القوم أبو بكرٍ يؤخذ من قوله :{    
  .يدل ذلك على فضلهما ؛ وأصحابه كانت منزلة عظيمة ؛ عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

  .يصحبه تعظيم  اهليبة هي خوفٌ  : { فها أن يكلماه }قوله   
لسرعان املتعجلني يف اخلروج  : { وخرج سرعان الناس }قوله      . املراد 

لظنيؤخذ من قوله : { فقالوا : ُقِصرِت الصالة }    . يؤخذ منه جواز القول 
 ـــن جــــواز  يــــدعوه النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص ذا اليــــدين }  القــــوم رجــــلٌ ويفقولــــه : { يؤخــــذ مـ

؛ وذلــك ال يعــد مــن االنتقــاص ، لإلنســان  والتكنيــة مبــا يكــون شــهرةً ، التلقيــب 
  . أو الغيبة

فقــال :  رســول هللا : أنســيت أم قصــرت الصــالة ؟ } يؤخــذ مــن قولــه : {   
كـان ســالمك علـى الـركعتني بنــاًء علـى كونــك ذا اليـدين سـأل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص هـل   أنَّ 

                                                 
)١(  -  
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عيــة صــارت ركعتــني  مبعــىن أنَّ ؛ الصــالة قصــرت  أم أنَّ ؛ نســيت  فأجــاب ؟ الر
لنفي لكال األمرين على حسب ظنه بقوله  ر َصـقْ ومل تُـ ، مل أنس : { النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 بعـــد أن اســـتثبت مـــن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص نَّ يؤخـــذ منـــه أ ؛ قـــد نســـيت } ىبلـــ: فقـــال ؛ 
} م مث سـلَّ ، ركعتـني : { فصـلى مت علـى ركعتـني قـام ك سلَّ إنَّ : فقالوا ؛ القوم 

أو ؛  مث ســـجد مثـــل ســـجوده،  كـــربَّ   { مث :أي قبـــل أن يســـجد ســـجود الســـهو 
  .، مث رفع رأسه ، وكربَّ } احلديث أطول 

  - : يؤخذ من هذا احلديث مسائل 
  . فسلم على ركعتني؛  سهى النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ  املسألة األوىل :

بعــاً للســهو  أنَّ  قــام إىل خشــبٍة }مث : يؤخــذ مــن قولــه : {  نيــاً  ؛ مــا حصــل 
  . لسهو ذلك يكون ملحقاً  أنَّ ؛ ينايف الصالة  وكالمٍ ،  من حركاتٍ 

فهـو قـام ؛  واحـداً  سـجوداً  تعـدد األمـور املوجبـة للسـهو ال توجـب إالَّ  : أنَّ  لثاً 
مــه ذو وبعــد ذلــك كلَّ ، ك بــني أصــابعه وشــبَّ ، فوضــع يــده عليهــا ؛ ىل اخلشــبة إ

ومل ، ه نســـــى فـــــأخربوه أنـَّــــ} ر َصـــــقْ ومل تُـ  مل أنـــــسَ النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص : {فقـــــال ؛ اليـــــدين 
  سجدتني . يسجد إالَّ 

 أنَّ  ك بــني أصــابعه }: يؤخــذ مــن قولــه [ يف الروايــة األخــرى ] : { وشــبَّ  رابعــاً 
ا النهـي عـن التشـبيك إمنـَّ وأنَّ . متامهـا  أو ظـنَّ ؛ جيوز بعـد متـام الصـالة  التشبيك

  . هو إذا كان قبل الصالة
  وعمر يف الصحابة .، : يؤخذ منه منزلة أيب بكر  خامساً 
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يبــا ؛ وعمــر ،  أ بكــرٍ  أنَّ }  : { فهــا أن يكلمــاه: يؤخــذ مــن قولــه  سادســاً 
ــم خيشــون أن يغضــب ؛ أي تنبيهــه علــى الســهو ؛  مــن كــالم رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أل

  فيغضب هللا لغضبه .؛ عليهم 
يف النـــاس متعجلـــني  أنَّ  : يؤخـــذ مـــن قولـــه : { وخـــرج ســـرعان النـــاس } ســـابعاً 

  حىت يف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص .
ه جيـوز الكـالم بنـاًء علـى الظـن أنـَّ الصـالة } رتِ صِ قُ  : يؤخذ من قوله : { مناً 

  . فقالوا ما قالوا؛ رت صِ الصالة قُ  وا أنَّ هؤالء ظنُّ  نَّ أل؛ 
} ر َصــقْ ومل تُـ ،  مل أنــسَ : {ســعاً : يؤخــذ مــن قولــه صــلوات هللا وســالمه عليــه 

  . واعتقاده، ه جيوز لإلنسان أن جيحد الشيء الواقع حبسب علمه نَّ أ
  . )١( : يؤخذ منه جواز النسخ يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص عاشراً 

التــذكري } قــد نســيت ؛ بلــى : { احلــادي عشــر : يؤخــذ مــن قــول ذي اليــدين 
ــــ، ذلــــك جــــائز  وأنَّ ، للناســــي   إذ أنَّ ؛ لصــــالة إذا كــــان لــــه احتمــــال  لُّ وال خيُِ

  . أي احتمال النسخ ممكن؛ االحتمال يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
عيــة ؛ علــى ركعتــني  م اآلن إمــامٌ لَّ ه لــو َســ: أنَّــ رالثــاين عشــ أو ؛ أو ثــالث يف الر

 فـــإن أصـــرَّ ؛ وال نـــتكلم معـــه ، ح لـــه ســـبِّ فيجـــب أن نُ ؛ علـــى ركعتـــني يف الثالثيـــة 
  . وأكمل لنفسه، وفارقه ، نوى املأموم املفارقة 

                                                 
)١( - 

}{}َأَصـَدَق ُذو اْليَـَدْيِن؟ فـََقـاُلوا 
 {{}  : نـََعمْ 
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ـــر ـــك مـــــنالنـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص ســـــلَّ  : يؤخـــــذ منـــــه أنَّ  الثالـــــث عشــ ـــل  م بعـــــد ذلــ الصـــــالة قبــ
ً إمَّ .  )١(السجود ، ا أن يكون فعله للتشريع أو إمَّ ؛  ا أن يكون فعل ذلك نسيا
ــــل الســـسجود السهو جيوز أن يكون قب منا أنَّ وقد قدَّ    .ده ـــأو بع؛ الم ـ

لــيس ؛ أي ســجود الســهو ؛ الســجود بعــد الســالم  الرابــع عشــر : يؤخــذ منــه أنَّ 
  .  لالنتقالا يكربوإمنَّ ، له تكبريه إحرام 

  . ه يكرب لالنتقال يف السجدتني مجيعاً نَّ : أ اخلامس عشر
  . أي يتشهد بعد سجوده؛ السادس عشر: أنَّه يتشهد إذا سجد بعد السالم 

  .كتسليمه من الصالة ؛  م تسليمتني سلِّ ه يُ السابع عشر: أنَّ 
يقََّنـــه هللا أمَّـــا قولـــه : " ويف روايـــة لـــه " أي أليب داود " : { ومل يســـجد حـــىت    

تعــاىل ذلـــك } أشــار احملقـــق [ احلــالق ] إىل ضـــعفه ، ومثــل هـــذا اليقـــال ، وال 
لرأي ، و التوفيق .   ينبغي أن يقال 

  
  

ـــن حصـــــني   -٣/٣١٥    ـــم النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص صـــــلَّ  أنَّ : { وعـــــن عمـــــران بــ ــ ، ى 
، والرتمـذي ، أبـو داود  رواه} م مث سـلَّ ، مث تشـهد ، فسـجد سـجدتني ؛  افسه
  .  ه، وصححنه احلاكم وحسَّ 

، ووافقــه الـــذهيب ، وصـــححه احلــاكم  ١/٣٢٣يف املســتدرك : " قــال احملقــق    
ــــان و  ـــن حبــ ـــم  ١٥٦ – ٤/١٥٥يف صـــــحيحه ( أخرجـــــه أيضــــــا ابــ ،  ٢٦٦٠رقـــ

                                                 
)١(  -  
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) ،  ٢/٣٥٥( والبيهقـــي ) ،  ١٠٦٢رقــم  ٢/١٣٤( وابــن خزميـــة ) ،  ٢٦٦٢
  ) " اهـ .  ٧٦١رقم  ٣/٢٩٧( يف شرح السنة بغوي وال) ،  ٣/٢٦( والنسائي 

ن خلف عمران بن حصني بن عبيد بقال ابن حجر يف تقريب التهريب : "    
، كــان فاضــًال ، وصــحب النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ، و ســلم عــام خيــرب ؛ أأبــو جنيــد ؛ اخلزاعــي 

لكوفة    اهـ .  )١(لبصرة " ٥٢مات سنة ؛ وقضى 
ه فإنَّــ؛ م قبـل سـجود السـهو مث سـلَّ ، مـن ســها  أنَّ : يث يؤخـذ مـن هـذا احلـد   

وقد ذهـب بعـض أهـل العلـم إىل ، [ ويسلم ] ، ويتشهد ، يسجد بعد السالم 
وقـــال الصـــنعاين رمحـــه هللا يف ، فعليـــه أن يتشـــهد ؛ مـــن ســـجد بعـــد الســـالم  أنَّ 

 خــرب ذي الــذي يفملسو هيلع هللا ىلص ؛ هــذا الســهو هــو ســهوه  أنَّ : " ســياق حــديث الســنن 
هريـــرة مثـــل مـــا ســـبق مـــن ســـياق  فيـــه بعـــد أن ســـاق حـــديث أيب فـــإنَّ ؛ اليـــدين 

أي ابــن ســريين  الصــحيحني ؛ إىل قولــه : مث رفــع ، وكــربَّ مــا لفظــه ؛ فقيــل حملمــدٍ 
 ئــت أنَّ لكــن نبو ؛ أيب هريــرة  : مل أحفظــه مــنقــال ، فم يف الســهو ســلَّ ؛  الــراوي

ملن أوجب التشهد  ويف هذا دليلٌ : قلت " م مث سلَّ : قال ؛ صني احلعمران بن 
حـــت هــذا القـــول يف وقــد رجَّ ، للســهو بعـــد الســالم  والتســليم يف كــل ســـجودٍ ، 

ا ذكر األحاديث يف التشـهد العالئي ملـَّ  وأنَّ ، األدلة عليه  تُ لْ ونقَ ،  )٢(التأسيس
عــن ابــن مســعود مــن قولــه : أخرجــه : " وقــد صــحَّ بعــد أن ســجد للســهو قــال 
  ابن أيب شيبة . اهـ فتح " . 

                                                 
)١(  -  

)٢(  -  

 )١ ( 
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ومـــن قـــال بعـــدم ، فـــإن تســـليم الصـــالة يكفيـــه ؛ ا إذا ســـجد قبـــل الســـالم أمَّـــ   
الــذي يكــون بعــد الســالم مل ؛ والســالم بعــد ســجود الســهو ؛ مشــروعية التشــهد 

ا نقـل مـ أنَّ  وال شـكَّ ، قـل يف ذلـك ف مـا نُ عِّ بـل ُضـ؛ يعتمد على نقول صـرحية 
لتقـدمي ؛ ز القبول ودخل حتت حيِّ  ممـا أعتمـد فيـه علـى عـدم النقـل ؛ فهـو أوىل 

  . و التوفيق، 
  

إذا : { قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : وعــن أيب ســعيد اخلــدري  قــال  -٤/٣١٦   
ً أم أربعـاً فلم يدر كـم صـلَّ ؛ أحدكم يف صالته  شكَّ  ، شـك فليطـرح ال؟ ى أثـال

ى فــإن كــان صــلَّ ؛ مث يســجد ســجدتني قبــل أن يســلم ، وليــنب علــى مــا اســتيقن 
رواه } ترغيمــاً للشــيطان  ى متامــاً كانتــاً وإن كــان صــلَّ ، مخســاً شــفعن لــه صــالته 

  . مسلم
 منافـــاة بـــني وال، الشــاك يبـــين علــى مـــا اســتيقن  يؤخــذ مـــن هــذا احلـــديث أنَّ    

؛ البنــاء يكــون علــى األقــل  الــيت تــدل علــى أنَّ ؛ والروايــة األخــرى ، هــذه الروايــة 
 فيــه داللــة علــى أنَّ : " قــال الصـنعاين ؛ األقـل هــو الــذي يكـون يقينــاً غالبــاً  ألنَّ 

وجيـب عليـه أن يســجد ، الشـاك يف صـالته جيـب عليــه البنـاء علـى اليقـني عنــده 
. وأمحــد ، والشــافعي ،  ومالــكٌ ، هري العلمــاء وإىل هــذا ذهــب مجــا، ســجدتني 

ــــوذهبـــــت اهل ــــومج، ادوية ــــــ ــــمـــــن التـــــابعني إىل وج اعةٌ ـــــ وب اإلعـــــادة عليـــــه حـــــىت ــــ
؛ فـال إعـادة يف الرابعـة  فـإذا شـكَّ ؛ وقـال بعضـهم يعيـد ثـالث مـرات . يستيقن 

  اهـ . " عليه 
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حلــديث هــو القــول الصــحيح املعتمــد ع أنَّ : وأقــول     ــ. لــى الــدليل القــول  ا أمَّ
العـــاده مطلقـــاً  عـــن  هـــذا القـــول عـــارٍ  فـــإنَّ ؛ بعـــدد معـــني  أو مقيـــداً ؛  مـــن قـــال 

ويؤيــد هــذا احلــديث مــا رواه االمــام أمحــد عــن عبــد الــرمحن بــن عــوف ، الــدليل 
فلـم يـدر ؛ أحـدكم يف صـالته  إذا شـكَّ : { مسعت رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقـول : قال 

ً ؛ ى وإذا مل يـدر ثنتـني صـلَّ .  فليجعلهـا واحـدةً ؛ ثنتـني ى أو اصلَّ  واحدةً   أو ثـال
ً . فليجعلهــا اثنتــني ؛  مث ،  اـً ها ثالثـــلـــعـجـــفلي؛  أو أربعــاً ؛ ى صــلَّ  وإذا مل يــدر ثــال
ــــد إذا فـجـــيس   .}  لمـل أن يسـقب السٌ ـوهو ج؛ ه ـرغ من صالتــ
ه يسجد سجدتني قبـل وأنَّ ، ألقل على ا ه يبىنعلى أنَّ  ففي هذا احلديث دليلٌ   

ـــر معقـــل ،  أن يســـلم ـــر هللا بطـــل  فـــإذا جـــاء احلـــديث عـــن النـــيب ؛ وإذا جـــاء 
و ،  ه هـــو احلكـــمصـــريِّ وأن نُ ، والعمـــل بـــه ، وجـــب علينـــا اإلذعـــان لـــه ؛ ملسو هيلع هللا ىلص 

  . التوفيق
  
 صـلى هللا عليـه وعن ابن مسعود  قـال : { صـلَّى رسـول هللا – ٣١٧/ ٥  

ــــا سلَّم قيـــلم ؛ فلمَّ ــــوس ل له :  رسول هللا ، أحدث يف الصالة شيء ؟ قـال : ـ
ومــا ذاك ؟ قـــالوا : صـــليت كـــذا وكـــذا ؛ قـــال : فثـــىن رجليـــه ، واســـتقبل القبلـــة ، 

بوجهــــه ، فقــــال : إنَّــــه لــــو فســــجد ســــجدتني ، مثَّ ســــلَّم ، مثَّ أقبــــل علــــى النــــاس 
ـــا أ بشـــٌر مـــثلكم أنســـىالصـــالة شـــيحـــدث يف  كمـــا   ٌء أنبـــأتكم بـــه ، ولكـــن إمنَّ

ــــيت فــــــذكروين . ــــون ، فــــــإذا نســ ـــكَّ أحــــــدكم يف صــــــالته ؛ فليتحــــــرَّ  تنســ وإذا شـــ
  الصواب ، فلُيتمَّ ، مثَّ يسلِّم ، مث يسجد } .
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  وملسلم : { أنَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص سجد سجديت السهو بعد السالم ، والكالم } .   
  
ـــن  – ٣١٨/ ٦   ـــــد هللا بــ ــــن حـــــديث عب ــــد ، وأيب داود ، والنســـــائي ؛ مـ وألمحـ

جعفـــر مرفوعـــاً : { مـــن شـــكَّ يف صـــالته فليســـجد ســـجدتني بعـــد مـــا يســـلِّم } 
  وصحَّحه ابن خزمية . 

دة ؛ إذ أنـَّه     أقول هذا احلـديث مـن األحاديـث الـيت ثبـت فيهـا السـهو يف الـز
عيـــة مخســـاً ، وأنَّـــه  ســـلَّم ، وبعـــد أن ســـلَّم أخـــربه أصـــحابه قـــد ورد أنَّـــه صـــلَّى الر

حيــث ســألوه : { أحــدث يف الصــالة شــيء ؟ .... فقــال : إنَّــه لــو حــدث يف 
   -، فهذا يدل على مسائل : الصالة شيٌء أنبأتكم به } احلديث 

بعــــوا نــــيبَّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص املســــألة  ظنَّــــاً مــــنهم النســــخ ؛ فلــــذلك األوىل : أنَّ الصــــحابة 
ـا   ُعِذروا َّ بعوه يف حديث ذي اليدين على السالم من ركعتني ظنَّاً مـنهم أ كما 

بعـــوه وظنُّـــوا أنَّـــه زيـــد فيهـــا ؛ وهـــذا يـــدل علـــى أنَّـــه مـــا جـــاز يف  ُقِصـــرت ، وهنـــا 
عصــر الصــحابة مل جيــز بعــده ؛ إذ أنَّ احتمــال النســخ قــد ُســدَّ ، ومل يبــق للنســخ 

لمــأمومني أن يتــابعوا اإلمــام علــى جمــال ، وإذا كــان األمــر كــذلك ؛ فهــل جيــوز ل
ا ؟ اجلواب : ال .الز   :وهي  دة مع علمهم 

بعـــوا اإلمـــام ؛  فنقـــول املســـألة الثانيـــة ؛ : يؤخـــذ مـــن احلـــديث أنَّ املـــأمومني إذا 
م تعتــرب قــد بطلــت  دة ؛ فــإنَّ صــال فســلِّموا معــه علــى نقــص ؛ أو قــاموا معــه لــز

  ام .إالَّ يف حقِّ من هو شاكٌّ مثل اإلم



  

  

 
 

٢٩٤  
 

املســألة الثالثــة : وإذا كــان األمــر كــذلك ؛ فمــا هــو دور املــأموم إن ســلَّم اإلمــام 
دة ؟ واجلـــواب : دور املـــأموم يف هـــذا أن يســـبح لـــه ،  علـــى نقـــٍص أو قـــام إىل ز

ـــل لنف ســـه ، وســـجد للســـهو لنفســـه ، ويتابعـــه ؛ فـــإن أصـــرَّ فارقـــه املـــأموم ، وكمَّ
ن قــــام خلامســــ ة ؛ فــــإنَّ الواجــــب علــــى املــــأمومني أن وكــــذلك إذا زاد اإلمــــام ؛ 

يسبحوا به ؛ فإن مل يرجع ؛ فارقوه ، وتشهدوا ، مثَّ سجدوا للسهو ، وسـلَّموا ؛ 
  ألنَّ سهو اإلمام عليه ، وعلى من بعده ؛ هي هذي الطريقة الشرعية . 

املســـألة الرابعـــة : اختلـــف أهـــل العلـــم يف مكـــان ســـجود الســـهو ؛ هـــل هـــو قبـــل 
ـــٌر فيـــه ؛ أو أنَّـــه إذا كـــان ؛ لـــنقص كـــان قبـــل الســـالم ؛ أو بعـــد ا لســـالم ؛ أو خميـَّ

الســالم ؛ كــلُّ ذلــك قــد قيــل ، وقــال بعضــهم ؛ وهــم الظاهريــة : أنَّ كــلَّ عبــٍد أن 
يســجده علــى مقتضــى مــا ســجد رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فمــا ســجد فيــه قبــل الســالم 

ا مل يعلـم سـجوده فيـه أي مـ -العبد فيه بعـد السـالم ؛ومـا مل يسـجد فيـه يسجد 
ذا القول ؛ وهذا القـول فيـه  يسجد فيه قبل السالم ، وقد قال أمحد بن حنبل 
إحــراٌج للمكلفـــني ؛ إذ أنَّ بعـــض خــواص طلبـــة العلـــم قــد ينســـى القضـــية ؛ الـــيت 

عضــهم أنَّ ي هــي قبــل الســالم أو بعــده ؛ وزعــم بســجد فيهــا النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فاليــدر 
لتخيـري ؛ فيمـا بعد الالسجود  سالم منسـوخ ، ويف صـحة ذلـك نظـر ؛ والقـول 

ملكلفــني ؛ وإن قلنــا أنَّ األصــل يف الســجود أنَّــه قبــل  أرى هــو األوىل ، واألرفــق 
الســالم ، واليســجد بعــد الســالم إالَّ إذا نســي وســلم قبــل الســجود ؛ ففــي هــذه 

  .  سجد بعد السالم ، و التوفيقاحلالة ي
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 قـــال : إذا شـــكَّ املغـــرية بـــن شـــعبة : { أنَّ رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوعـــن  – ٣١٩/ ٧  
فقـــام يف الــركعتني ، فاســـتتم قائمـــاً ، فلــيمض ، وليســـجد ســـجدتني ؛  أحــدكم ،

فإن مل يستتم قائماً ؛ فليجلس ، والسهو عليـه } رواه أبـو داود ، وابـن ماجـه ، 
  . ضعيف بسندٍ  له واللفظ ،والدارقطين 

ــر    : شــيئني بــني دائــرٌ  ذلــك يف األمــر : وأقــول ؛ اجلُْعفــي جــابر فيــه نَّ  فهضــع ُفسِّ
 قـــد فإنَّـــه ؛ تشـــهدال مـــن للقيـــام العبـــد حتـــرَّك فمـــىت ؛ الســـهو حلصـــول الســـجود هـــل

ــهو منــــه حصــــل ــهو أنَّ  أو ؟ الســ  ؛ بعــــده لــــركن تلــــبَّس إذا إالَّ  ســــهواً  اليكــــون الســ
  . ؟ للسجود موجب غري التحرك فيكون

 وإن ، ســجد تركهمــا فــإن ؛ لــه واجللــوس ، لتشــهدا لــرتك هــو ؛ الســهو هــل : نيــاً  

ـــرٌ  واخلـــالف ؟ يســـجد مل تـــداركهما  فـــإنَّ  وعليـــه ، تـــرى كمـــا األمـــر هـــذين بـــني دائ

د حبديث األخذ  صـلَّى فلمَّـا ؛ شـعبة بـن املغـرية بنـا ىصلَّ  { : قوله يف عالقة بن ز

 مـن فـرغ فلمَّـا ، قومـوا إلـيهم أشـارف ، خلفـه مـن له فسبَّح ، جيلس ومل ، قام ركعتني

 هللا رســول بنــا صــنع هكــذا : قــال مثَّ  ، وســلَّم ، ســجدتني ســجد مث ، ســلَّم صــالته
ـــا الســـجود نَّ  القـــول يؤيـــد هـــذا } وســـلم عليـــه هللا صـــلى  ، اجللـــوس لـــرتك هـــو إمنَّ

 مــن للقيــام حتــرَّك أنَّــه { : أيضــاً  أنــس حــديث مــن البيهقــي أخرجــه ومــا ؛ والتشــهد

 ســـجد مثَّ  ، فقعـــد ، فســـبَّحوا ؛ الســـهو جهـــة علـــى العصـــر مـــن األخـــريني عتنيالـــرك

 عليـه يرتتـب مل كـان وإن ، السـهو حصـول مـع السـجود على يدل وهذا } للسهو

 ، فيهـــا للســـهو يســـجد أن اإلحتيـــاط لعـــلَّ و  ؛ قيـــام عـــن قعـــود أو ؛ قعـــود عـــن قيـــام
   . التوفيق و
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ــــوعـــن عم -٨/٣٢٠   ــ لـــيس علـــى مـــن خلـــف : { عـــن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص قـــال ر  ـ

ـــفــإن ســها اإلم؛  اإلمــام ســهوٌ  ـــ ـــام فعليـــ ـــه }ه ــ ، رواه الرتمــذي  ، وعلــى مــن خلفـ
  .  والبيهقي بسند ضعيفٍ 

وفيــه ؛ وأخرجــه الــدارقطين يف الســنن بلفــظ آخــر الصــنعاين رمحــه هللا : " قــال   
دة   ، واإلمــام كافيــه }فلــيس عليــه ســهو ؛ وإن ســها مــن خلــف اإلمــام : { ز
ت فيهـا خارج والكلُّ  ــــمـن الـروا ـــــف " بـن مصـعب  ةـــ ــــال يف التقـــقضعيـ : ريب ــ

، ويقـــال إنَّ س عـــن الكـــذابني وكـــان يـــدلِّ ،  مـــرتوكٌ ؛ السرخســـي  " أبـــو احلجـــاج
به ؛ من الثامنة ؛ مـات سـنة مثـان وسـتني " ــــمث ق )١(ابن معني كذَّ ـــ ــــال الصنعــ اين ـــ

  . فيه مرتوكاً  أنَّ  إالَّ ؛ ويف الباب عن ابن عباس : " 
إذا ســـها يف ؛ ه ال جيـــب علـــى املـــؤمت ســـجود الســـهو علـــى أنَّـــ واحلـــديث دليـــلٌ    

وإىل هـذا ذهـب زيـد بـن علـى  ؛ا جيب عليـه إذا سـها اإلمـام فقـط وإمنَّ ، صالته 
؛ ه يســـجد للســـهو وذهـــب اهلـــادي إىل أنَّـــ. والشـــافعية ، واحلنفيـــة ، والناصـــر ، 

  " اهـ . واملؤمت ، واملنفرد ، لإلمام ؛ لعموم أدلة سجود السهو 
إذا سـها ؛  ه لـيس علـى مـن خلـف اإلمـام سـهوٌ وأقول ذهـب اجلمهـور إىل أنـَّ   

ــذا  وذهبــوا . وإن كــان فيــه ضــعف ، احلــديث املــأموم ســهواً خاصــاً بــه ؛ عمــًال 
وهــذا القــول ؛ وعلــى مــن خلفــه ، يــه فســهوه عل؛ اإلمــام إذا ســها  أيضــا إىل أنَّ 

رمحــه هللا ب الصــنعاين األلبــاين تعقَّــ ولــذلك فــإنَّ ، هــو الــذي تطمــئن إليــه الــنفس 

                                                 
)١(  -  
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: " واجلواب : أنَّه لـو ثبـت هـذا احلـديث ؛ لكـان خمصَّصـاً ؛ لعمومـات يف قوله 
املأموم إذا سـها  أي أنَّ " قول اهلادي  فالقولُ أدلة سجود السهو ، ومع ثبوته ؛ 

ــة؛ بــه يلزمــه الســجود  خاصــاً  ســهواً  : " [ احلــالق ] . قــال املعلــق  لعمــوم األدل
 أنَّ  حنـن نعلـم يقينـاً : ( بقولـه  ١٣٢/ ٢ب األلباين الصـنعاين يف اإلرواء جـزءتعقُّ 

يوجـب  كـانوا يسـهون وراءه ملسو هيلع هللا ىلص سـهواً ؛  الذين كانوا يقتدون به ملسو هيلع هللا ىلص ؛ الصحابة 
فــإذا  . إنكــاره  ال ميكــن ألحــدٍ  وهــذا أمــرٌ ، لــو كــانوا منفــردين ؛ م الســجود علــيه
ــــفلم ينقل عن أح؛ كان كذلك  ـــ   ـــــهد منهم أنَّ ــ

ــــلنق؛ ولو فعل ، لفعلوا ؛  ولو كان مشروعاً . سجد بعد سالمه ملسو هيلع هللا ىلص   . فـإذالوه ـ
ــــمل ينق ــــذا ظاه مل يشرع على أنَّ  ل دلَّ ـــ   هر إن شاء هللا ) " اهـ . ؛ وهــ

ه لـو أمـرهم إذ أنـَّ؛ وحنـن معـه فيـه ، يف حمله  قولٌ ؛ وقول األلباين هذا : قلت    
؛ ولــو فعلــوه ، لفعلــوا ذلــك ؛ إن حصــل مــنهم الســهو وراء اإلمــام أن يســجدوا 

ـــ؛ لنقـــل  ، ســـهو املـــأموم وراء إمامـــه معفـــو عنـــه  ا مل ينقـــل دل ذلـــك علـــى أنَّ فلمَّ
  .  و التوفيق

  
ن  عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ  -٩/٣٢١      ه قال وعن ثو

ن بعــد ســهوٍ  لكــلِّ : {   وابــن ماجــه بســندٍ ، رواه أبــو داود } م مــا يســلِّ  ســجد
  . ضعيف 

، بـــن عيـــاش يف إســـناده إمساعيـــل  قـــالوا ألنَّ : " هكـــذا قـــال املؤلـــف رمحـــه هللا   
ث عـــن أهـــل إذا حـــدَّ : قـــال البخـــاري . لعلـــم وخـــالف بـــني أهـــل ا،  وفيـــه مقـــالٌ 
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فصـــحيح ؛ وهـــذا احلـــديث مـــن روايتـــه عـــن الشـــاميني ؛ يعـــين الشـــاميني ؛  بلـــده
وأهــل ،  بــن عيــاش ثقــةٌ " اهـــ . وأقــول إمساعيــل فيــه نظــر بــه  احلــديثتضــعيف ف

مــن  ووجــدوا شــيئاً ،  فوجــوده مســتقيماً ؛ عــوا حديثــه عــن أهــل بلــده احلــديث تتبَّ 
الــــذي نقــــل عــــن ؛ فقــــالوا هــــذا القــــول ؛ غــــري أهــــل بلــــده  يف حديثــــه عــــن خلــــلٍ 

ـــن أن يق؛ البخــــاري  ــــفــــاملنت ميكـ نَّـــــــ ــــه  ـــل  ه حســــنٌ ال عن ـــن ألنَّــــ؛ علــــى األقـ ه مـ
ــــــــروايت   . عن الشاميني )١(هــ

  - : واحلديث دليل ملسألتني 
الســجود  وتعــدد، ه إذا تعــدد املقتضــي لســجود الســهو تعــدد الســهو : أنَّــ األوىل

مــن حــديث ؛ ملــا ثبــت يف الصــحيحني  وملــا كــان هــذا احلــديث خمالفــاً ، بتعــدده 
؛ واســـتثبت ، م النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص ســـلم تكلَّـــ وأنَّ ، يف قصـــة ذي اليـــدين  أيب هريـــرة 
ووضـع ، ك بني أصابعه وشبَّ ، معروضة يف املسجد  وقام إىل خشبةٍ ، من القوم 

إذاً . هـــذه األفعـــال حصـــلت منـــه صـــلوات هللا وســـالمه عليـــه  كـــلُّ ؛  يـــده عليهـــا 
وهـــو أن ؛ وذلـــك احلـــديث املتفـــق عليـــه ؛ مـــن اجلمـــع بـــني هـــذا احلـــديث  فالبـــدَّ 

ن  ســاهٍ  ه علــى كــلِّ مــل العمــوم علــى أنَّــحيُ  بــني  وهــذا هــو األقــرب مجعــاً ، ســجد
       . وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس ، األدلة 

؛ ه قد حيصل من املأمومني وهو أنَّ  :أخرى ينبغي التنبيه عليها  لةٌ وهناك مسأ   
فـــإن ســـجد اإلمـــام قبـــل الســـالم ؛ وهـــذا كثـــرياً مـــا حيصـــل ،  مـــن يكـــون مســـبوقاً 
فعليـه أن يسـجد ؛ ولكن سجوده يكـون يف نصـف صـالته ، سجد معه املأموم 
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وهـذا ، سجود السـهو يكـون يف آخـر الصـالة  ألنَّ ؛ أخرى يف آخر صالته  مرةً 
رأيـت  ألينِّ ؛ ملـا عليـه اجلمهـور  وإن كـان خمالفـاً ، حته يف كتاب التأسيس ما رجَّ 

م الكــالم فقــد تقــدَّ ؛ كــون الســجود يكــون بعــد الســالم ا  أمَّــ، و  أن هـذا هــو احلــق
لتخيري هو األرجح  وأنَّ ، فيه    . و تعاىل التوفيق، القول 
  
ــــد مع رســــسج: { قال  وعن أيب هريرة  -١٠/٣٢٢   ـــ   ول هللا ـ

ســــم ربــــك الــــذي خلــــق   و إذا الســــماء انشــــقت  ملسو هيلع هللا ىلص يف  رواه  }اقــــرأ 
  . مسلم 

و مـــن حولـــه يف ، يؤخـــذ مـــن هـــذا احلـــديث مشـــروعية ســـجود الـــتالوة للتـــايل    
ــرَأَ ؛ َعَلْيــِه َوَســلََّم  َعــِن النَّــِيبِّ َصــلَّى هللاُ َعــْن َعْبــِد ِهللا : { وقــد ورد . املفصــل  أَنَّــُه قـَ
ـــَر أَنَّ َشـــْيًخا َأَخـــَذ َكفـــا ِمـــْن  ، َوَســـَجَد َمـــْن َكـــاَن َمَعـــهُ  َفَســـَجَد ِفيَهـــا؛ َوالـــنَّْجِم  َغيـْ

َهتِـهِ ؛ َحًصى أَْو تـُرَاٍب  َلَقـْد :  : َيْكِفيـِين َهـَذا قَـاَل َعْبـُد هللاِ  ، َوقَـالَ  فـََرفـََعـُه ِإَىل َجبـْ
  .متفق عليه  )١(} اِفرًاُد قُِتَل كَ رَأَيـُْتُه بـَعْ 

ــــذا احلـــــديث يُ  واملهـــــم أنَّ    ــــهـ ـــن يكـــــون  تدلُّ ْسـ ــــروعية الســـــجود ملــ بـــــه علـــــى مشـ
يـة مـن القـرآن  بلغـين أنَّ  : عـن عطـاء بـن يسـار قـال{ و ،  )٢(حاضراً  رجـًال قـرأ 

، مث قــرأ  وســجد معــه النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، فســجد الرجــل  ؛ عنــد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص فيهــا ســجدةً 
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، فــانتظر الرجــل أن يســجد النــيب  وهــو عنــد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ فيهــا ســجدة آخــر آيــةً 
 فلـم تسـجد؛ السجدة  قرأتُ  : :  رسول هللا فقال الرجل؛  فلم يسجد؛ ملسو هيلع هللا ىلص 

ـــامإ كنــتً  : فقــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؟ ـــ ـــفلــو سج؛ اً مـ ـــ ـــــسج دتَ ـ ـــمع دتُ ــ  )١(}كـــ
وقــــد . ومــــن يكــــون حولــــه ، للقــــارئ  الســــجود ســــنةٌ  أنَّ  فالظــــاهر؛ هــــذا  وعلــــى

ـــرآن  ـــــيت يف القــ ــــم يف الســـــجدات ال ــــل العلـ ــــرة ؛ اختلـــــف أهـ ومجلتهـــــا مخـــــس عشـ
  : سجدة

وذهــب بعضــهم إىل الســجود فيمــا . فــذهب بعضــهم إىل الســجود يف اجلميــع   
بعـــض  أهـــل العلـــم رأو أنَّ  والظـــاهر أنَّ املســـألة فيهـــا خـــالٌف ، . و عـــدا املفصـــل 

ـــــع  ــــــــود ؛ املواضــــ ـــــديث ابــن؛  ليســت مــن عــــــزائم السجـ ، اآليت  عبــاسكمــا يف حــ
لســـجود فيـــه  ، وكــذلك املوضـــع الثـــاين مـــن ســـورة احلـــج بعـــض أهـــل العلـــم قـــال 

  . وبعضهم مل يقل بذلك 
؟ هل جتـب الطهـارة لسـجود الـتالوة أو ال جتـب  وقد اختلف أهل العلم أيضاً   

  . والكل سيأيت تفصيله يف األحاديث اآلتية
لـــيس يف قـــراءة القـــرآن الســـجود  أنَّ " بـــن حـــزم امـــا ذكـــره الصـــنعاين عـــن  نَّ وأ   

ركعـًة أو ركعتـني ؛ فلـيس صـالة ، وإذا كـان لـيس صـالًة فهـو جـائٌز بـال وضــوء ، 
ا عدم وأقول أمَّ " كسائر الذكر ؛  القبلة  وإىل غريواحلائض ، وللجنب واحلائض 

ـــ. فهـــذا يوافـــق عليـــه ؛ اشـــرتاط الوضـــوء  ؛ واحلـــائض ، ا كونـــه جيـــوز للجنـــب وأمَّ
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، وحــدثهما أكــرب ، واحلــائض أمرمهــا أشــد ، اجلنــب  ألنَّ ؛ فالظــاهر عــدم اجلــواز 
، ومــن ملــس املصــحف ، ومــن قــراءة القــرآن ، ومينعــان مــن املكــوث يف املســجد 

وأيضـــا الســـجود يف وقـــت الكراهـــة غـــري الغـــروب . وغـــري ذلـــك ،  ومـــن الصـــالة
الشــــيطان  وأنَّ ، الكفــــار يســــجدون للشــــمس فيهمــــا  الــــذي ورد أنَّ ؛ والشــــروق 

ـــن أجـــــل أ فـــــاألقرب إىل مقاصـــــد ؛ يكـــــون الســـــجود لـــــه  نيســـــتقبل الشـــــمس مــ
لكفار يف ؛ الشريعة عدم السجود يف هذين الوقتني    بعداً عن مواطن التشبه 

م ، شركهم    . و التوفيق، وعباد
  
ليســت مــن   ص :  ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال وعــن -١١/٣٢٣  

  . رواه البخاري} وقد رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسجد فيها ، عزائم السجود 
ـــة     ـــة ، العــــزائم مجــــع عزميـ ، يض ضـــــريض ، والتح، والتحــــهــــي األمــــر : والعزميـ

 فاســـجدوا  واعبـــدوا  اىل يف آخـــر ســـورة الـــنجم : هللا تعـــ ؛ كقـــولواحلـــث 
وكــذلك مــا  كــال ال تطعــه واســجد واقــرتب    :)١(اقــرأ  كقولــه يف آخــر ســورةو 

لذم ملن مل يفعـل السـجود كمـا يف سـورة االنشـقاق  فمـا هلـم اليؤمنـون  : ورد 
 مـن عـزائم تعترب عـزائمٌ ؛ وأمثاهلا ، فهذه   إذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدونو 

  ويتأكد السجود فيها . ، السجود 
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فيكــون بعضــها آكــد مــن ؛  )١(الصــيغ تتفــاوت ويؤخــذ مــن هــذا احلــديث أنَّ    
هــذه ليســت ؛ فمــثال حكايــة هللا عــز وجــل لســجود داود يف ســورة ص ؛ بعــض 

وإن كانـــت قـــد وردت ، فـــنحن نفعلهـــا ؛ ولكـــن فعلهـــا النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص ، مـــن العـــزائم 
ـــْن َشـــْيٍء يـَتَـَفيَّــــأُ  :  ك قولـــهوكـــذل. بصـــيغة اخلـــرب  ُ ِم َّ أََوملَْ يـَــــَرْوا ِإَىل َمـــا َخلَـــَق ا

َِِّ َوُهــــْم َداِخــــُروَن  ـــجَّداً  ــــَماِئِل ُسـ ـــِني َوالشَّ ــــا ِيف * ِظاللُــــُه َعــــِن اْلَيِمـ َوَِِّ َيْســــُجُد َم
ــــَماَواِت َوَمــــا ِيف اْألَْرِض ِمــــْن َدابَّــــٍة َواْلَمالِئَكــــُة َوُهــــْم ال يَ  َخيَــــاُفوَن * ْســــَتْكِربُوَن السَّ

  ] فهذا خٌرب .  ٥٠ – ٤٨النحل : [  رَبـَُّهْم ِمْن فـَْوِقِهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن 
والســجود يف  ، بتفــاوت مواقعــه وهكــذا يتفــاوت التأكيــد يف ســجود الــتالوة ؛   

  . سنة كلٍّ 
ــــب الشـــــافعي     ـــل ، وقـــــد ذهـ ـــك إىل عـــــدم الســـــجود يف املفصــ ــ ـــت . ومال وقالــ

ـــة  لســـــجود ، اهلادويــ ـــة   ومجاعـــــةٌ ، وقـــــال أمحـــــد . ماعـــــدا ســـــجدة ص ؛ واحلنفيــ
؛ وســجدة ص ، احلــج  ؛ حيـث عــدوا سـجدةعشـر موضــعاً  يسـجد يف اخلمســة

 كمــا؛  التأكيــد يتفــاوت  إال أنَّ ؛ كمــا قــال أمحــد ؛  واألقــرب الســجود يف الكــل 
  . و التوفيق، نا سبق أن بيَّ 

  
لنجم  أنَّ { : وعنه  -١٢/٣٢٤     .رواه البخاري } النيب ملسو هيلع هللا ىلص سجد 
وذلـك ، مـن البعثـة  كـان يف سـنة سـبعٍ ؛  هذا السـجود الـذي ذكـره ابـن عبـاس   
ــــه اخــــالطٌ  أنَّ  ، فســــجد ؛ ومشــــركون ، مســــلمون  النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص كــــان يف جملــــس في
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ــ شــيخٌ  قــال إالَّ ؛ وســجدوا معــه  وقــال ؛ ورفعــه إىل جبهتــه ، مــن تــراب  اً أخــذ كفَّ
؛ والــد صــفوان بــن أميــة ، والشــيخ هــو أميــة بــن خلــف اجلمحــي ، هــذا يكفيــين 

ه ملــا شــاع اخلــرب بســجود املشــركني يف حــىت أنَّــ؛ فلقــد رأيتــه قتــل يــوم بــدر : قــال 
بعــوا دمحماً  شــاع أنَّ ؛ هـذه القصـة  ومـن أجـل ذلــك رجـع بعــض ؛ ملسو هيلع هللا ىلص املشـركني 

  . ومنهم عبد هللا بن مسعود ، من كانوا يف احلبشة 
، ه قـــال بعـــدم الســـجود يف املفصـــل أنَّـــ الصـــنعاين ذكـــر عـــن مالـــكٍ  واملهـــم أنَّ    

، النـيب ملسو هيلع هللا ىلص سـجد يف املفصـل يف املدينـة  واألحاديث الـيت سـبقت تـدل علـى أنَّ 
  .  و التوفيق، وعية السجود فيه هذا هو الصواب فالقول مبشر 

  
بــت وعــن   -١٣/٣٢٥   علــى النــيب ملسو هيلع هللا ىلص الــنجم  قــرأتُ  قــال : { زيــد بــن 
  .  متفق عليه} فلم يسجد فيها ؛ 
ال يــدل علــى ؛ عــدم الســجود يف هــذا املــوطن  قــد قــال أهــل العلــم أنَّ : وأقــول  

بـت ، آخـر  مـوطنٍ عدم مشـروعيته يف  علـى  قـد قـرأ مـرةً  فـإذا كـان زيـد بـن 
ألن زيــد بــن ؛ فلعلــه تــرك الســجود ؛ فلــم يســجد فيهــا ؛ النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ســورة الــنجم 

حيــة . ه مل يســجد القــارئ ألنَّــ؛ فلــم يســجد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ بــت مل يســجد  ومــن 
بـــت ؛ أخـــرى  علـــى  مٌ واملثبـــت مقـــدَّ ،  وأبـــو هريـــرة مثبـــتٌ ،  فٍ  فزيـــد بـــن 
دةُ  ألنَّ ؛ النايف  ه سـجد مـع النـيب ملسو هيلع هللا ىلص يف يـروي أنـَّ فـأبو هريـرة ؛  علمٍ  معه ز
  إذا السماء انشقت و  سم ربك   . رواه مسلم اقرأ 
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وقــد فعلــه ، علــى الســجود يف املفصــل يــدل  حــديث أيب هريــرة  واملهــم أنَّ    
ـــة  فــــدل ذلــــك علــــى مشــــروعية ؛  وفعلــــه يف الصــــالة أيضــــاً ، النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص يف املدينـ
  . و التوفيق، السجود يف املفصل 

  
ـــن  -١٤/٣٢٦    ــــدان وعــ ــــلِّ : { قـــــال  خالـــــد بـــــن معـ ـــورة احلـــــج فضـ ت ســ

  .و داود يف املراسيل } رواه أببسجدتني 
ورواه أمحد ، والرتمذي ؛ موصـوًال مـن حـديث عقبـة بـن عـامر ،  -٣٢٧/ ١٥ 

  وزاد : فمن مل يسجدمها ، فاليقرأها ، وسنده ضعيف .
 ألنَّ ؛ ف ســـنده عِّ ولكـــن ُضــ، وهــو يف الســنن ؛ وعــزاه احلــافظ إىل املراســـيل     

نَّ ، ه تفــرد بــه أنَّــ: قيــل ؛ فيــه ابــن هليعــة  فيــه مــن  تالروايــة صــحَّ  وأيــده احلــاكم 
، وأيب موســى ، وأيب الــدرداء ، وابــن عبـاس ، وابــن مسـعود ، وابنـه ، قـول عمــر 

قــال يف التقريــب خالــد بــن معــدان الكالعــي ؛ وســاقها موقوفــة علــيهم ، وعمــار 
الرتمجـــة  روى لـــه اجلماعـــة رقـــم؛ ومائـــة  مـــات ســـنة ثـــالثٍ ؛ ثقـــة ؛ أبـــو عبـــد هللا 

١٦٧٨ .  
جود يف الســـجدة الثانيـــة مـــن ســـورة يؤخـــذ مـــن هـــذا احلـــديث مشـــروعية الســـ    
  . احلج
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َّ قـال : {  وعن عمـر  -١٦/٣٢٨   لسـجود  أيهـا النـاس إ فمـن ؛  منـر 
: {  هوفي، رواه البخاري } فال إمث عليه ؛ ومن مل يسجد ، سجد فقد أصاب 

  } وهو يف املوطأ .  مل يفرض السجود إال أن نشاءتعاىل هللا  نَّ إ
نَّ  دالٌّ  وأقـــول هـــذا   ـــتالوة ســـنةٌ  للقـــول  ه أنـَّــ إالَّ ؛ ولـــيس بواجـــب ،  ســـجود ال

ــــواب ، ومـــن وعلى. كما سبق ؛  يتفاوت يف التأكيد    هذا فمن سجد أحرز الثــ
  . و التوفيق، يسجد فال إمث عليه مل 
  
كـان النـيب صـلى هللا : { قال ؛ وعن ابن عمر رضي هللا عنهما  -١٧/٣٢٩  

لسجدة كربَّ ؛ م يقرأ علينا القرآن ـــعليه وسل وسجد معه ، وسجد ،  فإذا مر 
  .فيه لني  رواه أبو داود بسندٍ } 
. وهـــو ضـــعيف ؛ مـــن روايـــة عبـــد هللا املكـــرب العمـــري : " ألنَّـــه قـــال الصـــنعاين   

وإذا كــان قــد : قلــت " وهــو ثقــة ؛ وأخرجــه احلــاكم مــن روايــة عبيــد هللا املصــغر 
 عبيـد هللا املصـغر ثقـةٌ  ألنَّ ؛ فاحلـديث صـحيح ؛  املصـغر ورد من روايـة عبيـد هللا

حيـة ؛  فلذلك كان ضـعيفاً ؛ وأخوه عبد هللا يف حفظه ضعف ؛ حافظ ؛  مـن 
  . حفظه

ومل يـرد فيـه تكبـري ، يؤخذ من هذا احلديث مشروعية التكبري لسجود الـتالوة    
وســــجود ، لــــتالوة ســــجود ا فالظــــاهر أنَّ  .وســــجد ،  ه كــــربَّ بــــل ورد أنَّــــ؛ إحــــرام 

اخلـــروج منـــه ال  فـــإنَّ ؛ وكمـــا ال حيتـــاج إىل حترميـــه ، الشـــكر ال حيتـــاج إىل حترميـــه 
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ـــن احلـــــدث . وســـــالم ،  حيتـــــاج إىل تشـــــهدٍ  ـــل التســـــامح يف الطهـــــارة مــ وإذا حصــ
ب أوىل  فإنَّ ؛ األصغر    .ما ذكر من 

ــــا الــذكر يف سجأمَّـ    ـــــــود التــ ــــو مـا ذكــره الصنعـــــــفه؛ الوة ــ ـــ ن يقــول ــ : اين هنــا 
حبولـه وقوتـه وبصـره ، مسعـه  وشـقَّ ، ره وصـوَّ ، لـذي خلقـه { سجد وجهـي ؛ ل "

} أخرجــــه أمحــــد ، وأصــــحاب الســــنن ، واحلــــاكم ، والبيهقــــي ، وصــــحَّحه ابــــن 
ــــره : { ف ــــاكم يف آخــ ـــــكن ، وزاد احلــ ـــــالقني السـ ــــن اخلـ ــــارك هللا أحســ ــ } ، ويف تب

اكتـب يل  اللهـمَّ  كان يقـول يف سـجود الـتالوة : حديث ابن عباس : { أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص
ــا وزرا ، واجعلهــا يل عنــدك ذخــراً ، ــا عنــدك أجــرا  وتقبلهــا مــين  ، وضــع عــين 

  .} " اهـ كما تقبلتها من عبدك داود 
ــِن َعبَّــاسٍ : { وقــد ورد    : َجــاَء َرُجــٌل ِإَىل النـَّـِيبِّ  َقــالَ رضــي هللا عنهمــا ؛  َعــِن اْب
ُ َعَلْيــِه َوَســلَّمَ  لَّىَصــ َّ َ َرُســوَل هللاِ  فـََقــالَ ؛  ا ئِــٌم َكــَأّينِ  : :  َ  َ َلــَة َوَأ ِإّينِ رَأَيـْتُــِين اللَّيـْ

ــَجَرُة ِلُســُجوِدي َفَســَجْدتُ  ؛ ُأَصــلِّي َخْلــَف َشــَجَرةٍ  ، َفَســِمْعتـَُها  ، َفَســَجَدِت الشَّ
َا ِعنْ  َوِهَي تـَُقولُ  َا وِْزرًا َدَك َأْجرًا: اللَُّهمَّ اْكُتْب ِيل ِ ، َواْجَعْلَها ِيل  ، َوَضْع َعينِّ ِ

ـــَدَك ُذْخـــرًا ـــِدَك َداُودَ  ِعْن ـــْن َعْب ورد يف كمـــا  )١(} ، َوتـََقبـَّْلَهـــا ِمـــينِّ َكَمـــا تـََقبـَّْلتَـَهـــا ِم
ـــدٍ  َعْبـــُد هللاِ حـــديث : {  ـــُن زَْي ـــالَ   ْب ـــَر َرُســـوُل ِهللا َصـــلَّى هللاُ عَ  َق ـــا أََم ـــِه : َلمَّ َلْي

لنَّاقُوِس لُِيْضـَرَب بِـِه لِلنَّـاِس ِيف اجلَْْمـِع لِلصَّـَالِة  ِ ئِـٌم َرُجـٌل ؛ َوَسلََّم  َ  َ طَـاَف ِيب َوَأ
ُقوًساً  َ َ َعْبَد ِهللا أَتَِبيـُع النَّـاُقوسَ  ، فـَُقْلُت َلهُ  ِيف َيِدهِ  َحيِْمُل  : َمـا َتْصـَنُع  ؟ قَـالَ  : 
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ـٌر  ، قَالَ  ْدُعو بِِه ِإَىل الصََّالةِ : نَ  : فـَُقْلتُ  ؟ قَالَ  بِهِ  : أََفَال أَُدلَُّك َعَلى َمـا ُهـَو َخيـْ
: تـَُقوُل ُهللا َأْكبَـُر هللاُ َأْكبَـُر، ُهللا َأْكبَــُر  ، قَالَ  : بـََلى : فـَُقْلُت َلهُ  ؟ قَالَ  ِمْن َذِلكَ 
، َأْشَهُد أَنَّ ُحمَمَّـًدا  َال إَِلَه ِإالَّ هللاُ  ، َأْشَهُد َأنْ  ، َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ هللاُ  ُهللا َأْكبَـرُ 

ـــــًدا َرُســـــوُل هللاِ  َرُســـــوُل هللاِ  ، َحـــــيَّ َعلَـــــى  ، َحـــــيَّ َعلَـــــى الصَّـــــَالةِ  ، َأْشـــــَهُد َأنَّ ُحمَمَّ
ــرُ  ، َحــيَّ َعَلــى اْلَفــَالحِ  الصَّــَالةِ  ــُر هللاُ َأْكبَـ َال إِلَــَه  ، ، َحــيَّ َعَلــى اْلَفــَالِح، ُهللا َأْكبَـ

ــــَر بَِعيــــٍد  هللاُ ِإالَّ  ــــالَ ، ، ُمثَّ اْســــَتْأَخَر َغيـْ ــــولُ  ُمثَّ َق : ِإَذا أُِقيَمــــِت الصَّــــَالُة، هللاُ  : تـَُق
ـــًدا َرُســـوُل هللاِ  َأْكبَــــُر ُهللا َأْكبَــــرُ  ، َحـــيَّ  ، َأْشـــَهُد أَْن َال إِلَـــَه ِإالَّ ُهللا، َأْشـــَهُد َأنَّ ُحمَمَّ

، هللاُ  َالةُ ، قَـْد قَاَمـِت الصَّـ ، قَـْد قَاَمـِت الصَّـَالةُ  َعَلى الصََّالِة، َحيَّ َعَلى اْلَفـَالحِ 
ــُر، َال إِلَــَه ِإالَّ هللاُ  ــُر هللاُ َأْكبَـ فــاعترب النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ذلــك تنبيهــا علــى شــرعية  )١(} َأْكبَـ

  .  و التوفيق، األذان 
  

ـــن أيب بكـــــرة   -١٨/٣٣٠      كـــــان إذا جـــــاءه خـــــربٌ   النـــــيب ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ : { وعــ
  . رواه اخلمسة إال النسائي }  ساجداً  ه خرَّ يسرُّ 
  
سـجد النـيب صـلى هللا { وعن عبد الرمحن بن عـوف  قـال :  -١٩/٣٣١  

ـــلم  ين  إنَّ  ، فقـــــال :مث رفـــــع رأســـــه ، فأطـــــال الســـــجود ؛ عليـــــه وســ ؛ جربيـــــل أ
  . حه احلاكموصحَّ ، رواه أمحد   شكراً } فسجدتُ ، فبشرين 
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ــــن عــــ -٢٠/٣٣٢   ــــرباء ب ــــاً إىل  أنَّ : { ازب  وعــــن ال النــــيب ملسو هيلع هللا ىلص بعــــث علي

ســالمهم  -فــذكر احلــديث –الــيمن  فلمــا قــرأ رســول هللا ؛ قــال : فكتــب علــي 
وأصــله ، رواه البيهقــي  ســاجداً شــكراً  تعــاىل علــى ذلــك } ملسو هيلع هللا ىلص الكتــاب خــرَّ 

  . يف البخاري
وكــذلك حــديث ، مشـروعية ســجود الشـكر  يؤخـذ مــن حـديث أيب بكــرة   

نَّ  نَّ أ عبد الرمحن بن عوف  { : هللا عـز وجـل قـال  جربيل بشر النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
فســـجد شـــكراً  علـــى  )١(}ـــا عشـــراً صـــالًة صـــلَّى هللا عليـــه  ى عليـــهمـــن صـــلَّ 

  .ذلك 
ــ     : " واليســجد للشــكر يف الصــالة قــوًال ا قــول الصــنعاين عــن اإلمــام حيــىي أمَّ

س بـه واحـداً ؛ إذ لــيس مـن توابعهــا " فهــ ، لكــن إذا جـاء اخلــرب الســار ؛ ذا ال 
ــــالة  ــــاء الصــ ــــجد ؛ واإلنســـــان يف أثنــ ــــه  فالظــــــاهر أنَّ ؛ فســ ـــك جــــــائز لــ  ألنَّ ؛ ذلـــ
نـَّ. السجود من أعمال الصالة  يقـاتلون  ه لـو أرسـل اإلمـام جيشـاً وميثل لـذلك 

نتصارهم ، الكفار  فلـه أن يسـجد سـجدة ، وهو يف الصالة ؛ وجاءته البشارة 
ا الطلـق  امـرأة رجـلٍ  ذلـك لـو أنَّ  ومثـل. الشكر يف الصالة  وقـام يصـلي ، أصـا
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ــويف أثنـاء الصــالة بُ ،  نَّــشِّ حيــث ؛  فسـجد مل يكــن ذلــك ممنوعــاً ، ه رزق ولــدا ر 
  .السجود من أعمال الصالة  أنَّ 

وينبغــــي للعبــــد أن ،  ســــجود الشــــكر علــــى األمــــر الســــار مشــــروعٌ  واملهــــم أنَّ     
هــذا الــذي يظهــر يل ؛ ان يف الصــالة حــىت ولــو كــ؛ شــكرا  عــز وجــل ؛ يفعلــه 

  . وصحبه، وعلى آله ، وصلى هللا على نبينا دمحم ، و التوفيق 
 

 حبمد اهللا شرح الد الثاني من التعليق 
َّ
مت

على سبل السالم ويليه شرح الد الثالث 

  وأوله الباب التاسع باب صالة التطوع
 


