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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 باب سجود السهو وغيره

ْهِو َوَغْيِرِه[  ]َباُب ُسُجوِد السَّ

 الشرح: 

تضمن هذا الباب أحكام سجود السهو, وضم إليه المصنف ما يتعلق بسجود 

 القرآن, وسجود الشكر.

 .فالسجود من أفضل العبادات التي تقرب من اهلل 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}قال تعالى:  

 .[77]الحج: {ڻ ڻ ں ں ڱ

 بالركوع السجود ألهنما أظهر شعائر الصالة. فأمر اهلل 

 .زد على ذلك أنه عالمة على الخضوع, والتذلل, والتواضع هلل 

ولما كانت عادة اإلنسان أن يخطئ يف صالته, إما لنسيان, أو لنحوه, ال سيما 

والشيطان يحرص كل الحرص على أذية اإلنسان بالوسوسة له, وإشغاله, وغير ذلك, 

 سجود السهو. ع اهلل شر

  :أنواع السهو 

 السهو يقع على ثالثة أنحاء: 

 الزيادة.األول: 

 النقصان.الثاين: 

 الشك. الثالث: 

فإذا علم هذا, فإن الزيادة المؤثرة, أو النقصان المؤثر, أو الشك المؤثر, هو ما كان 

 يف األركان, أو يف الواجبات.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

فال سجود فيه على الصحيح من أقوال وأما ما كان يف المستحبات والمباحات 

 أهل العلم.

  :فائدة: األحاديث اليت ثبتت يف سجود السهو 

تعالى, ونقله  , كما نص على ذلك الخطابي ويف  سجود السهو خمسة أحاديث

 تعالى يف المغني, وهي أحاديث الباب التي سيذكرها المصنف  عنه ابن قدامة 

 تعالى.

  :حكم سجود السهو 

 :اختلف أهل العلم يف حكم سجود السهو إلى أقوال, بعد اتفاقهم على مشروعيته

تعالى أنه قال: إذا كان سجود السهو من نقصان يف  ما جاء عن مالك األول: 

 الصالة فهو واجب, وإن كان للزيادة يف الصالة فليس بواجب. 

 قال: ألنه سجود ال تبطل الصالة برتكه فلم يكن واجًبا.

نقل اإلمام يحيى بن سالم العمراين يف البيان عن الكرخي, قال: ليس ألبي  الثاين:

 حنيفة فيه نص, والذي يقتضيه مذهبه أنه واجب.

أما من حيث الحكم فهو واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ ألن النبي 

 وألنه جابر للواجبات., أمر به, وفعله ملسو هيلع هللا ىلص

  :حمل سجود السهو 

 السهو إلى أقوال: اختلفوا يف محل سجود 

تعالى إلى أن سجود السهو قبل السالم, سواء كان من  ذهب الشافعي األول: 

 زيادة, أو من نقصان.

إلى أن السجود بعد السالم, سواء كان من زيادة, أو من  ذهب أبو حنيفة الثاين: 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 نقصان.

 تعالى. وهذا هو القول القديم لإلمام الشافعي 

إلى أن السجود كله قبل السالم, إال يف الموضعين  مد وذهب اإلمام أحالثالث: 

أنه سجد فيهما بعد السالم, وستأيت معنا  ملسو هيلع هللا ىلصالذين ورد فيهما النص من النبي 

 .النصوص إن شاء اهلل 

  :صفة سجود السهو 

سجود السهو كبقية السجود, يسبح فيه اإلمام كبقية الصالة, ويكرب له يف حال 

 االنتقال. 

  :حكم سجود املأموم للسهو إن كان بعد السالم 

وال يلزم المأموم سجوًدا إن كان سجود السهو بعد السالم, وهذا عليه االتفاق من 

 أهل العلم.

 ولم يخالف يف هذا إال مكحول, فإنه قام عن قعود اإلمام, فسجد سجديت السهو.

  :حكم متابعة اإلمام يف سجود السهو 

هو الساهي, فيجب على جميع المأمومين أن يسجدوا للسهو, وأما إن كان اإلمام 

 وأن يتابعوه إذا سجد للسهو قبل السالم.

وإن سجد اإلمام بعد السالم وجبت المتابعة على كل من دخل معه من بداية 

 الصالة, وانتهت صالته مع انتهاء صالة اإلمام.

السهو, أو يتم ما  واختلفوا فيمن فاتته بعض الصالة, هل يتابع اإلمام يف سجود

 بقي له من الصالة: 

والذي يظهر إن كان ما سجده اإلمام قد حضره المأموم, فعليه أن يسجد حين 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ينتهي من صالته, وإن كان ما سجد فيه اإلمام لم يدركه المأموم فليس عليه سجود.

كرجل دخل الصالة واإلمام يف الركعة الثالثة, وحصل لإلمام سهو يف الركعة 

 , فليس على المأموم سجود يف حالة إذا كان سجود اإلمام للسهو بعد السالم.الثانية

أما إذا كان سجود اإلمام للسهو قبل السالم فيجب عليه متابعة اإلمام, لما يف 

 الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِّ

َما ُجِعَل اإِلَماُم لُِيْؤَتمَّ »َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي إِنَّ

نَا بِِه، َفالَ َتْخَتِلُفوا َعَلْيِه، َفإَِذا َرَكَع، َفاْرَكُعوا، َوإَِذا َقاَل: َسِمَع اهَّللُ لَِمْن َحِمَدُه، َفُقوُلوا: َربَّ 

َلَك الَحْمُد، َوإَِذا َسَجَد َفاْسُجُدوا، َوإَِذا َصلَّى َجالًِسا، َفَصلُّوا ُجُلوًسا َأْجَمُعوَن، َوَأقِيُموا 

فَّ فِي  الَةِ الصَّ فِّ ِمْن ُحْسِن الصَّ الَِة، َفإِنَّ إَِقاَمَة الصَّ  .(1) «الصَّ

 

       
 

     

 

  

                                                           

 (.414(, ومسلم )722أخرجه البخاري )( 1) 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 من نسي التشهد األوسط

 ْبِن ُبَحْينََة  َعنْ ) – 623
ِ
 اهلُل َتَعاَلى َعنْهُ -َعْبِد اهلل

َ
َصلَّى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِيَّ »: - َرِضي

ْكَعَتيِْن اْْلُوَلَيْيِن، َوَلْم َيْجِلْس، َفَقاَم النَّاُس َمَعُه، َحتَّى إَِذا َقَضى  بِِهُم الظُّْهَر، َفَقاَم فِي الرَّ

َم، ُثمَّ  اَلَة، َواْنَتَظَر النَّاُس َتْسِليَمُه، َكبََّر َوُهَو َجالٌِس. َوَسَجَد َسْجَدَتْيِن، َقْبَل َأْن ُيَسلِّ الصَّ

ْبَعةُ , (1)«لَّمَ َس   (.َوَهَذا َلْفُظ اْلُبَخاِريِّ , َأْخَرَجُه السَّ

ُيَكبُِّر فِي ُكلِّ َسْجَدٍة َوُهَو َجالٌِس َوَسَجَد النَّاُس َمَعُه، َمَكاَن َما »َوفِي ِرَواَيٍة لُمْسلٍِم: 

 (.(2) «َنِسَى ِمَن اْلُجُلوسِ 

 الشرح: 

 التشهد األوسط.ساق المصنف الحديث لبيان حكم من ترك 

, ومالك هو هو عبد اهلل بن مالك ابن بحينة : «وعن عبد اهَّلل بن بحينة» قوله:

 أبوه, وبحينة هي جدته, وقيل: أمه.

 صلى هبم الظهر جماعة. :أي «صلى بهم الظهر ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله:

ترك التشهد األول نسياًنا, أو التشهد  :أي «فقام يف الركعتين اْلوليين» قوله:

 األوسط على قول بعضهم.

 للتشهد األول. :أي «ولم يجلس» قوله:

  :حكم اجللوس للتشهد األول 

جربه  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث يدل على أن الجلوس للتشهد األول من الواجبات؛ ألن النبي 

                                                           

( 1177)والنسائي يف مواطن منها  (,1034)وأبو داود  (,070)ومسلم  (,928)أخرجه البخاري ( 1)

 .(22820( )22818)وأحمد يف مواطن منها  (,1201)وابن ماجه  (,381)والرتمذي  (,1179)

 .(1230)وهي رواية البخاري  (,070)أخرجه مسلم ( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 بسجود السهو.

 .ملسو هيلع هللا ىلصاقتداء بالنبي  :أي «فقام الناس معه» قوله:

 انتهى منها. :أي «حتى إذا قضى الصالة» قوله:

سجد للسهو قبل  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  :أي «وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس» قوله:

 السالم.

 للسهو. :أي «وسجد سجدتين» قوله:

, فسيأيت أنه «تشهد ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »وأما حديث: : «قبل أن يسلم ثم سلم» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصشاذ, ولم يثبت عن النبي 

اإلمام البخاري, واإلمام مسلم, واإلمام أحمد,  :أي «أخرجه السبعة» قوله:

 واإلمام أبو داود, واإلمام الرتمذي, واإلمام النسائي, واإلمام ابن ماجه.

 أن هذا اللفظ أخرجه اإلمام البخاري  :أي «وهذا اللفظ للبخاري» قوله:

 تعالى, وبقيتهم قد يخالفونه يف بعض األلفاظ.

وهذا لبيان أن لكل سجود تكبيرة, : «يكبر يف كل سجدةويف رواية لمسلم: » قوله:

 حتى وإن كان زائًدا عن الصالة.

 ال يلزم له القيام. :أي «وهو جالس» قوله:

اقتداء بإمامهم, ولما يف : «وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس» قوله:

َما ُجِعَل »: الصحيحين وقد سبق معنا من حديث أبي هريرة  اإِلَماُم لُِيْؤَتمَّ بِِه، َفالَ إِنَّ

 .«َتْخَتِلُفوا َعَلْيهِ 

  :سجود السهو جيزئ سواء كان قبل السالم, أم بعد السالم 

وهذا الحديث حجة على أن من ترك التشهد األوسط أنه يسجد للسهو قبل 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 السالم, وقد اختلف العلماء يف ذلك: 

 فمنهم من منع من ذلك.

 ومنهم من أجازه.

أنه يجزئ سواء كان السجود للسهو قبل السالم, أو بعد السالم,  :والصحيح

 فأيهما فعل أجزأه ذلك. 

  :األفضل يف سجود السهو 

 األفضل يف سجود السهو أربع حاالت: 

 األفضل أن يسجد اإلمام للزيادة يف الصالة بعد السالم.الحالة األولى: 

 اآليت يف الباب. لحديث ابن مسعود 

األفضل أن يسجد للنقصان يف الصالة قبل السالم, لحديث عبد اهلل : الحالة الثانية

 بن مالك ابن بحينة يف الباب.

 الشك يف الصالة.الحالة الثالثة: 

 إن كان قد بنى على اليقين سجد قبل السالم.

 إن كان سجوده للشك يكون بعد السالم.

 وضابط السجود الذي ُيبنى على اليقين, أن يبني على األقل.

كرجل دخل يف الصالة, فلما صلى ثالث ركعات, تشكك, هل صلى ثالًثا, أم 

ركعتين, فطرح الشك وهو الركعة الثالثة, فهنا بنى على اليقين, واليقين هو األقل؛ 

ألن الثالثة مشكوك فيها, وإن كان قد وقع يف نفسه تشكك, ثم تحرى الصواب, وكان 

 لركعة, فالسجود بعد السالم.الصواب عنده, هو إطراح الركعة, أو إثبات ا

 سجد بعد السالم يف حالتين:  هأنملسو هيلع هللا ىلص النبي  وجاء عن

ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى بِنَا َرُسوُل اهَّللِ », َقاَل: يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة األولى: 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

اَها َأُبو ُهَرْيَرَة َولَكِْن َنِسيُت  -إِْحَدى َصالََتِي الَعِشيِّ  َقاَل:  -َأَنا  َقاَل اْبُن ِسيرِيَن: َسمَّ

َكَأ َعَلْيَها َكَأنَّهُ  َم، َفَقاَم إَِلى َخَشَبٍة َمْعُروَضٍة فِي الَمْسِجِد، َفاتَّ  َفَصلَّى بِنَا َرْكَعَتيِْن، ُثمَّ َسلَّ

ُه اْلَْيَمَن  َغْضَباُن، َوَوَضَع َيَدُه الُيْمنَى َعَلى الُيْسَرى، َوَشبََّك َبيَْن َأَصابِِعِه، َوَوَضَع َخدَّ

َرَعاُن ِمْن َأْبَواِب الَمْسِجِد، َفَقاُلوا: َقُصَرِت عَ  ِه الُيْسَرى، َوَخَرَجِت السَّ َلى َظْهرِ َكفِّ

َماُه، َوفِي الَقْوِم َرُجٌل فِي َيَدْيِه ُطوٌل،  الَُة؟ َوفِي الَقْوِم َأُبو َبْكرٍ َوُعَمُر، َفَهاَبا َأْن ُيَكلِّ الصَّ

الَُة؟ َقاَل: ُيَقاُل َلُه: ُذو الَيَدْيِن، َقاَل  َلْم َأْنَس َولَْم »: َيا َرُسوَل اهَّللِ، َأَنِسيَت َأْم َقُصَرِت الصَّ

َم َفَصلَّى َما َتَرَك, ُثمَّ َسلََّم, ُثمَّ  «َأَكَما َيُقوُل ُذو الَيَدْينِ »َفَقاَل:  «ُتْقَصرْ  َفَقاُلوا: َنَعْم, َفَتَقدَّ

َل, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َوَكبََّر, ُثمَّ َكبََّر َوَسَجَد مِْثَل ُسُجوِدِه َأْو َكبََّر َوَسَجَد مِْثَل ُسُجودِِه َأْو َأْطوَ 

ْيٍن, َأْطَوَل, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َوَكبََّر, َفُربََّما َسَأُلوُه: ُثمَّ َسلََّم؟ َفَيُقوُل: ُنبِّئُْت َأنَّ ِعْمَراَن ْبَن ُحَص 

 .(1) «َقاَل: ُثمَّ َسلَّمَ 

 بن مسعود الحالة الثانية: 
ِ
َصلَّى »: يف صحيح اإلمام مسلم من حديث َعبُْد اهلل

ا اْنَفَتَل َتَوْشَوَش اْلَقْوُم َبْينَُهْم, َفَقاَل «َخْمًساملسو هيلع هللا ىلص بِنَا َرُسوُل اهَّللِ  َقاُلوا:  «َما َشْأُنُكْم؟», َفَلمَّ

اَلِة؟ َقاَل:   َهْل ِزيَد فِي الصَّ
ِ
ْيَت َخْمًسا, َفاْنَفَتَل, , قَ «َل »َيا َرُسوَل اهلل اُلوا: َفإِنََّك َقْد َصلَّ

َما َأَنا بََشٌر ِمْثُلُكْم َأْنَسى َكَما َتنَْسْونَ »ُثمَّ َسَجَد َسْجَدَتْيِن, ُثمَّ َسلََّم, ُثمَّ َقاَل:  َوَزاَد ابُْن  «إِنَّ

 .(2) «نِ َفإَِذا َنِسَي َأَحُدُكْم َفْليَْسُجْد َسْجَدَتيْ »ُنَمْيٍر فِي َحِديثِِه 

 

       
 

     

                                                           

 (.073(, ومسلم )492أخرجه البخاري )( 1) 

 (.072أخرجه مسلم )( 2) 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 السجود بعد السالم

إِْحَدى َصاَلتِي اْلَعِشيِّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َصلَّى النَّبِيُّ »َقاَل:  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 623

ِم اْلَمْسِجِد، َفَوَضَع َيَدُه َعَلْيَها، َوفِي اْلَقْومِ   َرْكَعَتْيِن، ُثمَّ َسلََّم، ُثمَّ َقاَم إِلَى َخَشَبٍة فِي ُمَقدَّ

َماُه، َوَخَرَج َسَرَعاُن النَّاِس، َفَقاُلوا: َأُقِصرَ  اَلُة! َأُبو َبْكرٍ َوُعَمُر، َفَهاَبا َأْن ُيَكلِّ ِت الصَّ

اَلُة ، َذا اْلَيَدْيِن، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَرُجٌل َيْدُعوُه النَّبِيُّ   ?َأَنِسيَت َأْم ُقِصَرِت الصَّ

َقاَل: َبَلى, َقْد َنِسيَت, َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن ُثمَّ َسلََّم, ُثمَّ َكبََّر,  «لَْم َأْنَس َوَلْم ُتْقَصرْ »َفَقاَل: 

]ُثمَّ َوَضَع َرْأَسُه, َفَكبََّر, َفَسَجَد مِثَْل َسَجَد مِْثَل ُسُجودِِه, َأْو َأْطَوَل ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َوَكبََّر, فَ 

  .ُمتََّفٌق َعَلْيِه, َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ  .(2) «([1ُسُجوِدِه, َأْو َأْطَوَل, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َوَكبََّر)

 .(3) «َصاَلُة الَْعْصرِ »َوفِي ِرَواَيٍة لُِمْسلٍِم: 

َبِي َداُوَد, َفَقاَل: 
ِ

  .(4) «"َأْي نََعمْ ": َفَأْوَمُئوا «?َأَصَدَق ُذو اْلَيَدْينِ »َوأل

 فِي 
َ

ِحيَحْينِ »َوِهي  .(0) « َفَقاُلوا»َلكِْن بَِلْفِظ:  «الصَّ

 فِي ِرَواَيٍة َلُه: 
َ

نَُه اهَّللُ َتَعاَلى َذلَِك َوَلْم َيْسُجْد »َوِهي  .(1) «َحتَّى َيقَّ

 الشرح: 

ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اهَّللِ »: وقد أخرج الحديث مسلم من حديث ِعْمَراَن ْبِن ُحَصيٍْن 

                                                           

 زيادة عن المخطوط. ((1

 .(073)ومسلم  (,1228)أخرجه البخاري ( 2)

 .(88) (073)أخرجه مسلم ( 3)

 .   (1009وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود ), بسند صحيح, (1009)أخرجه أبو داود ( 4)

 .(073)ومسلم  (,1229)أخرجه البخاري ( 0)

خاصة  ,بسند ضعيف, من طريق محمد بن كثير بن أبي عطاء, وهو يروي المناكير (1012)أخرجه أبو داود ( 1)

وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي الصحيحين.  وهذا منها, الرواية تخالف ما يف ,عن األوزاعي

 .   (194داود )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

َم فِي َثاَلِث َرَكَعاٍت، ُثمَّ َدَخَل َمنِْزَلُه، َفَقاَم إَِلْيِه َرُجٌل ُيَقاُل َلُه  َصلَّى اْلَعْصَر، َفَسلَّ

اْلِخْرَباُق، َوَكاَن فِي َيَدْيِه ُطوٌل، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَّللِ َفَذَكَر َلُه َصنِيَعُه، َوَخَرَج َغْضَباَن َيُجرُّ 

َم، »ِرَداَءُه، َحتَّى اْنَتَهى إَِلى النَّاِس، َفَقاَل: َأَصَدَق َهَذا َقاُلوا: َنَعْم،  َفَصلَّى َرْكَعًة، ُثمَّ َسلَّ

 .(1) «َدَتْيِن، ُثمَّ َسلَّمَ ُثمَّ َسَجَد َسْج 

هما الظهر, صاليت العشي:  «إحدى صالتي العشي ركعتين ملسو هيلع هللا ىلصصلى النبي » قوله:

والعصر, وقد جاء مصرًحا به أنه العصر, وسميتا بصاليت العشي؛ ألهنما تقعان يف 

 وقت العشي, وهو ما كان, بعد زوال الشمس نصف النهار.

 كان مقيًما. ملسو هيلع هللا ىلصوكان حقه أن يصلي أربع ركعات؛ ألنه 

 وذلك بسبب النسيان.: «ثم سلم» قوله:

 ليتكئ عليها. :أي «ثم قام إلى خشب يف مقدم المسجد » قوله:

 .«قام كالمغضب ملسو هيلع هللا ىلصأنه »ويف رواية: 

واستدل هبا العلماء على أن من وقع منه تقصير يف باب العبادة, حتى ولو لم يعلمه 

 يف قلبه. يجد أثًرا

 جواز االتكاء, وأن ذلك ليس من خوارم المروءة. فيه: «فوضع يده عليها» قوله:

 جواز القيام من مكان وموضع الصالة قبل أن يأيت باألذكار. وفيه:

 بشر, ينسى كما ينسى البشر. ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وفيه:

 .ملسو هيلع هللا ىلصويغضب كما يغضب البشر, إال أنه 

 ., فيغضب هلل كان ال ينتقم لنفسه, إال أن تنتهك حرمة من محارم اهلل 

, وذكرهما دون ملسو هيلع هللا ىلصممن صلى مع النبي  :أي «ويف القوم أبو بكر وعمر» قوله:

                                                           

 (.074أخرجه مسلم )( 1) 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 , وأجل أصحابه.ملسو هيلع هللا ىلصغيرهما؛ ألهنما من أكثر الناس مالزمة للنبي 

 }عنه يف كتابه:  , قال اهلل ملسو هيلع هللا ىلصلمعرفتهما التامة بمنزلته : «فهابا أن يكلماه» قوله:

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 .[129التوبة: ] {ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  

وحصل ذلك لكمال اتباعهما, فإهنما خشيا أن يكون قد نقص يف الصالة ولم 

 ؛ ألن الزمن زمن تشريع, فينتظرا منه الحكم. ملسو هيلع هللا ىلصيتكلم النبي 

خرج من كان يسرع يف الخروج من المسجد,  :أي «وخرج سرعان الناس» قوله:

 إما لقضاء حوائجهم, أو لغير ذلك من الشؤون.

 وظنوا ذلك؛ ألن الزمن زمن تشريع.: «فقالوا قصرت الصالة» قوله:

 أنه ينبغي على المسلم التثبت يف نقل األخبار, واالنتظار حتى يستقر األمر. وفيه:

دعاء الناس باأللقاب وذلك إن  يه:وف «ذا اليدين ملسو هيلع هللا ىلصورجل يدعوه النبي » قوله:

كان صاحب اللقب يرضى بذلك, وال يغضب منه, وقد جاء يف بعض الروايات أنه 

 الخرباق.

 أن السبب يف تسميته بذي اليدين طول اليدين. :أي «ويف يديه طول» قوله:

جواز سؤال المفضول  فيه: «فقال يا رسول اهَّلل أنسيت، أم قصرت» قوله:

 للفاضل.

 تثبت يف األمر.ال وفيه:

جواز إخبار اإلنسان عما حصل منه, ولو  وفيه: «فقال: لم أنَس، ولم تقصر» قوله:

 خالف الواقع, وهو متيقن بأن ذلك ليس بكذب, وال يؤثر يف عدالته.

ينسى كما ينسى البشر, إذ أنه نسي حتى لم يذكر أنه نسي, ولم  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وفيه:



 
 

03 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 يشعر بذلك.

جواز تحديث الفاضل بما وقع منه, بدون  فيه: «نسيتفقال: بلى قد » قوله:

 تطاول, وال احتقار.

 .«أصدق ذو اليدين»تثبت من ذلك وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية أن النبي 

 .«نعم»قالوا: 

سأل  ملسو هيلع هللا ىلصوليس يف هذا حجة للمعتزلة, من أن خرب اآلحاد غير مقبول, فإن النبي 

 يتثبت من فعل نفسه. أن ملسو هيلع هللا ىلصآخر, وما زال يف خرب اآلحاد, وإنما أراد النبي 

 أتم الذي عليه. :أي «فصلى ركعتين» قوله:

 سالم الخروج من الصالة. :أي «ثم سلم» قوله:

 للسهو. :أي «ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول » قوله:

أطول من سجوده  :أي «ثم رفع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول»  قوله:

 األول.

سلم من  ملسو هيلع هللا ىلصولم يذكر هنا أنه , من السجدة الثانية :أي «ثم رفع رأسه فكبر» قوله:

 مع أنه ال بد من السالم بعد السجدتين., سجود السهو

 وهذا من فوائد جمع الطرق.: «ويف رواية لمسلم: صالة العصر» قوله:

 وال يضر من حيث الحكم كوهنا صالة العصر, أو الظهر.

 يف سننه. :أي «وْلبي داود» قوله:

ٺ  ٺ  }يقول يف كتابه:  التثبت, واهلل  وفيه: «و اليدينقال: أصدق ذ» قوله:

ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 .«فتثبتوا»ويف قراءة أخرى صحيحة: , [1الحجرات: ] {ڦ
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 أن يتبين ويتثبت من فعل نفسه. ملسو هيلع هللا ىلصوذو اليدين ليس بفاسق, ولكن أراد النبي 

 جواز العمل باإلشارة. وفيه: «فأومئوا أي نعم» قوله:

وهذه الزيادة شاذة, من طريق حماد بن زيد, عن أيوب, عن ابن سيرين, عن أبي 

 به. هريرة 

 , إال حماد بن زيد.«فأومئوا»قال أبو داود: ولم يذكر: 

أن الذي يف الصحيحين  :أي «فقالوا»وهي يف الصحيحين، ولكن بلفظ: » قوله:

 أس., دون اإليماء بالر«فقالوا»بلفظ: 

فإن تذكير المأموم لإلمام  :«ويف رواية له: ولم يسجد حتى يقنه اهَّلل ذلك» قوله:

 يقين.

 الرواية ضعيفة, من طريق محمد بن كثير الصنعاين وهو ضعيف.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 من قال في سجود السهو تشهد

 اهلُل َتَعاَلى َعنْهُ  -ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن  َوَعنْ ) – 623
َ

َصلَّى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِيَّ »: -َرِضي

َد، ُثمَّ  نَُه,  .(1) «َسلَّمَ  بِِهْم، َفَسَها َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن، ُثمَّ َتَشهَّ َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوالتِّْرمِِذيُّ َوَحسَّ

َحهُ   (.َواْلَحاكُِم َوَصحَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان مسألة التشهد يف سجود السهو.

ويف هذا الحديث إطالق, إذ لم يحدد السهو أكان يف زيادة, أو يف نقصان, إال أن 

 سجد سجدتين بعد السالم, ثم سلم. ملسو هيلع هللا ىلصالذي فيه أن النبي 

َسلََّم », َقاَل: ويوضح ذلك ما يف صحيح مسلم من حديث ِعْمَراَن ْبِن اْلُحَصْيِن 

, َفَقاَم َرُجٌل «رِ، ُثمَّ َقاَم َفَدَخَل اْلُحْجَرةَ فِي َثاَلِث َرَكَعاٍت، ِمَن اْلَعْص ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهَّللِ 

؟ 
ِ
اَلُة َيا َرُسوَل اهلل ْكَعَة »َبِسيُط اْلَيَدْيِن, َفَقاَل: َأُقِصَرِت الصَّ َفَخَرَج ُمْغَضًبا، َفَصلَّى الرَّ

ْهِو، ُثمَّ َسلَّمَ  َم، ُثمَّ َسَجَد َسْجَدَتِي السَّ  .(2) «الَّتِي َكاَن َتَرَك، ُثمَّ َسلَّ

, فهي من مناكير أشعث بن عبد الملك الحمراين, عن محمد «ثم تشهد»أما زيادة: 

بن سيرين, وقد ضعف هذه الزيادة ابن المنذر, وابن عبد الرب, والبيهقي, والحافظ 

 ابن حجر, رحمة اهلل عليهم أجمعين.

 وقد اختلف العلماء يف التشهد للسهو, والصحيح أن ال تشهد. 

                                                           

تفرد به أشعت بن « ثم تشهد»وقوله:  (.1207)والحاكم  (,380)والرتمذي  (,1038)أخرجه أبو داود ( 1)

ذ. قال الحافظ يف ولذلك ردها غير واحد من أهل العلم, وحكم عليها بالشذو ,عبد الملك الحمراين

 «.ال أحسب يثبت: »(317/ 3)« األوسط»وقال ابن المنذر يف «. زيادة أشعت شاذة: »(88/ 3)« الفتح»

 .  (183وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  قال الحافظ ( 83/ 6تعالى يف الفتح:)  َوفِي ِرَواَيِة َأبِي ُنَعْيٍم فِي

َد ْبَن ِسيِريَن َقْوُلُه َقاَل َلْيَس فِي َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة فِي ِرَواَيِة َأبِي  اْلُمْسَتْخَرِج َسَأْلُت ُمَحمَّ

َد َوَقْد ُيْفَهُم مِْن َقْولِِه  ُنَعْيٍم َفَقاَل َلْم َأْحَفْظ فِيِه َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َشْيًئا َوَأَحبُّ   َأْن َيَتَشهَّ
َّ

إَِلي

َلْيَس فِي َحِديِث َأبِي ُهَرْيَرَة َأنَُّه َوَرَد فِي َحِديٍث َغيِْرِه َوُهَو َكَذلِك فقد َرَواُه َأُبو َداُود 

ِد ْبِن ِسيِريَن َوالتِّْرمِِذّي وبن ِحبَّاَن َواْلَحاكُِم مِْن َطِريِق َأْشَعَث ْبِن َعبِْد اْلَملِِك عَ  ْن ُمَحمَّ

اِء َعْن َأبِي قاَِلَبَة َعْن َأبِي اْلُمَهلَِّب َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن:  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِيَّ »َعْن َخالٍِد اْلَحذَّ

َد ُثمَّ َسلَّمَ   . «َصلَّى بِِهْم َفَسَها َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن ُثمَّ َتَشهَّ

 :  يٌب. َحَسٌن َغرِ َقاَل التِّْرمِِذيُّ

ْيَخْيِن. َوَقاَل اْلَحاكُِم:   َصِحيٌح َعَلى َشْرِط الشَّ

َما روى بن ِسيِريَن َعْن َخالٍِد َغْيَر َهَذا اْلَحِديِث اْنَتَهى َوُهَو مِْن ِرَواَيِة َوَقاَل بن حَبان: 

 اأْلََكابِِر َعِن اأْلََصاِغِر. 

 وبن عبد اْلرب َوَغيِْرِهَما
ّ

َفُه اْلَبْيَهِقي ُموا ِرَواَيَة َأْشَعَث لُِمَخاَلَفتِِه َغْيَرُه مَِن  َوَضعَّ َوَوهَّ

اْلحفاظ َعن بن ِسيِرين, َفإِن اْلَمْحُفوظ َعن بن ِسيِريَن فِي َحِديِث ِعْمَراَن َلْيَس فِيِه ذِْكُر 

ِد.   التََّشهُّ

اُج مِْن َطِريِق َسَلَمَة ْبِن َعْلَقَمَة:  رَّ ِة. َأْيًضا فِي َهِذِه اَوَرَوى السَّ  ْلِقصَّ

ِد َشيًْئا ُد َقاَل: َلْم َأْسَمْع فِي التََّشهُّ ْبِن ِسيِريَن َفالتََّشهُّ
ِ

 . اهـُقْلُت ال

 يف سننه. :أي «رواه أبو داود» قوله:

 يف جامعه. :أي «والترمذي وحسنه» قوله:

 حكم عليه بالحسن, وهي درجة بين الصحيح والضعيف. :أي

عنده  وال عربة بتصحيح الحاكم يف الغالب؛ ألنه : «والحاكم وصححه» قوله:

 واهلل المستعان., شيء من التساهل
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 سجود الشاك في الصالة

 َقاَل: َقاَل َرُسوُل  -  -َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َوَعنْ ) – 628

 
ِ
َفْلَيْطَرِح  ?َأْو َأْرَبًعا َصلَّى َأْثاَلًثا إَِذا َشكَّ َأَحُدُكْم فِي َصاَلتِِه، َفَلْم َيْدِر َكمْ »: ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل

َم، َفإِْن َكاَن َصلَّى َخْمًسا  كَّ َوْلَيبِْن َعَلى َما اْسَتْيَقَن، ُثمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتيِْن َقْبَل َأْن ُيَسلِّ الشَّ

يْطَانِ  (1)َكاَنَتا َتْرِغيًما َشَفْعَن َصاَلَتُه، َوإِْن َكاَن َصلَّى َتَماًما  (.ُمْسلِمٌ َرَواُه  .(2) «لِلشَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان حكم السهو إذا كان مع الشك.

من الرجال والنساء, وأي صالة كانت,  :أي «إذا شك أحدكم يف صالته» قوله:

 سواء كانت فريضة, أم نافلة.

 .«فلم يدر كم صلى أثالًثا، أو أربًعا؟» قوله:

 هو تجويز أمرين ال مرجح ألحدهما.الشك: 

 هو تجويز أمرين مع ترجيح أحدهما, فالراجح يسمى الظن. الظن: 

وهذا ليس على القطع يف كل الصلوات, فقد تشك يف الواحدة ويف الثانية, أو يف 

 الثالثة ويف الثانية. 

  :ذكر حاالت الشك 

 فمن وقع فيه الشك ولم يدِر كم صلى؟ فله حاالت: 

اربة, ولم يتذكر شيًئا يقربه من فليطرح الشك, إذا لم يستطع المقالحالة األولى: 

 الظن الراجح, فليطرح الشك وليبِن على ما استيقن. 

                                                           

 وإهانته وإذالله. ,والمراد: رده خاسئا ,: إلصاقا ألنفه بالرتابأي«: ترغيما» (1)

 .(071) أخرجه مسلم( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 هو األقل؛ ألن الشك وقع يف الزيادة.واليقين: 

وهذا من : «فليبِن على ما استيقن، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم » قوله:

منه,  المواطن التي يشرع فيها السجود قبل السالم, وإن سجد بعد السالم صح ذلك

 ولكن األفضل أن يكون قبل السالم لهذا الحديث الذي بين أيدينا.

 إن كان الحال أنه صلى خمس ركعات. :أي «فإن كان صلى خمًسا» قوله:

كانت السجدتان شافعة لصالته من الوتر إلى  :أي «شفعن له صالته» قوله:

 الشفع.

 أربع ركعات. :أي «وإن كان صلى تماًما» قوله:

إهانة وترغيًما للشيطان؛ ألنه أراد إفساد العبادة  :أي «ترغيًما للشيطان كانتا» قوله:

والصالة على المصلي, فعوقب بزيادة سجودين للمصلي ترفع هبما درجته, ويكفر 

 هبما عن خطئه وزلته.

أن الشك يأيت من الشيطان, لحرصه على إغواء اإلنسان بالوسوسة,  وفيه:

 ونحوها.

أن اإلنسان إذا شك يف صالته, فإنه يعيدها, وهذا غير وذهب بعض أهل العلم إلى 

 .صحيح, فإنه يبني على ما استيقن, والصالة صحيحة, وال يضره ما طرأ عليه

 واهلل أعلم.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 السهو بالزيادة

  َقاَل: -  –)َعِن ابِن َمْسُعودٍ  – 663
ِ
ا َسلََّم قِيَل َلُه: َيا  ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّى َرُسوُل اهلل َفَلمَّ

ٌء؟ َقاَل: 
ْ

اَلِة َشي  َأَحَدَث فِي الصَّ
ِ
ْيَت َكَذا َوَكَذا, َقاَل:  «َوَما َذاَك؟»َرُسوَل اهلل َقاُلوا: َصلَّ

ُه »ِه َفَقاَل: َفَثنَى ِرْجَلْيِه, َواْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة, َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن, َوَسلََّم, ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْينَا بَِوْجهِ  إِنَّ

َما َأَنا َبَشٌر َأْنَسى َكَما َتنَْسْوَن، َفإَِذا َنِسي اَلةِ َشْيٌء َأْنَبْأُتُكْم بِِه، َوَلكِْن إِنَّ ُت َلْو َحَدَث فِي الصَّ

َواَب، َفْلُيتِمَّ َعَلْيِه، ُثمَّ  ُرونِي، َوإَِذا َشكَّ َأَحُدُكْم فِي َصاَلتِِه َفْلَيَتَحرَّ الصَّ لِيَْسُجْد  َفَذكِّ

 ُمتََّفٌق َعَلْيِه. (1)«َسْجَدَتْينِ 

: ْم، ُثمَّ َيْسُجُد » َوفِي ِرَواَيِة الُبَخاِريِّ  .«َفْلُيتِم، ُثمَّ ُيَسلِّ

اَلِم َواْلَكاَلمِ »  ولُِمْسلٍِم: ْهِو َبْعَد السَّ  (.(3) (2)«َسَجَد َسْجَدَتِي السَّ

 الشرح: 

 تعالى الحديث لبيان أن السجود يف الزيادة يكون بعد السالم. ساق المصنف 

 الفريضة.  :أي « ملسو هيلع هللا ىلصصلى رسول اهَّلل » قوله:

 بن مسعود  ملسو هيلع هللا ىلصوزاد النبي 
ِ
: ركعًة خامسًة, كما جاء يف مسلم من حديث َعْبُد اهلل

ا اْنَفَتَل َتَوْشَوَش اْلَقْوُم َبْينَُهْم, َفَقاَل «َخْمًساملسو هيلع هللا ىلص َصلَّى بِنَا َرُسوُل اهَّللِ »  «َما َشْأُنُكْم؟», َفَلمَّ

اَلِة؟ َقاَل:   َهْل ِزيَد فِي الصَّ
ِ
ْيَت َخْمًسا, «َل »َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل , َقاُلوا: َفإِنََّك َقْد َصلَّ

َما َأَنا بََشٌر ِمْثُلُكْم َأْنَسى َكَما َتنَْسْونَ »: َفاْنَفَتَل, ُثمَّ َسَجَد َسْجَدَتْيِن, ُثمَّ َسلََّم, ُثمَّ َقاَل   «إِنَّ

 .(4) «َفإَِذا َنِسَي َأَحُدُكْم َفْليَْسُجْد َسْجَدَتْينِ »َوَزاَد اْبُن ُنَمْيٍر فِي َحِديثِِه 

                                                           

 .(072)ومسلم  (,401)أخرجه البخاري  (1)

 .(072)مسلم  أخرجه ((2

 الحديث زيادة من المخطوط. ((3

 (.072أخرجه مسلم )  ( 1) 



 
 

21 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

َصلَّى الظُّْهَر ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِيَّ »: ويف رواية له من حديث عبد اهلل بن مسعود 

اَلِة َقاَل: «َخْمًسا َم قِيَل َلُه َأِزيَد فِي الصَّ ا َسلَّ ْيَت َخْمًسا,  «َوَما َذاَك؟», َفَلمَّ َقاُلوا: َصلَّ

 .«َفَسَجَد َسْجَدَتْينِ »

, ولم يردوا عليه لظنهم أنه قد حصل يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلصللنبي  ولم يسبح الصحابة 

 شيء من الزيادة؛ ألن الزمن زمن وحي وتشريع.

إليك  هل أوحى اهلل  :أي «رسول اهَّلل أحدث يف الصالة شيء قيل له يا» قوله:

 بشيء من زيادة ولم تخربنا به.

 ما الذي حملكم على مثل هذا السؤال؟ :أي «قال: وما ذاك» قوله:

خمس ركعات, كما جاء مصرًحا به يف بعض  :أي «قالوا: صليت كذا وكذا» قوله:

 الروايات.

 د استقبلهم.كان ق ملسو هيلع هللا ىلصإذ أنه : «فثنى رجليه» قوله:

: ألن الصالة ال تصح إال إلى القبلة, كما قال اهلل : «واستقبل القبلة» قوله:

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ   }

 .[100البقرة: ] {ڻ

للسهو, ويكرب مع كل سجود مثل سائر السجود يف  :أي «فسجد سجدتين» قوله:

 الصالة.

بعد السالم, وهبذا احتج بعض أهل العلم على أن من سها  :أي «ثم سلم» قوله:

 بزيادة يف الصالة, أن يكون سجوده للسهو بعد السالم.

 لوعظهم وتذكيرهم, وبيان ما حصل. :أي «ثم أقبل علينا بوجهه» قوله:

ألنه رسول كريم, وال يشرع يف : «إنه لو حدث يف الصالة شيء أنبأتكم به» قوله:
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 چ چ چ چ ڃ}بالتبليغ, يف قوله تعالى:  وقد أمره اهلل  حقه أن يكتم الوحي,

 گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ

 على الخير. ملسو هيلع هللا ىلص, ولحرص النبي [17]المائدة: {گ گ گ

بالرسالة,  هو بشر أختصه اهلل : «ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» قوله:

وبالنبوة, وفضلة على كثير ممن خلق من عباده تفضياًل له وتشريًفا, فهو سيد ولد آدم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوال فخر كما قال 

وله من خصائص البشرية وصفاهتم, فهو ينسى كما تنسى البشر, ويغضب كما 

يغضبون, وال يملك لنفسه نفًعا, وال ضًرا, وال يعلم من الغيب شيًئا, إال ما علمه اهلل 

. 

ويحتاج إلى األكل, وإلى الشرب, وربما دخل األسواق, ويفعل كثيًرا مما يفعله 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالبشر, 

 .فهذا الحديث يقضي على بدعة الغالة من الصوفية الذين يدعونه من دون اهلل 

 سبحانه وَتَعاَلى:والجمع بين هذا الحديث: 
ِ
 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ} وَقْوُل اهلل

 .[7, 1]اأْلَْعَلى: { ۈٴۇ ۈ ۆ

ليقع  ملسو هيلع هللا ىلص, فقد ينسى النبي {ۈ ۈ ۆ ۆ}بقوله:  فهذه اآلية قد استثناها اهلل 

 التشريع ألمته.

إليه وأمره بالبالغ للناس, فلو  ال ينسى شيًئا مما أوحاه اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصومع ذلك فالنبي 

 نسي, فإن جربيل عليه السالم سيذكره بذلك. ملسو هيلع هللا ىلصقدر أنه 

صالًة ونسي آيًة, ذكروه ففي  ملسو هيلع هللا ىلصولما صلى النبي : «فإذا نسيت فذكروين» قوله:

ْحَمِن ْبِن َأْبَزى  َصلَّى فِي ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِيَّ »: مسند اإلمام أحمد من حديث َعْبِد الرَّ
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ا َصلَّى َقاَل:  : َيا َرُسوَل اهَّللِ  "َأفِي اْلَقْوِم ُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب؟  "اْلَفْجرِ َفَتَرَك آَيًة، َفَلمَّ َقاَل ُأَبيٌّ

يَتَها؟ َقاَل:  ُنِسَخْت آَيةُ  يُتَها  "َكَذا َوَكَذا، َأْو ُنسِّ  .(1) «"ُنسِّ

 ويف الصحيحين  من حديث َعائَِشَة 
ِ
َرُجاًل َيْقَرُأ فِي  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَلْت: َسِمَع َرُسوُل اهلل

ْيِل, َفَقاَل:  َلَقْد َأْذَكَرنِي َكَذا َوَكَذا، آَيًة ُكنُْت ُأْنِسيُتَها ِمْن ُسوَرِة َكَذا  يَ »ُسوَرٍة بِاللَّ

 .(2) «َوَكَذا

إذا وقع له الشك, وهذا كحديث أبي  :أي «إذا شك أحدكم يف صالته» قوله:

 .«فليتحر الصواب», إال أن فيه زيادة معنى وهي: سعيد الخدري 

فيه أنه يتحرى الصواب, وهذا إذا كان ليس فيه أنه يبني على ما استيقن, ولكن 

عنده بعض المرجحات, كأن يذكر أنه يف الرابعة, ومما يدل على أنه يف الرابعة, أنه قرأ 

 يف األولى كذا, ويف الثانية كذا, ويف الثالثة كذا, وهذه هي الرابعة.

 أو يذكر أنه يف الثالثة بحيث أنه يعلم يقينًا أنه قد تشهد التشهد األول.

 يتم الذي يظن أنه لم يأِت به.: «فليتحرى الصواب فليتم عليه» :قوله

 يسجد سجدتين للسهو. :أي «ثم ليسجد سجدتين» قوله:

وهذا من المواطن الذي يكون فيه سجود السهو قبل السالم, عند أن يتحرى 

 الصواب.

: » قوله: ْم، ُثمَّ »َوفِي ِرَواَيٍة لِْلُبَخاِريِّ ، ُثمَّ ُيَسلِّ إال أنه يوضحه الرواية : «َيْسُجْد  َفْلُيتِمَّ

َواَب َفْلُيتِمَّ »: األخرى, عند البخاري من حديث عبد اهلل بن مسعود  َفْلَيَتَحرَّ الصَّ

                                                           

 "الكربى"(, والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي يف 10310أخرجه أحمد )( 1) 

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي 183) "القراءة خلف اإلمام"وأخرجه البخاري يف (, 9240)

 (.981رحمه اهلل )

 (.799(, ومسلم )0039أخرجه البخاري )( 2) 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ْم، ُثمَّ َيْسُجُد َسْجَدَتْينِ   .(1)«َعَلْيِه، ُثمَّ لُِيَسلِّ

 فيكون السجود بعد السالم.

اَلِم َواْلَكاَلمِ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َأنَّ النَّبِيَّ »َولُِمْسِلٍم: » قوله: ْهِو َبْعَد السَّ  .«َسَجَد َسْجَدَتْي السَّ

  قال اإلمام العثيمين  :)تعالى يف رسالة )أحكام سجود السهو  

   :أسباب السهو ثالثة 

 الزيادة.األول: 

 النقص.الثاين: 

 الشك.الثالث: 

 أولًا: الزيادة: 
سجوًدا, أو ركوًعا, متعمًدا بطلت فإذا زاد المصلي يف صالته قياًما, أو قعوًدا, أو 

 صالته.

وإن كان ناسًيا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها, فليس عليه إال سجود السهو, 

 وصالته صحيحة.

وإن كانت الزيادة يف أثنائها وجب عليه الرجوع عنها, ووجب عليه سجود السهو, 

 وصالته صحيحة.

الخامسة ثم يعود, بل بمجرد ما يتذكر, مثاًل: قام يف ركعة خامسة, ما يبقى يصلي 

 أو ُيذكر يعود إلى حاله األول, ويسجد للسهو.

 ثانيًا: النقص: 
 والنقص أنواع: 

                                                           

 (.401أخرجه البخاري )( 1) 
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 األول: نقص األركان: 

إذا نقص المصلي ركنًا من صالته, فإن كانت تكبيرة اإلحرام: فال صالة له, سواء 

 تركها عمًدا, أم سهًوا؛ ألن صالته لم تنعقد.

غير تكبيرة اإلحرام: فإن تركه متعمًدا بطلت صالته, وإن ترك سهًوا؛  وإن كانت

فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية, لغت الركعة التي حصل فيها السهو, وقامت 

 التي تليها مقامها.

وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن 

 المرتوك؛ فيأيت به وبما بعده.

  كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السالم.ويف

شخص نسي السجدة الثانية من الركعة األولى فذكر ذلك وهو مثال ذلك:  وقال:

جالس بين السجدتين يف الركعة الثانية فتلغو الركعة األولى وتقوم الثانية مقامها, 

 سهو ويسلم.فيعتربها الركعة األولى ويكمل عليها صالته ويسلم, ثم يسجد لل

شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة األولى فذكر ومثال آخر: 

ذلك بعد أن قام من الركوع يف الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد, ثم يكمل 

 صالته ويسلم, ثم يسجد للسهو ويسلم.

 تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل:  

الركعة األولى, ثم قام للركعة الثانية, شخص صلى صالة, وأكمل وتوضيح ذلك: 

وبدأ يقرأ الفاتحة, وعند ذلك تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية, فعليه أن يرجع 

 للسجد الثانية, ثم يسجد, ثم يقوم للركعة الثانية, ويكلم صالته.

أن تقوم إلى الصالة, فبينما أنت قد سجدت السجود الثاين من الحالة األخرى: 

نية, ذكرت أنك لم تسجد السجود الثاين من الركعة األولى, فعند ذلك الركعة الثا
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الركعة األولى ُتلغى, وتحسب الركعة الثانية التي صليتها فقط, وتقوم مقام الركعة 

 األولى, فتكلم صالتك من الركعة الثانية وما بعدها.

 الثاين: نقص الواجب: 

لم, وإنما تجربه بسجود السهو إذا جاوزت الواجب ال تعد إليه, هكذا قال أهل الع

لما نسي  ملسو هيلع هللا ىلص, فالنبي فقط, كما تقدم معنا يف حديث عبد اهلل بن مالك ابن بحينة 

 التشهد األول, لم يعد إليه, وإنما جربه بسجود السهو.

 وقال بعض أهل العلم تعود إليه مرة أخرى, ولكن الصحيح هو ما تقدم.

واجبات الصالة متعمًدا بطلت صالته. إذا ترك المصلي واجًبا من وقال العثيمين: 

 وإن كان ناسًيا وذكره قبل أن يفارق محله من الصالة أتى به وال شيء عليه.

وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم 

 يكمل صالته ويسلم, ثم يسجد للسهو ويسلم.

فال يرجع إليه فيستمر يف صالته  وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط

 ويسجد للسهو قبل أن يسلم.

شخص رفع من السجود الثاين يف الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسيًا مثال ذلك: 

التشهد األول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالًسا فيتشهد, ثم يكمل صالته وال 

 شيء عليه.

رجع فجلس وتشهد, ثم يكمل صالته  وإن ذكر بعد أن هنض قبل أن يستتم قائًما

 ويسلم, ثم يسجد للسهو ويسلم.

وإن ذكر بعد أن استتم قائًما سقط عنه التشهد فال يرجع إليه فيكمل صالته, 

 ويسجد للسهو قبل أن يسلم.

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  -  -ما رواه البخاري وغيره, عن عبد اهلل بن بحينة دليل ذلك: 
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األوليين ولم يجلس )يعني التشهد األول( فقام صلى هبم الظهر فقام يف الركعتين 

الناس معه حتى إذا قضى الصالة وانتظر الناس تسليمه كرب وهو جالس فسجد 

 سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.

 الشك: ثالثًا:

 هو الرتدد بين أمرين أيهما الذي وقع.الشك: 

 والشك ال يلتفت إليه يف العبادات يف ثالث حاالت:

 مجرد وهم, ال حقيقة له كالوساوس.إذا كان األولى: 

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

يعني إنسان يوسوس, وما عنده تيقن أنه وقع له شك يف صالته, إنما هي خواطر 

 تأتيه بسبب أمراض.

إذا كثر مع الشخص بحيث ال يفعل عبادة إال تعالى: الثانية:  ثم قال العثيمين 

 حصل له فيه شك.

 وفقه اهلل تعاىل: قال أبو حممد   

 كذلك إذا الشكوك تكثر  والشك بعد الفعل ال يؤثر

إذا كان بعد الفراغ من العبادة فال يلتفت إليه ما تعالى: الثالثة:  ثم قال العثيمين 

 لم يتيقن األمر فيعمل بمقتضى يقينه.

شخص صلى الظهر فلما فرغ من صالته شك هل صلى ثالًثا أو أربًعا مثال ذلك: 

يلتفت لهذا الشك إال أن يتيقن أنه لم يصل إال ثالًثا فإنه يكمل صالته إن قرب  فال

الزمن ثم يسلم, ثم يسجد للسهو ويسلم, فإن لم يذكر إال بعد زمن طويل أعاد الصالة 

 من جديد.

 وأما الشك يف غير هذه المواضع الثالثة فإنه معترب.
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 وال خيلو الشك يف الصالة من حالني:

أن يرتجح عنده أحد األمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه : الحال األولى

 صالته ويسلم, ثم يسجد للسهو ويسلم.

شخص يصلي الظهر فشك يف الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن مثال ذلك: 

ترجح عنده أهنا الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأيت بعدها بركعة ويسلم, ثم يسجد للسهو 

 ويسلم.

أن  -  -ما يف الصحيحين وغيرهما من حديث عبد اهلل بن مسعود دليل ذلك: 

إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 هذا لفظ البخاري. «يسجد سجدتين

أن ال يرتجح عنده أحد األمرين فيعمل باليقين وهو األقل فيتم عليه الحال الثانية: 

 , ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.صالته

شخص يصلي العصر فشك يف الركعة هل هي الثانية أو الثالثة ولم مثال ذلك: 

يرتجح عنده أهنا الثانية أو الثالثة فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد األول, ويأيت بعده 

 بركعتين, ويسجد للسهو ويسلم.

إذا »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  -  -دري ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدليل ذلك: 

شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالًثا أم أربًعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما 

استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمًسا شفعن له صالته، وإن 

 .«كانتا ترغيًما للشيطان -أي أربع  -كان صلى إتماًما 

شخص واإلمام راكع فإنه يكرب تكبيرة اإلحرام وهو إذا جاء الومن أمثلة الشك: 

 قائم معتدل, ثم يركع وحينئذ ال يخلو من ثالث حاالت:

أن يتيقن أنه أدرك اإلمام يف ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدرًكا للركعة األولى: 
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 وتسقط عنه قراءة الفاتحة.

 وهذا على قول ألهل العلم. :تعاىل قال أبو حممد سدده اهلل 

 أن يتيقن أن اإلمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة.الثانية: 

أن يشك هل أدرك اإلمام يف ركوعه فيكون مدرًكا للركعة, أو أن اإلمام رفع الثالثة: 

من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة, فإن ترجح عنده أحد األمرين عمل بما ترجح 

سجد للسهو وسلم إال أن ال يفوته شيء من الصالة فإنه  فأتم عليه صالته وسلم, ثم

 ال سجود عليه حينئذ.

وإن لم يرتجح عنده أحد األمرين عمل باليقين )وهو أن الركعة فاتته( فيتم عليه 

 صالته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم.

  :مقدار القيام الذي ال يعود فيه املصلي إىل الواجب إذا نسيه 

فبمجرد أن ترفع إليتك عن رجليك, فال تعود مرة أخرى إلى  فقال بعضهم:

 الموضع الذي نسيته.

 إذا استتم القيام, وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.وقال بعضهم: 

أما إذا أردت االرتفاع ثم ذكرت أنك لم تتشهد, وعدت إلى حال التشهد األول, 

 فليس عليك شيء.

 رابًعا يف ثالثية, أو ثالثًة يف ثنائية:  حكم من زاد خامسة يف رباعية, أو 

يف هذه الحالة متى ذكر رجع إلى حاله األول؛ ألنه إن استمر وهو يعلم أنه قد زاد 

 بطلت صالته.

فيجب عليه أين يرجع, وال يجوز له أن يستمر يف صالته, وإن كان إماًما ال يجوز 

 على زيادته, ويقوموا معه.للمأمومين الذين تأكدوا من زيادته للركعة أن يتابعوه 

 وإن قاموا معه وهم قد علموا بالزيادة فصالهتم باطلة.
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به, لكن لهم أين سبحوا له حتى يرجع عن  ألنه زاد يف الصالة بما لم يأذن اهلل 

 زيادته التي زادها سهًوا يف صالته.

فإن فهم اإلمام المراد وعاد فالحمد هلل هذا هو المطلوب, فيعود ويصلي, ثم 

 يسجد للسهو بعد السالم.

وإن لم يفهم منهم المراد, أو كان متيقنًا يف نفسه, يظنهم هم الذين أخطأوا, وهم 

 الذين وهموا.

 معه, واهلل أعلم. وافيبقون على حالهم, حتى إذا رجع وتشهد, تشهدوا معه, وسلم
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 السجود من الشك 

َْحَمَد, َوَأبِي ) – 661
ِ

 َوأل
ِّ

َمْن »َمْرُفوًعا: َعْبِد ْبِن َجْعَفٍر مِْن َحِديِث  ;َداُوَد, َوالنََّسائِي

َحهُ  .(1)«َشكَّ فِي َصاَلتِِه، َفْليَْسُجْد َسْجَدَتْيِن بَْعَدَما ُيَسلِّمُ   (.اْبُن ُخَزْيَمةَ  َوَصحَّ

 الشرح: 
 . هو ابن جعفر بن أبي طالب : «عبد اهَّلل بن جعفر » قوله:

, من السابقين, وقد هاجر الهجرتين, وقتل يف غزوة وجعفر بن أبي طالب 

 .مؤتة, وكان أميًرا 

 خلفه. ملسو هيلع هللا ىلص, هو صحابي صغير, ردفه النبي وعبد اهلل بن جعفر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي  :أي «مرفوًعا» قوله:

 يدخل فيه الرجال والنساء.: «من شك» قوله:

 تشمل الفريضة, والنافلة.: «يف صالته» قوله:

 ليسجد سجدتين بتكبيرهما, وأذكارهما. :أي «فليسجد سجدتين» قوله:

بعد سالمه من الصالة, وليس لها تشهد على الصحيح  :أي «بعد ما يسلم» قوله:

 من أقوال أهل العلم, وإن كان قد ذهب كثير من أهل العلم إلى التشهد.

مع كونه يخالف حديث أبي سعيد الخدري تعالى الحديث:  وساق المصنف 

 الذي فيه أنه إذا شك طرح الشك, ويبني على ما استيقن, ثم يسجد للسهو قبل ,

                                                           

بسند ضعيف, يف  (,1033)وابن خزيمة  (,1249)والنسائي  (,1033)وأبو داود  (,1747)أحمد  أخرجه( 1)

وصححه اإلمام األلباين سنده مصعب بن شيبة ضعيف, وعتبة بن محمد وعبد اهلل بن مسافع مجهوالن. 

وفيه نكارة, لمخالفته حديث أبي سعيد المذكور قبله من قوله: (, 840رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

 «. فليطرح الشك وليبن على ما استيقن»
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السالم, فيحمل الشك الذي يف هذا الحديث على أنه يف حق المتحري للصواب يف 

 .صالته, كما دل عليه حديث ابن مسعود 

تعالى ال يكون معتربًا به إال إذا وافقه  تصحيحه : «وصححه ابن خزيمة» قوله:

 عليه غيره من األئمة, إذ أنه يذكر يف صحيحه ما ليس بصحيح.

 تعالى, إال أهنما أحسن حااًل من الحاكم. ومثله ابن حبان 
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 من قام عن التشهد األوسط ال يعود 

 - -اْلُمِغيَرةِ ْبِن ُشْعَبَة  َوَعنِ ) – 662
ِ
إَِذا َشكَّ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْكَعَتْيِن، َفاْسَتَتمَّ َقائًِما، َفْلَيْمِض، َوْليَْسُجْد َسْجَدَتْيِن، َفإِْن لَْم َيْستَتِمْ   َأَحُدُكْم، َفَقاَم فِي الرَّ

, َواللَّْفُظ َلُه َرَواُه َأُبو َداُوَد, َواْبُن  .(1)«َعَلْيهِ  َقائًِما َفْلَيْجِلْس َوَل َسْهوَ 
ُّ

اَرُقْطنِي َماَجْه, َوالدَّ

  (.َضِعيٍف  بَِسنَدٍ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان أن من قام عن التشهد األوسط ال يعود إليه .

 .هو أحد دهاة العرب, صحابي جليل : «عن المغيرة بن شعبة» قوله:

 يف صالته. :أي «إذا شك أحدكم» قوله:

 وهذا يكون يف الصالة الرباعية, أو الثالثية.: «الركعتينفقام يف » قوله:

هذا هو الذي عليه العمل عند جمهور أهل العلم, : «فاستتم قائًما فليمضِ » قوله:

 أنه ال يجوز له أن يعود إلى الجلوس, إذا كان قد استتم قائًما.

 وذهب الحنفية إلى أنه ال يجوز له أن يعود إذا قرب من القيام.

                                                           

بسند ضعيف جًدا, فمدار الحديث  (,1418)والدارقطني  (,1209)وابن ماجه  (,1031)أخرجه أبو داود ( 1)

وليس يف كتابي عن جابر الجعفي «: »السنن»وقد قال أبو داود يف وهو مرتوك وقد اهتم,  ,على جابر الجعفي

 : ولجابر متابعون:(, قال848وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )«. إال هذا الحديث

؛ وقيس (2011): قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل ... به, أخرجه الطحاوي يف شرح معاين اآلثار األول

: إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل ... به. أخرجه والثاينضعيف أيضا؛ لكنه أحسن حااًل من جابر. 

 ,ابن طهمان. وهذا إسناد جيدقال: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر عن إبراهيم  (2012)الطحاوي 

وهو ثقة. وابن مرزوق: اسمه محمد بن محمد بن  ,رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير المغيرة بن شبيل

صدوق له ": "التقريب"ويف  ,وهو مع كونه من شيوخ مسلم؛ ففيه كالم من قبل حفظه ,مرزوق الباهلي

 . "كتاب. ولذلك؛ فالحديث صحيح بال ريبيأيت بعضهم يف ال ,. ولقيس بن أبي حازم متابعون"أوهام
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 ام مالك إلى أنه متى رفع إليتيه عن عقبيه, فال يجوز له أن يعود.وذهب اإلم

لذلك, كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصوالذي يظهر أنه ال يعود إذا كان قد استتم قائًما, لفعل النبي 

لما استتم قائًما  ملسو هيلع هللا ىلص, فالنبي الصحيحين من حديث عبد اهلل بن مالك ابن بحينة 

 مضى يف صالته, ولم يرجع إلى التشهد األول, وجربه بسجود السهو.

 لذلك. ملسو هيلع هللا ىلصال يعود إلى الجلوس لفعل النبي  :أي «فليمضِ » قوله:

 قبل أن يسلم, كما تقدم. :أي «وليسجد سجدتين» قوله:

وهذا على خالف بين أهل : «وإن لم يستتم قائًما، فليجلس ول سهو عليه» قوله:

 .العلم يف ذلك, والصحيح أن السهو حصل فيلزمه السجود

 واهلل أعلم.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 المأموم يسهو في الصالة

  -- ُعَمرَ  َوَعنْ ) – 666
ِّ

َماَم »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي َلْيَس َعَلى َمْن َخَلَف اإْلِ

َماُم َفَعَلْيِه َوَعَلى َمْن   بَِسنٍَد َضِعيٍف  .(1)«َخْلَفهُ َسْهٌو، َفإِْن َسَها اإْلِ
ُّ

اُر َواْلَبْيَهِقي  (.َرَواُه اْلَبزَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان حكم المأموم إذا سهى خلف اإلمام.

 وقد نقل اتفاق أهل العلم على أن من سها خلف اإلمام فال سجود عليه.

 السهو.وخالف يف ذلك مكحول, حيث قام عن قعود اإلمام, فسجد سجديت 

تعالى على أن من سها خلف  وهبذا كان يفتي شيخنا اإلمام مقبل الوادعي 

إذ أنه يرى أن سجود , اإلمام يلزمه اإلتيان بسجود السهو, عماًل بعموم األحاديث

 السهو يف حق اإلمام, والمأموم, والحديث ضعيف, وال حجة فيه. 

ليه, وإذا سجد للسهو عماًل إال أن الذي يظهر أنه إذا لم يسجد للسهو, ال ينكر ع

بعمومات األحاديث فال ينكر عليه, فالمسألة واسعة, واإلجماع على عدم السجود 

 .لم يثبت

 واهلل أعلم.

          
 

                                                           

وقال  طريق الحكم بن عبد اهلل وقد كذب,من  (,1413). والدارقطني (3994)أخرجه البيهقي يف الكربى ( 1)

 موضوع. ولم أجد الحديث عند البزار.(: 2893اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 «يسلم بعدما سجدتان سهو لكل» :حديث

  -َثْوَباَن  َوَعنْ ) – 663
َّ

لُِكلِّ َسْهٍو َسْجَدَتاِن َبْعَدَما »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ النَّبِي

 (.َرَواُه َأُبو َداُوَد, َواْبُن َماَجْه بَِسنٍَد َضِعيٍف  .(1)«ُيَسلِّمُ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان قول من قال إن لكل سهو يف الصالة سجدتين.

  قال الخطابي ( 263/ 1تعالى يف معالم السنن:)  ويف الحديث دليل

سها  ملسو هيلع هللا ىلصعلى أنه إذا سها يف صالة واحدة مرات أجزأه لجميعها سجدتان وذلك أنه 

 فلم يصل ركعتين وتكلم ناسيا ثم اقتصر على سجدتين وهو قول عامة الفقهاء.

وحكي عن األوزاعي والماجشون صاحب مالك أهنما قاال: يلزمه لكل سهو 

 . اهـسجدتان

 .ملسو هيلع هللا ىلصثوبان هو ابن بجدد, مولى النبي : «وعن ثوبان » قوله:

 .«لكل سهو سجدتان» قوله:

  :حكم إذا تكرر السهو يف صالة واحدة 

 ذهب إلى أن لكل سهو سجدتين ابن أبي ليلى.

وخالفه جمهور أهل العلم على أن السهو ال يتعدد, بما تقدم من حديث أبي هريرة 

 وعمران بن حصين , سلم عن اثنتين, أو عن ثالث ركعات, ثم  ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي

, أقصرت ملسو هيلع هللا ىلصواتكئ على العمود, ثم قال له ذو اليدين يا رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصقام النبي 

أصدق ذو »: ملسو هيلع هللا ىلص, ثم قال النبي «لم تقصر ولم أنَس »: ملسو هيلع هللا ىلصالصالة أم نسيت, فقال النبي 

                                                           

, يف سنده زهير بن سالم الحمصي منكر الحديث, ولم (1218)وابن ماجه  (,1039)أخرجه أبو داود  (1)

 .(804وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود )يسمع من ثوبان. 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .«اليدين

عدة أفعال يف هذا السهو, ومع ذلك لم يسجد  ملسو هيلع هللا ىلصقد وقع من النبي فقال العلماء: 

نسيان وسهو لعدة أركان يف الصالة, من  ملسو هيلع هللا ىلصإال سجوًدا واحًدا, وقد حصل من النبي 

ركوعان, وسجدات يف الركعتين, وتشهد كذلك, وجلوس للتشهد, وكذلك من قراءة 

 .للفاتحة يف الركعتين, وكل هذه أركان, ومع هذا لم يسجد للسهو إال سجدتين فقط

وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن المصلي سواء كان إماًما, أو منفرًدا, إذا 

تكرر منه السهو يف صالة واحدة, فليس عليه إال سهو واحد, ويسجد له سجدتين 

 فقط.

ويستدل بحديث الباب على السجود بعد السالم, إال أنه ضعيف وال يثبت كما 

 .ترى

 واهلل أعلم.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ةالقراءة في الصال

 [َفْصل  ]

 ڀ}: ف ي - ملسو هيلع هللا ىلص -اهَّلل   َسَجْدَنا َمَع َرُسول  »َقاَل:  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 330

 (.َرَواُه ُمْسلِم   (1) «[1:]العلق {چ چ چ}, و:  [1]االنشقاق: {ٺ ٺ ڀ

ُجود , َوَقْد »َقاَل:  -  -اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنْ ) – 331 م  السُّ
ْن َعَزائ  )ص( لَْيَسْت م 

 (.َرَواُه اْلُبَخاِري   .(2) «َيْسُجُد ف يَها - ملسو هيلع هللا ىلص -َرَأْيُت َرُسوَل اهَّلل  

يَّ »)َوَعنُْه:  – 337
 (.اْلُبَخاِري   َرَواهُ  .(3) «َسَجَد ب النَّْجم   - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب 

يِّ »َقاَل:  -  -َزْيِد ْبِن َثابٍِت  َوَعنْ ) – 339
النَّْجَم, َفَلْم  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقَرْأُت َعَلى النَّب 

 (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(4)«َيْسُجْد ف يَها

َلْت ُسوَرُة اْلَحجِّ بَِسْجَدَتْينِ "َقاَل:  -- َوَعْن َخالِِد ْبِن َمْعَدانَ ) – 338 َرَواُه  ."ُفضِّ

يل  » َأُبو َداُوَد فِي  (.(0)«اْلَمَراس 

, --ُعْقَبَة ْبِن َعامِرٍ : مِْن َحِديِث َمْوُصواًل  َوَرَواُه َأْحَمُد, َوالتِّْرمِِذي  ) – 340

                                                           

 .(109) (079)أخرجه مسلم ( 1)

 . (1018)أخرجه البخاري ( 2)

 .(1071)أخرجه البخاري ( 3)

 .(077), ومسلم (1072)أخرجه البخاري ( 4)

عن خالد بن  ,عن عامر بن جشيب ,من طريق معاوية بن صالح (79)« المراسيل»أخرجه أبو داود يف ( 0)

 ,ُأسند وقد«: »المراسيل»وقال أبو داود يف . "فذكره"قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-معدان؛ أن رسول اهلل 

رضي اهلل  صحابةوقال: وقد روي ذلك عن جماعة من ال (3728)وأخرجه البيهقي يف الكربى «. وال يصح

 . (1210وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود تحت حديث )عنهم. 



 
 

38 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 (.َوَسنَُدُه َضِعيف   .(1) «َفَمْن َلْم َيْسُجْدُهَما, َفََل َيْقَرْأَها»: َوَزادَ 

ُجود  »َقاَل:  -  - ُعَمرَ  َوَعنْ ) – 341 ا َنُمرُّ ب السُّ َها النَّاُس إ نَّ َفَمْن َسَجَد َفَقْد َيا َأيُّ

  .اْلُبَخاِري   َرَواهُ  .(2) «َأَصاَب, َوَمْن َلْم َيْسُجْد َفََل إ ْثَم َعَلْيه  

ُجوَد إ َّلَّ َأْن َنَشاءَ »َوفِيِه:  أِ  فِي َوُهوَ  (3)«إ نَّ اهَّللَ َتَعاَلى َلْم َيْفر ْض السُّ  (.اْلُمَوطَّ

يُّ »َقاَل:  -  -اْبِن ُعَمَر َوَعْن ) – 342
َيْقَرُأ َعَلْينَا اْلُقْرآَن, َفإ َذا َمرَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّب 

, َكبََّر, َوَسَجَد 
ْجَدة   (.َرَواُه َأُبو َداُوَد بَِسنٍَد فِيِه لِيِن   .(4) « َوَسَجْدَنا َمَعهُ , ب السَّ

 الشرح: 

اإلشارة إلى مسألة سجود : تضمنت هذه األحاديث التي ساقها المصنف 

 التالوة.

ما أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه من ومما يدل على فضيلة سجود التالوة 

 حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
ْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل إ َذا َقَرَأ اْبُن آَدَم السَّ

ْيَطاُن َيْبك ي, َيُقوُل: َيا َوْيَلُه  َواَية  َأب ي ُكَرْيٍب: يَ  -الشَّ ُجود   -ا َوْيل ي َوف ي ر  َر اْبُن آَدَم ب السُّ
ُأم 

                                                           

 ,وهو حديث ضعيف يف سنده ابن لهيعة (,079)والرتمذي  (,1402)وأبو داود  (,17314)أخرجه أحمد ( 1)

 «.  هذا حديث ليس إسناده بالقوي: »قال الرتمذيوكالهما فيه ضعف.  ,ومشرح بن هاعان

 .(1077)أخرجه البخاري ( 2)

ورجاله ثقات إال أنه منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر ابن  ,بنحوه (001)« الموطأ»أخرجه مالك يف ( 3)

 .(1077)الخطاب, وأصل الحديث يف صحيح البخاري 

: د الرازققال عب: وزادعن ابن عمر به.  ,عن نافع ,من طريق عبد اهلل العمري (1413)أخرجه أبو داود ( 4)

. قلت: وهذه اللفظة منكرة تفرد هبا "يعجبه؛ ألنه َكبَّرَ ": قال أبو داودوكان الثوري يعجبه هذا الحديث. 

جه الحاكم من: »(8/ 2)« التلخيص»وقال الحافظ يف وهو ضعيف.  ,العمري  ,رواية العمري أيضا وخرَّ

وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف . (222/ 1)قلت: نعم رواه الحاكم «. وهو الثقة ,لكن وقع عنده مصغرا

وهو العمري  -لكن ذكر التكبير فيه منكر؛ تفرد به عبد اهلل بن عمر": (, وقال فيه203ضعيف أبي داود )

 . اهـبدون التكبير "الصحيحين"ضعيف. وهو يف  -المكرب

 ولم يذكر التكبير. (,070)ومسلم  (,1070)والحديث أصله يف البخاري 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ُجود  َفَأَبْيُت َفل َي النَّارُ  ْرُت ب السُّ  .(1)«َفَسَجَد َفَلُه اْلَجنَُّة, َوُأم 

  :عدد سجدات التالوة يف القرآن 

 اختلف أهل العلم يف عدد السجدات يف تالوة القرآن: 

  قال ابن المنذر ( اْخَتَلَف َأْهُل اْلِعْلمِ 0/217يف كتابه األوسط :)  فِي َعَدِد

ينَا َعِن اْبِن َعبَّاٍس, َواْبِن ُعَمرَ  ُسُجوِد اْلُقْرآِن: اِن ُسُجوَد : - -َفُروِّ َأنَُّهَما َكاَنا َيُعدَّ

ْعَد, َوالنَّْحَل, َوَبن ي »اْلُقْرآِن, َفَقااَل:  ُلَها, اْْلَْعَراَف, َوالرَّ يَل, َوَمْرَيَم, َواْلَحجَّ َأوَّ
إ ْسَرائ 

ْجَدَة, إ ْحَدى َعْشَرَة َسْجَدة   يُل, َوص, َوحم السَّ  . «َواْلُفْرَقاَن, َوطس, َوالم َتنْز 

ينَا َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِرَواَيًة ُأْخَرى:  ُجوَد فِي ص. َوُروِّ َها َعْشًرا, َوَأْسَقَط الس   َأنَُّه َعدَّ

.ُتلَِف َعِن اْبِن ُعَمَر: َوَقِد اْخ  ْجَدِة الثَّانَِيِة مِْن ُسوَرِة اْلَحجِّ  فِي السَّ

ُسُجوُد اْلُقْرآِن َأْرَبَع َعْشَرَة َسْجَدًة, فِي اْلَحجِّ مِنَْها َسْجَدَتاِن, َوفِي َوَقاَلْت َطائَِفة : 

ء  , َهَكَذا َقاَل  ْ
ِل َثاَلَثة , َوَلْيَس فِي ص مِنَْها َشي .  اْلُمَفصَّ

 
افِِعي  الشَّ

 فِي اْلَعَدِد, 
ِّ
افِِعي ُجوَد فِي ص َوَأْسَقَط َوَقاَل َأُبو َثْوٍر َكَقْوِل الشَّ َغيَْر َأنَُّه َأْثَبَت الس 

ْجَدَتْيِن. , ُجوَد مِْن ُسوَرِة النَّْجمِ الس   َّ فِي َهاَتْيِن السَّ
افِِعي  َوَخاَلَف الشَّ

ْعَد, َوالنَّْحَل, َوَبنِي آِن َخْمَس َعْشَرَة: َوَقاَل إِْسَحاُق فِي ُسُجودِ اْلُقرْ  اأْلَْعَراَف, َوالرَّ

يَل, َوَمْرَيَم, َوفِي اْلَحجِّ َسْجَدَتاِن ُمَباَرَكَتاِن, َوفِي اْلُفْرَقاِن, َوالنَّْمِل, َوالم َتنِْزيُل 
إِْسَرائِ

ْجَدِة, َوفِي النَّْجِم, َوفِي إِ  ْجَدَة , َوفِي ص, َوفِي حم السَّ ْت, َواْقَرْأ السَّ َماُء اْنَشقَّ َذا السَّ

ِذي َخَلَق.  بِاْسِم َربَِّك الَّ

 اْلَحجِّ , َفإِنَُّهْم 
ُجوِد فِي ُسوَرةِ ْأِي َكَما َقاَل إِْسَحاُق, إاِلَّ فِي الس  َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ

, َوَقْوُلُهْم َكَقْولِِه فِي َسائِِر ُسُجودِ   اْلُقْرآِن. َقاُلوا: فِيَها َسْجَدة  َواِحَدة 

من  وذهب بعضهم إلى أن المفصل ليس فيه سجود, وهم محجوجون بما قرأنا

                                                           

 (.91ه مسلم )أخرج( 1)
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 .يف االنشقاق والعلق ملسو هيلع هللا ىلصيف سجود النبي , حديث أبي هريرة 

 .ات, ولكنها ليست من عزائم السجودص سجدة من السجدوالسجود يف 

َقَرَأ », َأنَُّه َقاَل: من حديث َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  :في سنن اإلمام أبي داود ف

ْجَدَة َنَزَل َفَسَجَد َوَسَجَد النَّاُس َمَعُه,  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّلل   ا َبَلَغ السَّ نَْبر  ص, َفَلمَّ
َوُهَو َعَلى اْلم 

يُّ 
, َفَقاَل النَّب 

ُجود  لسُّ
َن النَّاُس ل  ْجَدَة َتَشزَّ ا َبَلَغ السَّ ا َكاَن َيْوٌم آَخُر َقَرَأَها, َفَلمَّ : ملسو هيلع هللا ىلص َفَلمَّ

ُجود  » لسُّ
ْنتُْم ل  نِّي َرَأْيُتُكْم َتَشزَّ

, َوَلك  يٍّ
َي َتْوَبُة َنب  َما ه   .(1)«, َفنََزَل َفَسَجَد َوَسَجُدوا«إ نَّ

 .والقول بالسجود فيها قول جمهور العلماء

  :ذكر سجدات سورة احلج 

  قال اإلمام ابن المنذر ( 0/213يف األوسط :) ُكل  َمْن َنْحَفُظ َعنُْه مِْن

ْجَدَة اأْلُوَلى مِْن ُسوَرِة اْلَحجِّ َثابَِتة .   َأْهِل اْلِعْلِم َيَرى َأنَّ السَّ

 ْبُن َأبِي َطالٍِب, َواْبُن ُعَمَر, َواْبُن 
 
ْن َثَبَت َذلَِك َعنُْه ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب, َوَعلِي َومِمَّ

 ْبِن ُعَمَر, َوَأبِي  َعبَّاٍس, َوُرِوَي َذلَِك َعنْ 
ِ
ْرَداِء, َوَعْبِد اهلل , َوَأبِي الدَّ َأبِي ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ

, َوَأْحَمُد, َوإِْسَحاُق, 
 
افِِعي ْحَمِن, ِوِزرِّ ْبِن ُحَبيٍْش, َوَأبِي اْلَعالَِيِة, َوبِِه َقاَل الشَّ َعْبِد الرَّ

ْأِي   . اهـ َوَأُبو َثْوٍر, َوَأْصَحاُب الرَّ

 جود يف النجمالس: 

, وقد ذكر والسجود يف النجم ثابت يف الصحيح, عن عدة من الصحابة 

 يف النجم,  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي الحافظ يف هذا الباب حديث سجود 
َّ
افِِعي   .َوَخاَلَف الشَّ

  :حكم سجود التالوة بعد العصر 

  قال اإلمام ابن المنذر ( 0/274يف األوسط :) وذكره بإسناده َعْن َأبِي

                                                           

 (.417(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1410أخرجه أبو داود )( 1) 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

اَلَة َبْعَد اْلَعْصِر َحتَّى َتْغُرَب, َوَبْعَد اْلَفْجِر ": - -َغالٍِب, َأنَّ َأَبا ُأَماَمَة  َكاَن َيْكَرُه الصَّ

ْجَدَة, َوَكاَن َأُبو ُأَماَمَة إَِذا َرَأى أَ  اِم َيْقَرُءوَن السَّ ْمُس, َوَكاَن َأْهُل الشَّ نَُّهْم َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

 . "َيْقَرُءوَن , َيْعنِي: ُسوَرًة فِيَها َسْجَدًة , َبْعَد اْلَعْصِر َلْم َيْجلِْس َمَعُهْم 

ْمُس, َوَكاَن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب  َينَْهى َعْن َسْجَدةِ اْلُقْرآِن َبْعَد اْلَعْصِر َحتَّى َتْغُرَب الشَّ

ْمُس  ْبِح َحتَّى َتْطُلَع الشَّ  .َوَبْعَد الص 

ْبِح.  ُجوِد َبْعَد اْلَعْصِر َوَبْعَد الص  َصْت َطائَِفة  فِي الس   َوَرخَّ

ِّ َأنَُّه َقاَل: 
ْعبِي ينَا َعِن الشَّ  َفاْسُجْد , َأيَّ »ُروِّ

ْجَدة  إ َذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفَأَتْيَت َعَلى السَّ

ْجَدَة, َمْن َيْقَرأُ  َرنَّ السَّ
  .«اْلُقْرآَن َفيَْسُجُد ف يَها َساَعٍة َكاَنْت, َوََّل َتْخَتص 

 َسْجَدًة َبْعَد اْلَعْصِر َفَسَجَد. َوَقَرَأ اْلَحَسُن اْلَبْصِري  

ْن ُرِوَي َعنُْه َأنَُّه َقاَل:  ْمس  »َومِمَّ  اْلَعْصر , َوَقبَْل ُطُلوع  الشَّ
,  :«َيْسُجُد بَْعَد َصََلة  َعَطاء 

, َواْلَقاِسُم, َوِعْكِرَمُة.  َوَسالِم 

 َيُقوُل: وَ 
 
ْجَدَة َبْعَد اْلَغَداِة , َأْو َبْعَد اْلَعْصِر َسَجَد إَِذا َكاَن َوْقَت َكاَن النََّخِعي إَِذا َقَرَأ السَّ

 َصاَلٍة. 

اُد ْبُن َأبِي ُسَلْيَماَن:   إَِذا َكاَن فِي َوْقِت َصاَلٍة , َفاَل َبْأَس. َوَقاَل َحمَّ

 :
 
افِِعي ْبِح, َأْو َبْعَد اْلَفْجِر , َمْن َقَرَأ َوَقاَل الشَّ َسْجَدًة َبْعَد اْلَعْصِر, َأْو َبْعَد الص 

 َفْلَيْسُجْد. 

ْأِي  ْمُس, َوَبْعَد  :َوَقاَل َأْصَحاُب الرَّ ْجَدِة َيْقَرُؤَها َبْعَد اْلَعْصِر َقبَْل َأْن َتِغيَب الشَّ فِي السَّ

ْمُس ,  َقاُلوا: َيْسُجُدَها. َما َصلَّى اْلَفْجَر َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّ

 :الصحيح أن يسجدها يف أي وقت كان, بعد و قال أبو حممد سدده اهلل

 العصر, أو بعد الصبح, أو غير ذلك.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  :حكم من كان على راحلة وقرأ سجدة 

  قال اإلمام ابن المنذر ( 0/270يف األوسط :) 
ِّ
َأنَُّه  ملسو هيلع هللا ىلصَثابِت  َعِن النَّبِي

 
ِّ
ًعا ُمَسافًِرا , ُيومُِئ إِيَماًء , َفإَِذا َثَبَت َعِن النَّبِي َأنَُّه َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن ُيَصلِّي َعَلى َراِحَلتِِه َتَطو 

اِجِد ُسُجوَد اْلُقْرآِن َأْن ُيومَِئ بَِها, اْستِْداَلاًل بَِصاَلةِ  َصلَّى َعَلى َراِحَلتِِه ُيومُِئ إِيَماًء, َفلِلسَّ

 
ِّ
اِحَلِة.  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي  َعَلى الرَّ

َعَلى َأنِّي اَل َأْعَلُم َأنَّ َأَحًدا مِْن َأْهِل اْلِعْلِم َمنََع مِْن َذلَِك, َبْل ُكل  َمْن َأْحَفُظ َعنُْه مِْن 

 .  َأْهِل اْلِعْلِم َيَرى َأنَّ َذلَِك َجاِئز 

 ْبُن َأبِي 
 
ينَا َعنُْه, َأنَُّه َفَعَل َذلَِك: َعلِي ْن ُروِّ َبْيِر , َومِمَّ َطالٍِب, َوَسِعيُد ْبُن َزْيٍد , َواْبُن الز 

 اهـ. -  -َواْبُن ُعَمرَ 

وهذا هو الصحيح يف المسألة, أن من كان على راحلة وقرأ سجدة تالوة, فله أن 

 .يسجد ويومئ برأسه إيماًء, كما يفعل ذلك يف صالة النافلة

  :حكم احلائض إذا قرأت سجدة 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة: 

مع أن يف حكمها, ألهنا ليست صالة ووالصحيح أهنا إذا سجدت فال شيء عليها, 

 جمهور أهل العلم يمنعوهنا من ذلك.

   :حكم التكبري عند سجود القرآن 

 .التكبير وعدمه :اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين

َكاَن », َقاَل: هذه المسألة على ما ذكر الحافظ من حديث اْبِن ُعَمَر ومبنى 

 َكبََّر, َوَسَجَد َوَسَجْدَنا َمَعهُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّلل  
ْجَدة   .(1) «َيْقَرُأ َعَلْينَا اْلُقْرآَن, َفإ َذا َمرَّ ب السَّ

                                                           

 (472ضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء ) (1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

اِق:  زَّ ُه »َوَكاَن الثَّْوِري  ُيْعِجُبُه َهَذا اْلَحِديُث, َقاَل َأُبو َداُوَد: َقاَل َعْبُد الرَّ َنَّ ُبُه ْل  ُيْعج 

 .«َكبَّرَ 

والحديث ثابت من غير هذه الطريق, وأما هذه الطريق فقد تفرد هبا عبد اهلل 

 العمري وهو ضعيف, فزيادة التكبير منكرة.

: إال أنه يمكن أن يستدل بعموم ما ثبت يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 

َما َخَفَض, َوَرَفعَ » ْم, َفيَُكبُِّر ُكلَّ ُه َكاَن ُيَصلِّي ب ه  اْنَصَرَف, َقاَل: إِنِّي أَلَْشَبُهُكْم , َفإَِذا «َأنَّ

 
ِ
 .أعلم وترك التكبير أحب إلينا, واهلل (1)«ملسو هيلع هللا ىلصَصالًَة بَِرُسوِل اهلل

  :حكم التسليم من سجود القرآن 

  قال اإلمام ابن المنذر ( 0/278يف األوسط :) اْخَتَلَف َأْهُل اْلِعْلِم فِي

 التَّْسلِيِم مِْن ُسُجوِد اْلُقْرآِن: 

ُجود  »َفَقاَلْت َطائَِفة :  َن السُّ
ُم إ َذا َرَفَع َرْأَسُه م  َواْبِن ِسيِريَن, , َهَذا َقْوُل َأبِي قاَِلَبَة, «ُيَسلِّ

, َوَأبِي اأْلَْحَوِص, َوُرِوَي َذلَِك َعْن َعَطاٍء.
ِّ
َلِمي ْحَمِن الس   َوَأبِي َعْبِد الرَّ

اَلُم َعَلْيُكْم. َوبِِه َقاَل إِْسَحاُق, َقاَل:  َلْيَس فِي َوَقاَلْت َطائَِفة : ُيَسلُِّم َعْن َيِمينِِه: السَّ

, َومِ  ْن َكاَن َهَذا ُسُجوِد اْلُقْرآِن َتْسلِيم  , َوَأُبو َصالٍِح, َوَيْحَيى ْبُن  قوله:مَّ
 
إِْبَراِهيُم النََّخِعي

.
 
افِِعي , َوَسِعيُد ْبُن ُجَبيٍْر, َوالشَّ  َوثَّاٍب, َواْلَحَسُن اْلَبْصِري 

ا التَّْسلِيُم , َفاَل َأْدِري َما ُهَو؟.  "َوَقاَل َأْحَمُد:   اهـَأمَّ

 تسليم يف سجود القرآن.الصحيح أن ال دليل على ال

  :حكم الوضوء والطهارة لسجود القرآن 

اختلف أهل العلم يف هذه المسألة وتوسع ابن القيم يف هتذيب السنن يف بيان هذه 

 .المسألة

                                                           

 (.382(, ومسلم )970أخرجه البخاري )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 بن مسعود فالذي يظهر أنه ال يلزم و
ِ
, َقاَل: في الصحيحين من حديث َعبِْد اهلل

, َقاَل: َفَسَجَد َرُسوُل اهَّلل  » يَها َسْجَدٌة َوالنَّْجم 
َلْت ف  ُل ُسوَرٍة ُأْنز  َوَسَجَد َمْن َخْلَفُه  ملسو هيلع هللا ىلصَأوَّ

ْن ُتَراٍب َفَسَجَد َعَلْيه   ا م  َفَرَأْيتُُه َبْعَد َذلَِك ُقتَِل َكافًِرا, َوُهَو ُأَميَُّة ", «إ َّلَّ َرُجَل  َرَأْيُتُه َأَخَذ َكفًّ

 ., وليس يف حديث أهنم كلهم على طهارة, بل بعضهم كفار كما ترى(1)"َلٍف ْبُن َخ 

َلْت ُسوَرُة اْلَحجِّ ب َسْجَدَتْين  » قوله: أخرجه أبو داود يف المراسيل, وهذا دليل : «ُفضِّ

 على ضعفه, والمرسل من قسم الضعيف.

 تابعي ثقة. خالد بن معدان : «خالد بن معدان» قوله:

 الجهني. عقبة بن عامر : «عند أحمد  وأما حديث عقبة بن عامر » قوله:

 ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن النبي ف, ومنكرالحديث ضعي: «َفَمْن َلْم َيْسُجْدُهَما, َفََل َيْقَرْأَها»  قوله:

يقرأها يف كل  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي حيث قد قرأ السجدات يف القرآن, كسورة السجدة, 

 أنه كان يسجد فيها. ملسو هيلع هللا ىلصجمعة, ومع هذا لم يثبت عنه 

ُجود  َفَمْن َسَجَد َفَقْد "َقاَل:  -  -َوَعْن ُعَمَر » قوله: ا َنُمرُّ ب السُّ َها النَّاُس إ نَّ َيا َأيُّ

 .«"َأَصاَب, َوَمْن َلْم َيْسُجْد َفََل إ ْثَم َعَلْيه  

  :حكم السجود مع من سجد من تالوة القرآن 

 وعليه, , ما ثبت عن عمر بن الخطاب يف المسألة  الصحيح

 .فإذا سجدت معه فهو أفضل

: » قوله: ُجوَد إ َّلَّ َأْن َنَشاءَ  ]َتَعاَلى[إ نَّ اهَّللَ "َوف يه  يف زيادة  هوهذ: «"َلْم َيْفر ْض السُّ

, وعروة بن الموطأ كما نبه على ذلك الحافظ, وهو منقطع بين عمر بن الخطاب 

 الراوي عنه, ورجاله ثقات.الزبير بن العوام 

                                                           

 (.071(, ومسلم )4913أخرجه البخاري )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

يُّ : »]َقاَل[-  -َوَعْن اْبن  ُعَمَر »  قوله:
َيْقَرُأ َعَلْينَا اْلُقْرآَن, َفإ َذا َمرَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّب 

, َكبََّر, َوَسَجَد, َوَسَجْدَنا َمَعهُ 
ْجَدة  ألنه من رواية عبد اهلل العمري وهو ضعيف, : «ب السَّ

عبيد اهلل العمري وهو ثقة يف الصحيحين, وبدون ذكر  وجاء الحديث من رواية أخيه

 التكبير, وهو المحفوظ يف الحديث.

  :حكم سجود القرآن 

 .العلماء على االستحبابجماهير 

وذهب أبو حنيفة إلى الوجوب, وقوله ال ينتهض, ال سيما مع األدلة التي ذكرت 

 قرأ سجود القرآن ولم يسجد فيها. ملسو هيلع هللا ىلصمن أن النبي 

 قبال القبلة عند سجود التالوة: حكم است 

المستحب أن يسجد إلى القبلة؛ ألن هذا هو األصل يف السجود, وألهنا قبلة 

 الصالة, وقبلة الدعاء, وغير ذلك.

وإن سجد لغير القبلة فال ينكر عليه, وقد صح سجوده؛ إال أنه ينبغي له أن يراعي 

 لهم القلق والفتنة.حال العوام, فال يذهب ويسجد إلى غير القبلة فيسبب 

 : (1) قد نظم بعضهم هذه السجدات بقوله فائدة:

 نظمتها كالـدر يف العنــــــقود    فائدة يف ســـور الســــجود

 وسجدة التنـــزيل ثم اقـــــرأ  يف االنشقاق سجدة واإلسراء

 ومريم فرقـــــــــان ثم النمل   والرعد ثم النجم ثم النــحل

 وسجدة يف فصـــــــلت توايف   ويف األعـــرافيف الحج ثنتان 

       

                                                           

 لى اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع.حاشية الشيخ سليمان البجيرمي ع( 1)
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ان إذا جاءه أمر يسره خر ساجًدا  ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن» :حديث
 «لله

يَّ »: - -َأبِي َبْكَرَة  َوَعنْ ) – 343
ُه َخرَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  َكاَن إ َذا َجاَءُه َأْمٌر َيُسرُّ

ه   ا ل لَّ د    إاِلَّ َرَواُه اْلَخْمَسُة  .(1) «َساج 
َّ
 (.النََّسائِي

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان أحكام سجود الشكر

: ألنه سمي بأبي بكرة , هو نفيع بن الحارث : «وعن أبي بكرة » قوله:

 تدلى من بكرة. ملسو هيلع هللا ىلصحين لحق بالنبي 

ا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله: قد ثبت يف غير ما حديث : «كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجد 

 غير ذلك من المواطن.يف إسالم همدان, وكما سيأيت 

 :سجود الشكر يكون يف حالني 

 ويسجد للشكر يف حالين: 

    إذا تجددت نعمة.األولى: 

 إذا صرفت نقمة.الثانية: 

  :حكم الوضوء لسجود الشكر 

  تكلم على هذه المسألة اإلمام ابن القيم  يف هتذيب سنن أبي داود

ْكر: ( فقال فيها:17- 1/11)  َفإِْن قِيَل َفَما َتُقوُلوَن فِي ُسُجود التِّاَلَوة َوالش 

                                                           

ويف سنده بكار  (,20400)وأحمد  (,1384)وابن ماجه  (,1079)والرتمذي  (,2774)أخرجه أبو داود ( 1)

هذا  (290)وأبوه مجهول الحال, وذكر ابن عدي يف الكامل  ,بن عبد العزيز, عن أبيه, وبكار ضعيف

 .(400 تحقيق الصغرى )وضعفه شيخنا الحجوري يفالحديث من مناكير بكار. 
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 قِيَل فِيِه َقْواَلِن َمْشُهوَراِن: 

 ُيْشَتَرط َلُه الطََّهاَرة.َأَحدهَما: 

َوَهَذا ُهَو اْلَمْشُهور ِعنْد اْلُفَقَهاء, وال يعرف َكثِير مِنُْهْم فِيِه ِخاَلًفا, َوُربََّما َظنَُّه 

 ْجَماًعا.َبْعضهْم إِ 

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

وهذه من المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم, فأنت حين تقرأ يف كتب 

أقوااًل تظن أن يف المسألة إجماع, فتتهيب من مخالفته, وإذا عدت إلى  تجدالفقه, 

 بين أهل العلم. هكتب الحديث, وجدت أن يف المسألة خالف

اَل ُيْشتََرط َلُه الطََّهاَرة َوَهَذا قول كثير من السلف حكاه عنهم َوالثَّانِي: : ثم قال 

 .  بن َبطَّاٍل فِي َشْرح اْلُبَخاِريِّ

 ْبِن ُعَمَر 
ِ
وكان بن "َذَكَرُه اْلُبَخاِري  َعنُْه فِي صحيحه, فقال:  َوُهَو َقْول َعبِْد اهلل

 . "ُوُضوء ُعَمَر َيْسُجد لِلتِّاَلَوِة َعَلى َغْير

اُه َفإِنَُّه َقاَل:  َباب َمْن َقاَل ُيْسَجد "َوَتْرَجَمة اْلُبَخاِريِّ َواْستِْداَلله َيُدّل َعَلى اِْختَِياره إِيَّ

 , َهَذا َلْفظه."َعَلى َغْير ُوُضوء

َتْحلِيل َكَما َقاَلُه بَِأنَُّه َصاَلة َقاُلوا َفإِنَُّه َلُه َتْحِريم وَ َواْحَتجَّ اْلُموِجُبوَن لِْلُوُضوِء َلُه: 

.
ِّ
افِِعي  َبْعض َأْصَحاب َأْحَمَد َوالشَّ

اَلة.َوفِيِه َوْجه:  د َلُه َوَهَذا َحِقيَقة الصَّ  َأنَُّه ُيَتَشهَّ

ِريَن َأنَُّه يسلم له.َواْلَمْشُهور مِْن َمْذَهب َأْحَمَد   ِعنَْد اْلُمَتَأخِّ

 َسلِّم. إَِذا َرَفَع َرْأسه يُ وقال عطاء وبن ِسيِريَن: 

َتْحر يمَها التَّْكب ير َوَتْحل يلَها » قوله:َوبِِه َقاَل إِْسَحاُق اْبُن َراْهَوْيِه, َواْحَتجَّ َلُهْم بِ 

َنَُّه َيْفَعل َتَبًعا لإلمام, ويعترب أن يكون القارئ َيْصُلح إَِماًما «التَّْسل يم
ِ
, َقاُلوا: َوأل
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اَلة.لِْلُمْسَتِمِع, َوَهَذا َحِقيَقة   الصَّ

َلْيَس َمَعُكْم بِاْشتَِراِط الطََّهاَرة َلُه كَِتاب, َواَل ُسنَّة, َواَل إِْجَماع, َواَل َقاَل اآْلَخُروَن: 

 قَِياس َصِحيح.

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

القول بوجوب الوضوء لسجود الشكر, والتالوة, أو التشهد فوهذا هو الصحيح, 

 .ر لهما, ليس عليه دليل صحيحوالتسليم, أو التكبي

ا اِْستِْداَللُكْم بِ : ثم قال اإلمام ابن القيم  َتْحر يمَها التَّْكب ير َوَتْحل يلَها » قوله:َوَأمَّ

 , َفُهَو مِْن َأْقَوى َما ُيْحَتّج بِِه َعَلْيُكْم.«التَّْسل يم

ة اْلَحِديث َواْلِفْقه َلْيَس فِيِهْم َأَحد قط, نقل عن النبي  , َواَل َعْن َأَحد مِْن ملسو هيلع هللا ىلصَفإِنَّ َأئِمَّ

 , َأنَُّه َسلََّم مِنُْه.َأْصَحابه 

اَلم مِنُْه.   َوَقْد َأْنَكَر َأْحَمُد السَّ

 :
 
 َوَكاَن َأْحَمُد اَل َيْعِرف التَّْسلِيم فِي َهَذا. َقاَل اْلَخطَّابِي

 :  ليس يف السجود تسليم.َوَقاَل اْلَحَسُن اْلَبْصِري 

ِّ َأنَُّه اَل ُيَسلِّم 
افِِعي , َوَكَذلَِك اْلَمنُْصوص َعْن الشَّ

ِّ
َوَيْذُكر َنْحوه َعْن إِْبَراِهيَم النََّخِعي

 فِيِه.

ِذي َيُدّل َعَلى َذلَِك:  ِذيَن َقاُلوا ُيَسلَّم مِنُْه إِنََّما اِ َوَالَّ وا بقول النبي َأنَّ الَّ : ملسو هيلع هللا ىلصْحَتج 

 . «َوَتْحل يلَها التَّْسل يم»

, , َوَأْصَحابه ملسو هيلع هللا ىلصَوبَِذلَِك اِْحَتجَّ َلُهْم إِْسَحاُق, َوَهَذا استدالل ضعيف فإن النبي 

 َفَعُلوَها. 

 َوَلْم ُينَْقل َعنُْهْم َساَلم مِنَْها, َولَِهَذا َأْنَكَرُه َأْحَمُد َوَغْيره.

 َسلََّم مِنُْه َوَلْم ُينَْقل, َكَتْجِويِز َكْونه َسلََّم مِْن الطََّواف.َوَتْجِويز َكْونه 
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َعاء, َولَِهَذا ُشِرَع فِي َقاُلوا:  ُجود ُهَو مِْن ِجنْس ِذْكر اهلل َوقَِراَءة اْلُقْرآن َوالد  َوالس 

اَلة َوَخاِرجَها.   الصَّ

اَلة, َفَكَذا اَل ُيْشَتَرط َفَكَما اَل ُيْشَتَرط اْلُوُضوء لَِهِذِه اأْلُُمور وَ  إِْن َكاَنْت مِْن َأْجَزاء الصَّ

ُجوِد, َوَكْونه ُجْزًءا مِْن َأْجَزائَِها اَل ُيوِجُب َأْن اَل ُيْفَعل إاِلَّ بُِوُضوٍء.  لِلس 

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

السجود جزء من الصالة, فيشرتط له ما يشرتط ألن الموجبون للوضوء قالوا: 

 للصالة.

بأن قراءة القرآن, والدعاء, والذكر, من أجزاء الصالة أيًضا, ولم فرد عليهم: 

 يشرتط لها ذلك.

أن النبي »: واحتج البخاري بحديث ابن عباس : ثم قال اإلمام ابن القيم 

ّن, َواْْل ْنس  .«َسَجَد ب النَّْجم  َوَسَجَد َمَعُه اْلُمْسل ُموَن, َواْلُمْشر ُكوَن, َواْلج 

 َوَمْعُلوم َأنَّ اْلَكافِر اَل ُوُضوء َلُه.

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

إذا جاء على الباب يضع كما يقال: الجحرة يف مكاهنا  أما اإلمام البخاري 

 الصحيح,  بحيث أهنا ال تتحرك.

 انظر إلى هذا االستدالل العظيم.

وأيًضا فالمسلمون الذين سجدوا معه, لم ينقل : قالوا: ثم قال اإلمام ابن القيم 

ِريَن َأْم اَل؟   أن النبي َأَمَرُهْم بِالطََّهاَرِة, َواَل َسَأَلُهْم َهْل ُكنُْتْم ُمَتَطهِّ

َهاَرة َشْرًطا فِيِه َلَلِزَم َأَحد اأْلَْمَرْيِن:   َوَلْو َكاَنْت الطَّ

ا:  َهارَ إِمَّ م َأْمره َلُهْم بِالطَّ  ِة. َأْن َيَتَقدَّ

ا:  ْشتَِراط, َوَلْم َينُْقل ُمْسلِم  َواِحًدا مِنُْهَما.َوإِمَّ
ِ
ُجود لُِيَبيِّن َلُهْم اال  َأْن َيْسَألُهْم َبْعد الس 
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َرْت َمْشُروِعيَّته َعْن َذلَِك, َوَهَذا َجَواب َبْعض َفإِْن قِيَل:  َفَلَعلَّ اْلُوُضوء َتَأخَّ

 اْلُموِجبِيَن.

اَلِة مِْن ِحين اْلَمْبَعث, َوَلْم ُيَصلِّ َقّط إاِلَّ بَِطَهاَرٍة, َأَتاُه الطََّهاَرة ُش قِيَل:  ِرَعْت لِلصَّ

اَلة. -عليه السالم  -ِجْبِريل   َفَعلََّمُه الطََّهاَرة َوالصَّ

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

 األحاديث ليس فيها ذكر الطهارة, ولكن هذا هو القول الصحيح.

ْن َمّس اْلُقْرآن »: -  -َوفِي َحِديث إِْساَلِم ُعَمرَ : ثم قال اإلمام  ن م  ُه َلْم ُيَمكَّ َأنَّ

ره  , َفَكْيف َنُظّن َأنَُّهْم َكاُنوا ُيَصل وَن باَِل ُوُضوء.«إ َّلَّ بَْعد َتَطهُّ

 :الحدي منقطع, وال يثبت. قال أبو حممد سدده اهلل 

ا َأْن َيُكون اْلُمْسلُِموَن ُكّلهْم إِْذ َذاَك َعَلى  َوَأْيًضا َفَيْبُعدَقاُلوا: : ثم قال اإلمام  ِجدًّ

 ُوُضوء.

 :قال أبو حممد سدده اهلل 

هذا هو الصحيح يا إخوة, حتى يف مسألة الطواف حول البيت هم يشرتطون 

وهم على  ملسو هيلع هللا ىلصالطهارة, فهل يعقل أن مائة ألف طافوا ببيت اهلل العتيق يف زمن النبي 

: يا رسول اهلل أحدثت, ملسو هيلع هللا ىلصأنه وال واحد منهم قال لرسول اهلل طهارة, ثم لم ينقل لنا 

 فهل تلزمني الطهارة؟

 طفت حول البيت بدون طهارة؟ ملسو هيلع هللا ىلصأو قال: يا رسول اهلل 

فهذا يدل على أن القول باشرتاط الطهارة للطواف حول البيت, بل الوجوب 

 للطهارة عند الطواف, قول فيه ما فيه, وإن قال به جمهور أهل العلم.

أنه »: ملسو هيلع هللا ىلصوغاية ما استدل به الجمهور من أهل العلم على ذلك, هو فعل النبي 

 . «تتوضأ للطواف
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 ال يدل على الوجوب عند جمهور األصوليين. ملسو هيلع هللا ىلصوفعل النبي 

, َقاَلْت: َخَرْجنَا واستدلوا على ذلك بما ثبت يف الصحيحين من حديث َعائَِشَة 

 
ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع النَّبِي

 
َّ النَّبِي

ا ِجْئنَا َسِرَف َطِمْثُت, َفَدَخَل َعَلي , َفَلمَّ َوَأنَا  ملسو هيلع هللا ىلصاَل َنْذُكُر إاِلَّ الَحجَّ

؟»َأْبكِي, َفَقاَل:   َأنِّي َلْم َأُحجَّ الَعاَم, َقاَل:  «َما ُيْبك يك 
ِ
َلَعلَّك  »ُقْلُت: َلَوِدْدُت َواهلل

؟ ْست   َشْيٌء َكَتَبُه اهَّللُ َعَلى َبنَات  آَدَم, َفاْفَعل ي َما َيْفَعُل َفإ نَّ »ُقْلُت: َنَعْم, َقاَل:  «ُنف 
َذل ك 

 َحتَّى َتْطُهر ي
, َغْيَر َأْن َّلَ َتُطوف ي ب اْلَبْيت   .(1) «الَحاجُّ

  لها عن الطواف هو عدم الوضوء. ملسو هيلع هللا ىلصوال يلزم من ذلك أن العلة من هني النبي 

 ْبِن ُعَمَر َقاُلوا: :ثم قال اإلمام ابن القيم 
ِ
ِحيَحْيِن َعْن َعْبِد  اهلل َوَأْيًضا َفِفي الصَّ

 :ْجَدة, َفيَْسُجد َوَنْسُجد », َقاَل يَها السَّ
وَرة ف  َكاَن َرُسول اهَّلل َيْقَرأ اْلُقْرآن َفَيْقَرأ السُّ

ا ل َمَكان  َجْبَهته ع 
د َبْعضنَا َمْوض   .«َمَعُه, َحتَّى َما َيج 

ا أن يكون  َوَقْد َكانَ َقاُلوا:  َيْقَرأ اْلُقْرآن َعَلْيِهْم فِي اْلَمَجامِع ُكّلَها, َومِْن اْلَبِعيد ِجدًّ

ُكّلهْم إِْذ َذاَك َعَلى ُوُضوء, َوَكاُنوا َيْسُجُدوَن َحتَّى اَل َيِجد َبْعضهْم َمَكاًنا لَِجْبَهتِِه, 

 َوَمْعُلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضئ َوَغْيره.

ِه َوَأْيًض َقاُلوا:  َحَرة َسَجُدوا لِلَّ ا َفَقْد َأْخَبَر اهلل َتَعاَلى فِي َغْير َمْوِضع مِْن اْلُقْرآن َأنَّ السَّ

 َسْجَدة َفَقبَِلَها اهلل مِنُْهْم َوَمَدَحُهْم عليها ولم يكونوا متطهرين قطعا.

ُجود َحَرام َفَكْيف َيْمَدحُهْم َويُ ومنازعونا َيُقوُلوَن:  ْثنِي َعَلْيِهْم بَِما اَل مِْثل َهَذا الس 

 َيُجوز َفإِْن قِيَل َشْرع َمْن َقْبلنَا َلْيَس بَِشْرٍع َلنَا.

ة اأْلَْربََعة بَِشْرِع َمْن َقْبلنَا َوَذلَِك َمنُْصوص َعنُْهْم َأْنُفسهْم فِي َغْير قِيَل:  َقْد اِْحَتجَّ اأْلَئِمَّ

 َمْوِضع.

 ِرد َشْرعنَا بِِخاَلفِِه.َسلَّْمنَا َلكِْن َما َلْم يَ َقاُلوا: 

                                                           

 (.1211(, ومسلم )300أخرجه البخاري )( 1)
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ُزوَن:  اَلة َقاَل اْلُمَجوِّ َفَأْيَن َوَرَد فِي َشَرْعنَا ِخاَلفه َقاُلوا َوَأْيًضا َفَأْفَضل َأْجَزاء الصَّ

ُجود َأْوَلى.  َوَأْقَوالَها ُهَو اْلِقَراَءة َوُيْفَعل باَِل ُوُضوء َفالس 

ى َأْثنَى َعَلى ُكّل َمْن َسَجَد ِعنْد التِّاَلَوة, َفَقاَل َتَعاَلى: َوَأْيًضا َفَاهلل ُسْبَحانه َوَتَعالَ َقاُلوا: 

, َوَهَذا [107:]اإلسراء {ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}

 َيُدّل َعَلى َأنَُّهْم َسَجُدوا َعِقب تاَِلَوته باَِل َفْصل. 

َنَُّه َأْثنَى َعَلْيِهْم 
ِ
ُجود َعِقب التِّاَلَوة, َوَلْم َسَواء َكاُنوا بُِوُضوٍء, َأْو بَِغْيِرِه, أل ِد الس  بُِمَجرَّ

 َيْشَتِرط ُوُضوًءا.

 .[09:]مريم {ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}َوَكَذلَِك َقْوله َتَعاَلى: 

د النَِّعم اْلُمنَْتَظَرة.َقاُلوا:  ْكر ُمْسَتَحّب ِعنْد َتَجد   َوَكَذلَِك ُسُجود الش 

 
ّ
نَّة َعْن النَّبِي َدة, َوَكَذلَِك َأْصَحابه ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َتَظاَهَرْت الس  , بِِفْعلِِه فِي َمَواِضع ُمَتَعدِّ

اّر َعَلْيِهْم َبْغَتة, َوَكاُنوا َيْسُجُدوَن َعِقبه َوَلْم ُيْؤَمُروا بُِوُضوٍء,  ’, َمَع ُوُرود اْلَخَبر السَّ

 َوَلْم ُيْخبُِروا َأنَُّه اَل ُيْفَعل إاِلَّ بُِوُضوٍء.

َوَمْعُلوم َأنَّ َهِذِه اأْلُُمور َتْدَهم اْلَعْبد َوُهَو َعَلى َغيْر َطَهاَرة, َفَلْو َتَرَكَها َلَفاَتْت 

 َمْصَلَحتَها.

ُجود, َوَأْثنَى َعَلى َفاِعله َومِْن اْلُمْمَتنِع َأْن َيُكون اهلل تَ َقاُلوا:  َعاَلى َقْد َأِذَن فِي َهَذا الس 

َهاَرة َشْرًطا فِيِه, َواَل َيُسنَّها, َواَل يأمر هبا رسول اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْطَلَق َذلَِك, َوَتُكون الطَّ

 , َواَل ُرِوَي َعنُْه فِي َذلَِك َحْرف َواِحد.َأْصَحابه 

اَلة ُمْمَتنِ  َياسه َعَلى الصَّ
 ع لَِوْجَهْيِن: َوقِ

اَلة َأْظَهر َوَأْكثَر مِْن اْلَجامِع, إِْذ اَل قَِراَءة فِيِه َواَل َأَحدهَما:  َأنَّ اْلَفاِرق َبْينه َوَبيْن الصَّ

 ُرُكوع اَل َفْرًضا َواَل ُسنَّة َثابَِتة بِالتَّْسلِيِم.

َمام فِيِه َواَل ُمَصافَّة فِيِه.  ويجوز أن يكون القارئ َخْلف اإْلِ
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ْفتَِراق
ِ
تَِّفاق َأْوَلى مِْن إِْلَحاقه بُِصَوِر اال

ِ
 َوَلْيَس إِْلَحاق َمَحّل النَِّزاع بُِصَوِر اال

ء اْلَمِقيس َقْد الثَّانِي: 
ْ
ي ا اْلِقَياس إِنََّما َيْمَتنِع َلْو َكاَن َصِحيًحا إَِذا َلْم َيُكْن الشَّ َأنَّ َهذًّ

اْلَحاِدَثة َفَيْحَتاج اْلُمْجَتِهد َأْن ُيْلِحقَها بما وقع على , ُثمَّ َتَقع ملسو هيلع هللا ىلصُفِعَل َعَلى َعْهد النبي 

ْذن  ا َمَع ُسُجوده َوُسُجود َأْصَحابه َوإِْطاَلق اإْلِ عهده مِْن اْلَحَواِدث َأْو َشِمَلَها َنّصه. َوَأمَّ

 اهـفِي َذلَِك مِْن َغيْر َتْقيِيد بُِوُضوٍء َفَيْمَتنِع التَّْقيِيد بِِه. 
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 من أطال في سجود الشكر
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف ) – 344   -  - َوَعْن َعْبِد الرَّ

 
َفَأَطاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َسَجَد النَّبِي

ُجوَد, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َوَقاَل:  ا إ نَّ »الس   ُشْكر 
َرن ي, َفَسَجْدت ل لَّه  ْبر يَل آَتان ي, َفَبشَّ َرَواُه  .(1) «ج 

َحهُ َأْحَمُد,   (.اْلَحاكِمُ  َوَصحَّ

 الشرح: 
 هو أحد العشرة المبشرين بالجنة, وهو: «وعن عبد الرحمن بن عوف » قوله:

رأيت عبد الرحمن »وأما حديث: , أسلم على يد أبي بكر الصديق السابقين من 

ا  .فهو حديث موضوع ومنكر ال تقوم بمثله حجة, (2) «بن عوف يدخل الجنة َحبو 

 سجود الشكر. :أي «ملسو هيلع هللا ىلصسجد النبي » قوله: 

وال يعلم لسجود يذكر اهلل, ويدعو, ويسبح, ويحمد,  :أي «فطال السجود» قوله:

 .الشكر ذكر مخصوص

 ولم يذكر فيه تكبير, وال تسليم.: «ثم رفع رأسه» قوله:

ا» قوله:  .«ثم قال: إن جبريل أتاين فبشرين فسجدت هَّلل شكر 

 ., واهلل أعلمالسجود عند تجدد النعمة, والبشارة فيه:

                                                           

, بسند ضعيف, يف سنده خالد بن عبد الواحد مجهول, وفيه (2018)والحاكم  (,1114)أخرجه أحمد ( 1)

. وقال فيه: ثم وجدت (474وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )اختالف على عمرو بن أبي عمر. 

فيه موسى بن  ,بسند ضعيف (2/123/1)عند ابن أبى شيبة  ,أخرى عن عبد الرحمن بن عوفله طريقًا 

؛ فالحديث (2/279) "الرتغيب"وأبو يعلى كما يف  ,ومن طريقه رواه ابن أبى الدنيا ,وهو ضعيف ,عبيدة

فه وضع: موسى بن عبيدة مرتوك, وهذه الطرق ال ترقي الحديث إلى الحسن. أقول اهـ ."بالطريقين حسن

 (. 1/420شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )

(, وهو يف الضعيفة لإلمام األلباين 13/ 2(, وعنه ابن الجوزي يف الموضوعات )110/ 3أخرجه أحمد )( 2)

 (. 1080رحمه اهلل )
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 إلسالم همدان اشكرً  ملسو هيلع هللا ىلصسجود النبي 

يَّ »: - -اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب  َوَعنْ ) – 340
يًّا إ َلى اْلَيَمن   - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب 

 -َبَعَث َعل 

يَث  يٌّ  -َفَذَكَر اْلَحد 
ا َقَرَأ َرُسوُل اهَّلل   -  -َقاَل: َفَكتََب َعل  ْم, َفَلمَّ ه 

 – ملسو هيلع هللا ىلص -ب إ ْسََلم 

ا"اْلك َتاَب:  د    َرَواهُ  .(1) «"َخرَّ َساج 
 
 .اْلَبْيَهِقي

 (.(2) َوَأْصُلُه فِي اْلُبَخاِريِّ 

 الشرح: 
 , هو وأبوه صحابيان.من صغار الصحابة  :«وعن البراء بن عازب » قوله:

 وكان مبعث علي بن أبي طالب : «بعث علي ا إلى اليمن ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله:

إلى نجران وما حولها, أميًرا حين أسلم اليمنيون يف تلك الجهات, من أجل أن يأيت 

 بزكاهتا, وبجباياهتا, ويقوم بأمر الناس.

 .بقية الحديث :أي «وذكر الحديث» قوله:

  --فَعِن اْلَبَراِء : «فكتب علي بن أبي طالب بإسَلمهم» قوله:
 
َقاَل: َبَعَث النَّبِي

                                                           

 ,أخرج البخاري صدر هذا الحديث ... فلم يسقه بتمامه»وقال:  (3832)أخرجه البيهقي يف الكربى ( 1)

َفِر "وسجود الشكر يف تمام الحديث صحيح على شرطه . وهو يف البيهقي من طريق َأبي ُعَبْيَدَة ْبُن َأبِي السَّ

وهذا سند  ,َعِن اْلَبَراِء به ,َعْن َأبِي إِْسَحاَق  ,َعْن َأبِيهِ  ,َقاَل: َسِمْعُت إِْبَراِهيَم ْبَن ُيوُسَف ْبِن َأبِي إِْسَحاَق 

وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل كالهما ضعيف.  ,وإبراهيم بن يوسف ,أبي السفرضعيف؛ فيه أبو عبيدة بن 

 .  (474يف اإلرواء )

كما قال الحافظ يف  ,«سنن البيهقي»ووقع يف رواية اإلسماعيلي مثل ما وقع يف  (,4348)أخرجه البخاري ( 2)

وليس فيه ذكر إسالم همدان  ,عن إبراهيم بن يوسف به ,من طريق شريح بن مسلم (,9/10)الفتح 

والزيادة المذكورة تابع أبا عبيدة بن أبي السفر عليها يحيى  ,وكأن البخاري انتقى له هذا الحديث ,والسجود

فبمجموع الطريقين يحسن الحديث واهلل  ,وفيه لين (,1)بن عبد الرحمن األرحبي عند الطرباين يف التاريخ 

 . "القول الحسن يف فضائل أهل اليمن"لحجوري الزعكري يف كتابه: أعلم. وحسنه أخونا الشيخ أبو بشير ا



إلسالمملسو هيلع هللا ىلص 

 

56 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  ملسو هيلع هللا ىلص
َّ
ْساَلِم َفَلْم ُيِجيُبوُه, ُثمَّ إِنَّ النَّبِي

 ملسو هيلع هللا ىلصَخالَِد ْبَن اْلَولِيِد إَِلى َأْهِل اْلَيَمِن َيْدُعوُهْم إَِلى اإْلِ

 ْبَن َأبِي َطالٍِب َوَأَمَرُه َأْن َيْقُفَل َخالِد  َوَمْن َكاَن َمَعهُ 
َّ
ْن َكاَن َمَع  َبَعَث َعلِي إاِلَّ َرُجل  مِمَّ

 
ٍّ
َب َمَع َعلِي ا  َخالٍِد َأَحبَّ َأْن ُيَعقِّ َب َمَعُه, َفَلمَّ ْن َعقَّ ْب َمَعُه َقاَل اْلَبَراُء َفُكنُْت مِمَّ َفْلُيَعقِّ

 
ٌّ
ا َواِحًدا, َدَنْوَنا مَِن اْلَقْوِم َخَرُجوا إَِلْينَا َفَصلَّى بِنَا َعلِي نَا َصفًّ َم َبْيَن  َوَصفَّ ُثمَّ َتَقدَّ

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَأْيِدينَا, َفَقَرَأ َعَلْيِهْم كَِتاَب َرُسوِل اهلل

ٌّ
إَِلى  َفَأْسَلَمْت َهْمَداُن َجِميًعا, َفَكَتَب َعلِي

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل

ِ
ا َقَرَأ َرُسوُل اهلل اْلكَِتاَب َخرَّ َساِجًدا, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه  ملسو هيلع هللا ىلصبِإِْساَلمِِهْم, َفَلمَّ

اَلُم َعَلى َهْمَداَن  "َفَقاَل:  اَلُم َعَلى َهْمَداَن السَّ  ."السَّ

ا ملسو هيلع هللا ىلصفلما قرأ النبي » قوله: جاء يف رواية عند اإلمام البيهقي : «الكتاب خر ساجد 

 ا, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َفَقاَل: »: ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي د  ََلُم "َخرَّ َساج  ََلُم َعَلى َهْمَداَن, السَّ السَّ

 .(1) «"َعَلى َهْمَداَن 

 القول:  وينسب إلى علي بن أبي طالب 

 لقلت لهمدان ادخلوا بسالم    لو كنت بواًبا على باب جنة 

على عدم اشرتاط واحتج بالحديث : «رواه البيهقي وأصله يف البخاري» قوله:

توجه إلى كان على طهارة أو أنه  ملسو هيلع هللا ىلصلم يذكر بأن النبي الطهارة لسجود الشكر ف

 .والحمد هلل رب العالمين, القبلة

       

  

                                                           

 (.2/318أخرجه البيهقي )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 باب صالة التطوع

عِ َباُب َصال]  [ِة التََّطو 

 الشرح: 

 .بعد النافلةالتطوع 

 :أقسام صالة النافلة 

 منقسمة إلى قسمين:  صالة النافلة

 صالة الوتر, وصالة الضحى.ويدخل تحته مطلق: التطوع الاألول: 

 
ِّ
ٍل الُمَزنِي  ْبِن ُمَغفَّ

ِ
 وما يف الصحيحين من حديث َعْبِد اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

ا ل َمْن َشاءَ »َقاَل:   .(1) «َبْيَن ُكلِّ َأَذاَنْين  َصَلٌَة, َثَلَث 

, مسلم صحيح اإلمام وما يف 
 
 ابن مغفل الُمَزنِي

ِ
 من حديث َعْبُد اهلل

ِّ
, َعِن النَّبِي

يَ », َقاَل: «َصلُّوا َقْبَل َصَلَة  الَمْغر ب  »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص َذَها ف ي الثَّال َثة  ل َمْن َشاَء َكَراه  َة َأْن َيتَّخ 

 .وغير ذلك من النوافل المطلقة ,(2) «ُسنَّة  النَّاُس 

 مقيد.التطوع الالثاين: 

فيصلي قبل الظهر أربًعا, وبعدها تب التي قبل الصلوات والتي بعدها, الروا مثل

 ركعتين.

 وبعد المغرب ركعتين.

 وبعد العشاء ركعتين.

 وقبل الصبح ركعتين.

                                                           

 (.939(, ومسلم )124أخرجه البخاري )( 1)

 (.1193أخرجه البخاري )( 2)



التطوع 

 

58 
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 يصح أن يؤتى هبا يف السفر.فالتنفل المطلق: 

الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ال يصلى منها يف السفر, إال ما والتنفل المقيد: 

 يصليها حتى يف أسفاره. ملسو هيلع هللا ىلصكان من ركعتي الفجر, فقد كان النبي 

 : في صحيح البخاري ف

 
 
َفر  »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَكَع النَّبِي ي السَّ

 .(1) «َرْكَعَتي  الَفْجر  ف 

يُّ َصلَّى اهَّللُ », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة  : مسلمصحيح اإلمام ويف 
َصلَّى النَّب 

ا, َوَرْكَعَتْين  َبيَْن النَِّداَءْين   س 
َشاَء, ُثمَّ َصلَّى َثَمان َي َرَكَعاٍت, َوَرْكَعَتيْن  َجال 

َم الع   َعَلْيه  َوَسلَّ

ا  .(2) «َوَلْم َيُكْن َيَدْعُهَما َأَبد 

 ."َرْكَعَتِي الَفْجرِ َباُب الُمَداَوَمِة َعَلى "وبوب عليه يف صحيحه: 

  :صالة التطوع مأمور بها وذلك ألمور 

 .أهنا من أسباب الوصول إلى والية اهلل األمر األول: 

  في صحيح اإلمام البخاري ف
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َأبِي ُهَرْيَرَة, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

يًّا َفَقْد »
ي ب َشْيٍء َأَحبَّ إ نَّ اهَّللَ َقاَل: َمْن َعاَدى ل ي َول  َليَّ َعْبد 

َب إ  , َوَما َتَقرَّ آَذْنُتُه ب الَحْرب 

َليَّ ب  
ُب إ  ي َيَتَقرَّ

, َوَما َيَزاُل َعْبد  ا اْفَتَرْضُت َعَلْيه  مَّ
َليَّ م 

بَّهُ إ 
ل  َحتَّى ُأح 

 .(3) «النََّواف 

 للفرائض من باب أولى. اأن من الزمها, كان مالزمً األمر الثاين: 

سانه فيما بينه وبين أن المحافظة عليها دليل على إيمان العبد, وإحاألمر الثالث: 

 {ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ}: قال اهلل  ,اهلل 
اِرَياِت:   .[19- 17]الذَّ

                                                           

 (. 2/40أخرجه البخاري معلًقا )( 1)

 (.1108أخرجه البخاري )( 2)

 (.1002أخرجه البخاري )( 3)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

في سنن أبي داود ت فأنه يتم هبا صالة الفريضة يوم القيامة, إذا نقصاألمر الرابع: 

 َرْيَرَة من حديث َأَبي هُ 
ِّ
َل َما ُيَحاَسُب النَّاُس ب ه  َيْوَم »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي إ نَّ َأوَّ

ََلةُ  ُم الصَّ ه 
ْن َأْعَمال  َياَمة  م  َيُقوُل َربُّنَا َجلَّ َوَعزَّ ل َمََلئ َكت ه  َوُهَو َأْعَلُم: اْنُظُروا », َقاَل: «اْلق 

َها َأْم  ي َأَتمَّ
نَْها ف ي َصََلة  َعْبد  ة , َوإ ْن َكاَن اْنَتَقَص م  ة  ُكت َبْت َلُه َتامَّ َنَقَصَها؟ َفإ ْن َكاَنْت َتامَّ

ي َفر يَضَتُه  وا ل َعْبد  مُّ
ٌع, َقاَل: َأت  ٍع؟ َفإ ْن َكاَن َلُه َتطَوُّ ْن َتَطوُّ

ي م  َشْيئ ا, َقاَل: اْنُظُروا َهْل ل َعبْد 

, ُثمَّ ُتْؤَخُذ اْْلَْعمَ 
ه  ع  ْن َتَطوُّ

 .(1) «اُل َعَلى َذاُكمْ م 

, وكلما كان المرء متأسًيا ملسو هيلع هللا ىلصالتأسي بالنبي  منأن المحافظة عليها األمر الخامس: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}يف كتابه:  قال اهلل أكثر,  كان قربه من اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 

 .[31:]آل عمران {چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 أهنا من أسباب رفع الدرجات يف الجنة.األمر السادس: 

, َقاَل: َلِقيُت َثْوَباَن  مسلم في ف  -  -من طريق َمْعَداُن ْبُن َأبِي َطْلَحَة اْلَيْعَمِري 

 
ِ
, َفُقْلُت: َأْخبِْرنِي بَِعَمٍل َأْعَمُلُه ُيْدِخُلنِي اهلُل بِِه اْلَجنََّة؟ َأْو َقاَل ُقْلُت: ملسو هيلع هللا ىلصَمْوَلى َرُسوِل اهلل

, َفَسَكَت. ُثمَّ َسَأْلُتُه َفَسَكَت. ُثمَّ َسَأْلُتُه الثَّالَِثَة َفَقاَل: َسَأْلُت َعنْ 
ِ
 بَِأَحبِّ اأْلَْعَماِل إَِلى اهلل

 
ِ
, إ َّلَّ » , َفَقاَل:ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِك َرُسوَل اهلل  َسْجَدة 

ه  , َفإ نََّك ََّل َتْسُجُد ل لَّ ه  ُجود  ل لَّ  السُّ
َعَلْيَك ب َكثَْرة 

ْرَداِء َفَسَأْلتُُه "َقاَل َمْعَداُن:  «َرَفَعَك اهَّللُ ب َها َدَرَجة , َوَحطَّ َعنَْك ب َها َخط يَئة   ُثمَّ َلِقيُت َأَبا الدَّ

 .(2) "َبانُ َفَقاَل لِي: مِْثَل َما َقاَل لِي: َثوْ 

 أهنا من أفضل األعمال بعد الفرائض.األمر السابع: 

                                                           

(, عن رجل من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وعلى آله 11114(, وجاء عند أحمد )914)أخرجه أبو داود ( 1)

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف 1479وسلم, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )

 (.910صحيح أبي داود )

 (.499أخرجه مسلم )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

َل َأيُّ »: ملسو هيلع هللا ىلص, عن النبي في صحيح اإلمام مسلم من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ف
أنه ُسئ 

َيام  َأْفَضُل َبْعَد َشْهر  َرَمَضاَن؟ َفَقاَل النبي  ؟ َوَأيُّ الصِّ
ََلة  َأْفَضُل َبْعَد اْلَمْكُتوَبة  : ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ

َيام  بَْعَد » , َوَأْفَضُل الصِّ ْيل   اللَّ
ََلُة ف ي َجْوف  , الصَّ

ََلة  اْلَمْكُتوَبة  , بَْعَد الصَّ
ََلة  َأْفَضُل الصَّ

م    اْلُمَحرَّ
َياُم َشْهر  اهَّلل   .(1) «َشْهر  َرَمَضاَن, ص 

 أهنا من أسباب دخول الجنة.األمر الثامن: 

 من حديث ُأمِّ َحبِيَبَة  مسلم في ف
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َزْوِج النَّبِي

ِ
, َأنََّها َقاَلْت: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ا, َغْيَر َفر يَضٍة, », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ع  نَْتْي َعْشَرَة َرْكَعة  َتَطوُّ
ه  ُكلَّ َيْوٍم ث  ْن َعْبٍد ُمْسل ٍم ُيَصلِّي ل لَّ َما م 

, َأْو إ َّلَّ ُبن َي 
ي اْلَجنَّة 

 . (2)«اْلَجنَّة  َلُه بَْيٌت ف ي إ َّلَّ بَنَى اهَّللُ َلُه َبْيت ا ف 

يه نَّ َبْعُد »: َقاَلْت َأم  َحبِيَبَة  و وهو أحد الرواة: «َفَما َبر ْحُت ُأَصلِّ َما ». وَقاَل َعْمر 

يه نَّ َبْعُد   , وَقاَل الن ْعَماُن مِْثَل َذلَِك.«َبر ْحُت ُأَصلِّ

  :األفضل يف صالة النافلة أن تكون يف البيت 

 تكون النافلة يف البيت, ويجوز له أن يصليها يف المسجد. واألفضل أن

 في الصحيحين من حديث اْبِن ُعَمَر ف
ِّ
ي بُُيوت ُكْم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

اْجَعُلوا ف 

ا ُذوَها ُقبُور 
ُكْم َوَّلَ َتتَّخ 

ْن َصَلَت   . (3) «م 

اَصلُّوا ف ي ُبُيوت ُكْم, َوََّل »ويف رواية لمسلم:  ُذوَها ُقُبور 
 .«َتتَّخ 

 في الصحيحين من حديث َزْيِد ْبِن َثابٍِت ف
ِ
 -اتََّخَذ ُحْجَرًة  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

 إ َّلَّ »َقاَل: 
َلَة  َصَلَُة الَمْرء  ف ي َبْيت ه  ُكْم, َفإ نَّ َأْفَضَل الصَّ

َها النَّاُس ف ي ُبُيوت  َفَصلُّوا َأيُّ

 .(4) «الَمْكُتوَبةَ 

                                                           

 (.1113أخرجه مسلم )( 2)

 .(729أخرجه مسلم )( 3)

 (.777(, ومسلم )432أخرجه البخاري )( 1)

 (.791(, ومسلم )731أخرجه البخاري )( 2)
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 يف صحيح مسلم من حديث َجابٍِر بن عبد اهلل و
ِ
إ َذا »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ٌل ف ي  , َفإ نَّ اهَّللَ َجاع 
ْن َصََلت ه  يب ا م 

َبيْت ه  َنص 
ه , َفْلَيْجَعْل ل  د  ََلَة ف ي َمْسج  َقَضى َأَحُدُكُم الصَّ

ا  َخْير 
ْن َصََلت ه   .(1) «َبْيت ه  م 

في صحيح اإلمام مسلم من حديث َعْن َعْبِد ف  ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي الصالة يف البيت و

 ْبِن َشِقيٍق, َقاَل: َسَأْلُت َعائَِشَة 
ِ
  اهلل

ِ
ِعِه؟ َفَقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َصاَلِة َرُسوِل اهلل , َعْن َتَطو 

, ثُ » ا, ُثمَّ َيْخُرُج َفُيَصلِّي ب النَّاس  ي َقبَْل الظُّْهر  َأْربَع 
مَّ َيْدُخُل َفُيَصلِّي َكاَن ُيَصلِّي ف ي َبْيت 

, َوُيَصلِّي ب النَّاس   , َوَكاَن ُيَصلِّي ب النَّاس  اْلَمْغر َب, ُثمَّ َيْدُخُل َفيَُصلِّي َرْكَعَتْين  َرْكَعَتْين 

يه نَّ 
ْيل  ت ْسَع َرَكَعاٍت ف  َن اللَّ , َوَكاَن ُيَصلِّي م  ْتُر, اْلع َشاَء, َوَيْدُخُل َبْيت ي َفُيَصلِّي َرْكَعَتْين  اْلو 

ا, َوَكاَن إ َذا َقَرَأ َوُهَو َقائ ٌم َرَكَع َوَسَجَد  د 
يَل  َقاع  ا, َوَلْيَل  َطو  م 

يَل  َقائ  َوَكاَن ُيَصلِّي َليَْل  َطو 

ٌد, َوَكاَن إ َذا َطَلَع اْلَفْجُر َصلَّى َرْكَعَتيْ  ا َرَكَع َوَسَجَد َوُهَو َقاع  د 
 «ن  َوُهَو َقائ ٌم, َوإ َذا َقَرَأ َقاع 

(2). 

 ما كان يف آخر الليل:  املطلق أفضل التطوع 

أي إلى النبي  –, َيْرَفُعُه لما ثبت يف صحيح اإلمام مسلم من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 

َياِم َأْفَضُل َبْعَد َشْهِر - ملسو هيلع هللا ىلص اَلِة َأْفَضُل َبْعَد اْلَمْكُتوَبِة؟ َوَأي  الصِّ , َقاَل: ُسئَِل: َأي  الصَّ

, »َرَمَضاَن؟ َفَقاَل:  ْيل  ََلُة ف ي َجْوف  اللَّ , الصَّ
ََلة  اْلَمْكتُوَبة  , َبْعَد الصَّ

ََلة  َأْفَضُل الصَّ

َيام  َبْعَد َشْهر  رَ  م  َوَأْفَضُل الصِّ  اْلُمَحرَّ
َياُم َشْهر  اهَّلل   .(3) «َمَضاَن, ص 

  :أفضل النوافل 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسالة: 

                                                           

 (.779أخرجه مسلم )( 1)

 (.730أخرجه مسلم )( 2)

 (.1113أخرجه مسلم )( 3)



التطوع 

 

62 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

فذهب األكثر من أهل العلم إلى أن النوافل القبلية والبعدية المتصلة بالصالة, 

 على التطوع المطلق. الذي تقدم أفضل من غيرها, وقالوا: يحمل الحديث

  النافلة:كيفية صالة 

  ففي الصحيحيناألصل يف صالة النافة أن تكون مثنى مثنى, و
ِ
من حديث َعْبِد اهلل

 ْبِن ُعَمَر 
َّ
ْيِل, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسَأَل َرُجل  النَّبِي َوُهَو َعَلى الِمنَْبِر, َما َتَرى فِي َصالَِة اللَّ

ْبَح َصلَّى » َي الصُّ
, َفَأْوَتَرْت َلُه َما َصلَّىَمْثنَى َمْثنَى, َفإ َذا َخش  َدة   .(1) «َواح 

, إال أهنا أعلت على علي ابن عبد «والنهار»وجاء يف بعض طريق الحديث زيادة: 

 اهلل البارقي.

  :حكم اجللوس يف صالة التطوع 

 يجوز يف صالة التطوع أن تصليها المصلي قائًما, أو جالًسا.و

في صحيح مسلم فجر األه نصف فلعلى القيام  قادرصالها جالًسا وهو  منإال أنه 

 ْبِن َعْمٍرو 
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِ
ْثُت َأنَّ َرُسوَل اهلل ُجل  », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: ُحدِّ َصََلُة الرَّ

ََلة   ا ن ْصُف الصَّ د 
, , َقاَل: َفَأَتْيُتُه, َفَوَجْدُتُه ُيَصلِّي َجالًِسا, َفَوَضْعُت َيِدي َعَلى َرْأِسهِ «َقاع 

 َأنََّك ُقْلَت:  ف «َما َلَك؟ َيا َعْبَد اهَّلل  ْبَن َعْمرٍو»َفَقاَل: 
ِ
ْثُت َيا َرُسوَل اهلل َصََلُة »ُقْلُت: ُحدِّ

ََلة    الصَّ
ا َعَلى ن ْصف  د 

ُجل  َقاع  نِّي َلْسُت », َوَأْنَت ُتَصلِّي َقاِعًدا, َقاَل: «الرَّ
َأَجْل, َوَلك 

نُْكمْ 
 .(2) «َكَأَحٍد م 

  العاجز عن القيام يف صالة النافلة: حكم 

وهذا التنصيف يف األجر لمن كان قادًرا على القيام ثم جلس وصلى جالًسا, أما 

يكتب له  من عجز عن القيام لمرض, أو لعذر من األعذار, أو لنحو ذلك,  فإن اهلل 

                                                           

 (.703 - 748(, ومسلم )472أخرجه البخاري )( 1)

 (. 730أخرجه مسلم )( 2)
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 األجر كاماًل.

 :الفصل بني صالة الفريضة وصالة التطوع 

صالة التطوع, إما بكالم, وإما بخروج من الة الفريضة وغي أن يفصل بين صوينب

في صحيح اإلمام مسلم من طريق  ُعَمُر ْبُن َعَطاِء ْبِن فالمكان, ونحو ذلك مما يحصل 

ائِِب  ٍء  -اْبِن ُأْخِت َنِمٍر  -َأبِي اْلُخَواِر, َأنَّ َنافَِع ْبَن ُجَبْيٍر, َأْرَسَلُه إَِلى السَّ
ْ
َيْسَأُلُه َعْن َشي

ْيُت َمَعُه اْلُجُمَعَة فِي اْلَمْقُصوَرِة,  -  -آُه مِنُْه ُمَعاِوَيُة رَ  اَلِة, َفَقاَل: َنَعْم, َصلَّ فِي الصَّ

, َفَقاَل: 
َّ
ا َدَخَل َأْرَسَل إَِلي ْيُت, َفَلمَّ َماُم ُقْمُت فِي َمَقامِي, َفَصلَّ َم اإْلِ ا َسلَّ ََّل َتُعْد ل َما »َفَلمَّ

يْ  ْلَها ب َصََلٍة َحتَّى َتَكلََّم َأْو َتْخُرَج, َفإ نَّ َرُسوَل اهَّلل  َفَعْلَت, إ َذا َصلَّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَت اْلُجُمَعَة, َفََل َتص 

َم َأْو َنْخُرَج  َك, َأْن ََّل ُتوَصَل َصََلٌة ب َصََلٍة َحتَّى َنتََكلَّ
 . (1)«َأَمَرَنا ب َذل 

 ., واهلل ولي التوفيقغير ذلك من األحكام إلى
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 كثرة التطوع استحباب

  َعنْ ) – 341
ِّ
يُّ »َقاَل:  -  -َربِيَعَة ْبِن َكْعٍب اأْلَْسَلِمي

ي النَّب 
 .«َسْل : »ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل ل 

نِّي », ُقْلُت: ُهَو َذاَك, َقاَل: «?َأَوَغْيَر َذل َك »َفَقاَل:  .َفُقْلُت: َأْسَأُلَك ُمَراَفَقَتَك فِي اْلَجنَّةِ 
َفَأع 

َك ب َكْثَرة   ُجود   َعَلى َنْفس   (.َرَواُه ُمْسلِم   .(1)«السُّ

 الشرح: 
من أصحاب الصفة, وقد خدم  كان : «ربيعة بن كعب اْلسلمي » قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

وجاء الحديث  بنحوه يف صحيح اإلمام مسلم من طريق  َمْعَداُن ْبُن َأبِي َطْلَحَة 

 
ِ
, َقاَل: َلِقيُت َثْوَباَن َمْوَلى َرُسوِل اهلل , َفُقْلُت: َأْخبِْرنِي بَِعَمٍل َأْعَمُلُه ُيْدِخُلنِي ملسو هيلع هللا ىلصاْلَيْعَمِري 

, َفَسَكَت. ُثمَّ َسَأْلُتُه َفَسَكَت. ُثمَّ اهلُل بِِه اْلَجنََّة؟ َأْو َقاَل ُقْلُت: بَِأَحبِّ اأْلَعْ 
ِ
َماِل إَِلى اهلل

 
ِ
, », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَسَأْلُتُه الثَّالَِثَة َفَقاَل: َسَأْلُت َعْن َذلَِك َرُسوَل اهلل ُجود  ل لَّه   السُّ

َعَلْيَك ب َكْثَرة 

, إ َّلَّ َرَفَعَك اهَّللُ ب َها َدرَ   َسْجَدة 
ه  َقاَل  «َجة , َوَحطَّ َعنَْك ب َها َخط يَئة  َفإ نََّك ََّل َتْسُجُد ل لَّ

ْرَداِء َفَسَأْلُتُه َفَقاَل لِي: مِْثَل َما َقاَل لِي: َثْوَبانُ "َمْعَداُن:   . (2)"ُثمَّ َلِقيُت َأَبا الدَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصقد خدم النبي  مكافأة له, فإنه  :أي «"سل": ملسو هيلع هللا ىلصقال لي النبي » قوله:

 ْبِن ُعَمَر ففيحسن إلى من أحسن إليه, 
ِ
في سنن أبي داود وغيره من حديث َعْبِد اهلل

 
ِ
يُذوُه, َوَمْن َسَأَل ب اهَّلل  َفَأْعُطوُه, َوَمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َمن  اْسَتَعاَذ ب اهَّلل  َفَأع 

ا َفَكاف ُئوُه, َفإ نْ  يُبوُه, َوَمْن َصنََع إ َلْيُكْم َمْعُروف  ُدوا َما ُتَكاف ُئوَنُه, َفاْدُعوا  َدَعاُكْم َفَأج  َلْم َتج 

                                                           

 .(498)أخرجه مسلم ( 1)
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ُكْم َقْد َكاَفْأُتُموهُ   .(1)«َلُه َحتَّى َتَرْوا َأنَّ

 أن اإلنسان يكون حريص على كل فضيلة.وفيه: 

يعني سل غير ذاك, فأعطيك إياه, إما من أمور الدنيا أو : «أوغير ذاك» قوله:

 اآلخرة.

 ما أريد إال ذاك, وهو الجنة. :أي «هو ذاك» قوله:

ويف هذا أن دخول الجنة بسبب : «فأعني على نفسك بكثرة السجود» قوله:

 {ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ}األعمال الصالحة, قال تعالى: 
 .[72:]الزخرف

 بأنواع الصالة المفروضة والنافلة. والحديث دليل على فضيلة التقرب إلى اهلل 

 .خيار يف تركها, ومن تركها كفر على ما تقدمفليس لإلنسان أما المفروضة: 

 فإن اإلنسان يبادر إليها ليؤجر عليها.وأما النافلة: 

السجود المفرد؛ فإن هذا ال يكون صالة, وإنما المراد به بالسجود ليس المراد و

 أعني على نفسك بالصالة, وال سيما التطوع.

 .أعلم أشهر أركانه, واهللألن السجود من وعرب عنه بالسجود؛ 

 

       

  

                                                           

( وصححه اإلمام 1/309(, والنسائي )0108,  1172(, وأبو داود )127,  88,  2/19أخرجه أحمد )( 1)

 (.731(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1117األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )
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 رواتب الصالة

يِّ »َقاَل:  -  -اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 347
َن النَّب 

ظُْت م  َعْشَر َرَكَعاٍت:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َحف 

, َوَرْكَعتَْين  بَْعَد 
 َرْكَعَتْين  َقبَْل الظُّْهر , َوَرْكَعتَيْن  َبْعَدَها, َوَرْكَعَتْين  َبْعَد اْلَمْغر ب  ف ي َبْيت ه 

ْبح  , اْلع َشاء  ف ي َبْيت ه    .ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(1) «َوَرْكَعتَْين  َقبَْل الصُّ

 (. (2) «َوَرْكَعَتْين  َبْعَد اْلُجْمَعة  ف ي َبْيت ه  »َوفِي ِرَواَيٍة َلُهَما: 

يَفَتْين   َرْكَعَتْين   َكاَن إ َذا َطَلَع اْلَفْجُر ََّل ُيَصلِّي إ َّلَّ »: َولُِمْسلِمٍ ) – 349   (.(3)«َخف 

 الشرح: 

لبعدية, للصلوات يف لبيان عدد الركعات القبلية, وا: الحديث المصنف ساق 

فر فإهنا تسقط, إال وهذا إذا كان المصلي يف الحضر, فأما إذا كان يف الس, كل يوم وليلة

 ركعتي الفجر.

 والمرد هبا: عشر ركعات يف التطوع. «عشر ركعات ملسو هيلع هللا ىلصحفظت من النبي » قوله:

 .هكذا جاء عن ابن عمر : «ركعتين قبل الظهر» قوله:

 ْبِن َشِقيٍق, َقاَل: َسَأْلُت َعائَِشَة ويف مسلم: 
ِ
َعْن َصاَلِة َرُسوِل  من حديث َعبِْد اهلل

 
ِ
ِعِه؟ َفَقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ا, ُثمَّ َيْخُرُج َفُيَصلِّي », َعْن َتَطو  ي َقْبَل الظُّْهر  َأْربَع 

ي بَْيت 
َكاَن ُيَصلِّي ف 

 , , ُثمَّ َيْدُخُل َفُيَصلِّي َرْكَعَتْين  َوَكاَن ُيَصلِّي ب النَّاس  اْلَمْغر َب, ُثمَّ َيْدُخُل َفُيَصلِّي ب النَّاس 

يْل   َن اللَّ , َوَكاَن ُيَصلِّي م  َشاَء, َوَيْدُخُل بَْيت ي َفُيَصلِّي َرْكَعَتْين 
, َوُيَصلِّي ب النَّاس  اْلع  َرْكَعَتْين 

ْتُر, َوَكاَن ُيَصلِّي َلْيَل  َطو   يه نَّ اْلو 
ا, َوَكاَن إ َذا ت ْسَع َرَكَعاٍت ف  د 

يَل  َقاع  ا, َوَلْيَل  َطو  م 
يَل  َقائ 

                                                           

 واللفظ للبخاري. (,728)ومسلم  (,1190)أخرجه البخاري ( 1)

َفُيَصلِّي  ,َوَكاَن اَل ُيَصلِّي َبْعَد الُجُمَعِة َحتَّى َينَْصِرَف "ولفظهما:  (,728)ومسلم  (,837)أخرجه البخاري ( 2)

 ."َرْكَعَتْينِ 

 .(1191)وبنحوه البخاري  ڤ,من حديث حفصة  (,723)أخرجه مسلم ( 3)
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ٌد, َوَكاَن إ َذا  ا َرَكَع َوَسَجَد َوُهَو َقاع  د 
َقَرَأ َوُهَو َقائ ٌم َرَكَع َوَسَجَد َوُهَو َقائ ٌم, َوإ َذا َقَرَأ َقاع 

 .(1) «َطَلَع اْلَفْجُر َصلَّى َرْكَعَتْين  

 من حديث َأبِي َأي وَب األنصاري وثبت يف سنن أبي داود: 
ِّ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

َماء  » يٌم, ُتْفَتُح َلُهنَّ َأْبَواُب  السَّ
يه نَّ َتْسل 

 .(2) «َأْرَبٌع َقْبَل الظُّْهر  َلْيَس ف 

, َفَأْحَبْبُت َأْن َيرْ »ولفظ أحمد يف مسنده:  َماء  َها َساَعٌة ُتْفَتُح ف يَها َأْبَواُب السَّ َع ل ي إ نَّ َتف 

 .«ف يَها َعَمٌل َصال ٌح 

ائِِب : الرتمذي وثبت يف سنن   ْبِن السَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »: من حديث َعْبِد اهلل

ْمُس َقْبَل الظُّْهر , َوَقاَل:  ا َبْعَد َأْن َتُزوَل الشَّ َها َساَعٌة ُتْفتَُح ف يَها َأْبَواُب »َكاَن ُيَصلِّي َأْربَع  إ نَّ

بُّ َأْن َيْصَعَد ل ي ف يَها َعَمٌل َصال ٌح 
, َوُأح  َماء   .(3)«السَّ

  :فضل صالة السنن الراتبة قبل املفروضات وبعدها 

ْن َعْبٍد ُمْسل ٍم ُيَصلِّي ل لَّه  ُكلَّ َيْوٍم », وفيه: وقد جاء يف فضلها حديث أم حبيبة  َما م 

, َأْو إ َّلَّ ُبن َي لَ 
ي اْلَجنَّة 

ا, َغْيَر َفر يَضٍة, إ َّلَّ َبنَى اهَّللُ َلُه َبْيت ا ف  ع  نَْتْي َعْشَرَة َرْكَعة  َتَطوُّ
ُه بَْيٌت ف ي ث 

 .«اْلَجنَّة  

 بعد صالة الظهر. :أي «وركعتين بعدها» قوله:

 حث على صالة أربع ركعات بعد الظهر من حديث أم حبيبة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء أنه 

 
ِّ
ُه النَّارُ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي ا َبْعَدَها َلْم َتَمسَّ ا َقْبَل الظُّْهر  َوَأْربَع  أخرجه  «َمْن َصلَّى َأْرَبع 

 .النسائي وغيره, إال أن الحديث معل عند أهل العلم

                                                           

 (.730أخرجه مسلم )( 1)

(, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف 0/411(, وأحمد )1/303)(, وابن ماجه 1270أخرجه أبو داود )( 2)

 (.1103صحيح أبي داود )

 (, ويف صحيح السنن. 11(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف المشكاة )479أخرجه الرتمذي )( 3)
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وهذه راتبة المغرب البعدية, وأما القبلية فهي : «ور كعتين بعد المغرب» قوله:

 نافلة مطلقة.

 ف
ِّ
, َعِن النَّبِي  

 بن مغفل الُمَزنِي
ِ
َصلُّوا َقْبَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصفي البخاري من حديث َعبُْد اهلل

َذَها النَّاُس ُسنَّة  », َقاَل: «الَمْغر ب  َصَلَة  
َيَة َأْن َيتَّخ 

 .(1)«ف ي الثَّال َثة  ل َمْن َشاَء َكَراه 

كان يتنفل يف  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هو الغالب أن النبي : «وركعتين بعد العشاء يف بيته» قوله:

 بيته, وربما صلى يف المسجد يف بعض األحيان.

: قال عبد اهلل بن عمر  :يف بيته لحديث :أي «وركعتين قبل الصبح» قوله:

َثْتنِي ُأْختِي َحْفَصُة  يَّ »: َوَحدَّ
يَفَتْين  َبْعَد َما َيْطُلُع  َكاَن ُيَصلِّي َرْكَعَتْين   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّب  َخف 

 «الَفْجرُ 
ِّ
 .متفق عليه (2)"فِيَها ملسو هيلع هللا ىلص, َوَكاَنْت َساَعًة اَل َأْدُخُل َعَلى النَّبِي

رواه الحافظ بالمعنى, : «وركعتين بعد الجمعة يف بيته لهما:ويف رواية » قوله:

 .(3)«َوَسْجَدَتْين  َبْعَد الُجُمَعة  »ولفظ البخاري يف صحيحه: 

 َحتَّى َينَْص »ولفظ الصحيحين: 
 .«ر َف, َفُيَصلِّي َرْكَعَتْين  َوَكاَن َّلَ ُيَصلِّي َبْعَد الُجُمَعة 

 يف مسلم من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة و
ِ
إ َذا َصلَّى َأَحُدُكُم »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ا  .(4)«اْلُجُمَعَة َفْلُيَصلِّ َبْعَدَها َأْرَبع 

  :اجلمع بني احلديثني 

على الصالة يف المسجد, وحديث عبد  وحمل حديث أبي هريرة القول األول: 

 .وهذا اختيار إسحاق وغيرهعلى الصالة يف البيت,  اهلل بن عمر 

                                                           

 (.1193أخرجه البخاري )( 1)

 (.728(, ومسلم )1173أخرجه البخاري )( 2)

 (.1172أخرجه البخاري )( 3)

 (.991أخرجه مسلم )( 4)
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كال الحديثين على التخيير, فمن شاء صلى أربًعا, ومن شاء صلى القول الثاين: 

 ركعتين, سواء يف البيت, أو يف المسجد.

 .«"كان إذا طلع الفجر َّل يصلي إَّل ركعتين خفيفتين"ولمسلم: » قوله:

 ركعتين. زيادة علىنفل بين األذان واإلقامة يف الفجر توهذا رد على من ي

 يقرأ بسورة اإلخالص والكافرون يف الركعتين: 

في صحيح مسلم من حديث ف, ويقرأ يف الركعتين بسورة اإلخالص, والكافرون

 ٻ ٻ ٱ}َقَرَأ ف ي َرْكَعَتي  اْلَفْجر :  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »: َأبِي ُهَرْيَرَة 

 .(1)«[1:]اإلخالص {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}, وَ [1:]الكافرون {ٻ

, َأْخَبَرُه مسلم من حديث اْبَن َعبَّاٍس , فقد أخرج ملسو هيلع هللا ىلصوهذا هو األكثر من فعله 

 
ِ
نُْهَما: »: ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل

 ٹ ٿ ٿ ٿ}َكاَن َيْقَرُأ ف ي َرْكَعَتي  اْلَفْجر  ف ي اْْلُوَلى م 

نُْهَما:  [131:]البقرة {ٹ ٹ
َرة  م   ی ی ی}اْْلَيَة الَّت ي ف ي اْلَبَقَرة , َوف ي اْْلخ 

 .(2) «[02]آل عمران:  {حئ جئ ی

َيْقَرُأ ف ي َرْكَعتَي   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  », َقاَل: ويف رواية أخرى: َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

ْمَراَن:  [131:]البقرة {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}اْلَفْجر :   ڦ ڤ}, َوالَّت ي ف ي آل  ع 

 .« [14:]آل عمران {ڄ ڦ ڦ ڦ

َكاَن », َقاَلْت: في صحيح مسلم من حديث َعائَِشَة فيخففهما,  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

؟ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّلل   َما ب َفات َحة  اْلك َتاب  , َأُقوُل: َهْل َيْقَرُأ ف يه   .(3)«إ َذا َطَلَع اْلَفْجُر َصلَّى َرْكَعَتيْن 

       

                                                           

 (.721أخرجه مسلم )( 1)

 (.727أخرجه مسلم )( 2)

 (.724أخرجه مسلم )( 2)



ملسو هيلع هللا ىلص 
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 والغداة الظهر لنافلة ملسو هيلع هللا ىلصمالزمة النبي 

يَّ »:  - َعائَِشةَ َوَعْن ) – 348
ا َقْبَل الظُّْهر   - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  َكاَن ََّل َيَدُع َأْربَع 

 (.اْلُبَخاِري   َرَواهُ  .(1) «َوَرْكَعَتيْن  َقْبَل اْلَغَداة  

يُّ »َقاَلْت: )َوَعنَْها  – 300
ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َلْم َيُكن  النَّب  ل  َأَشدَّ َتَعاُهد 

َن النََّواف 
َعَلى َشْيٍء م 

نُْه َعَلى َرْكَعَتي  اْلَفْجر  
 (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(2) «م 

ْنَيا َوَما ف يَها»)َولُِمْسلٍِم:  – 301 َن الدُّ
 (.(3)«َرْكَعَتا اْلَفْجر  َخْيٌر م 

 الشرح: 

 يف صحيح مسلم من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
 اهلل

ِّ
ْسنَا َمَع َنبِي َفَلْم ملسو هيلع هللا ىلص , َقاَل: َعرَّ

 
 
ْمُس, َفَقاَل النَّبِي , َفإ نَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَنْسَتْيِقْظ َحتَّى َطَلَعِت الشَّ

َلت ه  ل َيأُْخْذ ُكلُّ َرُجٍل ب َرْأس  َراح 

ْيَطانُ  ٌل َحَضَرَنا ف يه  الشَّ َأ, ُثمَّ َسَجَد , َقاَل: َفَفَعْلنَا, ُثمَّ َدَعا بِاْلَماِء فَ «َهَذا َمنْز  َتَوضَّ

اَلُة َفَصلَّى اْلَغَداةَ   .(4)«َسْجَدَتْيِن, َوَقاَل َيْعُقوُب: ُثمَّ َصلَّى َسْجَدَتْيِن, ُثمَّ ُأقِيَمِت الصَّ

 فعن تدل على فضيلة ركعتي الفجر, وأحاديث الباب: 
ِّ
, َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعائَِشَة, َعِن النَّبِي

َن » ْنَيا َوَما ف يَهاَرْكَعَتا اْلَفْجر  َخْيٌر م   .أخرجه مسلم «الدُّ

 

       

                                                           

 .(1192)أخرجه البخاري ( 1)

 , واللفظ للبخاري.(84) (724)ومسلم  (,1118)أخرجه البخاري ( 2)

 .(720)أخرجه مسلم ( 3)

 (.190أخرجه مسلم )( 4)



من 
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 بني وليلة يوم في ركعة عشرة اثنتا صلى من» :حديث 
 «الجنة في بيت بهن له

يَّ »َقاَلْت:  -  - اْلُمْؤمِنِينَ  ُأمِّ ُأمِّ َحبِيَبَة  َوَعنْ ) – 302
ْعُت النَّب  َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َسم 

ي اْلَجنَّة  »
َي َلُه ب ه نَّ َبيٌْت ف 

 .َرَواُه ُمْسلِم   .(1)«َمْن َصلَّى اْثنََتا َعْشَرَة َرْكَعة  ف ي َيْوٍم َوَلْيَلٍة, ُبن 

ا»َوفِي ِرَواَيٍة:  ع   (.«َتَطوُّ

ا َقْبَل »)َولِلتِّْرمِِذيِّ َنْحُوُه, َوَزاَد:  – 303 الظُّْهر  َوَرْكَعَتْين  َبْعَدَها, َوَرْكَعَتيْن   (22)َأْرَبع 

, َوَرْكَعَتيْن  َقْبَل َصََلة       اْلَفْجر  
, َوَرْكَعَتْين  َبْعَد اْلع َشاء   (.(1) «َبْعَد اْلَمْغر ب 

 الشرح: 

ليبين تفاصيل النوافل القبيلة, والبعدية, للصلوات : الحديث المصنف ساق 

 المفروضة.

, هي رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب : «وعن أم حبيبة » قوله:

 , ثم تويف يف الحبشة.كانت تحت عبد اهلل بن جحش 

 ., وقد عقد له هبا عثمان بن عفان ملسو هيلع هللا ىلصتزوج هبا النبي و

 مهًرا. ملسو هيلع هللا ىلص, وهي من أكثر زوجات النبي رها النجاشي هوأم

مصرح به يف بعض  كما هوتطوًعا,  :أي «من صلى اثنتا عشرة ركعة» قوله:

 .الروايات

مع الصلوات المفروضة يف النهار, ومع الصلوات  :أي «يف يوم وليلة» قوله:

                                                           

 .(729)أخرجه مسلم ( 1)

 ."صالة"يف المخطوط زيادة  ((2

وصححه اإلمام األلباين رحمه  اهلل يف «. حسن صحيح»من حديث أم حبيبة وقال:  (410)أخرجه الرتمذي ( 3)

 .(1108(, ويف المشكاة )338صحيح الرتمذي )
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 المفروضة يف الليل.

 .جزاء على عمله :أي «بني له بيت يف الجنة» قوله:

اختلف أهل العلم, هل يبنى له يف كل يوم بيًتا, أم أنه يبنى له بيت مع  وقد

 يوم؟ االستمرار يف صالهتا يف كل

 واسع. ويف كل قول من األقوال وردت أحاديث تدل عليه, وفضل اهلل 

أن  ومن بني له بيت يف الجنة يوشك أن يدخله ويسكن فيه, فنسأل من اهلل 

 يوفقنا لذلك.

 

       

  



قبل 
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 فضيلة الصالة قبل الظهر وبعدها

َمُه اهَّللُ َمْن َحاَفَظ َعَلى َأْرَبٍع »)َولِْلَخْمَسِة َعنَْها:  – 304 َقْبَل الظُّْهر  َوَأْرَبٍع َبْعَدَها َحرَّ

 (.(1)«َعَلى النَّار  

 الشرح: 
 السنن األربعة مع أحمد. :أي «وللخمسة» قوله:

 .أم حبيبة :أي «عنها» قوله:

 .«وأربعة بعدها من حافظ على أربع قبل الظهر» قوله:

يصلي األربع بتسليم  هل يلزم منها أن تكون كل ركعتين يف تسليم, أم يجزئ أن

 واحد؟

, "أنه ربما صلى قبل الظهر بتسليم واحد": قد ثبت عن ابن عمر وكله يجوز, 

 مثنى مثنى. ملسو هيلع هللا ىلصوإال فإن أغلب صالة النبي 

 .أن يخلد فيها أو يدخلها, واهلل أعلم :أي «حرمه اهَّلل على النار» قوله:

 

       

  

                                                           

وأحمد  (,1110)وابن ماجه  (,427)والرتمذي  (,1910)والنسائي  (,1218)أخرجه أبو داود ( 1)

َمْكُحول  َلْم َيْسَمْع ": وقال اإلمام النسائي رحمه اهلل عقبه. رضي اهلل عنها من حديث أم حبيبة (,21772)

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود وانقطاعه.  ,. وقد اختلف يف وصله"مِْن َعنَْبَسَة َشْيًئا

مه اهلل باالنقطاع. وضعفه شيخنا (, وضعفه شيخنا الوادعي رح302(, ويف صحيح سنن الرتمذي )1102)

 وذهب حفظه اهلل يف تحقيق منتقى ابن الجارود إلى تحسينه., (1/313الحجوري يف تحقيق الصغرى )



العصر 
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 الراتبة قبل العصر

  --ُعَمَر اْبِن  َوَعنِ ) – 300
ِ
َم اهَّللُ اْمرَ  ا َصلَّى »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َرح 

ا َقْبَل اْلَعْصر   نَُه, َواْبُن ُخَزْيَمَة  َرَواهُ  .(1)«َأْرَبع  َأْحَمُد, َوَأُبو َداُوَد, َوالتِّْرمِِذي  َوَحسَّ

َحهُ   (.َوَصحَّ

 الشرح: 
 لمن حافظ على هذه الصالة. ملسو هيلع هللا ىلصدعاء من النبي : «ارحم اهَّلل امر  » قوله:

 يدخل يف الرجال والنساء.: «اامر  » قوله:و

ا قبل العصر» قوله: شيء يف أنه كان يصلي  ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي و: «صلى أربع 

  .قبل العصر

, من طريق َعاِصِم ْبِن َضْمَرَة َقاَل: َسَأْلنَا َعلِيًّا وما جاء يف سنن النسائي وغيره: 

 
ِ
ُكْم ُيط يُق َذل َك؟ ُقْلنَا: إ ْن َلْم ُنط ْقُه َس »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َصاَلِة َرُسوِل اهلل َكاَن إ َذا »َقاَل:  .َأيُّ

ْن  , َفإ َذا َكاَنْت م  نَْد اْلَعْصر  َصلَّى َرْكَعَتْين 
ْن َها ُهنَا ع  ْن َها ُهنَا َكَهْيَئت َها م  ْمُس م  َكاَنت  الشَّ

ا َوَبْعَدَها َها ُهنَا َكَهيْ  ا, َوُيَصلِّي َقْبَل الظُّْهر  َأْرَبع  نَْد الظُّْهر  َصلَّى َأْرَبع 
ْن َها ُهنَا ع  َئت َها م 

, َوُيَصلِّي َقبْ  نَْتْين 
ا ث  ب يَن َل اْلَعْصر  َأْرَبع   اْلُمَقرَّ

ُل بَْيَن ُكلِّ َرْكَعَتْين  ب تَْسل يٍم َعَلى اْلَمََلئ َكة 
َيْفص 

                                                           

, ويف إسناده محمد (1183)وابن خزيمة  (,430)والرتمذي  (,1271)وأبو داود  (,0890)أخرجه أحمد ( 1)

. ولينه ابن "واهي". وقال فيه أبو زرعه: "ال بأس به" قال فيه ابن معين والدارقطني: ,بن مسلم بن مهران

وذكره ابن  (,322): روى عنه أبو داود الطيالسي مناكير. وأعله أبو حاتم كما يف العلل وقال الفالسمهدي. 

بمخالفته ما يف  (1/113)من مناكير محمد بن مسلم, ونقله ابن القيم يف الزاد  (1720)عدي يف الكامل 

ودافع عنه ابن القيم  "حفظت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عشر ركعات"ن عمر الصحيحين عن اب

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود رحمه اهلل, وابن الملقن, وغيرهم واهلل أعلم. 

 (, وشيخنا الحجوري حفظه اهلل يف714اإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند ) وحسنه, (1104)

 (.1/313تحقيق الصغرى )
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ينَ  َوالنَّب يِّينَ  ن يَن َواْلُمْسل م  َن اْلُمْؤم   .(1)«َوَمْن َتب َعُهْم م 

وغيره من أهل العلم, مع أن ظاهر إسناده  فقد ضعفه اإلمام ابن المبارك 

 الحسن, والحمد هلل رب العالمين.

 

       

  

                                                           

(, وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه 1111(, وابن ماجه )428(, والرتمذي )974أخرجه النسائي )( 1)

 (. 237اهلل )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 النافلة قبل المغرب 

  َوَعنْ ) – 301
ِّ
ٍل اْلُمَزنِي  ْبِن ُمَغفَّ

ِ
  -  -َعْبِد اهلل

ِّ
َصلُّوا »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي

, َصلُّوا َقْبَل اْلَمْغر ب   َكَراِهَيَة َأْن َيتَِّخَذَها  «ل َمْن َشاءَ »: َقاَل فِي الثَّالَِثةِ  ُثمَّ  ,«َقْبَل اْلَمْغر ب 

  .اْلُبَخاِري   َرَواهُ  .(1)«النَّاُس ُسنَّةً 

يَّ »َوفِي ِرَواَيِة اْبِن ِحبَّاَن: 
 (.(2)«َصلَّى َقْبَل اْلَمْغر ب  َرْكَعَتْين   - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب 

ُكنَّا ُنَصلِّي َرْكَعَتْين  َبْعَد ُغُروب  »: ]َقاَل[ --َأَنٍس َعْن  :َولُِمْسلِمٍ ) – 307

, َفَكاَن  ْمس   (.(3)«َيَراَنا, َفَلْم َيْأُمْرَنا َوَلْم َينَْهاَنا - ملسو هيلع هللا ىلص -الشَّ

 الشرح: 

صالة التطوع, الصالة قبل  أن منهذين الحديث لبيان:  ساق المصنف 

حديث عبد اهلل بن المغرب, وهو من التطوع المطلق, وتدخل هذه الصالة تحت 

 .«بين كل آذنين صَلة»: ملسو هيلع هللا ىلص, أنه قال: قال النبي مغفل 

َن َقاَم َناٌس », َقاَل: ويف الصحيحين من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك  ُن إ َذا َأذَّ َكاَن الُمَؤذِّ

يِّ 
ْن َأْصَحاب  النَّب  يُّ  ملسو هيلع هللا ىلصم 

َي, َحتَّى َيْخُرَج النَّب  َوار  ُروَن السَّ
َوُهْم َكَذل َك, ُيَصلُّوَن  ملسو هيلع هللا ىلصَيْبَتد 

َقاَمة  َشْيءٌ  , َوَلْم َيُكْن َبيَْن اْلََذان  َواْل  ْكَعَتْين  َقْبَل الَمْغر ب  َماُن ْبُن َجَبَلَة, , َقاَل ُعثْ «الرَّ

 .(4)"َلْم َيُكْن َبْينَُهَما إاِلَّ َقلِيل  "َوَأُبو َداُوَد: َعْن ُشْعبََة: 

َي, »ولفظ مسلم:  َوار  ُن ل َصََلة  اْلَمْغر ب  اْبَتَدُروا السَّ َن اْلُمَؤذِّ ينَة  َفإ َذا َأذَّ ُكنَّا ب اْلَمد 

ُب َأنَّ 
َد َفَيْحس  ُجَل اْلَغر يَب َلَيْدُخُل اْلَمْسج  , َحتَّى إ نَّ الرَّ َفَيْرَكُعوَن َرْكَعَتْين  َرْكَعتَْين 

                                                           

 .(1193)أخرجه البخاري ( 1)

 .  (233وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة )بسند صحيح,  (,1099)أخرجه ابن حبان ( 2)

 .(931)أخرجه مسلم ( 3)

 (.937(, ومسلم )120أخرجه البخاري )( 4)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ْن َكْثَرة  مَ  َيْت م  ََلَة َقْد ُصلِّ َماالصَّ يه   .(1)«ْن ُيَصلِّ

, واألمر يقتضي الوجوب, ملسو هيلع هللا ىلصهذا أمر من النبي : «صلوا قبل المغرب» قوله:

 .«لمن شاء»يف الحديث:  ملسو هيلع هللا ىلصولكن صرف هذا األمر بقوله 

ليس المراد منه قبل غروب صالة المغرب, و :أي «قبل المغرب» قوله:و

 .«الشمس, وقبل غروبهانهى عن الصَلة قبل طلوع  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »الشمس, وقد تقدم: 

 .«نهى عن الصَلة بعد العصر حتى تغرب الشمس»وأيًضا: 

ف ي الثَّال َثة  ل َمْن َشاَء », َقاَل: «َصلُّوا َقْبَل َصَلَة  الَمْغر ب  »وهذا هو لفظ البخاري: 

َذَها النَّاُس ُسنَّة  
َيَة َأْن َيتَّخ 

 .«َكَراه 

 يصلون الركعتين إال بعد األذان., فإهنم كانوا ال ويفسر ذلك فعل الصحابة 

 .«لمن شاء»قال يف الثالثة:  قوله:

 تكرار العلم. فيه:

االستثناء, وهو أحد المخصصات, فهذا المخصص صرف األمر من  وفيه:

 الوجوب إلى االستحباب.

يف جميع  ايتخذوها طريقة يلتزموهن :أي «كراهية أن يتخذها الناس سنة» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصأحوالهم, وإال فهي سنة مسنونة من النبي 

 لكن السنة: يف باب العقيدة أعم من الندب.

 .وهو محمد بن حبان البستي, أبو حاتم : «ويف رواية ابن حبان» قوله:

هذه الزيادة غير محفوظة, فهي : «صلى قبل المغرب ركعتين ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله:

 .بدون الزيادةوالحديث يف الصحيح من رواية عبد الوراث, عن حسين المعلم, 

                                                           

 (.937أخرجه مسلم )( 1)
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 , ما تركها إال لعلة فيها.إذ أن صاحب الصحيح, وهو اإلمام البخاري 

 أي يف صحيحه. :«ولمسلم» قوله:

 .هو أبو حمزة أنس بن مالك األنصاري : «عن أنس » قوله:

 .«نصلي ركعتين بعد غروب الشمسكنا » قوله:

صلوا قبل »وهذا يبين اإلطالق الذي يف الحديث األول؛ ألن يف الحديث األول: 

 , وهذا مطلق.«المغرب

 .«نا نصلي ركعتين بعد غروب الشمسك»هذا:  قيده حديث أنس 

قد أمر كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  :«يرانا, فلم يأمرنا, ولم ينهناملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي » قوله:

 ., ولكن لعل األمر لم يبلغ أنس بن مالك حديث عبد اهلل بن مغفل 

 على فعل من األفعال ُيعد من الشرع. للصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصأن إقرار النبي  وفيه:

 يجب أن يلتزم. ملسو هيلع هللا ىلصوهني النبي 

 : ومفهوم قول أنس بن مالك 

, للزم تركها ملسو هيلع هللا ىلصللزم المداومة عليها, وإن هنى عنها النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأنه لو أمر هبا النبي 

  .واهلل أعلم
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 تخفيف سنة الفجر

يُّ »َقاَلْت:  -- َعائَِشةَ  َوَعنْ ) – 309
َتْين   - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّب  ْكَعَتْين  اللَّ ُف الرَّ ُيَخفِّ

, َحتَّى إ نِّي َأُقوُل: َأَقَرَأ ب ُأمِّ اْلك َتاب   ْبح   الصُّ
 (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ  (1) «?َقْبَل َصََلة 

يَّ »:  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 308
 ٱ}َقَرَأ ف ي َرْكَعَتي  اْلَفْجر :  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب 

 (2)«[1:]اإلخالص {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}َو  [1:]الكافرون {ٻ ٻ ٻ

 (.َرَواُه ُمْسلِم  

يُّ »َقاَلْت:  -  -َعائَِشَة  َوَعنْ ) – 310
إ َذا َصلَّى َرْكَعَتي  اْلَفْجر   ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّب 

ه  اْْلَْيَمن   قِّ  (.اْلُبَخاِري   َرَواهُ  .(3)«اْضَطَجَع َعَلى ش 

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 311
ِ
إ َذا َصلَّى َأَحُدُكْم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْبح    الصُّ
ْكَعَتْين  َقْبَل َصََلة  ْع َعَلى َجنْب ه  اْْلَْيَمن  , الرَّ َرَواُه َأْحَمُد, َوَأُبو َداُوَد,  .(4)«َفْلَيْضَطج 

َحهُ    (.َوالتِّْرمِِذي  َوَصحَّ

 الشرح: 

 أحكام صالة ركعتين قبل الفجر.هذه األحاديث لبيان:  ساق المصنف 

 .لم يرتكها حضًرا, وال سفًرا ملسو هيلع هللا ىلصوهي من السنن الرواتب المؤكدة, إذ أن النبي 

                                                           

 .(724)ومسلم  (,1171)أخرجه البخاري ( 1)

 .(721)أخرجه مسلم ( 2)

 .(1110)أخرجه البخاري ( 3)

احد , وسنده صحيح إال أن يف رواية عبد الو(420)والرتمذي  (,1211)وأبو داود  (,8319)أخرجه أحمد ( 4)

وقال ابن تيمية رحمه اهلل: حديث باطل, كما نقله ابن القيم يف الزاد  بن زياد, عن األعمش كالم ألهل العلم,

ُثمَّ َيْضَطِجُع َعَلى » رضي اهلل عنها من فعله, عن عائشة (731)ومسلم  (,884). ويف البخاري (1/309)

ُن لِلصَّ  ِه األَْيَمِن َحتَّى َيْأتَِيُه الُمَؤذِّ  .(1141وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )«. الَةِ ِشقِّ
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   :ذكر بعض أحكام راتبة الفجر 

من أحكامها أهنا تصلى على التخفيف, فالسنة عدم التطويل فيها, ولهذا  األول:

يخفف الركعتين اللتين قبل صَلة الصبح, حتى إين  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »: قالت عائشة 

 .«أقول: هل قرأ بأم الكتاب

َّل صَلة لمن لم يقرأ »لم يقرأ بفاتحة الكتاب, ألنه:  ملسو هيلع هللا ىلصوليس معنى هذا أن النبي 

 ., وقد سبق«بفاتحة الكتاب

وقد احتج بعضهم هبذا الحديث الذي يف الباب على عدم القراءة يف ركعتي الفجر, 

هذا على التخفيف يف هاتين  اج بعيد, وإنما دل قول عائشة وهذا االحتج

 الركعتين.

  :ولعل هذا التخفيف كان ألمرين 

 أهنا كانت بعد قيام الليل.ول: األ

 .إلى التغليس بصالة الفجر ملسو هيلع هللا ىلصحتى يبادر النبي الثاين: 

 أن اإلنسان يبني على ظنه الراجح. وفيه:

 الصبح.سمية بالفجر ألهنا تقع عند انفراج و

وهي سورة اإلخالص يف : «[1:]الكافرون {ٻٻ ٻ ٱ}بـ » قوله:

 توحيد األلوهية.

وهي سورة اإلخالص يف : «[1:]اإلخالص {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}و» قوله:

 توحيد األسماء والصفات.

 : كما يف سنن ابن ماجه  وقد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة 

 من حديث اْبِن ُعَمَر 
َّ
ْكَعَتْين  »َشْهًرا,  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َرَمْقُت النَّبِي ي الرَّ

َفَكاَن َيْقَرُأ ف 
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َها اْلَكاف ُروَن َوُقْل ُهَو اهَّللُ َأَحٌد   .(1) «َقْبَل اْلَفْجر  ُقْل َيا َأيُّ

 وجاء أيًضا من حديث َعائَِشَة 
ِ
ُيَصلِّي َرْكَعَتْيِن َقبَْل  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهلل

ي َرْكَعَتي  اْلَفْجر , ُقْل ُهَو اهَّللُ َأَحٌد, »َفْجِر, َوَكاَن َيُقوُل: الْ 
َما ف  وَرَتان  ُهَما, ُيْقَرُأ ب ه  ْعَم السُّ

ن 

َها  .(2) «اْلَكاف ُرونَ  َوُقْل َيا َأيُّ

  :وقد جاءت أيًضا القراءة يف ركعتي الفجر 

 يف صحيح مسلم من حديث اْبَن َعبَّاٍس 
ِ
َكاَن َيْقَرُأ », ملسو هيلع هللا ىلص, َأْخَبَرُه َأنَّ َرُسوَل اهلل

نُْهَما: 
اْْلَيَة  [131:]البقرة {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}ف ي َرْكَعَتي  اْلَفْجر  ف ي اْْلُولَى م 

نُْهَما: 
َرة  م  ]آل  {حئ جئ ی ی ی ی}الَّت ي ف ي اْلَبَقَرة , َوف ي اْْلخ 

 .(3) «[02:عمران

َيْقَرُأ ف ي َرْكَعَتي  اْلَفْجر :  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  »: َقاَل: ويف رواية لمسلم أيًضا عنه 

ْمَراَن: [131:]البقرة {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}  ڦ ڦ ڤ}, َوالَّت ي ف ي آل  ع 

 .« [14:]آل عمران {ڄ ڦ ڦ

يف الركعتين استحباًبا, ويجزئ قراءة ما تيسر  ملسو هيلع هللا ىلصيستحب قراءة ما ثبت عن النبي و

 من القرآن فيهما.

 بما تقدم, واهلل أعلم ألمرينكان يختص ركعتي الفجر  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي كان و : 

 بدء اليوم باإلخالص.األول: 

 بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصالة والسالم.الثاين: 

يُّ » قوله:
ه  اْْلَْيَمن  إ َذا َصلَّى َرْكَعَتي  اْلَفْجر  اْضطَ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّب  قِّ : «َجَع َعَلى ش 

                                                           

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح وضعيف ابن ماجه.1148أخرجه ابن ماجه )( 1)

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح ابن ماجه1100أخرجه ابن ماجه )( 2)

 (.727أخرجه مسلم )( 3)
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 االضطجاع يكون يف البيت.وهذا 

يضطجع يف المسجد ربما  اأنه: كان إذا رأى أحدً  فقد صح عن ابن مسعود 

 أقامه وزجره.

 له. ملسو هيلع هللا ىلصهذا االضطجاع مستحب لفعل النبي و

  يف الليل:  ملسو هيلع هللا ىلصضجعات النيب 

 ضجعتان:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقد ثبت عن 

  بعد االنتهاء من الوتر.األولى: 

 الفجر.بعد صالة ركعتي الثانية: 

 .والسنة أن يضطجع على شقه األيمن, كما يف حديث عائشة 

 على شقه األيمن. ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا كان نوم النبي 

 في صحيح مسلم من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ف
ِ
إ َذا َأَوى », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ه ,  َلَة إ َزار  , َفْلَيْأُخْذ َداخ  ه  ُه ََّل َيْعَلُم َأَحُدُكْم إ َلى ف َراش  َراَشُه, َوْلُيَسمِّ اهَّللَ, َفإ نَّ
َفْلَينُْفْض ب َها ف 

, َوْلَيُقْل: ه  اْْلَْيَمن  قِّ ْع َعَلى ش  َع, َفْلَيْضَطج  , َفإ َذا َأَراَد َأْن َيْضَطج  ه   َما َخَلَفُه َبْعَدُه َعَلى ف َراش 

ْر َلَها, ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َربِّي ب َك َوَضْعُت َجنْب ي, َوب َك  ي, َفاْغف  َأْرَفُعُه, إ ْن َأْمَسْكَت َنْفس 

ينَ  ال ح  َباَدَك الصَّ
 .(1) «َوإ ْن َأْرَسْلَتَها َفاْحَفْظَها ب َما َتْحَفُظ ب ه  ع 

ْع َعَلى َجنْب ه  » قوله: , َفْلَيْضَطج  بْح   الصُّ
ْكَعَتْين  َقْبَل َصََلة  إ َذا َصلَّى َأَحُدُكْم الرَّ

جاء بلفظ األمر, واألمر يدل على الوجوب, ويصرف  حديث أبي هريرة : «اْْلَْيَمن  

 إلى االستحباب بدليل آخر.

 لما كان األمر هنا لغير التعبد لعله كان لإلرشاد.وقد يقول قائل: 

 حتى يدخل المصلي إلى المسجد لصالة الفجر وقد ارتاح من صالة الليل.
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 الرفق بالنفس, إلى غير ذلك. وفيه:

من طريق عبد الواحد عن األعمش, عن فهو ال يثبت,  أبي هريرة ولكن حديث

, وهذا اإلسناد ظاهره الصحة, ولكن عبد الواحد بن أبي صالح, عن أبي هريرة 

 زياد قد تكلم على روايته عن األعمش, وهذا الحديث مما أنكر عليه.

  قال اإلمام ابن القيم ( 1/309يف زاد المعاد :) َوَسِمْعُت ابن تيمية- 

- :ِحيُح َعنُْه اْلِفْعُل اَل اأْلَْمُر بَِها, َواأْلَْمُر َيُقوُل , َوَليَْس بَِصِحيٍح, َوإِنََّما الصَّ َهَذا َباطِل 

َد بِِه َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن ِزَياٍد َوَغلَِط فِيِه.   َتَفرَّ

ْجَعَة, َوُيْبطُِل اْبُن َحْزٍم َصاَلَة َمْن  ا اْبُن َحْزٍم َوَمْن َتاَبَعُه, َفإِنَُّهْم ُيوِجُبوَن َهِذِه الضَّ َوَأمَّ

 اهـَلْم َيْضَطِجْعَها. 

 .واهلل أعلم
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 صالة الليل مثنى مثنى

  -  -اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 312
ِ
ْيل  َمْثنَى »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َصََلُة اللَّ

, ُتوت ُر َلُه َما َقْد َصلَّى َدة  ْبح  َصلَّى َرْكَعة  َواح  َي َأَحُدُكْم الصُّ
ُمتََّفق   .(1) «َمْثنَى, َفإ َذا َخش 

 (.َعَلْيهِ 

َحُه اْبِن ِحبَّاَن: )َولِْلَخْمَسةِ  – 313 ْيل  َوالنََّهار  َمْثنَى َمْثنَى»:  َوَصحَّ َوَقاَل  .«َصََلُة اللَّ

 
 
  (.(2) «َهَذا َخَطأٌ »: النََّسائِي

 الشرح: 

 كيفية صالة الليل.  هذا الحديث لبيان ساق المصنف 

والمراد هبا صالة التطوع, التي تسمى بقيام الليل, ولربما أطلق عليها صالة 

 يف رمضان. إذا كانالتهجد, وبعضهم يطلق عليها صالة الرتاويح, 

أهنا تصلى على ركعتين ركعتين, ثم يسلم بين  :أي «مثنى مثنىصَلة الليل » قوله:

 كل ركعتين.

 نالك كيفيات أخرى لقيام الليل: ليس هذا على اإلطالق, بل هو

  :ذكر الكيفيات يف قيام الليل 

ثم يقوم إلى التاسعة, األولى: يوتر بتسع ال يجلس إال يف الثامنة ويتشهد وال يسلم, 

 ثم يصلي ركعتين وهو جالس.ثم يجلس ويتشهد ويسلم, 

                                                           

 .(748)ومسلم  (,880)أخرجه البخاري ( 1)

 (,4781)وأحمد  (,1322)وابن ماجه  (,087)والرتمذي  (,1111)والنسائي  (,1280)أخرجه أبو داود ( 2)

فقد شذ هبا علي بن عبد اهلل البارقي, ويف مسائل اإلمام أحمد كان شعبة يفرقه أي: هذا , خطأ «النهار»وزيادة 

, قال أبو عبد اهلل الحاكم: إسناده ثقات وذكر النهار (1/144)الموضوعات البن الجوزي  الحديث. ويف

 .(1172وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )وهم. 
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ثم يقوم إلى  الثانية: يوتر بسبع وال يجلس إال يف السادسة ويتشهد وال يسلم,

 السابعة, ثم يجلس ويتشهد ويسلم, ثم يصلي ركعتين وهو جالس.

من حديث َسْعَد ْبَن ِهَشاِم ن ما  ثبت يف صحيح اإلمام مسلم: ودليل هاتين الكيفيتي

 َلى َعائَِشَة ْبِن َعامٍِر, أنه أتى إِ 
ِ
, َقاَل: ُقْلُت: َيا ُأمَّ اْلُمْؤمِنِيَن َأْنبِئِينِي َعْن ِوْتِر َرُسوِل اهلل

ْيِل,  ", َفَقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا ُنِعد  َلُه ِسَواَكُه َوَطُهوَرُه, َفَيْبَعُثُه اهلُل َما َشاَء َأْن َيْبَعَثُه مَِن اللَّ

ُأ, َوُيَصلِّي ُك, َوَيَتَوضَّ تِْسَع َرَكَعاٍت اَل َيْجلُِس فِيَها إاِلَّ فِي الثَّامِنَِة, َفَيْذُكُر اهلَل  َفَيَتَسوَّ

 َوَيْحَمُدُه َوَيْدُعوُه, ُثمَّ َينَْهُض َواَل ُيَسلُِّم, ُثمَّ َيُقوُم َفيَُصلِّ التَّاِسَعَة, ُثمَّ َيْقُعُد َفَيْذُكُر اهللَ 

,  يًما ُيْس َوَيْحَمُدُه َوَيْدُعوُه, ُثمَّ ُيَسلُِّم َتْسلِ  , ُثمَّ ُيَصلِّي َرْكَعَتْيِن َبْعَد َما ُيَسلُِّم َوُهَو َقاِعد 

 
ِ
 اهلل

 
ا َأَسنَّ َنبِي , َفَلمَّ َّ

, َوَأَخَذُه اللَّْحُم َأْوَتَر بَِسْبٍع, ملسو هيلع هللا ىلصَفتِْلَك إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة َيا ُبنَي

ِل, ْكَعَتْيِن مِثَْل َصنِيِعِه اأْلَوَّ   َوَصنََع فِي الرَّ
ِ
 اهلل

 
, َوَكاَن َنبِي

َّ
إَِذا َصلَّى  ملسو هيلع هللا ىلصَفتِْلَك تِْسع  َيا ُبنَي

ْيِل َصلَّى مَِن  , َأْو َوَجع  َعْن قَِياِم اللَّ َصاَلًة َأَحبَّ َأْن ُيَداِوَم َعَليَْها, َوَكاَن إَِذا َغَلَبُه َنْوم 

 َعْشَرَة َرْكَعةً النَّهَ 
ْ
 .(1) «اِر ثِنَْتي

 مثنى مثنى ويوتر بخمس: الثالثة: يصلي ثمان ركعات 

يْل   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة في مسلم: ف َن اللَّ
ُيَصلِّي م 

ر َها ي َشْيٍء إ َّلَّ ف ي آخ 
ْن َذل َك ب َخْمٍس, ََّل َيْجل ُس ف   .(2) «َثََلَث َعْشَرَة َرْكَعة , ُيوت ُر م 

, ثم يوتر بثالث ةأربع ركعات بتسليم, ثم ةالرابعة: يصلي أربع ركعات بتسليم

 ركعات.

 من حديث َعاِئَشَة في مسلم: ف
ِ
فِي  ملسو هيلع هللا ىلص, أهنا ُسئلت َكْيَف َكاَنْت َصاَلُة َرُسوِل اهلل

يُد ف ي َرَمَضاَن, َوََّل ف ي َغْير ه  َعَلى إ ْحَدى  ملسو هيلع هللا ىلصَما َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َرَمَضاَن؟ َقاَلْت:  َيز 
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ا, َفََل َتْسأَْل  َعْشَرَة َرْكَعة , ُيَصلِّي , ُثمَّ ُيَصلِّي َأْرَبع  ه نَّ
ه نَّ َوُطول 

ا, َفََل َتْسَأْل َعْن ُحْسن  َأْرَبع 

ا, َفَقاَلْت َعائ َشُة: َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهَّلل  َأَتنَاُم َقْبَل َأنْ  , ُثمَّ ُيَصلِّي َثََلث  ه نَّ
ه نَّ َوُطول 

 َعْن ُحْسن 

, َوََّل َينَاُم َقْلب يَيا َعائ َش »ُتوت َر, َفَقاَل:  نَّ َعْينَيَّ َتنَاَمان 
 .(1) «ُة إ 

 الكيفية الخامسة: أن يصلي الليل كله بركعة واحدة.

يِّ », َقاَل: من حديث ُحَذْيَفَة في مسلم: ف
ْيُت َمَع النَّب  َذاَت َلْيَلٍة, َفاْفَتَتَح  ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّ

, ُثمَّ َمَضى, َفُقْلُت: ُيَصلِّي ب َها ف ي َرْكَعٍة, َفَمَضى, 
اَئة  نَْد اْلم  اْلَبَقَرَة, َفُقْلُت: َيْرَكُع ع 

ْمَراَن, َفَقَرَأَها, َيقْ  , َفُقْلُت: َيْرَكُع ب َها, ُثمَّ اْفَتَتَح النَِّساَء, َفَقَرَأَها, ُثمَّ اْفَتَتَح آَل ع  َل  َرُأ ُمَتَرسِّ

َذ, ُثمَّ َركَ  ٍذ َتَعوَّ يَها َتْسب يٌح َسبََّح, َوإ َذا َمرَّ ب ُسَؤاٍل َسَأَل, َوإ َذا َمرَّ ب تََعوُّ
َع, َفَجَعَل إ َذا َمرَّ ب آَيٍة ف 

َع اهَّللُ ل َمْن َس », َفَكاَن ُرُكوُعُه َنْحًوا مِْن قِيَامِِه, ُثمَّ َقاَل: «ُسْبَحاَن َربَِّي اْلَعظ يم  »َيُقوُل: 
م 

َدهُ  ا َرَكَع, ُثمَّ َسَجَد, َفَقاَل: «َحم  , َفَكاَن «ُسْبَحاَن َربَِّي اْْلَْعَلى», ُثمَّ َقاَم َطِوياًل َقِريًبا مِمَّ

َياَدِة, َفَقاَل:  َع اهَّللُ ل َمْن »ُسُجوُدُه َقِريًبا مِْن قَِيامِِه. َقاَل: َوفِي َحِديِث َجِريٍر مَِن الزِّ
َسم 

َد   .(2) «ُه َربَّنَا َلَك اْلَحْمُد َحم 

أو بثالث,  الكيفية السادسة: وهي األفضل, أن يصلي مثنى مثنى, ويوتر بواحدة

 .كما يف حديث الباب

من في صحيح مسلم: فملسو هيلع هللا ىلص, وصالة الليل مثنى مثنى هي األكثر عن رسول اهلل 

ْيل  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »حديث َعائَِشَة,  نَْها , َكاَن ُيَصلِّي ب اللَّ
إ ْحَدى َعْشَرَة َرْكَعة , ُيوت ُر م 

ُن َفُيَصلِّي َرْكَعَتيْ  َيُه اْلُمَؤذِّ
, َحتَّى َيْأت   اْْلَْيَمن 

ه  قِّ نَْها اْضطََجَع َعَلى ش 
َدٍة, َفإ َذا َفَرَغ م  ن  ب َواح 

يَفَتْين    .(3) «َخف 
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َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن, , ُثمَّ َصلَّى اْبِن َعبَّاٍس  من حديثويف الصحيحين: 

 (1) «ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْيِن ُثمَّ َأْوَترَ 

 الحديث.

 ويف مسلم: 
ِّ
َصاَلَة َرُسوِل  , َأنَُّه َقاَل: أَلَْرُمَقنَّ من حديث َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجَهنِي

 
ِ
ْيَلَة,  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل , »اللَّ يَلَتيْن  يَلَتْين  َطو  يَلَتْين  َطو  , ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتيْن  َطو  يَفَتْين 

َفَصلَّى َرْكَعَتيْن  َخف 

, َوُهَما ُدوَن  َتْين  َقْبَلُهَما, ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْين  , َوُهَما ُدوَن اللَّ تَْين  ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتيْن  اللَّ

تَ  َتْين  َقْبَلُهَما, ُثمَّ َصلَّى َرْكَعتَْين  َوُهَما ُدوَن اللَّ , َوُهَما ُدوَن اللَّ ْين  َقْبَلُهَما, ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْين 

 .(2) «َقْبَلُهَما, ُثمَّ َأْوَتَر َفَذل َك َثََلَث َعْشَرَة َرْكَعة  

 يل: حكم الزيادة على ثالثة عشر ركعة يف قيام الل 

  :اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى قولين

, «صَلة الليل مثنى مثنى» أخذ بعموم حديث ابن عمر قول من القول األول: 

الجمهور وقالوا: يشرع الزيادة يف قيام الليل على حسب ما يستطيعه المصلي  وهم

 بدون عدد مخصوص.

وذهب جمع من المحققين من أهل العلم إلى أن هذا اإلطالق الذي القول الثاين: 

 .غيرهاو يقيده حديث عائشة  ,جاء يف حديث ابن عمر 

ْحَمِن, َأنَُّه َسَأَل َعائَِشَة, ف في صحيح مسلم من حديث َعْن َأبِي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَكْيَف َكاَنْت َصاَلُة َرُسوِل اهلل

ِ
َيِزيُد فِي  ملسو هيلع هللا ىلصفِي َرَمَضاَن؟ َقاَلْت: َما َكاَن َرُسوُل اهلل

 .(3)وقد تقدم «, َرَمَضاَن, َواَل فِي َغيِْرِه َعَلى إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة...
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 الذي يصلي إحدى عشرة ركعة له أجران:  فائدة:

 .ملسو هيلع هللا ىلصأجر الموافقة لهدي النبي األول: 

 أجر قيام الليل.الثاين: 

  يف صالة الليل:  ملسو هيلع هللا ىلصحكم من زاد على ما ثبت عن النيب 

يف صالة الليل, فال نستطيع أن نحكم على  ملسو هيلع هللا ىلصمن زاد على ما ثبت عن النبي 

 .ترك األفضلصالته بالبدعية, وإنما نقول: 

 .ه, وأفضلهأحسن الهدي, وخير ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن هدي النبي 

إحدى عشر  أنه جمع الناس يف رمضان على": وقد ثبت عن عمر بن الخطاب 

 ."ركعة

 .فيخرج وقت القيام: «فإذا خشي أحدكم الصبح» قوله:

في فتكون وتًرا لصالته؛  :أي «صلى ركعة واحدة, توتر له ما قد صلى» قوله:

 ْبِن ُعَمَر 
ِ
 الصحيحين من حديث َعبِْد اهلل

ِّ
َر »أنه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي اْجَعُلوا آخ 

ْيل   اَصَلَت ُكْم ب اللَّ ْتر   .(1) «و 

 من حديث َعائَِشَة ويف مسلم: 
ِ
ْيِل, َفإَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَلْت: َكاَن َرُسوُل اهلل ُيَصلِّي مَِن اللَّ

ي َفَأْوت ر ي َيا َعائ َشةُ »َأْوَتَر, َقاَل:   .(2) «ُقوم 

َي ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »ويف رواية لمسلم:  ْيل  َوه  ُمْعَتر َضٌة َبيَْن , َكاَن ُيَصلِّي َصََلَتُه ب اللَّ

ْتُر َأْيَقَظَها, َفَأْوَتَرْت  َي اْلو  , َفإ َذا بَق 
 .«َيَدْيه 

 والوتر ضد الشفع, فالوتر: يكن يف األعداد الفردية. 

 الشفع: يكون يف األعداد الزوجية.و

                                                           

 (.101( )701(, ومسلم )889أخرجه البخاري )( 1)

 (.744أخرجه مسلم )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  :حكم من اكتفى بركعة واحدة يف قيام الليل 

ولو اكتفى المصلي بركعة واحدة أجزأت عنه يف قيام الليل, على الصحيح من 

 .من حديث حذيفة أقوال أهل العلم, كما سبق 

نَْدُه »َعِن ابِْن َأبِي ُمَلْيَكَة, َقاَل:  ويف البخاري: َيُة بَْعَد الع َشاء  ب َرْكَعٍة, َوع  َأْوَتَر ُمَعاو 

ْبن  َعبَّاٍس, َفَأَتى ا
 
َب َرُسوَل اهَّلل  »َفَقاَل:  ْبَن َعبَّاٍس َمْول ى َّل ُه َقْد َصح   .(1) «ملسو هيلع هللا ىلصَدْعُه َفإ نَّ

ْبِن َعبَّاٍس ويف رواية أخرى للبخاري: 
ِ
َهْل  ": من طريق اْبُن َأبِي ُمَليَْكَة, قِيَل ال

يهٌ », َقاَل: "َلَك فِي َأمِيِر الُمْؤمِنِيَن ُمَعاِوَيَة, َفإِنَُّه َما َأْوَتَر إاِلَّ بَِواِحَدٍة؟ ُه َفق   .«َأَصاَب, إ نَّ

:  مسند أحمد, مالخمسة المراد هب: «وللخمسة, وصححه ابن حبان» قوله:

 وأصحاب السنن األربع. 

 .هذا خطأ: قد قال النسائي : «صَلة الليل والنهار مثنى مثنى» قوله:

فيها قريًبا من خمسة عشر  شاذة شذ هبا علي بن عبد اهلل البارقي, وخالف :أي

 رجاًل.

  وأعله ابن معين وغيره, بأن (: 89/ 8فتح الباري )قال ابن رجب يف

صَلة الليل مثنى »: - ملسو هيلع هللا ىلص -أصحاب ابن عمر الحفاظ رووا كلهم, عنه, عن النبي 

ذكر النهار, أكثر من خمسة عشر نفسا, فال يقبل تفرد علي االزدي بما , من غير «مثنى

 يخالفهم.

, فلو اوأعله اإلمام أحمد وغيره بأنه روي عن ابن عمر, أنه كان يصلي بالنهار أربعً 

 ـاه لم يخالفه. - ملسو هيلع هللا ىلص -كان عنده نص عن النبي 

, وقد حكم عليها بالشذوذ أكثر األئمة, كما قال الحافظ  ابن قدامة ذكر ذلكو

 .ابن معين, والنسائي, وغيرهموأحمد, يف الفتح, منهم:  ابن حجر 

                                                           

 (.3710, 3714أخرجه البخاري )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ومع ذلك صالة النهار مثنى, وإن صلى غير ذلك صحت صالته, فإن ابن عمر 

 :" واهلل أعلم"ل الظهر بتشهد واحدقب اأربعً كان يصلي ,. 

 والحمد هلل رب العالمين.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 فضل صالة الليل

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 314
ِ
ََلة  َبْعَد »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َأْفَضُل الصَّ

يْل    َصََلُة اللَّ
 (.ُمْسلِم   َأْخَرَجهُ  .(1) «اْلَفر يَضة 

 الشرح: 

 :كان فضلها ألمور 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ}قد رغب فيها, كما يف قوله تعالى:  أن اهلل األول: 

 .[78:]اإلسراء {ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 حافظ عليها حضًرا وسفًرا. ملسو هيلع هللا ىلصألن رسول اهلل الثاين: 

ڑ  ڑ  }قال اهلل مخربًا عنهم: من صفات المؤمنين  المحافظة عليها ألنالثالث: 

اِرَياِت:  {ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  .[19- 17]الذَّ

 :الوقت األفضل يف قيام الليل 

, َقاَل: َقاَل َرُسوُل في صحيح مسلم من حديث َجابٍِر فوأفضلها يف آخر الليل, 

 
ِ
َرُه »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل َع َأْن َيُقوَم آخ  َلُه, َوَمْن َطم  ْر َأوَّ

ْيل  َفْلُيوت  ر  اللَّ ْن آخ  َمْن َخاَف َأْن ََّل َيُقوَم م 

, َفإ نَّ  يْل  َر اللَّ
ْيل  مَ  َفْلُيوت ْر آخ  ر  اللَّ  وَقاَل َأُبو ُمَعاِوَيَة:, «ْشُهوَدٌة, َوَذل َك َأْفَضُل َصََلَة آخ 

 . (2) "َمْحُضوَرة  "

 من حديث َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة ويف سنن الرتمذي: 
َّ
, َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَُّه َسِمَع النَّبِي

ْن » مَّ
ر , َفإ ْن اْسَتَطْعَت َأْن َتُكوَن م  ْيل  اْلخ  َن الَعْبد  ف ي َجْوف  اللَّ بُّ م  َأْقَرُب َما َيُكوُن الرَّ

                                                           

 .(1113)أخرجه مسلم ( 1)

 (.700أخرجه مسلم )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

اَعة  َفُكنْ   : َهَذا َحِديث  َحَسن  َصِحيح  َغِريب  مِْن َهَذا الَوْجِه.(1) «َيْذُكُر اهَّللَ ف ي ت ْلَك السَّ

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  الصحيحين: ويف
ِ
ُل َربُّنَا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل َينْز 

ُر َيُقوُل: َمْن  ْيل  اْلخ  يَن َيْبَقى ُثُلُث اللَّ ْنَيا ح   الدُّ
َماء  َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُكلَّ لَْيَلٍة إ َلى السَّ

يَب َلُه َمْن َيْسَأُلن ي َفُأْعط َيُه, َر َلهُ  َيْدُعون ي, َفَأْسَتج  ُرن ي َفَأْغف   .(2) «َمْن َيْسَتْغف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصومن كل الليل قد صلى النبي 

ْيل  َقْد َأْوَتَر َرُسوُل اهَّلل  », َقاَلْت: من حديث َعاِئَشَة في مسلم:  ف ْن ُكلِّ اللَّ  ملسو هيلع هللا ىلصم 

َحر   ْتُرُه إ َلى السَّ , َفاْنَتَهى و 
ر ه  , َوآخ  , َوَأْوَسط ه  ْيل  ل  اللَّ ْن َأوَّ

 .(3) «م 

 اأكثرهو أقل صالة الليل : 

وأقل صالة الليل ركعة, وأكثره إحدى عشر ركعة على الصحيح من أقوال أهل 

 العلم.

يف الصحيحين وقد  وقد ثبت أهنا ثالثة عشر ركعة, كما يف حديث ابن عباس 

 .تقدم, ويف بعض روايات حديث عائشة 

, َأنَُّه َقاَل: وكان يفتتح الصالة بركعتين خفيفتين ِّ
, لحديث َزْيِد ْبِن َخالٍِد اْلُجَهنِي

 
ِ
ْيَلَة,  ملسو هيلع هللا ىلصأَلَْرُمَقنَّ َصاَلَة َرُسوِل اهلل , ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْين  »اللَّ يَفَتيْن 

َفَصلَّى َرْكَعَتيْن  َخف 

, َوُهَما ُدوَن  , ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتيْن  يَلتَْين  يَلَتيْن  َطو  يَلَتْين  َطو  َتيْن  َقْبَلُهَما, ُثمَّ َصلَّى َطو  اللَّ

َتْين  َقْبَلُهَما, ُثمَّ  , َوُهَما ُدوَن اللَّ َتْين  َقْبَلُهَما, ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْين  , َوُهَما ُدوَن اللَّ َرْكَعَتْين 

َتْين  َقْبَلُهَما, ُثمَّ َأْوَتَر َفَذل َك َثََلَث عَ  أخرجه  «ْشَرَة َرْكَعة  َصلَّى َرْكَعتَْين  َوُهَما ُدوَن اللَّ

 .مسلم

                                                           

 (.1010يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )(, وهو 3078أخرجه الرتمذي )( 1)

 (.709(, ومسلم )1140أخرجه البخاري )( 2)

 (.740أخرجه مسلم )( 3)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .«أفضل الصَلة بعد الفريضة» قوله:

 ( فِيهِ 00/ 9قال النووي :):  يِْل َع اللَّ َفَق اْلُعَلَماُء َعَلْيِه َأنَّ َتَطو  َدلِيل  لَِما اتَّ

ِع النََّهاِر   َأْفَضُل مِْن َتَطو 

ْيِل َأْفَضُل  :َوفِيهِ  َبِي إِْسَحاَق اْلَمْرَوِزيِّ مِْن َأْصَحابِنَا َوَمْن َواَفَقُه َأنَّ َصاَلَة اللَّ
ِ
ة  أل ُحجَّ

ُل  َض َواأْلَوَّ
َنََّها ُتْشبُِه اْلَفَرائِ

ِ
َواتُِب َأْفَضُل أل اتِبَِة َوَقاَل َأْكثَُر َأْصَحابِنَا الرَّ نَِن الرَّ  مَِن الس 

  ـاه أعلم. أقوى وأوفق للحديث واهلل
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 الوتر حق على كل مسلم» :حديث

يِّ  َوَعْن َأب ي) – 563 ْتُر »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهَّلل   -  -َأيُّوَب اْْلَْنَصار  اْلو 

ب َثََلٍث  َحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسل ٍم, َمْن َأَحبَّ َأْن ُيوت َر ب َخْمٍس َفْلَيْفَعْل, َوَمْن َأَحبَّ َأْن ُيوت رَ 

َدٍة َفْلَيْفَعْل  َحُه  .(1)«َفْلَيْفَعْل, َوَمْن َأَحبَّ َأْن ُيوت َر ب َواح  , َوَصحَّ َرَواُه اأْلَْرَبَعُة إاِلَّ التِّْرمِِذيَّ

َح   َوْقَفهُ  اْبُن ِحبَّاَن, َوَرجَّ
 
 (.النََّسائِي

 الشرح: 
, من أخوال خالد بن زيد األنصاري : «عن أبي أيوب اْلنصاري » قوله:

يف قسطنطينية, يف أقرب مكان  حين هاجر يف بيته, وقتل  ملسو هيلع هللا ىلص, نزل النبي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .إلى قسطنطينية يف ذلك الزمان, إذ أنه خرج يف الجيش الذي يقوده يزيد بن معاوية 

 .«الوتر حق» قوله:

  :حكم صالة الوتر 

 استدل بعض أهل العلم هبذه اللفظة على وجوب الوتر. 

 ْبِن َأبِي 
ِّ
والصحيح أنه مستحب, بل ومتأكد االستحباب, لما يأيت من حديث َعلِي

نَُّه ُسنٌَّة َسنََّها َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل:  -  -َطالٍِب 
, َوَلك  ْتُر َلْيَس ب َحْتٍم َكَهيَْئة  اْلَمْكُتوَبة  اْلو 

 .(2)«ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

والراجح وقفه  (,2410)وابن حبان  (,1180)وابن ماجه  (,1710)والنسائي  (,1422)أخرجه أبو داود ( 1)

كما بين  ,والبيهقي ,والدارقطني ,والذهلي ,اإلمام أبو حاتم"كما قال النسائي, وممن ذهب إلى وقفه أيًضا: 

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف . (1114)ذلك الحافظ ابن حجر رحمه اهلل تعالى يف التلخيص 

(, 129 أحاديث معلة ظاهرها الصحة )وذكره اإلمام الوادعي رحمه اهلل يف, (1279صحيح أبي داود )

 (.309وصححه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى ) ورجح وقفه,

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.404, 403(, والرتمذي )1171أخرجه النسائي )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 أي أنه آكد الصلوات بعد المفروضات.  :«الوتر حق» قوله:ومعنى 

َمْن َتَرَك اْلِوْتَر َعْمًدا َفُهَو َرُجُل َسْوٍء, َواَل َينَْبِغي َأْن ُتْقَبَل : أحمد  اإلمام قالحتى 

.  َلُه َشَهاَدة 

 .ومع ذلك فهو سنة, وليس بواجب, يف قول جماهير العلماء

 ذكًرا كان أو انثى.: «على كل مسلم» قوله:

, أي مثنى مثنى بتسليمة واحدة :أي «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل» قوله:

 .ويوتر بركعة

, وعلى ما كذلك بتسليمة واحدة: «ومن أحب أن يوتر بثَلث فليفعل» قوله:

 .تقدم

 .: وهذا أقل الوتر«ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» قوله:

الوتر بركعة واحدة, وقرأ فيها المصحف "ليلة:  وقد صلى عثمان بن عفان 

 ."كاماًل 

ْبِن َعبَّاٍس البخاري: ويف صحيح 
ِ
َهْل َلَك  ": من طريق اْبُن َأبِي ُمَلْيَكَة, قِيَل ال

يهٌ », َفإِنَُّه َما َأْوَتَر إاِلَّ بَِواِحَدةٍ؟ َقاَل: فِي َأمِيِر الُمْؤمِنِيَن ُمَعاِوَيَة  ُه َفق   .(1)"«َأَصاَب, إ نَّ

 .إال أن حديث الباب كما سبق الراجح فيه الوقف على أبي أيوب األنصاري 

؛ ألن هذا ال يقال من قبيل الرأي, ولكن له حكم الرفعقال بعض أهل العلم: و

 .الحديث مصروف عن الوجوب ألحاديث يف الباب

 .أعلم, واهلل ليلة مزدلفة لم يصِل الوتر ملسو هيلع هللا ىلصومما يدل على عدم وجوبه أن النبي 

 

       

                                                           

 (.3710أخرجه البخاري )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 الدليل على عدم وجوب الوتر

 ْبِن َأبِي َطالٍِب  َوَعنْ ) – 311
ِّ
, »َقاَل:  -  -َعلِي ْتُر ب َحْتٍم َكَهْيَئة  اْلَمْكُتوَبة  َلْيَس اْلو 

ْن ُسنٌَّة َسنََّها َرُسوُل اهَّلل  
نَُه  .(1)«ملسو هيلع هللا ىلص -َوَلك    َوالتِّْرمِِذي  َوَحسَّ

َواْلَحاكُِم َرَواُه النََّسائِي

َحهُ   (.َوَصحَّ

 الشرح: 
 ليس بفرض, وال بواجب. :أي «ليس الوتر بحتم» قوله:

 ., ومن تركها كفرألن المكتوبة فرضها اهلل : «كهيئة المكتوبة» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصطريقة النبي  :أي «ملسو هيلع هللا ىلص سنها رسول اهَّلل  ولكن سنة» قوله:

 من حديث اْبِن َعبَّاٍس : بسند ضعيف ويف مسند أحمد
ِ
, َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ٌع: اْلَوْتُر, َوالنَّْحُر, َوَصَلُة », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص ُض, َوُهنَّ لَُكْم َتطَوُّ
َثَلٌث ُهنَّ َعَليَّ َفَرائ 

َحى  , والحمد هلل رب العالمين.واهلل أعلم, (2)«الضُّ

 

       

  

                                                           

, والحاكم (1118)وابن ماجه  (,404 ,403)والرتمذي  (,441)ويف الكربى  (,1171)أخرجه النسائي ( 1)

وصححه اإلمام األلباين , وقد روي موقوًفا ومرفوًعا, ورجح الرتمذي الموقوف, وهو الصحيح. (1119)

 .(1/372(, وحسنه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )082رحمه اهلل يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

ضّعفه ابن سعد  -واسمه يحيى بن أبي حية -ضعيف, أبو جناب الكلبي(, وإسناده 2000أخرجه أحمد )( 2)

 ويحيى بن سعيد القطان وابن معين وأبو حاتم وغيرهم.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 دليل على عدم وجوب الوتر

  -- َجابِرٍ  َوَعنْ ) – 317
ِ
َقاَم فِي َشْهِر َرَمَضاَن, ُثمَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

ا َيْخُرْج, َوَقاَل:  يُت َأنْ »اْنَتَظُروُه مَِن اْلَقابَِلِة َفَلمَّ ْترُ  إ نِّي َخش  َرَواُه  .(1)«ُيْكَتَب َعَليُْكْم اْلو 

 (.اْبُن ِحبَّانَ 

 الشرح: 

ُحَجْيَرة   ملسو هيلع هللا ىلصاْحَتَجَر َرُسوُل اهَّلل  », َقاَل: من حديث َزْيِد ْبِن َثابٍِت يف الصحيحين: 

ا, َفَخَرَج َرُسوُل اهَّلل   ير 
َفة , َأْو َحص  َجاٌل َوَجاُءوا  ملسو هيلع هللا ىلصُمَخصَّ يَها, َفَتتَبََّع إ َلْيه  ر 

ُيَصلِّي ف 

, ُثمَّ َجاُءوا َلْيَلة  َفَحَضُروا, َوَأْبَطَأ َرُسوُل اهَّلل  
َفَلْم َيْخُرْج إ َلْيه ْم,  َعنُْهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصُيَصلُّوَن ب َصَلَت ه 

ْم ُمْغَضب ا, َفَقاَل لَُهْم َرُسوُل اهَّلل   َما : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَفُعوا َأْصَواَتُهْم َوَحَصُبوا الَباَب, َفَخَرَج إ َلْيه 

َلَة  ف ي ُبُيوت ُكمْ  ُه َسيُْكَتُب َعَلْيُكْم, َفَعَليُْكْم ب الصَّ يُعُكْم َحتَّى َظنَنُْت َأنَّ
, َفإ نَّ َزاَل ب ُكْم َصن 

َلََة الَمْكُتوَبةَ   إ َّلَّ الصَّ
 .(2)«َخْيَر َصَلَة  الَمْرء  ف ي َبْيت ه 

ْن ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  », قالت: من حديث َعائَِشَة ويف الصحيحين:  , َخَرَج م 

ُثوَن  , َفَأْصَبَح النَّاُس َيَتَحدَّ
َجاٌل ب َصََلت ه  , َفَصلَّى ر  د  ْيل  َفَصلَّى ف ي اْلَمْسج  َجْوف  اللَّ

                                                           

وقال  ,قال النسائي: منكر الحديث ,بسند ضعيف, يف إسناده عيسى بن جارية (,2408)أخرجه ابن حبان ( 1)

وحسنه اإلمام وجعله من مناكيره.  (1/439)ابن معين: عنده مناكير. وذكر الحديث ابن عدي يف الكامل 

. ويشهد له ما يف "الليل"والصحيح:  ,"الوتر"دون لفظ:  (2401األلباين رحمه اهلل يف التعليقات الحسان )

 النَّبِيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -رضي اهلل عنه-: من حديث  َزْيِد ْبِن َثابٍِت (7280)صحيح اإلمام البخاري 
 : َأنَّ

َم فِيَها َلَيالَِي َحتَّى اْجَتَمَع إَِليِْه  ,اتََّخَذ ُحْجَرًة فِي الَمْسِجِد مِْن َحِصيرٍ   َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ
َفَصلَّى َرُسوُل اهلل

ِذي »َفَقاَل:  ,ْخُرَج إَِلْيِهمْ َفَجَعَل َبْعُضُهْم َيَتنَْحنَُح لِيَ  ,َفَظن وا َأنَُّه َقْد َنامَ  ,ُثمَّ َفَقُدوا َصْوَتُه َلْيَلةً  ,َناس   َما َزاَل بُِكُم الَّ

َفَصل وا َأي َها النَّاُس فِي  ,َوَلْو ُكتَِب َعَلْيُكْم َما ُقْمُتْم بِهِ  َحتَّى َخِشيُت َأْن ُيْكَتَب َعَلْيُكْم, ,َرَأْيُت مِْن َصنِيِعُكمْ 

الََة الَمْكُتوَبةَ  َفإِنَّ َأْفَضَل َصالَِة الَمْرِء فِي َبْيتِهِ  ,ُبُيوتُِكمْ   «. إاِلَّ الصَّ

 (.791(, ومسلم )1113أخرجه البخاري )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

نُْهْم, َفَخَرَج َرُسوُل اهَّلل  
,  ملسو هيلع هللا ىلصب َذل َك, َفاْجَتَمَع َأْكَثُر م  ْوا ب َصََلت ه  , َفَصلَّ ْيَلة  الثَّان َية  ف ي اللَّ

ْوا َفَأْصَبَح النَّ  , َفَخَرَج َفَصلَّ ْيَلة  الثَّال َثة  َن اللَّ د  م  اُس َيْذُكُروَن َذل َك, َفَكُثَر َأْهُل اْلَمْسج 

ْم َرُسوُل ا , َفَلْم َيْخُرْج إ َليْه 
ُد َعْن َأْهل ه  اب َعُة َعَجَز اْلَمْسج  ْيَلُة الرَّ  اللَّ

ا َكاَنت  , َفَلمَّ
هَّلل  ب َصََلت ه 

َجاٌل م  ملسو هيلع هللا ىلص َق ر  ْم َرُسوُل اهَّلل  , َفطَف  ََلَة, َفَلْم َيْخُرْج إ َليْه  َحتَّى َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلصنُْهْم َيُقوُلوَن: الصَّ

َد, َفَقاَل:  , ُثمَّ َتَشهَّ ا َقَضى اْلَفْجَر َأْقَبَل َعَلى النَّاس   اْلَفْجر , َفَلمَّ
ُه لَْم »ل َصََلة  ا َبْعُد, َفإ نَّ َأمَّ

يَْلَة,  ُزوا َيْخَف َعَليَّ َشْأُنُكُم اللَّ ْيل  َفتَْعج  يُت َأْن ُتْفَرَض َعَلْيُكْم َصََلُة اللَّ نِّي َخش 
َوَلك 

 .(1)«َعنَْها

  :إشكال 

, «خشيت أن تفرض عليكم»هنا:  ملسو هيلع هللا ىلصاستشكل بعض أهل العلم كيف قال النبي 

, َكَما َفَرْضُتُه »: ملسو هيلع هللا ىلصيف المعراج للنبي  وقد قال اهلل  ُل الَقْوُل َلَديَّ ُه َّلَ ُيَبدَّ َعَلْيَك ف ي إ نَّ

َي َخْمٌس  , َوه  ي ُأمِّ الك َتاب 
, َقاَل: َفُكلُّ َحَسنٍَة ب َعْشر  َأْمَثال َها, َفه َي َخْمُسوَن ف  ُأمِّ الك َتاب 

 ., كما يف حديث أنس بن مالك (2)«َعَلْيَك 

 واجلواب عن اإلشكال: 
أن يفرض على أمته االجتماع يف قيام  ملسو هيلع هللا ىلصبعض أهل العلم: خشي النبي  هقالما 

 الليل, فيعجزون عنه بعد ذلك.

, هو وأبوه هو جابر بن عبد اهلل بن حرام األنصاري : «عن جابر » قوله:

 صحابيان.

كان يعتكف, وكان  ملسو هيلع هللا ىلصإذ أن النبي : «قام يف شهر رمضان ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهَّلل » قوله:

 المسجد مكان صالته, ومكان نومه.

                                                           

 (.711(, ومسلم )728أخرجه البخاري )( 1)

 (.7017أخرجه البخاري )( 2)
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أنه  عائشة من حديث زيد وقد تقدم : «انتظروه من القابلة فلم يخرجثم » قوله:

 صلى هبم ثالث ليال, ولم يخرج يف الليلة الرابعة. ملسو هيلع هللا ىلص

, قال: من حديث الن ْعَماَن ْبَن َبِشيٍر ثبت يف سنن النسائي ومسند أحمد: وقد 

, ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصُقْمنَا َمَع َرُسول  اهَّلل  »
ل  ْيل  اْْلَوَّ  اللَّ

ْشر يَن إ َلى ُثُلث  ف ي َشْهر  َرَمَضاَن َلْيَلَة َثََلٍث َوع 

ْشر يَن َحتَّى 
, ُثمَّ ُقْمنَا َمَعُه َلْيَلَة َسْبٍع َوع  ْيل   اللَّ

ْشر يَن إ َلى ن ْصف  ُقْمنَا َمَعُه َلْيَلَة َخْمٍس َوع 

َك اْلَفََلَح  ُحورَ , وَ «َظنَنَّا َأْن ََّل ُنْدر  وَنُه الس   .(1)«َكاُنوا ُيَسم 

 بنحوه. وجاء عندهما من حديث أبي ذر 

 يف المسجد. اكان معتكفً  ملسو هيلع هللا ىلصمن مخبئه, إذ أنه  :أي «ولم يخرج» قوله:

 بأمته. ملسو هيلع هللا ىلصشفقة النبي  فيه:: «إين خشيت أن يكتب عليكم الوتر» قوله:

وعلى القول بثبوت هذا الحديث فيه دليل على أن الوتر لبس بواجب, إذ أنه لو 

 ., وباهلل التوفيق«خشيت أن يكتب عليكم الوتر»: ملسو هيلع هللا ىلصكان واجًبا عليهم, لما قال النبي 

       

  

                                                           

(, وجاء عندهما من حديث أبي ذر رضي اهلل 1101, 1100(, والنسائي )21420, 1902أخرجه أحمد )( 1)

(, وكال الحديثين يصححهما اإلمام األلباين 270لإلمام الوادعي رحمه اهلل )عنه, وهو يف الصحيح المسند 

 رحمه اهلل يف صحيح السنن.
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 حمر من لكم خير هي بصالة أمدكم هللا إن» :حديث
 «...النعم

  -  -َخاِرَجَة ْبِن ُحَذاَفَة  َوَعنْ ) – 319
ِ
إ نَّ اهَّللَ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْن ُحُمر  النََّعم  
َي َخْيٌر َلُكْم م  ُكْم ب َصََلٍة ه    «َأَمدَّ

ِ
 َيا َرُسوَل اهلل

َ
ْتُر, َما »َقاَل:  ?ُقْلنَا: َوَما ِهي اْلو 

َحُه اْلَحاكِمُ َرَواُه  .(1)«ُطُلوع  اْلَفْجر   َبْيَن َصََلة  اْلع َشاء  إ َلى َّ َوَصحَّ
 (.اْلَخْمَسُة إاِلَّ النََّسائِي

هِ : َعْن َعْمِرِو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأبِيِه, َعْن َوَرَوى َأْحَمدُ ) – 318  (.(2)َنْحَوهُ  -- َجدِّ

 الشرح: 
 , كان ُيعدل بألف فارس.صحابي جليل : «خارجه بن حذافة » قوله:

, , مع الزبير بن العوام مدًدا لعمرو بن العاص  أرسله عمر بن الخطاب 

 وثالث, بثالثة ألف مقاتل.

وأنت ال تعجب من هذا, إذ أن األمر يعود إلى القدرة على المسايفة والمبارزة, أما 

 إذا اجتمع عليه هذا العدد بال شك أهنم سيردوه قتياًل.

تى ُيعدل بألف كان لديه قدرة على الكر, وعلى الفر, ح ولكن المعنى أنه 

 فارس.

 

                                                           

وسنده ضعيف,  (1149)والحاكم  (,1119)وابن ماجه  (,402)والرتمذي  (,1419)أخرجه أبو داود ( 1)

ي, قاله الحافظ يف التلخيص لجهالة عبد اهلل بن راشد الزويف, وعبد اهلل بن أبي مرة الزويف, وضعفه البخار

(, وشيخنا الحجوري يف تحقيق 200وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود ) (.023)

 . (344الصغرى )

وسنده ضعيف, فيه حجاج «. َوِهَي اْلَوْترُ  ,إِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َقْد َزاَدُكْم َصاَلةً »ولفظه:  (1183)أخرجه أحمد ( 2)

 . (423وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل تحت حديث )ضعيف ومدلس.  بن أرطأة
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 وكما قيل: 

 أن يجمع العالم يف واحد  ليس على اهلل بمستكثٍر 

قتل صبيحة عيد الفطر, حين اجتمع الخوارج وأجمعوا  وخارجه بن حذافة 

 ., عمرو بن العاص , ومعاوية بن أبي سفيان على قتل علي بن أبي طالب 

فقد تمكن منه عبد الرحمن بن ملجم عليه من اهلل ما  فأما علي بن أبي طالب 

 يستحق وقتله.

 فلم يصل الحارس إال إلى قطع بعض إليته, وسلم من الموت. وأما معاوية 

أن  فقد مرض يف تلك الليلة, وأمر خارجة بن حذافة  وأما عمرو بن العاص 

 يصلي بالناس, فقتله الخارجي عليه من اهلل ما يستحق.

 هذا األمر, قال قولته المشهورة:  عمرو بن العاص  فلما بلغ

 ."أرادوا َعْمًرا وأراد اهلل خارجة"

 فصار هذا الكالم مثاًل يتناقله العرب بينهم.

زادكم, فالمدد هو  :أي «"إن اهَّلل أمدكم بصَلة": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهَّلل » قوله:

 الزيادة.

المفروضات, ال على الوجوب, إن اهلل زادكم صالة إلى الصلوات فيكون المعنى: 

 ولكن على االستحباب.

هي خير لكم من اإلبل الحمراء  :أي «هي خير لكم من حمر النعم» قوله:

المنعمة, وقد كانت هذه هي أنفس األموال عند العرب يف ذلك الزمن, فلهذا كان 

 يضرب هبا المثل.

بالوتر؛ ألهنا تأيت  وسميت: «"الوتر"قال: قلنا: ما هي يا رسول اهَّلل؟ قال: » قوله:

 على األفراد.
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ال يجوز أن تصلى قبل صالة  :أي «ما بين صَلة العشاء إلى صَلة الفجر» قوله:

 العشاء, كأن تصلى بين مغرب وعشاء.

 ال يجوز أن تصلى بعد صالة الفجر.و

 :حكم من نام ومل يستيقظ إال بعد األذان الثاني للفجر 

 يف هذه المسألة خالف: 

أنه له أن يصلي الوتر متى ما استيقظ من نومه,  :أقوال أهل العلمالصحيح من و

 وذلك لما ثبت يف سنن أبي داود من حديث َأبِي َسِعيٍد 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ه  إ َذا َذَكَرهُ » َيُه, َفْلُيَصلِّ ْتر ه , َأْو َنس   .(1)«َمْن َناَم َعْن و 

ِد ْبِن اْلُمنَْتِشِر, َعْن َأبِيِه, َأنَُّه َكاَن ويف سنن النسائي:  من طريق َعْن إِبَْراِهيَم ْبِن ُمَحمَّ

اَلُة َفَجَعُلوا َينَْتظُِروَنُه َفَجاَء, َفَقاَل: إِنِّي  فِي َمْسِجِد َعْمِرو بِْن ُشَرْحبِيَل, َفُأقِيَمِت الصَّ

, َهْل 
ِ
َث ُكنُْت ُأوتُِر, َقاَل: َوُسئَِل َعبُْد اهلل َقاَمِة, َوَحدَّ ؟ َقاَل: َنَعْم, َوَبْعَد اإْلِ َبْعَد اأْلََذاِن ِوْتر 

 
ِّ
ْمُس, ُثمَّ َصلَّى», َأنَُّه ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي  َحتَّى َطَلَعت  الشَّ

ََلة   .(2)«َناَم َعن  الصَّ

, واألثر مخرج يف الصحيح المسند مما ليس يف الصحيحين لإلمام الوادعي 

 ."باب متى يقضى الوتر"آلخر الجامع الصحيح: وبوب عليه يف كتابه ا

 , والدليل والقياس يدل على ذلك.وقد ثبت عن غيره من الصحابة 

 من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك ويف الصحيحين: 
ِ
 اهلل

 
َي »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َنبِي َمْن َنس 

َيَها  اَرُتَها َأْن ُيَصلِّ , َأْو َناَم َعنَْها, َفَكفَّ  .(3)«إ َذا َذَكَرَهاَصََلة 

                                                           

(, 1290(, وهو يف صحيح أبي داود لإلمام األلباين رحمه اهلل )410(, والرتمذي )1431أخرجه أبو داود )( 1)

 (.420ويف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )

الصحيح المسند وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء (, والحديث يف 1190أخرجه النسائي )( 2)

(422.) 

 (, واللفظ له.194(, ومسلم )087أخرجه البخاري )( 3)
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إ َذا َغَلَبُه َنْوٌم, َأْو  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن النبي »أنه قالت:  وأما ما يف مسلم من حديث عائشة 

نَْتْي َعْشَرَة َرْكَعة  
َن النََّهار  ث 

ْيل  َصلَّى م   .(1)«َوَجٌع َعْن ق َيام  اللَّ

كان  ملسو هيلع هللا ىلصفليس فيه أن الوتر ال يقضى قبل صالة الفجر, ولكن غاية ما فيه أن النبي 

 عمله ديمة.

, َقاَلْت: في مسلم من حديث َعائَِشَة فإذا عمل عماًل أثبته: ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي 

َن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  » , َأْو َمر َض, َصلَّى م  ْيل  َن اللَّ َل َعَمَل  َأْثَبَتُه, َوَكاَن إ َذا َناَم م 
إ َذا َعم 

نَْتْي َعْشَرَة َرْكَعة  
 .(2)«النََّهار  ث 

 فلو صلى اإلنسان يف ذلك ركعة, أو ثالث ركعات لكانت مجزئة عن صالة الوتر.

 يف إسناده عبد اهلل بن راشد, وابن أبي مرة, قال اإلمام البخاري وحديث الباب: 

 ال يعرف لبعضهم سماًعا من بعض.

, أخرجه اإلمام أحمد والطحاوي بصرة الغفاري  عنولكن الحديث صحيح 

ْتُر, َفَصلُّوَها ف يَما َبْينَ »كم يف مشكل اآلثار, بلفظ:  َي اْلو  , َوه  َصََلة   إ نَّ اهَّللَ َزاَدُكْم َصََلة 

 . (3)«اْلع َشاء  إ َلى َصََلة  اْلَفْجر  

وقد اختلف : «وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه» قوله:

 :أهل العلم يف سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

أثبت االتصال فيها, وقال بأن السلسلة  فمن جعل الجد هو عبد اهلل بن عمرو 

 حسنة.

 وجمهور المحدثين على حسنها؛ إال إذا كان الضعف فيما دوهنا, مثاًل: 

                                                           

 (.741أخرجه مسلم )( 1)

 (.741أخرجه مسلم )( 2)

 (.23901أخرجه أحمد )( 3)
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اُج ْبُن َأْرَطاَة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.  كرواية َحجَّ

 وكرواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وهكذا فالضعف فيما دوهنا, وإال فهي سلسلة حسنة, وكذلك سلسلة هبز بن 

 ن جده, سلسلة حسنة.حكيم عن أبيه ع

ج هذه السلسلة يف كتابه الصحيح لم يخرِّ  :واإلمام مقبل بن هادي الوادعي 

المسند مما ليس يف الصحيحين, ولكنه حسن هبا يف تحقيقه على تفسير الحافظ ابن 

 ., وغيرهكثير 

  ة (: 221/ 1يف عون المعبود )قال اظ فِي َواْعَلْم َأنَُّه اِْخَتَلَف َكاَلم اأْلَئِمَّ اْلُحفَّ

ْحتَِجاج بَِحِديِث َعْمرو اِبْن ُشَعْيب ُرِوَي َعْن اِْبن َمِعين َأنَُّه َقاَل 
ِ
َث َعْن َغْير  :اال إَِذا َحدَّ

 .َأبِيِه َفُهَو ثَِقة

ةٍ  :َوَقاَل َأُبو َداُودَ   .َعْمرو ْبن ُشَعْيب َعْن َأبِيِه َعْن َجّده َلْيَس بُِحجَّ

ة ُيْحَتّج بِهِ إَِذا  :َوَقاَل اْلَقطَّان  .َرَوى َعْن الثَِّقات َفُهَو ثَِقة ُحجَّ

َنَُّه  :َوَقاَل التِّْرمِِذّي فِي َجامِعه
ِ
َفُه أل َوَمْن َتَكلََّم فِي َحِديث َعْمرو بْن ُشَعْيب إِنََّما َضعَّ

ث َعْن َصِحيَفة َجّده , َكَأنَُّهْم َرَأْوا َأنَُّه َلْم َيْسَمع َهِذِه اأْلََحادِ   .يث مِْن َجّدهُيَحدِّ

 ْبن َعْبد اهلل
ّ
َحِديث َعْمرو ْبن ُشَعْيب  :َوُذكَِر َعْن َيْحَيى ْبن َسِعيد َأنَُّه َقاَل  :َقاَل َعلِي

 .اِنَْتَهى .ِعنْدَنا َواهٍ 

ّي  ين اْلِمزِّ َعْمرو بْن  :َعْمرو ْبن ُشَعْيب َيْأتِي َعَلى َثاَلَثة َأْوُجه :َقاَل اْلَحافِظ َجَمال الدِّ

ُشَعْيب َعْن َأبِيِه َعْن َجّده , َوَعْمرو ْبن ُشَعْيب َعْن َأبِيِه َعْن َعْبد اهلل ْبن َعْمرو , َوَعْمرو 

 .ْبن ُشَعْيب َعْن َأبِيِه َعْن َجّده َعْن َعْبد اهلل ْبن َعْمرو

د َوَعْبد اهلل َوَعْمرو ْبن  :َفَعْمرو َلُه َثاَلَثة َأْجَداد  , َوَعْبد ُمَحمَّ
ّ
د َتابِِعي اْلَعاِص ؛ َفُمَحمَّ

 , َوإِْن 
ّ
َنَُّه َتابِِعي

ِ
ًدا َفاْلَحِديث ُمْرَسل أل ِه ُمَحمَّ اهلل َوَعْمرو َصَحابِيَّاِن , َفإِْن َكاَن اْلُمَراد بَِجدِّ
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َنَّ ُشَعْيًبا َلْم ُيْدِرك َعْمًرا
ِ
, َوإِْن َكاَن اْلُمَراد بِِه  َكاَن اْلُمَراد بِِه َعْمًرا َفاْلَحِديث ُمنَْقطِع أل

 .َعْبد اهلل َفُيْحَتاج إَِلى َمْعِرَفة َسَماع ُشَعْيب مِْن َعْبد اهلل

اَلة مِْن َجامِعه َعْمرو ْبن ُشَعيْب  :َوُأِجيَب َعْن َهَذا بَِما َقاَل التِّْرمِِذّي فِي كَِتاب الصَّ

د ْبن َعْبد اهلل ْبن َعْمرو بْ  د ْبن إِْسَماِعيلُهَو اِْبن ُمَحمَّ َرَأْيت َأْحَمد  :ن اْلَعاِص , َقاَل ُمَحمَّ

د وَن بَِحِديِث َعْمرو ْبن ُشَعْيب , َقاَل ُمَحمَّ َوَقْد َسِمَع  :َوإِْسَحاق َوَذَكَر َغْيرهَما َيْحَتج 

د مِْن َعبْد اهلل ْبن َعْمرو.   ـاه ُشَعْيب ْبن ُمَحمَّ
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 «لم يوتر فليس منا فمن ,حق الوتر» :حديث 

 ْبِن ُبَرْيَدَة, َعْن ) – 370
ِ
  --َأبِيهِ َوَعْن َعْبِد اهلل

ِ
ْتُر »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اْلو 

نَّا
, َفَمْن َلْم ُيوت ْر َفَلْيَس م  َحُه اْلَحاكِمُ  َأْخَرَجُه َأُبو َداُودَ  .(1) «َحقٌّ  (.بَِسنَد َليٍِّن, َوَصحَّ

 (.(2)ِعنَْد َأْحَمدَ  -- َأبِي ُهَرْيَرةَ : َعْن َشاِهد  َضِعيف  َوَلُه ) – 371

 الشرح: 
 تابعي ثقة.: «عبد اهَّلل بن بريدة» قوله:

 .هو بريدة بن الحصيب صحابي جليل : «عن أبيه » قوله:

هبذا اللفظ استدل به بعض أهل العلم : «"الوتر حق": ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهَّلل » قوله:

 .والصحيح أنه ليس بواجب كما تقدمعلى وجوب الوتر, 

وأما الخوارج فقد أخذوا طريقتنا,  ليس على :أي «فمن لو يوتر فليس منا» قوله: 

بمثل هذا الحديث تكفير فاعل الكبيرة, وقولهم هذا مخالف مردود لعقيدة السلف 

 رضوان اهلل عليهم.

ه ضعف, وقد فييف إسناده أبو المنيب عبيد اهلل بن عبد اهلل العتكي, والحديث: 

يف إسناده الخليل بن مرة قال اإلمام :  وحديث أبي هريرة, أنكر عليه هذا الحديث

شيئًا  ومعاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة , "منكر الحديث"فيه:  البخاري 

فعلى هذا الحديث هبذا اللفظ ال يثبت, إال أن يضم إليه حديث أبي أيوب , قاله أحمد

 .كما يف الباب, والحمد هلل رب العالمين 

                                                           

وضعفه اإلمام , ويف سنده أبو المنيب العتكي ضعيف. (1141)والحاكم  (,1418)أخرجه أبو داود ( 1)

 .(0224(, والضعيفة )417األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )

فمعاوية بن قرة لم يسمع من  ,وفيه انقطاع ,وإسناده ضعيف, فيه الخليل بن مرة (,8717)أخرجه أحمد ( 2)

 أبي هريرة. 
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 ملسو هيلع هللا ىلصوتر رسول هللا 

يُد ف ي َرَمَضاَن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل   ]َما[»َقاَلْت:  -- َعائَِشةَ  َوَعنْ ) – 372 َيز 

 , ه نَّ
ه نَّ َوُطول 

ا, َفََل َتْسَأْل َعْن ُحْسن   َعَلى إ ْحَدى َعْشَرَة َرْكَعة , ُيَصلِّي َأْربَع 
َوََّل ف ي َغْير ه 

ا. َقاَلْت َعائ َشةُ  , ُثمَّ ُيَصلِّي َثََلث  ه نَّ
ه نَّ َوُطول 

ا, َفََل َتْسأَْل َعْن ُحْسن  , َفُقْلُت: ُثمَّ ُيَصلِّي َأْرَبع 

نَّ َعْينَيَّ َتنَاَمان  َوََّل َينَامُ »َقاَل:  ?َيا َرُسوَل اهَّلل , َأَتنَاُم َقْبَل َأْن ُتوت رَ 
ُمتََّفق   .(1)«َقْلب ي َيا َعائ َشُة, إ 

 (.َعَلْيهِ 

ْيل  َعْشَر َرَكَعاٍت, »)َوفِي ِرَواَيٍة َلُهَما َعنَْها:  – 373 َن اللَّ َوُيوت ُر َكاَن ُيَصلِّي م 

 (.(2)«ب َسْجَدٍة, َوَيْرَكُع َرْكَعَتْي اْلَفْجر , َفت ْلَك َثََلُث َعْشَرةَ 

ْيل  َثََلَث  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َقاَلْت: --)َوَعنَْها  – 374 َن اللَّ ُيَصلِّي م 

ر َها ي َشْيٍء إ َّلَّ ف ي آخ 
ْن َذل َك ب َخْمٍس, ََّل َيْجل ُس ف   (.(3)«َعْشَرَة َرْكَعة , ُيوت ُر م 

ْيل  َقْد َأْوَتَر َرُسوُل اهَّلل  »َقاَلْت:  --)َوَعنَْها – 370 ْن ُكلِّ اللَّ َفاْنَتَهى  - ملسو هيلع هللا ىلص -م 

َحر   ْتُرُه إ َلى السَّ  (.ُمتََّفق  َعَلْيِهَما .(4) «و 

 الشرح: 

 العدد يف قيام الليل.و: ملسو هيلع هللا ىلصوتر رسول اهلل  هذه األحاديث لبيان ساق المصنف 

  ]َما[»: وأصرحها حديث عائشة 
ِ
َيِزيُد فِي َرَمَضاَن َواَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهلل

, ُثمَّ  فِي َغيِْرِه َعَلى إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة, ُيَصلِّي َأْرَبًعا, َفاَل َتْسَأْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطولِِهنَّ

, ُثمَّ ُيَصلِّي َثاَلًثا  .«ُيَصلِّي َأْرَبًعا, َفاَل َتْسَأْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطولِِهنَّ

                                                           

 .(739)ومسلم  (,1147)أخرجه البخاري ( 1)

 .(739)ومسلم  (,1140)ه البخاري أخرج( 2)

 .(737)أخرجه مسلم ( 3)

 .(740)ومسلم  (,881)أخرجه البخاري ( 4)



ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 

018 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ة الرتاويح, وهذا هو الذي جمع عليه عمر بن الخطاب ويدخل يف ذلك صال

 .الصحابة 

 كان يصلي ثالثة عشر ركعة. ملسو هيلع هللا ىلصويشكل على هذا من أنه 

فقيل: كان يصلي ثالثة عشر ركعة بالركعتين الخفيفتين, وهي التي يفتتح هبن 

 الصالة.

ُل اهَّلل  َصلَّى َكاَن َرُســو», َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة في صحيح اإلمام مسلم: ف

يَفَتْين  اهَّللُ َعَلْيه   ْيل  ل ُيَصلَِّي, اْفَتَتَح َصََلَتُه ب َرْكَعَتْين  َخف  َن اللَّ َم إ َذا َقاَم م   .(1)«َوَسلَّ

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى مشروعية الزيادة على إحدى عشرة ركعة, وقد 

 هذه المسألة. يفسبق الكالم 

ا فَل » قوله: احتج هبذا الحديث بعض : «تسأل عن حسنهن وطولهنيصلي أربع 

 أهل العلم على مشروعية صالة أربع ركعات بتسليمة واحدة.

يصلي أربع ركعات تباًعا, أي ركعتين ثم يسلم,  ملسو هيلع هللا ىلص: إنما كان النبي ورد عليهم

وركعتين ثم يسلم, ثم يبقى بعدهن ما شاء اهلل, ثم يقوم ويصلى ركعتين ثم يسلم, ثم 

 يصلي ركعتين ثم يسلم, ثم يوتر بثالث ركعات.

 واختلف أهل العلم فيها أيًضا: : «ثم يصلي ثَلث ا» قوله:

 فذهب بعضهم إلى أهنا تصلى دفعة واحدة.

 هب بعضهم إلى أنه يصلي ركعتين, ثم يأيت بواحدة.وذ

 وذهب بعضهم إلى أنه يصلي ثالث ركعات بتشهدين, مثل صالة المغرب.

 أي بتشهد أول بعد الركعتين, ثم يصلي ركعة, ثم يتشهد تشهًدا أخيًرا.

أهنا تصلى ثالث ركعات دفعة واحدة, لما ثبت يف سنن النسائي من  :والذي يظهر

                                                           

 (.717أخرجه مسلم )( 1)



ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ْبِن َكْعٍب 
ِّ
ْتر  ب َسبِّح  اْسَم َربَِّك  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  » َقاَل:  حديث ُأَبي ي اْلو 

َيْقَرُأ ف 

 ب ُقْل ُهَو اهَّللُ َأَحٌد, 
َها اْلَكاف ُروَن, َوف ي الثَّال َثة   ب ُقْل َيا َأيُّ

ْكَعة  الثَّان َية  ي الرَّ
َوََّل اْْلَْعَلى, َوف 

ي َبْعَد التَّْسل يم  ـ: 
, َوَيُقوُل ـ َيْعن  نَّ

ر ه  ُم إ َّلَّ ف ي آخ  وس  »ُيَسلِّ  اْلُقدُّ
, «ُسْبَحاَن اْلَمل ك 

 .(1)«َثاَلًثا

 كان يصليها تباًعا. ملسو هيلع هللا ىلصفهذا يدل على أن النبي 

 استحباب اإلطالة يف قيام الليل.وفيه: : «فَل تسأل عن حسنهن وطولهن» قوله:

 من حديث َجابٍِر وقد ثبت يف صحيح اإلمام مسلم: 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ََلة  ُطوُل اْلُقنُوت  َأْفَضُل »  .(2) «الصَّ

  :أفضل أركان الصالة 

 اختلف أهل العلم يف أي أركان الصالة أفضل: 

 فذهب بعضهم إلى أنه القيام؛ ألنه يجمع فيها القراءة وغير ذلك.

 وذهب بعضهم إلى أنه السجود.

 والذي يظهر أن القيام أفضل, ال سيما يف قيام الليل, لحديث جابر بن  عبد اهلل 

 .المتقدم 

ا» قوله:  أربع ركعات أخريات. :أي «ثم يصلي أربع 

أن الركعات جمعت بين الحسن  :أي «فَل تسأل عن حسنهن وطولهن» قوله:

 والطول والتمام.

للعبادة التي  للصالة, وعظيم بحهم وارتياحهم استحسان الصحابة  وفيه:

 .تقرهبم إلى اهلل 

                                                           

 (, 8(, وغيره, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1701أخرجه النسائي )( 1)

 (.701أخرجه مسلم )( 2)



ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 

001 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ال يسلم بينها. ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يشعر بأن النبي : «ثم يصلي ثَلث ا» قوله:

وذلك ألن المعهود : «"يا رسول اهَّلل أتنام قبل أن توتر": قالت عائشة » قوله:

 يف كتاب الطهارة.  أن النوم ناقض من نواقض الوضوء, كما تقدم 

وهذه من خصائص النبي : «"يا عائشة إن عيني تنامان وَّل ينام قلبي"قال: » قوله:

 وإن نامت عيناه, فإنه يشعر بما يحدث منه, أو له. ملسو هيلع هللا ىلص, ومعنى ذلك أنه ملسو هيلع هللا ىلص

 لإلمام البخاري ولإلمام مسلم يف صحيحيهما. :أي «ويف رواية لهما عنها» قوله:

 يسلم بين كل ركعتين. :أي «كان يصلي من الليل عشر ركعات» قوله:

 بركعة واحدة. :أي «ويوتر بسجدة» قوله:

وهي السنة القبلية, الراتبة القبلية لصالة الفجر, : «ويركع ركعتي الفجر» قوله:

 وتكون بعد األذان الثاين.

يصلي ثالث عشرة ركعة مع ركعتي  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :أي «فتلك ثَلث عشرة» قوله:

 الفجر.

يزيد يف رمضان وَّل يف  ملسو هيلع هللا ىلصما كان النبي » :السابق  فهو موافق لحديث عائشة 

 .«غيره على إحدى عشر ركعة

 ملسو هيلع هللا ىلصكالمفسر لألحاديث التي جاء فيها أن النبي ساق هذا الحديث:  والمصنف 

 كان يصلي ثالثة عشر ركعة.

يصلي من الليل ثَلثة عشرة ركعة, يوتر ": ملسو هيلع هللا ىلصوعنها قالت: كان رسول اهَّلل » قوله:

كان يصلي ثمان ركعات, يسلم يف كل ركعتين, ثم  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  :أي «"من ذلك بخمس

 يوتر بخمس ركعات متصالت بتسليم واحد.

وهذا نوع من أنواع صالة الليل, وقد تقدم  بيانه يف ذكر , فتكون له ثالثة عشر ركعة



ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 

000 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .ملسو هيلع هللا ىلصالكيفيات يف صالة الليل عن النبي 

 «وانتهى وتره إلى السحر ملسو هيلع هللا ىلصمن كل الليل قد أوتر رسول اهَّلل »وعنها قالت:  قوله:

كان يصلي الوتر يف أول الليل, ثم صلى الوتر يف منتصف الليل, ثم  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي

 أنه يصلي الوتر يف آخر الليل. ملسو هيلع هللا ىلصكان آخر عهده 

ْيل  َقْد », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة : وقد ثبت يف صحيح مسلم  ْن ُكلِّ اللَّ م 

َحر   ملسو هيلع هللا ىلصَأْوَتَر َرُسوُل اهَّلل   ْتُرُه إ َلى السَّ , َفاْنتََهى و 
ر ه  , َوآخ  , َوَأْوَسط ه  ْيل  ل  اللَّ ْن َأوَّ

 .(1)«م 

َكاَن , ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  », من حديث َعائَِشَة : وثبت أيًضا يف صحيح مسلم 

َي  , َفإ َذا َبق  َي ُمْعَتر َضٌة َبْيَن َيَدْيه  ْيل  َوه  ْتُر َأْيَقَظَها, َفأَْوَتَرْت ُيَصلِّي َصََلَتُه ب اللَّ  .(2) «اْلو 

 

       

  

                                                           

 (.740أخرجه مسلم )( 1)

 (.744) أخرجه مسلم( 2)



,,عبديا 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 من يقوم كان ,فالن مثل تكن ال !هللا عبد يا» :حديث
 «الليل قيام فترك ,الليل

 ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  َوَعنْ ) – 371
ِ
  -  -َعْبِد اهلل

ِ
: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

يل  َيا َعْبَد اهَّلل ! ََّل َتُكْن » , َفَتَرَك ق َياَم اللَّ ْيل  َن اللَّ ْثَل ُفََلٍن, َكاَن َيُقوُم م   (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(1) «م 

 الشرح: 

ألنه فيه التحضيض على قيام الليل, وعلى هذا الحديث:  ساق المصنف 

 االستمرار عليه, وعدم االنقطاع.

يف  من حديث عائشة   , كما تقدم «كان إذا عمل عمَل  أثبته »: ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 صحيح اإلمام مسلم.

 ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي  من حديث سهل بن سعد الساعدي  :مسلموكما ثبت يف 

, َوَيْعَمُل »يف حديث طويل وفيه:  ْن َأْهل  الَجنَّة 
ُه م  إ نَّ الَعْبَد َليَْعَمُل َعَمَل َأْهل  النَّار  َوإ نَّ

ْن  ُه م  َما اْلَْعَماُل ب الَخَوات يم  َعَمَل َأْهل  الَجنَّة  َوإ نَّ , َوإ نَّ  .(2) «َأْهل  النَّار 

, هذا هو سبيل الفوز فينبغي على اإلنسان أن يالزم الطاعة حتى يلقى اهلل 

 والنجاح.

, األموي هو عبد اهلل بن عمرو بن العاص : «عبد اهَّلل بن عمرو » قوله:

 ., وهو أفضل من أبيه القرشي, من عباد الصحابة 

 ؛ ألنه كان يكتب الحديث.ملسو هيلع هللا ىلصوهو من أحفظ الناس لحديث النبي 

 قال له يوصيه. ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «يا عبد اهَّلل! ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهَّلل » قوله:

                                                           

 .(1108)ومسلم  (,1102)أخرجه البخاري ( 1)

 (.1107أخرجه البخاري )( 2)



,,عبديا 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 فقال له: يا عبد اهلل! أي ناداه باسمه؛ ألنه أوقع يف انتباهه.

 .«َّل تكن مثل فَلن» قوله:

 لم يظهر لنا اسمه. عبد اهلل بن عمرو  ى هذا الرجل, ولكنسم ملسو هيلع هللا ىلصلعل النبي 

أن يأخذ هبذه  أهبم االسم, وأراد من عبد اهلل بن عمرو  ملسو هيلع هللا ىلصأو لعل النبي 

 الوصية, وهبذه الطاعة.

  يشعر بشيء من الغيبة؟«ال تكن مثل فالن » قوله:إشكال: هل , 

التشبه هذا األمر ليس من الغيبة يف شيء, وإنما فيه الحث على قيام الليل, وعدم 

 بمن هذا حاله.

 كان يصلي من الليل تطوًعا. :أي «كان يقوم من الليل» قوله:

 بعد ذلك ترك الصالة يف الليل تطوًعا. :أي «فترك قيام الليل» قوله:

 من حديث َعائَِشَة  :مسلمفقد ثبت يف 
ِّ
َأنَّ اْلَحْوََّلَء », قالت: ملسو هيلع هللا ىلص, َزْوَج النَّبِي

نَْدَها َرُسوُل اهَّلل  
ْت ب َها َوع  ى َمرَّ  اْلُعزَّ

 ْبن  َعبْد 
, َفُقْلُت: ملسو هيلع هللا ىلصب نَْت ُتَوْيت  ْبن  َحب يب  ْبن  َأَسد 

ْيَل, َفَقاَل َرُسوُل اهَّلل   َها ََّل َتنَاُم اللَّ  اْلَحْوََّلُء ب نُْت ُتَوْيٍت, َوَزَعُموا َأنَّ
ه  يَْل ََّل َتنَاُم ال: »ملسو هيلع هللا ىلصَهذ  لَّ

 ََّل َيْسَأُم اهَّللُ َحتَّى َتْسَأُموا
َن اْلَعَمل  َما ُتط يُقوَن, َفَواهَّلل   .(1) «ُخُذوا م 

قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, قالت: أن النبي من حديث عائشة ويف رواية أخرى لمسلم أيًضا: 

 .(2) «َفإ نَّ اهَّللَ ََّل َيَملُّ َحتَّى َتَملُّوا»وذكرت الحديث وفيه: 

, وال يمل منها, وال يسأم منها, كما يف هذين فاإلنسان يداوم الطاعة هلل 

 الحديثين.

       

                                                           

 (.790أخرجه مسلم )( 1)

 (.792أخرجه مسلم )( 2)



,ياأوتروا 

 

004 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 «الوتر يحب وتر هللا فإن ,القرآن أهل يا أوتروا» :حديث

  َوَعنْ ) – 377
ٍّ
  -  -َعلِي

ِ
َأْوت ُروا َيا َأْهُل اْلُقْرآَن, »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْترَ َفإ نَّ اهَّللَ  بُّ اْلو 
ْتٌر ُيح  َحُه اْبُن ُخَزْيَمةَ  َرَواهُ  .(1)«و   (.اْلَخْمَسُة, َوَصحَّ

 الشرح: 

أوتروا يا أهل » قوله:استدل هبذا الحديث بعض أهل العلم على وجوب الوتر, من 

 , واألمر يفيد الوجوب.«القرآن 

 الوتر ليس بواجب, وإنما هو سنة مؤكدة.ن ولكن األدلة الدالة تدل على أ

 بيان أن الصحيح فيه هو االستحباب.  وقد تقدم 

واحد ال شريك له يف ذاته, وال شريك له يف صفاته, وال  :أي «فإن اهَّلل وتر» قوله:

 ال إله إال هو العزيز الحكيم.,  أفعاله, وال شريك له يف عبادتهشريك له يف

 .وليس كل وتر, وإنما المراد بالوتر هنا ما وافق شرع اهلل : «يحب الوتر» قوله:

السماوات السبع وتر, واألراضي السبع وتر, وجعل الطواف بين  فقد خلق اهلل 

الصفا والمروة سبعة أشواط وتر, وجعل الطواف حول البيت وتر كذلك سبع 

 أشواط.

 ور جعلها اهلل وجعل الجنة واحدة وتر, والنار واحدة وتر, ويف كثير من األم

 وتر.

 الوتر. ومن أسماء اهلل 

                                                           

وأحمد  (,1170 ,1118)وابن ماجه  (,403)والرتمذي  (,1170)والنسائي  (,1411)أخرجه أبو داود ( 1)

واإلمام , (1274رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )وصححه اإلمام األلباين . (1017)وابن خزيمة  (,977)

 . (810الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )



,ياأوتروا 

 

005 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهو حديث ثابت عن النبي : «رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة» قوله:

 الحث والتحضيض على صالة الوتر. وفيه:

 

       

 

 

 

 

  



آخراجعلوا 

 

006 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 « وترا بالليل صالتكم آخر اجعلوا» :حديث

  ;--اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 379
ِّ
َر َصََلت ُكْم »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي اْجَعُلوا آخ 

ا ْتر  ْيل  و   (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(1) «ب اللَّ

 الشرح: 

 بأن تكون آخر صالة الليل وتًرا. ملسو هيلع هللا ىلصأمر النبي  الحديث فيه:

أن النبي »,  يف صحيح اإلمام مسلم وقد سبق  لكن قد جاء يف حديث عائشة 

 .«صلى من الليل تسع ركعات بتسليم واحد, ثم صلى ركعتين وهو جالس ملسو هيلع هللا ىلص

صلى من الليل سبع ركعات بتسليم واحد,  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »وأيًضا يف نفس الحديث: 

 .«وصلى ركعتين بعد ذلك وهو جالس

 :وهذا الحديث فيه مسألتين 

 األولى: حكم زيادة ركعتين بعد الوتر: 

تكون آخر الصالة من الليل وتًرا, وإنما ستكون آخر الصالة من  ه لنأن فيهوهذا 

 الليل شفًعا؛ ألن الركعتين شفع وليس بوتر.

 وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: 

 قد ثبت عنه ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصهو جواز أن يصلي ركعتين بعد الوتر؛ ألن النبي  :والصحيح

 الليل فأراد أن يصلي: الثانية: حكم من أوتر يف أول الليل, ثم قام من آخر 

أي هل يجوز له أن يوتر مرة أخرى بعد صالته يف آخر الليل, ليشفع وتره األول, أم 

 أن يصلي ما شاء من الركعات دون أن يوتر؟

 : يف هذه المسألة اختلف أهل العلمو

                                                           

 .(701)ومسلم  (,889)أخرجه البخاري ( 1)



آخراجعلوا 

 

007 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

أنه من أرد أن يتطوع بعد وتره بما شاء من الركعات فله ذلك, وقد  :والصحيح

أنه كان يوتر يف أول الليل, فإذا قام من آخر الليل تطوع  ثبت عن أبي بكر الصديق 

 بما شاء من الركعات.

وال يلزم من ذلك أن يشفعه بوتر, أي يصلي ركعة حتى تكون ركعتين, ثم بعد 

 ثم بعد ذلك يوتر مرة أخرى.ذلك يصلي ما شاء من الركعات, 

, هنى عن ذلك ملسو هيلع هللا ىلصألنه إذا شفعه بوتر, يكون قد صلى وتران يف ليلة واحدة, والنبي 

 هذا الحديث يف الباب الذي بعد هذا.  كما سيأيت 

 

       

  



وترانال 

 

008 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 «ليلة في وتران ال» :حديث

378 –  
ٍّ
  -  -)َوَعْن َطْلٍق ْبِن َعلِي

ِ
 َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ْتَران  ف ي َلْيَلةٍ »َيُقـوُل:  -ملسو هيلع هللا ىلص- َحُه اْبُن ِحبَّاَن(.      ,َرَواُه َأْحَمدُ  .(1) «ََّل و   َوالثَّاَلَثُة, َوَصحَّ

 الشرح: 

 "َقيِْس ْبِن َطْلٍق, َقاَل:  فعنالحديث قصة: ويف 
ٍّ
فِي َيْوٍم  -  -َزاَرَنا َطْلُق ْبُن َعلِي

ْيَلَة, َوَأْوَتَر بِنَا, ُثمَّ اْنَحَدَر إَِلى َمْسجِ  ِدِه, مِْن َرَمَضاَن, َوَأْمَسى ِعنَْدَنا, َوَأْفَطَر, ُثمَّ َقاَم بِنَا اللَّ

َم َرُجاًل, َفَقاَل: َأْوتِْر بَِأْصَحابَِك, َفإِنِّ  َ اْلِوْتُر َقدَّ
ي َسِمْعُت َفَصلَّى بَِأْصَحابِِه, َحتَّى إَِذا َبِقي

 
َّ
ْتَران  ف ي َلْيَلةٍ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي  ."«ََّل و 

 وهذا دليل على أن المصلي إذا أوتر, ثم صلى بعد ذلك فال ينقض وتره.

, وراوي الحديث أدرى بما روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلصوهذا فعل راوي الحديث عن النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

ة, وبعضها يقوم على وأما االختيارات الفقهية لكثير من الفقهاء فقد تخالف األدل

 الرأي.

أخذ باألدلة على ظاهرها, ما لم تأِت أدلة أخرى صحيحة ثابتة نواألولى لنا أن 

تصرفها عن ظاهرها إلى معنى آخر, مثاًل من الوجوب إلى االستحباب, أو من 

 اإلطالق إلى التقييد, وهكذا.

       
                                                           

وابن حبان  (,470)والرتمذي  (,1178)والنسائي  (,1438)وأبو داود  (,11281)أخرجه أحمد ( 1)

فقام  ,فأمسى عندنا وأفطر ,وسنده حسن, من طريق قيس بن طلق قال: زارين أبي يوما يف رمضان (2448)

فقال: أوتر  ,قدم رجال ,حتى إذا بقي الوتر ,؛ ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه,بنا تلك الليلة وأوتر

ام األلباين رحمه وصححه اإلم. "وذكره"يقول:  -صلى اهلل عليه وسلم-فإين سمعت رسول اهلل  ,بأصحابك

 .(1283اهلل يف صحيح أبي داود )



,ڻڻڻںرسولكان 

 

009 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 «... ,{ ڻ ڻ ڻ ں } بـ يوتر هللا رسول كان» :حديث

 ْبِن َكْعٍب َوَعْن ) – 390
ِّ
 ں} ُيوت ُر ب ـ - ملسو هيلع هللا ىلص - َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل:  -  -ُأَبي

 ٱ}, َو [1:]الكافرون {ٻ ٻ ٻ ٱ} وَ , [1:]األعلى {ڻ ڻ ڻ ڻ

  .«[1:]اإلخالص {ٻ ٻ ٻ ٻ
 
 .(1) (َرَواُه َأْحَمُد, َوَأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

ُم إ َّلَّ »َوَزاَد:  نَّ َوََّل ُيَسلِّ
ر ه   .(1)(«ف ي آخ 

َبِي َداُوَد, َوالتِّْرمِِذيِّ ) – 391
ِ
ُكلَّ ُسوَرٍة ف ي »َوفِيِه:   --َعائَِشةَ  َنْحُوُه َعنْ َوأل

يَرة   َذَتْين  ,      [1:]اإلخالص {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: َرْكَعٍة, َوف ي اْْلَخ   .(2) («َواْلُمَعوِّ

 الشرح: 

األعلى, والكافرون, واإلخالص, يف قراءة وحكم قراءة هذه السور يف الوتر: 

 صالة الوتر على االستحباب.

 وإال فلو قرأ بغيرهن من السور يف صالة الوتر أجزأه ذلك.

  :الذكر عقب الوتر 
                                                           

ألفاظهم  ويف    (, 1171)وابن ماجه  (,1730)والنسائي  (,1423)وأبو داود  (,21141)أخرجه أحمد ( 1)

واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف  (,1278وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن )اختالف. 

(, ويف تحقيق الصغرى 78الحجوري يف االختيار ألهم صحاح األذكار ) وشيخنا, (8الصحيح المسند )

(1/394.)  

وسِ : »-َيْعنِي َبْعَد التَّْسلِيمِ -: َوَيُقوُل وزاد فيه (,1700)أخرجها النسائي ( 2)  ."َثاَلًثا ,«ُسْبَحاَن اْلَملِِك اْلُقد 

 وظاهر الحديث أنه يسلم يف أخراهن. ,من طريق عبد العزيز بن خالد وهو لين ,فهي زيادة منكرة     

 .وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل بالزيادة يف سنن النسائي     

 وعبد  ,وسنده ضعيف, فيه خصيف الجزري سيء الحفظ (,413)والرتمذي  (,1424)أخرجه أبو داود  (3)

  ,أحمد ,"ذتينالمعو"وقد أنكر زيادة:  ڤ,ولم يسمع من عائشة  ,العزيز بن جريج فيه ضعف     

 (.311وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )وغيرهم.  ,والعقيلي ,وابن معين     



,ڻڻڻںرسولكان 

 

021 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ْبِن َكْعٍب : ثبت يف سنن النسائي 
ِّ
َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »: من حديث ُأَبي

ي اْْلُوَلى ب َسبِّح  اْسَم َربَِّك اْْلَْعَلى, َوف ي الثَّان َية  ب ُقْل َيا 
ُيوت ُر ب ثَََلث  َرَكَعاٍت, َكاَن َيْقَرُأ ف 

, َفإ َذا َفَرَغ, َقاَل ع   ُكوع   ب ُقْل ُهَو اهَّللُ َأَحٌد, َوَيْقنُُت َقبَْل الرُّ
َها اْلَكاف ُروَن, َوف ي الثَّال َثة  نَْد َأيُّ

 : ه  وس  »َفَراغ   اْلُقدُّ
اٍت ُيطِيُل فِي آِخِرِهنَّ «ُسْبَحاَن اْلَمل ك   ., وقد سبق (1) «, َثاَلَث َمرَّ

ْحَمِن ْبِن َأْبَزى, َعْن َأبِيِه وجاء يف سنن النسائي أيًضا:  : --من طريق اْبِن َعْبِد الرَّ

ُر ب َسبِّح  اْسَم رَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »
َها اْلَكاف ُروَن, َوُقْل ُهَو َكاَن ُيوت  بَِّك اْْلَْعَلى, َوُقْل َيا َأيُّ

َم:  وس  »اهَّللُ َأَحٌد, َوَكاَن َيُقوُل إ َذا َسلَّ  اْلُقدُّ
 «َثاَلًثا, َوَيْرَفُع َصْوَتُه بِالثَّالَِثِة  «ُسْبَحاَن اْلَمل ك 

(2). 

ُكلَّ ُسوَرٍة ف ي »وفيه:  وألبي داود والرتمذي نحوه من حديث عائشة  قوله:

يرَ  َذَتيْن   ,[1:]اإلخالص {ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ة : َرْكَعٍة, َوف ي اْْلَخ  . «َواْلُمَعوِّ

 الحديث ضعيف لم يثبت, كما تقدم  بيانه.و

 

       

  

                                                           

 (.8(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1188أخرجه النسائي )( 1)

 (.980(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1732أخرجه النسائي )( 2)



قبلأوتروا 

 

020 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 «تصبحوا أن قبل أوتروا» :حديث

 -  -َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َوَعْن ) – 392
َّ
َأْوت ُروا َقْبَل َأْن »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ النَّبِي

 (.َرَواُه ُمْسلِم   .(1) «ُتْصب ُحوا

ْبِن ِحبَّاَن:  – 393
ِ
ْتَر َلهُ »)َوال ْبَح َوَلْم ُيوت ْر َفََل و   (.(2)«َمْن َأْدَرَك الصُّ

  الشرح: 

  :حكم من فرط يف الوتر حتى خرج الوقت 

َمْن َأْدَرَك »يف الباب يف رواية ابن حبان,   الذي  حديث أبي سعيد الخدري 

ْتَر َلهُ  ْبَح َوَلْم ُيوت ْر َفََل و  , محمول على من فرط يف صالة الوتر حتى خرج الوقت «الصُّ

 وطلع الفجر دون عذر, أو نوم, أو نسيان.

وأما من لم يفرط يف ذلك, كأن يكون غلبه النوم, أو شغل عن ذلك لعذر من 

 ن, فله أن يصلي الوتر ولو بعد أذان الفجر الثاين.األعذار, أو لنسيا

 ولو بعد الصبح قضاًء, ال أداًء, ووقتها هو ذلك الوقت.

 

       

  

                                                           

 .(704)أخرجه مسلم (1) 

 وصححه اإلمام األلباين وأعله البيهقي بأن الحديث الذي يأيت بعده أصح. (2409)أخرجه ابن حبان  ((2

  (.422ويف اإلرواء ), (2400رحمه اهلل يف التعليقات الحسان )     



,,,ناممن 

 

022 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 أو ,أصبح إذا فليصل ,نسيه أو ,الوتر عن نام من» :حديث
 «ذكر

  --)َوَعنْهُ  – 394
ِ
ْتر  َأْو »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َيُه َفْلُيَصلِّ َمْن َناَم َعْن اْلو  َنس 

  َرَواهُ  .(1)«إ َذا َأْصَبَح َأْو َذَكرَ 
َّ
  (.اْلَخْمَسُة إاِلَّ النََّسائِي

  الشرح: 

من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك واللفظ لمسلم:  ففي الصحيحينالحديث هذا موافق 

 
ِ
 اهلل

 
, َأْو َناَم َعنَْها, »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َنبِي َي َصََلة 

َيَها إ َذا َمْن َنس  اَرُتَها َأْن ُيَصلِّ َفَكفَّ

 .(2)«َذَكَرَها

 فمن نام عن الوتر ولم يستيقظ إال يف األذان الثاين, فإنه يقوم يصلي وال شيء عليه.

, وغيره من وقد صلى الوتر بعد األذان للفجر الثاين, عبد اهلل بن مسعود 

 .الصحابة 

 صاحبهما.النوم والنسيان معفو عن أن ويف هذا الحديث: 

 ثبت من حديث َعائَِشَة قد و
ِّ
ُرف َع اْلَقَلُم َعْن َثََلٍث: َعن  », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

يَق  َل َأْو ُيف  ير  َحتَّى َيْكُبَر, َوَعن  اْلَمْجنُون  َحتَّى َيْعق 
غ  َظ, َوَعن  الصَّ

م  َحتَّى َيْسَتْيق 
, (3)«النَّائ 

, , منهم علي بن أبي طالب, وابن عباس وقد جاء عن جماعة من الصحابة 

 وغيرهم.

                                                           

وسنده صحيح,  (,11214)وأحمد  (,1199)وابن ماجه  (,410)والرتمذي  (,1431)أخرجه أبو داود ( 1)

 . (422(, ويف اإلرواء )1290وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود ) وأعل بما ال يقدح.

 (.194(, ومسلم )087أخرجه البخاري )( 2)

(, 2041(, وابن ماجه )101(, والنسائي )4389(, وأبو داود )144و 101 - 100أخرجه أحمد )( 3)

 (.287رحمه اهلل يف اإلرواء )وصححه اإلمام األلباين 



,,,ناممن 

 

023 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :وقد قال اهلل 

 .[291:]البقرة {ائەئ ائ ى ى ې ې ې

المراد هبا السنن األربع مع مسند  الخمسة: «رواه الخمسة إَّل النسائي» قوله:

 أحمد.

 إال  أن اإلمام النسائي لم يرِو هذا الحديث.

 

       

  



   

 

024 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 «ن ال يقوم من آخر الليل أ خاف من»

  --َجابِرٍ  َوَعنْ ) – 390
ِ
ْن »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َمْن َخاَف َأْن ََّل َيُقوَم م 

ر   , َفإ نَّ َصََلَة آخ  ْيل  َر اللَّ
َرُه َفْلُيوت ْر آخ  َع َأْن َيُقوَم آخ  َلُه, َوَمْن َطم  ْر َأوَّ

ْيل  َفْلُيوت  ر  اللَّ ْيل  آخ  اللَّ

 (.ُمْسلِم   َرَواهُ  .(1)«َمْشُهوَدٌة, َوَذل َك َأْفَضُل 

  الشرح: 

 ليدلل على الوقت األفضل يف صالة الليل. لحديث:  ساق المصنف 

األحاديث الدالة على فضيلة هذا الوقت, وأنه يوافق النزول اإللهي, ت وقد تقدم

 ينام.ومن عجز عن قيام ذلك الوقت فله أن يوتر قبل أن 

من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : يف صحيحي اإلمام البخاري واإلمام مسلم  جاءفقد 

 ْن ُكلِّ َشْهرٍ, َوَرْكَعتَي  »بَِثالٍَث:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َأْوَصانِي َخلِيلِي  َأيَّاٍم م 
َيام  َثَلََثة  ص 

َحى, َوَأْن ُأوت َر َقْبَل َأْن َأَنامَ   .(2) «الضُّ

ْرَداِء  :مسلموجاء يف  يب ي َصلَّى اهَّللُ ـــان ي َحب  ــَأْوَص », َقاَل: من حديث َأبِي الدَّ

ْشُت:  َم ب ثَََلٍث, َلْن َأَدَعُهنَّ َما ع  ْن ُكلِّ َشْهرٍ, َوَصََلة  »َعَلْيه  َوَسلَّ  َأيَّاٍم م 
َيام  َثََلَثة  ب ص 

َحى, َوب َأْن ََّل َأَناَم َحتَّى ُأوت رَ   .(3) «الضُّ

 ملسو هيلع هللا ىلصَأْوَصان ي َحب يب ي », َقاَل: من حديث َأبِي َذرٍّ : وجاء يف سنن النسائي 

ا:  , »ب َثََلَثٍة ََّل َأَدُعُهنَّ إ ْن َشاَء اهَّللُ َتَعاَلى َأَبد  َحى, َوب اْلَوْتر  َقْبَل النَّْوم  َأْوَصان ي ب َصََلة  الضُّ

ْن ُكلِّ َشْهرٍ   َأيَّاٍم م 
َيام  َثََلَثة   .(4) «َوب ص 

                                                           

 .(700)أخرجه مسلم  (1)

 (.721(, ومسلم )1891أخرجه البخاري )( 2)

 (.722أخرجه مسلم )( 3)

 (.2404أخرجه النسائي )( 4)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

َلهُ » قوله: ْر َأوَّ
ْيل  َفْلُيوت  ر  اللَّ ْن آخ  الحرص على  وفيه: «َمْن َخاَف َأْن ََّل َيُقوَم م 

 العبادة, فمن خشي فواهتا, فليؤديها يف الوقت الذي يسهل عليه فعلها.

 فمن خاف أن ال يقوم من آخر الليل, فليوتر أوله, وهذا على االستحباب.

َع َأْن » قوله: ْيل  َوَمْن َطم  َر اللَّ َرُه َفْلُيوت ْر آخ  ومن طمع أن يقوم آخره فهو : «َيُقوَم آخ 

 أفضل وأكمل, فله أن يوتر آخــــره, وقد 

 بيان األفضل يف صالة الليل.  تقدم 

ْيل  َمْشُهوَدةٌ » قوله: ر  اللَّ فإن هذا هو األفضل؛ ألن صالة الليل : «َفإ نَّ َصََلَة آخ 

 , كما دل على ذلك حديث جابر بن عبد اهلل مشهودة, تشهدها مالئكة اهلل 

َلُه, َوَمْن »يف الباب, حيث قال فيه:   الذي  ْر َأوَّ
يْل  َفْلُيوت  ر  اللَّ

ْن آخ  َمْن َخاَف َأْن ََّل َيُقوَم م 

َرُه َفْلُيوت ْر  َع َأْن َيُقوَم آخ  يْل  َمْشُهوَدٌة, َوَذل َك َأْفَضُل َطم  ر  اللَّ
, َفإ نَّ َصََلَة آخ  ْيل  َر اللَّ

 .«آخ 

 ولذلك تسمع صياح الديكة من كل زاوية, سبحان اهلل !.

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة كما ثبت ذلك يف الصحيحين: 
َّ
إ َذا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

َيَكة  َفاْسأَ  َياَح الدِّ
ْعُتْم ص  ْعُتْم َنه يَق َسم  ا, َوإ َذا َسم  َها َرَأْت َمَلك  , َفإ نَّ ْن َفْضل ه  ُلوا اهَّللَ م 

ا ُه َرَأى َشيَْطان  , َفإ نَّ
يَْطان  َن الشَّ

ُذوا ب اهَّلل  م  َمار  َفَتَعوَّ
 .(1) «الح 

ينزل إلى السماء الدنيا, كما ثبت  من حيث أن اهلل أيًضا صالة الليل مشهودة: و

 ذلك يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
ُل َربُّنَا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل َينْز 

ُر َيُقوُل: َمْن  ْيل  اْلخ  يَن َيْبَقى ُثُلُث اللَّ ْنَيا ح   الدُّ
َماء  َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُكلَّ لَْيَلٍة إ َلى السَّ

َر َلهُ َيْدُعون ي,  ُرن ي َفَأْغف  يَب َلُه َمْن َيْسَأُلن ي َفُأْعط َيُه, َمْن َيْسَتْغف   .(2) «َفَأْسَتج 

 أنه أفضل األوقات لصالة الليل. :أي «َوَذل َك َأْفَضُل » قوله:

                                                           

 (.2728(, ومسلم )3303أخرجه البخاري )( 1)

 (.709(, ومسلم )1140أخرجه البخاري )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .ال يذكر حديث عبد اهلل ابن عمرو  وال أدري ما الذي جعل المصنف 

 ْبَن َعْمِرو ْبِن الَعاِص  وهو ما ثبت يف الصحيحين:
ِ
, َأْخَبَرُه: من حديث َعْبَد اهلل

 
ِ
َلَُم, َوَأَحبُّ »َقاَل َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل  السَّ

َلَة  إ َلى اهَّلل  َصَلَُة َداُوَد َعَلْيه  َأَحبُّ الصَّ

ْيل   َياُم َداُوَد, َوَكاَن َينَاُم ن ْصَف اللَّ َيام  إ َلى اهَّلل  ص  َوَيُقوُم ُثُلَثُه, َوَينَاُم ُسُدَسُه, َوَيُصوُم الصِّ

ا ُر َيْوم 
ا, َوُيْفط   . (1) «َيْوم 

 

       

  

                                                           

 (.1108(, ومسلم )1131أخرجه البخاري )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

طلع الفجر فقد ذهب كل صالة الليل  إذا» :حديث
 «والوتر

 --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 391
ِّ
إ َذا َطَلَع اْلَفْجُر َفَقْد َذَهَب »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َعِن النَّبِي

, َواْلَوْتُر؛ َفَأْوت ُروا َقْبَل ُطُلوع  اْلَفْجرُكلُّ  ْيل   (.َرَواُه التِّْرمِِذي   .(1) «َصََلة  اللَّ

  الشرح: 

ط يف صالة الليل دون عذر له فيمن فر  وهذا الحديث محمول على ما تقدم 

وأما من نام عن الوتر, فله أن يصليه متى ما استيقظ, ولو بعد أذان الفجر  شرعي,

الثاين, أو من نسيه, فله أن يصليه متى ما ذكره, أو شغل عنه فله أن يصليه يف ذلك 

 الوقت, قبل صالة الفجر, ولو كان بعد أذان الفجر الثاين.

 

       

  

                                                           

وأبان الحافظ ابن رجب رحمه اهلل تعالى  ,وقد تفرد هبذا اللفظ موسى بن سليمان (418)أخرجه الرتمذي ( 1)

: أنه قال: ڤوأن الصحيح يف الحديث عن ابن عمر  ,: أنه أدرج الموقوف يف المرفوع(1/194) يف الفتح

عليه وعلى آله وسلم قال:  فإن رسول اهلل صلى اهلل ,إذا كان الفجر فقد ذهبت كل صالة الليل والوتر"

 . (422وصحح الموقوف اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء تحت حديث ) ."أوتروا قبل الفجر"
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ما ويزيد ,أربًعا الضحى يصلي هللا رسول كان» :حديث 
 «هللا شاء

ا,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َقاَلْت:  -- َعائَِشةَ  َوَعنْ ) – 397 َحى َأْرَبع  ُيَصلِّي الضُّ

يُد َما َشاَء اهَّللُ   (.ُمْسلِم   َرَواهُ  .(1) «َوَيز 

َها ُسئ َلْت: »: --)َوَلُه: َعنَْها – 399 ُيَصلِّي  - ملسو هيلع هللا ىلص -َهْل َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َأنَّ

َحى يب ه   ?الضُّ ْن َمغ  يَء م   (.(2) «َقاَلْت: ََّل, إ َّلَّ َأْن َيج 

َحى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َما َرَأْيُت َرُسوَل اهَّلل  »: --)َوَلُه: َعنَْها – 398 ُيَصلِّي ُسْبَحَة الضُّ

, َوإ نِّي َْلَُسبُِّحَها  (.(3) «َقطُّ

  ;--َزْيِد ْبِن َأْرَقمَ  َوَعنْ ) – 380
ِ
اب يَن »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل َصََلُة اْْلَوَّ

َصاُل  يَن َتْرَمُض اْلف   (.َرَواُه التِّْرمِِذي   .(4) «ح 

 -- َأَنسٍ  َوَعنْ ) – 381
ِ
نَْتْي »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َحى ث  َمْن َصلَّى الضُّ

ا ف ي   (.َرَواُه التِّْرمِِذي  َواْسَتْغَرَبهُ  .(0)«اْلَجنَّة  َعْشَرَة َرْكَعة  َبنَى اهَّللُ َلُه َقْصر 

يُّ »َقاَلْت:  --َعائَِشَة  َوَعنْ ) – 382
َحى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َدَخَل النَّب  َبْيت ي, َفَصلَّى الضُّ

                                                           

 .(718)أخرجه مسلم ( 1)

 .(717)أخرجه مسلم ( 2)

 .(719)ومسلم (, 1177( )1129)أخرجه البخاري ( 3)

 وليس هو يف الرتمذي. (,749)أخرجه مسلم ( 4)

أو ابن حمزة؛ وهو  ,موسى بن فالن". ويف إسناده: "حديث غريب": وقال (473)رتمذي أخرجه ال( 0)

 ويف ضعيف الرتغيب والرتهيب (,341وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف سنن الرتمذي )مجهول. 

    .(1430ويف الضعيفة تحت حديث ), (403)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ه  » َرَواُه اْبُن ِحبَّاَن فِي - (1) «َثَمان َي َرَكَعاٍت  يح   (.«َصح 

  الشرح: 

 صالة الضحى. حكملبيان هذا الحديث:  ساق المنصف 

 إلى أقوال: ها وقد اختلف أهل العلم في

  أهنا سنة مطلًقا.األول: 

 أهنا سنة, ولكن ليست على الدوام.الثاين: 

  أهنا سنة يف السفر.الثالث: 

 أهنا ذات سبب كرجوع من سفر ونحوه. الرابع:

 .أهنا بدعة وهذا مروي عن ابن عمر  الخامس:

 والصحيح القول األول لما يأيت من األدلة 

 من حديث َأبِي َذرٍّ  :مسلمفي ف
ِّ
ُيْصب ُح َعَلى ُكلِّ », َأنَُّه َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

يَدٍة َصَدَقٌة, َوُكلُّ َتْهل يَلٍة  ُكْم َصَدَقٌة, َفُكلُّ َتْسب يَحٍة َصَدَقٌة, َوُكلُّ َتْحم  ْن َأَحد  ُسََلَمى م 

ُئ َصَدَقٌة,   َصَدَقٌة, َوَنْهٌي َعن  اْلُمنَْكر  َصَدَقٌة, َوُيْجز 
َوُكلُّ َتْكب يَرٍة َصَدَقٌة, َوَأْمٌر ب اْلَمْعُروف 

َحى َن الضُّ ْن َذل َك َرْكَعَتان  َيْرَكُعُهَما م   .(2) «م 

َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصإ نَّ َرُسوَل اهَّلل  », َتُقوُل: يف صحيح اإلمام مسلم من حديث َعائَِشَة و

َد اهَّللَ »
ٍل, َفَمْن َكبََّر اهَّللَ, َوَحم 

اَئة  َمْفص  تِّيَن َوَثََلث م 
ْن َبن ي آَدَم َعَلى س  ُه ُخل َق ُكلُّ إ ْنَساٍن م  , إ نَّ

, َأْو َشْوَكة  َأْو َعْظم   ا َعْن َطر يق  النَّاس  َل اهَّللَ, َوَسبََّح اهَّللَ, َواْسَتْغَفَر اهَّللَ, َوَعَزَل َحَجر  ا َوَهلَّ

اَئة   تِّيَن َوالثَََّلث م  , َوَأَمَر ب َمْعُروٍف َأْو َنَهى َعْن ُمنَْكرٍ, َعَدَد ت ْلَك السِّ َعْن َطر يق  النَّاس 

                                                           

قال . ڤبين المطلب بن عبد اهلل بن حنطب وبين عائشة  ,ويف إسناده انقطاع (2031)أخرجه ابن حبان ( 1) 

. "أرجو أن يكون سمع منها": وقال أبو زرعة. "وعامة حديثه مراسيل ,لم يدرك عائشة": أبو حاتم

 . (414) (, ويف اإلرواء2022وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف التعليقات الحسان )

 (.720أخرجه مسلم )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ٍذ َوَقْد َزْحَزَح َنْفَسُه َعن  النَّار  
ي َيْوَمئ  ُه َيْمش  ََلَمى, َفإ نَّ . َقاَل َأُبو َتْوَبَة: َوُربََّما َقاَل: (1) «السُّ

ي»  .«ُيْمس 

  :وقت صالة الضحى 

أي بعد , وخروج وقت الكراهةالشمس  ارتفاعيبدأ وقت صالة الضحى من حين 

 زوال بعشر دقائق.قبل النتهي يوالشروق لعشر دقائق ونحوها, 

وهي تسمى عند بعض الناس بركعتي الشروق, أو بصالة األوابين, أو بصالة 

 الفصال, أو نحو ذلك, فكلها صالة الضحى.

  الضحى:  ركعاتعدد 

وأقلها يف الباب,  , فله أن يصلي ما شاء, كما يف حديث عائشة هاال حد ألكثرو

 فركعتان.

 ألن نافلة النهار تكون شفع, بخالف نافلة الليل فأقلها ركعة, ألهنا وتر.

 حى يف وقتها بما شاء من الركعات.ويجوز أن يكرر صالة الض

, هو ما ثبت يف صحيح اإلمام مسلم من ملسو هيلع هللا ىلصوأكثر ما ثبت فعلها يف السنة عن النبي 

 
ِ
ا َكاَن َعاُم اْلَفْتِح. َأَتْت َرُسوَل اهلل َثْتُه َأنَُّه َلمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصحديث ُأمَّ َهانٍِئ بِنَْت َأبِي َطالٍِب, َحدَّ

َة  َمُة ُثمَّ َأَخَذ َثْوبَُه  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَم َرُسوُل اهَّلل  »َوُهَو بَِأْعَلى َمكَّ
, َفَسَتَرْت َعَلْيه  َفاط  إ َلى ُغْسل ه 

َحى , ُثمَّ َصلَّى َثَماَن َرَكَعاٍت ُسْبَحَة الضُّ
 .(2) «َفاْلَتَحَف ب ه 

 صالة الفتح, وال دليل على ذلك.العلم إلى أن هذه  وذهب بعض أهل

 له: , وفعملسو هيلع هللا ىلصثبتت من قول النبي قد صالة الضحى ومن هنا تعلم أن 

بَِثالٍَث:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َأْوَصانِي َخلِيلِي يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة و

                                                           

 (.1007أخرجه مسلم )( 1)
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َحى, َوَأْن ُأوت َر َقْبَل َأْن َأَنامَ » ْن ُكلِّ َشْهرٍ, َوَرْكَعَتي  الضُّ  َأيَّاٍم م 
َيام  َثَلََثة    , وقد تقدم «ص 

 تخريجه. 

 .من حديث أبي الدرداء وجاء بنحوه عند مسلم 

 .وجاء يف سنن النسائي من حديث أبي ذر 

كان يصلي الضحى, من  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وأما ما جاء يف الباب من نفي عائشة 

, َوإ نِّي َْلَُسبُِّحَها - ملسو هيلع هللا ىلص -َما َرَأْيُت َرُسوَل اهَّلل  »وقولها:  َحى َقطُّ , «ُيَصلِّي ُسْبَحَة الضُّ

 يصلي الضحى. ملسو هيلع هللا ىلصفيحمل على أهنا لم تره 

 .«وإين ْلسبحها»والمثبت مقدم على النايف, مع أهنا قالت: 

يُد َما َشاَء اهَّللُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »: وقالت  ا, َوَيز  َحى َأْرَبع  , «ُيَصلِّي الضُّ

 فيحمل قولها ذلك على أهنا أرادت السفر, أو نحو ذلك.

 : و يف سنن الرتمذي 
ِ
, َعْن َرُسوِل اهلل ْرَداِء, َوَأبِي َذرٍّ َعِن  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َأبِي الدَّ

 َتَباَرَك َوَتَعاَلى َأنَُّه َقاَل: 
ِ
َرهُ »اهلل َك آخ  ل  النََّهار  َأْكف  ْن َأوَّ

 «اْبَن آَدَم اْرَكْع ل ي َأْرَبَع َرَكَعاٍت م 

(1) 

 مع ركعتيها.قد ذهب بعضهم إلى أن المراد هبذه األربع صالة الفجر و

 والذي يظهر أهنا يف صالة الضحى, ألهنا تقع يف أول النهار.

 ما يتعلق هبايف ذكر  , وتوسع اإلمام ابن القيم الحاكم وغيره يف بياهناوقد صنف 

 ."زاد المعاد يف هدي خير العباد"يف كتابه النافع العظيم: 

  :حكم ركعيت الشروق 

من طريق فضلها  جاء يفوما , فهي ركعتا الضحى وأما ما تسمى بركعتي الشروق

 
ِ
ي َجَماَعٍة ُثمَّ َقَعَد »: ملسو هيلع هللا ىلصَأُبي ظاَِلٍل, َعْن َأَنٍس, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َمْن َصلَّى الَغَداَة ف 

                                                           

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الرتمذي.470أخرجه الرتمذي )( 1)
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ٍة َوعُ  ْمُس, ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْين  َكاَنْت َلُه َكَأْجر  َحجَّ , َقاَل: «ْمَرةٍ َيْذُكُر اهَّللَ َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

 
ِ
ةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل ٍة َتامَّ ٍة َتامَّ  .ظالل ضعيف فأبو 1«َتامَّ

  
ِّ
ْحَمِن, َعْن َأبِي ُأَماَمَة, َعِن النَّبِي َمْن  "َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوجاء من طريق اْلَقاِسِم َأبِي َعْبِد الرَّ

ر  َكاَن َلُه َكَأْجِر اْلَحاجِّ اْلُمْحِرِم, َوَمْن َمَشى إَِلى  َمَشى إَِلى َصاَلٍة َمْكُتوَبٍة َوُهَو ُمَتَطهِّ

َحى َكاَن َلُه َكَأْجِر اْلُمْعَتِمرِ   , والقاسم ضعيف.2ُسْبَحِة الض 

علي , والشيخ يحيى بن مشايخنا اإلمام الوادعي  ,لحديثاوعلى ضعف 

 .الحجوري حفظه اهلل تعالى, وغير واحد من أهل العلم

حتى تطلع الشمس, ولم يذكر أنه كان يبقى يف مجلسه  ملسو هيلع هللا ىلصوالثابت عن النبي 

  .ركعتين

: َأُكنَْت -–من حديث ِسَماِك ْبِن َحْرٍب, َقاَل: ُقْلُت لَِجابِِر ْبِن َسُمَرَة  :مسلمفي ف

 
ِ
ي ُيَصلِّي ف يه  »؟ َقاَل: َنَعْم َكثِيًرا, ملسو هيلع هللا ىلصُتَجالُِس َرُسوَل اهلل ُه الَّذ  ْن ُمَصَلَّ

َكاَن ََّل َيُقوُم م 

ُثوَن  ْمُس َقاَم, َوَكاُنوا َيَتَحدَّ ْمُس, َفإ َذا َطَلَعت  الشَّ ْبَح, َأو  اْلَغَداَة, َحتَّى َتْطُلَع الشَّ الصُّ

, َفَيْضَحُكوَن وَ  يَّة 
ل  مُ َفَيْأُخُذوَن ف ي َأْمر  اْلَجاه   .(3)«َيَتَبسَّ

يصلي  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :أي «يصلي الضحى أربع ا ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهَّلل » قوله:

 الضحى, ركعتين, ركعتين.

أنه لم يحدها بحد معين, مع أن بعض أهل العلم  :أي «ويزيد ما شاء اهَّلل» قوله:

, وال المتقدم يث أم هانئ ذهب إلى أن حدها األعلى ثمان ركعات, مستداًل بحد

 .فيه لهم داللة
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 .«اهَّلل ويزيد ما شاء»: هذا يدل على اإلطالق, لقولها  وحديث عائشة 

  :مسلميف  و
 
َلِمي  ملسو هيلع هللا ىلصالطويل, وفيه قال النبي  من حديث َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة الس 

َها »له:  َع, َفإ نَّ ْمُس َحتَّى َتْرَتف   َحتَّى َتطُْلَع الشَّ
ََلة  ْر َعن  الصَّ

, ُثمَّ َأْقص  ْبح  َصلِّ َصََلَة الصُّ

ََلَة  اُر, ُثمَّ َصلِّ َفإ نَّ الصَّ ٍذ َيْسُجُد َلَها اْلُكفَّ
ينَئ 
يَن َتْطُلُع بَْيَن َقْرَنْي َشْيَطاٍن, َوح 

َتْطُلُع ح 

ينَئ ٍذ ُتْسَجُر َمْشُهوَدٌة َمْحُضورَ 
, َفإ نَّ ح 

ََلة  ْر َعن  الصَّ
, ُثمَّ َأْقص  ْمح  لَّ الظِّلُّ ب الرُّ

ٌة َحتَّى َيْستَق 

َي اْلَعْصَر, ُثمَّ  ََلَة َمْشُهوَدٌة َمْحُضوَرٌة َحتَّى ُتَصلِّ , َفإ نَّ الصَّ َجَهنَُّم, َفإ َذا َأْقَبَل اْلَفْيُء َفَصلِّ

 َحتَّ 
ََلة  ْر َعن  الصَّ

ينَئ ٍذ َيْسُجُد َأْقص 
َها َتْغُرُب َبيَْن َقْرَنْي َشْيَطاٍن, َوح  ْمُس, َفإ نَّ ى َتْغُرَب الشَّ

ارُ   .(1)«َلَها اْلُكفَّ

  :مسلميف و
ِّ
 من حديث َسْلَماَن الَفاِرِسي

 
ُل َرُجٌل »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل النَّبِي َّلَ َيْغَتس 

ُر َما اْسَتَطاَع  , َوَيَتَطهَّ
, ُثمَّ َيْوَم الُجُمَعة 

ْن ط يب  َبْيت ه  , َأْو َيَمسُّ م  ْن ُدْهن ه  ُن م  ه  ْن ُطْهرٍ, َوَيدَّ
م 

َماُم, إ َّلَّ غُ  َم اْل  ُت إ َذا َتَكلَّ
َب َلُه, ُثمَّ ُينْص 

, ُثمَّ ُيَصلِّي َما ُكت  ُق بَْيَن اْثنَْين  َر َلُه َيْخُرُج َفَلَ ُيَفرِّ ف 

 .(2)«ىَما َبْينَُه َوبَْيَن الُجُمَعة  اْلُْخرَ 

َها ُسئ َلْت: »َوَلُه َعنَْها:  قوله: َحى - ملسو هيلع هللا ىلص -َهْل َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َأنَّ َقاَلْت:  ?ُيَصلِّي الضُّ

يب ه   ْن َمغ  يَء م  لم تره  إذا رجع من سفر وهذا يحمل على أهنا  :أي «ََّل, إ َّلَّ َأْن َيج 

 يصلي الضحى.

ربما خرج من بيته وبقي يف المسجد, وربما خرج إلى بعض  ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

 .الحيطان يبقى مع بعض أصحابه 

بنفسه خشية أن تفرض على أمته, فقد حث عليها, ورغب  ملسو هيلع هللا ىلصوإن لم يفعلها النبي 

 ها, وذكر فضلها يف أحاديث متكاثرة.في
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ن صَلة اْلوابي»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي حديث زيد بن أرقم من  ومن ذلك ما جاء 

 .«حين ترمض الفصال

 .يف صحيحه عن عائشة  لإلمام مسلم  :أي «وله عنها» قوله:

 .«يصلي سبحة الضحى ملسو هيلع هللا ىلصما رأيت رسول اهَّلل » قوله:

 تطلق على النافلة.السبحة: 

 أي نافلة الضحى.وسبحة الضحى: 

َنَزْلنَا ُكنَّا إ َذا », َقاَل: من حديث َأَنَس ْبَن َمالٍِك : كما ثبت يف سنن أبي داود 

َحاُل  َّل  ََّل ُنَسبُِّح َحتَّى ُتَحلَّ الرِّ  .(1) «َمنْز 

أمر بلغها  ا, فعائشة هب ملسو هيلع هللا ىلصألمر النبي  صليهاأهنا ت :أي «وإين ْلسبحها» قوله:

 .ه, ولم يبلغها فعلملسو هيلع هللا ىلصبي عن الن

 , كان من شأنه ما قصه اهلل صحابي جليل : «وعن زيد بن أرقم » قوله:

 يف القرآن, حيث أنه شهد على عبد اهلل بن أبي بن سلول بأنه قال مقولته.

ُكنُْت فِي َغَزاةٍ ", َقاَل: من حديث َزْيِد ْبِن َأْرَقَم ذلك يف الصحيحين:  جاءكما 

وا مِْن   َحتَّى َينَْفض 
ِ
, َيُقوُل: اَل ُتنِْفُقوا َعَلى َمْن ِعنَْد َرُسوِل اهلل ٍّ

 ْبَن ُأَبي
ِ
َفَسِمْعُت َعْبَد اهلل

, َفَذَكْرُت َذلَِك لِ  ْن َرَجْعنَا مِْن ِعنِْدِه َلُيْخِرَجنَّ األََعز  مِنَْها األََذلَّ
ي َأْو لُِعَمَر, َحْولِِه, َوَلئِ َعمِّ

 
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَفَذَكَرُه لِلنَّبِي

ِ
ْثُتُه, َفَأْرَسَل َرُسوُل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلص, َفَدَعانِي َفَحدَّ

ٍّ
 ْبِن ُأبَي

ِ
إَِلى َعبِْد اهلل

 
ِ
َبنِي َرُسوُل اهلل َقُه, َفَأَصاَبنِي َهمٌّ َلْم ُيِصْبنِي  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأْصَحابِِه, َفَحَلُفوا َما َقاُلوا, َفَكذَّ َوَصدَّ

 مِ 
ِ
َبَك َرُسوُل اهلل ي: َما َأَرْدَت إَِلى َأْن َكذَّ , َفَجَلْسُت فِي الَبيِْت, َفَقاَل لِي َعمِّ  ملسو هيلع هللا ىلصْثُلُه َقط 

  [1:]المنافقون {گ ک ک}َوَمَقَتَك؟ َفَأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى: 
 
َّ النَّبِي

َفَقَرَأ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبَعَث إَِلي
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َقَك َيا»َفَقاَل:   .(1) «َزْيُد  إ نَّ اهَّللَ َقْد َصدَّ

  ;َوَعْن َزْيِد ْبِن َأْرَقَم  قوله:
ِ
اب ينَ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل : «َصََلُة اْْلَوَّ

 األواب المطيع وقيل الراجع إلى الطاعة.

َصاُل » قوله:  يَن َتْرَمُض اْلف  الرمل  :رمض يرمض كعلم يعلم والرمضاء :يقال: «ح 

الصغار من  :وهي ,حين تحرتق أخفاف الفصال :أي ,الذي اشتدت حرارته بالشمس

 وذلك من شدة حر الرمل. ,جمع فصيل ,أوالد اإلبل

 .مسلم بل أخرجه: «رواه الترمذي» قوله:

 .أبو حمزة األنصاري هو : «وعن أنس » قوله:

ا يف الجنة» قوله: هذا حديث : «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى اهَّلل له قصر 

التحديد لم يثبت عن وضعيف يف إسناده موسى بن فالن, أو ابن حمزة, مجهول, 

  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .هو محمد بن عيسى بن َسورة الرتمذي : «رواه الترمذي واستغربه» قوله:

 أن اإلمام الرتمذي حكم على الحديث بالغرابة, ويف الغالب أنه ضعيف. :أي

بيتي فصلى الضحى ثمان  ملسو هيلع هللا ىلصدخل رسول اهَّلل »قالت:  وعن عائشة  قوله:

 وهذا الحديث ضعيف اإلسناد, منكر المتن.: «ركعات

بيانه, من طريق المطلب بن حنطب, ضعيف, ولم   فقد تقدم أما ضعف اإلسناد: 

 .يسمع من عائشة 

 ملسو هيلع هللا ىلصيف الصحيح, من أهنا لم تَر النبي  لما ثبت عنها  فمخالفتهوأما نكارة المتن: 

 يصلي سبحة الضحى.
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التطوع, من الصلوات التي إن حافظ عليها اإلنسان كانت سبًبا يف رفع  وصالة

 الدرجات, وتكفير السيئات.

يوم القيامة إذا  هوإن لم يحافظ عليها ليس عليه إثم, ولكن يفوته الخير, إذ أن

 حوسب على صالته المفروضة, ال يوجد له ما يتم له هذه الصالة.

 .«لعبدي من تطوع انظروا هل »: كما تقدم فيقول اهلل 
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 باب صالة الجماعة واإلمامة

  [َباُب َصالِة اْلَجَماَعِة َواإلَماَمِة ]

 الشرح: 
 .حكمها :أي :َباُب َصالِة اْلَجَماَعِة َواإلَماَمةِ  قوله:

أحكام اإلمامة, وتتعلق باختيار اإلمام, من حيث الصفات,  :أي ."اإلمامة" قوله:    

 وأهنا تكون يف الرجال ال يف النساء.
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 «...الفذ صالة من أفضل الجماعة صالة» :حديث 

 ْبِن ُعَمَر  َعنْ ) – 383
ِ
  ;--َعْبِد اهلل

ِ
َصََلُة اْلَجَماَعة  »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْن َصََلة  اْلَفذِّ َأْفَضُل  ْشر يَن َدَرَجة   ب َسْبعٍ  (1)م    (.ُمتََّفق  َعَليْهِ  .(2) «َوع 

ْشر ينَ »: --َأبِي ُهَرْيَرةَ : َعْن َوَلُهَما) – 384 ا ب َخْمٍس َوع    (. (3) «ُجْزء 

:  َوَكَذا) – 380  .((4) «َدَرَجة  », َوَقاَل: --َأبِي َسِعيدٍ َعْن لِْلُبَخاِريِّ

 الشرح: 

 اجلمع بني هذه الروايات: 
 : رواياتوقد اختلف أهل العلم يف معاين هذه ال

, إال ما كان من بَسْبٍع َوِعْشِريَن َدَرَجةً فيها  مع أن جميع طريق حديث ابن عمر 

رواية من طريق عبيد اهلل العمري وحكم عليها بالشذوذ, ورواية من طريق عبد اهلل 

 العمري وحكم عليه بالنكارة.

 .«وعشرين درجة خمسٍ »فأغلب روايته فيها:  وأما حديث أبي هريرة 

ا وعشرين درجة»ويف بعض روايته:   , والبضع يدخل تحته الخمس.«بضع 

 غيره بنحو هذا الحديث., ون حديث أبي سعيد وجاء أيًضا م

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/132يف الفتح :) َوَقْد ُجِمَع َبْيَن ِرَواَيتَِي

ْبِع بُِوُجوٍه:   اْلَخْمِس َوالسَّ

َأنَّ ِذْكَر اْلَقلِيِل اَل َينِْفي اْلَكثِيَر, َوَهَذا َقْوُل َمْن اَل َيْعَتبُِر َمْفُهوَم اْلَعَدِد. َلكِْن َقْد مِنَْها: 

                                                           

 المنفرد.«: الفذ( »(1

 .(100)ومسلم  (,140)أخرجه البخاري ( 2)

 .(148)ومسلم  (,149)أخرجه البخاري ( 3)

 .(141)أخرجه البخاري ( 4)
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 َعْن 
َ
 َوُحكِي

ِّ
افِِعي ِه. َقاَل بِِه َجَماَعة  مِْن َأْصَحاِب الشَّ  َنصِّ

ُه َوَعَلى َهَذا َفِقيَل َوُهَو اْلَوْجُه الثَّانِي:  َأْخَبَر بِاْلَخْمِس, ُثمَّ َأْعَلَمُه اهلُل بِِزَياَدةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَلَعلَّ

ْبِع.   اْلَفْضِل َفَأْخَبَر بِالسَّ

َب:   ائِِل ُمْخَتَلف  فِيِه. بَِأنَُّه َيْحَتاُج إَِلى التَّاِريِخ, َوبَِأنَّ ُدُخوَل النَّْسِخ فِي اْلَفَض َوُتُعقِّ

ْبِع مِْن ِجَهِة َأنَّ اْلَفْضَل مَِن  ُم اْلَخْمِس َعَلى السَّ ْعنَا َعَلى اْلَمنِْع َتَعيََّن َتَقد  َلكِْن إَِذا َفرَّ

َياَدَة اَل النَّْقَص.   َيْقَبُل الزِّ
ِ
 اهلل

َرَجُة َأْصَغُر مَِن َأنَّ اْختاَِلَف اْلَعَدَدْيِن بِاْختاَِلِف ُمَميِّزِ َثالُِثَها:  ِهَما, َوَعَلى َهَذا َفِقيَل الدَّ

 اْلُجْزِء. 

َب:  َرَجُة. َوُتُعقِّ ِذي ُرِوَي َعنُْه اْلُجْزُء ُرِوَي َعنُْه الدَّ  بَِأنَّ الَّ

ٌّ َعَلى التََّغاُيرِ َوَقاَل َبْعُضُهْم: 
َرَجُة فِي اآْلِخَرةِ َوُهَو َمْبنِي ْنَيا َوالدَّ  . اْلُجْزُء فِي الد 

 اْلَفْرُق بُِقْرِب اْلَمْسِجِد َوُبْعِدِه. َرابُِعَها: 

 اْلَفْرُق بَِحاِل اْلُمَصلِّي َكَأْن َيُكوَن َأْعَلَم َأْو َأْخَشَع. َخامُِسَها: 

 اْلَفْرُق بِإِيَقاِعَها فِي اْلَمْسِجِد َأْو فِي َغيِْرِه. َساِدُسَها: 

 اَلِة َوَغْيِرِه. اْلَفْرُق بِاْلُمنَْتظِِر لِلصَّ َسابُِعَها: 

َها َأْو َبْعِضَها. َثامِنَُها:   اْلَفْرُق بِإِْدَراِك ُكلِّ

تِِهْم. َتاِسُعَها:   اْلَفْرُق بَِكْثَرِة اْلَجَماَعِة َوقِلَّ

ْبُع:  ة  بِاْلَفْجِر َواْلِعَشاِء. َعاِشُرَها: السَّ  ُمْخَتصَّ

 بِاْلَفْجِر َواْلَعْصِر. َوقِيَل: 

 ا َعَدا َذلَِك. بِمَ َواْلَخْمُس: 

ِة, َوَهَذا اْلَوْجُه ِعنِْدي َحاِدي َعَشَرَها:  يَّ رِّ ِة َواْلَخْمُس بِالسِّ ة  بِاْلَجْهِريَّ ْبُع ُمْخَتصَّ السَّ

 انتهىَأْوَجُهَها لَِما َسُأَبيِّنُُه. 
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أن صالة الجماعة أفضل من  :أي «صَلة الجماعة أفضل من صَلة الفذ» قوله:

 صالة الفرد.

 الفرد الواحد. هوالفذ: 

ا»يف بعضها: و: «بسبع وعشرين درجة» قوله:  . والمعنى واحد, «جزء 

ا: »ولهما عن أبي هريرة » قوله: بيانه من   وقد تقدم : «بخمسة وعشرين جزء 

 .كالم الحافظ ابن حجر 

ج به بعضهم تحهذا الحديث ا: «درجة»وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال:  قوله:

أن الفضائل ال تدل على "الجماعة غير واجبة, وذلك من قولهم: على أن صالة 

 ."الوجوب

وهذا القول ال يسلم لهم, فكم من عبادة جاء فيها من الفضائل الشيء الكثير, ومع 

ذلك تكون واجبة, بل ومفروضة, مثل الصلوات الخمس, فهي من فرائض اإلسالم, 

 فضائل عظيمة.والركن الثاين من أركان اإلسالم, ومع ذلك ففيها 

وقبل ذلك التوحيد فهو من أعظم الفرائض والواجبات, ومع ذلك ففيه فضائل 

 عظيمة جًدا, ومنها يأمن الموحد على نفسه عدم الخلود يف نار جهنم.

والصيام, والحج, وغير ذلك مما هو من أركان اإلسالم, وفيها فضائل الزكاة, و

 عظيمة.

, وال تتعلق به الذمة, وال يلحقه فيه , ويعذر فيهيسقط عن المكلفالمندوب: و

 عتب, وال تبعة.

البدين, بسبب أنه ضيع حق  وربمافقد يلحقه كثير من األذى النفسي, أما الفريضة: 

 به. الذي أوجبه عليه, ولم يقم بما أمره اهلل  اهلل 

اَن أنه دخل اْلَمْسِجَد َبْعدَ  َصاَلةِ  ومن فضائل صالة الجماعة حديث ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ
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ِ
, َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصاْلَمْغِرِب, َفَقَعَد َوْحَدُه, َفَقَعْدُت إَِلْيِه َفَقاَل, َيا اْبَن َأِخي َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ْبَح ف ي َجَماَعٍة » , َوَمْن َصلَّى الصُّ ْيل  َما َقاَم ن ْصَف اللَّ َمْن َصلَّى اْلع َشاَء ف ي َجَماَعٍة َفَكَأنَّ

َما َصلَّى  هُ َفَكَأنَّ ْيَل ُكلَّ  .أخرجه مسلم «اللَّ

 ومنها حديث 
ِ
, َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
ْبَح َفُهَو »: ملسو هيلع هللا ىلصُجنَْدَب ْبَن َعْبِد اهلل َمْن َصلَّى الصُّ

ي َنار  َجَهنَّمَ 
َكُه َفَيُكبَُّه ف   ب َشْيٍء َفُيْدر 

ت ه  ْن ذ مَّ
, َفََل َيْطُلَبنَُّكُم اهَّللُ م 

ة  اهَّلل  ي ذ مَّ
اية , ويف رو«ف 

 .«يف جماعة»خارج الصحيح: 

 و
ِ
يَن َصََلُة »: ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل إ نَّ َأْثَقَل َصََلٍة َعَلى اْلُمنَاف ق 

ا, َوَلَقْد َهَمْمُت َأْن آ َما َْلََتْوُهَما َولَْو َحْبو  يه 
, َوَصََلُة اْلَفْجر , َوَلْو َيْعَلُموَن َما ف  ُمَر اْلع َشاء 

ْن  , ُثمَّ َأْنَطل َق َمع ي ب ر َجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم م  َي ب النَّاس  , َفُتَقاَم, ُثمَّ آُمَر َرُجَل  َفُيَصلِّ
ََلة  ب الصَّ

ْم ُبُيوَتُهْم ب النَّار   َق َعَلْيه  ََلَة, َفُأَحرِّ  .متفق عليه «َحَطٍب إ َلى َقْوٍم ََّل َيْشَهُدوَن الصَّ
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 الجماعة وجوب صالة

 - -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 381
ِ
ه  »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل ي ب َيد  ي َنْفس  َوالَّذ 

َن َلَها, ُثمَّ آُمَر َرُجَل  َفيَُؤمَّ   َفُيَؤذَّ
ََلة  َلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر ب َحَطٍب َفُيْحَتَطَب, ُثمَّ آُمَر ب الصَّ

ي النَّاَس, ُثمَّ  ي َنْفس  ْم ُبُيوَتُهْم, َوالَّذ  َق َعَلْيه  ََلَة, َفُأَحرِّ َجاٍل ََّل َيْشَهُدوَن الصَّ ُف إ َلى ر 
ُأَخال 

ا ُد َعْرق  ُه َيج  ه  َلْو َيْعَلُم َأَحُدُهْم َأنَّ َد اْلع َشاءَ  (1) ب َيد  ْرَماَتْين  َحَسنََتْين  لََشه 
ين ا َأْو م 

ُمتََّفق   .(2)«َسم 

 (.َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ َعَلْيِه 

 الشرح: 

وجوب صالة الجماعة, قال أحمد ليدلل على هذا الحديث:  ساق المصنف 

 .وإسحاق: صالة الجماعة فريضة

 تحريق بيوهتم عليهم.ب همّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أنوذلك 

 وقد اختلف أهل العلم يف حكمها إلى أقوال:

وإلى هذا القول ذهب  الرجال: أهنا فرض عين على كل مقيم مستطيع من األول

عطاء واألوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية, كأبي ثور, وابن خزيمة, 

 وابن المنذر, وابن حبان.

 ."باب وجوب صالة الجماعة"يف صحيحه, فقال:  وقد بوب اإلمام البخاري 

 إن منعته أمه عن العشاء شفقة لم يطعها.: وقال الحسن 

 مقصود البخاري هبذا  (:441/ 0فتح الباري البن رجب ) قال ابن رجب يف

أن الجماعة واجبة  للصالة, ومن تركها لغير عذٍر, وصلى منفرًدا َفَقْد ترك الباب: 

                                                           

ما بين ظلفي الشاة «: المرماة»وإذا لم يكن عليه لحم فهو العراق.  ,هو العظم إذا كان عليه لحم«: الَعْرُق » ((1

 وقيل يف تفسيرها غير ذلك ,اللحم

 .(101)ومسلم  (,144)أخرجه البخاري ( 2)
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 . اهـ واجًبا, وهذا َقْوِل كثير من السلف

أن وجوهبا كفائي, فإذا قام هبا البعض, سقط وجوهبا على اآلخرين, وهو الثاين: 

 , وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه.لشافعي ظاهر نص اإلمام ا

 وقال به كثير من الحنفية والمالكية.

 أن الجماعة سنة مؤكدة, وهو قول جمهور العلماء.الثالث: 

هم  ملسو هيلع هللا ىلصاستنبط بعضهم من نفس الحديث عدم الوجوب, لكونه قال ابن ُبزيزة: 

 بالتوجه إلى المتخلفين.

 برتكها إذا توجه.فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم 

 بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه.وُتعقب: 

أهنا شرط يف صحة الصالة وهذه مبالغة من داود الظاهري وغيره من  الرابع:

 الظاهرية.

وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب يف العبادة كان شرًطا فيها, 

الحضور, ووجوب الحضور دليل على فلما كان الهم المذكور دال على الزمه وهو 

 الزمه, وهو االشرتاط, ثبت االشرتاط هبذه الوسيلة.

 إال أنه ال يتم إال بالتسليم أن ما وجب يف العبادة كان شرًطا فيها؟

 وقد قيل إنه الغالب.

 ولما كان الوجب قد ينفك عن الشرطية, قال أحمد أهنا واجبة غير شرط. 

 :قال أبو حممد سدده اهلل 

أن الجماعة فرض عين على الرجال دون النساء, والصحيح من هذه األقوال:  

 وليست بشرط.

والدليل على أن الجماعة ليست بشرط يف صحة الصالة, ما ثبت يف صحيح اإلمام 
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 مسلم من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
ُجل  ف ي َجَماَعٍة »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َصََلُة الرَّ

يُد َعلَ  ْشر يَن َدَرَجة  َتز  ا َوع  , ب ْضع 
, َوَصََلت ه  ف ي ُسوق ه  ي َبيْت ه 

 .(1)«ى َصََلت ه  ف 

يف هذا الحديث أن صالة الفرد صحيحة, وإنما تفضلها صالة  ملسو هيلع هللا ىلصفأثبت النبي 

 الجماعة يف األجر.

, َقاَل: َقاَل ومما يدل على وجوهبا ما ثبت يف الصحيحين من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة 

 
ِ
, َوَصََلُة اْلَفْجر , َولَْو »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل يَن َصََلُة اْلع َشاء  إ نَّ َأْثَقَل َصََلٍة َعَلى اْلُمنَاف ق 

, َفُتَقاَم, ُثمَّ آُمَر َرُج 
ََلة  ا, َوَلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر ب الصَّ َما َْلََتْوُهَما َوَلْو َحْبو  يه 

َل  َيْعَلُموَن َما ف 

ْن َحَطٍب إ َلى َقْوٍم ََّل َيْشَهُدوَن فَ  , ُثمَّ َأْنَطل َق َمع ي ب ر َجاٍل َمَعُهْم ُحَزٌم م  َي ب النَّاس  ُيَصلِّ

ْم بُُيوَتُهْم ب النَّار   َق َعَلْيه  ََلَة, َفُأَحرِّ  .(2) «الصَّ

بغير استحالف؛ لتأكيد األمر  جواز الحلف باهلل فيه:  «والذي نفسي بيده» قوله:

 الذي يتكلم عنه.

 ما يليق بجالل وجهه, وعظيم سلطانه.ك إثبات صفة اليدين هلل  وفيه:

 ْبِن َعْمٍرو  في صحيح مسلم:فوكلتا يدي ربي يمين, 
ِ
, َقاَل: من حديث َعْبِد اهلل

 
ِ
ْحَمن  »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل ين  الرَّ

ْن ُنوٍر, َعْن َيم  نَْد اهَّلل  َعَلى َمنَاب َر م 
ط يَن ع  , إ نَّ اْلُمْقس 

ْم َوَما َوُلوا ْم َوَأْهل يه  ه  لُوَن ف ي ُحْكم  يَن َيْعد  يٌن, الَّذ   .(3)«َوك ْلَتا َيَدْيه  َيم 

ما يف صحيح , من السنن, ومثل هذا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  همّ أن  فيه: «لقد هممت» قوله:

 ْبِن َعبَّاٍس اإلمام مسلم: 
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِ
يُت »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْن بَق 

لَئ 

عَ   .«َيْعن ي َيْوَم َعاُشوَراءَ », َوفِي ِرَواَيِة: (4) «إ َلى َقاب ٍل َْلَُصوَمنَّ التَّاس 

                                                           

 (.148أخرجه مسلم )( 1)

 (, واللفظ له.101(, ومسلم )107أخرجه البخاري )( 2)

 (.1927)أخرجه مسلم ( 3)

 (.1134أخرجه مسلم )( 4)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ُب »: ملسو هيلع هللا ىلص بقوله إال أن هذا الهم قد نسخ حكمه  .«ب النَّار  إ َّلَّ َربُّ النَّار  ََّل ُيَعذِّ

 ولي أمر المسلمين, أن يؤدب المفرطين يف حق رب العالمين. لكن يجب على

 ُيجمع من أجل أن ُتوقد فيه النار. :أي «أن آمر بحطب فيحتطب» قوله:

على الوجوب, وقد يكون على االستحباب واالرشاد, ويعرف  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر النبي 

 ذلك بقرائنه.

يأمر بصالة الجماعة, فيؤذن لها, ألن  :أي «بالصَلة فيؤذن لهاثم آمر » قوله:

 األذان من واجبات الصالة, ولكنه واجب مستقل كما تقدم, فتصح الصالة بدونه.

, وفيه فيه جواز التوكيل يف اإلمامة وغيرها :أي «ثم آمر رجَل  َفَيُؤمَّ الناس» قوله:

 .عدم جواز إمامة النساء للرجال بحال

 ألن صالة الجماعة ال تجب على النساء.: «أخالف إلى رجالثم » قوله:

 .بغير عذر شرعيال يحضروهنا  :أي «َّل يشهدون الصَلة» قوله:

 بن مسعود يف مسلم: و
ِ
ا », َقاَل: من حديث َعْبِد اهلل ُه َأْن َيْلَقى اهَّللَ َغد  َمْن َسرَّ

نَب يُِّكْم 
, َفإ نَّ اهَّللَ َشَرَع ل  َلَوات  َحْيُث ُينَاَدى ب ه نَّ  الصَّ

ا, َفْلُيَحاف ْظ َعَلى َهُؤََّلء  م 
 ملسو هيلع هللا ىلصُمْسل 

ْيتُْم ف ي ُبُيوت ُكْم َكمَ  ُكْم َصلَّ ا ُيَصلِّي َهَذا ُسنََن اْلُهَدى, َوإ نَُّهنَّ َمْن ُسنََن اْلُهَدى, َوَلْو َأنَّ

نْ  , َلَتَرْكُتْم ُسنََّة َنب يُِّكْم, َوَلْو َتَرْكُتْم ُسنََّة َنب يُِّكْم َلَضَلْلُتْم, َوَما م 
َرُجٍل  اْلُمَتَخلُِّف ف ي َبْيت ه 

, إ َّلَّ َكَتَب ا
د  ه  الَْمَساج  ْن َهذ  ٍد م  ُد إ َلى َمْسج  ُن الطُُّهوَر, ُثمَّ َيْعم 

ُر َفُيْحس  هَّللُ َلُه ب ُكلِّ َيَتَطهَّ

لَُّف َخْطَوٍة َيْخُطوَها َحَسنَة , َوَيْرَفُعُه ب َها َدَرَجة , َوَيُحطُّ َعنُْه ب َها َسيَِّئة , َوَلَقْد َرَأْيُتنَا َوَما َيَتَخ 

 ُيَهاَدى َبْيَن الرَّ 
ُجُل ُيْؤَتى ب ه  , َوَلَقْد َكاَن الرَّ

ٌق َمْعُلوُم النَِّفاق 
ُجَلْين  َحتَّى ُيَقاَم َعنَْها إ َّلَّ ُمنَاف 

فِّ  ي الصَّ
 .(1)«ف 

                                                           

 (.104أخرجه مسلم )( 1)
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 .تأديبا لهم وزجرا ألمثالهم عن تعاطي هذا الفعل: «فأحرق عليهم بيوتهم» قوله:

 من  «َّل يعذب بالنار إَّل رب النار»: والجمع بين هذا الحديث وبين حديث

 ؟أوجه

 .التعذيب بالنار بالنهي عنأن هذا الهم كان قبل أن يوحى إليه  األول:

سيعذهبم بالنار, إذ أهنم  ملسو هيلع هللا ىلصأنه ال يلزم من تحريق البيوت, أن النبي الثاين: 

تأديبهم بسبب تخلفهم عن  ملسو هيلع هللا ىلصسيخرجون منها قبل اإلحراق, وإنما أراد النبي 

 الجماعة.

 ملسو هيلع هللا ىلص, ولعل من أسباب تركه ملسو هيلع هللا ىلصأن هذا عبارة عن هم, ولم يحصل منه الثالث: 

 النهى عن التعذيب بالنار.

, إذا كان يف ذلك مصلحة ب بالمال لمن تخلف عن طاعة اهلل جواز التأدي وفيه:

 شرعية راجحة من هذا الفعل.

, ومنهم اْبِن ُعَمَر يف الصحيحين عن جماعة من الصحابة  جاءمما  يستثنىو

 ,«  َم َعَلْيُكْم د َماَءُكْم, َوَأْمَواَلُكْم, َوَأْعَراَضُكْم َكُحْرَمة ُكْم َهَذا, ف ي َفإ نَّ اهَّللَ َحرَّ َيْوم 

ُكْم َهَذا  .(1)«َشْهر ُكْم َهَذا, ف ي َبَلد 

 ره.تأكيد اليمين وتكرا وفيه: «والذي نفسي بيده» قوله:

 .من المنافقين وأشباههم ن عن الصالةوالمتخلف :أي «لو يعلم أحدهم» قوله:

ا» قوله:  .بفتح العين, بضعة اللحم السمين على عظمة: «سمينا أنه يجد َعْرق 

 يصيب منه. :أي «فيتعرقه» قوله:

 .«أو مرماتين»  قوله:

                                                           

عند البخاري رضي اهلل عنهما  (, وجاء من حديث ابن عباس11سلم )(, وم1742أخرجه البخاري )( 1)

 (.1178(, ومسلم )4401(, ومن حديث أبي بكرة رضي اهلل عنه عند البخاري )1738)
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 ( 402/ 0قال ابن رجب): قيل: هما السهمان. وقيل: هما والمرماتان ,

حديدتان من حدائد كانوا يلعبون هبما, وهي ملس كاألسنة, كانوا يثبتوهنا فِي األكوام 

 : المداحي.-فيها زعم بعضهم  -واألغراض, ويقال لها 

يقال: إن المرماتين ظلفا الشاة. َقاَل: وهذا حرف ال أدري َما وجهه, َقاَل أبو ُعَبْيِد: 

 إال أن َهَذا تفسيره.

 : ذكره األخفش.-بكسر الميم وفتحها  -ويروى المرماتين 

وذكر العرق والمرماتين َعَلى وجه ضرب المثال باألشياء التافهة الحقيرة من 

ب َعن فضل شهود الجماعة للصالة, َمَع َأنَُّه َلْو طمع فِي الدنيا, َوُهَو توبيخ لمن رغ

إدراك يسير من عرض الدنيا لبادر إليه, ولو نودي إلى َذلَِك ألسرع اإلجابة إليه, َوُهَو 

 . اهـ يسمع منادي اهلل فال يجيبه

 جيدتين. :أي «حسنتين» قوله:

ولكن ألجل , ملسو هيلع هللا ىلصنبي , وال امتثااًل ألمر الال طاعة هلل : «لشهد العشاء» قوله:

 ەئ ەئ ائ ائ ى}: الدنيا, فعلم أن هذا حال أهل النفاق, قال اهلل 

 .[04:]التوبة {ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  }: ويقول اهلل 

 .[142]النَِّساِء:  {ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ

  حرص أهل الدنيا على الدنيا. وفيه:

 ما عليه أهل الدنيا من القناعة يف أعمال اآلخرة. وفيه:

 حرقة المصلحين حين يجدون اإلعراض عن طاعة رب العالمين. وفيه:

ومه وعدم حين كان يحزن على كفر ق ملسو هيلع هللا ىلصيف شأن نبيه محمد  حتى أنزل اهلل 
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 .[9:]فاطر {ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں}إسالمهم: 

 {ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}: ويقول اهلل 
 اآْلَيَة. .[22-21:]الغاشية

 ڦ ڦ ڦ ڤ}: وإنما ينتفع بالذكرى أهل اإليمان, كما قال اهلل 

 .واهلل أعلم, [00:]الذاريات {ڄ ڦ
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 أثقل الصالة على المنافقين

 --)َوَعنُْه  – 387
ِ
ََلة   َأْثَقُل »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل يَن:  (1) الصَّ َعَلى اْلُمنَاف ق 

ا َما َْلََتْوُهَما َوَلْو َحْبو  يه 
, َوَصََلُة اْلَفْجر , َوَلْو َيْعَلُموَن َما ف   (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(2) «َصََلُة اْلع َشاء 

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان فضل صاليت العشاء والفجر يف جماعة

أن األعمال الثقيلة على المنافقين تختلف, فاألعمال التي تكون يف  :ويف الحديث

 النهار قد يخرجون مراءاة للناس, وطمًعا يف بعض ما ينالون من حطام الدنيا.

, ولذلك كانت صالة هموأما يف الليل فقد يتخلفون عن ذلك لبعد األنظار عن

معالجة, شيء من ال ج إلىالعشاء ثقيلة عليهم, وصالة الفجر أشد ثقاًل ؛ ألهنا تحتا

 ., ونحو ذلكقيام من النومالو

َمْن َصلَّى اْلع َشاَء ف ي َجَماَعٍة »: قال ويف فضلهما ما جاء عن عثمان بن عفان 

ْيَل ُكلَّهُ  َما َصلَّى اللَّ ْبَح ف ي َجَماَعٍة َفَكَأنَّ , َوَمْن َصلَّى الصُّ ْيل  َما َقاَم ن ْصَف اللَّ  . (3)«َفَكَأنَّ

 من األجر العظيم والثواب الجزيل. :أي «ولو يعلمون ما فيهما» قوله:

ا» قوله: وحالهم أهنم لشهودهما المسجد  لخرجوا إلى :أي «ْلتوهما ولو حبو 

 .الطفل الصغير وايحبون على أيدهم, كما يحب

 وفعلهم هذا منهم حرًصا على الدنيا, ال طاعة منهم لرهبم واهلل المستعان.

  قال النووي ( 0/104يف شرح صحيح مسلم :) :اْلَحْبُو 
ِّ
بِي َحْبُو الصَّ

                                                           

 ."صالة"يف المخطوط  ((1

 .(101)ومسلم  (,107)أخرجه البخاري ( 2)

 (.101أخرجه مسلم )( 3)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ِغيِر َعَلى َيَدْيِه َوِرْجَلْيِه.   الصَّ

ْتَياَن إَِلْيِهَما إاِلَّ : َمْعنَاهُ   َلْو َيْعَلُموَن َما فِيِهَما مَِن اْلَفْضِل َواْلَخْيِر ُثمَّ َلْم َيْسَتطِيُعوا اإْلِ

ُتوا َجَماَعَتُهَما فِي اْلَمْسِجِد.   َحْبًوا َلَحَبْوا إَِلْيِهَما َوَلْم ُيَفوِّ

 . اهـ اْلَحث  اْلَبلِيُغ َعَلى ُحُضوِرِهَماَفِفيِه: 

, َعِن من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة يف مسلم: ل المحافظة على الصلوات ما ويف فض

 
ِّ
َما », أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي , ُكلَّ  ُنُزَّل 

ي اْلَجنَّة 
, َأْو َراَح, َأَعدَّ اهَّللُ َلُه ف 

د  َمْن َغَدا إ َلى اْلَمْسج 

 .(1)«َغَدا, َأْو َراَح 

 من حديث  َأبِي ُموَسى ويف الصحيحين: 
ِ
َمْن َصلَّى »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

 .(2)«الَبْرَدْين  َدَخَل الَجنَّةَ 

 من حديث ُعَماَرَة ْبِن ُرَؤْيَبَة ويف صحيح مسلم: 
ِ
, ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

, َوَقْبَل ُغُروب َها»َيُقوُل:  ْمس  نِي اْلَفْجَر َيعْ  - «َلْن َيل َج النَّاَر َأَحٌد َصلَّى َقْبَل ُطُلوع  الشَّ

 .(3)«-َواْلَعْصَر 

  أوجهن عدة موفضيلة اجلماعة واقعة: 

 .األول: بسبب إحسان الوضوء والطهارة

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  في الصحيحين:ف
ِ
َصََلُة »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْشر يَن َدَرَجة ,  ا َوع  , ب ْضع 
, َوَصََلت ه  ف ي ُسوق ه  يُد َعَلى َصََلت ه  ف ي َبْيت ه  ُجل  ف ي َجَماَعٍة َتز  الرَّ

ََلُة, ََّل  َد ََّل َينَْهُزُه إ َّلَّ الصَّ َأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء, ُثمَّ َأَتى اْلَمْسج  َك َأنَّ َأَحَدُهْم إ َذا َتَوضَّ
 َوَذل 

يَئٌة, َحتَّى ُير  
َع َلُه ب َها َدَرَجٌة, َوُحطَّ َعنُْه ب َها َخط 

ََلَة, َفَلْم َيْخُط َخْطَوة  إ َّلَّ ُرف  يُد إ َّلَّ الصَّ

                                                           

 (.118أخرجه مسلم )( 1)

 (.130(, ومسلم )074أخرجه البخاري )( 2)

 (.134أخرجه مسلم )( 3)
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َي َتْحب ُسُه,  ََلُة ه   الصَّ
ََلة  َما َكاَنت  ي الصَّ

َد َكاَن ف  َد, َفإ َذا َدَخَل اْلَمْسج  َيْدُخَل اْلَمْسج 

, َيُقوُلوَن: اللُهمَّ َواْلَمََلئ َكُة ُيَصلُّو
ي َصلَّى ف يه  ه  الَّذ  ُكْم َما َداَم ف ي َمْجل س  َن َعَلى َأَحد 

ْث ف يه   , َما َلْم ُيْحد  , َما َلْم ُيْؤذ  ف يه  ْر َلُه, اللُهمَّ ُتْب َعَلْيه 
 .(1)«اْرَحْمُه, اللُهمَّ اْغف 

 .خرج من بيته ال يريد إال الصالة أنهالثاين: 

 يخطو خطوة إال رفعة اهلل هبا درجة, وحط عنه هبا خطيئة. أنه لمالثالث: 

ما دام ينتظر وأنه إذا دخل المسجد فهو يف صالة, ما دامت الصالة تحبسه, الرابع: 

 الصالة.

صالة المالئكة عليه ودعاؤهم له, ولكن ما لم يحدث وينتقض الخامس: 

 .ما لم يؤِذ فيه أحًدا من المصلينوضوؤه, و

 واهلل أعلم.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 الرخصة في التخلف عن الجماعة

 "َقاَل: --)َوَعنُْه  – 389
َّ
!  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَتى النَّبِي

ِ
َرُجل  َأْعَمى َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

ا َص َلُه, َفَلمَّ َهْل َتْسَمُع »: َولَّى َدَعاُه, َفَقاَل  َلْيَس لِي َقائِد  َيُقوُدنِي إَِلى اْلَمْسِجِد, َفَرخَّ

ََلة   ْب »: َقاَل  .َقاَل: َنَعمْ  «?النَِّداَء ب الصَّ  (.ُمْسلِم   َرَواهُ  .(1)«َفَأج 

  الشرح: 

  .ساق المصنف الحديث لبيان الرخصة يف التخلف عن الجماعة

 من حديث ِعْتَباَن ْبَن َمالٍِك ويف الباب ما يف الصحيحين: 
ِ
, َأنَُّه َأَتى َرُسوَل اهلل

ي َفإ َذا َكاَنت  اْلَْمَطاُر َيا », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوَل اهَّلل  َقْد َأْنَكْرُت َبَصر ي, َوَأَنا ُأَصلِّي ل َقْوم 

َي ب ه ْم, َوَود ْدُت َيا  َدُهْم َفُأَصلِّ ي َوَبْينَُهْم, َلْم َأْستَط ْع َأْن آت َي َمْسج 
ي َبْين  َساَل الَواد ي الَّذ 

َك َتْأت ين ي َفتُ  َذُه ُمَصلًّىَرُسوَل اهَّلل , َأنَّ ي, َفَأتَّخ 
 .الحديث (2)«... َصلَِّي ف ي َبْيت 

 يف الصالة يف بيته. رخص لعتبان بن مالك  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  والشاهد:

 : هذا احلديث وحديث البابواجلمع بني 
عنه ضعًفا, فرخص له يف ترك رأى من عتبان بن مالك رضي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

 الجماعة.

لم يرخص له, بل أمره بشهود فمنه قوة,  ملسو هيلع هللا ىلصفقد رأى النبي  وأما ابن أم مكتوم 

 الجماعة.

لوجود الحرج والمشقة عليه يف  لعتبان بن مالك  ملسو هيلع هللا ىلصبأن رخصة النبي وقيل: 

 حضورها يف المسجد.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

عة يف المسجد دون مشقة وحرج فقد كان حضوره للجما وأما ابن أم مكتوم 

 .عليه

اعتذر بنزول الوادي  المشقة والحرج, وال سيما أن عتبان بن مالك ب فالفرق:

 .إذا جاء السيل

أما ابن أم مكتوم قالوا: لعله كان قريب الدار من المسجد, فال مشقة عليه, وال 

 والعمى يختلف من شخص إلى شخص.ه, حرج يف حضور

 فربما يشتد على بعضهم حتى ال يعلم ما يف البيت من الغرف والحجر.

وربما يكون يف بعضهم غير شديد, بحيث أنه عنده بعض اإلدراك, والقوة, 

 ويستطيع أن يذهب ويرجع, ويقدر أماكن قضاء الحاجة, وغير ذلك من األمور.

 , أنه ربما حمل الراية يف بعض الغزوات.وقد جاء يف شأن ابن أم مكتوم 

 .واهلل أعلم, استخلفه على المدينة, وذلك لقوته  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت أن النبي 

ليرتخص يف عدم شهود الجماعة, وهبذا  :أي «رجل أعمى ملسو هيلع هللا ىلصأتى النبي » قوله:

ألنه ما طلب الرخصة  الحديث استدل من يرى وجوب شهود الجماعة وحضورها

 .إال بذلك

 .لم يرخص له ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي و

 بيان األعذار التي يجوز للمسلم أن يتخلف هبا عن شهود الجماعة. وفيه:

جواز االستعانة  فيه: «رسول اهَّلل: ليس لي قائد يقودين إلى المسجديا » قوله:

 بالغير, لشهود الجماعة ونحوها.

يُّ »: من حديث َعائَِشُة : ففي الصحيحين
ا َثُقَل النَّب  , َفاْشَتدَّ َوَجُعُه اْسَتْأَذَن ملسو هيلع هللا ىلصَلمَّ

ي, َفَأذ نَّ َلُه, َفَخَرَج 
َض ف ي َبْيت  ْجَلَُه اْلَْرَض, َوَكاَن َأْزَواَجُه َأْن ُيَمرَّ َبْيَن َرُجَلْين  َتُخطُّ ر 

 . «َبْيَن الَعبَّاس  َوَبْيَن َرُجٍل آَخرَ 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 :
ِ
ْبِن َعبَّاٍس َما َقاَلْت َعائَِشُة, َفَقاَل لِي: َوَهْل َتْدِري َمِن "َفَقاَل ُعَبْيُد اهلل

ِ
َفَذَكْرُت ال

ِذي َلْم ُتَسمِّ َعائَِشُة؟ ُقْلُت  ُجُل الَّ  ْبُن َأبِي َطالٍِب الرَّ
 
 .(1)": اَل, َقاَل: ُهَو َعلِي

د  »  قوله: األعمى من يقوده ويذهب  وجد فلو: «َلْيَس ل ي َقائ ٌد َيُقوُدن ي إ َلى اْلَمْسج 

يف بمن يرتك الجماعة تعين عليه الحضور, وشهود جماعات المسلمين, فك به ويأيت

 صر, واألعضاء, واهلل المستعان.وهو قوي الب

: ملسو هيلع هللا ىلصيف المسجد, وإال لقال له رسول اهلل  تكون أهنايف الجماعة أن األصل  وفيه:

 صل بزوجتك, أو بأبنائك, أبو بمن معك من أهل بيتك, وتجزؤك يف ذلك.

 أذن له يف التخلف عن الجماعة. :أي «فرخص له» قوله:

 دعا ذلك الرجل. ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «فلما ولى دعاه» قوله:

ََلة  »َفَقاَل:  قوله:  هل تسمع األذان بالصالة. :أي «?َهْل َتْسَمُع النَِّداَء ب الصَّ

ْب »َقاَل: َنَعْم. َقاَل:  قوله: فيه؛  تعين عليه حضور الجماعةأنه يف مكان ي :أي «َفَأج 

 .لقربه من المسجد, ونحو ذلك

أنه إذا لم يسمع النداء بالصالة, ال يجب وأخذ العلماء من مفهوم هذا الحديث: 

 .ال يسمع أن يكون يف مكان بعيد عن المسجد عنى, ومعليه شهود الجماعة

 دال على الوجوب. ملسو هيلع هللا ىلصأوامر النبي ف, وهذا على الوجوب: «فأجب» قوله:

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ}: كما قال اهلل 

 .[82:]المائدة {ڌ ڌ ڍ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ}: وكما قال اهلل 

 .واهلل أعلم, [13:]النور {ڳ ڳ
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 أعذار التخلف عن الجماعة

 --اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 388
ِّ
َع النَِّداَء َفَلْم »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َعْن النَّبِي

َمْن َسم 

ْن ُعْذرٍ   َفََل َصََلَة َلُه إ َّلَّ م 
, َواْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاكُِم,  .(1)«َيْأت   

اَرُقْطنِي َرَواُه اْبُن َماَجْه, َوالدَّ

َح َبْعُضُهْم َوْقَفهُ   (.َوإِْسنَاُدُه َعَلى َشْرِط ُمْسلٍِم, َلكِْن َرجَّ

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان أعذار التخلف عن صالة الجماعة

  قال العمراين ( 2/319يف كتابه البيان:)  ,يجوز ترك الجماعة للعذر

 سواء  قلنا: إن الجماعة فرض على الكفاية, أو ُسنَّة.

.والعذر يف ذلك ضربان:  , وخاص   عامٌّ

: فمثل: المطر, والريح يف الليلة المظلمة.   فأما العام 

كان يأمر  -  -أن النبي فإن الريح ليس بعذٍر, لما روى ابن عمر: فأما بالنهار: 

 .«أَّل صلُّوا يف رحالكم» مناديه يف الليلة المظلمة المطيرة ذات الريح:

؛ لقوله فقال أصحوأما الَوَحُل:  إذا ابتلت النعال, »: - ملسو هيلع هللا ىلص -ابنا ببغداد: هو عذر 

 .«فصلُّوا يف الرحال

 :قال أبو حممد سدده اهلل 

ُكنَّا َمَع »من طريق َأبِي اْلَملِيِح َعْن َأبِيِه َقاَل: ج ابن ماجه وابن حبان وغيرهما: أخر

 ملسو هيلع هللا ىلصَزَمَن اْلُحَدْيب يَة فأصابتنا َسَماٌء َلْم َتبُلَّ َأَساف َل ن َعال نَا َفَأَمَر َرُسوُل اهَّلل   ملسو هيلع هللا ىلصَرُسول  اهَّلل  

                                                           

بسند صحيح,  (,984)والحاكم  (,2014)وابن حبان  (,1000)والدارقطني  (,783)أخرجه ابن ماجه ( 1)

قال الحافظ يف . (001وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء تحت حديث )والراجح فيه الوقف. 

ح ورج. "لكن قال الحاكم وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة ,وإسناده صحيح": (123) "التلخيص"
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .(1)«َأْن صلوا ف ي رحالُكمْ »ُمنَاد َيُه: 

 ْبِن َعبَّاٍس ومما يستدل به ما يف الصحيحين: 
ِ
, َأنَُّه َقاَل من حديث َعْبِد اهلل

نِِه فِي َيْوٍم َمطِيٍر:  ا َرُسوُل اهَّلل , »لُِمَؤذِّ د  إ َذا ُقْلَت: َأْشَهُد َأْن ََّل إ َلَه إ َّلَّ اهَّللُ, َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

ََلة , ُقْل: َصلُّوا ف ي ُبُيوت ُكْم  َذاَك, , َقاَل: َفَكَأنَّ النَّاَس اْسَتنَْكُروا "َفََل َتُقْل: َحيَّ َعَلى الصَّ

نِّي, إ نَّ اْلُجُمَعَة َعْزَمٌة, َوإ نِّي َكر ْهُت َأْن »َفَقاَل: 
ْن َذا, َقْد َفَعَل َذا َمْن ُهَو َخْيٌر م  َأَتْعَجُبوَن م 

ْحض   ي الطِّين  َوالدَّ
 .(2)«ُأْحر َجُكْم َفَتْمُشوا ف 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة في الصحيحين: فوعند اشتداد الحر, 
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ْن َفْيح  َجَهنَّمَ »َقاَل: 
َة الَحرِّ م  دَّ

, َفإ نَّ ش 
َلَة   .(3)«إ َذا اْشَتدَّ الَحرُّ َفَأْبر ُدوا ب الصَّ

 فيه وجهان:وقال الخراسانيون: : ثم قال العمراين 

, كالمطر.أحدهما:  ًة.والثاين:   أنه عذر   ليس بعذر؛ ألنه له ُمدَّ

إذا »: - ملسو هيلع هللا ىلص -وكذلك الَحر  الشديد عذر  يف ترك الجماعة؛ لقوله قال ابن الصباغ: 

 .«اشتد الحر, فأبردوا بالظهر

 عشرة أشياء: -  -وأما األعذار الخاصة: فذكر الشافعي 

إذا »: - ملسو هيلع هللا ىلص -, فيبدُأ باألكل, لقوله (4)أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليهأحدها: 

ذلك يمنعه من الخشوع يف  . وألن«بالَعَشاء, وُأقيمت الصَلة, فابدءوا حضر الَعَشاءُ 

 .الصالة

فإن كان طعاًما يمكنه أن يستوفيه قبل فوات وقت الصالة, استوفاه, وإن ثم قال: 

                                                           

(, وإسناده صحيح, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف 2093(, وابن حبان )831أخرجه ابن ماجه )( 1)

 (.2090التعليقات الحسان )

 (.188(, ومسلم )801أخرجه البخاري )( 2)

 (.117, 110(, ومسلم )031أخرجه البخاري )( 3)

 القيد إنما استنبط استنباًطا.ذا ه( 4)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 كان يخشى فوت الوقت, أكل منه ما يسد به رمقه ال غير.

فيبدأ بقضاء حاجته؛ والثاين: أن تحضر الصالة, وهو يدافع األخبثين, أو أحدهما, 

ينَّ أحدكم وهو يدافع اْلخبثين»: - ملسو هيلع هللا ىلص -لقوله   .«َّل ُيصلِّ

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

, َوََّل ُهَو »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصلفظه, أن النبي  حديث عائشة  ََّل َصََلَة ب َحْضَرة  الطََّعام 

 .(1)«ُيَداف ُعُه اْْلَْخَبَثان  

ت صالته. .فإن خالف وصلَّى مع ذلك.: ثم قال  صحَّ

 ال تصح  صالته؛ لعموم الخرب.وقال أبو زيد المروزي: 

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

 وهذا مذهب الظاهرية, وهو مذهب غير صحيح.

ل؛ ألنه غير محدٍث, والخرب محمول على االستحباب, ثم قال:  والمذهب األوَّ

 كما قلنا يف الَعَشاء.

إذا »قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -لما روي: أن النبي الثالث: أن يكون معه مرض  يشق القصد؛ 

قال اهَّلل لمَلئكته: ما كان يصنع عبدي؟ فيقولون: كان يصنع كذا وكذا,  .مرض العبد.

  , وألنه يشق عليه القصد.«فيقول: اكتبوا له ثواب ما كان يعمل

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

, , وجابر بن عبد اهلل ويستدل أيًضا بما ثبت يف الصحيح من حديث عائشة 

 .متفق عليه «لما مرض صلى يف بيته ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي »: وأنس 

وهو أن يكون عليه دين, وال مال له ُيقضى منه, ويخشى أن الرابع: الخوف, 

يحبسه غريمه إن رآه, أو يخشى السلطان ُظلًما, فله ترك الجماعة؛ لما روي عن ابن 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

فَل صَلة له, إَّل من ُعذر.  .من سمع النداء, فلم ُيجبه.»قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -عباس: أن النبي 

 .«قالوا: وما الُعذر يا رسول اهَّلل؟ قال: خوٌف, أو مرٌض 

  :قال أبو حممد سدده اهلل  

 كما يف المجموع, وغيره من أهل العلم. وهذا اإلسناد ضعفه النووي 

 لكن يستدل على ذلك بما يف مسلم: من حديث ُحَذْيَفَة 
ِ
, َقاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهلل

ُظ اْْل ْسََلمَ », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص , َأَتَخاُف َعَلْينَا «َأْحُصوا ل ي َكْم َيْلف 
ِ
, َقاَل: َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهلل

ْبِعِمائٍة؟ َقاَل:  تِِّماَئٍة إَِلى السَّ ُكْم َأْن تُ »َوَنْحُن َما َبْيَن السِّ ُكْم ََّل َتْدُروَن َلَعلَّ , َقاَل: «بَْتَلْواإ نَّ

ُجُل م  » َينَا َحتَّى َجَعَل الرَّ
انَّا ََّل ُيَصلِّي إ َّلَّ َفاْبتُل  رًّ

 .(1) «س 

  السفر. الخامس:

وهو أن تقام الصالة, وهو يريد السفر, ويخشى أن ترحل القافلة, وال يلحقها, فله 

 ترك الجماعة؛ ألن عليه ضرًرا بتخلفه عن القافلة.

 :وأيًضا المسافر, مع أن بعضهم يرى وجوب  قال أبو حممد سدده اهلل

 تاج إلى ذلك. قد رخص له يف الجمع والقصر إذا يح ملسو هيلع هللا ىلصالجماعة عليه, لكن النبي 

فله أن يشتغل بالنوم؛ ألن النعاس السادس: خوف غلبة النوم إن انتظر الجماعة, 

 يمنعه من الخشوع يف الصالة, وُربما انتقضت طهارته.

 :ال سيما صالة العشاء. قال أبو حممد سدده اهلل 

ألن سبب حفظ اآلدمي آكد من السابع: أن يكون قيًِّما بمريض يخاف ضياعه, 

 اه, إال أنه مشتغل القلب بسببه. ُحرمة الجماعة, فإن كان له قيِّم سو

 ففيه وجهان:

 لصالة.له ترك الجماعة, ألن اشتغال قلبه به يمنعه من الخشوع يف اأحدهما: 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ليس له ترك الجماعة به؛ ألن للمريض من يقوم به.والثاين: 

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

 ."الجمعة حين مرضت زوجته": وقد ترك ابن عمر 

بعدم حضور معركة بدر حين مرضت  لعثمان بن عفان  ملسو هيلع هللا ىلصورخص النبي 

 زوجته.

أين يبقى  فال بأس إن لم يوجد للمريض من يقوم عليه, وخشي عليه الهلكة,

 الممرض عنده.

أن يكون له قريب منزول به, فله ترك الجماعة, ليقف عنده؛ ألن قلبه يألم الثامن: 

 بتخلفه عنه. 

 :هذا ليس بعذر على الصحيح من أقوال أهل  قال أبو حممد سدده اهلل

العلم, فإن كان له قريب من الرجال وقد حل مقيًما, فينبغي له أن يخرج معه ويشهد 

 عة.الجما

 وإن كان ما يزال يف سفر, فله أن يستأذنه ثم يخرج إلى صالته, ثم يرجع إليه.

أن يخاف فساد مالِه أو ضياعه, بأن يكون الخبز على النار, فيخشى من التاسع: 

, فيخشى لو اشتغل  اشتغاله بالجماعة احرتاقه, أو يقدم له من سفٍر أو من موضع مال 

 فله ترك الجماعة؛ ألن عليه ضرًرا بذلك. بالجماعة تلفه, أو ذهاب منه شيء,

أن يكون قد ضاع له مال, يرجو إن ترك الجماعة وجوده, فيجوز له ترك العاشر: 

 الجماعة له, ألن قلبه يألم بذهاب ماله.

اًثا, أو ُثوًما, فإن ذلك عذر  يف ترك إذا أكل بصاًل وذكر القاضي أبو الطيب:  , أو كرَّ

من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين, فَل »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالجماعة؛ لما روي: أن النبي 

 .«يؤذنا يف مسجدنا
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 :ويف مسلم:  قال أبو حممد سدده اهلل 
ِ
, من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

 
ِّ
ْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي , الثُّوم  َمْن َأَكَل م  ه  اْلَبْقَلة  : َمْن َأَكَل اْلَبَصَل َوالثُّوَم  -َهذ  ة  وَقاَل َمرَّ

نُْه َبنُو آَدمَ 
ا َيتَأَذَّى م  مَّ

َدَنا, َفإ نَّ اْلَمََلئ َكَة َتَتَأذَّى م  اَث َفََل َيْقَرَبنَّ َمْسج   .(1) «َواْلُكرَّ

 .تخرج من فيه ويدخل يف ذلك من كان أخشم أي له رائحة كريهة

ومن كان عنده مرض مثل سلسل الريح, وربما خرجت منه رائحة كريهة, تؤدي 

 صلي يف بيته.يإلى أذية المصلين, فله أن 

وهذا إذا كان لم يمكنه إزالة هذه الرائحة بغسل فيه, أو بدواٍء, فأما إذا  ثم قال:

 أمكنه ذلك: لم يكن ذلك عذًرا.

فإن أكلهما مطبوختين, لم يكن عذًرا يف ترك حضور الجماعة؛ لما روي: أن عمر 

-  - )قال: )من أراد أكلهما, فليطبخهما. 

ومن األعذار أيًضا: أن يكون عارًيا, أو يكون : [90]يف اإلبانة ق قال المسعودي 

 عليه قصاص, ويرجو العفو.

ثبت يف صحيح اإلمام مسلم  وأما الثوم والبصل فيحوز الحضور لمن طبخهما, لما

َها النَّاُس َتْأُكُلوَن َشَجَرَتْين  ََّل »وفيه قال:  من حديث عمر بن الخطاب  ُكْم, َأيُّ ُثمَّ إ نَّ

, َهَذا اْلَبَصَل َوالثُّوَم َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل اهَّلل   َن ملسو هيلع هللا ىلصَأَراُهَما إ َّلَّ َخب يَثَتْين  يَحُهَما م  , إ َذا َوَجَد ر 

ُجل   االرَّ ْتُهَما َطْبخ 
, َفَمْن َأَكَلُهَما َفْلُيم  يع  , َأَمَر ب ه  َفُأْخر َج إ َلى اْلَبق  د   .(2) «ف ي اْلَمْسج 

يف هذا الباب, وقد سقنا كثيًرا منها قبل أن نقف   العمراينفهذه أعذار ذكرها 

 , مع ذكر األدلة.على كالمه, يف شرحنا على السنة لإلمام الربهباري 

إذ أن القول ببطالن الصالة قول ضعيف, بالجماعة وغيرها يحة, والصالة صح

                                                           

 (.014أخرجه مسلم )( 1)

 (.017أخرجه مسلم )( 2)



عن 

 

060 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

أن »لم يأمر من تخلف عن الجماعة:  ملسو هيلع هللا ىلص, وألن النبي ملسو هيلع هللا ىلصليس عليه دليل عن النبي 

 .«مهعيدوا صَلتي

 السابق,  ث أبي هريرة ويدل على صحتها حدي
ِّ
َصَلَُة »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي

يُد َعَلى َصَلَت ه  ف ي  يع  َتز  , َوَصَلَت ه  ف ي ُسوق ه  الَجم  ْشر يَن َدَرَجة  َبْيت ه  ا َوع  متفق  «, َخْمس 

 واهلل أعلم, عليه, وقد تقدم
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 من صلى ثم أدرك الجماعة

ُه َصلَّى َمَع َرُسول  اهَّلل  أَ »: --َيِزيَد ْبِن اأْلَْسَوِد  َوَعنْ ) – 400 َصََلَة  - ملسو هيلع هللا ىلص -نَّ

ا َصلَّى َرُسوُل اهَّلل   , َفَلمَّ ْبح  يَء  - ملسو هيلع هللا ىلص -الصُّ َما, َفج  َيا, َفَدَعا ب ه  إ َذا ُهَو ب َرُجَلْين  َلْم ُيَصلِّ

َما َتْرَعُد َفَرائ ُصُهَما, َفَقاَل َلُهَما:  يَا َمَعنَا »ب ه  ْينَا فِي  «?َما َمنََعُكَما َأْن ُتَصلِّ َقااَل: َقْد َصلَّ

يَا »َقاَل:  .اِرَحالِنَ  , َفَصلِّ َماَم َوَلْم ُيَصلِّ ُكْم, ُثمَّ َأْدَرْكُتْم اْْل 
َحال  ْيُتَما ف ي ر  َفََل َتْفَعََل, إ َذا َصلَّ

َها َلُكْم َناف َلةٌ  َحهُ  .(1) «َمَعُه, َفإ نَّ , َوابُْن  َرَواُه َأْحَمُد, َواللَّْفُظ َلُه, َوالثَّاَلَثُة, َوَصحَّ التِّْرمِِذي 

 (.ِحبَّانَ 

  الشرح: 

 ؟ادة صالة من صلى ثم أدرك الجماعةساق المصنف الحديث لبيان إع

 ويقال:  )َيِزيَد ْبِن اأْلَْسَوِد( قوله:
 
, ويقال: الُخَزاعي

 
وائي ويقال: ابن أبي األسود الس 

, حليف ُقَريش.  العامري 

يف َخْيف منى, وعنه ابنه  ملسو هيلع هللا ىلصله صحبة, ِعَداُده يف الكوفيين, شهد الصالة مع النبي 

 جابر مات بمكة.

 يف جماعة. :أي «صَلة الصبح ملسو هيلع هللا ىلصأنه صلى مع رسول اهَّلل » قوله:

فأنكر عليهما النبي  :أي «إذ هو برجلين لم يصليا ملسو هيلع هللا ىلصفلما صلى رسول اهَّلل » قوله:

ألن من عادة من صنيعهما, وهو عدم صالهتما معه, ذلك الصنيع, وتعجب  ملسو هيلع هللا ىلص

 المسلمين.المسلم أن يصلي مع 

                                                           

وابن حبان  (,218)والرتمذي  (,071 ,070)وأبو داود  (,909)والنسائي  (,17474)أخرجه أحمد ( 1)

, (080رحمه اهلل يف صحيح أبي داود  )وصححه اإلمام األلباين , وهو حديث صحيح, (1010 ,1014)

(, وشيخنا الحجوري حفظه اهلل يف تحقيق الصغرى 1200واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 طلبهما. :أي «فدعا بهما» قوله:

ا بشيٍء خافا منه : «فجيء بهما ترعد فرائصهما» قوله: خشيا أن يكونا قد ألمَّ

 العقوبة, أو غير ذلك.

السؤال قبل المعاقبة, إذ أنه قد  فيه: « ما منعكما أن تصليا»فقال لهما: » قوله:

 يكون لصاحب الفعل عذر يرفع عنه العقوبة.

 أن صالة الجماعة واجبة, على ما تقدم بيانه. وفيه:

 قد صلينا يف بيوتنا, ويف أماكن نزولنا. :أي «قد صلينا يف رحالنا» قوله:

 ال تعيدا هذا الصنيع :أي «فَل تفعَل» قوله:

, فصليا معه» قوله: أعيدا  :أي «إذا صليتما يف رحالكما ثم أدركتم اْلمام ولم يصلِّ

 الصالة معه بنية النافلة.

 تكون لكما نافلة. :أي «فإنها لكم نافلة» قوله:

, » ت:ويف الباب عن أبي ذر ََلُة َمَعُهْم َفَصلِّ ََلَة ل َوْقت َها, َفإ ْن َأْدَرَكْتَك الصَّ َصلِّ الصَّ

ْيُت َفََل ُأَصلِّي  .(1) «َوََّل َتُقْل إ نِّي َقْد َصلَّ

ََلَة ل َوْقت َها, »ويف رواية لمسلم:  َها لََك َصلِّ الصَّ , َفإ نَّ َفإ ْن َأْدَرْكَتَها َمَعُهْم, َفَصلِّ

 .«َناف َلةٌ 

 .وال يجوز أن يصلي الفريضة مرتين

من حديث ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َيْعنِي َمْوَلى َمْيُموَنَة, َقاَل: : في سنن أبي داود ف

َعَلى اْلَباَلِط َوُهْم ُيَصل وَن, َفُقْلُت: َأاَل ُتَصلِّي َمَعُهْم, َقاَل: َقْد  - -َأَتْيُت اْبَن ُعَمَر 

 
ِ
ْيُت, إِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َتْين  », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّ ي َيْوٍم َمرَّ

 .(2) «ََّل ُتَصلُّوا َصََلة  ف 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 -َعْن ُسَلْيَماَن َمْوَلى َميُْموَنَة َقاَل: َرَأْيُت اْبَن ُعَمَر : ولفظ اإلمام النسائي يف سننه 

 -  ْحَمِن َما َلَك اَل ُتَصلِّي؟ َجالًِسا َعَلى اْلَباَلِط َوالنَّاُس ُيَصل وَن ُقْلُت: َيا َأَبا َعْبِد الرَّ

 
ِ
ْيُت. إِنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َتْين  ََّل »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: إِنِّي َقْد َصلَّ ي َيْوٍم َمرَّ

ََلُة ف   « ُتَعاُد الصَّ

(1). 

 .واهلل أعلم
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 االقتداء باإلمام وعدم مسابقته

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 401
ِ
َماُم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َل اْْل  َما ُجع  إ نَّ

, َفإ َذا َكبََّر َفَكبُِّروا, 
ُيْؤَتمَّ ب ه 

َوََّل ُتَكبُِّروا َحتَّى ُيَكبَِّر, َوإ َذا َرَكَع َفاْرَكُعوا, َوََّل َتْرَكُعوا َحتَّى ل 

ُهمَّ َربَّنَا َوَلَك اْلَحْمُد, َوإ َذا َسَجَد  َدُه, َفُقوُلوا: اللَّ
َع اهَّللُ ل َمْن َحم 

َيْرَكَع, َوإ َذا َقاَل َسم 

ا َتْسُجُدوا َحتَّى َيْسُجَد, وَ  َوََّل , َفاْسُجُدوا د 
ا, َوإ َذا َصلَّى َقاع  َيام 

ا َفَصلُّوا ق  م 
إ َذا َصلَّى َقائ 

ا َأْجَمع ينَ  ِحيَحْينِ  .َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوَهَذا َلْفُظهُ  .(1) «َفَصلُّوا ُقُعود   (.(2) َوَأْصُلُه فِي الصَّ

  الشرح: 

 وجوب متابعة اإلمام يف صالة الجماعة. الحديث لبيان نف المصساق 

  :حكم من مل يتابع إمامه يف صالة اجلماعة 

ر أن المأموم لم يتابع اإلمام فهل تكون صالته صحيحة, أم باطلة؟  فإذا ُقدِّ

 والصحيح أن صالته صحيحة مع اإلثم. :يف هذه المسألة العلماء اختلف

 من حديث أبي ُهَرْيَرَة في الصحيحين: ف
ِّ
َأَما َيْخَشى »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

, َأْن َيْجَعَل اهَّللُ َرْأَسُه َرْأَس  -َأْو: َّلَ َيْخَشى َأَحُدُكْم  -َأَحُدُكْم  َمام 
إ َذا َرَفَع َرْأَسُه َقْبَل اْل 

َماٍر, َأْو َيْجَعَل اهَّللُ ُصوَرَتُه ُصوَرَة  َمارٍ  ح   .(3) «ح 

 ملسو هيلع هللا ىلصبأن يعيد صالته, وألخرب النبي  ملسو هيلع هللا ىلصفلو كانت صالته باطلة, ألمره النبي 

 ببطالن صالته إذا لم يتابع إمامه. 

؛ ألنه مأمور من ربه ملسو هيلع هللا ىلصوتأخير البيان عن قت الحاجة ال يجوز يف حق النبي 

                                                           

( 722)حديث صحيح, وأصله يف الصحيحين, البخاري  (,9002) وأحمد(, 103)أخرجه أبو داود ( 1)

 .(111وصححه األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود ). (417), ومسلم (734)

 .(417)ومسلم  (,734)أخرجه البخاري ( 2)
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 .سبحانه وتعالى بالبالغ

 لُيقتدي به يف شؤون الصالة. :أي «إنما جعل اْلمام ليؤتم به» قوله:

 .ها معهإذا كرب تكبيرة اإلحرام, فكربو :أي «فإذا كبر فكبروا» قوله:

ففي فهي مخالفة تقدم أهنا زيادة ال تثبت, : «وَّل تكبروا حتى يكبر» قوله:

 .الصحيحين

 ال يدخل يف الصالة إال بعد دخول إمامه فيها. أن المصلي علىمع أن الواجب 

ثبت  لما, "إذا كرب فركع فاكربوا واركعوا"تقديره: : «وإذا ركع فاركعوا» قوله:

 ذلك يف بعض الروايات.

هذا هو الواجب, ولكن هذه اللفظة والزيادة لم : «وَّل تركعوا حتى يركع» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصتثبت عن النبي 

 .«فإذا قال: سمع اهَّلل لمن حمده, فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد» قوله:

  :حكم قول املأموم خلف إمامه مسع اهلل ملن محده 

, أن المأموم ال يشرع له أن يقول: ملسو هيلع هللا ىلصوهذا دليل لما قدمناه يف صفة صالة النبي 

 .وإنما هي يف حق اإلمام, والمنفردع اهلل لمن حمده, سم

, َوإَِذا َقاَل: َسِمَع اهلُل لَِمْن من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك في الصحيحين أيًضا: ف

 . (1) «الَحْمدُ ُلوا: َربَّنَا َوَلَك َحِمَدُه, َفُقو

صلوا كما »: ملسو هيلع هللا ىلصوإنما احتج من قال بالتسميع للمأموم بعموم حديث النبي 

 .أنه عام مخصوصمع  «رأيتموين أصلي

 إذا كرب وسجد, فاكربوا واسجدوا. :أي «إذا سجد فاسجدوا» قوله:
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َثنِي الَبَراُء ويف الصحيحين:   ْبُن َيِزيَد, َقاَل: َحدَّ
ِ
َوُهَو َغيُْر  -من طريق َعْبُد اهلل

نَّا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  », َقاَل: -َكُذوٍب 
َدُه, َلْم َيْحن  َأَحٌد م  َع اهَّللُ ل َمْن َحم 

إ َذا َقاَل: َسم 

يُّ 
ا َبْعَدُه  ملسو هيلع هللا ىلصَظْهَرُه, َحتَّى َيَقَع النَّب  ا, ُثمَّ َنَقُع ُسُجود  د   .(1) «َساج 

ا» قوله: ا فصلوا قيام   ٻ ٱ}: لقول اهلل هذا هو األصل, : «وإذا صلى قائم 

 .[239:]البقرة {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 . «إنما جعل اْلمام ليؤتم به, فَل تختلفوا عليه»: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي و

  :حكم القيام يف الصالة 

إال به لمن والقيام ركن من أركان الصالة المفروضة, كما سبق بيانه, وال تصح 

 يف صالة النافلة. فضيلةوهو مستحب وقدر عليه, 

ا أجمعين» قوله: ا فصلوا قعود  على  منسوخ حكم وهذا: «وإذا صلى قاعد 

 الصحيح من أقوال أهل العلم على ما يأيت.
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 وجوب االئتمام باإلمام

 - -َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  َوَعنْ ) – 402
ِ
َرَأى فِي  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل

ًرا وا ب ي, َوْلَيْأَتمَّ ب ُكْم َمْن َبْعَدُكمْ »َفَقاَل:  ,َأْصَحابِِه َتَأخ  ُموا َفاْئَتمُّ  (.َرَواُه ُمْسلِم   .(1) «َتَقدَّ

  الشرح: 

  وجوب متابعة اإلمام واإلقتداء به.ساق المصنف الحديث لبيان 

َماُم »ملسو هيلع هللا ىلص: وقد قال رسول اهلل  َل اْْل  ُيْؤَتمَّ ب ه  إ نََّما ُجع 
  .«اقتدوا بأئمتكم»: ملسو هيلع هللا ىلص, وقال «ل 

 .هو سعد بن مالك بن سنان الخدري : «وعن أبي سعيد الخدري » قوله:

 , وقد تقدمت ترجمته.ملسو هيلع هللا ىلصوهو من السبعة المكثرين يف رواية الحديث عن النبي 

ا ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهَّلل » قوله: عن الصفوف األَُول يف  :أي «رأى بأصحابه تأخر 

 .الجماعة, أو عن تكبيرة اإلحرام

وقد اختلف العلماء يف الصف األول هل هو الذي يلي اإلمام مباشرة ولو كان 

 .أم أنه الصف المتصل, وإلى هذا ذهب أحمد  امقطوعً 

  واختلف الناس يف الصف األول:  (:270/ 1فتح الباري )قال ابن رجب يف

 األمام بكل حال, أم الذي ال يقطعه شيء؟ وفيه قوالن للعلماء.هل هَو الذي يلي 

والمنصوص عن أحمد: أن الصف األول هَو الذي يلي المقصورة, وأن ما تقطعه 

: نقله عنه المروذي وأبو طالب وأحمد بن القاسم -المقصورة فليس هَو األول 

 وغيرهم.

ال يصلي فيها, هَو  سئل أحمد عن الصالة يف المقصورة؟ قاَل:وقال أبو طالب: 

 الذي يلي المقصورة, فيخرج من المقصورة فيصلي يف الصف األول.
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وروى وكيع عن عيسى الحناط, عن نافع, عن ابن عمر, أنه كاَن إذا حضرت 

 الصالة وهو يف المقصورة خرج إلى المسجد.

 وعن شعبة, عن الحكم, عن يحيى بن الجزار, قاَل: كاَن أصحاب عبد اهلل

 الصف األول الذي يلي المقصورة.يقولون:  --ن مسعوديعني: اب -

 وروي َذلَِك عن أبي عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود.

 المقصورة ليست من المسجد. وقال الشعبي: 

 .ذكر ذلك كله وكيع يف ))كتابه((

 فأما الصف الذي يقطعه المنرب, فهل هَو الصف األول, أم ال؟

: إن المنرب ال يقطع الصف, -والمروذي وغيرهما يف رواية أبي طالب  -قاَل أحمد 

 فيكون الصف األول الذي يلي اإلمام وإن قطعه المنرب, بخالف المقصورة.

 وتوقف يف َذلَِك يف رواية األثرم وغيره.

الصف األول هَو الذي يلي اإلمام بكل حال, ورجحه كثير من وقالت طائفة: 

 أصحابنا, ولم أقف على نص ألحمد به.

 الصف األول المراد به أول من يدخل المسجد للصالة فيِه.خرون: وقال آ

ال أعلم خالفا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصالة, وإن لم قاَل ابن عبد الرب: 

 يصل يف الصف األول, أفضل ممن تأخر ثم تخطى الصفوف إلى الصف األول.

اجل البكور إليه,  ويف هذا ما يوضح أن معنى فضل الصف األول: أنه ورد منقاَل: 

 أعلم. انتهى. -سبحانه وتعالى  -والتقدم. واهلل 

وحمل أحاديث فضل الصف األول على البكور إلى المسجد خاصة ال يصح, 

ومن تأمل األحاديث علم أن المراد بالصف األول الصف المقدم يف المسجد, ال 

 ـاه تحتمل غير َذلَِك.
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أمرهم بالتقدم إلى الصفوف  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «تقدموا فأتموا بي»فقال: » قوله:

 األَُول.

وا »يف صحيحه:  وذلك ألن حديث الباب له تتمة عند اإلمام مسلم  ُموا َفْأَتمُّ َتَقدَّ

َرُهُم اهَّللُ  ُروَن َحتَّى ُيَؤخِّ  .(1) «ب ي, َوْلَيْأَتمَّ ب ُكْم َمْن َبْعَدُكْم, ََّل َيَزاُل َقْوٌم َيَتَأخَّ

 اقتدوا, واهتدوا بي, يف طريقة صالتكم. :أي «فأتموا بي» قوله:

إنما »: ملسو هيلع هللا ىلص, وفيه: قال النبي ألن اإلمام يؤتم به, كما سبق يف حديث أبي هريرة 

 , وهو يف الصحيحين.«جعل اْلمام ليؤتم به, فَل تختلفوا عليه

 .«َوْلَيْأَتمَّ ب ُكْم َمْن بَْعَدُكمْ » قوله:

  النووياإلمام قال  (4 /109 :) يَن َعَلى َأْفَعالِي َأْي َيْقَتُدوا بِي ُمْسَتِدلِّ

ِذي اَل َيَراُه َواَل َيْسَمُعُه َعَلى َماِم الَّ  بَِأْفَعالُِكْم َفِفيِه َجَواُز اْعتَِماِد اْلَمْأُموِم فِي ُمَتاَبَعِة اإْلِ

اَمُه َيَراُه ُمَتابًِعا لإِْلَِمامِ   ـاه .ُمَبلٍِّغ عنه أوصف ُقدَّ

مكربات صوت ترفع القراءة, والتكبير, ونحو  ملسو هيلع هللا ىلص عهد النبي ذ لم يكن هنالك يفإ

 ذلك.

, وربما كان مبلغا فإن أبا بكر ت فكان كل صف يقتدي بمن أمامه من الصفوف

 .ملسو هيلع هللا ىلصكان يسمع الناس تكبير رسول اهلل 

َرُهُم اهَّللُ »ويف مسلم:  ُروَن َحتَّى ُيَؤخِّ أي عن الصفوف األول,  «ََّل َيَزاُل َقْوٌم َيَتَأخَّ

 . أفاده النووي فضله ورفع المنزلة والعلم ونحوه,حتى يؤخرهم اهلل عن رحمته و

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه:

 صيحة لمن يليك.نال وفيه:

 ن خير الصفوف أولها, وشرها آخرها.إ وفيه:
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االقتداء بالصفوف التي وأما االهتداء واالقتداء يكون باإلمام, إن اإلتمام و وفيه:

 .لإلماموإال فأصل المتابعة عده إنما يطلق ذلك من باب التجوز, ب

وقد ذهب بعض أهل العلم يف كل ما يفعله اإلمام استدالال بعموم الحديث, 

 , فإذا لم يأت به ملسو هيلع هللا ىلصوالصحيح أنه ال يتبع إال فيما ثبت عم النبي 

, واهلل «كما رأيتموين أصلي صلوا»: ملسو هيلع هللا ىلصاإلمام جاء به المأموم لقول رسول اهلل 

 .أعلم
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 الجماعة في النافلة

ُحْجَرة   - ملسو هيلع هللا ىلص -اْحَتَجَر َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل:  -  -َزْيِد ْبِن َثابٍِت  َوَعنْ ) – 403

َجاٌل, َوَجاُءوا ُيَصلُّوَن ب َصََلت ه   يَها, َفَتَتبََّع إ َلْيه  ر 
 .اْلَحِديَث ...«ب َخَصَفٍة, َفَصلَّى ف 

 إ َّلَّ اْلَمْكُتوَبةَ »َوفِيِه: 
  (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(1) «َأْفَضُل َصََلة  اْلَمْرء  ف ي َبْيت ه 

  الشرح: 

 .اساق المصنف الحديث لبيان جواز الجماعة يف النافلة أحيانً 

هو من صغار األنصار, وهو من  زيد بن ثابت : «وعن زيد بن ثابت » قوله:

 .ممن جمع القرآن بأمر من أبي بكر الصديق , وملسو هيلع هللا ىلصبي كتَّاب الوحي للن

 .من الراسخين يف العلم, وهو من علماء الصحابة  وكان زيد بن ثابت 

 أن يتعلم العربية لغة اليهود, فتعلمها يف سبعة عشر يوًما. ملسو هيلع هللا ىلصوأمره النبي 

, أنه قال: َقاَل لِي من حديث َزْيُد ْبُن َثابٍِت : كما ثبت ذلك يف مسند أحمد 

 
ِ
ي ُكتٌُب "»: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

َها َتْأت ين  يََّة؟ إ نَّ
ْرَيان  ُن السُّ

َقاَل: ُقْلُت: ََّل. َقاَل:  "ُتْحس 

ْمَها " ا  "َفَتَعلَّ ي َسبَْعَة َعَشَر َيْوم 
ْمُتَها ف   .(2) «َفتََعلَّ

جعل له يف المسجد مكاًنا  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «حجرة ملسو هيلع هللا ىلصاحتجر رسول اهَّلل » قوله:

 يدخل فيه, ويحتجر فيه عن الناس.

وكانت هذه الحجرة من الخصف, وهو شيء منسوج من الخوص, وهو ورق 

 النخل.

 .الجلوس عليهإذ كانوا يتخذون هذا الخصف للباس, أي للنوم, و

                                                           

 .(791)ومسلم  (,731)أخرجه البخاري ( 1)
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 صلى بداخله حتى ال يراه الناس.  :أي «فصلى فيه» قوله:

 , ولم يرد أن يخرج منه.ملسو هيلع هللا ىلصأو أنه كان محل اعتكافه فصلى فيه النبي 

نادى صاحبه, يصلي, فكل  ملسو هيلع هللا ىلصأي حين رأوا النبي : «فتتبع إليه رجال» قوله:

حتى أهنم  كانوا يف الليلة الثانية أكثر من الليلة األولى, وكانوا وحثه على تلك الصالة, 

 .عجز عنهم لشدة الزحامحتى اغتص المسجد والثالثة أكثر من الليلة الثانية,  يف الليلة

ْن ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  », قالت: من حديث َعائَِشَة في الصحيحين: ف , َخَرَج م 

ُثوَن  , َفَأْصَبَح النَّاُس َيَتَحدَّ
َجاٌل ب َصََلت ه  , َفَصلَّى ر  د  ْيل  َفَصلَّى ف ي اْلَمْسج  َجْوف  اللَّ

نُْهْم, َفَخَرَج َرُسوُل اهَّلل  
,  ملسو هيلع هللا ىلصب َذل َك, َفاْجَتَمَع َأْكَثُر م  ْوا ب َصََلت ه  , َفَصلَّ ْيَلة  الثَّان َية  ف ي اللَّ

ْوا َفَأْصَبَح النَّ  , َفَخَرَج َفَصلَّ ْيَلة  الثَّال َثة  َن اللَّ د  م  اُس َيْذُكُروَن َذل َك, َفَكُثَر َأْهُل اْلَمْسج 

ْم َرُسوُل ا , َفَلْم َيْخُرْج إ َليْه 
ُد َعْن َأْهل ه  اب َعُة َعَجَز اْلَمْسج  ْيَلُة الرَّ  اللَّ

ا َكاَنت  , َفَلمَّ
هَّلل  ب َصََلت ه 

َجاٌل م  ملسو هيلع هللا ىلص َق ر  ْم َرُسوُل اهَّلل  , َفطَف  ََلَة, َفَلْم َيْخُرْج إ َليْه  َحتَّى َخَرَج  ملسو هيلع هللا ىلصنُْهْم َيُقوُلوَن: الصَّ

َد, َفَقاَل:  , ُثمَّ َتَشهَّ ا َقَضى اْلَفْجَر َأْقَبَل َعَلى النَّاس   اْلَفْجر , َفَلمَّ
ُه لَْم »ل َصََلة  ا َبْعُد, َفإ نَّ َأمَّ

يَْلَة,  ُزوا َيْخَف َعَليَّ َشْأُنُكُم اللَّ ْيل  َفتَْعج  يُت َأْن ُتْفَرَض َعَلْيُكْم َصََلُة اللَّ نِّي َخش 
َوَلك 

 .(1)«َعنَْها

 .جواز صالة النافلة يف جماعة فيه: «َوَجاُءوا ُيَصلُّوَن ب َصََلت ه  » قوله:

عمدة يف باب صالة ألحاديث تعترب من وهذا الحديث مع ما ثبت يف بابه من ا

  .جمع هبم يف رمضان يف المسجد ملسو هيلع هللا ىلصالرتاويح, ألن النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصُقْمنَا َمَع َرُسول  اهَّلل  », قال: من حديث الن ْعَماَن ْبَن َبِشيٍر في سنن النسائي: ف

, ُثمَّ ُقْمنَا َمَعُه َلْيَلَة َخْمٍس 
ل  ْيل  اْْلَوَّ  اللَّ

ْشر يَن إ َلى ُثُلث  ف ي َشْهر  َرَمَضاَن َلْيَلَة َثََلٍث َوع 

َك  ْشر يَن َحتَّى َظنَنَّا َأْن ََّل ُنْدر 
, ُثمَّ ُقْمنَا َمَعُه َلْيَلَة َسْبٍع َوع  ْيل   اللَّ

ْشر يَن إ َلى ن ْصف  َوع 
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ُحوَر , وَ «اْلَفََلَح  وَنُه الس   .(1) «َكاُنوا ُيَسم 

 النسائي.عند  أبي ذر  بنحوه عنوجاء 

يَث » قوله:  .هاختصر أنه :أي «اْلَحد 

  , َقاَل: اْحتََجَر َرُسوُل َعْن َزْيِد ْبِن َثابٍِت  ولفظه يف الصحيحين:
ِ
ُحَجْيَرًة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 
ِ
َفًة, َأْو َحِصيًرا, َفَخَرَج َرُسوُل اهلل ُيَصلِّي فِيَها, َفَتَتبََّع إَِلْيِه ِرَجال  َوَجاُءوا  ملسو هيلع هللا ىلصُمَخصَّ

 
ِ
َعنُْهْم َفَلْم َيْخُرْج إَِلْيِهْم,  ملسو هيلع هللا ىلصُيَصل وَن بَِصالَتِِه, ُثمَّ َجاُءوا َلْيَلًة َفَحَضُروا, َوَأْبَطَأ َرُسوُل اهلل

 َفَرَفعُ 
ِ
َما »: ملسو هيلع هللا ىلصوا َأْصَواَتُهْم َوَحَصُبوا الَباَب, َفَخَرَج إَِلْيِهْم ُمْغَضًبا, َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهلل

ُكْم, َفإ نَّ 
َلَة  ف ي ُبُيوت  ُه َسيُْكَتُب َعَلْيُكْم, َفَعَليُْكْم ب الصَّ يُعُكْم َحتَّى َظنَنُْت َأنَّ

َزاَل ب ُكْم َصن 

َلََة الَمْكُتوَبةَ َخْيَر َصَلَة  الَمْرء  ف    إ َّلَّ الصَّ
 . «ي َبْيت ه 

, واألمر يف هذا الموطن لالستحباب, وليس للوجوب, ألن ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أمر من النبي 

 .قد صلى يف غير بيته, كما سبق ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 إ َّلَّ اْلَمْكُتوَبةَ » قوله:
 .«َأْفَضُل َصََلة  اْلَمْرء  ف ي َبْيت ه 

 من حديث َجابٍِر  :مسلمويف 
ِ
إ َذا َقَضى َأَحُدُكُم »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْن َصََلت ه   ٌل ف ي َبْيت ه  م  , َفإ نَّ اهَّللَ َجاع 
ْن َصََلت ه  يب ا م 

ه , َفْلَيْجَعْل ل َبْيت ه  َنص  د  ََلَة ف ي َمْسج   الصَّ

ا  .(2)«َخْير 

 ْبِن َشِقيٍق, َقاَل: َسَألْ مسلم: عند و
ِ
وِل َعائَِشَة َعْن َصاَلِة َرُس  ُت من حديث َعبِْد اهلل

 
ِ
ِعِه؟ َفَقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ا, ُثمَّ َيْخُرُج َفُيَصلِّي », َعْن َتَطو  ي َقْبَل الظُّْهر  َأْربَع 

ي بَْيت 
َكاَن ُيَصلِّي ف 

, َوَكاَن ُيَصلِّي ب النَّاس  اْلَمْغر َب, ُثمَّ َيْدُخ  , ُثمَّ َيْدُخُل َفُيَصلِّي َرْكَعَتْين  ُل َفُيَصلِّي ب النَّاس 

يْل   َن اللَّ , َوَكاَن ُيَصلِّي م  َشاَء, َوَيْدُخُل بَْيت ي َفُيَصلِّي َرْكَعَتْين 
, َوُيَصلِّي ب النَّاس  اْلع  َرْكَعَتْين 

                                                           

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.1101أخرجه النسائي )( 2)

 (.779أخرجه مسلم )( 1)



النافلة 

 

075 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ا, َوَكانَ  د 
يَل  َقاع  ا, َوَلْيَل  َطو  م 

يَل  َقائ  ْتُر, َوَكاَن ُيَصلِّي َلْيَل  َطو  يه نَّ اْلو 
إ َذا  ت ْسَع َرَكَعاٍت ف 

ٌد, َوَكاَن إ َذا  ا َرَكَع َوَسَجَد َوُهَو َقاع  د 
َقَرَأ َوُهَو َقائ ٌم َرَكَع َوَسَجَد َوُهَو َقائ ٌم, َوإ َذا َقَرَأ َقاع 

 .(1) «َطَلَع اْلَفْجُر َصلَّى َرْكَعَتْين  

يِّ », َقاَل: من حديث اْبِن ُعَمر ويف الصحيحين: 
ْيُت َمَع النَّب  َسْجَدَتْين   ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّ

 , , َوَسْجَدَتْين  َبْعَد الع َشاء  َقْبَل الظُّْهر , َوَسْجَدَتْين  َبْعَد الظُّْهر , َوَسْجَدَتْين  َبْعَد الَمْغر ب 

ي َبيْت ه  
ا الَمْغر ُب َوالع َشاُء َفف  , َفَأمَّ

 .(2) «َوَسْجَدَتْين  بَْعَد الُجُمَعة 

  :األفضل يف صالة الرتاويح 

 أفضل. البيتيف  أن قيام رمضانعلى  ديث احتج اإلمام الوادعي هبذا الحو

قال فيه:  ملسو هيلع هللا ىلصهذا الحديث يف صالة قيام رمضان, والنبي : فقال شيخنا الوادعي 

َلَة  » ُكْم, َفإ نَّ َأْفَضَل الصَّ
َها النَّاُس ف ي ُبُيوت  ُكْم, َفَصلُّوا َأيُّ

ْن َصن يع  ي َرَأْيُت م  َقْد َعَرْفُت الَّذ 

 إ َّلَّ الَمْكُتوَبةَ 
ي َبيْت ه 

 .«َصَلَُة الَمْرء  ف 

من حديث  وغيره: في سنن أبي داود وصالة المرأة للمفروضة يف بيتها أفضل ف

 بن مسعود 
ِ
 َعْبِد اهلل

ِّ
ْن َصََلت َها », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي َصََلُة اْلَمْرَأة  ف ي َبْيت َها َأْفَضُل م 

ْن َصََلت َها ف ي َبْيت َهاف ي ُحْجَرت َها,  َها َأْفَضُل م   .(3) «َوَصََلُتَها ف ي َمْخَدع 

 .واهلل أعلم
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 إمامة المتنفل للمفترض

َل َعَلْيِهْم, َفَقاَل "َقاَل:  --َجابِرٍ  َوَعنْ ) – 404 َصلَّى ُمَعاذ  بَِأْصَحابِِه اْلِعَشاَء, َفَطوَّ

 
 
اَأُتر يُد » - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِي الشَّْمِس } بـ : َأَمْمَت النَّاَس َفاْقَرأْ  إ َذا ?َأْن َتُكوَن َيا ُمَعاُذ َفتَّان 

 ڳ ڳ},  [1:]العلق {چ چ چ}, َو [1:]األعلى {ڻ ڻ ڻ ں}, َو {َوُضَحاَها

 (.ُمتََّفق  َعَلْيِه, َواللَّْفُظ لُِمْسلِمٍ  .(1)«[1:]الليل {ڳ ڳ

  الشرح: 

 .كسوالعجواز إمامة المتنفل بالمفرتض,  الحديث لبيان نف المصساق 

  :يف هذه المسألة اءاختلف العلم وقد 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, وقد أقره النبي الباب لحديثذلك,  جوازوالصحيح 

 : في الصحيحينف
ِ
َكاَن ُمَعاُذ بُْن َجَبٍل ُيَصلِّي » , َقاَل: من حديث َجابَِر ْبَن َعبِْد اهلل

يِّ 
ُجُل, ملسو هيلع هللا ىلصَمَع النَّب  ُع, َفَيُؤمُّ َقْوَمُه, َفَصلَّى الع َشاَء, َفَقَرَأ ب اْلَبَقَرة , َفاْنَصَرَف الرَّ , ُثمَّ َيْرج 

يَّ 
نُْه, َفَبَلَغ النَّب 

ا َتنَاَوَل م  َأْو َقاَل:  -َثالََث مَِراٍر  «َفتَّاٌن, َفتَّاٌن, َفتَّانٌ »َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَكَأنَّ ُمَعاذ 

ن ا, فَ »
ن ا, َفات 

ن اَفات 
لِ  - «ات  و: « َوَأَمَرُه بُِسوَرَتْيِن مِْن َأْوَسِط الُمَفصَّ  «َّلَ َأْحَفُظُهَما», َقاَل َعْمر 

(2). 

كان يصلي مع  ومع ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن معاذ بن جبل 

 نافلًة, تطوًعا, ثم يرجع إلى قومه فيصلي هبم فريضة يف حقه وحقهم. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

نافلة مع  ملسو هيلع هللا ىلصأن يجعل صالته خلف النبي  وهذا قول ضعيف؛ ما كان لمعاذ 

 وجود الفريضة, ثم يرجع فيصلي الفريضة مع قومه.
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 أزكى وأطيب من أي صالة أخرى. ملسو هيلع هللا ىلصفإن الصالة خلف النبي 

 كلما زاد العدد يف الجماعة زاد األجر, لما ثبت ذلك يف سنن أبي داود: و

 ْبِن َكْعٍب 
ِّ
  من حديث ُأَبي

ِ
ْبَح, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َصلَّى بِنَا َرُسوُل اهلل َيْوًما الص 

, َقاُلوا: اَل, َقاَل:  , َقاُلوا: اَل, َقاَل: َأَشاِهد  ُفاَلن  ََلَتيْن  َأْثَقُل »َأَشاِهد  ُفاَلن  إ نَّ َهاَتْين  الصَّ

يَن, َوَلْو َتْعَلُموَن َما ف يه مَ  َلَوات  َعَلى اْلُمنَاف ق  َكب  الصَّ ا َعَلى الرُّ ا َْلََتْيُتُموُهَما, َوَلْو َحْبو 

يَلُتُه ََّلْبَتَدْرُتُموُه, َوإ نَّ 
ْثل  َصفِّ اْلَمََلئ َكة  َوَلْو َعل ْمُتْم َما َفض  َل َعَلى م  فَّ اْْلَوَّ َوإ نَّ الصَّ

ْن َصََلت ه  َوْحَدُه, َوَصََلُتُه  ُجل  َأْزَكى م  ُجل  َمَع الرَّ ْن َصََلت ه  َصََلَة الرَّ ُجَلْين  َأْزَكى م  َمَع الرَّ

, َوَما َكُثَر َفُهَو َأَحبُّ إ َلى اهَّلل  َتَعاَلى ُجل   .(1) «َمَع الرَّ

  من الفقه جواز صالة  :فيه (:170/ 1معالم السنن )قال الخطابي يف

هي الفريضة وإذا كان قد  ملسو هيلع هللا ىلصالمفرتض خلف المتنفل ألن صالة معاذ مع رسول اهلل 

 صلى فرضه كانت صالته بقومه نافلة له.

دليل على جواز إعادة صالة يف يوم مرتين إذا كان لإلعادة سبب من  :وفيه

 األسباب التي تعاد لها الصلوات.

واختلف الناس يف جواز صالة المفرتض خلف المتنفل. فقال مالك إذا اختلفت 

الصالة لم يعتد المأموم بما صلى معه واستأنف نية اإلمام والمأموم يف شيء من 

 يجزئوكذلك قال الزهري وربيعة. وقال أصحاب الرأي إن كان اإلمام متطوعا لم 

من خلفه الفريضة. وإن كان اإلمام مفرتضا وكان من خلفه متطوعا كانت صالهتم 

 جائزة وجوزوا صالة المقيم خلف المسافر. وفرض المسافر عندهم ركعتان.

صالة المفرتض خلف المتنفل جائزة  :لشافعي واألوزاعي وأحمد بن حنبلوقال ا

أن صالة معاذ مع  اوهو قول عطاء وطاوس. وقد زعم بعض من لم ير ذلك جائزً 
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نافلة وبقومه فريضة وهذا فاسد إذ ال يجوز على معاذ أن يدرك الفرض  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

بالنفل  ويقنع من ذلكأفضل العمل مع أفضل الخلق فيرتكه ويضيع حظه منه  وهو

 الذي ال طائل فيه. 

العشاء  ملسو هيلع هللا ىلصويدل على فساد هذا التأويل قول الراوي كان يصلي مع رسول اهلل 

إذا أقيمت الصالة فال صالة إاّل المكتوبة  ملسو هيلع هللا ىلصوالعشاء هي صالة الفريضة وقد قال 

 ملسو هيلع هللا ىلصفلم يكن معاذ يرتك المكتوبة بعد أن شهدها وقد أقيمت وقد أثنى عليه رسول اهلل 

  ـاهبالفقه فقال أفقهكم معاذ. 

 حديث على مشروعية الجرح لمستحقه.هبذا الواستدل العلماء رحمة اهلل عليهم: 

بصنيعك هذا, ال بقولك, فإن الصنيع قد  :أي «?َأُتر يُد َأْن َتُكوَن َيا ُمَعاُذ َفتَّان ا» قوله:

 يكون فيه فتنة.

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة في الصحيحين: ف 
ِ
إ َذا َصلَّى »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

يَم َوالَكب يَر, َوإ َذا َصلَّى َأَحُدُكْم  ق  ع يَف َوالسَّ نُْهُم الضَّ
ْف, َفإ نَّ م  , َفْلُيَخفِّ لنَّاس 

َأَحُدُكْم ل 

ْل َما َشاءَ   َفْليَُطوِّ
ه  نَْفس 

 .(1)«ل 

ثم ذكر  "َباُب الَغَضِب فِي الَمْوِعَظِة َوالتَّْعلِيِم, إَِذا َرَأى َما َيْكَرهُ " ففي البخاري:

َلََة »َقاَل:  حديث َأبِي َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ  ُك الصَّ , َّلَ َأَكاُد ُأْدر 
َقاَل َرُجٌل َيا َرُسوَل اهَّلل 

يَّ 
ُل ب نَا ُفَلٌَن, َفَما َرَأْيُت النَّب  ا ُيَطوِّ مَّ

ئ ٍذ, َفَقاَل: ف   ملسو هيلع هللا ىلصم  ْن َيْوم  َظٍة َأَشدَّ َغَضب ا م 
َها »ي َمْوع  َأيُّ

ع يَف,  ُم الَمر يَض, َوالضَّ ْف, َفإ نَّ ف يه  ُروَن, َفَمْن َصلَّى ب النَّاس  َفْلُيَخفِّ ُكْم ُمنَفِّ النَّاُس, إ نَّ

 .(2)«َوَذا الَحاَجة  

 من حديث َأَنَس ْبَن َمالٍِك في الصحيحين: ف
َّ
َثُه َأنَّ النَّبِي إ نِّي »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َحدَّ
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ا  مَّ
ُز ف ي َصَلَت ي م  , َفَأَتَجوَّ يِّ

ب  يُد إ َطاَلتََها, َفَأْسَمُع بَُكاَء الصَّ  َوَأَنا ُأر 
َلَة  ي الصَّ

َْلَْدُخُل ف 

ْن ُبَكائ ه   ه  م   ُأمِّ
ة  َوْجد  دَّ

ْن ش   .(1)«َأْعَلُم م 

 فليس الغرض التطويل مطلًقا, وال , فقه دقيق, يحتاج أن يفهمه األئمة هذاو

 التقصير مطلًقا, لكن الغرض هو النظر إلى حاجة المصلين.

فإن رأى اإلمام من المصلين حًبا للتطويل؛ طول يف صالته ولكن دون أن يشق 

 عليهم, فيقرأ قراءة متقاربة.

بأمر من األمور, فله أن يتجوز  وإن رأى أهنم مشغولون, أو رأى أحدهم قد شغل

يف صالته, ويخفف عليهم؛ حتى ال يشق عليه, وال تحصل لمن شغل الفتنة من 

 تطويل القراءة يف الصالة.

 مسلم: يف و
 
 من حديث  ُعْثَماُن ْبُن َأبِي اْلَعاِص الثََّقِفي

َّ
ُأمَّ »َقاَل َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

, إِنِّي َأِجُد فِي َنْفِسي َشْيًئا َقاَل:  «َقْوَمَك 
ِ
َفَجلََّسنِي بَْيَن  «اْدُنهْ »َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

. ُثمَّ َقاَل:  َّ
ُه فِي َصْدِري َبْيَن َثْدَيي ْل »َيَدْيِه, ُثمَّ َوَضَع َكفَّ َفَوَضَعَها فِي َظْهِري َبيَْن  «َتَحوَّ

, ُثمَّ َقاَل:  َّ
ُم اْلَكب يَر, َوإ نَّ ف يه ُم ُأمَّ قَ »َكتَِفي يه 

ْف, َفإ نَّ ف  ا َفْلُيَخفِّ ْوَمَك. َفَمْن َأمَّ َقْوم 

, َوإ َذا َصلَّى َأَحُدُكْم َوْحَدُه, َفْليَُصلِّ  ْم َذا اْلَحاَجة  ع يَف, َوإ نَّ ف يه  ُم الضَّ اْلَمر يَض, َوإ نَّ ف يه 

 .(2)«َكْيَف َشاءَ 

َد إ  »ويف رواية:  ُر َما َعه  ََلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصَليَّ َرُسوُل اهَّلل  آخ  ُم الصَّ فَّ ب ه 
ا, َفَأخ   .«إ َذا َأَمْمَت َقْوم 

 األفضل يف الصالة التخفيف: و 

 بالتخفيف يف الصالة, تألًفا لهم, ورحمة هبم. ملسو هيلع هللا ىلصفكم أمر النبي 

يخرج اإلمام من الصالة, وقد فألننا رأينا أن التطويل أحياًنا يسبب مشقة يف القلب, 
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 طالب علم. نخلفه, وحتى ولو كان بيضاق صدر من 

 من حديث َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة  في مسلم:ف, ملسو هيلع هللا ىلصآخر فعل النبي  والتخفيف

يَّ »َقاَل: 
يد  َوَكاَن َصََلُتُه َبْعُد  ملسو هيلع هللا ىلصإ نَّ النَّب  َكاَن َيْقَرُأ ف ي اْلَفْجر  ب  ق َواْلُقْرآن  اْلَمج 

ا يف   .(1)«َتْخف 

 {ڻ ڻ ڻ ڻ ں}, وَ {الشَّْمِس َوُضَحاَها}إ َذا َأَمْمَت النَّاَس َفاْقَرْأ: ب ـ » قوله:

 .«[1:]الليل {ڳ ڳ ڳ ڳ}, [1:]العلق {چ چ چ}, َو [1:]األعلى

 من وسط المفصل. أي

 تسمية السورة بأول آية منها, أو ببعض آياهتا. وفيه:

لفظ اإلمام مسلم يف  ساق المنصف  :أي «متفق عليه, واللفظ لمسلم» قوله:

 صحيحه, والحديث يف الصحيحين.

ُثمَّ َأَتى َقْوَمُه »مسلم َقاَل:  أخرجها من طريق محمد بن عباد وجاءت زيادة شاذة

َم ُثمَّ َصلَّى َوْحَدُه َواْنَصَرَف  ُهْم َفاْفَتَتَح ب ُسوَرة  اْلَبَقَرة  َفاْنَحَرَف َرُجٌل َفَسلَّ  .(2) ..«.َفَأمَّ

 انصرف من الصالة بدون سالم.  والصحيح أنه

  :كيفية االنصراف من الصالة 

 االنصراف من الصالة يكون بأحد أمور: و

 .وحده على ما مضى من صالتهصلي ينصرف من الصالة ويأن األول: 

 .ويشرع يف صالة من أولها, واهلل أعلمنصرف عن الجماعة, ي أنالثاين: 
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 «...ريسار أبي بكفجاء حتى جلس عن » :حديث

  -- َعائَِشةَ  َوَعنْ ) – 400
ِ
ِة َصاَلِة َرُسوِل اهلل بِالنَّاِس, َوُهَو  - ملسو هيلع هللا ىلص -فِي قِصَّ

ا, »َقاَلْت:  -َمِريض   س 
َفَجاَء َحتَّى َجَلَس َعْن َيَسار  َأب ي َبْكرٍ, َفَكاَن ُيَصلِّي ب النَّاس  َجال 

يِّ 
 النَّب 

ي َأُبو بَْكرٍ ب َصََلة 
ا, َيْقتَد  م 

ي النَّاُس ب َصََلة  َأب ي َبْكرٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَأُبو َبْكرٍ َقائ 
 .(1)«َوَيْقَتد 

 (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ 

  الشرح: 

 .النسخ للجلوس خلف اإلمام الحديث واختصره لبيان المصنف ساق 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال: وقد 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المتعين على المأتمين خلف اإلمام األول: 

 الجلوس إذا صلى جالًسا.

 بأحاديث يف الباب.واستدلوا 

, ذهب اإلمام البخاري, والحميدي, ومن المتأخرين اإلمام الوادعي الثاين: 

 إلى أن األمر بالجلوس خلف اإلمام الجالس يف الجماعة قد نسخ بحديث عائشة 

 يف الباب.

خلفه قائًما, والناس خلف أبي  صلى جالًسا, وأبو بكر الصديق  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فإن

 .قياًما بكر الصديق 

يِر, َقاَل: يف مسلم: و خِّ يُثُه  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  »عن َأبي اْلَعاَلِء اْبُن الشِّ َينَْسُخ َحد 

ا ا, َكَما َينَْسُخ اْلُقْرآُن َبْعُضُه َبْعض   .(2)«َبْعُضُه َبْعض 
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 .قياًما بصالة أبي بكر الصديق  إنما صلى الصحابة وقال المخالفون: 

 قوله:وأما , ملسو هيلع هللا ىلصصلى مقتدًيا بالنبي  قد وضحت الرواية بأن أبا بكر فيقال لهم: 

بل لصالة إمامان, لأن  , فليس معناه«ة أبي بكر الصديق والناس يقتدون بصَل»

, واقتدى الناس بأبي ملسو هيلع هللا ىلصاقتدى بالنبي  , ولكن الحال أن أبا بكر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  إمامها

 ؛ ألهنم يسمعونه ويرونه.بكر 

 .علم إلى الجمع بين األحاديثأحمد وغيره من أهل ال ذهب اإلمامالثالث: 

فقالوا: األمر الذي جاء يف األحاديث بالجلوس خلف اإلمام إذا صلى جالًسا, 

يف  كما يف حديث عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصصرف من الوجوب إلى االستحباب, لفعل النبي 

 الباب.

صالة الجماعة  وهو قريب من القول الثالث, أهنم فرقوا بين اإلمام إذا ابتدأالرابع: 

يف الباب,  ثم جلس, كما هو الشأن يف حديث الباب, فقالوا: حديث عائشة  اقائمً 

وجلس,  ملسو هيلع هللا ىلص, ثم جاء النبي ابدأ صالة الجماعة قائمً  فيه: أن أبا بكر الصديق 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفاستمر الناس يف صالهتم قياًما ولم ينكر عليهم النبي 

فالمستحب أن يصلي من خلف جلوًسا, ال  اوأما إذا بدأ اإلمام صالته جالًس 

 وهذا القول رواية عن أحمد, واهلل أعلم.وًبا, جمًعا بين األدلة المتقدمة, وج

  قال الحافظ ابن رجب :وأما الكالم َعَلى دعوى النسخ,  يف فتح الباري

َعَلى َقْوِل من َقاَل: إن َأَبا َبْكر َكاَن مأموًما, فأما َعَلى َقْوِل من َقاَل: إنه َكاَن إماًما, وكان 

 
ّ
يأتم بِِه, كما تقدم َعن َمالِك وغيره, فال داللة فِي الَحِدْيث حينئذ َعَلى  - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّبِي

 أن اإلئتمام بالقاعد بالكلية.

 ا من َقاَل: وأم
ّ
 واإلمام أحمد - ملسو هيلع هللا ىلص -إن اإلمام َكاَن ُهَو النَّبِي

ّ
افِِعي , كما قاله الشَّ

 فيها 
ْ
تِي والبخاري واألكثرون, فالجمع َبْين َهَذا الَحِدْيث وبين األحاديث المتقدمة الَّ
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 األمر بالجلوس فِي الصالة من وجهين:

تمين بأبي َبْكر ائتموا بإمام ابتدأ أن المؤ: -أحدهما: َوُهَو الَِّذي ذكره اإلمام أحمد 

 
ّ
انتقلوا إلى اإلتمام  - ملسو هيلع هللا ىلص -هبم الصالة َوُهَو قائم, ُثمَّ لما انتقلت مِنُْه اإلمامة إلى النَّبِي

 بقاعد, فأتموا خلفه قياًما البتدائهم الصالة خلف إمام قائم.

ءه جلوًسا, إن ابتدأ هبم اإلمام الصالة جالًسا صلوا ورافعلى َهَذا التقرير نقول: 

وإن ابتدأ هبم قائًما ُثمَّ اعتل فجلس أتموا خلفه قياًما. ومنهم من َقاَل: إنه تصح هنا 

صالة المأمومين خلفه قياًما إذا جلس فِي أثناء صالته لعلة, وسواء َكاَن إمام حي أو 

اَن َلْم يكن, بخالف ابتداء صالة القائم خلف الجالس, فإهنا ِعنَْد اإلمام أحمد إال إذا كَ 

إمام الحي, وجلس لمرض يرجى برؤه خاصة, فإنه يغتفر فِي االستدامة َما ال يغتفر 

 فِي االبتداء.

 وممن َقاَل َذلَِك من أصحابنا: أبو الفتح الحلواين.

أن تحمل أحاديث األمر بالقعود َعَلى االستحباب, وحديث صالته فِي والثاين: 

يأتموا بالقاعد قياًما, فيكون  مرضه من غير أمر لهم بالجلوس َعَلى جواز أن

 المأمومون مخيرين َبيْن األمرين, وإن َكاَن الجلوس أفضل.

وهذا يتخرج َعَلى َقْوِل من َقاَل: إهنم إذا ائتموا بالجلوس قياًما صحت صالهتم, 

 وقد اختلف أصحابنا فِي َذلَِك َعَلى وجهين.

َوُهَو متجه َعَلى َقْوِل اإلمام وظهر لِي وجه ثالث فِي الجمع َبْين هذه األحاديث, 

 
ّ
َكاَن إماًما ألبي َبْكر, وكان أبو َبْكر إماًما للناس, فكانت تلك  - ملسو هيلع هللا ىلص -أحمد: أن النَّبِي

 الصالة بإمامين.

وحينئذ فيقال: لما اجتمع فِي هذه الصالة إمامان, أحدهما جالس واآلخر قائم 

ئم؛ فإن األصل القيام, وقد اجتمع صلى المأمومون خلفهما قياًما اتباًعا إلمامهم القا
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موجب للقيام عليهم, وموجب للقعود أو مبيح َلُه, فغلب جانب القيام؛ ألنه األصل, 

  ـاهكما إذا اجتمع فِي حل الصيد أو األكل مبيح وحاظر, فإنه يغلب الحظر. 

, بنت أبي بكر الصديق  هي أم عبد اهلل عائشة : «وعن عائشة » قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصزوج النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهي من السبعة المكثرين يف رواية الحديث عن النبي 

 وأرضاها. فقد روت لنا ألفين ومائتين وعشرة أحاديث, ف

َعْن  :نوالقصة يف الصحيحي: «بالناس وهو مريض ملسو هيلع هللا ىلصيف قصة صَلة النبي » قوله:

ا َثُقَل َرُسوُل اهَّلل  », َقاَلْت: َعائَِشَة  َلَة , َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَلمَّ ُمُروا َأبَا »َجاَء ب َلٌَل ُيوذ ُنُه ب الصَّ

َي ب النَّاس    إِنَّ َأَبا َبْكٍر َرُجل  َأِسيف  َوإِنَُّه َمَتى َما َيُقْم «َبْكرٍ َأْن ُيَصلِّ
ِ
, َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

َفُقْلُت  «ُروا َأَبا َبْكرٍ ُيَصلِّي ب النَّاس  مُ »َمَقاَمَك اَل ُيْسِمُع النَّاَس, َفَلْو َأَمْرَت ُعَمَر, َفَقاَل: 

, َوإِنَُّه َمَتى َيُقْم َمَقاَمَك اَل ُيْسِمُع النَّاَس, َفَلْو  لَِحْفَصَة: ُقولِي َلُه: إِنَّ َأَبا َبْكٍر َرُجل  َأِسيف 

ُب ُيوُسَف, ُمُروا َأَبا َبكْ »َأَمْرَت ُعَمَر, َقاَل:  َي ب النَّاس  إ نَُّكنَّ َْلَْنتُنَّ َصَواح  ا  «رٍ َأْن ُيَصلِّ َفَلمَّ

 
ِ
الَِة َوَجَد َرُسوُل اهلل ًة, َفَقاَم ُيَهاَدى َبْيَن َرُجَلْيِن, َوِرْجالَُه  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل فِي الصَّ فِي َنْفِسِه ِخفَّ

ُه, َذَهَب َأبُ  ا َسِمَع َأُبو َبْكٍر ِحسَّ و بَْكٍر َيُخطَّاِن فِي األَْرِض, َحتَّى َدَخَل الَمْسِجَد, َفَلمَّ

 
ِ
ُر, َفَأْوَمَأ إَِلْيِه َرُسوُل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَيَتَأخَّ

ِ
َحتَّى َجَلَس َعْن َيَساِر َأبِي َبْكٍر,  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَجاَء َرُسوُل اهلل

 
ِ
ُيَصلِّي َقاِعًدا, َيْقَتِدي َأُبو َبْكٍر بَِصالَةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَكاَن َأُبو َبْكٍر ُيَصلِّي َقاِئًما, َوَكاَن َرُسوُل اهلل

 
ِ
 «. َوالنَّاُس ُمْقَتُدوَن بَِصالَِة َأبِي َبْكٍر  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوِل اهلل

 أن الناس يختلفون من حال الصحة والمرض. :الحديث ويف

كان إمام الناس,  ملسو هيلع هللا ىلصالمسلم أن يغتنم صحته قبل مرضه, فالنبي يجب على  و

يصلي يف بيته, والناس  ملسو هيلع هللا ىلصوكان يصلي بالناس قائًما, فلما مرض بلغ به الحال إلى أنه 

 .يف المسجد يصلون جماعة خلف أبي بكر الصديق 
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 يصلي بالناس جالًسا, لما عجز عن القيام. ملسو هيلع هللا ىلصثم خرج النبي 

 .على طاعة اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصحرص النبي  وفيه:

 إلى الخير, وإلى الطاعة. ملسو هيلع هللا ىلصمسارعة ومسابقة النبي  وفيه:

 , ولهذا هم أبو بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلصعلى إمامة النبي  حرص الصحابة  وفيه:

 بالتأخر.

مشروعية تبليغ الصوت يف صالة الجماعة, وهذا إذا كان اإلمام ال يبلغ  وفيه:

 صوته للمأمومين, وال يستطيع أن يسمع من خلفه من المصلين.

يُّ », وفيها: يف الصحيحينوهذا مأخوذ من رواية 
, َوَأُبو  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن النَّب  ُيَصلِّي ب النَّاس 

ُعُهُم التَّْكب يرَ 
 . (1)«َبْكرٍ ُيْسم 

ُع النَّاَس التَّْكب يرَ »ورواية البخاري: 
 .«َوَأُبو بَْكرٍ ُيْسم 

 .ألنه أفضلهموكلَّه يف إمامة الناس  ملسو هيلع هللا ىلص, إذ أن النبي فضيلة أبي بكر  وفيه:

 ."أيكم يحب أن يأتمَّ به أبو بكر ": حتى قال عمر بن الخطاب 

 بالخالفة, فقالوا: ال, أينا. محتًجا على أحقية أبي بكر الصديق 

بالجالس, وهكذا  أن الحديث سيق لما تقدم من جواز إتمام القائم والشاهد:

 , واهلل أعلم, والحمد هلل رب العالمين.الجالس بالقائم
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 حث األئمة على التخفيف 

  -  - َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرةَ ) – 401
َّ
إ َذا َأمَّ َأَحُدُكْم النَّاَس »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي

, َفإ َذا َصلَّى َوْحَدُه َفْليَُصلِّ  ع يَف َوَذا اْلَحاَجة  يَر َواْلَكب يَر َوالضَّ غ  ْم الصَّ يه 
ْف, َفإ نَّ ف  َفْلُيَخفِّ

 (.َعَلْيهِ ُمتََّفق   .(1) «َكْيَف َشاءَ 

  الشرح: 

 لبيان مراعاة اإلمام لمن خلفه من  المصلين. الحديث ق المصنف سا

 مسلم:  أخرج وقد تقدم ما
 
 من حديث ُعْثَماُن ْبُن َأبِي اْلَعاِص الثََّقِفي

َّ
, َأنَّ النَّبِي

ْف, َفإ نَّ »َقاَل َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلص ا َفْلُيَخفِّ ُم اْلَمر يَض, ُأمَّ َقْوَمَك. َفَمْن َأمَّ َقْوم  ُم اْلَكب يَر, َوإ نَّ ف يه  يه 
ف 

, َوإ َذا َصلَّى َأَحُدُكْم َوْحَدُه, َفْلُيَصلِّ َكيَْف  ْم َذا اْلَحاَجة  ع يَف, َوإ نَّ ف يه  ُم الضَّ َوإ نَّ ف يه 

 .(2) «َشاءَ 

يَّ »َقاَل:  من حديث َجابِِر ْبِن َسُمَرَة ويف مسلم: 
ُأ ف ي اْلَفْجر  َكاَن َيْقرَ  ملسو هيلع هللا ىلصإ نَّ النَّب 

ا يف   َوَكاَن َصََلُتُه بَْعُد َتْخف 
يد   .(3) «ب  ق َواْلُقْرآن  اْلَمج 

ْف » قوله: من الرجال, فاإلمامة من شأهنم, وال  :أي «إ َذا َأمَّ َأَحُدُكْم النَّاَس َفْلُيَخفِّ

يجوز للمرأة أن تؤم الرجال, وما يدعو إليه دعاة تحرير المرأة فإهنم يتجارون مع 

 .الكفار وال يهمهم موافقة الشرع من عدمه, واهلل المستعان

 .ويشرع للمرأة أن تُأمَّ النساء, إن شاء اهلل 

ال يخرجها  التخفيف نسبي , وهذابحسب الحاجة فليتجوز :أي «فليخفف» قوله:

                                                           

 .(417)ومسلم  (,703)أخرجه البخاري ( 1)

 (.419أخرجه مسلم )( 2)

 (.409أخرجه مسلم )( 3)
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 .عن حسنها

 .شروطها, وواجباهتافليأِت بأركاهنا, و

غ يرَ » قوله: ْم الصَّ يه 
ربما يشق عليه التطويل يف صغير السن الذي  :أي «َفإ نَّ ف 

  .الصالة لمشقة ثبوته

كبير السنن, الذي قد احدودب ظهره, وضعفت أعضاؤه عن  :أي «َواْلَكب يرَ » قوله:

 حمله.

ع يَف » قوله:  ونحوه من األعذار.لمرض  :أي «َوالضَّ

 ., ومرافق المريض ونحوهكالمسافر يخشى فوات رفقته: «َوَذا اْلَحاَجة  » قوله:

 , أو النافلة.الفريضةفرًدا, سواء كان يف صالة : «َفإ َذا َصلَّى َوْحَدهُ » قوله:

ليطل صالته بما يشاء, ولكن على المقدار  :أي «َفْلُيَصلِّ َكْيَف َشاءَ » قوله:

 المحدد يف الشرع.

 األصل يف النوافل القبلية والبعدية التخفيف.و

كان يقرأ يف األولى: بفاتحة الكتاب  ملسو هيلع هللا ىلصنه , فإركعتي الفجر فال يطيل يف 

  الثانية بفاتحة الكتاب واإلخالص.يفوالكافرون, و

َقَرَأ ف ي َرْكَعَتي   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلمفي فكما 

َها اْلَكاف ُروَن, َوُقْل ُهَو اهَّللُ َأَحٌد   .(1) «اْلَفْجر : ُقْل َيا َأيُّ

 دليل على أن المتطوع أمير نفسه, فله أن يطيل, وله أن يقصر صالته. وفيه:

 ., مع مراعاة أن ال يشق على نفيهاألمر لإلباحةو: «فليصل كيف شاء» قوله:

 .واهلل أعلم

       

                                                           

 (.721أخرجه مسلم )( 1)
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 إمامة الصغير

  --َعْمِرو بِْن َسَلَمةَ  َوَعنْ ) – 407
ِّ
 - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َأبِي: ِجئْتُُكْم مِْن ِعنِْد النَّبِي

ا ُكْم َأْكَثُرُكْم ُقْرآن ا»َقاَل:  .َحقًّ ْن َأَحُدُكْم, َوْليَُؤمَّ ََلُة َفْلُيَؤذِّ : َقاَل  ,«َفإ َذا َحَضَرْت الصَّ

ُمونِي, َوَأَنا ابُْن ِستٍّ َأْو َسبِْع ِسنِينَ " َرَواُه  .(1) "َفنََظُروا َفَلْم َيُكْن َأَحد  َأْكَثَر ُقْرآًنا مِنِّي, َفَقدَّ

 
 
, َوَأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي  (.اْلُبَخاِري 

  الشرح: 

, وأن أحق صحة إمامة من كان دون البلوغالحديث لبيان:  المصنف ساق 

  .أقراؤهمالناس باإلمامة 

  :ذكر شروط اإلمام ملن كان دون سن البلوغ 

 إحسان الصالة, وعدم اإلساءة فيها. األول: 

 .التمييزالثاين: 

كان صبًيا مميًزا ومع ذلك فقد أم قومه, وهو ابن  فعمرو بن أبي سلمة الجرمي 

 ست, أو سبع سنين؛ ألنه كان أكثرهم أخًذا للقرآن.

وفوًدا  ملسو هيلع هللا ىلصوذلك أهنم كانوا يأتون النبي : «ملسو هيلع هللا ىلصنبي جئتكم من عند ال» قوله:

لوفد  ملسو هيلع هللا ىلص, كما قال رسول اهلل ويرجعون إلى أهليهم مبلغين دين اهلل فيتعلمون منه, 

 .متفق عليه «احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم»عبد القيس: 

ا» قوله:  بالمتقول. الفليس بالكاذب, وصدًقا وواقًعا,  :أي «حق 

 المفروضة. :أي «فقال: إذا حضرت الصَلة» قوله:

يكون عالًما بوقت إحسان األذان, وأن وال يشرتط إال : «فليؤذن أحدكم» قوله:

                                                           

 واللفظ للبخاري يف حديث طويل. (131)والنسائي  (,090)وأبو داود  (,4302)أخرجه البخاري ( 1)
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 دخول صالة.

يَّ » , قال: من حديث َمالِِك ْبِن الُحَوْيِرِث في الصحيحين: ف
ف ي  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتْيُت النَّب 

ا َرَأى َشْوَقنَا إ لَى  ا, َفَلمَّ يق 
ا َرف  يم 

ْشر يَن لَْيَلة , َوَكاَن َرح  نَْدُه ع 
ي, َفَأَقْمنَا ع  ْن َقْوم  َنَفرٍ م 

َلَُة َفْلُيَؤذِّْن »َأَهال ينَا, َقاَل:   الصَّ
ْم, َوَعلُِّموُهْم, َوَصلُّوا, َفإ َذا َحَضَرت  ُعوا َفُكوُنوا ف يه  اْرج 

ُكْم َأْكَبُرُكمْ َلُكْم َأَحُد   .(1) «ُكْم, َوْلَيُؤمَّ

  :حكم أذان النساء 

ن تؤذن لنفسها, ألنساء األذان للجماعة يف المساجد, وإنما يشرع لها على اليس و

 ثلها, دون رفع صوت.لمأو 

 فهو األحق باإلمامة, على ما سيأيت إن شاء اهلل : «وليؤمكم أكثركم قرآن ا» قوله:

 .حديث أبي مسعود  يف

ا مني» قوله:  جاءذكر يف شأن حفظه للقرآن ما و: «فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن 

, َقاَل: َقاَل لِي َأُبو قاِلََبَة: َأاَل َتْلَقاُه َفَتْسَأَلُه؟ من حديث َعْمِرو ْبِن َسَلَمَة  :البخارييف 

ْكَباُن َفنَْسَأُلُهْم: مَ  ا لِلنَّاِس, َقاَل َفَلِقيُتُه َفَسَأْلُتُه َفَقاَل: ُكنَّا بَِماٍء َمَمرَّ النَّاِس, َوَكاَن َيُمر  بِنَا الر 

ُجُل؟ َفَيُقوُلوَن: يَ  ْزُعُم َأنَّ اهلَل َأْرَسَلُه, َأْوَحى إَِلْيِه, َأْو: َأْوَحى اهلُل َما لِلنَّاِس؟ َما َهَذا الرَّ

ُم  بَِكَذا, َفُكنُْت َأْحَفُظ َذلَِك الَكالََم, َوَكَأنََّما ُيَقر  فِي َصْدِري, َوَكاَنِت الَعَرُب َتَلوَّ

ا بِإِْسالَمِِهُم الَفْتَح, َفَيُقوُلوَن: اْتُرُكوُه َوَقْوَمُه, َفإِنَُّه إِ  , َفَلمَّ ٌّ َصاِدق 
ْن َظَهَر َعَلْيِهْم َفُهَو َنبِي

ا َقدِ  َم َكاَنْت َوْقَعُة َأْهِل الَفْتِح, َباَدَر ُكل  َقْوٍم بِإِْسالَمِِهْم, َوَبَدَر َأبِي َقْومِي بِإِْسالَمِِهْم, َفَلمَّ

 
ِّ
 مِْن ِعنِْد النَّبِي

ِ
ا, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ِجْئُتُكْم َواهلل ين  َكَذا, َص »َحقًّ لُّوا َصَلََة َكَذا ف ي ح 

ُكْم  ْن َأَحُدُكْم, َولَْيُؤمَّ َلَُة َفْلُيَؤذِّ ين  َكَذا, َفإ َذا َحَضَرت  الصَّ َوَصلُّوا َصَلََة َكَذا ف ي ح 

ا ى مِ «َأْكَثُرُكْم ُقْرآن  ْكَباِن, . َفنََظُروا َفَلْم َيُكْن َأَحد  َأْكَثَر ُقْرآًنا مِنِّي, لَِما ُكنُْت َأَتَلقَّ َن الر 

                                                           

 (.174(, ومسلم )129أخرجه البخاري )( 1)
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, ُكنُْت إَِذا  َّ ُبْرَدة 
ُمونِي َبْيَن َأْيِديِهْم, َوَأنَا اْبُن ِستٍّ َأْو َسْبِع ِسنِيَن, َوَكاَنْت َعَلي َفَقدَّ

: َأاَل ُتَغط وا َعنَّا اْسَت َقاِرئُِكْم؟ َفاْشَتَرْوا  ِّ
َسَجْدُت َتَقلََّصْت َعنِّي, َفَقاَلِت اْمَرَأة  مَِن الَحي

ٍء َفَرِحي بَِذلَِك الَقِميصِ َفَقطَ 
ْ
 . (1) «ُعوا لِي َقِميًصا, َفَما َفِرْحُت بَِشي

 لإلمامة هبم. :أي «فقدموين» قوله:

 .«وأنا ابن ست, أو سبع سنين» قوله:

 بداية السابعة من عمره., أو أي لعله كان يف هناية السادسة

د عمره, تحدي وكان العرب ال يؤرخون أعمارهم, ولهذا التبس عليه األمر يف

 ومعنى ذلك أنه قد بلغ سن التمييز.

  :حكم صالة العراة الذين ال ثياب هلم على أجسادهم 

َوَكاَنْت »الذي يف البخاري, وفيه قال:  حديث عمرو بن سلمة الجرمي  يفسبق 

َن  : َأَّلَ ُتَغطُّوا َعنَّا اْسَت َعَليَّ ُبْرَدٌة, ُكنُْت إ َذا َسَجْدُت َتَقلََّصْت َعنِّي, َفَقاَلت  اْمَرَأٌة م  الَحيِّ

يص   ي ب َذل َك الَقم  ا, َفَما َفر ْحُت ب َشْيٍء َفَرح  يص 
ئ ُكْم؟ َفاْشَتَرْوا َفَقَطُعوا ل ي َقم   .«َقار 

بمشروعية الصالة على قدر االستطاعة؛ ألن على استدل هبذا الحديث أهل العلم: 

, ومع هذا صحت صالته كانت عورته تنكشف وقت الصالة عمرو بن سلمة 

 وإمامته على قومه, وصحت صالة قومه خلفه.

كانوا عراة فيصلون على حسب استطاعتهم, وصالهتم صحيحة  فإذاوعلى هذا 

 مجزئة عنهم.

  قوم عراة: لحكم اإلمامة 

ذكر بعض أهل العلم أن اإلمامة تسقط عنهم يف مثل هذه الحالة؛ حتى ال تنكشف 

                                                           

 (.4302أخرجه البخاري )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 يف الصالة, ويصلي كل واحد منهم على حدته.عورة اإلمام إذا تقدمهم 

يصلي هبم إمامهم ولو كان عارًيا, وهم يغضون أبصارهم وال وبعضهم قالوا: 

 ينظرون إلى اإلمام.

 ته.رواإلمام وهو جالس حتى ال تنكشف ع يصليوبعضهم قال: 

ف؛ حتى ال يصلي اإلمام وهو بينهم دون أن يتقدم عليهم يف الصوقال بعضهم: 

 .إليه يف الصالةينظرون 

ة إن كانوا يف الظالم صلى هبم اإلمام كهيئة اإلمامة المعروفوقال بعضهم: 

 .ويتقدمهم؛ ألهنم ال يرون شيًئا

 وإن كانوا يف النهار فال يصلي هبم, وإنما يصلون منفردين.

فالوقوف َعن جانبي اإلمام مشروع فِي (: 201/ 1فتح الباري )قال ابن رجب يف 

 . اهـ النَِّساءحق العراة وحق 

 علمه وعمله.دينه واإلنسان بقدر  رفعتأن هذا  وفيه:

فانظر إلى مثل هذا الطفل الصغير كيف أصبح إماًما لقومه مع صغر سنه, وفيهم 

 .من هو أعقل أكرب سنًا منه

 أن هذا العلم رفعة لصاحبه يف الدنيا, ويف اآلخرة. وفيه:

القضاء, وما والتعليم, والتدريس, وفصاحب العلم مقدم يف اإلمامة, والخطابة, 

 ., واهلل أعلمإلى ذلك
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 األحق باإلمامة

  -  -َأبِي َمْسُعوٍد  َوَعنْ ) – 409
ِ
َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 َسَواء  
َراَءة   َسَواء  ل ك َتاب  اهَّلل , َفإ ْن َكاُنوا ف ي اْلق 

نَّة  ي السُّ
, َفإ ْن َكاُنوا ف  نَّة  َفَأْعَلُمُهْم ب السُّ

ا ْلم 
 َسَواء  َفَأْقَدُمُهْم س 

ْجَرة  , َفإ ْن َكاُنوا ف ي اْله  ْجَرة  نًّا - (1) َفَأْقَدُمُهْم ه 
َواَيٍة: س  َوََّل  - َوف ي ر 

, َوََّل َيْقُعْد ف   ُجَل ف ي ُسْلَطان ه  ُجُل الرَّ نَّ الرَّ  َرَواهُ  .(3) «إ َّلَّ ب إ ْذن ه   (2)ي َبْيت ه  َعَلى َتْكر َمت ه  َيُؤمَّ

 (.ُمْسلِم  

ْبِن َماَجْه:  – 408
ِ
نَّ »: --َجابِرٍ مِْن َحِديِث )َوال يٌّ  َوََّل َتُؤمَّ

, َوََّل َأْعَراب  اْمَرَأٌة َرُجَل 

ن ا
ٌر ُمْؤم  ا, َوََّل َفاج  ر   (.َوإِْسنَاُدُه َواهٍ  .(4) «ُمَهاج 

  الشرح: 

 أحق الناس باإلمامة. ا هذا لحديث لبيان المصنف ساق 

 والحديث عمدة يف الباب.

 البدري األنصاري.  هو عقبة بن عامر : «وعن أبي مسعود » قوله:

ولم يشهد معركة بدر الكربى على الصحيح من ألنه نزل بدر, وسمي بالبدري: 

 أقوال أهل العلم.

 , وخالفه غير من أهل العلم.ينمن البدري وقد عده اإلمام البخاري 

                                                           

 إسالًما. أي: (1)

 الفراش والبساط.  (2)

 .(173)أخرجه مسلم ( 3)

, بإسناد ضعيف جًدا, فيه الوليد بن بكير ضعيف, وعلي بن زيد بن جدعان (1091)أخرجه ابن ماجه ( 4)

وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء ضعيف, وعبد اهلل بن محمد العدوي مرتوك واهتم بالوضع. 

(081) . 
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, أم كانوا رجااًل سواء كان القوم رجااًل : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهَّلل» قوله:

, كما هو الشأن يف مساجد ونساء, فيؤمهم الرجل الذي هو أقرأ لكتاب اهلل 

 المسلمين اليوم.

تؤمهن ال تجب عليهن الجماعة, وإن صلين جماعة وإن كان القوم نساء فقط, ف

 .المرأة التي هي أقرأ لكتاب اهلل 

إذا تساووا, من حيث الحفظ, واإلتقان,  :أي «فإن كانوا يف القراءة سواء» قوله:

 والفهم, واألداء, وحسن الصوت, وما إلى ذلك.

 .عنده لمزيد علم, وفضيلةيقدم عليه  :أي «فأعلمهم بالسنة» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصألنه سيصلي كما كان النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصطريقة النبي والمراد بالسنة: 

إذا اجتمعت المساواة فيهم, من حيث  :أي «فإن كانوا يف السنة سواء» قوله:

 , والسنة, علًما, وفهًما, وعماًل, وما إلى ذلك.اءةالقر

 .ملسو هيلع هللا ىلصألنه من السابقين يف الهجرة إلى النبي : «فأقدمهم هجرة» قوله:

له فضيلة ومزية عظيمة على غيره ممن تأخرت  ملسو هيلع هللا ىلصيف الهجرة إلى النبي والسابق: 

 هجرته.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  } :كما قال اهلل 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 .[100]التَّْوَبِة:  {ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 هي االنتقال من بلد الكفر إلى بلد اإلسالم.والهجرة: 

افإن كانوا يف الهجرة سواء » قوله:  فأقدمهم دخواًل يف اإلسالم :أي «فأقدمهم سلم 
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 .لسابقيته

 أكربهم سنًا. :أي «ويف رواية: سنا» قوله:

  أهنم كانوا قوما  :والمعنى يف ذلك(: 111/ 1معالم السنن )قال الخطابي يف

ُأميين ال يقرؤون فمن يعلم منهم شيئا من القرآن كان أحق باإلمامة ممن لم يتعلم ألنه 

من أركاهنا  اإاّل بقراءة وإذا كانت القراءة من ضرورة الصالة وكانت ركنً ال صالة 

 صارت مقدمة يف الرتتيب على األشياء الخارجة عنها. 

فيها  ملسو هيلع هللا ىلصثم تال القراءة بالسنة وهي الفقه ومعرفة أحكام الصالة وما سنه رسول اهلل 

رض فيها من سهو وبينه من أمرها فإن اإلمام إذا كان جاهال بأحكام الصالة وبما يع

ما على  ويقع من زيادة ونقصان أفسدها أو أخرجها فكان العالم هبا والفقيه فيها مقدَّ

 من لم يجمع علمها ولم يعرف أحكامها. 

بذكرها فإن الفقيه  اومعرفة السنة وإن كانت مؤخرة يف الذكر وكانت القراءة مبدوءً 

العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما يجوز به الصالة أحق باإلمامة من الماهر 

 عن درجته يف علم الفقه ومعرفة السنة. ابالقراءة إذا كان متخلفً 

يف الذكر ألن عامة الصحابة إذا اعتربت أحوالهم وجدت أقرأهم  القارئوإنما قدم 

 أفقههم. 

كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها " :وقال أبو مسعود

 أو كما قال.  ,"حتى يحكم علمها أو يعرف حاللها وحرامها

فأما غيرهم ممن تأخر هبم الزمان فإن أكثرهم يقرأون القرآن وال يفقهون فقراؤهم 

 كثير والفقهاء منهم قليل.

فإن الهجرة قد انقطعت اليوم إاّل  ,«فإن استووا يف السنة فأقدمهم هجرة» قوله:وأما 

أن فضيلتها موروثة فمن كان من أوالد المهاجرين أو كان يف آبائه وأسالفه من له قدم 
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أو سابقة يف اإلسالم أو كان آباؤه أقدم إسالما فهو مقدم على من ال يعد آلبائه سابقة 

 االثالث فأكربهم سنً  أو كانوا قريبي العهد باإلسالم فإذا كانوا متساوين يف هذه الخالل

 مقدم على من هو أصغر سنا منه لفضيلة السن. 

وألنه إذا تقدم أصحابه يف السن فقد تقدمهم يف اإلسالم فصار بمنزلة من تقدمت 

 هجرته, وعلى هذا الرتتيب يوجد أقاويل أكثر العلماء يف هذا الباب. 

اء فأقرأهم فإن كانوا يؤمهم أفقههم فإن كانوا يف الفقه سو :قال عطاء بن أبي رباح

 يف الفقه والقراءة سواء فأسنهم. 

  يرضى.يتقدم القوم أعلمهم فقيل له أقرأهم قال قد يقرأ من ال  :وقال مالك

 يؤمهم أفقههم. :وقال األوزاعي

إذا لم تجتمع القراءة والفقه والسن يف واحد قدموا أفقههم إذا كان  :وقال الشافعي

يف الصالة وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يقرأ من القرآن ما يكتفي به 

 يلزمه يف الصالة فحسن.

 يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن وإن لم يقرأه كله.  :وقال أبو ثور

 ـاهيقدمون القراء قوال بظاهر الحديث.  :وكان سفيان وأحمد بن حنبل وإسحاق

نَّ الرجل الرجل يف سلطانه» قوله: ال يؤمن الدخال إلى البيت  :أي «وَّل يؤمَّ

 صاحب البيت.

إال إذا أذن له صاحب البيت, أو إمام المسجد الراتب يف  :أي «إَّل بإذنه» قوله:

 ذلك, فهو فعل حسن؛ ألن النيابة مشروعة.

وال يقعد يف بيته على فراشه الذي قد  :أي «وَّل يقعد يف بيته على تكرمته» قوله:

 أعد له.

 ال إذا أذن له يف القعود عليه؛ ألنه أحق به من غيره.إ :أي «إَّل بإذنه» قوله:
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من حديث َأبِي َبْكَرَة  :البخارييؤخذ ذلك مما يف و: «وَّل تؤمن امرأة رجَل» قوله:

 :«  (1) «َلْن ُيْفل َح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهُم اْمَرَأة. 

 من خصائص الرجال دون النساء.ووألن اإلمامة شرف 

أهنا كانت تؤم   وأم سلمة ثلها, وقد ثبت عن عائشةالمرأة لمإال يف حالة إمامة 

 (2).النساء وتقوم وسطهن

تؤم المرأة » قوله:( 0093عند عبد الرزاق برقم ) --وجاء عن ابن عباس 

 .«النساء تقوم يف وسطهن

ا» قوله: لألعرابي أن يؤم  جوزوهذا غير صحيح, بل ي: «وَّل أعرابي مهاجر 

 فهو األحق باإلمامة. لكتاب اهلل  ءبالمهاجر, وال سيما إذا كان هو األقر

إال أن المهاجر أفضل لو قدم إلى اإلمامة, وهذا إذا تساوا يف القراءة والعلم 

 والسنة, على ما سبق بيانه.

  :حكم إمامة األعمى 

البخاري واإلمام أبو داود إمامة األعمى تصح, وقد بوب على هذه المسألة اإلمام 

 ."باب إمامة األعمى"رحمهما اهلل تعالى: 

 من حديث ِعْتَباَن ْبَن َمالٍِك ففي الصحيحين: 
ِ
, َوُهَو مِْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل

  ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ْن َشِهَد َبْدًرا مَِن األَنَْصاِر َأنَُّه َأَتى َرُسوَل اهلل َقْد َأْنَكْرُت َيا َرُسوَل اهَّلل  », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصمِمَّ

ي  .(3) «َبَصر ي, َوَأَنا ُأَصلِّي ل َقْوم 

                                                           

 (.4420أخرجه البخاري )( 1)

(, من 0097(, من طريق ريطة الحنفية وهي مجهولة, وأخرجه )0091أخرجه عبد الرزاق يف المصنف ) (2)

 .ڤطريق يحيى بن سعيد عن عائشة 

 (.33(, ومسلم )420أخرجه البخاري )( 3)
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 من حديث َأَنٍس : وثبت ذلك يف سنن أبي داود 
َّ
اْسَتْخَلَف » ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

 .(1) «اْبَن ُأمِّ َمْكُتوٍم َيُؤمُّ النَّاَس َوُهَو َأْعَمى

  :حكم إمامة العبد 

 صحيحة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن إمامة العبد

 ."َباُب إَِماَمِة الَعْبِد َوالَمْوَلى  "يف صحيحه:  وقد بوب اإلمام البخاري 

 يف ذلك, فالصحيح قول الجمهور. وإن خالف اإلمام مالك 

  :حكم إمامة املفضول للفاضل 

 تصح إمامة المفضول للفاضل. 

 .خلف عبد الرحمن بن عوف  ملسو هيلع هللا ىلصفقد صلى النبي 

ُد النَّاَس َقْد »: من حديث اْلُمِغيَرَة ْبَن ُشْعَبَة ففي مسلم:  َفَأْقَبْلُت َمَعُه َحتَّى َنج 

ْحَمن  ْبَن َعْوٍف َفَصلَّى َلُهْم َفَأْدَرَك َرُسوُل اهَّلل   ُموا َعْبَد الرَّ ْكَعَتْين  َفَصلَّى  ملسو هيلع هللا ىلصَقدَّ إ ْحَدى الرَّ

ا َسلَّ  َرَة, َفَلمَّ
ْكَعَة اْْلخ  ْحَمن  ْبُن َعْوٍف َقاَم َرُسوُل اهَّلل  َمَع النَّاس  الرَّ مُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَم َعْبُد الرَّ

ُيت 

يُّ 
ا َقَضى النَّب  يَن َفَأْكَثُروا التَّْسب يَح َفَلمَّ

 «َصََلَتُه َأْقَبَل َعَلْيه مْ  ملسو هيلع هللا ىلصَصََلَتُه َفأَْفَزَع َذل َك اْلُمْسل م 

اَلَة لَِوْقتَِهاَيْغبِ  «َقْد َأَصْبُتمْ »َأْو َقاَل:  «َأْحَسنُْتمْ »ُثمَّ َقاَل:  ُوا الصَّ  .(2) "ُطُهْم َأْن َصلَّ

وهذا خالف لعقيدة أهل السنة والجماعة, فعقيدهتم : «وَّل فاجر مؤمن ا» قوله:

 جواز الصالة خلف كل بر وفاجر من المسلمين.

ثم , "َباُب إَِماَمِة الَمْفُتوِن َوالُمْبَتِدعِ "يف صحيحه:  وقد بوب اإلمام البخاري 

 .«َصلِّ َوَعَلْيه  ب ْدَعُتهُ »ذكر َوَقاَل الَحَسُن: 

اَن   ْبِن َعِديِّ ْبِن ِخَياٍر, َأنَُّه َدَخَل َعَلى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
ِ
َوُهَو  -, ثم ذكر َعْن ُعَبيِْد اهلل

                                                           

 (.109(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )080أخرجه أبو داود )( 1)

 (.274مسلم ) أخرجه( 2)
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ٍة, َونََزَل بَِك َما َنَرى, َوُيَصلِّي َلنَ "َفَقاَل:  -َمْحُصور   ُج؟ إِنََّك إَِماُم َعامَّ ا إَِماُم فِْتنٍَة, َوَنَتَحرَّ

ْن َمَعُهْم, َوإ َذا َأَساُءوا »َفَقاَل:  َلَُة َأْحَسُن َما َيْعَمُل النَّاُس, َفإ َذا َأْحَسَن النَّاُس, َفَأْحس  الصَّ

 . «َفاْجَتن ْب إ َساَءَتُهمْ 

 : ْهِري  , َقاَل: الز  َبْيِدي  ْن َضُروَرٍة َّلَ َّلَ َنَرى َأْن ُيَصلَّى َخ »َوَقاَل الز   إ َّلَّ م 
ْلَف الُمَخنَّث 

نَْها
 .(1) «ُبدَّ م 

 ثم ذكر حديث َأَنَس ْبَن َمالٍِك 
 
:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل النَّبِي َبِي َذرٍّ

ِ
اْسَمْع َوَأط ْع َوَلْو »أل

يٍّ َكَأنَّ َرْأَسُه َزب يَبةٌ 
 .(2) «ل َحَبش 

أن الصالة خلف السني الصالة خلف كل بر وفاجر من المسلمين, مع  فتصح

, كبدعة إلسالم, فال يصلي خلفه وال كرامةمن ا مخرجةالبدعة  كانتإال إذا أفضل, 

 الرفض, وعباد القبور, وكمن يكون ساحًرا, أو كاهنًا, أو عراًفا, أو مشعوًذا.

معه  اصلوفإن إال إذا لم يكن هنالك عندهم ثمة إمام يصلون معه العيد والجمعة, 

 باطلة وال تصح. الصالة ألنفسهم, ألن الصالة خلفهم أعادوا

, وفتواه, على ما نقل ذلك ابنه عبد اهلل بن صنيع اإلمام أحمد بن حنبل  وهذا

 أحمد يف السنة.

ضعفاء, وغالًبا ما يكون ضعفهم غير منجرب,  ةأن فيه روا :أي «وإسناده واه» قوله:

 .عبيد اهلل بن حمد العدوي فهو مرتوك, وذلك للضعف الشديد يف يف مثل هذا التعبير

 :  البيقويناإلمام قال 

 .وأجمعوا لضعفه فهو كرد    مرتوكه ما واحد به انفرد 

 واهلل أعلم

       
                                                           

 (.180أخرجه البخاري )( 1)

 (.181أخرجه البخاري )( 2)
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 تسوية الصفوف

 --َأنَسٍ  َوَعنْ ) – 410
ِّ
وا»َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َعِن النَّبِي ُبوا  ُرصُّ ُصُفوَفُكْم, َوَقار 

, .(1) «ب اْْلَْعنَاق  َبْينََها, َوَحاُذوا 
 
َحُه اْبُن ِحبَّانَ  َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي  (.َوَصحَّ

 مسألة تسوية الصفوف. الحديث لبيان نف ساق المص الشرح: 

فوالذي نفسي بيده إين ْلرى الشيطان يدخل من »وللحديث تتمة زادها رواته: 

 .صغار. والحذف: غنم سود «خلل الصف كأنها الحذف

 .بتسوية الصفوف ملسو هيلع هللا ىلصبالرتاص فيها, وكان يقوم بنفسه  ملسو هيلع هللا ىلصقد أمر النبي و

  :مسلمفي ف
ِ
ي ُصُفوَفنَا  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث  الن ْعَماَن ْبَن َبِشيٍر, َيُقوُل: َكاَن َرُسوُل اهلل ُيَسوِّ

ي بَِها اْلِقَداَح َحتَّى َرَأى َأنَّا َقْد َعَقْلنَا َعنُْه, ُثمَّ َخَرَج َيْوًما َفَقاَم, َحتَّى كَ  اَد َحتَّى َكَأنََّما ُيَسوِّ

, َفَقاَل:  ُيَكبُِّر َفَرَأى َرُجاًل َباِدًيا َصْدُرُه مِنَ  فِّ نَّ »الصَّ  َلُتَسوُّ
َباَد اهَّلل  ُصُفوَفُكْم, َأْو ع 

َفنَّ اهَّللُ َبْينَ 
ُكمْ  َلُيَخال   .(2) «ُوُجوه 

 من حديث َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  :ويف مسلم
ِ
َرَأى فِي  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ًرا َفَقاَل َلُهْم:  وا ب ي, َوْلَيْأَتمَّ ب ُكْم َمْن َبْعَدُكْم, ََّل »َأْصَحابِِه َتَأخ  ُموا َفْأَتمُّ َيَزاُل َقْوٌم َتَقدَّ

َرُهُم اهَّللُ  ُروَن َحتَّى ُيَؤخِّ  .(3) «َيَتَأخَّ

 يف سنن أبي داود: و
ِ
 ْبِن ُعَمَر, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ِ
, َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َعْن َعْبِد اهلل

ي إ ْخَوان كُ » وا اْلَخَلَل َول ينُوا ب َأْيد  ب  َوُسدُّ
ُفوَف َوَحاُذوا َبيَْن اْلَمنَاك  يُموا الصُّ

َلْم َيُقْل  -ْم َأق 

                                                           

وهو حديث صحيح, وعند ابن حبان  (,2111)وابن حبان  (,910)والنسائي  (,117)أخرجه أبو داود ( 1)

واإلمام  ,(173) وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود«. باألعناق»بدل « باألكتاف»

 .(00يح المسند )الوادعي رحمه اهلل يف الصح

 (.717(, وأخرج البخاري بعضه )431أخرجه مسلم )( 2)

 (.439أخرجه مسلم )( 3)
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ي إ ْخَوان ُكْم  يَسى ب َأْيد  ا َوَصَلُه اهَّللُ, َوَمْن  -ع  ْيَطان  َوَمْن َوَصَل َصفًّ َوََّل َتَذُروا ُفُرَجاٍت ل لشَّ

ا َقَطَعُه اهَّللُ   . (1) «َقَطَع َصفًّ

فِّ َفَذَهَب َيْدُخُل  َقاَل َأُبو َداُوَد: َمْعنَى َولِينُوا بَِأْيِدي إِْخَوانُِكْم: إَِذا َجاَء َرُجل  إَِلى الصَّ

فِّ فِيِه َفَينَْبِغي َأْن ُيلِيَن َلُه ُكل  َرُجٍل َمنْكَِبيْ   .ِه َحتَّى َيْدُخَل فِي الصَّ

 --َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب 
ِ
فَّ مِْن َناِحَيٍة إَِلى  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل َيَتَخلَُّل الصَّ

إ نَّ »َوَكاَن َيُقوُل:  «ََّل َتْختَل ُفوا َفَتْخَتل َف ُقُلوُبُكمْ »َناِحَيٍة َيْمَسُح ُصُدوَرَنا َوَمنَاكِبَنَا َوَيُقوُل: 

ُفوف  اْْلَُول   َكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصُّ
 .أخرجه أبو داود «اهَّللَ َوَمََلئ 

َباُب إِْلَزاِق الَمنْكِِب بِاْلَمنْكِِب "يف صحيحه فقال:  م البخاري وبوب اإلما

فِّ   ."َوالَقَدِم بِالَقَدِم فِي الصَّ

ب ه  »ثم ذكر َوَقاَل الن ْعَماُن ْبُن َبِشيٍر:  ُق َكْعَبُه ب َكْعب  َصاح  نَّا ُيْلز 
ُجَل م   .«َرَأْيُت الرَّ

 ثم ذكر حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
ِّ
َأق يُموا ُصُفوَفُكْم, َفإ نِّي »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ه   , َوَقَدَمُه ب َقَدم  ب ه  َبُه ب َمنْك ب  َصاح 
ُق َمنْك   َظْهر ي, َوَكاَن َأَحُدَنا ُيْلز 

ْن َوَراء   .(2) «َأَراُكْم م 

 ويف الباب عن 
ِ
وا ُصفُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَأَنِس ْبِن َمالٍِك, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل وَفُكْم, َفإ نَّ َسوُّ

ََلة   ْن َتَمام  الصَّ , م  فِّ َيَة الصَّ  .وكلها يف الصحيحين «َتْسو 

 ڭ ۓ ۓ ے ے} :ساووها قال اهلل و: «رصوا صفوفكم» قوله:

 .[4:]الصف {ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 من حديث َجابِِر ْبِن َسُمَرَة ويف مسلم: 
ِ
َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َخَرَج َعَلــْينَا َرُسوُل اهلل

ََلة  » ي الصَّ
َها َأْذَناُب َخْيٍل ُشْمٍس؟ اْسُكنُوا ف  يُكْم َكَأنَّ َقاَل: ُثمَّ  «َما ل ي َأَراُكْم َراف ع ي َأْيد 

                                                           

(, وهو يف صحيح أبي داود لإلمام األلباين 0724(, وأحمد )3/101(, والبيهقي )111أخرجه أبو داود )( 1)

 (.172رحمه اهلل )

 (.720أخرجه البخاري )( 2)
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ينَ »َخَرَج َعَلْينَا َفَرآَنا َحَلًقا َفَقاَل:  ز  َأََّل »َقاَل: ُثمَّ َخَرَج َعَليْنَا َفَقاَل:  «َمال ي َأَراُكْم ع 

وَن َكَما َتُصفُّ  نَْد َربَِّها؟َتُصفُّ
, َوَكْيَف َتُصف  اْلَماَلِئَكُة  «اْلَمََلئ َكُة ع 

ِ
َفُقْلنَا َيا َرُسوَل اهلل

فِّ »ِعنَْد َربَِّها؟ َقاَل:  ي الصَّ
وَن ف  ُفوَف اْْلَُوَل َوَيَتَراصُّ وَن الصُّ مُّ

 .(1)«ُيت 

 من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك ويف سنن أبي داود وغيره: 
ِ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ر  » فِّ اْلُمَؤخَّ ي الصَّ
ْن َنْقٍص َفْلَيُكْن ف  , َفَما َكاَن م  ي َيل يه  َم, ُثمَّ الَّذ  فَّ اْلُمَقدَّ وا الصَّ مُّ

 .(2) «َأت 

, َوإ ْن َكاَن َنْقٌص َفْليَُكْن »: النسائيولفظ  ي َيل يه  َل ُثمَّ الَّذ  فَّ اْْلَوَّ وا الصَّ مُّ
فِّ َأت  ي الصَّ

ف 

ر    .«اْلُمَؤخَّ

عليه من يف يمين اإلمام,  يرتاصاألصل أن الصف يبدأ من خلف اإلمام؛ حتى و

 ومن يف يساره.

 من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك : ففي الصحيحين
ِ
َتُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َرُسوَل اهلل , َأنَّ َجدَّ

َُصلِّ َلُكمْ »لَِطَعاٍم َصنََعْتُه َلُه, َفَأَكَل مِنُْه, ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص : َفُقْمُت إَِلى  «ُقوُموا َفِل  َقاَل َأَنس 

 
ِ
, َوَصَفْفُت ملسو هيلع هللا ىلصَحِصيٍر َلنَا, َقِد اْسَودَّ مِْن ُطوِل َما ُلبَِس, َفنََضْحُتُه بَِماٍء, َفَقاَم َرُسوُل اهلل

 َوالَيتِيَم َوَراَءُه, َوالعَ 
ِ
 .(3) «َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ اْنَصَرَف  ملسو هيلع هللا ىلصُجوُز مِْن َوَرائِنَا, َفَصلَّى َلنَا َرُسوُل اهلل

 من حديث ِعْتَباَن ْبِن َمالٍِك : البخاريولما يف 
َّ
َأَتاُه فِي َمنِْزلِِه,  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

ْن بَْيت َك؟»َفَقاَل: 
َي َلَك م  بُّ َأْن ُأَصلِّ

  «َأْيَن ُتح 
 
َقاَل: َفَأَشْرُت َلُه إَِلى َمَكاٍن, َفَكبََّر النَّبِي

 .(4) «, َوَصَفْفنَا َخْلَفُه, َفَصلَّى َرْكَعَتْينِ ملسو هيلع هللا ىلص

  :فضل ميني الصف على يساره 

 من حديث َعائَِشَة في سنن أبي داود: ف
ِ
إ نَّ اهَّللَ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلل

                                                           

 (.430أخرجه مسلم )( 1)

 (.07(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )919(, والنسائي )171أبو داود )أخرجه ( 2)

 (.109(, ومسلم )390أخرجه البخاري )( 3)

 (.424أخرجه البخاري )( 4)
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ُفوف  َوَمََلئ َكَتُه ُيَصلُّوَن  ن  الصُّ
على الذين يصلون » والمحفوظ:  (1)«َعَلى َميَام 

 ., كما قاله البيهقي وغيره«الصفوف

 من حديث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب : وثبت يف سنن أبي داود 
ِ
, َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل

فَّ مِْن َناِحَيٍة إَِلى َناِحَيٍة َيْمَسُح ُصُدوَرنَا َوَمنَاكَِبنَا َوَيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ََّل َتْخَتل ُفوا »َيَتَخلَُّل الصَّ

ُفوف  اْْلَُول  »َوَكاَن َيُقوُل:  «َفَتْخَتل َف ُقُلوُبُكمْ  َكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الصُّ
 .(2) «إ نَّ اهَّللَ َوَمََلئ 

مسافات متباعدة, بين الصفوف, بحيث ال تكون بينها  :أي «وقاربوا بينها» قوله:

 .ونحوهوالمسافة بينها ما يكفي المصلي لسجوده 

  حكم الصالة بني السواري: بيان 

 ونحوه. مسجدبين السواري إال لحاجة, من زحام يف الالصالة  وتكره

من حديث َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن والرتمذي والنسائي رحمهم اهلل:  في سنن أبي داودف

ْيُت َمَع َأنَِس ْبِن َمالٍِك, َيْوَم اْلُجُمَعِة  ْمنَا »َمْحُموٍد, َقاَل: َصلَّ ي, َفتََقدَّ َوار  ْعنَا إ َلى السَّ
َفُدف 

ْرَنا : «َوَتَأخَّ  .(3)«ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا َنتَّق ي َهَذا َعَلى َعْهد  َرُسول  اهَّلل  », َفَقاَل َأَنس 

بحيث  وهذا من أكمل األوجه للرتاص يف الصف: «باْلعناق وحاذوا» قوله:

يكون المنكب بالمنكب, وأن يكون العقب بالعقب؛ ألنه إذا سويت الصفوف 

 .تأخرالتقدم, ويقع البالتصاق أصابع القدمين, 

وهو يف الصحيح المسند لإلمام : «رواه أبو داود وصححه ابن حبان» قوله:

 .واهلل الموفق, الوادعي 

       

                                                           

 (.190(, وهو يف ضعيف أبي داود لإلمام األلباين رحمه اهلل )1000(, وابن ماجه )171أخرجه أبو داود )( 1)

 (.133(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )114أبو داود )أخرجه ( 2)

(, وهو الصحيح المسند لإلمام الوادعي 228(, والرتمذي )921(, والنسائي )173أخرجه أبو داود )( 3)

 (.34رحمه اهلل )
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 «والنساء الرجال صفوف خير»

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 411
ِ
َخْيُر ُصُفوف  »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ُلَها َها َأوَّ ُرَها, َوَشرُّ
 النَِّساء  آخ 

ُرَها, َوَخْيُر ُصُفوف  َها آخ  ُلَها, َوَشرُّ  َأوَّ
َجال  َرَواُه  .(1)«الرِّ

 (.ُمْسلِم  

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة الصف المقدم للرجال والصف المؤخر 

 .عن الفتن اللنساء بعدً 

  عن: ابن ماجه  ما أخرجه ويف الباب
ِ
 َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ُرَها, َوَخْيرُ »: ملسو هيلع هللا ىلص َها ُمَؤخَّ ُمَها, َوَشرُّ  ُمَقدَّ
َجال   الرِّ

ُرَها,  َخْيُر ُصُفوف   ُمَؤخَّ
 النَِّساء 

ُصُفوف 

ُمَها َها ُمَقدَّ  .(2)«َوَشرُّ

 . (3)وعبد اهلل بن عباس , أنس بن مالك  عنالبزار  أخرجهو

  :فضيلة الصفوف املتقدمة 

 فضيلة الصفوف المتقدمة. ويف الحديث

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة الصحيحين: يف و
ِ
َلْو َيْعَلُم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُدوا إ َّلَّ َأْن َيْسَته ُموا َعَلْيه  َّلَْسَتَهُموا , ُثمَّ َلْم َيج 
ل  فِّ اْلَوَّ ي النَِّداء  َوالصَّ

 .(4)«النَّاُس َما ف 

 جره أعظم عند اهلل سبحانه وكما كان المصلي قريًبا من اإلمام كلما كان أ

                                                           

 .(412)أخرجه مسلم ( 1)       

 مه اهلل يف صحيح أبن ماجه.(, وصححه اإلمام األلباين رح1001أخرجه ابن ماجه )( 2)

(, وحديث أنس رضي اهلل عنه يف الصحيح المسند لإلمام 014, 013أخرجه الرباز كما يف كشف األستار )( 3)

 (.70, 18الوادعي رحمه اهلل )

 (.437(, ومسلم )110أخرجه البخاري )( 4)
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 .وتعالى

خر الصفوف, إذ أن ذلك أسرت لها, وأما المرأة فاألفضل يف حقها أن تكون يف آ

 وأبعد عن االختالط بالرجال.

وهذا إذا كانت صفوف الرجال والنساء يف مسجد واحد, كما هو الشأن يف 

 .المسجد الحرام

, فكيف ببقية يف الصالة النهيمن أدلة النهي عن االختالط, فإذا كان  الحديثو

 .ذلك أفضل يف حقهافكلما بعدت المرأة من مكان الرجال, كان األحوال 

أن األعمال تتفاضل, فكلهم يف صالة واحدة, إال أن أصحاب الصف المقدم  وفيه:

 فضاًل ورتبًة. مقدم 

 :ذكر األمور اليت جعلت آخر الصفوف شرها 

 مور: ألوشر الصفوف آخرها وذلك 

 أهنم يتأخرون عن الدخول يف المسجد.األول: 

 ام.أهنم يتأخرون عن تكبيرة اإلحرالثاين: 

 أهنم بعيدون عن اإلمام.الثالث: 

قد يفوهتم بعض ما يفعل اإلمام يف الصالة, فيحصل لهم التشويش, ال الرابع: 

 غير ذلك. إلىصوت, المبكرات  بغيرسيما إذا كانت المساجد 

 أهنا تكون قريبة من صفوف النساء.الخامس: 

َكاَنْت اْمَرَأٌة ُتَصلِّي َخْلَف َرُسول  اهَّلل  », َقاَل: من حديث اْبِن َعبَّاٍس ويف السنن: 

ل   ملسو هيلع هللا ىلص فِّ اْلَوَّ ي الصَّ
ُم َحتَّى َيُكوَن ف  , َفَكاَن َبْعُض الَقْوم  َيَتَقدَّ ْن َأْحَسن  النَّاس 

َحْسنَاَء م 

ر , َفإ َذا رَ  فِّ الُمَؤخَّ ي الصَّ
ُر َبْعُضُهْم َحتَّى َيُكوَن ف 

َئَلَّ َيَراَها, َوَيْسَتْأخ 
ْن َتْحت  ل  َكَع َنَظَر م 

 {ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}, َفَأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى «إ ْبطَْيه  
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 ."[24]الحجر:  [24ر:]الحج

 َوَرَوى َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن, َهَذا الَحِديَث َعْن َعْمِرو ْبِن َمالٍِك, َعْن َأبِي 

يث  َوَلْم َيْذُكْر ف يه  َعْن اْبن  »الَجْوَزاِء, َنْحَوُه,  ْن َحد  َعبَّاٍس َوَهَذا َأْشَبُه َأْن َيُكوَن َأَصحَّ م 

 .(1)«ُنوٍح 

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

, وفيه , وإعالل الرتمذي له باإلرسال مقدموالحديث يحسنه بعض أهل العلم

 نكارة, إذ أن اآلية مكية, والجماعة إنما كانت بالمدينة, واهلل أعلم.

ن صفوف بالقرب م ألنه أبعد لها عن الفتنة: «آخرهاوخير صفوف النساء » قوله:

 .الرجال, وأسرت لها من االختالط, وغير ذلك

  وذلك لقرهبا من الرجال.: «وشرها أولها» قوله:

  النووياإلمام قال  (4 /108):  َعَلى ُعُمومَِها 
َ
َجاِل َفِهي ا ُصُفوُف الرِّ َأمَّ

َها ُلَها َأَبًدا َوَشر  ا ُصُفوُف النَِّساِء َفاْلُمَراُد بالحديث أما ُصُفوُف  ,آِخُرَها َأَبًدا َفَخْيُرَها َأوَّ َأمَّ

َجالِ  يَن َمَع الرِّ َواتِي ُيَصلِّ َجالِ  ,النَِّساِء اللَّ ْيَن ُمتََميَِّزاٍت اَل َمَع الرِّ ا إَِذا َصلَّ َفُهنَّ  ,َوَأمَّ

َها آِخُرَها ُلَها َوَشر  َجاِل َخْيُر ُصُفوفِِهنَّ َأوَّ   .َكالرِّ

َجاِل َوالنَِّساءِ  ُفوِف فِي الرِّ َها َثَواًبا َوَفْضاًل َوَأْبَعُدَها مِْن َمْطُلوِب  :َواْلُمَراُد بَِشرِّ الص  َأَقل 

ْرعِ    .َوَخْيُرَها بَِعْكِسهِ  ,الشَّ

َل آِخَر  َجاِل لُِبْعِدِهنَّ مِْن ُمَخاَلَطِة َوإِنََّما َفضَّ ُصُفوِف النَِّساِء اْلَحاِضَراِت َمَع الرِّ

َجالِ  ِق اْلَقْلِب بِِهْم ِعنَْد ُرْؤَيِة َحَرَكاتِِهمْ  ,َوُرْؤَيتِِهمْ  ,الرِّ َوَنْحِو  ,َوَسَماِع َكاَلمِِهمْ  ,َوَتَعل 

  .َذلَِك 

                                                           

مام األلباين رحمه اهلل يف (, وصححه اإل1041(, وابن ماجه )970(, والنسائي )3122أخرجه الرتمذي )( 1)

 صحيح السنن. 
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َل ُصُفوفِِهنَّ لَِعْكِس َذلَِك وَ    .اهلُل َأْعَلمُ َوَذمَّ َأوَّ

ِذي َقْد َوَرَدِت اأْلََحاِديُث بَِفْضلِِه َواْلَحثِّ َعَلْيِه  َل اْلَمْمُدوَح الَّ فَّ اأْلَوَّ َواْعَلْم َأنَّ الصَّ

ًرا ًما َأْو ُمَتَأخِّ َماَم َسَواء  َجاَء َصاِحُبُه ُمَتَقدِّ
ِذي َيلِي اإْلِ ف  الَّ َلُه  ,ُهَو الصَّ َوَسَواء  َتَخلَّ

  .ُصوَرة  َوَنْحُوَها َأْم اَل َمقْ 

ِذي َيْقَتِضيِه َظَواِهُر اأْلََحاِديِث  ِحيُح الَّ ُقونَ  ,َهَذا ُهَو الصَّ َح بِِه اْلُمَحقِّ  .َوَصرَّ

ُل ُهَو اْلُمتَِّصُل مِْن َطَرِف اْلَمْسِجِد إَِلى َطَرفِهِ  :َوَقاَل َطائَِفة  مَِن اْلُعَلَماءِ  ف  اأْلَوَّ  ,الصَّ

ِذي َيلِي اإلمام شيء فليس بأول ,اَل َيَتَخلَّلُه َمْقُصوَرة  َوَنْحُوَها بل األول  ,َفإِْن َتَخلََّل الَّ

ء   ما ْ
ُلُه َشي رَ  ,ال َيَتَخلَّ   .َوإِْن َتَأخَّ

اًل  :َوقِيَل  ْنَساِن إَِلى اْلَمْسِجِد َأوَّ ُل ِعَباَرة  َعْن َمِجيِء اإْلِ ف  اأْلَوَّ ى فِي َوإِْن َصلَّ  ,الصَّ

رٍ  َُنبَِّه َعَلى ُبْطاَلنِهِ  ,َوَهَذاِن اْلَقْواَلِن َغَلط  َصِريح   ,َصفٍّ ُمَتَأخِّ
ِ
لَِئالَّ  ؛َوإِنََّما َأْذُكُرُه َومِْثَلُه أل

 ـاه .َواهلُل َأْعَلمُ  ,ُيْغَترَّ بِهِ 

ن أفضل العبادات, , بل ومادة هلل ا كان هذا يف شأن الصالة, وهي عبإذف

ومع هذا فُيخشى على المصلي من , لتي يتقرب هبا العبد إلى اهلل والقربات, ا

الفتنة, فما بالك يف غير الصالة, فكيف سيكون ضرر االختالط بين الرجال والنساء, 

 السالمة والعافية. نسأل اهلل 

 

       

  



 ,
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فقمت عن  ,ول هللا ذات ليلةصليت مع رس» :حديث 
 «...يساره

يُْت َمَع َرُسول  اهَّلل  »َقاَل:  - -َوَعِن اْبِن َعبَّاسٍ ) – 412 َذاَت َلْيَلٍة,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َصلَّ

ه , َفَأَخَذ َرُسوُل اهَّلل   ين ه   - ملسو هيلع هللا ىلص -َفُقْمُت َعْن َيَسار  ْن َوَرائ ي, َفَجَعَلن ي َعْن َيم  ي م   .(1) «ب َرْأس 

 (.َعَلْيهِ  ُمتََّفق  

 الشرح: 

 موضع المأموم من اإلمام.الحديث لبيان  المصنف ساق 

لم  ملسو هيلع هللا ىلصصالته صحيحة, ألن النبي ف هومن صلى عن يسارفيكون عن يمين اإلمام 

 .أن يعيد الصالة بد اهلل بن عباس يأمر ع

الجماعة يف النافلة, ولو كانت  جوازحديث على ويدل الحكم اإلمامة يف النافلة: 

 .يف غير رمضان, ولكن على سبيل النادر

 حديث الباب على أن الغالم مع غيره يعترب صًفا يف الجماعة.يدل  و

 و يكون هذا ما دام الغالم مميًزا, ويحسن الصالة.

جماعة يف قيام الليل, كما هو  :أي «ذات ليلة ملسو هيلع هللا ىلصصليت مع رسول اهَّلل » قوله:

 مأخوذ من الحديث بطوله.

ويف الحديث , الحكم حينئذ لجهل ابن عباس  :أي «فقمت عن يساره» قوله:

 .العذر بالجهل

 .«بأذين»ويف رواية: : «برأسي ملسو هيلع هللا ىلصفأخذ رسول اهَّلل » قوله:

يف حال صالته يتعذر عليه  ملسو هيلع هللا ىلصذلك حتى يعلمه بالفعل, ألن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوفعل النبي 

                                                           

 .(713)ومسلم  (,721)أخرجه البخاري ( 1)



 ,
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 .أن يعلمه بالقول

 .ن المرور بين يدي المصلي ال يجوزوذلك أل: «من روائي» قوله:

, وللفائدة األمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, إلى غير ذلك من الفوائد وفيه:

 نذكر الحديث بطوله:

 فَعِن اْبِن َعبَّاٍس 
 
ا َكاَن فِي ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: بِت  ِعنَْد َخاَلتِي َمْيُموَنَة َلْيَلًة, َفَقاَم النَّبِي , َفَلمَّ

ْيِل,  أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَم َرُسوُل اهَّلل  »َبْعِض اللَّ ا  َفَتَوضَّ يف  ا َخف  ٍق ُوُضوء  ْن َشنٍّ ُمَعلَّ
ُفُه َعْمٌرو  -م  ُيَخفِّ

ا  دًّ ُلُه ج  ْئُت, َفُقْمُت َعْن -َوُيَقلِّ َأ, ُثمَّ ج  ا َتَوضَّ مَّ
ا م  ْأُت َنْحو  , ُثمَّ َقاَم ُيَصلِّي, َفُقْمُت, َفَتَوضَّ

, ُثمَّ َصلَّى َما
ين ه  َلن ي, َفَجَعَلن ي َعْن َيم  , َفَحوَّ

ه  َشاَء اهَّللُ, ُثمَّ اْضَطَجَع, َفنَاَم َحتَّى َنَفَخ,  َيَسار 

أْ  َلَة , َفَصلَّى َوَلْم َيَتَوضَّ , َفَقاَم َمَعُه إ َلى الصَّ
َلَة  ي َيْأَذُنُه ب الصَّ

ُقْلنَا لَِعْمٍرو: إِنَّ  «َفَأَتاُه الُمنَاد 

يَّ »َناًسا َيُقوُلوَن: 
و: َسِمْعُت ُعبَْيَد ْبَن ُعَميٍْر  «َتنَاُم َعْينُُه َوَّلَ َينَاُم َقْلُبهُ  ملسو هيلع هللا ىلصإ نَّ النَّب  َقاَل َعْمر 

  ُثمَّ َقَرَأ:  "َيُقوُل: 
 ."[102:]الصافات {يئ ىئ مئ حئ جئ ی}إِنَّ ُرْؤَيا األَْنبَِياِء َوْحي

 

       

  



 
 

219 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 المرأة صف لوحدها

يٌم َخْلَفُه, َوُأمُّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َصلَّى َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل: -- َأَنسٍ  َوَعنْ ) – 413
َفُقْمُت َوَيت 

 (.َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ , (1) ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .«ُسَلْيٍم َخْلَفنَا

 .وحدهاتون صفا ساق المصنف الحديث لبيان أن المرأة   الشرح: 

 .مميًزا , إذا كاناما تقدم من أن الغالم يكون مع غيره صفدليل لوفيه 

 أن المرأة تكون صًفا لوحدها, إذا صلت خلف الرجال. الحديث:ويف 

 .ن النساءأما مع النساء فتكون يف الصف مو

  قال ابن رجب ( 297/ 1يف فتح الباري:)  دل َهذا الحديث على أن

خلف  االمرأة إذا صلت مَع الرجال, ولم تجد امرأًة تقف معها قامت وحدها صفً 

 الرجاِل.

وهذا ال اختالف فيِه بين العلماء؛ فإهنا منهية  أن تصف مَع الرجال, وقد كانت 

  الراشدين.وخلفائه  - ملسو هيلع هللا ىلص -صفوُف النساء خلف الرجال يف عهد النبي 

خرجه وكيع  , "أخروهنَّ مِن حيث أخرهنَّ اهلل": --ولهذا قاَل ابن مسعود

 وغيرُه.

أنَُّه روي َعن أبي الدرداء, أن الجارية التي إال وال يعلم يف َهذا خالف بين العلماء, 

 َلم تحِض تقف مَع الرجال يف الصف.

حينئٍذ؟ فيِه  فهل تصح صالهتافأما إن وجدت امرأًة تقُف معها, ُثمَّ وقفت وحدها, 

 ألصحابنا وجهان.

, َوهَو ظاهر كالم أبي بكٍر األثرم, وقول القاضي أبي يعلى يف أحدهما:  ال تصح 

                                                           

 .(109)ومسلم  (,727)أخرجه البخاري ( 1)



 
 

201 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 للمرأة بالرجل, مَع القدرة على المصاّفِة. اوصاحب ))المحرر((, إلحاقً ))تعليقه(( 

, َوهَو قول صاحب ))الكايف(( أبي محمد المقدسي, َوهَو ظاهر والثاين:  تصح 

, وال تحتاج إلى مِن يصاّفها, وكذا قاَل اتبويب البخاري؛ ألن المرأَة تكون وحدها صفً 

. اإلمام أحمد يف رواية حرٍب: المرأة وحد  ـاهها صف 

 ْبُن َشْيَباَن : مستثناه مما ثبت يف صحيح ابن حبان المرأة وتكون 
 
من حديث علِي

 
ِ
ــِذيَن َوَفُدوا إَِلى َرُسوِل اهلل َصلَّيُْت »مِْن َبنِي َحنِيَفَة َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َوَكاَن َأَحَد اْلَوْفِد الَّ

ا َقَضى َرُسوُل اهَّلل   ملسو هيلع هللا ىلصَخْلَف َرُسول  اهَّلل   فِّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلمَّ َصََلَتُه َنَظَر إ َلى َرُجٍل َخْلَف الصَّ

يُّ 
ُه ََّل َصََلَة ملسو هيلع هللا ىلصَوْحَدُه َفَقاَل النَّب  ْد َصََلَتَك َفإ نَّ ْيَت(؟ َقاَل: َنَعْم َقاَل: )َفَأع  : )َهَكَذا َصلَّ

 .(1) «ل َفْرٍد َخْلَف الصف وحده(

[من حديث َوابَِصَة ْبِن َمْعَبٍد يف السنن وغيرها: و
ِّ
  -  -]اْلُجَهنِي

ِ
 -َأنَّ َرُسوَل اهلل

ََلةَ »: ملسو هيلع هللا ىلص يَد الصَّ
فِّ َوْحَدُه, َفَأَمَرُه َأْن ُيع   .(2)«َرَأى َرُجَل  ُيَصلِّي َخْلَف الصَّ

  ابن رجبالحافظ قال  (1 /299:)  وقد استدل طائفة مِن العلماء

  النفل. صالة الرجل بصالة المرأة وحدها على صحة

وهذا جمُع بين ما فرقت السنة بينُه؛ فإن السنة دلت على صحة صالة المرأة 

وحدها خلف الصفوف, وهنت الرجل َعن َذلَِك, فأمرتُه باإلعادة, على ما يأيت ذكرُه يف 

 إن شاء اهلل تعالى. -موضعه 

ده إذا تعَذَر إن صالَة الرجِل خلف الصفوف وحوأقرب مِن َهذا: قوُل مِن قاَل: 

لها بصالة المرأة وحدها, إذا َلم تجد مِن يصافها, َكما  اعليِه مِن يصافه تصح  إلحاقً 

                                                           

 (.328, 329/ 2(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )2203, 2202أخرجه ابن حبان )( 1)

(, 2200و  2188و  2189(, وابن حبان )230) (, والرتمذي192(, وأبو داود )229/ 4أخرجه أحمد )( 2)

 (.041وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ـاه قاَله بعض المتأخرين مِن أصحابنا, ولكن المذهب خالفُه.

على  ,«َّل صَلة لفذ خلف الصف» قوله:(: وقد تأول بعضهم 7 /131) وقال 

 له باإلعادة. - ملسو هيلع هللا ىلص -نفي الكمال دون الصحة: ويرد هذا أمر النبي 

هل تقع صالة الفذ باطلة غير منعقدة, أو تنقلب نفال؟ لهم فيه واختلف أصحابنا: 

 وجهان.

 , وظاهر كالم الخرقي أهنا تبطل بالكلية.ختار ابن حماٍد وغيره أهنا تنقلب نفاًل او

لف الصف, ثم جاء آخر فصف معه يف الركعة خ اوتظهر فائدهتا لو صلى ركعة فذً 

  الثانية.

 .-اأيًض  -صالته باطلة, فالثاين فذ فإن قلنا: 

 هو متنفل صحت مصافته.وإن قلنا: 

 .اأن جماعته تبطل وتصح صالته منفردً وألصحابنا وجه آخر: 

.وهو مروري عن النخعي, قال:   صالته تامة  وليس له تضعيف 

جه البيهقي.  خرَّ

فيكون أمره باإلعادة يف الجماعة ليحصل ثواهبا ومضاعفتها, وليس  وعلى هذا,

 ـاه ذلك يف الحديث.

 صالة نافلة. :أي «ملسو هيلع هللا ىلصصلى رسول اهَّلل » قوله:

 .لعله أخ ألنس بن مالك : «فقمت ويتيم خلفه» قوله:

 ., وقد جاء أهنا جدته مليكة أم أنس بن مالك  :أي «وأم سليم خلفنا» قوله:

من حديث َأَنِس ْبِن : يف الصحيحين بلفظ أطول مما ساقه المصنف  ديثوالح

َتُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َرُسوَل اهَّلل  », أن قال: َمالٍِك  نُْه,  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َجدَّ
َطَعاٍم َصنََعْتُه َلُه, َفَأَكَل م 

ل 

َُصلِّ َلُكمْ »ُثمَّ َقاَل:  :  «ُقوُموا َفِل  َفُقْمُت إَِلى َحِصيٍر َلنَا, َقِد اْسَودَّ مِْن ُطوِل َما "َقاَل َأَنس 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 "ُلبَِس, َفنََضْحُتُه بَِماءٍ 
ِ
, َوَصَفْفُت َوالَيتِيَم َوَراَءُه, َوالَعُجوُز مِْن ملسو هيلع هللا ىلص, َفَقاَم َرُسوُل اهلل

 
ِ
 .(1)«َف َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ اْنَصرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرائِنَا, َفَصلَّى َلنَا َرُسوُل اهلل

 من حديث َأَنٍس  :ويف مسلم
 
ي,  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َدَخَل النَّبِي َعَلْينَا َوَما ُهَو إاِلَّ َأَنا, َوُأمِّ

َي ب ُكْم ف ي َغْير  َوْقت  َصََلةٍ »َوُأم  َحَراٍم َخاَلتِي, َفَقاَل:  َُصلِّ , َفَصلَّى بِنَا, َفَقاَل «ُقوُموا َفِل 

, ُثمَّ َدَعا َلنَا َأْهَل اْلَبْيت  ب ُكلِّ »َرُجل  لَِثابٍِت: َأْيَن َجَعَل َأَنًسا مِنُْه؟ َقاَل: 
ين ه  َجَعَلُه َعَلى َيم 

َرة   ْنَيا َواْْلخ  ْن َخْير  الدُّ
 ُخَوْيِدُمَك اْدُع اهللَ «َخْيرٍ م 

ِ
ي: َيا َرُسوَل اهلل َلُه, َقاَل:  , َفَقاَلْت ُأمِّ

ر  َما َدَعا ل ي ب ه  » اللُهمَّ َأْكث ْر َماَلُه َوَوَلَدُه, »َأْن َقاَل:  «َفَدَعا ل ي ب ُكلِّ َخْيرٍ, َوَكاَن ف ي آخ 

ْك َلُه ف يه    .(2)«َوَبار 

, وأكثر ماله, وأكثر ولده, ألنس بن مالك  ملسو هيلع هللا ىلصدعوة النبي  فاستجاب اهلل 

 وبارك له فيهما.

       

  

                                                           

 (.109(, ومسلم )390أخرجه البخاري )( 1)

 (.110أخرجه مسلم )( 2)



 ,
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 «,...الصف إلى يصلي أن قبل فركع» :حديث

  -  -َأبِي َبْكَرَة  َوَعنْ ) – 414
ِّ
, َفَرَكَع َقبَْل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَُّه اْنَتَهى إَِلى النَّبِي َوُهَو َراكِع 

 
 
, َفَقاَل َلُه النَّبِي فِّ ا, َوََّل َتُعْد »: ملسو هيلع هللا ىلص -َأْن َيِصَل إَِلى الصَّ ْرص 

َرَواُه  .(1)«َزاَدَك اهَّللُ ح 

فِّ »َوَزاَد َأُبو َداُوَد فِيِه: , اْلُبَخاِري   , ُثمَّ َمَشى إ َلى الصَّ فِّ  (.(2)«َفَرَكَع ُدوَن الصَّ

 دون الصف. الركوعلبيان مسألة  الحديث المصنف ساق  الشرح: 

فِّ "وقد بوب البخاري:   ."َباُب إَِذا َرَكَع ُدوَن الصَّ

  اختلف العلماء فيمن  (:400/ 2) البخاريقال ابن بطال يف شرحه على

أهنما ركعا دون " :--عن زيد بن ثابت, وابن مسعود فروي الصف:ركع دون 

  ."الصف ومشيا إلى الصف ركوًعا

  .وفعله سعيد بن جبير, وعروة بن الزبير, وأبو سلمة, وعطاء

ال بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف ويمشى إلى وقال مالك, والليث: 

 الصف إذا كان قريًبا قدر ما يلحق به. 

يكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يتقدم, وال يكره : والثوريوقال أبو حنيفة, 

  الطحاوي.ذلك للجماعة, ذكره 

صالة المنفرد دون الصف  والشافعي,قال: وأجاز مالك, والكوفيون, والليث, 

  .قال مالك: وال يجذب إليه رجاًل  وحده,

إن ركع وحده دون الصف , وأحمد, وإسحاق, وأهل الظاهر: األوزاعيوقال 

                                                           

 .(793)أخرجه البخاري ( 1)

اد بن سلمة, شاذة شذ هبا حم "ثم مشى إلى الصف "وسنده صحيح, لكن زيادة (, 194)أخرجه أبو داود ( 2)

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي , (248)وضعف الشافعي إسناده كما يف الصغرى للبيهقي

 .(190داود )



 ,
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ا وَّل تعد»بطلت صالته, واحتجوا بقوله عليه السالم ألبى بكرة:  , «زادك اهَّلل حرص 

 فدل أن صالته غير صحيحة. 

 ـاه الصف.ال تكرب حتى تأخذ مقامك من : --قالوا: وقد قال أبو هريرة

 ممتع على زاد قال يف الشرح الللشيخ ابن العثيمين تفصيل يف ذلك, حيث و

أنه إْن كان لغيِر ُعذٍر َفَرَفع اإِلماُم مِن الركوع قبل أْن تزوَل  هو: (:280/ 4المستقنع )

ْفِع مِن الركوِع فصالُته صحيحة,  ُته قبل الرَّ يَّ ُته فصالُته غيُر صحيحة , وإْن زالت َفذِّ يَّ َفذِّ

 .هذا إذا كان لغير ُعذٍر, أما إذا كان لُعذر فهو كما قال المؤلُِّف: العربُة بسجوِد اإِلمامِ 

فِّ أْن  :عذرُ وال َ إلى الصَّ
م حتى ينتهي َ إن تقدَّ

كعة, فإذا خشي هو خوُف َفوِت الرَّ

فِّ قبل أن يسجَد اإِلماُم, فإْن اتفوَته الركعُة فله أن ُيكبَِّر ويركَع فذَّ ً , ثم يدخَل يف الصَّ

ُتُه ولو لُعذر فصالُته غيُر صحيحٍة.  يَّ  َسَجَد اإِلماُم ولو قبَل أْن تزوَل َفذِّ

قون بين الذي انفرَد لُعذر والذي هو المشهور مِن المذهب, أي:  هذا أنَّهم ُيفرِّ

 انفرَد لغير ُعذر.

حيُح يف هذه المسألة والتي بعدها:  , اأنه إذا كان لُعذٍر فصالُته صحيحة  مطلقً والصَّ

ف   , فإذا كان الصَّ فِّ   فصالُته صحيحة  بكلِّ حال, حتى وإنْ  اتامًّ والُعذُر تماُم الصَّ
َ
بقي

الِة.إلى آخِر  امنفِردً    الصَّ

ُتُه فصالُته غيُر  يَّ كوِع قبل أن تزوَل َفذِّ وأما إذا كان لغير ُعذٍر فإْن َرَفَع اإِلماُم مِن الر 

كوِع فصالُته صحيحة . ُته قبل َرْفِع اإِلماِم مِن الر  يَّ  صحيحٍة, وإذا زالت َفذِّ

  حديث أبي بكرة ودليل ذلك: 
َّ
فركع قبل أن يصل إلى  اراكعً  ملسو هيلع هللا ىلصأنه أدرَك النَّبي

, «وَّل تعد ازادك اهَّلل حرص  »: ملسو هيلع هللا ىلصالصف ثم دخل يف الصف فلما سلَّم قال له النبي 

ألن المشروع أن ال يدخل المسبوق يف الصالة حتى يصل إلى  ؛فدعا له وهناه أن يعود

هذه هي المسألة , ةفدل هذا على أن ركعته صحيح ,ولم يأمره بإعادة الركعة ,الصف



 ,
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 األولى.

وَدَخَل معه آخر قبل سجوِد اإِلماِم فصالته  اوهي ما إذا َرَكَع َفذَّ ًوأما الثانية: 

 ـاهصحيحة ووجهها ما سبق يف األولى. 

 .هو نفيع بن الحارث : «بكرة  يأبعن » قوله:

 ببكرة. من البيت حين أراد الخروج إلى الهجرة ألنه تدلىسمي هبذا االسم: 

يف حال  ملسو هيلع هللا ىلصأنه دخل المسجد والنبي  :أي «وهو راكع ملسو هيلع هللا ىلصانتهى إلى النبي » قوله:

 ركوع.

, وفعل ذلك ألنه خشي أن تفوته الركعة: «فركع قبل أن يصل إلى الصف» قوله:

 .به يف بعض الروايات اعلى ما جاء مصرًح 

ا وَّل تعد» قوله: حرصه, وعلى لفعل ذلك  أن أبا بكرة  :أي «زادك اهَّلل حرص 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإدراك ركوع النبي 

, َقاَل: َقاَل من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلمفي والحرص على الخير مطلوب ف

 
ِ
, َوف ي ُكلٍّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل ع يف  ن  الضَّ َن اْلُمْؤم   م 

, َخْيٌر َوَأَحبُّ إ َلى اهَّلل  يُّ ُن اْلَقو  اْلُمْؤم 

ْن ب اهَّلل  َوََّل َتْعَجْز, َوإ ْن َأَصاَبَك َشْيٌء, َفََل َتُقْل َلْو َخْيٌر, اْحر ْص َعَلى َما َينَْفُعَك,  َواْسَتع 

 َوَما َشاَء َفَعَل, َفإ نَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل 
َأنِّي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا, َوَلك ْن ُقْل َقَدُر اهَّلل 

ْيَطان    .(1)«الشَّ

من حديث َأبِي في الصحيحين: ف, وال تعد لمثل هذا الصنيع :أي «وَّل تعد» قوله:

 ُهَرْيَرَة 
ِّ
َلَة  َوَعَلْيُكْم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي َقاَمَة, َفاْمُشوا إ َلى الصَّ ْعتُُم اْل 

إ َذا َسم 

وا مُّ
, َوَّلَ ُتْسر ُعوا, َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا, َوَما َفاَتُكْم َفَأت  ينَة  َوالَوَقار 

ك   .(2)«ب السَّ

                                                           

 (. 2114أخرجه مسلم )( 1)

 (.102(, ومسلم )131أخرجه البخاري )( 2)



 ,
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  أدرك اإلمام وهو راكع: حكم من 

استدل بحديث الباب جمهور أهل العلم على أن من أدرك اإلمام وهو راكع وركع 

 معه, بأنه أدرك الركعة مع اإلمام, وال تلزمه يف مثل هذه الحالة قراءة الفاتحة.

أمره بأن ال يعود لمثل أن يعيد الركعة, وإنما  لم يأمر أبا باكرة  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

 .وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين من المتأخرينهذا الفعل, 

َّل صَلة لمن لم يقرأ »النصوص الصريحة الصحيحة:  صريحة فيه ففيوال داللة 

 .«بفاتحة الكتاب

ثم إن هذا الحديث بعينه قد يقلبه الخصم, ويحتج به على وجوب قراءة الفاتحة 

 خلف اإلمام.

ثم إنه ليس يف الحديث أنه هناه عن مثل هذا الركوع مرة أخرى,  ملسو هيلع هللا ىلصوذلك أن النبي 

 لم يقم إلتمام ما فاته من الصالة.

وإن , "االستداللبه أن الدليل إذا دخله االحتمال بطل "والقاعدة عند أهل العلم: 

 كانت هذه القاعدة ليست على إطالقها.

  سننه.وهو سليمان بن األشعث السجستاين يف: «زاد أبو داود» قوله:

 وهذا موافق لما تقدم يف الرواية األولى.: «فركع دون الصف» قوله:

وهو راكع, و فال بأس للمصلي أن يخطو  :أي «ثم مشى إلى الصف» قوله:

من حديث اْبِن في صحيح ابن حبان وغيره: ف, ونحو ذلك الخطوة, والخطوتين

يَّ »: َعبَّاٍس 
ْت ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّب  ْبَلة  حتى  َكاَن ُيَصلِّي َفَمرَّ , َفَساعاها إ َلى اْلق  َشاٌة َبْيَن َيَدْيه 

 .واهلل أعلم, (1)«ألصق بطنه بالقبلة

                                                           

(, 1/122األصل ) ملسو هيلع هللا ىلص(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صفة صالة النبي 2371أخرجه ابن حبان )( 1)

 (.120(, والحديث يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )2310ويف التعليقات الحسان )
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 حكم صالة الفرد خلف الصف

  -  -َوَعْن َوابَِصَة ْبِن َمْعَبٍد ) – 410
ِ
َرَأى َرُجَل  ُيَصلِّي »: ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

فِّ َوْحَدُه, َفَأَمَرُه َأْن  ََلةَ َخْلَف الصَّ يَد الصَّ
. َرَواُه َأْحَمُد, َوَأُبو َداُوَد, َوالتِّْرمِِذي  (1) «ُيع 

َحُه اْبُن ِحبَّانَ  نَُه, َوَصحَّ   (.َوَحسَّ

فِّ » :--َعْن َطْلٍق : َوَلهُ ) – 411 ُمنَْفر ٍد َخْلَف الصَّ
 (.(2)«ََّل َصََلَة ل 

 مِْن َحِديِث َوابَِصَة:  -[411]
 
َبَرانِي َأََّل َدَخْلَت َمَعُهْم َأْو اْجَتَرْرَت »)َوَزاَد الطَّ

 (.(3)«?َرُجَل  

 الشرح: 

 لبيان حكم صالة المنفرد خلف الصف.الحديثين:  المصنف ساق 

, مستدلين بحديث أبي بكرة يف الباب وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جوازها

 .السابق, وحديث أنس يف صالة المرأة خلف الصف

 .«َّل صَلة لفرد خلف الصف»حديث: ب احتجاًجا وذهب بعضهم إلى بطالهنا,

                                                           

 (,2200 ,2188, 2189)وابن حبان  (,230)والرتمذي  (,192)وأبو داود  (,19000)أخرجه أحمد ( 1)

أعله البيهقي, وتابعه  وهو حديث حسن بمجموع الطرق, وهذا سنده ضعيف, لجهالة عمرو بن راشد, وبه

ويشهد له ما بعده.  (,1003)وابن ماجه  (,994)وأحمد  (,230)زياد بن أبي الجعد عند الرتمذي 

وحسنه شيخنا الحجوري يف تحقيق , (193وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

 (. 1/219الصغرى )

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف و حديث صحيح. وه ,عن علي بن شيبان (,2202)أخرجه ابن حبان ( 2)

(, وشيخنا الحجوري يف     تحقيق 891واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند ) (,041اإلرواء )

 (. 1/219الصغرى )

وهو حديث موضوع, من ( 1099), وأبو يعلى (384)برقم  (22/140)« الكبير»أخرجه الطرباين يف ( 3) 

 أحد الكاذبين الكبار. ,ي بن إسماعيلطريق السر
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

فِّ َوْحَدُه, ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »: الباب ولحديث : َرَأى َرُجَل  ُيَصلِّي َخْلَف الصَّ

ََلةَ  يَد الصَّ
 .«َفَأَمَرُه َأْن ُيع 

 الصواب أن الحديثو : هذا وهم من الحافظ «عن طلق بن علي » قوله:

 .يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي  هوو عن علي بن شيبان 

 .«َّل صَلة لمنفرد خلف الصف» قوله:

     ال صالة مقبولة.قيل: 

 ال صالة تامة.وقيل: 

 .على ما تقدم بيانه والصحيح أنه ال صالة مقبولة

  قال العثيمين ( 299/ 2يف شرح بلوغ المرام:)  ومن فوائد هذا

, وهذا "فأمره أن يعيد الصالة" قوله:ل بطالن صالة المنفرد خلف الصف؛الحديث: 

هو الصحيح, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بصحة صالة المنفرد وحملوا 

األمر باإلعادة هنا على أنه ليس للوجوب ولكن لإلستحباب, والصواب أنه 

 للوجوب. انتهى

 كان صبًيا, كما تقدم. وإن تصح والحديث بمفهومه أنه لو صلى معه أحد

حديث أنس ابن مالك كما يف , النساء قد استثنيتفليس على إطالقه,  والحديث

: «يٌم َخْلَفُه, َوُأمُّ ُسَلْيٍم َخْلَفنَا
. ,«َفُقْمُت َوَيت   ُمتََّفق  َعَلْيِه, َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ

يُّ » قوله:
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي,  هو: «َوَزاَد الطََّبَران 

 , صاحب المعاجم الثالثة, الكبير, واألوسط, والصغير.أبو القاسم الطرباين 

يث  َواب َصَة » قوله: ْن َحد  سنة تسع, وروى عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوفد على النبي : «م 

, وعن ابن مسعود, وأم قيس بنت محصن, وغيرهم. روى عنه ولداه: سالم, ملسو هيلع هللا ىلص

وعمر, وزر بن حبيش, وشداد مولى عياض وراشد بن سعد, وزياد بن أبي الجعد, 
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 وغيرهم.

ه الزيادة ضعيفة جًدا, أو هذو :«?َأََّل َدَخْلَت َمَعُهْم َأْو اْجَتَرْرَت َرُجَل  » قوله:

 السري بن إسماعيل, مرتوك, وقد كذب. آفته, وموضوعة

  َوَقْد ُاْخُتلَِف فِيَمْن َلْم َيِجد ُفْرَجة  (:221/ 3نيل األوطار )قال الشوكاين يف

: َأنَُّه َيِقف ُمنَْفِرًدا َواَل  ِّ
 َعْن َنّصه فِي اْلُبَوْيطِي

َ
ِذي َيْفَعل؟ َفُحكِي ّف َما الَّ َواَل َسَعة فِي الصَّ

َت َعَلْيِه َفِض  َنَُّه َلْو َجَذَب إَلى َنْفسه َواِحًدا َلَفوَّ
ِ
ّف َيْجِذب إَلى َنْفسه َأَحًدا؛ أل يَلة الصَّ

َبِري  َوَحَكاُه َعْن َمالٍِك.  يِِّب الطَّ ّف, َوبَِهَذا َقاَل َأُبو الطَّ ل, َوأَلَْوَقَع اْلَخَلل فِي الصَّ  اأْلَوَّ

ُة:   َوبِِه َقاَلْت اْلَهاَدِويَّ
ِّ
افِِعي إنَُّه َيْجِذب إَلى َنْفسه َواِحًدا, َوَقاَل َأْكثَر َأْصَحاب الشَّ

 لِْلَمْجُذوِب َأْن ُيَساِعدهُ َوُيْسَتَحّب 

اَلة َواْلَحاِضر فِي اْبتَِدائَِها فِي َذلَِك.  اِخل فِي َأْثنَاء الصَّ  َواَل َفْرق َبْين الدَّ

 
ّ
ُفوف َقْد اْسَتَوْت  :َوَقْد َرَوى َعَطاء  َوإِْبَراِهيُم النََّخِعي اَلة َوالص  اِخل إَلى الصَّ َأنَّ الدَّ

َأْن َيْجِذب إَلى َنْفسه َواِحَدا لَِيُقوَم َمَعُه, َواْسَتْقَبَح َذلَِك َأْحَمُد َواتََّصَلْت َيُجوز َلُه 

 َوَمالِك  
 
 .َوإِْسَحاُق, َوَكِرَهُه اأْلَْوَزاِعي

ّف ُظْلم. َوَقاَل َبْعضهْم:  ُجل فِي الصَّ  ـاهَجْذب الرَّ

 .وذكر أحاديث ال يثبت منها شيء

  قال العثيمين ( 279/ 2يف شرح بلوغ المرام:)  ويستفاد من هذا

ت صالته, وجهه: أن ابن عباس الحديث:  أن المصلي منفرًدا خلف الصف صحَّ

تلك اللحظة صار منفرًدا, فلم  -عليه الصالة والسالم-حينما صار خلف الرسول 

تبطل صالته, هكذا استدل به بعض العلماء, وقال: هذا دليل على صحة صالة 

 خلف الصف, ولكن هذا االستدالل فيه نظران: المنفرد

أن ابن عباس لم يستقر يف هذا الموضع, فهو مرَّ به مروًرا, أفال يقال: النظر األول: 
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 إنه صلَّى خلف الصف؟

أن وقوفه هذا لو فرض أنه وقوف كم أخذ من الصالة ركعة ركعتين سجدة  الثاين:

 سجدتين؟

الحديث على صحة صالة المنفرد خلف ال شيء, فلهذا ال وجه لالستدالل هبذا 

 اهـ الصف.

  :حكم الدخول يف الصف, أو عن ميني اإلمام ملن كان منفرًدا 

 مع أنه يجوز الدخول يف الصف, ال سيما إذا كان هنالك تباعد بين المصلين.

 .وله أن يقدم عن يمين اإلمام, إذا خشي أن ال يدخل أحد إلى المسجد

 من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك : لما ثبت يف سنن أبي داود 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْن َنْقٍص َفْليَكُ »َقاَل:  , َفَما َكاَن م  ي َيل يه  َم, ُثمَّ الَّذ  فَّ اْلُمَقدَّ وا الصَّ مُّ
فِّ َأت  ي الصَّ

ْن ف 

ر    .«اْلُمَؤخَّ

  :حكم االجرتار من الصف ملن كان منفرًدا 

 فال يجوز للمصلي أن يجرت أحًدا من الصف المقدم إليه, ألمور: 

 أنه يؤدي إلى انقطاع الصف.األول: 

 ْبِن ُعَمَر :لما ثبت يف سنن اإلمام النسائي 
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِ
, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ا َوَصَلُه اهَّللُ, َوَمْن َقَطَع َصفًّ  .(1) «َقطََعُه اهَّللُ َعزَّ   َوَجلَّ َمْن َوَصَل َصفًّ

 أنه يؤدي إلى خروج إنسان من صف مقدم, إلى صف مؤخر.الثاين: 

 .واهلل أعلمعدم إتمام الصف األول, أنه يؤدي أيًضا إلى الثالث: 

       

  

                                                           

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح النسائي.918أخرجه النسائي )( 1)
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 السكينة في الطريق إلى الصالة

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 417
ِّ
َقاَمَة »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِي ْعتُْم اْْل 

إ َذا َسم 

ينَُة َواْلَوَقاُر, َوََّل ُتْسر ُعوا, َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا, َوَما 
ك  , َوَعَلْيُكْم السَّ

ََلة  َفاْمُشوا إ َلى الصَّ

وا مُّ
 (.َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ  ُمتََّفق  َعَلْيِه, .(1)«َفاَتُكْم َفَأت 

 الشرح: 

 .الحديث لبيان استحباب السكينة يف المشي إلى الصالة ساق المصنف

دليل على جواز رفع الصوت  فيه: «إذا سمعتم اْلقامة فامشوا إلى الصَلة» قوله:

وهبذا ُأستدل على مشروعية اإلقامة حتى يسمعه من كان يف خارج المسجد, باإلقامة 

 بمكرب الصوت.

, فإنه يؤدي إلى إسراع يف المشي وأبدون سعي,  :أي «فامشوا إلى الصَلة» قوله:

 .الخروج عن المعتاد والسكينة والوقار

 الطمأنينة. :أي «وعليكم السكينة» قوله:

مشية معتربة, ال تماوت فيها, وال انكسار, كما أنه ال سرعة  :أي «والوقار» قوله:

 فيها.

  :ذكر احلكمة من إتيان الصالة بسكينة وبوقار 

  قال النووي (َقاَل اْلُعَلَماُء: 0/88يف شرح مسلم :) َواْلِحْكَمُة فِي إِْتَيانَِها

 عن السعي أن الذاهب إلى صالة عامد يف تحصيلها ومتوصل إَِلْيَها 
ُ
بَِسكِينٍَة َوالنَّْهي

ًبا بِآَدابَِها َوَعَلى َأْكَمِل اأْلَْحَواِل.   َفَينَْبِغي َأْن َيُكوَن ُمَتَأدِّ

َواَيِة الثَّانَِيِة: َوَهَذا َمْعنَى ال ََلة  َفُهَو ف ي » رِّ ُد إ َلى الصَّ
َفإ نَّ َأَحَدُكْم إ َذا َكاَن َيْعم 

                                                           

 .(102)ومسلم  (,131)أخرجه البخاري ( 1)
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 اهـ.«َصََلةٍ 

  :الفرق بني السكينة والوقار 

  قال النووي  ( 0/100يف شرح مسلم :) 

كِينَُة َواْلَوَقاُر قِيَل:   ُهَما بَِمْعنًى َوَجَمَع َبْينَُهَما َتْأكِيًدا. السَّ

 َوالظَّاِهُر َأنَّ َبيْنَُهَما َفْرًقا: 

كِينََة:   التََّأنِّي فِي اْلَحَرَكاِت َواْجتِنَاُب اْلَعَبِث َوَنْحُو َذلَِك.َوَأنَّ السَّ

ْوِت َواْلَوَقاُر:  ْقَباِل َعَلى َطِريِقِه بَِغْيِر فِي اْلَهْيَئِة َوَغضِّ اْلَبَصِر َوَخْفِض الصَّ َواإْلِ

 اهـ اْلتَِفاٍت َوَنْحِو َذلَِك َواهلُل َأْعَلُم.

إال فالمبادرة إلى الصالة مطلوبة, ال تسرعوا بالجري, و :أي «وَّل تسرعوا» قوله:

 .«بادروا باْلعمال»: ملسو هيلع هللا ىلصلقوله 

, أهل العلمولو كان التشهد على الصحيح من أقوال : «فما أدركتم فصلوا» قوله:

 .للجماعة افعلى المصلي أن يدخل مع اإلمام ويكون مدركً 

 .سواء كان ركعة, أو ما دون الركعة: «وما فاتكم فأتموا» قوله:

 وال تحسب لإلنسان ما دون الركعة.

  :َتَعاَلى: «فَل تأتوها وأنتم تسعون»والجمع بين حديث 
ِ
 ٻ}, وبين َقْوِل اهلل

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .[8:]الجمعة {ٹ ٹ

المراد به المبادرة, والمسارعة, والمسابقة إليها, فالسعي إلى صالة الجمعة: 

 وليس المراد به الجري عند الذهاب إليها.

 .الذي هو بمعنى الجري والنهي عن السعي:
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .السكينة واالطمئنان يف أكثر األعمال أهميةداللة على الحديث: ويف 

يِّ »: من حديث اْبُن َعبَّاٍس في الصحيحين: ف
ُه َدَفَع َمَع النَّب  َيْوَم َعَرَفَة,  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

يُّ 
َع النَّب 

ْم, َوَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسم  , َفَأَشاَر ب َسْوط ه  إ َلْيه  ا ل ْْل ب ل  ا, َوَضْرب ا َوَصْوت  يد 
ا َشد  َوَراَءُه َزْجر 

 َفإ نَّ ال»
ك ينَة  َها النَّاُس َعَلْيُكْم ب السَّ يَضاع  َأيُّ  .(1) «ب رَّ َلْيَس ب اْل 

, الطويل يف قصة حج النبي من حديث جابر بن عبد اهلل  :مسلموكذلك ثبت يف 

َها النَّ » »: وفيه قال: ملسو هيلع هللا ىلص ينَةَ َأيُّ
ك  ينََة السَّ

ك   .(2)«اُس, السَّ

إلى غير  أذية, وربما أتلفت األنفس,ألن عدم السكينة يؤدي إلى َجَلَبة, وإتالف و

 ذلك من األمور.

 أن من أدرك شيًئا من الجماعة, ُحسبت له جماعة. بيان لفضل اهلل  وفيه:

فإن الذي يجري إلى الصالة يصل إليها وقد حفزه النفس, الذرائع, سد  وفيه:

 .أو بعضهوربما ذهب منه بعض الخشوع يف الصالة, 

بالسكينة والوقار, ويكون يف بغي أن يأتيها نأهمية الصالة, إذ أن اإلنسان ي وفيه:

 .واهلل أعلم, أثناء صالته على السكينة والوقار

 

       

  

                                                           

 (.1292(, ومسلم )1171أخرجه البخاري )( 1)

 (.1219أخرجه مسلم )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 فضيلة الجماعة بالكثرة

 ْبِن َكْعٍب  َوَعنْ ) – 419
ِّ
  -  -ُأَبي

ِ
ُجل  َمَع »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َصََلُة الرَّ

, َوَما  ُجل   َمَع الرَّ
ْن َصََلت ه  ُجَلْين  َأْزَكى م   َوْحَدُه, َوَصََلُتُه َمَع الرَّ

ْن َصََلت ه  ُجل  َأْزَكى م  الرَّ

َحُه اْبُن  .»(1) -َكاَن َأْكَثَر َفُهَو َأَحبُّ إ َلى اهَّلل   , َوَصحَّ  
 (.ِحبَّانَ َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

 الشرح: 

 لبيان أن الجماعة كلما كثرت كانت أفضل.الحديث:  المصنف ساق 

ابن قيس بن عبيد بن َزْيِد بِن ُمَعاِوَيَة بِن َعْمِرو بِن : «وعن أبي بن كعب » قوله:

اِء, كنيته َأُبو ُمنِْذٍر األَْنَصاِري   اِر, َسيُِّد الُقرَّ  الُمْقِرُئ َمالِِك بِن النَّجَّ
 
اِري  الَمَدنِي النَّجَّ

َفْيِل.  االَبْدِري  َوُيْكنَى َأْيًض   َأَبا الط 

 بأخذ القرآن منهم:  ملسو هيلع هللا ىلصوهو أحد القراء الذين أمر النبي 

 ْبَن َعْمٍرو عن  :مسلمفي ف
ِ
  - -َعْبَد اهلل

ِ
ُخُذوا »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ْن َأْرَبَعٍة:   َجَبٍل, َوُأَبيِّ ْبن  َكْعٍب, َوَسال ٍم َمْوَلى اْلُقْرآَن م 
, َوُمَعاذ  ْبن  ن  اْبن  ُأمِّ َعْبٍد َفَبَدَأ ب ه 

م 

 .(2) «َأب ي ُحَذْيَفةَ 

جماعة, يف الفريضة,  :أي «صَلة الرجل مع الرجل أزكى من صَلته وحده» قوله:

 أو يف النافلة التي يصح فيها الجماعة.

 صحة صالة المنفرد, ولكن وجوب الجماعة يكون استقالاًل. وفيه:

 .«وصَلته مع الرجلين أزكى من صَلته مع الرجل» قوله:

                                                           

بسند ضعيف, يف إسناده عبد اهلل بن أبي  (,2001)وابن حبان  (,943)والنسائي  (,004)أخرجه أبو داود ( 1)

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود  لم يوثقه معترب.  ,بصير العبدي رجل مجهول

  (.211) وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى, (013)

 (.2414أخرجه مسلم )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 فضيلة تكثير سواد الجماعة. وفيه:

 أن اإلنسان يصلي يف المسجد الجامع. وفيه:

كما , إثبات صفة المحبة هلل  فيه: «وما كان أكثر فهو أحب إلى اهَّلل » قوله:

وهي من الصفات تشابه وال تماثل صفات المخلوقين,  سبحانه وتعالى, الليق به ي

 الفعلية.

 .أن األعمال تتفاضل وفيه:

 اَل ُيْحَتج   ,َفُهَو َحِديث  َلْيَس بِاْلَقِويِّ  (:317/ 1عبد الرب يف التمهيد ) قال ابن

  .بِِمْثلِهِ 

َوإِْن  ,َدلِيل  َعَلى َجَواِز َصاَلِة اْلَفذِّ َوْحَدهُ َوفِي َهَذا اْلَحِديِث َأْعنِي َحِديَث َمالٍِك َهَذا 

  .َكاَنِت اْلَجَماَعُة َأْفَضَل 

َنَُّه َلْو  ؛َبَطَل َأْن َيُكوَن ُشُهوُد َصاَلِة اْلَجَماَعِة فرضا ؛َوإَِذا َجاَزْت َصاَلُة اْلَفذِّ َوْحَدهُ 
ِ
أل

  .َلْم َتُجْز لِْلَفذِّ َصاَلُتهُ  ,َكاَن َفْرًضا

َماِم ُظْهًرا.َكَما   َقْبَل َصاَلِة اإْلِ
َ
 ـاه َأنَّ اْلَفذَّ اَل ُيْجِزُئُه َيْوَم اْلُجُمَعِة َأْن ُيَصلِّي
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 حكم إمامة المرأة للرجل 

يَّ »: ُأمِّ َوَرَقَة  َوَعنْ ) – 418
َها - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  َرَواُه َأُبو  .(1)«َأَمَرَها َأْن َتُؤمَّ َأْهَل َدار 

َحُه اْبُن ُخَزْيَمةَ   (.َداُوَد, َوَصحَّ

 الشرح: 

لبيان ما ذهب إليه بعض أهل العلم من جواز إمامة الحديث:  ساق المنصف 

 المرأة للرجال, ال سيما إن كانوا من أهل بيتها.

الرجل, حتى ولو  م  أن المرأة ال يجوز لها أن تؤ :لعلموالصحيح من أقوال أهل ا

َلْن ُيْفل َح َقْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهُم », َقاَل: َبْكَرَة  من حديث َأبِي :البخاريفي ف, زوجهاكان 

 ., وأما إمامة المرأة للمرأة فقد تقدم بيان جوازها, واهلل أعلم(2)«اْمَرَأة  

 .بل هو مضطرب ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي  أم ورقة وحديث

 .أراد أن تؤم أهل دراها من النساء ملسو هيلع هللا ىلصوعلى فرض صحته يحمل على أن النبي 

, وأعلم وليس فيه ما يدل على أهنا تؤم الرجال, حتى وإن كانت أقرأ لكتاب اهلل 

 , وأكرب سنًا, وأقدم سلًما, وهجرة.ملسو هيلع هللا ىلصبسنة رسول اهلل 

وقد ذهب إلى جواز إمامة المرأة ألهل بيتها, ولو كان فيهم رجال الصنعاين يف 

أبو ثور والمزين والطربي, وخالف يف ذلك  سبل السالم, وذهب إلى صحته

 .واهلل أعلم, ير, وهو الصحيح الذي ال معدل عنهالجماه

                                                           

, ويف سنده عبد (1171)وابن خزيمة  (,21210)وأحمد  (,943)والنسائي  (,082)أخرجه أبو داود ( 1)

, من طريق ليلى بنت مالك, وهي مجهولة عين, ال (27293)الرحمن بن خالد مجهول. وأخرجه أحمد 

وضعفه شيخنا , (101وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )تصلح يف الشواهد. 

 .(203) الحجوري يف تحقيق الصغرى

 (.4420أخرجه البخاري )( 2)
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 إمامة األعمى

يَّ »:  َأَنسٍ  َوَعنْ ) – 420
اْسَتْخَلَف اْبَن ُأمِّ َمْكُتوٍم, َيُؤمُّ النَّاَس,  – ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب 

  (.َداُودَ  َرَواُه َأْحَمُد, َوَأُبو .(1)«َوُهَو َأْعَمى

ْبِن ِحبَّانَ ) – 421
ِ
 (.-(2)- َعائَِشةَ : َعْن َوَنْحُوُه ال

 الشرح: 

لبيان جواز إمامة األعمى, وهو قول جماهير العلماء الحديث:  المصنف ساق 

 .من المتقدمين والمتأخرين

 وذهب إلى عدم جواز إمامته. وخالف اإلمام مالك 

 .والنسائي: باب إمامة األعمى خالف قوله, وقد بوب أبو داود :والصحيح

لوم أن ومعوكان أعمى, على المدينة,  ابن أم مكتوم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وقد استخلف

إال إذا كان منسوًخا, أو اإلمام هو الذي يؤم الناس, وإذا ثبت الدليل, ثبت االستدالل, 

 .شاًذا, أو غير ذلك

  إَماَمِة اأْلَْعَمى َوَقْد َجَواُز فيه:  (:182/ 3نيل األوطار )قال الشوكاين يف

َنَُّه 
ِ
 بَِأنَّ إَماَمَة اأْلَْعَمى َأْفَضل مِْن إَماَمة اْلَبِصير أل

 
َح َأُبو إِْسَحاَق اْلَمْرَوِزيِّ َواْلَغَزالِي َصرَّ

 َأْكَثُر ُخُشوًعا مِْن اْلَبِصيِر لَِما فِي اْلَبِصيِر مِْن ُشْغِل اْلَقْلِب بِاْلُمْبَصَراِت.

                                                           

ويف سنده عمران القطان ضعيف, لكن له شاهد عن عائشة  (,27293)وأحمد  (,080)أخرجه أبو داود ( 1)

وشيخنا الحجوري يف تحقيق , (030وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )يأيت بعده إن شاء اهلل. 

  (.1/274) الصغرى

أن النبي صلى اهلل عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم "عن عائشة؛  (,2130) (,2134)أخرجه ابن حبان ( 2)

, (4/1/101)وله شاهد مرسل عن الشعبي أخرجه ابن سعد  ,وإسناده حسن ,"على المدينة يصلي بالناس

 وإسناده صحيح.
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ُه  ِذي َفَهمَّ يًا لِلنََّجاَسِة, َوَالَّ َنَُّه َأَشد  َتَوقِّ
ِ
َح اْلَبْعُض َأنَّ إَماَمَة اْلَبِصيِر َأْوَلى أل َوَرجَّ

َنَّ فِي 
ِ
ِّ َأنَّ إَماَمَة اأْلَْعَمى َواْلَبِصيِر َسَواء  فِي َعَدم اْلَكَراِهَيِة أل

افِِعي اْلَماَوْرِدي  مِْن َنصِّ الشَّ

 ُكلٍّ مِنْهُ 
ّ
َنَّ َأْكثََر َمْن َجَعَلُه النَّبِي

ِ
إَماًما  - ملسو هيلع هللا ىلص -َما َفِضيَلًة, َغْيُر َأنَّ إَماَمَة اْلَبِصيِر َأْفَضُل, أل

 اْلُبَصَراُء. 

ا اْستِنَاَبُتُه  ْبِن ُأمِّ َمْكُتوٍم فِي َغَزَواتِِه, َفأِلَنَُّه َكاَن اَل َيَتَخلَُّف َعْن اْلَغْزو  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَأمَّ
ِ
ال

ُه َلْم َيُكْن فِي اْلُبَصَراِء اْلُمَتَخلِِّفيَن َمْن َيُقوُم َمَقاَمُه َأْو َلْم مِْن اْلمُ  , َفَلَعلَّ ْؤمِنِيَن إالَّ َمْعُذور 

غ لَِذلَِك, َأْو اْسَتْخَلَفُه لَِبَياِن اْلَجَواِز.   ـاه َيَتَفرَّ

 أن أحق الناس باإلمامة أمراؤهم. وفيه:

 لح رضوان اهلل عليهم.وهذا هو الذي كان عليه السلف الصا
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 الصالة خلف كل بر وفاجر من المسلمين 

  -  -اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 422
ِ
َصلُّوا َعَلى َمْن َقاَل: »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  .(1)«ََّل إ َلَه إ َّلَّ اهَّللُ, َوَصلُّوا َخْلَف َمْن َقاَل: ََّل إ َلَه إ َّلَّ اهَّللُ 
 
اَرُقْطنِي  (.َرَواُه الدَّ

 الشرح: 

جواز الصالة خلف كل بر وفاجر من لبيان الحديث:  ساق المصنف 

 المسلمين.

وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة, قال الطحاوي: ونرى الصالة خلف كل بر  

 .وفاجر من المسلمين

والصالة خلف أهل البدع جائزة, كما تقدم بيانه, وهذا الحديث ليس على 

 .القول بوضعهإطالقه, مع 

فكم ممن يقول: ال إله إال اهلل, وهو يخالف ال إله إال اهلل, كالرافضة وغالة 

 الصوفية, والمكارمة, واإلسماعلية, وغيرهم.

إلكرام العبد يف الدينا, ويف فضيلة ال إله إال اهلل, إذ أهنا تعصم الدم, وسبب  وفيه:

 اآلخرة.

أخرجه  ,«نَّةَ الَج َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم أْن َّل إ لَه إَّل اهَّللُ, َدَخَل »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

 .مسلم عن عثمان 

 
ِ
 --وعن َجابَِر ْبَن َعْبِد اهلل

ِ
ْكر  ََّل »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل َأْفَضُل الذِّ

َعاء  اهَّللُ إ َلَه إ َّلَّ   .أخرجه الرتمذي ,«هَّلل  ْمُد الَح , َوَأْفَضُل الدُّ

       

                                                           

اإلمام وضعفه موضوع فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي كذبه ابن معين,  (1711)أخرجه الدارقطني  (1)

 (.027األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء تحت حديث )
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 عة اإلمام في الحال الذي هو عليهبمتا

  َوَعنْ ) – 423
ٍّ
  -  - َعلِي

 
َماُم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل النَّبِي ََلَة َواْْل  إ َذا َأَتى َأَحُدُكْم الصَّ

َمامُ َعَلى   (.َرَواُه التِّْرمِِذي  بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  .(1)«َحاٍل, َفْلَيْصنَْع َكَما َيْصنَُع اْْل 

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان تعين متابعة اإلمام من الحال الذي هو عليه

 من الرجال والنساء. :أي «إذا أتى أحدكم الصَلة» قوله:

 على قراءة, أو قيام, أو ركوع, أو سجود. سواء كان: «واْلمام على حال» قوله:

  قال الرتمذي : اَل َنْعَلُم َأَحًدا َأْسنََدُه إاِلَّ َما ُرِوَي مِْن , َهَذا َحِديث  َغِريب 

 َهَذا الَوْجِه.

 َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْهِل الِعْلِم.

ُجُل َواإِلَماُم َساِجد  َقاُلوا:  ْكَعُة إَِذا َفاَتُه إَِذا َجاَء الرَّ َفْلَيْسُجْد َواَل ُتْجِزُئُه تِْلَك الرَّ

ُكوُع َمَع اإِلَماِم.  الر 

 ْبُن اْلُمَباَرِك َأْن َيْسُجَد َمَع اإِلَماِم.
ِ
 َواْخَتاَر َعْبُد اهلل

ْجَدِة َحتَّى ُيْغَفَر َلُه. َوَذَكَر َعْن َبْعِضِهْم َفَقاَل:  ُه اَل َيْرَفُع َرْأَسُه فِي تِْلَك السَّ   اهَلَعلَّ

َفَما َأْدَرْكُتْم » :ملسو هيلع هللا ىلصيؤيده قول رسول اهلل : «فليصنع كما يصنع اْلمام» قوله:

وا مُّ
 . متفق عليه عن أبي هريرة «َفَصلُّوا, َوَما َفاَتُكْم َفَأت 

 الناس عندما ينتظرون اإلمام حتى يقوم من السجود.وهبذا ُيعلم خطأ ما يفعله أكثر 

                                                           

ويغني عنه  ,ومدلس وقد عنعن ,بإسناد ضعيف من طريق حجاج بن أرطاة ضعيف (081)أخرجه الرتمذي  (1)

 ,فما أدركتم فصلوا"وفيه:  (,102) مسلم(, 131) البخاري حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه يف الصحيحين

 والصحيحة (,022. وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )ق عليهمتف "وما فاتكم فأتموا

(1199.)   
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فينبغي للمصلي أن يبادر إلى االلتحاق باإلمام يف صالته, سواء كان راكًعا, أو 

 .وله بذلك أجر ومثوبة عند اهلل ساجًدا, أو على أي حال من حاالته, 

ذلك,  فبهذا نكون قد انتهينا من باب صالة الجماعة واإلمامة, ولها أحكام أكثر من

 واكتفينا بالتعليق على ظاهر األحاديث, واهلل المستعان, والحمد هلل رب العالمين.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 باب صالة المسافر والمريض 

 [َباُب َصالِة اْلُمَسافِِر َواْلَمِريضِ ]

 الشرح: 

 هذا الباب لبيان أحكام صالة المسافر والمريض, إذ أن اهلل  عقد المصنف 

  .يف بعض األحكام والمريض من رحمته بعباده, قد رخص للمسافر

, وكماله, إذ أن المقيم الصحيح لديه من القدرة وصالح وهذا من تمام دين اهلل 

 المسافر والمريض. هما يتأخر عن ,الحال

 چ چ چ}: والدين كما يعرب أهل العلم شامل كامل تام, يقول اهلل 

 ڇ}: ويقول اهلل , [3:]المائدة {ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

وعلى قول من فسر اآلية بأن المراد بالكتاب , [39:]األنعام {ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ

 القرآن.

 ., واهلل أعلمد ُفسر الكتاب باللوح المحفوظ وهو األقرب إلى سياق اآليةقو

من حديث َعْن َأبِي :ثبت يف سنن ابن ماجه ومما يدل على هذا المعنى ما 

ْرَداِء  , َلْيُلَها َوَنَهاُرَها َسَواءٌ » :امرفوعً , --الدَّ ْثل  اْلَبْيَضاء   «َلَقْد َتَرْكتُُكْم َعَلى م 

 
ِ
 َرُسوُل اهلل

ِ
ْرَداِء: َصَدَق َواهلل , َلْيُلَها »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َأُبو الدَّ ْثل  اْلَبْيَضاء  َتَرَكنَا َواهَّلل  َعَلى م 

 .(1)«َوَنَهاُرَها َسَواءٌ 

الدين, أي أنه يف أحكامه واضًحا جلًيا كوضوح البيضاء, وهذا وصف عجيب لهذا 

ت, وليلها كنهارها من حيث التي يكون فيها اإلنسان يف هنارها على أكمل الحاال

 يؤتيه من يشاء, واهلل ذو الفضل العظيم. وهذا هو فضل اهلل الضياء, 

                                                           

 (.199(, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة )0أخرجه ابن ماجه )( 1)
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 قطع المسافة البعدية. : ةوالسفر يف اللغ

 السفر يوم, والجمع أسفار.أقل وقال بعض المصنفين: 

, وأسفار, وسفار.  ويقال رجل مسافر, وقوم ُسْفر 

فيظهر ما كان سفر عن وجوه المسافرين, وأخالقهم, ألنه يوسمي السفر سفًرا: 

 خافًيا.

انة, وظهور شجاعة, لكن إذا فكم من إنسان يف حضره على حسن خلق, وأداء أم

 ف ذلك., أو جاورته, ربما وجدته على خالسافرت معه

 .يف السفر للمشقة وقد يخرج اإلنسان عن المعتاد من األخالق

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  في الصحيحين:ف
ِّ
َن », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي َفُر ق ْطَعٌة م  السَّ

, َيْمنَُع َأَحَدُكْم َطَعاَمُه َوَشَراَبُه َوَنْوَمُه, َفإ َذا َقَضى َنْهَمَتُه,  ْل إ َلى َأْهل ه  الَعَذاب   .(1)«َفْلُيَعجِّ

هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية, فما والسفر يف االصطالح: 

 فوقها.

إلى منطقة يقال لها:  –أي مسجد الصحابة يف الغيضة  –الخروج من هنا  :فمثاًل 

يف اليمن قد وإن كانت بعض المناطق العليا ال يسمى سفًرا عند العرب,  -محيفيف

 .يسمون كل خروج سفًرا

لكن ر, وهي قد تريد الخروج إلى السوق, فقد تسأل المرأة عن فالن, فتقول: ساف

 .هذا ال عربة به

 فإن العرب يطلقون السفر على من قطع مسافة القصر الشرعية.

  حد السفر: بيان 

 .اختلف أهل العلم يف تحديد مسافة القصر الشرعية

                                                           

 (.1827(, ومسلم )1904أخرجه البخاري )( 1)
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فما تعود إلى عرف الناس, إلى أن هذه المسألة وذهب المحققون من أهل العلم 

 اعتقده الناس سفًرا, جرت عليه أحكام المسافرين.

 فال تجري عليه أحكام المسافرين. وما لم يكن عندهم سفر

ولم يأت يف تعين  (:122/ 1مضية شرح الدرر البهية )الدراري ال يف قال الشوكاين

الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء فوجب 

 ـاه  .وشرعا

َفَر ُمْطَلق  فِي اْلكَِتاِب  :(11/ 24قال شيخ اإلسالم يف المجموع ) َنَّ السَّ
ِ
َوأل

نَِّة.   ـاه َوالس 

 المسافة التي تقصر فيها  (:210/ 10) قال ابن العثيمين يف مجموع فتاواه

, وحددها بعض العلماء اكيلو مرتًالصالة حددها بعض العلماء بنحو ثالثة وثمانين 

  .ابما جرى به العرف, أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو مرتً

 وما قال الناس عنه: إنه ليس بسفر, فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو مرت.

وذلك ألن اهلل تعالى لم  -  -وهذا األخير هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيميه 

 لم يحدد مسافة معينة.  ملسو هيلع هللا ىلصيحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي 

إذا خرج ثَلثة أميال أو فراسخ قصر  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي » -  -وقال أنس بن مالك 

  .«الصَلة وصلى ركعتين

 أقرب إلى الصواب. -  -وقول شيخ اإلسالم ابن تيميه 

فيه أن يأخذ اإلنسان بالقول بالتحديد؛ ألنه قال به  وال حرج عند اختالف العرف

بعض األئمة والعلماء المجتهدين, فليس عليهم به بأس إن شاء اهلل تعالى, أما مادام 

 ـاهفالرجوع إلى العرف هو الصواب.  ااألمر منضبطً 

  :أقسام السفر عند احلنفية 
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 قسم الحنفية السفر إلى ثالثة أقسام: 

 كسفر الحج, والعمرة, وما إلى ذلك من الطاعات.القسم األول: سفر طاعة: 

 .غير ذلك مما فيه معصية هلل وكقطع الطريق, القسم الثاين: سفر معصية: 

 كسفر التجارة, وغير ذلك من األمور المباحة يف الشرع.القسم الثالث: سفر مباح: 

  :أقسام السفر عند املالكية 

 سم المالكية السفر إلى قسمين: ق

 سفر طلب.القسم األول: 

 سفر هرب.القسم الثاين: 

وأوجبوا سفر الهرب, وهو الخروج من بلد الكفر والشرك والفتن, إلى بلد 

 اإلسالم, واألمن, واألمان.

سموه إلى أربعة أقسام, ووافقهم على ذلك الشافعية قوأما سفر الطلب ف

 والحنابلة.

  سفر الطلب األربعة: ذكر أقسام 

 كالسفر للحج الواجب, والعمرة الواجبة.األول: السفر الواجب: 

 .أو كالسفر للجهاد يف سبيل اهلل 

 , فيما ال وجوب فيه.كالسفر لطاعة اهلل الثاين: السفر المندوب: 

 كالسفر للتجارة, ونحوها من األمور المباحة.الثالث: السفر المباح: 

 وهذا على وجهين:م: : السفر المحرالرابع

 السفر للمعصية.األول: 

 : كالمسافر يسافر وحده.السفر على غير ما شرع اهلل الثاين: 

 من حديث اْبِن ُعَمَر  :البخارييف و
ِّ
َلْو َيْعَلُم النَّاُس َما ف ي », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي
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ٌب ب َليٍْل َوْحَدهُ 
 .(1)«الَوْحَدة  َما َأْعَلُم, َما َساَر َراك 

 :ذكر شروط السفر الذي جتري عليه األحكام 

وقد اشرتط العلماء شروًطا للسفر الذي تجري عليه أحكام القصر, وجواز الفطر, 

 ونحو ذلك من األحكام:

 أن تبلغ المسافة المحددة شرًعا. الشرط األول: 

 وقد اختلف العلماء يف تحديد هذه المسافة إلى أقوال: 

 إلى أن المسافة أربعة برد. اءالعلم ذهب جمهورالقول األول: 

 بما يساوي أربعين مياًل.

 وحددت هذه المسافة  يف هذا الزمان بما يساوي سبعة وسعبين كيلو مرت.

 ثمانين كيلو مرت.وقيل: 

 مرفوًعا, وموقوًفا وهو الصحيح. واستدلوا على ذلك بما جاء عن ابن عباس 

َة ََّل »أنه قال:  َة إ َلى َيا َأْهَل َمكَّ ْن َمكَّ ْن َأْرَبَعة  ُبُرٍد م  ََلَة ف ي َأْدَنى م  َتْقُصُروا الصَّ

 .(2)«َعْسَفانَ 

الَةَ "يف صحيحه:  خاري وبوب اإلمام الب : فِي َكْم َيْقُصُر الصَّ  ."َباب 

 , َيْقُصَراِن, َوُيْفطَِراِن فِيَوَكاَن اْبُن ُعَمَر, َواْبُن َعبَّاٍس "ثم ذكر تعليًقا فقال: 

َ ِستََّة َعَشَر َفْرَسًخا
 ."َأْرَبَعِة ُبُرٍد َوِهي

من طريق ُسْفَياُن ْبُن ُعَيْينََة, َعْن َعْمِرو ْبِن ِدينَاٍر,  :وجاء يف مسند اإلمام الشافعي 

إَِلى ال, َوَلكِْن "َعْن َعَطاِء ْبِن َأبِي َرَباٍح, َقاَل: ُقْلُت الْبِن َعبَّاٍس َأْقُصُر إَِلى َعَرَفَة؟ َقاَل: 

                                                           

 (.2889أخرجه البخاري )( 1)

(, وحكم عليه اإلمام 3/112/1(, والطرباين )139ـ  3/137لبيهقي )( وعنه ا1447أخرجه الدارقطني )( 2)

 (, بأنه موضوع.438األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة تحت حديث )
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, َقاَل: َوَهَذا َقْوُل ابِْن  َة َوُعْسَفاَن َوالطَّائِِف, َوإِْن َقِدْمَت َعَلى َأْهٍل َأْو َماِشَيٍة َفَأتِمَّ ُجدَّ

 .(1)"ُعَمَر, َوبِِه َنْأُخذُ 

 َوَهَذا َقْوُل اْبِن ُعَمَر, َوبِِه َنْأُخُذ.: وَقاَل اإلمام الشافعي 

َواَياِت, َعِن اْبِن ُعَمَر َأْيًضا, َرَواُه ال اإلمام البغوي يف شرح السنة: وق َوُهَو َأَصح  الرِّ

 .(2)َعنُْه َنافِع  

  :حد السفر باعتبار الزمان 

 .عندهم باعتبار الزمان إلى مرحلتينوأما حد السفر 

 سير يوم وليلة تامين. وهو سير يومين معتدلين, أو

 إذا نظرت إلى طرق العرب, فقد كانوا يقسموهنا. و

, ثم تجد بئًرا, وخيمًة, وهكذا كانوا ب من أربعين كيلو مرتعندهم قريفالمرحلة: 

 يتقسمون المراحل.

ذهبت الحنفية إلى أن مسافة السفر التي تتغير هبا األحكام, هي مسيرة القول الثاين: 

 ثالثة أيام.

  , َقاَل: َقاَل َرُسوُل من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلم أخرجهواستدلوا بما 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

نَْها»
ا إ َّلَّ َوَمَعَها ُذو َمْحَرٍم م  َر َثََلث 

ْمَرَأٍة َأْن ُتَساف 
 
لُّ َّل  .(3)«ََّل َيح 

 : فيهو
ِ
, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ْمَرَأةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

 
لُّ َّل ََّل َيح 

ا, إ َّلَّ َوَمَعَها َأُبوهَ  د 
ا َيُكوُن َثََلَثَة َأيَّاٍم َفَصاع  َر َسَفر 

ر , َأْن ُتَساف  ُن ب اهَّلل  َواْلَيْوم  اْْلخ  ا, َأو  ُتْؤم 

                                                           

 (.0484( ترتيب سنجر, والبيهقي يف الكربى )300أخرجه اإلمام الشافعي )( 1)

 (.4/173شرح السنة لإلمام البغوي رحمه اهلل تعالى )( 2)

 (.1338)أخرجه مسلم ( 3)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

نَْها
 .(1)«اْبنَُها, َأْو َزْوُجَها, َأْو َأُخوَها, َأْو ُذو َمْحَرٍم م 

 : والليلة فقطروايات أخرى فيها التحديد, باليوم ال حجة فيه, ألنه قد جاءت و

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة في الصحيحين: ف
 
ْمَرَأةٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل النَّبِي

 
لُّ َّل َّلَ َيح 

يَرَة َيْوٍم َوَلْيَلٍة لَْيَس َمَعَها ُحْرَمةٌ  ر  َأْن ُتَساف َر َمس  ُن ب اهَّلل  َوالَيْوم  اْلخ   .(2)«ُتْؤم 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : مسلملفظ لو يف 
ِّ
ْمَرَأةٍ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

 
لُّ َّل ََّل َيح 

يَرَة َيْوٍم إ َّلَّ َمَع ذ ي َمْحَرمٍ 
ر , ُتَساف ُر َمس  ُن ب اهَّلل  َواْلَيْوم  اْْلخ   .(3)«ُتْؤم 

يَرَة َلْيَلةٍ »وبلفظ:  ْمَرَأٍة ُمْسل َمٍة ُتَساف ُر َمس 
 
لُّ َّل نَْها ََّل َيح 

 .«إ َّلَّ َوَمَعَها َرُجٌل ُذو ُحْرَمٍة م 

ن, ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية, واإلمام وما ذهب إليه المحققالقول الثالث: 

اهلل تعالى, وجمع من المتأخرين: منهم اإلمام  مابن القيم, واإلمام الشوكاين رحمه

يحيى بن علي اهلل تعالى, وشيخنا  ماشيخنا اإلمام الوادعي رحمهواأللباين, 

وكثير من أهل  ,وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين  الحجوري حفظه اهلل تعالى,

 العلم.

إلى أن السفر ليس له مسافة محددة, ولكن ما تعارف عليه الناس يف عرفهم بأنه 

سفر, يكون سفًرا, وتجري عليه أحكام السفر من قصر للصالة, وإفطار لمن كان 

 .األحكاممن صائًما, وغير ذلك 

 الشرط الثاين من شروط السفر: القصد.

 يذهب.ال يدري أين ا, فال يخرج هائًما بحيث يقصد موضًعا معينً 

 الشرط الثالث: مفارقة المحل.

                                                           

 (.1340أخرجه مسلم )( 1)

 (.1338(, ومسلم )1099أخرجه البخاري )( 2)

 (.1338أخرجه مسلم )( 3)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 وال يصير المسافر مسافًرا قبل المفارقة, واختلف أهل العلم يف ذلك: 

 مفارقة البنيان.فقيل: 

 مفارقة السور.وقيل: 

 ان.مفارقة البستوقيل: 

 اتفقوا على مفارقة المحل.كلهم و

 والصحيح أن المفارقة تكون بمجاوزة مكان السكن.

  :حكم املطارات من حيث القصر فيها عند السفر 

 المطارات:  ويدخل يف هذه المسألة

 فإذا ألحقت بالمدن, منع القصر فيها حتى تجاوز يف السفر.

 مفارقة البنيان, والمسألة خالفية.وإذا لم تلحق بالمدن جاز فيها القصر بمجرد 

أن يف بعض المدن تكون المطارات منفصلة عن البلد,  :والذي يظهر واهلل أعلم

 فمثل هذه تجري عليها أحكام السفر.

,  أو وأما يف بعض البلدان فالمطارات تكون متصلة بالبلد, مثل مطار الغيضة مثاًل 

عند السفر, ألنك ال تكاد تخرج من  فال يشرع فيها القصرمطار صنعاء, أو مطار عدن, 

بوابتها إال وأنت يف البلد نفسها, وحولك البيوت, ونحو ذلك, فمثل هذه ال يشرع 

 القصر فيها.

 الشرط الرابع: أن ال يكون سفر معصية.

 هذا جماهير الفقهاء. على و

 وذهب بعض المالكية إلى جواز الرتخص يف سفر المعصية مع الكراهة.

 لى الرتخص يف سفر المعصية.وذهب الحنفية إ

وتجري عليه أحكام المسافرين, والصحيح أنه يأثم على معصيته يف هذا السفر, 
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 من وجوب قصر الصالة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.

 وجواز الفطر عند الصوم, واهلل المستعان.

 ے ھ ھ ھ}: نصوص الكتاب والسنة أطلقت, قال اهلل ألن وذلك 

 .[190:]البقرة {ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 سفر طاعة, أو معصية.يحدد بولم 

ََلَة َعَلى ل َسان  », َقاَل: من حديث اْبِن َعبَّاٍس أيًضا:  مسلميف و َفَرَض اهَّللُ الصَّ

ا, َوف ي الف ي الَح  ملسو هيلع هللا ىلصَنب يُِّكْم  , َوف ي الَخ َضر  َأْرَبع  َفر  َرْكَعَتْين   .(1)«ْوف  َرْكَعة  سَّ

  تتغري بالسفر: ذكر األحكام اليت 

 : التي تتغير بسفر المكلفاألحكام األحكام الدينية, ونذكر 

 األول: امتداد مدة المسح على الخفين.

 .اءمن يوم وليلة إلى ثالثة أيام بلياليهن, وهذا قول جمهور العلم :أي

 وقد خالف الشافعية والحنابلة يف سفر المعصية.

وقت للمسافر ثالثة أيام  ملسو هيلع هللا ىلصوبيان ذلك على ما تقدم يف كتاب الطهارة, أن النبي 

 .للمقيم بلياليهن, ويوم وليلة

َعائَِشَة َأْسَأُلَها َعِن الَمْسِح َعَلى  َعْن ُشَرْيِح ْبِن َهانٍِئ, َقاَل: َأَتْيُت  :مسلمفي ف

ْيِن, َفَقاَلْت: َعَلْيَك بِاْبِن َأبِي َطالٍِب الخُ   فَّ
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َفَسْلُه َفإِنَُّه َكاَن ُيَسافُِر َمَع َرُسوِل اهلل

ا َوَليَْلة   ملسو هيلع هللا ىلصَجَعَل َرُسوُل اهَّلل  »َفَسَأْلنَاُه َفَقاَل:  ر , َوَيْوم 
َيُهنَّ ل ْلُمَساف 

اٍم َوَليَال  َثََلَثَة َأيَّ

يم    .(2)«ل ْلُمق 

بينما ذهب الحنابلة, والشافعية, إلى أن سفر المعصية ال يشرع فيه المسح إال يوم 

                                                           

 (.197أخرجه مسلم )( 1)

 (.271أخرجه مسلم )( 2)
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 وليلة فقط.

 .ملسو هيلع هللا ىلصوقولهم هذا ال دليل عليه يثبت عن النبي 

 الثاين: قصر الصالة.

 وقد أجمع الفقهاء على مشروعية القصر يف الصالة, إال أهنم اختلفوا يف حكمه: 

 .استحباب القصرفذهب الجمهور من أهل العلم إلى 

وذهب جمع من المحققين, والظاهرية, إلى وجوب القصر, وهو القول الصحيح, 

ضياء السالكين "كما بينه شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه اهلل تعالى يف كتابه: 

 ."يف أحكام وآداب المسافرين

يف موطن  ولعله يأيت بيان هذه المسألة, بأوسع من هذا الموطن إن شاء اهلل 

 آخر.

 الثالث: سقوط وجوب الجمعة.

 ن اإلقامة شرط يف الجمعة.وقد اتفق الفقهاء على أ

 من حديث َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب :في سنن أبي داود ف
ِّ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ي َجَماَعٍة إ َّلَّ َأْرَبَعة : َعْبٌد َمْمُلوٌك, »
ٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسل ٍم ف  َأو  اْمَرَأٌة, َأْو اْلُجُمَعُة َحقٌّ َواج 

, َأْو َمر يٌض  يٌّ
 . (1)«َصب 

 ": َقاَل َأُبو َداُود
َّ
 ."َوَلْم َيْسَمْع مِنُْه َشْيًئا ملسو هيلع هللا ىلصَطاِرُق ْبُن ِشَهاٍب, َقْد َرَأى النَّبِي

 :لو قدر أن رجاًل جرت عليه أحكام المسافرين, ثم و المسافر تنعقد به الجمعة

 .به صحت الجمعة تنعقد الجمعة إال دخل مسجًدا, وال
, والصحيح أهنا ذهب جمع من أهل العلم كالمالكية وغيرهم إلى أنه ال تنعقد بهو

 ., كانعقاد الجماعةتنعقد به

                                                           

 (.017(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1017أخرجه أبو داود )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

جائزة له, والدليل على جوازها أن الوفود كانت تقدم على النبي  فصالة الجمعة

أنه منع المسافرين أن يصلوا معه  ملسو هيلع هللا ىلص, وهو يف مسجده, ولم يأِت دليل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 الجمعة, واهلل أعلم.

 الرابع: التنفل على الراحلة.

ُيَصلِّي َعَلى  َكاَن َعْبُد اهَّلل  ْبُن ُعَمَر »من حديث َسالِم  قال: في الصحيحين: ف

, َوُهَو ُمَساف ٌر َما ُيَبال ي َحْيُث َما َكاَن َوْجُههُ  ْيل  َن اللَّ َوَكاَن َرُسوُل »اْبُن ُعَمَر:  , َقاَل «َدابَّت ه  م 

ُه َّلَ ُيَصلِّي َعَليَْها  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل   ُر َعَلْيَها, َغْيَر َأنَّ
َه, َوُيوت  َبَل َأيِّ َوْجٍه َتَوجَّ

َلة  ق  اح  ُيَسبُِّح َعَلى الرَّ

 .(1)«الَمْكُتوَبةَ 

 ْبِن َعامِِر ْبِن َربِيَعَة : وثبت أيًضا يف صحيح مسلم 
ِ
, َأْخَبَرُه من حديث َعْبِد اهلل

َفر  َعَلى َظْهر   ملسو هيلع هللا ىلصَرَأى َرُسوَل اهَّلل  »َأنَّ َأَباُه, َأْخَبَرُه َأنَُّه  ي السَّ
ْيل  ف  ْبَحَة ب اللَّ ُيَصلِّي السُّ

َهْت  َلت ه  َحْيُث َتَوجَّ  .(2)«َراح 

 الخامس: جواز الفطر يف رمضان.

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ}: قال اهلل 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

 .[190:]البقرة {ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .وإن صام المسافر صح صيامه

فهذه خمسة أحكام تتغير يف هذا الباب, وإذا أراد اإلنسان أن يتوسع, قد يجد غير 

 هذه األحكام.

 ."يرى أن الرهن ال يكون إال يف السفركان " :فاإلمام مجاهد مثل الرهن: 

                                                           

 (.700مسلم )(, واللفظ له, و1087أخرجه البخاري )( 1)

 (.701أخرجه مسلم )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .[293:]البقرة {ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: لقول اهلل 

هو من أصابته علة, أدت إلى عدم قدرته على والمريض:  «والمريض» قوله:

 اإلتيان باألوامر الشرعية على الوجه المطلوب, وهو معذور يف ذلك.

, وقد يكون المرض شديًدا عن المعتاد قدرة اإلنسان بهخرج تألن المرض قد 

لكن قد يكون اإلتيان بالعبادة يؤخر بحيث يمنعه عن العبادة كلًيا, وقد يكون خفيًفا, 

 الربء من المرض, أو يؤدي إلى الهلكة.

رحمة  جعلها اهلل فعند ذلك يشرع للمرض أن يرتخص بالرخص الشرعية, التي 

 بالربية.

 , والحمد هلل رب العالمين.وسيأيت بيان ألحكام هذه المسألة يف موطنها إن شاء اهلل
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 في السفرفريضة قصر الصالة 

ْت َصََلُة »َقاَلْت:  -- َعائَِشةَ َعْن ) – 424 رَّ
, َفُأق  ََلُة َرْكَعتَْين  ُل َما ُفر َضْت الصَّ َأوَّ

ْت َصََلُة اْلَحَضر   مَّ
َفر  َوُأت   .(1)ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .«السَّ

 : ْت َصََلُة »َولِْلُبَخاِريِّ رَّ
ا, َوُأق  ل  ُثمَّ َهاَجَر, َفُفر َضْت َأْرَبع  َفر  َعَلى  اْْلَوَّ  (.(2) «السَّ

َها َتُطوُل ف يَها »: )َزاَد َأْحَمدُ  – 420 ْبَح, َفإ نَّ , َوإ َّلَّ الصُّ ْتُر النََّهار  َها و  إ َّلَّ اْلَمْغر َب, َفإ نَّ

َراَءةُ   (.(3) «اْلق 

 الشرح: 

 لبيان حكم القصر يف السفر.الحديث:  ساق المصنف 

 وقد أجمع العلماء على مشروعية القصر يف السفر. 

 واختلفوا يف حكم القصر يف السفر إلى أقوال: 

 أهل العلم إلى استحباب القصر يف السفر. ذهب جمهورالقول األول: 

ذهب جمع من المحققين إلى وجوهبا, وهو الذي تقتضيه األدلة يف القول الثاين: 

 هذه المسألة.

, »كما يف حديث الباب:  ومنها قول عائشة  ََلُة َرْكَعَتيْن  ُل َما ُفر َضْت الصَّ َأوَّ

ْت َصََلُة اْلَحَضر   مَّ
َفر  َوُأت  ْت َصََلُة السَّ رَّ

 .«َفُأق 

 ركعتين ركعتين. فدل ذلك على أن الصالة فرضت من اهلل 

                                                           

 .(190)ومسلم  (,1080)أخرجه البخاري ( 1)

 «.وتركت صالة السفر على األولى» ولفظه:  (,3830)أخرجه البخاري ( 2)

به. وقد سمع  ,عن عائشة ,عن الشعبي ,بسند صحيح, من طريق داود بن أبي هند (21042)أخرجه أحمد ( 3)

ألن المثبت مقدم على  ,فال التفات إلى من نفاه ,الشعبي من عائشة كما يف سؤاالت اآلجري ألبي داود

 .(02وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الثمر المستطاب )ص واهلل أعلم. ,النايف
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 والزيادة على الفرض ال يجوز بحال.

غرب واحدة بطلت مص من الفمن زاد يف الظهر خامسة بطلت صالته, ومن أنق

 صالته.

على  هو موقوفبعد من قال بأن هذا الحديث ال تقوم به الحجة, وإنما أوقد 

 .عائشة 

 .تتكلم عن زمن الوحي فإن عائشة 

 ومثل هذا من المرفوع حكًما, إن لم يكن من المرفوع نًصا. 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, والذي يبلغ هو النبي فالذي يفرض هو اهلل 

ُل » قوله: ََلُة َرْكَعَتْين  َأوَّ بالصالة  ملسو هيلع هللا ىلصمحمًدا  حين أمر اهلل  :أي «َما ُفر َضْت الصَّ

 كانت ركعتين.وفرضها عليه, 

 وينسخ ما شاء من األحكام متى شاء.يفرض ما شاء متى شاء,  هلل  واألمر

والحديث دال على نسخ الصالة من الركعتين إلى أطول من ذلك, ال سيما يف 

 عند أهل السنة والجماعة.الرباعية, والنسخ ثابت 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}: قال اهلل 

 .[101:]البقرة {ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

بقيت على الركعتين, إال ما كان من المغرب  :أي «فأقرت صَلة السفر» قوله:

 .والفجر, على ما يأيت

يجب أن  , وفريضة اهلل وهذا دليل على أن صالة القصر مفروضة من اهلل 

 تؤتى. 

 من حديث اْبِن ُعَمَر زيمة وابن حبان: كما ثبت يف مسند أحمد وصحيح ابن خ

 
ِ
َيُتهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل بُّ َأْن ُتْؤَتى ُرَخُصُه َكَما َيْكَرُه َأْن ُتْؤَتى َمْعص 

 «إ نَّ اهَّللَ ُيح 
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(1) . 

, فهو حديث ضعيف ال «أتمَّ وقصر, وصام وأفطر ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » وأما ما يأيت من

 تقوم به حجة.

, فقد بين عروة بن الزبير , وعثمان بن عفان وأما االحتجاج بفعل عائشة 

 .وغيره من األئمة, أن إتمامهم كان عن تأول, وليس عن نص , 

ُل َما », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة  :يف الصحيحينو َلَُة َأوَّ , الصَّ ُفر َضْت َرْكَعَتْين 

ْت َصَلَُة الَحَضر   مَّ
َفر , َوُأت  ْت َصَلَُة السَّ رَّ

: َفُقْلُت لُِعْرَوَة  «َفُأق  ْهِري  : َما َباُل َقاَل الز 

؟ َقاَل:  َشَة ُتتِم 
َل ُعْثَمانُ »َعائِ َلْت َما َتَأوَّ  جميًعا. ف .(2) «َتَأوَّ

 على عثمان اإلتمام. وقد أنكر عبد اهلل بن مسعود 

ْحَمِن ْبَن َيِزيَد, قال: َصلَّى بِنَا ُعْثَماُن بِِمنًى وأخرج مسلم يف صحيحه:  عن َعْبَد الرَّ

 ْبِن َمْسُعوٍد, َفاْسَتْرَجَع, ُثمَّ َقاَل: 
ِ
يُْت َمَع َرُسول  »َأْرَبَع َرَكَعاٍت, َفِقيَل َذلَِك لَِعْبِد اهلل َصلَّ

ْيُت َمَع ُعَمَر  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل   , َوَصلَّ ن ى َرْكَعَتْين 
يق  ب م  دِّ ْيُت َمَع َأب ي َبْكرٍ الصِّ , َوَصلَّ ن ى َرْكَعَتْين 

ب م 

ْن َأْرَبع  َرَكَعاٍت َرْكَعَتان  ُمَتَقبََّلَتان   , َفَليَْت َحظِّي م  ن ى َرْكَعَتيْن 
وزاد  :«ْبن  اْلَخطَّاب  ب م 

ََلُف » النسائي, وأبو داود:   (3) «َشرٌّ  اْلخ 

َصِحْبُت اْبَن "من حديث َحْفِص ْبِن َعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب, َقاَل:  :مسلمويف 

ْهَر َرْكَعَتْيِن, ُثمَّ َأْقَبَل َوَأْقَبْلنَا َمَعُه, َحتَّى َجاَء  َة, َقاَل: َفَصلَّى َلنَا الظ  ُعَمَر فِي َطِريِق َمكَّ

نُْه اْلتَِفاَتة  َنْحَو َحْيُث َصلَّى, َفَرَأى َناًسا قَِياًما, َرْحَلُه, َوَجَلَس َوَجَلْسنَا َمَعُه, َفَحاَنْت مِ 

ا َْلَْتَمْمُت َصََلت ي, َيا »ُقْلُت: ُيَسبُِّحوَن, َقاَل:  «َما َيْصنَُع َهُؤََّلء ؟»َفَقاَل:  َلْو ُكنُْت ُمَسبِّح 

                                                           

اإلمام األلباين (, والحديث صححه 2742(, وابن حبان )800(, وابن خزيمة )109/ 2أخرجه أحمد )( 1)

 (, وقال إسناده صحيح على شرط مسلم.014رحمه اهلل يف اإلرواء )

 (.190(, ومسلم )1080أخرجه البخاري )( 2)

 (.1712(, وهو يف صحيح أبي داود )1810أخرجه أبو داود )( 3)
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ْبُت َرُسوَل اهَّلل   ي إ نِّي َصح  ْد َعلَ  ملسو هيلع هللا ىلصاْبَن َأخ  َفر , َفَلْم َيز  ي السَّ
ى َرْكَعَتْين  َحتَّى َقَبَضُه اهَّللُ, ف 

ْد َعَلى  ْبُت ُعَمَر, َفَلْم َيز  ْد َعَلى َرْكَعَتْين  َحتَّى َقَبَضُه اهَّللُ, َوَصح  ْبُت َأَبا َبْكرٍ, َفَلْم َيز  َوَصح 

ْد َعَلى َرْكَعَتْين  َح  ْبُت ُعْثَماَن, َفَلْم َيز  َوَقْد  «تَّى َقَبَضُه اهَّللُ َرْكَعَتْين  َحتَّى َقَبَضُه اهَّللُ, ُثمَّ َصح 

 «[21:]األحزاب {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}: -سبحانه وتعالى  –َقاَل اهلُل 

(1). 

أنه أتم بعد ذلك, يدل على أن الصنيع األول, والمجمع  وما جاء عن عثمان 

 عليه هو قصر الصالة يف السفر, ال اإلتمام.

  سبب تأول عثمان: 

 .وقد اختلف العلماء يف سبب تأول عثمان 

  قال اإلمام ابن القيم وما بعدها(:  1/401) امختصرً  يف كتابه زاد المعاد

تِي ُأْنكَِرْت َعَلْيِه. َوَقْد  َوإاِلَّ فعثمان َقْد َأَتمَّ فِي آِخِر ِخاَلَفتِِه, َوَكاَن َذلَِك َأَحَد اأْلَْسَباِب الَّ

:َخَرَج لِِفْعلِِه   َتْأِوياَلت 

اَلةِ َأَحُدَها:  َمُهْم َأنَّ َفْرَض الصَّ نََة, َفَأَراَد َأْن ُيَعلِّ وا تِْلَك السَّ َأنَّ اأْلَْعَراَب َكاُنوا َقْد َحج 

مُ  , لَِئالَّ َيَتَوهَّ َفِر.وا َأنََّها َرْكَعَتاِن فِي الحَ َأْرَبع   َضِر َوالسَّ

َماُم َحْيُث َنَزَل, َفُهَو َعَمُلُه َوَمَحل  ِواَلَيتِِه, َأنَُّه َكاَن إِ التَّْأِويُل الثَّانِي:  َماًما لِلنَّاِس, َواإْلِ

 َفَكَأنَُّه َوَطنُُه. 

َأنَّ مِنًى َكاَنْت َقْد ُبنَِيْت َوَصاَرْت َقْرَيًة َكُثَر فِيَها اْلَمَساكُِن فِي َعْهِدِه, التَّْأِويُل الثَّالُِث: 

 َوَلْم َيُكْن َذلَِك فِي َعهْ 
ِ
َيا َرُسوَل اهَّلل  », َبْل َكاَنْت َفَضاًء, َولَِهَذا قِيَل َلُه: ملسو هيلع هللا ىلصِد َرُسوِل اهلل

ن ى َبْيت ا ُيظ  
؟ َفَقاَل: َأََّل َنْبن ي َلَك ب م  َن اْلَحرِّ

ن ى ُمنَاُخ َمْن َسَبَق لَُّك م 
  .«ََّل. م 

َفِر.  َل عثمان َأنَّ اْلَقْصَر إِنََّما َيُكوُن فِي َحاِل السَّ  َفَتَأوَّ

                                                           

 (. 198أخرجه مسلم )( 2)
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ابُِع:   التَّْأِويُل الرَّ
 
يُم ال»:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَُّه َأَقاَم بَِها َثاَلًثا, َوَقْد َقاَل النَّبِي ُر َبْعَد َقَضاء  ُيق  ُمَهاج 

اُه ُمِقيًما, َوالمُ  «ُنُسك ه  َثََلث ا  افٍِر. ِقيُم َغْيُر ُمَس َفَسمَّ

ْستِيَطاِن بِِمنًى, َواتَِّخاِذَها َداَر التَّْأِويُل اْلَخامُِس: 
ِ
َقاَمِة َواال َأنَُّه َكاَن َقْد َعَزَم َعَلى اإْلِ

, ُثمَّ َبَدا َلُه َأْن َيْرِجَع إَِلى اْلَمِدينَِة.   اْلِخاَلَفِة, َفلَِهَذا َأَتمَّ

اِدُس:  َج فِيِه, َأنَُّه َكاَن َقْد تَ التَّْأِويُل السَّ َل بِِمنًى َواْلُمَسافُِر إَِذا َأَقاَم فِي َمْوِضٍع, َوَتَزوَّ َأهَّ

 .َأْو َكاَن َلُه بِِه َزْوَجة , َأَتمَّ 

َوَقِد اْعُتِذَر َعْن عائشة َأنََّها َكاَنْت ُأمَّ اْلُمْؤمِنِيَن َفَحْيُث نََزَلْت َكاَن َوَطنََها َوُهَو َأْيًضا 

 .  اهـاْعتَِذار  َضِعيف 

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

 وأحسنها أنه كان أميًرا للمؤمنين, وأرض المسلمين بالنسبة إليه واحدة.

 .من قال: بأنه قد تأهل  يليه قولو

 .أتم صالته يف منى خاصة بأن عثمان أهل العلم:  بعض بل قال

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی}: وأما استداللهم باآلية وهي قول اهلل 

 {حج يث ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب
 .مع أمنه ملسو هيلع هللا ىلصفهذه اآلية قد عمل هبا النبي , [101:]النساء

ْيُت َمَع َرُسول  اهَّلل  », َقاَل: َعْن َحاِرَثَة ْبِن َوْهٍب  :مسلمفي ف ن ى آَمَن َما  ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّ
ب م 

 .(1) «َكاَن النَّاُس َوَأْكَثَرُه, َرْكَعتَْين  

 بأن القصر رخصة. هوأما من استدل على استحباب

 يجب أن يطاع فيها. فنقول له: نعم هو رخصة, ورخص اهلل 

 وغيره من أهل العلم. كما قال ابن حزم 

                                                           

 (.181أخرجه مسلم )( 1)
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 حئ }: --من حديث َيْعَلى ْبِن ُأَميََّة, َقاَل: ُقْلُت لُِعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب  :مسلمفي ف

َفَقْد َأمَِن النَّاُس, َفَقاَل:  {خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ

 
ِ
ا َعِجْبُت مِنُْه, َفَسَأْلُت َرُسوَل اهلل َق اهَّللُ ب َها »َعْن َذلَِك, َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَعِجْبُت مِمَّ َصَدَقٌة َتَصدَّ

 .(1) «َعَلْيُكْم, َفاْقَبُلوا َصَدَقَتهُ 

 يقتضي الوجوب. ملسو هيلع هللا ىلص, وأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلصوهذا أمر من النبي : قال ابن حزم  

 َنب يُِّكْم », َقاَل: من حديث اْبِن َعبَّاٍس ويف مسلم: 
ََلَة َعَلى ل َسان  َفَرَض اهَّللُ الصَّ

, َوف ي اْلَخْوف   َرْكَعة  ملسو هيلع هللا ىلص  َفر  َرْكَعَتْين  ي السَّ
ا, َوف  ي اْلَحَضر  َأْرَبع 

 .(2) «ف 

وُحمل هذا على حالة المسايفة والتحام الجيشين, وبعضهم حمله على شدة 

 غير ذلك.الخوف, و

  .إذًا فاألدلة املتكاثرة تدل على وجوب القصر 
 .ملسو هيلع هللا ىلصن النبي عاألدلة القولية أواًل: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصن النبي عالمالزمة الفعلية ثانًيا: 

 وأرضاه. اإلجماع قبل أن يتم عثمان بن عفان ثالًثا: 

بأن القصر ليس بواجب, قالوا: إال أن بعض أهل العلم قال يف هذه المسألة: 

 على ذلك أن أهل العلم لم يبطلوا صالة من أتم صالته.والدليل 

 وهذا يرد عليهم فيه: بأهنم لم يبطلوها يف حق من يعتقد الجواز.

ثم إن القصر سفر, فكيف يجوز له أن يزيد عليها, ن يف الها ركعتيوأما من اعتقد

 رخصة, وفيه تخفيف عظيم على عباد اهلل المؤمنين.

 ُهَرْيَرَة  من حديث َأبِي :ففي الصحيحين
ِّ
َن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي َفُر ق ْطَعٌة م  السَّ

                                                           

 (.191أخرجه مسلم )( 1)

 (.197)أخرجه مسلم ( 2)
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ْل إ َلى َأْهل ه   , َيْمنَُع َأَحَدُكْم َطَعاَمُه َوَشَراَبُه َوَنْوَمُه, َفإ َذا َقَضى َنْهَمَتُه, َفْلُيَعجِّ  . (1) «الَعَذاب 

يف معات, والصلوات المفروضة فإذا ألزم اإلنسان بحضور الجماعات, والجُ 

 الحضر, لشق ذلك عليه.

 صار أمرها إلى ما عليه الناس اآلن. :أي «وأتمت صَلة الحضر» قوله:

إلى  ملسو هيلع هللا ىلصأن القصر كان يف مكة, فلما هاجر النبي  :أي «ثم هاجر»وللبخاري:  قوله:

 المدينة, واستقر هبا, واطمأنت أحواله فرضت أربًعا.

يف كل صالة, وإنما  وهذا اإلطالق ليس على إطالقه «فرضت أربع ا» قوله:

 فرضت أربًعا الصلوات الرباعية, الظهر, والعصر, والعشاء.

 .«وأقرت صَلة السفر على اْلول» قوله:

 عليه إن أقــــره فليتبــــــع     وما جرى يف عصره ثم اطلع  

 على مثل هذا الفعل. ملسو هيلع هللا ىلصهو الذي أقر النبي  فكيف إن كان اهلل 

 حجة. ملسو هيلع هللا ىلصمع إن إقرار النبي 

, وقد ذهب يف مسنده من رواية الشعبي عن عائشة  :أي «زاد أحمد» قوله:

 .إلى عدم سماع الشعبي من عائشة جمهور المحدثين 

ومن أم منها, سماع الشعبي ثبت أيف سؤاالت اآلجري عنه:  إال أن أبا داود 

 ., والمثبت مقدم على النايفسلمة 

 لم يزد فيها, ولم ينقص منها. :أي «إَّل المغرب» قوله:

 الحضر.السفر, ووإنما تصلى ثالث ركعات يف 

 إذ أن وتر الليل هو الصالة المندوبة, ال المفروضة.: «فإنها وتر النهار» قوله:

                                                           

 (.1827(, ومسلم )1904أخرجه البخاري )( 1)
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 ْبِن ُعَمَر : ففي الصحيحين
ِ
 من حديث ابن َعْبِد اهلل

َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسَأَل َرُجل  النَّبِي

ْيِل, َقاَل:  ْبَح َصلَّى »َوُهَو َعَلى الِمنَْبِر, َما َتَرى فِي َصالَِة اللَّ َي الصُّ
َمْثنَى َمْثنَى, َفإ َذا َخش 

, َفَأْوَتَرْت َلُه َما َصلَّى َدة   ", «َواح 
َّ
َوإِنَُّه َكاَن َيُقوُل: اْجَعُلوا آِخَر َصالَتُِكْم ِوْتًرا, َفإِنَّ النَّبِي

 .(1) "بِهِ َأَمَر  ملسو هيلع هللا ىلص

 أيًضا الصبح ال زيادة فيها, وال نقصان على الركعتين.: «وإَّل الصبح» قوله:

َراَءةُ » قوله: َها َتُطوُل ف يَها اْلق   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: وقال اهلل : «َفإ نَّ

 .[79:]اإلسراء {چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ

 .واهلل أعلم

 

          

  

                                                           

 (.700, 748(, ومسلم )472أخرجه البخاري )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 «كان النبي يقصر في السفر ويتم» :حديث

يَّ »: - - َعائَِشةَ َوَعْن ) – 421
,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  مُّ

َفر  َوُيت  ي السَّ
َكاَن َيْقُصُر ف 

  .(1) «َوَيُصوُم َوُيْفط رُ 
 
اَرُقْطنِي . إاِلَّ َأنَُّه َمْعُلول  , َرَواُه الدَّ   .َوُرَواُتُه ثَِقات 

هُ »َوَقاَلْت: مِْن فِْعلَِها,  --: َعْن َعائَِشةَ َواْلَمْحُفوظُ  َأْخَرَجُه  .(2) «َعَليَّ  َيُشقُّ  ََّل  إ نَّ

 
 
  (.اْلَبْيَهِقي

 الشرح: 

ال يصح, وسمعت شيخ  (:410 - 414/ 1) «الزاد»يف   ابن القيماإلمام قال 

  ـاه .ملسو هيلع هللا ىلص اإلسالم ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول اهلل

  .والحديث يف إسناده سعيد بن محمد بن ثواب

   .الحديث مستقيم: قال ابن حبان 

وله طريق أخرى عنده فيها طلحة بن عمرو, وهو مرتوك, وطريق أخرى ليس فيها 

 .ذكر الصوم, فيها المغيرة بن زياد الموصلي مختلف فيه

 أنه حسن الحديث له مناكير.  والراجح

                                                           

وهو حديث ضعيف, من طريق سعيد بن  (,2108( )141/ 3)والبيهقي  (,2289)أخرجه الدارقطني (1) 

األلباين رحمه اهلل  وضعفه اإلماممحمد بن ثواب, ترجمته يف تاريخ بغداد, ولم يذكر فيه جرًحا وال تعدياًل. 

(, وذكر العالمة ابن القيم يف 92(, وشيخنا الحجوري يف ضياء السالكين )013يف اإلرواء تحت حديث )

هو كذب على ": ونقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمة أنه قال. "أن الحديث ال يصح"(: 1/414) زاد المعاد

 ."رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

؛ أهنا كانت تصلي يف السفر أربعا. فقلت لها: لو ڤعن عائشة  ,عن عروة (0430)أخرجه البيهقي ( 2) 

كما يف:  ,أهنا كانت تتم ڤ. قلت: وقد ثبت عنها "يا ابن أختي إنه ال يشق علي"فقالت:  ,صليت ركعتين

/ 2) "الفتح"قال الحافظ يف  (.4141وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )تأواًل. « الصحيحين»

 ."والعربة بروايتها وليس برأيها ,فإنه يتعلق برأي لها": ثم قال. "(071
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 وأعله اإلمام البيهقي بالوقف. 

حققه يف صحته نظر. وهذا هو الذي يف التلخيص:  وقال الحافظ ابن حجر 

يخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه اهلل يف كتابه ضياء السالكين يف أحكام وآداب ش

 المسافرين.

 الكالم على هذه المسألة يف األحاديث السابقة.  وقد تقدم 

 رب العالمين والحمد هلل
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  السفر رخصة من هللا القصر في بيان أن 

  اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 427
ِ
بُّ َأْن ُتْؤَتى »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

إ نَّ اهَّللَ ُيح 

َيُتهُ  َحُه اْبُن ُخَزْيَمَة, َواْبُن ِحبَّانَ  .(1)«ُرَخُصُه َكَما َيْكَرُه َأْن ُتْؤَتى َمْعص    .َرَواُه َأْحَمُد, َوَصحَّ

بُّ َأْن ُتْؤَتى َعَزائ ُمهُ »َوفِي ِرَواَيٍة: 
 (.(2)«َكَما ُيح 

 الشرح: 

 . السفر رخصة من اهلل القصر يف ساق المصنف الحديث لبيان أن

إثبات صفة المحبة, وهي من الصفات الفعلية التي دل فيه:  «إن اهَّلل يحب » قوله:

 عليها الكتاب, والسنة, واإلجماع.

 ھ ھھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: كقول اهلل أما من الكتاب: 

 .[180:]البقرة {ۓ ے ے ھ

 .[222:]البقرة {ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ}: وكقول اهلل 

 :فمنها حديث البابوأما من السنة: 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ومنها ما يف الصحيحين: 
ِّ
إ َذا َأَحبَّ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ْبر يُل ف   ْبر يُل, َفُينَاد ي ج  بُُّه ج 
ا َفَأْحب ْبُه, َفُيح  بُّ ُفَلَن 

ْبر يَل: إ نَّ اهَّللَ ُيح  ي َأْهل  اهَّللُ الَعْبَد َناَدى ج 

, ُثمَّ ُيوَضُع َلهُ 
َماء  بُُّه َأْهُل السَّ

بُّوُه, َفُيح 
ا َفَأح  بُّ ُفَلَن 

: إ نَّ اهَّللَ ُيح 
َماء  الَقُبوُل ف ي  السَّ

                                                           

وصححه اإلمام األلباين بسند صحيح,  ,(2742)وابن حبان  (,800)وابن خزيمة  (,0911)أحمد  جهأخر (1)

وعبد اهلل بن  ,وقال: على أن للحديث شواهد من حديث عبد اهلل بن عباس( 014رحمه اهلل يف اإلرواء )

 . "وواثلة بن األسقع ,وأبى أمامة ,وأبى الدرداء ,وأنس بن مالك ,وأبى هريرة ,دمسعو

. من حديث ابن عمر  (,0889)ورواه البزار  . من حديث ابن عباس ,(304)ابن حبان  خرجهأ( 2)

 . (014وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء تحت حديث )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .إلى غير ذلك (1) «اْلَْرض  

, والرخصة تكون بعد المنع من تخفيفه عن األمة :أي «أن تؤتى رخصه» قوله:

 .الشيء

 اهلل  فإن حلكم عظيمة, ومنها:  الرخصشرع  قد 

 التخفيف عن هذه األمة.األولى: 

 .لتظهر مقتضيات رحمة اهلل الثانية: 

 لتتنوع العبادات.الثالثة: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصللتأسي بالنبي الرابعة: 

 عد عن الغلو.بللالخامسة: 

لى, ا, صفة تليق به سبحانه وتعإثبات صفة الكراهة هلل  فيه: «كما يكره» قوله:

 ال تعطيل, وال تكييف.ومن غير تشبيه, وال تمثيل, 

 وهي من الصفات الفعلية, وأدلتها ثابتة يف الكتاب, ويف السنة.

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے}: كقول اهلل أما من الكتاب: 

 .[41:]التوبة {ۆ ۇ ۇ ڭ

َثنِي َكاتُِب الُمِغيَرِة بِْن في الصحيحين: فوأما من السنة:  , َحدَّ ِّ
ْعبِي من طريق َعِن الشَّ

ٍء -  -إَِلى الُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة  -  -ُشْعَبَة, َقاَل: َكَتَب ُمَعاِوَيُة 
ْ
 بَِشي

َّ
: َأِن اْكُتْب إَِلي

 
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعَتُه مَِن النَّبِي

َّ
ا: ق يَل »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَكَتَب إَِلْيِه: َسِمْعُت النَّبِي إ نَّ اهَّللَ َكر َه لَُكْم َثَلَث 

َؤال   , َوَكْثَرَة السُّ
 .(2)«َوَقاَل, َوإ َضاَعَة الَمال 

                                                           

 (.2137)(, ومسلم 3208أخرجه البخاري )( 1)

 (. 083(, ومسلم )1477أخرجه البخاري )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

يحب الطاعات والقربات, ويكره المعاصي  فاهلل : «أن ُتؤتى معصيته» قوله:

 والسيئات.

 للعبد, وكرهه. ألن المعصية سبب لبغض اهلل 

 سبب من أسباب دخول النار, والبعد عن الجنة.ا وألهن

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ}: يقول اهلل 

 ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 .[14-13]النساء: {ېئ ېئ

  املعاصي: ذكر أقسام 

 المعاصي تنقسم إلى قسمين: 

    كبائر.األول: 

 صغائر.الثاين: 

َمْن َحجَّ َولَْم »ملسو هيلع هللا ىلص: , مع اختالف يف الحج, لقول رسول اهلل تكفرها التوبةفالكبائر: 

هُ   .متفق عليه عن أبي هريرة ت «َيْرُفْث َولَْم َيْفُسْق َرَجَع َكَيْوم  َوَلَدْتُه ُأمُّ

الصالة, والصيام, وبالحج, وغير ذلك من الطاعات, ه فتكفروأما الصغائر: 

ه , »: احذيفة ت مرفوعً , فعن والقربات ه  َوَجار  ه  َوَولَد  ُجل  ف ي َأْهل ه  َوَمال ه  َوَنْفس  ْتنَُة الرَّ
ف 

َدَقةُ  ََلُة, َوالصَّ َياُم, َوالصَّ ُرَها الصِّ  .متفق عليه «ُيَكفِّ

 يف مسنده. :أي «رواه أحمد» قوله:

 يف صحيحه. :أي «وصححه ابن خزيمة» قوله:

 هو محمد بن إسحاق بن خزيمة, أبو بكر.وابن خزيمة: 

 .كان يطلق عليه لقب: إمام األئمة, 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .وهو شيخ ابن حبان 

 أي يف صحيحه كذلك.: «وابن حبان» قوله:

 هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي.وابن حبان: 

 والضعفاء.صاحب كتاب الصحيح, والثقات, 

إال أن وصف صحيحهما بالصحة, من باب التجوز؛ ألن يف كتابيهما الصحيح, 

 والحسن, والضعيف, والموضوع.

 ."«كما يحب أن ُتؤتى عزائمه»ويف رواية: " قوله:

 .الفرائضالعزائم: 

يحب أن اإلنسان يلتزم أمره, فيصلي جماعة يف المسجد, ويصلي  فإن اهلل 

 صالة يف وقتها.ال

والحمد , وَيشكُر عليها, واهلل المستعان, أن ُتؤتى الرخصة ومع ذلك يحب اهلل 

 هلل رب العالمين.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 مسافة القصر

يَرَة َثََلَثة   - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل:  -- َأَنسٍ  َوَعنْ ) – 429 إ َذا َخَرَج َمس 

َخ, َصلَّى َرْكَعَتْين   َأْمَيالٍ   (.ُمْسلِم   َرَواهُ  .(1)«َأْو َفَراس 

َة,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َخَرْجنَا َمَع َرُسول  اهَّلل  »َقاَل:  --)َوَعنْهُ  – 428 ينَة  إ َلى َمكَّ
َن اْلَمد  م 

ينَة  
ْفُظ  .(2) «َوَكاَن ُيَصلِّي َرْكَعَتْين  َرْكَعَتْين  َحتَّى َرَجْعنَا إ َلى اْلَمد  ُمتََّفق  َعَلْيِه, َواللَّ

 (.لِْلُبَخاِريِّ 

يُّ »َقاَل:  --اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنْ ) – 430
ا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَقاَم النَّب  ْسَعَة َعَشَر َيوم 

ت 

ا» َوفِي َلْفٍظ: .(3)«َيْقُصرُ  ْسَعَة َعَشَر َيْوم 
َة ت     .اْلُبَخاِري   َرَواهُ  .(4)«ب َمكَّ

َبِي َداُوَد: 
ِ
 .(0) «َسْبَع َعْشَرةَ »َوفِي ِرَواَيٍة أل

 

 (.(1) «َخْمَس َعْشَرةَ »َوفِي ُأْخَرى: 

                                                           

 .(181)أخرجه مسلم ( 1)

 .(183)ومسلم  (,1091)أخرجه البخاري ( 2)

 (.1090)أخرجه البخاري  (3)

 .(4289)أخرجه البخاري  (4)

وإلى  ,إال أن رواية البخاري السابقة أرجح منها ,وهي وإن كان إسنادها صحيحا (1230)أخرجه أبو داود  (0)

: إذ قال (273/ 4)« المعرفة»كما فعل البيهقي يف أو أن يصار إلى الجمع بين الروايتين,  ,هذا أشار أبو داود

ويوم  ,ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون من قال: سبعة عشر يوما. لم يعد يوم الدخول»

. وقال البيهقي يف الكربى (1114)وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود «. الخروج

وذكره من مراسيل محمد بن مسلم  اهـ: الصحيح مرسل. (0179): وال أراه محفوًظا. ثم قال (0177)

 الزهري, وهي من أضعف المراسيل.
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ((2)«َثَمان ي َعَشَرةَ »: --)وله َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن  - 431

ََلةَ »: --َجابِرٍ  َوَلُه: َعنْ ) – 432 ا َيْقُصُر الصَّ ْشر يَن َيْوم 
َوُرَواُتُه  .(3) «َأَقاَم ب َتُبوَك ع 

, إاِلَّ َأنَُّه اْخُتلَِف فِي َوْصلِهِ   (.ثَِقات 

 الشرح: 

 لبيان مسألتين مهمتين.األحاديث:  المصنف ساق 

 مقدار المسافة التي يشرع فيها القصر.األولى: 

 مدة القصر.الثانية: 

جماهير العلماء  قولالمسافة التي يشرع فيها القصر, وذكرنا فيها  بيانوقد تقدم 

 أن القصر يشرع يف مرحلتين. من

 تكون مسيرة يوم وليلة.والمرحلة: 

 بالقصر إلى عسفان. ذلك استدل علىو

من طريق ُسفياُن, عن َعْمرو بن دينار, عن ابن : في مسند اإلمام الشافعي ف

اَل َوَلكِْن إَِلى ُعْسَفاَن, َوإَِلى "أنه ُسئل أُتْقَصُر الصالُة إلى َعَرَفَة؟ َفَقاَل: ": عباس 

                                                                                                                                                    

حيث أهنا من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن,  ,وهي رواية ضعيفة سنًدا (,1231)أخرجه أبو داود ( 1)

وضعفها اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود ث أهنا محالفة لما يف البخاري. ومنكرة متنًا, بحي

(221). 

 (.1228)أخرجه أبو داود ( (2

 ,عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ,عن يحيى بن أبي كثير ,من طريق معمر (1230)أخرجه أبو داود ( 3)

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي . "اَل ُيْسنُِدهُ  ,ُلهُ َغْيُر َمْعَمٍر ُيْرِس ": قال أبو داودبه.  ,عن جابر

ورواه ابن حبان ": عقب قول أبى داود المذكور (128) "التلخيص"قال الحافظ يف . (1120داود )

وأعله  ,والنووي ,وصححه ابن حزم ,من حديث معمر (3/102)والبيهقي  "صحيحه"يعنى: يف  (2739)

وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ قد رووه عن يحيى بن  ,باإلرسال واالنقطاع "العلل"الدارقطني يف 

 اهـفقال: بضع عشرة.  ,وأن األوزاعي رواه عن يحيى عن أنس ,أبى كثير عن ابن ثوبان مرسالً 
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َة, َوإَِلى الطَّائِِف   .(1)"َجدَّ

 يف الكربى عقب األثر السابق:  قال اإلمام البيهقي 

 فِي ِرَواَيِة َأبِي َسِعيٍد: 
 
افِِعي َة ِستَّة  َوَأْرَبُعوَن مِياًل بِاأْلَْميَاِل "َقاَل الشَّ َفَأْقَرُب َهَذا مِْن َمكَّ

 .(2)"اْلَهاِشِميَِّة, َوُهَو َمِسيَرُة َلْيَلَتْيِن َقاِصَدَتْيِن َدبِيَب اأْلَْقَداِم َوَسيَْر الثَِّقلِ 

 باين قال اإلمام األل  الربيد )فائدة(  (:019تحت حديث رقم )يف اإلرواء

 .وغيره "المختار  "اثنا عشر ميال , كما يف 

وقد صح عن ابن عمر القصر يف أقل من الربيد , فأخرج ابن أبى شيبة 

تقصر الصالة يف  "( عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال: 2/109/1)

 ."أميال  مسيرة ثالثة

وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خليدة هذا وقد روى عنه 

( وقد ذكره ابن حبان يف 3/2/201) "الجرح والتعديل  "جماعة من الثقات كما يف 

 (.1/201/2) "الثقات  "

 "يقول:  ( عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر 2/108/1ثم روى )

 ."إين ألسافر الساعة من النهار وأقصر 

 .(2/417) "الفتح  "وإسناده صحيح كما قال الحافظ يف 

إنه كان يقيم بمكة فإذا خرج  ": ( عن نافع عن ابن عمر 2/111/1ثم روى )

 .ا, وإسناده صحيح أيًض "إلى منى قصر 

 خرجت مياًل لو  "سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: وقال الثوري: 

                                                           

, وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين ( ترتيب سنجر021أخرجه اإلمام الشافعي رحمه اهلل تعالى كما يف مسنده )( 1)

 (.019رحمه اهلل )

 (.1010, 1014أخرجه البيهقي رحمه اهلل تعالى يف الكربى )( 2)
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 , ذكره الحافظ وصححه."قصرت الصالة 

وهذه اآلثار عن ابن عمر أقرب إلى السنة على ما  :-اإلمام األلباين  –قلت 

 (, واهلل أعلم. 010سبق بيانه قبل حديثين )

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

, هذا قال بعض أهل العلم عنه: أنه ال يكون من قبيل الرأي وفعل ابن عمر 

هل يحمل على القصر يف هذه المسألة أم أن مبدأ القصر كان هذه المسافة, هذا  لكن

 .هو األظهر, واهلل أعلم

 .«إذا خرج مسيرة ثَلثة أميال, أو فراسخ»: ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  قوله:

 اختلف أهل العلم فيه: 

 فذهب بعضهم إلى أن هذه هي مسافة القصر.

 يف هذا الشأن؛ ألنه مختلف فيه.وذهب بعضهم إلى أن الحديث غير معمول به 

 .«, أو فراسخليامثَلثة أ» قوله:

 .ليامهو قريب من ثالثة أالفرسخ: 

 قريب من كيلو وستمائة مرت تقريًبا.الميل: ف

كان إذا ضرب يف  ملسو هيلع هللا ىلصإال أن الوجه الذي يحمل عليه هذا الحديث, أن النبي 

 األرض, وجاوز بيوت القرية, قصر.

 يف مثل هذه المسافة.وليس معنى ذلك أنه يقصر 

, وهذا ليس قريبة من خمسة كيلو مرت, فأنى يكون فيها القصرفالثالثة األميال: 

 .اوال عرفً  ابسفر شرعً 

يُّ », َقاَل: من حديث َأَنٍس في الصحيحين: ف
ينَة  الظُّْهَر  ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّى النَّب 

ب اْلَمد 
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ا يع 
َما َجم  ْعُتُهْم َيْصُرُخوَن ب ه  , َوَسم  ي الُحَلْيَفة  َرْكَعَتْين  ا, َوالَعْصَر ب ذ   .(1)«َأْرَبع 

 هل معنى ذلك أن ذا الحليفة مسافة قصر؟ 

 ال. ليست بمسافة قصر.الجواب: 

وقد تقدم ارق بيوت المدينة, فلهذا قصر, قد ضرب يف األرض, وف ملسو هيلع هللا ىلصلكن النبي 

 أن من شروط القصر, أن يكون قد جاوز بيوت قريته.

 مع وجود خالف بين أهل العلم يف ضابط التجاوز.

 الظهر, والعصر, والعشاء.كوهذا يف الصالة الرباعية, : «صلى ركعتين» قوله:

 يصليها ثالث ركعات. ملسو هيلع هللا ىلصوأما المغرب فكان النبي 

 يصليها ركعتين سفًرا, وحضًرا. ملسو هيلع هللا ىلصبي والفجر كان الن

 .الحديث مخرج الغالبوإنما خرج اللفظ يف 

 .«من المدينة إلى مكة ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع رسول اهَّلل » قوله:

  هذا:  ملسو هيلع هللا ىلصتحديد خروج النبي 

 اختلف أهل العلم يف ذلك إلى أقوال: 

 يف الحج.فقيل: 

 يف الفتح.وقيل: 

 غير ذلك.وقيل: 

 أقام بمكة ثمانية عشر ليلة. ملسو هيلع هللا ىلصوأما القول بأنه يف الحج فيبعد؛ ألن النبي 

  إىل مكة ألمور:  ملسو هيلع هللا ىلصأسفار النيب 

 لمكة لعدة أمور:  ملسو هيلع هللا ىلصوكانت أسفار النبي 

 إما لحج. األول: 

                                                           

 (.180(, ومسلم )1049أخرجه البخاري )( 1)



 
 

263 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 لعمرة. الثاين: 

 .والجهادالثالث: 

 .وهذا يف الرباعية قصًرا, :أي «فكان يصلي ركعتين ركعتين» قوله:

يقصر يف مكة؛ ألهنا ليست  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  :أي «حتى رجعنا إلى المدينة» قوله:

 بدار إقامة له.

 يف طريقه حتى يصل إلى بيوت المدينة. ملسو هيلع هللا ىلصثم يقصر النبي 

  :املدة اليت يقصر فيها املسافر 

 إلى أقوال:  التي يقصر فيها المسافر اختلف أهل العلم لبيان المدة

أن المسافر إذا عزم على اإلقامة مدة أربعة أيام ذهب الجمهور إلى القول األول: 

 .فأكثر وجب عليه اإلتمام

 يوم الوصول, ويوم الخروج.ثم اختلفوا هل يدخل يف هذه األيام األربعة, 

ذهبت الحنفية إلى أنه يقصر يف خمسة عشر يوًما, لما جاء يف رواية القول الثاين: 

 .حديث ابن عباس 

 العلم إلى أنه يقصر يف عشرين يوًما.ذهب بعض أهل القول الثالث: 

 يف صحيحه. وهذا هو الذي بوب عليه اإلمام البخاري 

 "فقال: 
ِّ
َة َزَمَن الَفْتِح  ملسو هيلع هللا ىلصَباُب َمَقاِم النَّبِي  ."بَِمكَّ

يُّ », َقاَل: - -اْبِن َعبَّاٍس  ثم استدل على ذلك بحديث َعنِ 
َة  ملسو هيلع هللا ىلصَأَقاَم النَّب  ب َمكَّ

ا ُيَصلِّي َرْكَعَتيْن   ْسَعَة َعَشَر َيْوم 
 .(1)«ت 

يِّ », َقاَل: - -َعِن اْبِن َعبَّاٍس ويف رواية أخرى له: 
ف ي َسَفرٍ ت ْسَع  ملسو هيلع هللا ىلصَأَقْمنَا َمَع النَّب 

َلَةَ  ت ْسَع َعْشَرَة, َفإ َذا  َوَنْحُن َنْقُصُر َما َبْينَنَا َوَبيْنَ »َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس:  «َعْشَرَة َنْقُصُر الصَّ

                                                           

 (.4288, 4289أخرجه البخاري )( 1)
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ْدَنا َأْتَمْمنَا  .«ز 

 : وقد جاء يف سنن أبي داود 
ِ
َأَقاَم َرُسوُل », َقاَل: من حديث َجابِِر ْبِن َعبِْد اهلل

ََلةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل   ا َيْقُصُر الصَّ ْشر يَن َيْوم 
ُلُه, ََّل », َقاَل َأُبو َداُوَد: «ب َتُبوَك ع  َغْيُر َمْعَمرٍ ُيْرس 

 .(1)«ن ُدهُ ُيْس 

وحمل بعض أهل العلم هذا الحديث على المرتدد, فمن نزل يف مكان وهو مرتدد, 

 .ولم يعزم على اإلقامة فيه, فله أن يقصر حتى يعزم على اإلقامة, أو يرجع إلى بلده

أن من عزم على اإلقامة دون العشرين يوًما والصحيح من أقوال أهل العلم: 

 يتم.اإلقامة فوق العشرين يوًما ف ومن عزم علىيقصر, 

 ., وحديث جابر بن عبد اهلل لظاهر حديث ابن عباس 

  :حكم املرتدد يف إقامته 

 إذا نزل النازل يف بلدة من البلدان وهو مرتدد, ولم يعزم على إقامة فيها.وأما 

إلى بلده, ثم لم يحدد وقت  كأن يكون سافر لعالج, أو لجهاد, أو لتجارة ثم يرجع

 جاز له قصر الرباعية مطلًقا.إقامة, 

 ْبِن ُعَمَر, َعْن َنافٍِع: : في مصنف عبد الرزق ف
ِ
 -َأنَّ اْبَن ُعَمَر "من طريق َعْبِد اهلل

 - َاَلة ْزَمْعَت إ َقاَمة  إ َذا أَ », َقاَل: َوَكاَن َيُقوُل: ": َأَقاَم بَِأْذَربِيَجاَن ِستََّة َأْشُهٍر َيْقُصُر الصَّ

مَّ 
 .(2)«َفَأت 

من طريق ُثَماَمُة ْبُن َشَراِحيَل َقاَل: َخَرْجُت إَِلى اْبِن ُعَمَر, َفُقْلنَا َما  وله طريق أخرى: 

 َصاَلُة اْلُمَسافِِر؟ َفَقاَل: َرْكَعتَْيِن َرْكَعَتْيِن, إاِلَّ َصاَلَة اْلَمْغِرِب َثاَلًثا, ُقْلُت: َأَرَأْيَت إِْن ُكنَّا

                                                           

 (.074(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )1230أخرجه أبو داود )( 1)

(, ويف إسناده عبد اهلل بن عمر العمري شيخ عبد الرزاق ضعيف, 4338أخرجه عبد الرزاق يف مصفنه )( 2)

أريح علينا الثلج, ونحن بأذربيجان ستة  "( من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: 3/102وأخرجه البيهقي )

 (.077مه اهلل ). وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين رح"أشهر يف غزاة , وكنا نصلى ركعتين 
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ُقْلُت: َمَكاًنا َنْجَتِمُع فِيِه, َوَنبِيُع فِيِه, َوَنْمُكُث ِعْشِريَن  بِِذي اْلَمَجاِز َقاَل: َوَما ُذو اْلَمَجاِز؟

ُجُل, ُكنُْت بَِأْذَربِيَجاَن اَل َأْدِري َقاَل: َأْرَبَعةَ   َلْيَلًة, َأْو َخْمَس َعْشَرَة َلْيَلًة, َقاَل: َيا َأي َها الرَّ

  "ْكَعَتْيِن َرْكَعَتْيِن, َأْشُهٍر َأْو َشْهَرْيِن, َفَرَأْيُتُهْم ُيَصل وَنَها رَ 
ِ
 اهلل

َّ
ُنْصَب َعيْنِي   ملسو هيلع هللا ىلصَوَرَأْيُت َنبِي

يِهَما َرْكَعَتْيِن َرْكَعَتْيِن   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}ُثمَّ َنَزَع َهِذِه اآْلَيَة:  "ُيَصلِّ

( بإسناد 104و 2/93. أخرجه أحمد )"َحتَّى َفَرَغ مَِن اآْلَيِة(  [21:]األحزاب {ېئ

 "ال بأس به شيخ مقل  "حسن, رجاله كلهم ثقات غير ثمامة هذا فقال الدارقطني 

 (.1/7) "الثقات  "وذكره ابن حبان يف 

 وهذا يحمل على المرتدد؛ فإن المرتدد يشرع له القصر أبًدا.

 .لم يعزم على اإلقامةسأسافر الغد, ول: سأسافر اليوم, وهو الذي يقو

  .وبعض أهل العلم إلى أن غير المستوطن له أن يقصر ما بقي وذهب ابن القيم 

 ُه » َومِنَْها:  :(481/ 3زاد المعاد ) ال يفحيث ق َأَقاَم ب َتُبوَك  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ

ََلةَ  ا َيْقُصُر الصَّ ْشر يَن َيْوم 
  .«ع 

ِة:  اَلَة إَِذا َأَقاَم َأْكثََر مِْن َذلَِك, َوَلكِِن اتََّفَقْت إَِقاَمُتُه َوَلْم َيُقْل لأِْلُمَّ ُجُل الصَّ اَل َيْقُصُر الرَّ

َفِر, َسَواء  َطاَلْت َأْو  َفِر اَل َتْخُرُج َعْن ُحْكِم السَّ َقاَمُة فِي َحاِل السَّ
َة َوَهِذِه اإْلِ َهِذِه اْلُمدَّ

َقاَمِة بَِذلَِك اْلَمْوِضعِ َقُصَرْت إَِذا َكاَن َغْيَر ُمْسَتْوطِ   .ٍن َواَل َعاِزٍم َعَلى اإْلِ

َلُف َواْلَخَلُف فِي َذلَِك اْختاَِلًفا َكثِيًرا,   "َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ  "َفِفي َوَقِد اْخَتَلَف السَّ

ه  ت ْسَع َعْش  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَقاَم َرُسوُل اهَّلل  »: )َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل  َرَة ُيَصلِّي ف ي َبْعض  َأْسَفار 

  (.«َرْكَعَتْين  

َفنَْحُن إَِذا َأَقْمنَا تِْسَع َعْشَرَة نَُصلِّي َرْكَعَتْيِن, َوإِْن ِزْدَنا َعَلى َذلَِك َأْتَمْمنَا, َوَظاِهُر َكاَلِم 

َة َزَمَن اْلَفْتِح, َفإِنَُّه َقاَل: )  َة ُمَقامِِه بَِمكَّ  -َأَقاَم َرُسوُل اهَّلل  »أحمد َأنَّ اْبَن عباس َأَراَد ُمدَّ

َة َثَمان  َعْشَرَة َزَمَن اْلَفْتح   - ملسو هيلع هللا ىلص َنَُّه َأَراَد ُحنَْينًا َوَلْم َيُكْن َثمَّ َأْجَمَع اْلُمَقاَم, َوَهِذِه  ;(«ب َمكَّ
ِ
أل
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تِي َرَواَها اْبُن   .--َعبَّاٍس إَِقاَمُتُه الَّ

 مُ --َبْل َأَراَد اْبُن َعبَّاٍس َوَقاَل َغيُْرُه: 
ِ
- َقاَمُه بَِتُبوَك, َكَما َقاَل َجابُِر ْبُن َعْبِد اهلل

-( :« ُّي
ْشر ي - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَقاَم النَّب  ََلةَ ب َتُبوَك ع  ا َيْقُصُر الصَّ َماُم َأْحَمُد فِي  , («َن َيْوم  َرَواُه اإْلِ

 ."ُمْسنَِدِه  "

اِم َأَقْمنَا َمَع سعد "َوَقاَل عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة:  بَِبْعِض ُقَرى الشَّ

َهاَأْرَبِعيَن َلْيلَ   ."ًة َيْقُصُرَها سعد َونُتِم 

َأَقاَم اْبُن ُعَمَر بَِأْذَربِيَجاَن ِستََّة َأْشُهٍر ُيَصلِّي َرْكَعَتْيِن, َوَقْد َحاَل الثَّْلُج َبْينَُه "َوَقاَل نافع: 

ُخولِ   ."َوَبْيَن الد 

اِم َسنَتَْيِن ُيَصلِّي َصاَلَة اْلُمَسافِرِ  َأَقامَ َوَقاَل حفص بن عبيد اهلل:   .َأَنُس ْبُن َمالٍِك بِالشَّ

 ـاه

فنحن إذا سافرنا » قوله:ونحن نقول بما جاء عن ابن عباس يف البخاري وغيره, من 

 ., وهذا يحمل على غير المرتدد, واهلل أعلم«تسعة عشر قصرنا, وإن زدنا أتممنا

 .«خمسة عشر», ويف أخرى: «سبعة عشر »ويف رواية ْلبي داود: » قوله:

 أخرجها أبو داود بإسناد ظاهره الصحة, ولكن رواية البخاري أصح.

بأن يكون من قال: سبعة عشر يوًما لم يعد يوم بينهما:   وجمع اإلمام البيهقي 

 الدخول ويوم الخروج.

 وهو جمع متين.: قال الحافظ 

ا» قوله:وأما  , فهي رواية ضعيفة معلولة, أخرجها أبو داود من «خمسة عشر يوم 

, ورجح طريق محمد بن إسحاق, عن الزهري, عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عباس 

 اإلرسال. اإلمام البيهقي 

 يف سننه. ألبي داود  :أي «وله» قوله:
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 .هو أبو نجيد : «صين عن عمران بن ح» قوله:

ا» قوله: أبو داود ويف إسنادها علي بن زيد بن جدعان, أخرجها : «ثمانية عشر يوم 

 وهو ضعيف.

 يف سننه أيًضا. ألبي داود  :أي «وله» قوله:

 .هو ابن عبد اهلل بن عمرو ابن حرام األنصاري : «عن جابر» قوله:

ا يقصر الصَلة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله:  .«أقام بتبوك عشرين يوم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكانت يف السنة العاشرة من الهجرة, يف آخر عهد النبي  وغزوة تبوك:

فيها على  ملسو هيلع هللا ىلص, ومع ذلك فقد عمل النبي ملسو هيلع هللا ىلصحيث غزا الروم, ولم يقاتل فيها النبي 

 الصلح مع القبائل العربية يف تلك المناطق.

 وذلك ألمور:  ملسو هيلع هللا ىلصوهي من أشد الغزوات التي غزاها النبي 

 أهنا أبعد الغزوات.األول: 

 الناس فيها كانوا قليلي الظهر.أن الثاين: 

 أهنم كانوا فيها قليلي المتاع.الثالث: 

 لتعسر الزاد, والمتاع, والظهر, والسالح فيها.حتى سميت بغزوة ذات العسرة: 

 .حث على تجهيز جيش العسرةقال:  ملسو هيلع هللا ىلصحتى أن النبي 

 َفَلُه الَجنَّةُ » عن عثمان ت:: مسلمفي ف
َز َجْيَش الُعْسَرة  ْزُتُهْم, َقاَل:  ؟«َمْن َجهَّ َفَجهَّ

ُقوُه بَِما َقاَل   .(1) «َفَصدَّ

الذهاب مع رسول اهلل ووتخلف أناس مع بكائهم لعدم قدرته على القتال فيها, 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}: تعالى , قال اهللملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 (.2779أخرجه البخاري )( 1)
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 ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .[82-81:]التوبة {ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ
 رواته ثقات إال أنه قد اختلف يف وصله, والراجح إرساله. : -- وحديث جابر

, َعْن َيْحَيى ْبِن َأبِي َكثِيٍر,  اِق, قال: َأْخَبَرَنا َمْعَمر  زَّ أخرجه أبو داود من طريق َعْبُد الرَّ

 
ِ
ْحَمِن بِْن َثْوَباَن, َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل ِد ْبِن َعْبِد الرَّ  , به.َعْن ُمَحمَّ

ُلُه, ََّل ُيْس »َقاَل َأُبو َداُوَد:   .«ن ُدهُ َغْيُر َمْعَمرٍ ُيْرس 

 قد رجح الدارقطني يف العلل اإلرسال, كما ذكر الحافظ يف التلخيص.و

وذلك أن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووا الحديث عن يحيى, عن ابن 

 ., واهلل أعلمثوبان مرساًل 
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 الجمع بين الصالتين في السفر

يَغ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »: --َأنَسٍ  َوَعنْ ) – 433 إ َذا اْرَتَحَل َقْبَل َأْن َتز 

ْمُس َقْبَل َأْن   اْلَعْصر , ُثمَّ َنَزَل َفَجَمَع َبيْنَُهَما, َفإ ْن َزاَغْت الشَّ
َر الظُّْهَر إ َلى َوْقت  ْمُس َأخَّ الشَّ

َل َصلَّى الظُّْهَر, ُثمَّ َرك َب 
  .ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(1) «َيْرَتح 

ِحيِح:  «اْْلَْرَبع ينَ »َوفِي ِرَواَيِة اْلَحاكِِم فِي  َواْلَعْصَر, ُثمَّ  َصلَّى الظُّْهرَ »بِإِْسنَاِد الصَّ

 (.(2)«َرك َب 

َبِي ُنَعْيٍم فِي 
ِ
ْمُس َصلَّى »: «ُمْسَتْخَرج  ُمْسل مٍ »َوأل َكاَن إ َذا َكاَن ف ي َسَفرٍ, َفَزاَلْت الشَّ

يع  
 (.(3) «ا, ُثمَّ اْرَتَحَل الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجم 

ف ي َغْزَوة  َتُبوَك,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َخَرْجنَا َمَع َرُسول  اهَّلل  »َقاَل:  -  -ُمَعاٍذ  َوَعنْ ) – 434

ا َفَكاَن ُيَصلِّي الظُّْهَر َواْلَعْصرَ  يع 
ا, َواْلَمْغر َب َواْلع َشاَء َجم  يع 

 (.َرَواُه ُمْسلِم   .(4) «َجم 

 الشرح: 

 لبيان الجمع بين الصالتين يف السفر.الحديث:  ساق المصنف 

                                                           

 .(704)ومسلم  (,1111)أخرجه البخاري ( 1)

ولكن له "(, حيث قال: 078)يف إرواء الغليل لإلمام األلباين رحمه اهلل  كما أخرجه الحاكم يف األربعين( 2)

عن أبى العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصنعاين عن  "األربعين"متابع رواه الحاكم يف 

الصحيحين      فذكره بإسناده ومتنه يف": قال األلباين. "حسان بن عبد اهلل عن المفضل بن فضالة عن عقيل

من هذا الوجه هبذا السياق وليس . وقال وهو يف الصحيحين "صلى الظهر والعصر ثم ركب"إال أنه قال: 

 اهـ .وهى زيادة غريبة صحيحة اإلسناد وقد صححه المنذري من هذا الوجه والعالئي ,"والعصر"فيهما 

عن أنس بن مالك  (704)ومسلم  (,1111)كذا قال, والصحيح أهنا رواية منكرة مخالفة لما يف البخاري 

 «.وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب»

 اهـ. "َرَواُه ُمْسلِم  َعْن َعْمٍرو النَّاقِِد َعْن َشَباَبةَ ": وقال فيه (,1092)عيم يف مستخرجه على مسلم أخرجه أبو ن( 3)

 .(078وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )

 .(701)أخرجه مسلم ( 4)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  كذا فيه الظهر ( عن حديث أنس السابق: 093/ 2) «الفتح»قال الحافظ يف

.. ومقتضاه أنه كان ال يجمع بين الصالتين إال يف وقت الثانية .فقط, وهو المحفوظ

كان يف كان إذا  يه هذا الحديث عن شبابة فقال:اهو.. لكن روى إسحاق بن ر.منهما

أخرجه اإلسماعيلي,  .لى الظهر والعصر جميعا, ثم ارتحلسفر, فزالت الشمس ص

وأعل بتفرد إسحاق بذلك, عن شبابة, ثم تفرد جعفر الفريابي به, عن إسحاق, وليس 

 ذلك بقادح فإهنما إمامان حافظان. 

حدثنا محمد بن يعقوب األصم, للحاكم قال:  «اْلربعين»وقد وقع نظيره يف 

قال: حدثنا محمد بن عبد  -هو أحد شيوخ مسلم-حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاين 

فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر »وفيه:  الحديث,اهلل الواسطي, فذكر 

 .«والعصر, ثم ركب

 هكذا وجدته بعد التتبع يف نسخ كثيرة منقال الحافظ صالح الدين العالئي:  

 بزيادة العصر. وسند هذه الزيادة جيد. انتهى.  «اْلربعين»

يه, إن كانت راهووهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن  -ابن حجرقلت: القائل: 

  ـاه «.ثابتة, لكن يف ثبوهتا نظر

  :ذكر احلاالت اليت يشرع فيها اجلمع بني الصلوات 

 والجمع بين الصلوات يجوز يف حاالت سواء كان ذلك يف السفر, أو يف الحضر: 

 الحالة األولى: الجمع يف السفر.

  :حكم اجلمع بني الصالتني يف السفر 

 أما السفر فأدلته ظاهره. 

 واختلف العلماء يف هذه المسألة: 

 عرفه.فذهبت الحنفية إلى أن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر يوم 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 وبين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة.

 وذهب الجمهور إلى أن الجمع بين الصالتين جائز مطلًقا يف كل سفر.

 إنما كان صورًيا.  ملسو هيلع هللا ىلصوذهب بعضهم إلى أن جمع النبي 

 كان يصلي الظهر يف آخر وقته. ملسو هيلع هللا ىلصبمعنى أنه 

 ثم يصلي العصر يف أول وقته.

 .جمًعا تجوًزا  وقتها, وإنما سميفيكون قد صلى كل صالة يف

 والصحيح أن هذا القول ضعيف؛ ألن الجمع شرع لرفع المشقة عن هذه األمة.

وهذا الجمع المسمى بالصوري فيه من المشقة ما اهلل به عليم, إذ أنه يلزم اإلنسان 

ينزل ويصلي الظهر  يف  أن ينتظر حتى يبقى وقت يسير من صالة الظهر, ثم بعد ذلك

 نتظر وقت العصر فيصلي العصر بعد دخول وقته.ثم بعد ذلك يآخر وقتها, 

أنه كان يجمع بين الظهر والعصر إما جمع تقديم بحيث  ملسو هيلع هللا ىلصبل الثابت عن النبي 

 يقدم العصر ويصليها بعد صالة الظهر.

وإما جمع تأخير بحيث يؤخر صالة الظهر ويصليها مع العصر يف وقت صالة 

 العصر.

حدهما صحت, سواء كان ذلك جمع إًذا إذا صليت الصالتان يف وقت صالة أف

 تقديم, أو جمع تأخير.

 الحالة الثانية: الجمع بين الصالتين يف المطر.

ْعَثاِء َجابًِرا, َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس : ففي الصحيحين , َقاَل: من حديث أبي الشَّ

ْيُت َمَع َرُسول  اهَّلل  » يع ا ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّ
ا َجم  ا, َوَسْبع  يع 

ي ا َجم 
ْعَثاِء, َأُظن ُه «َثَمان  , ُقْلُت: َيا َأَبا الشَّ

َر الَمْغِرَب, َقاَل: َوَأَنا َأُظن هُ  َل الِعَشاَء, َوَأخَّ َل الَعْصَر, َوَعجَّ َر الظ ْهَر, َوَعجَّ  .(1)"َأخَّ

                                                           

 (.700(, ومسلم )1174أخرجه البخاري ) (1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

َجَمَع َرُسوُل اهَّلل  »من حديث اْبِن َعبَّاٍس, َقاَل: وأخرج اإلمام مسلم يف صحيحه: 

, ف ي َغْير  َخْوٍف, َوََّل َمَطرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص ينَة 
فِي  «َبْيَن الظُّْهر  َواْلَعْصر , َواْلَمْغر ب  َواْلع َشاء  ب اْلَمد 

بِْن َعبَّاٍس: لَِم َفَعَل َذلَِك؟ َقاَل: 
ِ
َتهُ »َحِديِث َوكِيٍع: َقاَل: ُقْلُت ال , َوفِي «َكْي ََّل ُيْحر َج ُأمَّ

ْبِن َعبَّاٍس: َما َأَراَد إَِلى َذلَِك؟ َقاَل: َحِديِث أَ 
ِ
َأَراَد َأْن ََّل ُيْحر َج »بِي ُمَعاِوَيَة: قِيَل ال

َتهُ   .(1)«ُأمَّ

 الحالة الثالثة: الجمع عند الريح.

 ألن الريح يقع فيها ما يقع يف المطر, ال سيما إذا كانت شديدة, أو باردة. 

 الحالة الرابعة: الجمع عند المرض.

 المرض يجوز فيه الجمع, لرفع المشقة ودفعها.ف

 ملسو هيلع هللا ىلصَجَمَع َرُسوُل اهَّلل  », َقاَل: مسلم من حديث اْبِن َعبَّاٍس  أخرجهما   وقد تقدم 

, ف ي َغْير  َخْوٍف, َوََّل َمَطرٍ  ينَة 
 . «َبْيَن الظُّْهر  َواْلَعْصر , َواْلَمْغر ب  َواْلع َشاء  ب اْلَمد 

كل ما وضع يف كتابي هذا قد ُعمل به إال يقول:   ب أن اإلمام الرتمذيوالعج

 حديثين.

  األول: حديث ُمَعاِوَيَة 
ِ
َمْن َشر َب الَخْمَر َفاْجل ُدوُه, »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

اب َعة  َفاْقُتُلوهُ  َفإ ْن َعادَ  ي الرَّ
 .«ف 

َبْيَن الظُّْهر  َوالَعْصر , َوبَيَْن  ملسو هيلع هللا ىلصَجَمَع َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل: , الثاين: حديث  اْبِن َعبَّاٍس 

ْن َغْير  َخْوٍف َوََّل َمَطرٍ  ينَة  م 
ْبِن َعبَّاٍس: «الَمْغر ب  َوالع َشاء  ب الَمد 

ِ
َما َأَراَد ", َقاَل: َفِقيَل ال

َتهُ   . "بَِذلَِك؟ َقاَل: َأَراَد َأْن اَل ُيْحِرَج ُأمَّ

 .-  -اِب َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َوفِي البَ : ثم قال 

 

                                                           

 (.700أخرجه مسلم ) (2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

قد عمل به بعض السلف رضوان اهلل عليهم, كما يف  الجمع حديثوالصحيح أن 

 .أنه عمل به ابن عباس, وأبو هريرة  مسلم 

يف  , كما ذكر اإلمام النووي وأيًضا نقل ذلك عن اإلمام محمد بن سيرين 

 .مسلمشرح 

 .هو أبو حمزة األنصاري : «عن أنس بن مالك » قوله:

 ستمرار.تفيد اللزوم واإلكان:  «ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهَّلل » قوله:

بل وقت صالة إذا ارتحل وسافر ق :أي «إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» قوله:

 الظهر.

وهذا نص ظاهر يف : «آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما» قوله:

 ألن الجمع حصل يف وقت صالة العصر.جمع التأخير, 

  :حكم مجع التأخري بني الصالتني 

, ديث أنس بن مالك جمع التأخير بين الصالتين مشروع, لحديث الباب, حو

 غيره من األدلة الثابتة يف ذلك.و

  :حكم مجع التقديم 

 جمع التقديم بين الصالتين مشروع.و

 --من حديث ُمَعاَذ ْبَن َجبٍَل  :مسلمفي ف
ِ
َعاَم  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهلل

ْهَر َواْلَعْصَر َجِميًعا, َواْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء  اَلَة, َفَصلَّى الظ  َغْزَوِة َتُبوَك, َفَكاَن َيْجَمُع الصَّ

ْهَر َوالْ  اَلَة, ُثمَّ َخَرَج َفَصلَّى الظ  َر الصَّ َعْصَر َجِميًعا, ُثمَّ َجِميًعا, َحتَّى إَِذا َكاَن َيْوًما َأخَّ
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 . (1) «َدَخَل, ُثمَّ َخَرَج َبْعَد َذلَِك, َفَصلَّى اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء َجِميًعا,...

ا أخر الصَلة, ثم خرج فصلى لظهر والعصر» قوله: فيه دليل : «حتى إذا كان يوم 

 كان قبل ذلك يجمع بينهم جمع تقديم. ملسو هيلع هللا ىلصعلى أنه 

  .يف حجة الوداع, فقد صلى الظهر والعصر جمع تقديم هكذاو

, وفيه قال: ملسو هيلع هللا ىلصالطويل يف حجة النبي  من حديث جابر بن عبد اهلل  :مسلمفي ف

 
ِ
َحتَّى َأَتى َعَرَفَة, َفَوَجَد اْلُقبََّة َقْد ُضِرَبْت َلُه بِنَِمَرَة, َفنََزَل بَِها, َحتَّى  ملسو هيلع هللا ىلصَفَأَجاَز َرُسوُل اهلل

ْمُس َأَمَر بِاْلَقْصَواِء, َفُرِحَلْت َلُه, َفَأَتى َبْطَن اْلَواِدي, َفَخَطَب النَّاَس ُثمَّ  إَِذا َزاَغِت الشَّ

 .(2) َصلَّى اْلَعْصَر, َوَلْم ُيَصلِّ َبْينَُهَما َشْيًئاَأَقاَم َفَصلَّى الظ ْهَر, ُثمَّ َأَقاَم فَ 

َل َصلَّى الظُّْهَر, ُثمَّ »  قوله:
ْمُس َقْبَل َأْن َيْرَتح  ُثمَّ َنَزَل َفَجَمَع َبْينَُهَما, َفإ ْن َزاَغْت الشَّ

 . «َرك َب 

 سيارته:  شق عليه النزول من طائرته, أو حكم من 

سيركب طائرة, أو سيارة, وقد يشق عليه النزول,  وهنا مسألة إذا كان يف سفره

 فنقول: يجوز الجمع بين الظهر والعصر مع اإلتمام إذا كان يف بلده.

َواَية  اْلَحاك م  ف ي » قوله: ِحيِح:  «اْْلَْرَبع ينَ »َوف ي ر  َصلَّى الظُّْهَر َواْلَعْصَر, »بِإِْسنَاِد الصَّ

حاكم كما يف الفتح: من طريق محفوظة, أخرجه الزيادة العصر غير : ««ُثمَّ َرك َب 

بن عبد اهلل الواسطي, عن مفضل بن فضالة, عن عقيل, عن ابن شهاب, عن  حسان

 أنس بن مالك به.

 .-«يف العصر»يعني زيادة:  -هتا نظر,وبلكن يف ث :قال الحافظ يف الفتح

واية أبي داود ألن البيهقي أخرج هذا الحديث عن الحاكم هبذا اإلسناد مقروًنا, بر

                                                           

 (.701أخرجه مسلم ) (1)

 (.1219أخرجه مسلم ) (2)
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 عن قتيبة, وقال: إن لفظهما سواء.

 والحديث يف البخاري بدون هذه الزيادة, من طريق حسان الواسطي.

َبِي ُنَعْيٍم فِي ُمْستَْخَرِج ُمْسلٍِم:  قوله:
ِ
ْمُس »َوأل َكاَن إ َذا َكاَن ف ي َسَفرٍ, َفَزاَلْت الشَّ

ا, ُثمَّ  يع 
 .«اْرَتَحَل َصلَّى الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجم 

إلى كتاب مصنف قبله, ثم يروي األحاديث التي  مصنفيأيت أن هو المستخرج: 

يف الكتاب بأسانيد أخرى من غير طريق المصنف, فقد يلتقي مع المصنف بصحابي 

 الحديث, أو من التابعي, أو من تابع التابعي, وغير ذلك.

 وإنما يخالف المصنف يف شيخه, أو شيخ شيخه.

  املستخرجات: ذكر فوائد 

 بيان السماع لبعض الرواة يف اإلسناد.األول: 

 قد تذكر يف األحاديث زيادات مفيدة.الثاين: 

 بيان االنقطاع يف اإلسناد.الثالث: 

 وغير ذلك من الفوائد.

ا, ُثمَّ » قوله: يع 
ْمُس َصلَّى الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجم  َكاَن إ َذا َكاَن ف ي َسَفرٍ, َفَزاَلْت الشَّ

من طريق جعفر الفريابي, عن  وهذا الحديث معل, أخرجه أبو نعيم : «اْرَتَحَل 

راهويه, عن شبابه بن سوار, قال: حدثنا الليث, عن ابن شهاب, عن  نباإسحاق 

 أنس.

 يف ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق بن راهويه.قال يف التلخيص: 

عن شبابة, ثم تفرد جعفر أعل بتفرد إسحاق  بذلك يف الفتح:  وقال الحافظ 

 الفريابي به عن إسحاق, وليس ذلك بقادح, فإهنما إمامان حافظان.

والذين خالفوا إسحاق هم عمرو بن محمد الناقد, وعيسى بن أحمد البلخي, 
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وسعيد بن بحر القراطيسي, والحسن بن محمد الصباح, هؤالء األربعة رووه عن 

راد أن يجمع بين الصَلتين يف السفر أخر إذا أ ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي »شبابه بإسناد, بلفظ: 

 .«الظهر حتى يدخل أول وقت العصر, ثم يجمع بينهما

 والذي يظهر أن هذه الرواية هي المحفوظة, واهلل أعلم.

 يف معركة تبوك, فكان معاذ  :أي «يف غزوة تبوك ملسو هيلع هللا ىلصخرجنا مع النبي » قوله:

 ممن شهدها.

يجمعهما جمع تقديم,  :أي «يصلي الظهر والعصر جميع ا ملسو هيلع هللا ىلصفكان النبي » قوله:

أنه جمعهما  عند اإلمام مسلم  أنه قد جاء صريًحا يف حديث معاذ  وقد سبق

 جمع تأخير يف مرة.

ا» قوله:  .يف وقت أحدهمايجمعهما  :أي «والمغرب والعشاء جميع 

وهذا الحديث قد وقع فيه اختالف, وُأعل على قتيبة بن : «رواه مسلم» قوله:

 .ه ثابت يف صحيح اإلمام مسلم كما تقدمولكن ,سعيد 

 والحمد هلل رب العالمين
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 تحديد مسافة القصر 

  -  -اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 430
ِ
ََلَة »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ََّل َتْقُصُروا الصَّ

ْن َأْرَبَعة  ُبُردٍ ف ي  ةَ  ;َأَقلَّ م  ْن َمكَّ  بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف,  .(1)«إ َلى ُعْسَفانَ  م 
 
اَرُقْطنِي َرَواُه الدَّ

, َكَذا َأْخَرَجُه اْبُن ُخَزْيَمةَ  ِحيُح َأنَُّه َمْوُقوف   (.َوالصَّ

 الشرح: 

 .الحديث لبيان مسافة القصر  ساق المصنف

 حجة من ذهب إلى تحديد مسافة القصر بأربعة برد. وهذا الحديث:

 هو مسافة أربعة فراسخ.والربيد: 

 مسافة ثالثة أميال. والفرسخ:

 ستة آالف ذراع, وقيل: أربع آالف ذراع.والميل: 

 اثنى عشر مياًل.فيكون الربيد: 

 ثمانية وأربعين مياًل.وتكون األربعة برد: 

 وستمائة مرت تقريًبا.يساوي كيلوا أن الميل:  وقد سبق

 ( مرتًا تقريًبا.71.900تساوي )فتكون األربعة الربد بالكيلو مرت: 

جعلها ثمانين كيلوا مرت تقريًبا, وقد  سبعة وسبعين كيلو مرت تقريًبا, وبعضهم :أي

تقدم الكالم على هذه المسألة فال داعي للتكرار, والصحيح فيها أن تحديد مسافة 

                                                           

فالحديث  ,بل كذبه الثوري ,ويف سنده عبد الوهاب بن مجاهد بن جرب مرتوك (1447)أخرجه الدارقطني  (1)

 .(010وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )وال يصلح يف الشواهد والمتابعات.  ,ضعيف جًدا

وقد ذكره اإلمام البخاري معلًقا بإسناد صحيح عنه.  (,4/402)يف األوسط : أخرجه ابن المنذر والموقوف

َوِهَي ". "َوُيْفطَِراِن فِي َأْرَبَعِة ُبُردٍ  ,َيْقُصَرانِ ": رضي اهلل عنهم َواْبُن َعبَّاس ,َوَكاَن اْبُن ُعَمرَ ": (: فقال2/43)

 ."ِستََّة َعَشَر َفْرَسًخا
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 واهلل الموفق.السفر عائد إلى العرف 

أن المسافة التي هي دون القصر  فيه: «َّل تقصر الصَلة يف أقل من أربعة برد» قوله:

 يجب فيها اإلتمام للصالة.

وأما أصحاب األعذار للجمع بين الصالتين يف الحضر, لمن كان مريًضا, فليس له 

 أن يقصر, وإنما يجمع بين الصالتين مع إتمامها أربًعا, أربًعا.

  قصر املكي لصالته يف حجه: حكم 

 اختلف أهل العلم يف ذلك إلى أقوال: 

 ذهب بعضهم إلى وجوب إتمامه, كاألحناف وغيرهم.القول األول: 

 وذهب بعضهم إلى قصره.القول الثاين: 

 ثم اختلفوا يف ما هو المجوز لهم يف القصر: 

 السفر.قيل: 

ن المشاعر ليست مسافة إن المسافة من مكة إلى عرفات, وإلى نحو ذلك مفقيل: 

 سفر.

 مكة.بطة بالعزيزة, فتكون متصلة بمرت بل إن منى

 أن هذا القصر قصر نسك. وقال بعض أهل العلم:

 ليس يف الشرع ما يسمى بقصر النسك.أن  وغيره: شيخ اإلسالم وقد ذكر 

 بأن هذا القصر هو قصر سفر.ومن قال: 

 مسافة سفر. بة إلى المكي ليست هذهبالنسقيل له: 

 بأن المكي يتم.ومن قال: 

 من أين لك أنه يتم.نقول له: 

بت أن المكيين أتموا ألنفسهم ثى بالمكيين, وباآلفاقيين, ولم يصلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 
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 .ملسو هيلع هللا ىلصخلف النبي 

 بأن يتموا صالهتم خلفه؛ ألهنم ليسوا مسافرين. ملسو هيلع هللا ىلصولم يأمرهم النبي 

, واهلل ملسو هيلع هللا ىلصإًذا نبقى يف هذه المسألة على أهنم يقصرون الصالة تأسًيا برسول اهلل 

 أعلم.

 مدينة مكة التي فيها البيت الحرام العتيق. :أي «من مكة» قوله:

 سبب تسميتها بمكة: 

 الجتماع الناس فيها.قيل: 

 يهلك الجبارين فيها. ألن اهلل وقيل: 

 غير ذلك من األقوال.وقيل: 

 وهو على طريق المدينة.: «إلى عسفان» قوله:

 تقدم بيانه.و: «رواه الدارقطني بسند ضعيف» قوله:

       

  -  - َجابِرٍ  َوَعنْ ) – 431
ِ
يَن إ َذا »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل ت ي الَّذ  َخْيُر ُأمَّ

 فِي  .(1) «َوَأْفَطُروا َأَساُءوا اْسَتْغَفُروا, َوإ َذا َساَفُروا َقَصُروا
 
َبَرانِي  «اْْلَْوَسط  »َأْخَرَجُه الطَّ

 (.بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف 

 َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب ِعنَْد  َوُهَو فِي ُمْرَسلِ ) – 437
ِّ
 (.ُمْختََصر  (2) اْلَبْيَهِقي

                                                           

به,  ,عن جابر ,عن أبي الزبير ,حديث ضعيف من طريق ابن لهيعة (1009)« األوسط»أخرجه الطرباين يف:  (1)

َبْيِر إاِلَّ اْبُن َلِهيَعةَ ": وقال  ْبُن َيْحَيى ْبِن َمْعَبٍد اْلُمَراِدي   ,َلْم َيْرِو َهَذا اْلَحِديَث َعْن َأبِي الز 
ِ
َد بِِه َعْبُد اهلل وقال . "َتَفرَّ

. والراوي عن ابن لهيعة عبد اهلل بن سلمة "وفيه كالم ,فيه ابن لهيعة": (107/ 2)« المجمع»الهيثمي يف 

 .  (3071. وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )وفيه عنعنة أبي الزبير, المرادي مجهول

: -أو قال-وأفطروا  ,خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصالة»بلفظ:  (300)« المسند»أخرجه الشافعي يف ( 2)

=                      كذاب, ,وزيادة على كونه مرسال فهو من رواية إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي ,«م يصوموال
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 الشرح: 

 لرتجيح القصر على اإلتمام.: الحديث المصنف  ساق

 أقوال أهل العلم.ب على الصحيح من أن القصر واج  وقد تقدم 

 أن األمة تتفاضل, من حيث العلم والعمل. ويف الحديث: 

 .والخيرة واقعة بقدر طاعة اهلل 

 ابن مسعود فقد ثبت يف الصحيحين: 
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِّ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

يَن » يَن َيُلوَنُهْم, ُثمَّ الَّذ 
ي, ُثمَّ الَّذ 

يُء َأْقَواٌم َتْسب ُق َشَهاَدُة َخْيُر النَّاس  َقْرن  َيُلوَنُهْم, ُثمَّ َيج 

ينُُه َشَهاَدَتهُ 
ينَُه, َوَيم 

ْم َيم  ه   . «َأَحد 

َهاَدة , َوالَعْهد  »َقاَل إِْبَراِهيُم:   .(1) «َوَكاُنوا َيْضر ُبوَننَا َعَلى الشَّ

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : ويف سنن الرتمذي 
ِ
َوَقَف َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُكْم؟»َناٍس ُجُلوٍس, َفَقاَل:  ْن َشرِّ
َقاَل: َفَسَكُتوا, َفَقاَل َذلَِك  «َأََّل ُأْخب ُرُكْم ب َخْير ُكْم م 

َنا, َقاَل:  , َأْخبِْرَنا بَِخْيِرَنا مِْن َشرِّ
ِ
: َبَلى َيا َرُسوَل اهلل اٍت, َفَقاَل َرُجل  ْيُرُكْم َمْن َخ »َثاَلَث َمرَّ

هُ  ُكْم َمْن ََّل ُيْرَجى َخْيُرُه َوََّل ُيْؤَمُن َشرُّ ُه, َوَشرُّ  .(2)«ُيْرَجى َخْيُرُه َوُيْؤَمُن َشرُّ

َقاُلوا َيا ", َقاَل: من حديث َأبِي ُموَسى صحيحين أيًضا رحمة اهلل عليهما: يف الو

, َأي  اإِلْسالَِم َأْفَضُل؟ َقاَل: 
ِ
ه   َمنْ »َرُسوَل اهلل , َوَيد  ْن ل َسان ه   .(3) "«َسل َم الُمْسل ُموَن م 

                                                                                                                                                    

افِِعي. وأخرجه عبد الرزاق  (1072)كل بالء فيه. وأخرجه البيهقي يف المعرفة  =  (,4490)من طريق الشَّ

وهذا إسناد حسن  ,سعيد بن المسيب فذكرهأنه سمع  ,عن عبد الرحمن بن حرملة (,9170)وابن أبي شيبة 

 وتبقى علة اإلرسال.  ,إلى سعيد

 (.2033(, ومسلم )2102أخرجه البخاري ) (1)

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي 029(, وابن حبان )2213(, والرتمذي )9912أخرجه أحمد ) (2)

 (.029عليقات الحسان )(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الت1423رحمه اهلل )

 (.42(, ومسلم )11أخرجه البخاري ) (3)
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 ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص مسلم: يف و
ِ
إِنَّ َرُجاًل َسَأَل َرُسوَل ", َيُقوُل: --عن َعْبَد اهلل

 
ِ
؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ه  »َأي  اْلُمْسلِِميَن َخْير  ْن ل َسان ه  َوَيد   .(1)«َمْن َسل َم اْلُمْسل ُموَن م 

, ملسو هيلع هللا ىلصوهي األمة التي استجابة لدعوة النبي المراد هبا أمة اإلجابة:  :«أمتي» قوله:

 إذ أن المفاضلة بينهم.

وال ولم تستجب له, ولم تسلم,  ملسو هيلع هللا ىلصفهي التي بلغتها دعوة النبي وأما أمة الدعوة: 

 عربة هبم, بل هم شر الربية.

 .«الذين إذا اساءوا استغفروا» قوله:

 من الكتاب والسنة: أدلة هذه الفقرة كثيرة 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      }: قول اهلل فمن الكتاب: 

 .[02]هود:  {ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی   جئ    حئ  مئ

 ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی}: وكذلك قول اهلل 

 ..[12-10:]نوح {ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
ستغفار, ويأمر به, ويحث عليه, إذ أن يالزم اإل ملسو هيلع هللا ىلصفقد كان النبي وأما من السنة: 

 جعل االستغفار من مكفرات الذنوب. اهلل 

  :مسلميف 
ِّ
 َأنَّ  , َوَكاَنْت َلُه ُصْحَبة ,من حديث اأْلََغرِّ بن يسار اْلُمَزنِي

ِ
َرُسوَل اهلل

ُر اهَّللَ, ف ي », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ُه َلُيَغاُن َعَلى َقْلب ي, َوإ نِّي َْلَْسَتْغف  ةٍ إ نَّ اَئَة َمرَّ
 .(2) «اْلَيْوم  م 

 فمن استغفر بلسانه, وكان عازًما على التوبة بقلبه, عسى أن تبدل سيئاته حسنات.

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: كما قال اهلل 

                                                           

 (.40أخرجه مسلم ) (1)

 (.2702أخرجه مسلم ) (2)
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 .[70:]الفرقان {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ

ألهنم لم يشددوا على أنفسهم, وإنما أخذوا برخصة : «وإذا سافروا قصروا» قوله:

 .اهلل 

والتنطع والتعمق والتشدد ليس من شأن أهل االستقامة, وإنما هو مما تميز به 

 الخوارج ومن إليهم.

فمن أتم يف سفره بعد إقامة الحجة عليه, وظهور األدلة يف وجوب القصر, كان 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكالذي يستدرك على رسول اهلل 

ال يف وأما من ترجح له اإلتمام بعد النظر يف المسألة, فهذا داخل يف األجر, 

 األجرين, على الصحيح من أقوال أهل العلم.

, والفطر يف السفر يف أنه من أنكر القصر: ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية وقد 

 رمضان, أنه يستتاب, ألنه أنكر أمًرا معلوًما ظاهًرا من الدين باألدلة.

 أمر بالفطر يف السفر. هلل ألن ا: «وأفطروا» قوله:

 –من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك ن أبي داود والرتمذي وابن ماجه: وقد ثبت يف سن

 ْبِن َكْعٍب إِْخَوِة َبنِي ُقَشْيٍر, مِْن َبنِي َعْبِد  -الكعبي القشيري 
ِ
, َرُجل  مِْن َبنِي َعْبِد اهلل

ى  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَأَتيُْت َرُسوَل اهَّلل  ملسو هيلع هللا ىلصَأَغاَرْت َعَلْينَا َخْيُل َرُسول  اهَّلل  »َقاَل:  -اأْلَْشَهِل  َوُهَو َيَتَغدَّ

, َقاَل:  «اْدُن َفُكْل »َفَقاَل:  , إ نَّ اهَّللَ »ُقْلُت: إِنِّي َصائِم  َيام  ْوم  َأو  الصِّ ْثَك َعن  الصَّ اْجل ْس ُأَحدِّ

  ُل  َواْلم ََلة , َوَعن  اْلُمَساف ر  َواْلَحام  ر  َشطَْر الصَّ
ْوَم, َأو  َوَضَع َعن  اْلُمَساف  ع  الصَّ

ْرض 

َيامَ    «الصِّ
 
 َلَقْد َقاَلُهَما النَّبِي

ِ
, كِْلَتاُهَما َأْو إِْحَداُهَما, َفَيا َلْهَف َنْفِسي, َفَهالَّ ُكنُْت ملسو هيلع هللا ىلصَواهلل

 
ِ
 . (1) "ملسو هيلع هللا ىلصَطِعْمُت مِْن َطَعاِم َرُسوِل اهلل

                                                           

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام 1117(, وابن ماجه )2270(, والنسائي )2409أخرجه أبو داود ) (1)

 (.127الوادعي رحمه اهلل )
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 {ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ} :ويقول اهلل 
 .[194:]البقرة

فال  ملسو هيلع هللا ىلصإًذا فحديث الباب معانيه ثابتة من أدلة أخرى, وأما رفع الحديث إلى النبي 

 يثبت.

ألن الطرباين له ثالثة كتب: المعجم الكبير, : «وأخرجه الطبراين يف اْلوسط» قوله:

 والمعجم األوسط, والمعجم الصغير.

, أبوه وجده هو سعيد بن المسيب بن حزن : «سعيد بن المسيب» قوله:

 .بيان صحا

 وهو سيد التابعين يف الفقه.

 .(1) يف معرفة السنن واآلثار :أي «عند البيهقي مختصر» قوله:

له كتب نافعة ومنها: السنن الكربى, والسنن الصغرى, : واإلمام البيهقي 

 وغيرها من الكتب.

 .أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي اسمه: و

 .المطوالت, والمختصراتوقد نصر المذهب الشافعي وألف فيه 

 .واهلل أعلم

 

       

  

                                                           

 (, وقد تقدم ذكر علته .1072وأخرجه البيهقي يف المعرفة ) (1)
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 صالة المريض

  --ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن  َوَعنْ ) – 439
َّ
 -َقاَل: َكاَنْت بِي َبَواِسيُر, َفَسَأْلُت النَّبِي

اَلِة؟ َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص ا, َفإ ْن َلْم  َصلِّ »َعِن الصَّ د 
ا, َفإ ْن َلْم َتْسَتط ْع َفَقاع  م 

َتْسَتط ْع َفَعَلى َقائ 

 (.اْلُبَخاِري   َرَواهُ  .(1) «َجنٍْب 

 -- َجابِرٍ  َوَعنْ ) – 438
 
َمِريًضا, َفَرآُه ُيَصلِّي َعَلى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َعاَد النَّبِي

, »ِوَساَدٍة, َفَرَمى بَِها, َوَقاَل:  َواْجَعْل َصلِّ َعَلى اْْلَْرض  إ ن  اْسَتطَْعَت, َوإ َّلَّ َفَأْوم  إ يَماء 

َك  ْن ُرُكوع    .(2) «ُسُجوَدَك َأْخَفَض م 
 
َح َأُبو َحاتٍِم َوْقَفهُ  .َرَواُه اْلَبْيَهِقي   (.َوَصحَّ

 الشرح: 

رض من أن الملبيان أحكام صالة المريض, إذ الحديثين:  ساق المصنف 

 كثير من أعمال الصالة. األعذار التي يرتخص فيها

  للمريض أن يفعلها يف الصالة: ذكر األمور اليت جيوز 

 يجوز له أن يجمع الصالتين, الظهر والعصر, والمغرب والعشاءاألمر األول: 

 .للحاجة

َصلَّى », َقاَل: من حديث اْبِن َعبَّاٍس  :مسلم أخرجهوالدليل على ذلك ما 

                                                           

 .(320)وقد سبق برقم  (1117)أخرجه البخاري  (1)

وقال البيهقي يف الكربى: وهذا  (,019)والبزار (, 4308)والمعرفة  (,3118)أخرجه البيهقي يف الكربى ( 2)

نة أبي الزبير, وقال الحافظ يف التلخيص وفيه عنع اهـالحديث يعد من أفراد أبي بكر الحنفي, عن الثوري. 

َواُب َعْن َجابٍِر موقوف َوَرْفُعُه َخَطأ  قِيَل َلُه: َفإِنَّ َأَبا ُأَساَمَة قَ (337) ْد َرَوى َعْن : ُسئَِل َعنُْه َأُبو َحاتٍِم َفَقاَل: الصَّ

شاهد عن ابن عمر رضي اهلل عنه, أخرجه البيهقي يف وله  اهـالثَّْوِريِّ َهَذا اْلَحِديث َمْرُفوًعا َفَقاَل: َلْيَس بَِشْيٍء. 

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف وقد روي مرفوًعا, قال البيهقي: وليس بشيء.  (,3171)الكربى 

  (.272(, وضعفه شيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى )323الصحيحة )



 
 

285 
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, ف ي َغْير  َخْوٍف, َوََّل َسَفرٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّلل   ينَة 
ا ب اْلَمد  يع 

َقاَل َأبُو  «الظُّْهَر َواْلَعْصَر َجم 

َبْيِر: َفَسَأْلُت َسِعيًدا, لَِم َفَعَل َذلَِك؟ َفَقاَل: َسَأْلُت اْبَن َعبَّاٍس َكَما َسَأْلَتنِي, َفَقاَل:  الز 

ت ه  » ْن ُأمَّ
ا م   .(1) «َأَراَد َأْن ََّل ُيْحر َج َأَحد 

يصلي قائًما, فإن عجز صلى جالًسا, فإن  يف هيئتها فله أنيرتخص األمر الثاين: 

 عجز صلى مضطجًعا, على جنبه. 

  ., كما يف روايةمستلقًيا على ظهرهوقيل: 

جماع على أن المريض الذي ال يستطيع قد نقل غير واحد من أهل العلم اإلو

 يف الباب. نه يصلي قاعًدا لحديث عمران بن حصين أالقيام يف صالته, 

وممن نقل اإلجماع على ذلك اإلمام ابن قدامة, واإلمام النووي, رحمة اهلل 

 عليهما.

 .المرضأنه يصلي قاعًدا لمشقة  على وجمهور أهل العلم

 .أو الخوف من تأخر الُبرء من المرض

الرتخص يف طهارهتا لمن عجز عن الماء إلى التيمم, ومن عجز عن  الثالث: األمر

 التيمم له أن يصلي بدونه.

وهبا, إن كان يعجز عن إزالتها أو كانت به الصالة مع خروج النجاسة الرابع:  األمر

 مسفرة وهذا أمر يجهله كثير من الناس.

 إليها.إن عجز عن التوجه  ,الصالة إلى غير القبلة الخامس: األمر

 عدم تعين طهارة المكان, إن عجز عن االنتقال والتحول.السادس:  األمر

 عدم وجوب الجماعة عليه.السابع:  األمر

ِعْمَراُن بُن ُحَصْيِن بِن ُعبَْيِد بِن َخَلٍف هو : «عن عمران بن حصين » قوله:

                                                           

 (.700أخرجه مسلم ) (1)
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ِ
 الُقْدَوُة, اإِلَماُم, َصاِحُب َرُسْوِل اهلل

 
.َأُبو  -ملسو هيلع هللا ىلص-الُخَزاِعي

 
 ُنَجْيٍد الُخَزاِعي

 , وكانت تسلم عليه المالئكة, تويفَأْسَلَم ُهَو َوَأُبْوُه َوَأُبو ُهَرْيَرَة فِي َوْقٍت, َسنََة َسْبعٍ 

 ( بالبصرة.02سنة )

 .«كانت بي بواسير» قوله:

 هو مرض يكون يف دبر اإلنسان, وهو نوعان: البواسير: 

 باسور, وجمعه بواسير.األول: 

 ناسور, وجمعه نواسير.الثاين: 

 الخارج, والناسور يكون يف الداخلوالفرق بينهما: أن الباسور يكون يف 

 .وربما تطور إلى أن يصير قرحة

 .واهلل المستعانوربما وقع سيالن الدم, وله أضرار كثيرة, 

 .عن أحكام الصالته يف حال مرضه :أي «عن الصَلة ملسو هيلع هللا ىلصفسألت النبي » قوله:

اقال: صلَّ » قوله:  ٻ ٱ}: وهذا هو الواجب, لقول اهلل : «قائم 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, ولفعل النبي [239:]البقرة {پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

  :حكم من صلى جالًسا يف الفريضة وهو قادر على القيام 

جالًسا لغير ما عذر فصالته باطلة, أما يف النافلة فصالته على الفريضة فمن صلى 

 .أ , كما يأيت إن شاء اهللنصف أجر صالة القائم

ا» قوله:  .اللقيام أو شق عليه صلى قاعدً  :أي «فإن لم تستطع فقاعد 

 ود لمن صلى جالًسا إلى أقوال: عقاختلف أهل العلم يف كيفية الو

 تشهد, ويف جلوسه بين السجدتين.ال يف كما يفعلاألول: االفرتاش, 

ذهب جمهور أهل العلم, واستدلوا بحديث , وإلى هذا االثاين: أن يجلس مرتبعً 
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يَّ »قالت:  عائشة 
ا - ملسو هيلع هللا ىلص -َرَأْيُت النَّب   .(1) «ُيَصلِّي ُمَتَربِّع 

  باب ذكر  :(194ص ) "قيام الليل"وقال اإلمام محمد بن نصر المروزي يف

يف حال قراءته قال أبو عبد اهلل لم يأت يف شيء من  اكيفية جلوس المصلي قاعدً 

صفة جلوسه كيف كانت إال يف  اأنه صلى جالًس  ملسو هيلع هللا ىلصاألخبار التي رويناها عن النبي 

حديث روي عن حفص بن غياث أخطأ فيه حفص رواه عنه أبو داود الحفري عن 

ال: ق " ايصلي مرتبعً  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت النبي  " حميد, عن عبد اهلل بن شقيق, عن عائشة 

رواه عن حميد, عن عبد اهلل بن شقيق غير واحد كما رواه  اوحديث الصالة جالًس 

 وال ذكر الرتبع فيه. الناس عن عبد اهلل بن شقيق 

هو قول مالك, والليث, وأحمد, وإسحاق, وأحد قولي  يف الصالة والرتبع

 . اهـ عليهم أجمعين الشافعي, 

 اب, فيجلس المصلي على ما تيسر له, على ما أنه لم يثبت شيء يف الب والصحيح

 ."أحكام صالة الجالس"بينت يف كتابي: 

  :أجر من صلى جالًسا يف النافلة 

من صالها  أنوالقيام يف الصالة إنما يجب يف الفريضة, وأما النافلة, فقد تقدم 

أما  ن مستطيًعا للقيام ثم صلى جالًسا,نصف أجر القائم, وهذا لمن كاأن له  اجالًس 

 .على أي حال صلى المعذور فصالته كاملة األجر

 ْبِن َعْمٍرو  :مسلمفي ف
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِ
ْثُت َأنَّ َرُسوَل اهلل , َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: ُحدِّ

ََلة  » ا ن ْصُف الصَّ د 
ُجل  َقاع  , َقاَل: َفَأَتْيُتُه, َفَوَجْدُتُه ُيَصلِّي َجالًِسا, َفَوَضْعُت «َصََلُة الرَّ

 َأنََّك  ف «َما لََك؟ َيا َعْبَد اهَّلل  ْبَن َعْمرٍو»َيِدي َعَلى َرْأِسِه, َفَقاَل: 
ِ
ْثُت َيا َرُسوَل اهلل ُقْلُت: ُحدِّ

                                                           

(, وهو يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة لإلمام الوادعي 1239(, وابن خزيمة )224/ 3أخرجه النسائي ) (1)

 (.010رحمه اهلل )
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ََلة  »ُقْلَت:   الصَّ
ا َعَلى ن ْصف  د 

ُجل  َقاع  َأَجْل, »ُتَصلِّي َقاِعًدا, َقاَل: , َوَأنَْت «َصََلُة الرَّ

نُْكمْ 
نِّي َلْسُت َكَأَحٍد م 

 .(1) «َوَلك 

 لم تستطع أن تصلي قائًما, وال جالًسا. :أي «فإن لم تستطع» قوله:

 استحب بعض أهل العلم أن يكون على جنبه األيمن.و: «فعلى جنب» قوله:

األيسر, أو على ظهره, أو وإن لم يتيسر ذلك صلى على أي جنب كان, األيمن, أو 

 بطنه.

 من بدء الصالة بغري عذر, ثم طرأ عليه العذر: و 

 .يجلس ويبني على ما مضى من صالته له أنف

  قال اإلمام العمراين ( 2/447يف البيان:)  إذا افتتح الصالة قائًما, ثم

 عجز عن القيام, فله أن يجلس, ويبني على صالته.

وهذا ال خالف فيه بين أهل العلم, فلو قرأ الفاتحة يف حال قال أصحابنا: 

االنحطاط إلى الجلوس أجزأه؛ ألن االنحطاط أعلى حااًل من الجلوس, فإذا أجزأته 

 اهـالقراءة يف حال الجلوس, فألن تجزئه يف حال االنحطاط أولى. 

  :من بدء صالته بعذر ثم برأ من العذر 

 اختلف أهل العلم يف ذلك: و

, والصحيح أن صالته تبطل, ويستأنف الصالةل بعض الحنفية ومن إليهم: فقا

 .خالف قولهم, وهكذا قالوا يف العريان, وهذا غير صحيح

أنه ال يستطيع القيام, من المسجد ثم رأى من نفسه تعًبا وإرهاًقا  رجل دخلمثاًل: 

 .اجالًس  فصلى

                                                           

 (.370أخرجه مسلم ) (1)



 
 

289 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

الصحيح من أقوال ثم رأى من نفسه خفة فقام يف صالته, فصالته صحيحة على 

 .أهل العلم, وأنه ال يجب عليه أن يعيد, وإنما يبني عليها

وجه يستطيعه, ثم نشط إلى غيره, أو عجز عنه صالته على  أدىفإن اإلنسان إذا 

 لى غيره, فإنه يبني على ما تقدم.إ

  ا اْلَمِريُض َفَقاَل َأُبو  :(192/ 2االستذكار )قال ابن عبد الرب يف  :اْلَقاِسمِ َفَأمَّ

َة َأنَُّه َيُقوُم  ُف َعنُْه اْلَمَرُض َوَيِجُد اْلُقوَّ فِي اْلَمِريِض ُيَصلِّي ُمْضَطِجًعا َأْو َقاِعًدا ُثمَّ ُيَخفِّ

 مِْن َصاَلتِِه َوَيْبنِي َعَلى َما َمَضى مِنَْها
َ
 .فِيَما َبِقي

َبِريِّ  ِّ َوُزَفَر َوالطَّ
افِِعي  .َوُهَو َقْوُل الشَّ

د  َوَقاَل  فِيَمْن َصلَّى ُمْضَطِجًعا َرْكَعًة ُثمَّ إِنَُّه َيْسَتْقبُِل  :َأُبو َحنِيَفَة َوَأُبو ُيوُسَف َوُمَحمَّ

لَِها َوَلْو َكاَن َقاِعًدا َيْرَكُع َوَيْسُجُد ثم صح بنا فِي َقْوِل َأبِي َحنِيَفَة َوَلْم َيبِْن  اَلَة مِْن َأوَّ الصَّ

دٍ   .فِي َقْوِل ُمَحمَّ

يَماِء َيْبنِي :َأُبو َحنِيَفَة َوَأْصَحاُبهُ  َوَقاَل  اَلَة َقائًِما ُثمَّ َصاَر إَِلى َحاِل اإْلِ  .إَِذا اْفَتَتَح الصَّ

 .َوُرِوَي َعْن َأبِي ُيوُسَف َأنَُّه َيْسَتْقبُِل 

ُجوَد َوُهَو  :َوَقاَل َمالِك   ُكوَع َواَل الس  ِذي اَل َيْسَتطِيُع الر  َيْسَتطِيُع اْلِقيَاَم فِي اْلَمِريِض الَّ

ُجوَد َجَلَس َفَأْوَمَأ إَِلى  ُكوِع َفإَِذا َأَراَد الس  َواْلُجُلوَس َأنَُّه ُيَصلِّي َقائًِما َوُيومُِئ إَِلى الر 

ُجودِ   الس 

 
ِّ
افِِعي  .َوُهَو َقْوُل َأبِي ُيوُسَف َوقِيَاُس َقْوِل الشَّ

 .ُيَصلِّي َقاِعًدا :َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوَأْصَحاُبهُ 

إَِذا َصلَّى ُمْضَطِجًعا َتُكوُن ِرْجاَلُه َما َيلِي اْلِقبَْلَة  :َوَقاَل َمالِك  َوَأُبو َحنِيَفَة َوَأْصَحاُبُهَما

 .ُمْسَتْقبَِل اْلِقْبَلةِ 

  َوالثَّْوِري  
افِِعي  ُيَصلِّي َعَلى َجنْبِِه َوَوْجُهُه إَِلى اْلِقْبَلةِ  :َوَقاَل الشَّ
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ز  َذلَِك َأْيًضا ِعنَْد َمالٍِك َوَج 
  ـاه .ائِ

  :حكم ختلف املريض عن اجلماعة 

 يجوز للمريض أن يتخلف عن الجماعة, وإن حضر فهو أفضل.و

, كما يف صحيح اإلمام صلى يف بيته, وصلى معه جابر بن عبد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

َس »مسلم:  ا َلَتْفَعُلوَن ف ْعَل َفار  ْم, َوُهْم ُقُعوٌد إ ْن ك ْدُتْم آن ف  وم  َيُقوُموَن َعَلى ُمُلوك ه  َوالرُّ

ا ا َفَصلُّوا ُقُعود  د 
ا َوإ ْن َصلَّى َقاع  َيام 

ا َفَصلُّوا ق  م 
ت ُكْم إ ْن َصلَّى َقائ  مَّ

وا ب َأئ   .«َفََل َتْفَعُلوا اْئَتمُّ

  :حكم ترخص املريض ببعض الرخص من مرضه اخلفيف 

إذا كان مريًضا مرًضا خفيًفا أن يرتخص بعض الرتخص, فإن  مصليويجوز لل

 .لما سقط من فرسه, فصلى وهو جالس جحش شقه األيمن ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 في الصحيحين: ف
ِ
َركَِب َفَرًسا, َفُصِرَع  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُه األَْيَمُن, َفَصلَّى َصالًَة مِ  , فَ َعنُْه َفُجِحَش ِشق  َلَواِت َوُهَو َقاِعد  ْينَا َوَراَءُه َن الصَّ َصلَّ

 .(1) "ُقُعوًدا

َحتَّى َجَلَس َعْن َيَسار  َأب ي َبْكرٍ,  ملسو هيلع هللا ىلصَفَجاَء َرُسوُل اهَّلل  »َقاَلْت:  ويف حديث عائشة 

ا, َوَكاَن َرُسوُل اهَّلل   م 
ا... ملسو هيلع هللا ىلصَفَكاَن َأُبو بَْكرٍ ُيَصلِّي َقائ  د 

 متفق عليه., «ُيَصلِّي َقاع 

 على جواز تخلف المريض عن الجماعة. اإلجماع ونقل اإلمام ابن المنذر

الحضور لمن له يجوز التخلف عن الجماعة لمن كان مريًضا, ويشرع على هذا فف

 كان مريًضا ولم يشق عليه الحضور.

 .عن عبد اهلل بن حرام : «عن جابر » قوله:

ا ملسو هيلع هللا ىلصعاد النبي » قوله:  .«مريض 

                                                           

 (.411(, ومسلم )198أخرجه البخاري ) (1)
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 .فضل ذلك استحباب عيادة المريض, وسيأيت إن شاء اهلل  فيه:

 .للسجود عليها وسادة قد رفعها عن األرض :أي «فرآه يصلي على وسادة» قوله:

 إنكار المنكر, وتغييره باليد. فيه: «فرمى بها» قوله:

 جالًسا, أو مضطجًعا. :أي ««صل على اْلرض ان استطعت»وقال: » قوله:

تحريك الجسد منه واإليماء يكون بالرأس, وال يلزم : «إيماء  وإَّل فأوم  » قوله:

 .كله

 وذلك باإليماء بالرأس.: «واجعل سجودك أخفض من ركوعك» قوله:

 الكالم عليه يف التخريج. تقدم: «رواه البيهقي, وصحح أبو حاتم وقفه» قوله:

  :حكم من عجز عن اإلمياء برأسه يف صالته 

 المسألة إلى أقوال:اختلف أهل العلم يف هذه و

ئ برأسه, فله أن يومئ حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن من لم يستطع أن يومف

 فإن عجز عن ذلك فله أن يصلى بقلبه.بطرفه, 

 والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ال يلزمه أن يصلي بقلبه.

 ألنه قد عجز عن اإلتيان بجميع أركان الصالة.

 ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}: لقول اهلل 

 .[291:]البقرة {ائەئ ائ ى ى ې

  :حكم من كان مستطيًعا للصالة قائًما وحده ومع اإلمام حيتاج إىل اجللوس 

اختلف أهل العلم فيمن إذا كان يستطيع أن يصلي قائًما وحده, وإن صلى مع 

 اإلمام يف جماعة احتاج إلى الجلوس, أيهما أفضل يف حقه؟

 إلى أن األفضل أن يصلي وحده,  وهو قول للحنابلة. فذهب اإلمام الشافعي 
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 القيام ركن من أركان صحة الصالة, وال تصح الصالة إال به لمن قدر عليه. قالوا:

 وأما الجماعة فهي واجبة, تصح الصالة بدوهنا.

ه ذلك, بل هو أفضل, وله أن يرتخص, أنه إذا حضر الجماعة جاز ل :والصحيح

 ., وصحت صالتهوإن صلى وحده جاز له ذلك

 واهلل أعلم
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 ربع في الصالةتال 

يَّ »َقاَلْت:  --َعائَِشَة َوَعْن ) – 440
ا - ملسو هيلع هللا ىلص -َرَأْيُت النَّب  َرَواُه  .(1) «ُيَصلِّي ُمَتَربِّع 

َحُه اْلَحاكِمُ  . َوَصحَّ  
 (.النََّسائِي

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان كيفية صالة الجالس

عليه عند جماهير أهل  العملحديث الباب ال يثبت كما تقدم بيان ذلك, ولكن و

 العلم.

  هو و مفرتًشا كذلك فال ينكر عليه,فمن جلس مرتبًعا فال ينكر عليه, ومن صلى

 : وقد ثبت الرتبع يف الصالة عن جمع من الصحابة , المشهور

َص فِي التََّرب ِع  "فقال:  (:2/32يف مصنفه ) بوب اإلمام ابن أبي شيبة و َمْن َرخَّ

اَلةِ   . "فِي الصَّ

, وسالم ابن عبد اهلل بن عمر, ومجاهد, وأبي وذكره عن ابن عمر, وابن عباس 

 بكر محمد بن سيرين, وعطاء, والحسن.

 , والحكم, وإبراهيم, وطاوس.ابن مسعود ومنهم:  ثم ذكر من كره ذلك

 ."وجعمرتبًعا من ": ابن عمر قد صلى و

  ا اْختاَِلُف اْلُعَلَماِء فِي َكْيِفيَِّة  (:193/ 2االستذكار )قال ابن عبد الرب يف َوَأمَّ

 :َصاَلِة اْلَقاِعِد يف النافلة وصالة المريض

                                                           

َواَل َأْحِسُب  ,َأبِي َداُوَد َوُهَو ثَِقة   اَل َأْعَلُم َأَحًدا َرَوى َهَذا اْلَحِديَث َغْيرَ ": وقال عقبه (,1111)أخرجه النسائي  (1)

وعلمنا أن  (,288)وقد سبق برقم:  (,1239). وابن خزيمة "َهَذا اْلَحِديَث إاِلَّ َخَطًأ َواهلُل َتَعاَلى َأْعَلمُ 

 (,014وقد ذكره اإلمام الوادعي رحمه اهلل يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة )الحديث ضعيف ال يثبت. 

 (.273ا الحجوري يف تحقيق الصغرى )وضعفه شيخن
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 فِي اْلَمِريِض َأنَُّه َيَتَربَُّع فِي قَِيامِِه َوُرُكوِعِه َفإَِذا َأَرادَ  :فذكر بن َعْبِد اْلَحَكِم َعْن َمالٍِك 

ُل َقاِعًدا ُجوِد َفَيْسُجُد َعَلى َقْدِر َما ُيطِيُق َوَكَذلَِك اْلُمَتنَفِّ ُجوَد َتَهيََّأ لِلس   .الس 

ُجوِد  :َوَقاَل الثَّْوِري   ُكوِع َوَيْثنِي ِرْجَلْيِه فِي َحاِل الس  َيَتَربَُّع فِي َحاِل اْلِقَراَءِة َوالر 

ْيُث  ,َمالٍِك َأْيًضاَفَيْسُجُد, َوَهَذا َنْحُو َمْذَهِب    .َوَكَذلَِك َقاَل اللَّ

 
 
افِِعي ِد, َهِذِه ِرَواَيُة  :َوَقاَل الشَّ ُل فِي َصاَلتِِه ُكلَِّها َكُجُلوِس التََّشه  َيْجلُِس اْلُمَتنَفِّ

 َعنْهُ 
ِّ
  .اْلُمَزنِي

 
 
  .َعنُْه ُيَصلِّي ُمتََربًِّعا فِي َمْوِضِع اْلِقَيامِ  :َوَقاَل اْلُبَوْيطِي

ِد َوَكَذلَِك َيْرَكُع َوَيْسُجدُ  :َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة َوُزَفرُ  اَلِة فِي التََّشه    .َيْجلُِس َكُجُلوِس الصَّ

د   ُكوعِ  :َوَقاَل َأُبو ُيوُسَف َوُمَحمَّ   .َيُكوُن ُمَتَربًِّعا فِي َحاِل اْلِقَياِم َوَحاِل الر 

َيَتَربَُّع فِي َحاِل اْلِقَياِم َوَيُكوُن فِي َحاِل ُرُكوِعِه َأنَُّه  :َوَقْد ُرِوَي َعْن َأبِي ُيوُسَف 

  .َوُسُجودِِه َكُجُلوِس التشهد

َحاَبِة  َلِف مَِن الصَّ  .َوالتَّابِِعيَن َرِحَمُهُم اهللُ  َوُكل  َهِذِه اأْلَْقَواِل َقْد ُرِوَيْت َعِن السَّ

                                  ـاه

 رب العالمينوالحمد هلل 
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 عةباب صالة الجم

 [َباُب َصالَُة اْلُجُمَعةِ ]  

 الشرح: 

لما انتهى المصنف من ذكر متعلقات فريضة الصلوات الخمس, وكيفيتها وما 

يليها من النوافل شرع يف تفريعات الصالة, وبدأ بالجمعة لكثرة تكرارها وفضيلتها, 

 .والسنة واإلجماع , على ما يأيت إن شاء اهلل تعالى وقد دل على مشروعيتها الكتاب

 الُجُمَعة, والُجْمَعة, بضم الميم, وبسكوهنا.يقال لها: 

  :اسم يوم اجلمعة يف اجلاهلية 

 وكانوا يسموهنا قبل يف الجاهلية: بيوم العرابة.

, من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة, وُحَذْيَفَة,  :مسلمأحاديث, منها ما أخرجه  افضله يفو

 
ِ
َأَضلَّ اهَّللُ َعن  اْلُجُمَعة  َمْن َكاَن َقْبَلنَا, َفَكاَن ل ْلَيُهود  َيْوُم »: ملسو هيلع هللا ىلصَقااَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

, َفَجاَء اهَّللُ ب نَا َفَهَداَنا اهَّللُ ل َيْوم  اْلُجمُ 
لنََّصاَرى َيْوُم اْْلََحد 

, َوَكاَن ل  ْبت  , َفَجَعَل السَّ َعة 

ْن َأْهل   ُروَن م  , َنْحُن اْْلخ  َياَمة  ْبَت, َواْْلََحَد, َوَكَذل َك ُهْم َتَبٌع لَنَا َيْوَم اْلق  اْلُجُمَعَة, َوالسَّ

يُّ َلُهْم َقْبَل اْلَخََلئ ق  
, اْلَمْقض  َياَمة  ُلوَن َيْوَم اْلق  ْنَيا, َواْْلَوَّ  . (1)«الدُّ

يُّ َبْينَُهمْ »َوفِي ِرَواَيِة َواِصٍل: 
 .«اْلَمْقض 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : مسلملفظ ل ويف
ِ
َنْحُن »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ُهْم ُأوُتوا اْلك َتاَب  ُل َمْن َيْدُخُل اْلَجنََّة, َبْيَد َأنَّ , َوَنْحُن َأوَّ
َياَمة  ُلوَن َيْوَم اْلق  ُروَن اْْلَوَّ

ْن  اْْلخ  م 

, َفهَ  َن اْلَحقِّ ْم, َفاْخَتَلُفوا, َفَهَداَنا اهَّللُ ل َما اْخَتَلُفوا ف يه  م 
ه  ْن َبْعد  َذا َيْوُمُهُم َقْبل نَا, َوُأوت ينَاُه م 

, َهَداَنا اهَّللُ لَُه 
ي اْخَتَلُفوا ف يه  ا ل ْلَيُهود , َوَبْعَد َغٍد  -َقاَل: َيْوُم اْلُجُمَعة   -الَّذ  َفاْليَْوَم َلنَا, َوَغد 

                                                           

 (.901أخرجه مسلم ) (1)
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لنََّصاَرى
 .(1)«ل 

  يعلى  ففيه حديث أخرجه أبو يوم الجمعة بيوم المزيدوأما تسميته : 

 من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
ِ
ْرآة  »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل ْثل  اْلم  ْبر يُل ب م  َأَتان ي ج 

يد  
 اْلُجُمَعُة, َجَعَلَها اهَّللُ ع 

ه  ه ؟ َقاَل: َهذ  ْبر يُل: َما َهذ  ا اْلَبْيَضاء  ف يَها ُنْكَتٌة َسْوَداُء, ُقْلُت: َيا ج 

َك, َفَأْنتُ 
ت  ُمَّ
ُل اهَّللَ ف يَها َلَك َوْل 

 َوالنََّصاَرى, ف يَها َساَعٌة ََّل ُيَواف ُقَها َعْبٌد َيْسأَ
ْم َقْبَل اْليَُهود 

اُه  ا إ َّلَّ َأْعَطاُه إ يَّ ,  ", َقاَل: "َخْير  يَاَمة  ْوَداُء؟ َقاَل: َهَذا َيْوُم اْلق   النُّْكَتُة السَّ
ه  ُقْلُت: َما َهذ 

, يَد  َتُقوُم ف ي َيْوم  اْلُجُمَعة  نَْدَنا اْلَمز 
؟  ", َقاَل: "َوَنْحُن َنْدُعوُه ع  يد  ُقْلُت: َما َيْوُم اْلَمز 

, َفإ َذا كَ  ْسك  اْْلَْبَيض  َن اْلم  ا َأْفَيَح, َوَجَعَل ف يه  ُكْثَبان ا م  ي 
ي اْلَجنَّة  َواد 

اَن َقاَل: إ نَّ اهَّللَ َجَعَل ف 

, ُل اهَّللُ ف يه   َينْز 
ْن ُدرٍّ  َيْوُم اْلُجُمَعة 

يُّ م 
, َوَكَراس  ْن َذَهٍب ل ِْلَْنب َياء  َعْت ف يه  َمنَاب ُر م  َفُوض 

ُدوُه  ُدوا اهَّللَ َوَمجَّ
َن اْلُغَرف  َفَحم  ْلَن اْلُحوُر اْلع يُن م  , َوَينْز 

َهَداء  ُثمَّ َيُقوُل  ", َقاَل: "ل لشُّ

َباد ي, َفُيْكَسْوَن, َوَيُقوُل: َأطْ  َباد ي, َفُيْطَعُموَن, َوَيُقوُل: اْسُقوا اهَّللُ: اْكُسوا ع  ع ُموا ع 

ي َفُيَطيَُّبوَن, ُثمَّ َيُقوُل: َماَذا ُتر يُدوَن؟ َفَيُقوُلوَن: َربِّنَ 
َباد  ي, َفُيْسَقْوَن, َوَيُقوُل: َطيَُّبوا ع 

َباد  ا ع 

ْضَواَنَك  يُت َعنُْكْم, ُثمَّ َيْأُمُرُهْم َفيَنْطَ  ", َقاَل: "ر  يُن َيُقوُل: َرض  ل ُقوَن, َوَتْصَعُد اْلُحوُر اْلع 

ْن َياُقوَتٍة َحْمَراءَ  َدٍة َخْضَراَء, َوم  ْن ُزُمرُّ
َي م   .(2)«اْلُغَرَف, َوه 

 .الحديث أعله غير واحد من أهل العلمو 

 من حديث  َأبِي ُهَرْيَرَة جاء يف فضلها ما أخرجه مسلم: و
َّ
, َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

َل اْلَجنََّة, َوف يه  َخْيُر َيْوٍم »
, ف يه  ُخل َق آَدُم, َوف يه  ُأْدخ  ْمُس َيْوُم اْلُجُمَعة  َطَلَعْت َعَلْيه  الشَّ

اَعُة إ َّلَّ ف ي َيْوم  اْلُجُمَعة   نَْها, َوََّل َتُقوُم السَّ
 .(3)«ُأْخر َج م 

                                                           

 (.900أخرجه مسلم ) (1)

وهو يف أحاديث معلة ظاهرها الصحة لإلمام الوادعي رحمه اهلل (, 4229أخرجه أبو يعلى الموصلي ) (2)

 (.1833وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة ).(47)

 (.904أخرجه مسلم ) (3)
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ف ي الُجُمَعة  »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َأُبو الَقاِسِم من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة يف الصحيحين: و

ا إ َّلَّ َأْعَطاهُ  ٌم ُيَصلِّي, َفَسَأَل اهَّللَ َخْير 
َوَقاَل بَِيِدِه, َوَوَضَع  «َساَعٌة, َّلَ ُيَواف ُقَها َعْبٌد ُمْسل ٌم َقائ 

ُدَها"ُأْنُمَلَتُه َعَلى َبْطِن الُوْسَطى َوالِخنِْصِر, ُقْلنَا:   .(1)"ُيَزهِّ

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلميف و
ِ
َلَواُت »َكاَن َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل الصَّ

َراٌت َما َبْينَُهنَّ إ َذا اْجَتنََب  , َوَرَمَضاُن إ َلى َرَمَضاَن, ُمَكفِّ اْلَخْمُس, َواْلُجْمَعُة إ َلى اْلُجْمَعة 

 .(2)«اْلَكَبائ رَ 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلمويف 
ِ
َأ َفَأْحَسَن »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َمْن َتَوضَّ

 اْلُوُضوَء, ُثمَّ َأَتى اْلُجُمَعَة, َفاْسَتَمَع 

 َأيَّاٍم, َوَمْن َمسَّ اْلَحَصى َفَقْد َلَغا
َياَدُة َثََلَثة  , َوز  َر َلُه َما َبْينَُه َوَبْيَن اْلُجُمَعة 

 .(3)«َوَأْنَصَت, ُغف 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة يف الصحيحين: و
ِ
َمن  اْغَتَسَل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

 , اَعة  الثَّان َية  ي السَّ
َب َبَدَنة , َوَمْن َراَح ف  َما َقرَّ  ُثمَّ َراَح, َفَكَأنَّ

َيْوَم الُجُمَعة  ُغْسَل الَجنَاَبة 

اَعة   ي السَّ
, َوَمْن َراَح ف  َب َبَقَرة  َما َقرَّ ا َأْقَرَن, َوَمْن َراَح ف ي  َفَكَأنَّ َب َكْبش  َما َقرَّ , َفَكَأنَّ

الثَّال َثة 

َب  َما َقرَّ , َفَكَأنَّ
َسة  اَعة  الَخام  ي السَّ

َب َدَجاَجة , َوَمْن َراَح ف  َما َقرَّ , َفَكَأنَّ
اب َعة   الرَّ

اَعة  السَّ

َماُم َحَضَرت  الَمَلَئ َكُة َيْسَتم   ْكرَ َبْيَضة , َفإ َذا َخَرَج اْل   .(4)«ُعوَن الذِّ

َم َبْيَضة  »: النسائي  ويف رواية ا, َوَكَرُجٍل َقدَّ َم ُعْصُفور   .(0)«َوَكَرُجٍل َقدَّ

                                                           

 (.902(, ومسلم )0284أخرجه البخاري ) (1)

 (.233أخرجه مسلم ) (2)

 (.907أخرجه مسلم ) (3)

 (.900(, ومسلم )991أخرجه البخاري ) (4)

 " والمحفوظ منكر, " عصفور ": حسن صحيح, لكن قوله: ]حكم األلباين[(, 1379أخرجه النسائي ) (0)

 سعيد أبي حديث من(, 11718)  أحمد وأخرجه(, 1391 – 1390) المتقدمة الطرق يف كما " دجاجة

 .عنه اهلل رضي الخدري
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 ويف حديث 
ِ
, َعْن َرُسوِل اهلل

ِّ
َل, َواْغَتَسَل ُثمَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْوِس ْبِن َأْوٍس الثََّقِفي ْن َغسَّ

م 

َمام   َن اْْل  َوَأْنَصَت, ُثمَّ َلْم َيْلُغ َكاَن َلُه ب ُكلِّ َخْطَوٍة َكَأْجر  َسنٍَة, اْبَتَكَر, َوَغَدا, َوَدَنا م 

َياُمَها, َوق َياُمَها  .أخرجه الرتمذي وغيره «ص 

  :حكم من ختلف عن ثالث مجع دون عذر 

 .طبع على قلبه من تخلف عن ثالث جمع دون عذرو

 ْبَن ُعَمَر, َوَأبي ُهَرْيَرَة : في صحيح مسلم ف
ِ
, َأنَُّهَما َسِمَعا من حديث َعْبَد اهلل

 
ِ
, َأْو », َيُقوُل َعَلى َأْعَواِد مِنْبَِرِه: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل ُم اْلُجُمَعات  ه  َينَّ َأْقَواٌم َعْن َوْدع  َلَينَْته 

َن اْلغَ  ْم, ُثمَّ َلَيُكوُننَّ م  َمنَّ اهَّللُ َعَلى ُقُلوب ه 
 .(1)«اف ل ينَ َلَيْخت 

ْمِريِّ : يف سنن أبي داود وغيره و َوَكاَنْت َلُه , من حديث َأبِي اْلَجْعِد الضَّ

 ُصْحَبة , َأنَّ 
ِ
ا ب َها, َطَبَع اهَّللُ َعَلى َقْلب ه  »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل  .(2)«َمْن َتَرَك َثََلَث ُجَمٍع َتَهاُون 

 صالة اجلمعة:  زمن فرض 

 صالة الجمعة:  يف زمن فرضاختلف العلماء 

صلى بالناس حين قدم المدينة, يف قبيلة بني سالم بن عوف, يف  ملسو هيلع هللا ىلصمع أن النبي 

 مسجًدا. هبطن وادي لهم, كانوا قد اتخذوا لهم في

  قال القرطبِي-- (19/80 :من تفسيره ) أما أول ُجمعة َجمعها النَّبِي ص

ير والتواريخ: قدم رسول اهلل  مهاجًرا َحتَّى نزل بقباء على  ملسو هيلع هللا ىلصبأصحابه؛ فقال أهل السِّ

بنِي عمرو بن عوف يوم اإلثنين الثنَتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول حين 

يوم  اشتد الضحى..... فأقام بقباء إَِلى يوم اْلَخميس وأسس مسجدهم, ُثمَّ خرج

                                                           

 (. 910أخرجه مسلم ) (1)

(, وهو 299(, وابن الجارود )2/201(, والنسائي )420 -3/424(, وأحمد )1002أخرجه أبو داود ) (2)

 (.810يف صحيح أبي داود ا لإلمام األلباين رحمه اهلل )
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اْلُجمعة إَِلى اْلَمدينة فأدركته اْلُجمعة فِي بطن واٍد لبنِي سالِم بن عوف, وقد اتَّخذ 

القوم فِي ذلك اْلَموضع مسجًدا, فجمع بِهم وخطب, وهي أول خطبة خطبها 

  اهـباْلَمدينة. 

  قال شيخنا المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه اهلل تعالى يف كتابه

وكالمه موافق لكالم البخاري واْلُجمهور أهنا أول ُجمعة (: 1/20أحكام الجمعة )

 َجمعها النَّبِي باْلَمدينة, فلم تكن فرضت عليه بِمكة.

قال: أخربنا (: 3/108د الرزاق فِي اْلُمصنف )ثم قال حفظه اهلل تعالى: وأخرج عب

د بن زياد البصري قال: حدثنا أبو  إبراهيم  يعقوب إسحاق بنأبو سعيد أْحَمد بن ُمَحمَّ

بن عباد الدبري قال: قرأنا على عبد الرزاق, عن معمر, عن أيوب, عن ابن سيرين 

وقبل أن تنزل اْلُجمعة, وهم الذين  ملسو هيلع هللا ىلصْلَمدينة قبل أن يقدم رسول اهلل قال: َجمع أهل ا

وها اْلُجمعة؛ فقالت األنصار: لليهود يوم َيجتمعون فيه كل سبعة أيام, وللنصارى  سمَّ

فلنجعل يوًما َنجتمع ونذكر اهلل ونصلي ونشكره فيه!! فجعلوه يوم  مثل ذلك, فهلمَّ 

ون يوم اْلُجمعة العروبة, فاجتمعوا إَِلى أسعد بن زرارة فصلى بِهم  العروبة وكانوا يسم 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ}يومئٍذ وذكرهم, فأنزل اهلل بعد ذلك: 

 اهـ. "[8:]الجمعة {ڀ

 سيرين وهو موافق لِحديث كعب بن مالك.وهذا مرسل سنده صحيح إَِلى ابن 

كان أسعد أول من صلى بنا اْلُجمعة »: وفِي بعض طرق اْلَحديث قال كعب 

 .«ملسو هيلع هللا ىلصباْلَمدينة قبل مقدم النَّب ي 

إن أول »بأنه قال:   ( من حديث ابن عباس 982وفِي صحيح البخاري رقم )

ع ف ي مسجد عبد القيس ب جواثي   ملسو هيلع هللا ىلصت بعد ُجمعة ف ي مسجد رسول اهَّلل ُجمعة ُجمِّ

 .«قرية من البحرين
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 ملسو هيلع هللا ىلصبعد ُجمعة مع رسول اهَّلل »( بلفظ: 23وعند النسائي فِي كتاب اْلُجمعة )ص

 .«ب مكة

وفيه اختالف بين اللفظ الذي عند النسائي والذي فِي الصحيح؛ ففي الصحيح: 

 .«أنها ُجمعت ب مكة». وعند النسائي: «ملسو هيلع هللا ىلصأنها ُجمعت ب مسجد رسول اهَّلل »

رواه وكيع وابن اْلُمبارك وغيرهما عن (: 9/13قال ابن رجب فِي فتح الباري )

إبراهيم بن طهمان بلفظ: بعد ُجمعة ُجمعت فِي مسجد رسول اهلل, وخالفهم اْلُمعاىف 

بن عمران فرواه عن إبراهيم بن طهمان بلفظ: بِمكة؛ فتبيَّن أنه وهم فِي إسناد اْلَحديث 

 اْلَجماعة عن ابن طهمان.ومتنه, والصواب: رواية 

أن أول مسجد بِجواثي ُجمع فيه بعد مسجد اْلَمدينة مسجد ومعنى اْلَحديث: 

تِي ُجمعت بِجواثي, كان فِي اْلُجمعة الثانية من  :همعناجواثي, وليس  أن اْلُجمعة الَّ

تِي ُجمعت باْلَمدينة كما قد يفهم من بعض ألفاظ الروايات؛ فإن عبد القي س اْلُجمعة الَّ

 عام الفتح؛ كما ذكر ابن سعد عن عروة بن الزبير وغيره. ملسو هيلع هللا ىلصإنَما وفد على رسول اهلل 

أن أول ُجمعة ُجمعت فِي اإِلسالم فِي مسجد اْلَمدينة؛ فإن أول وليس اْلُمراد به: 

وقبل أن يبنِي  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَخضمات قبل أن يقدم النَّبِي ُجمعة ُجمعت فِي اْلَمدينة فِي نقيع 

 مسجده.

ُثمَّ استدل بِحديث كعب بن مالك الذي َنحن فِي شرحه, ُثمَّ ذكر ما يعارض هذا أن 

ع ب هم»: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي  ا؛ أَمَرُه أن ُيجمِّ ا بعث مصعب بن عمير إ َلى اْلَمدينة معلم   .«َلمَّ

د بن غالب الباهلي اْلَمعروف قال ابن رجب:  وهو موضوع؛ فيه أْحَمد بن ُمَحمَّ

 بالكذب.بغالم خليل, مشهور 

 : -شيخنا يحيى حفظه اهلل  -قلت 

أخشى أن يكون دجال بغداد, وذكر قال أبو داود كما فِي ميزان االعتدال للذهبِي: 
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 عن الزهري فِي ذلك, وبعض اآلثار الضعيفة. مرساًل 

وُيجمع بينهما أن قال ابن حجر فِي التلخيص اْلَحبير عند ذكر شيء من ذلك: 

 ُجمعة, وأن مصعب بن عمير كان إماًما.أسعد بن زرارة كان أمر بالْ 

 : وقال ابن رجب 

ع األنصار كان عن رأيهم واجتهادهم قبل قدوم مصعب, فلما قدم  ُيحتمل أن َتجم 

 اهـ .معلًما َلهم َجمع بِهم بأمر النَّبِي ص

ة وإذا كان كذلك فال تزال األولوي: -شيخنا يحيى بن علي حفظه اهلل تعالى -قلت

, وعند اْلُمحاققة نرى أن تلك اآلثار بين ضعيفة  ملسو هيلع هللا ىلصألسعد بن زرارة بأمر النَّبِي 

وموقوفة على أصحاهبا ال تقوى على معارضة حديث كعب بن مالك فِي اْلَمسألة أن 

 أسعد بن زرارة أول من َجمع بِهم فِي اْلَمدينة.

  فهذا عندي أرجح.

  (.1/372)فِي الزاد   ابن القيماإلمام  وبه قال 

كان أول من َجمع بِهم فِي اْلَمدينة  -  -ولو صح خرب فِي أن مصعب بن عمير 

مع حديث كعب؛ لكان اْلَجمع ما ذكره اْلَحافظ ابن حجر من أن أحدهم أمر واآلخر 

ل من صلَّى اْلُجمعة باْلَمدينة.  صلَّى فكان كل واحد منهما يطلق عليه أوَّ

م أن أسعد كان فِي موضع ومصعب فِي آخر فكلٌّ ومثل هذا اْلَجمع ما ذكره بعضه

صلَّى فِي مكانه ُجمعة, ومن مرجحات الذي قبله: أن اْلُمسلمين آنذاك كانوا قليلين 

َحتَّى جاء فِي مرسل ابن سيرين أن أسعد بن زرارة ذبح َلهم شاة فتغدوا منها وتعشوا 

 لقلتهم, وفِي حديث كعب قيل له: كم كنتم؟ قال: كنا أربعين.

: هو ما نص عليه اْلَحديث, وبه قلنا, أن أول من َجمع -إن شاء اهلل-فالراجح 

 ـاه باْلَمدينة هو أسعد بن زرارة, وربنا أعلم بالصواب.
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 :قال أبو حممد سدده اهلل  

وطها, وكان أول أن الجمعة فرضت بمكة, إال أهنا لم تتوفر شرالذي يظهر: و

 صالهتا بالمدينة.

  مشروعيتها:احلكمة يف 

 شرعها اهلل أ ليجتمع الناس يف أسبوعهم, فيسمعون الموعظة والذكر, 

 {ڀ ڀ ڀ ڀ}, ويدل على هذا قول اهلل أ: وهي عيد من أعياد المسلمين
 .[8]الجمعة:  [8:]الجمعة

  :حكم التجمل والتزين يف يوم اجلمعة 

فيها الجميل من الثياب, وأن يتطيب, ويتزين  فيستحب أن يلبستقدم أنه يوم عيد  

 المرء فيها بما يستطيعه من الثياب.

ًة ِسَيَراَء ِعنَْد "أنه:  من حديث ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب  :مسلمو البخاري فيف َرَأى ُحلَّ

 َلِو اْشتََرْيَت َهِذِه, َفَلبِْسَتَها َيْوَم الُجُمَعِة َولِْلَوْفِد إَِذا 
ِ
َباِب الَمْسِجِد, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 .(1) "َقِدُموا َعَلْيَك 

  ابن رجبالحافظ قال  (: والمقصود منه هاهنا: 111/ 9فتح الباري ) يف

  .أقر عمر على ما ذكره من التجمل بحسن اللباس للجمعة - ملسو هيلع هللا ىلص -أّن النبي 

وإنما  ,ما قال --؛ فلهذا قال له عمر - ملسو هيلع هللا ىلص -أن ذلك كان عادته والظاهر: 

  .أو أكثرها حرير   اخالًص  اكانت حريرً  ألهناامتنع من هذه الحلة 

, سمي سيراء لتخطيٍط فيه,  هأن السيراء نوع  من الربود, يخالطوقد قيل:  حرير 

, أي: طرائق.  ـاه والثوب المسير الذي فيه سير 

 

                                                           

 (.2019(, ومسلم )991أخرجه البخاري ) (1)



 
 

313 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  :فرضية صالة اجلمعة 

 .الكتاب والسنة واإلجماع ويدل على فرضيتها

 .ووجوهبا معلوم من الدين بالضرورة

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}سبحانه وَتَعاَلى  فقولهأما من الكتاب: 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

  .[11-8:]الجمعة {ک ک
 فرضها من عدة أوجه:  دلت اآليةو

 ., والمبادرة إليهااألمر بالسعي إليهااألول: 

 بالنهي عن البيع يف حال إقامتها.الثاين: 

 اإلنكار على من خرج منها.الثالث: 

من حديث وغيره:  ما ثبت يف سنن أبي داود فأحاديث الباب ووأما من السنة: 

 َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب 
ِّ
ٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسل ٍم ف ي »أنه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي اْلُجُمَعُة َحقٌّ َواج 

, َأوْ  يٌّ
 .«َمر يٌض  َجَماَعٍة إ َّلَّ َأْرَبَعة : َعْبٌد َمْمُلوٌك, َأو  اْمَرَأٌة, َأْو َصب 

يَّ »َقاَل َأُبو َداُوَد:  
َهاٍب, َقْد َرَأى النَّب  ُق ْبُن ش  نُْه َشْيئ ا ملسو هيلع هللا ىلصَطار 

 .(1)«َوَلْم َيْسَمْع م 

, -- من حديث َحْفَصةَ اود والنسائي رحمة اهلل عليهما: وما ثبت يف سنن أبي د

 
ِّ
, َوَعَلى ُكلِّ َمْن َراَح إ َلى َعَلى ُكلِّ ُمْحَتل ٍم َرَواٌح إ َلى »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِي اْلُجُمَعة 

ْن ُغْسل  »َقاَل َأُبو َداُوَد:  «اْلُجُمَعة  اْلُغْسُل  ُجُل َبْعَد ُطُلوع  اْلَفْجر  َأْجَزَأُه م  إ َذا اغتسل الرَّ

                                                           

(, وهو يف صحيح أبي 017(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1017أخرجه أبو داود ) (1)

 (.879داود لإلمام األلباين رحمه اهلل )
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, َوإ ْن َأْجنََب 
 .(1)«اْلُجُمَعة 

َرَواُح »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي بلفظ آخر عن حفصة : وجاء يف سنن النسائي 

ٌب َعَلى ُكلِّ ُمْحَتل مٍ   .(2)«اْلُجُمَعة  َواج 

  :وقت صالة اجلمعة 

قول جماهير , وهو ووقتها على الصحيح من أقوال العلماء هو وقت صالة الظهر

 العلماء.

أن  إن شاء اهلل   وذهب بعض الحنابلة إلى أن وقتها وقت العيد, وسيأيت 

 الحديث الذي استدلوا به ال يثبت.

 ويجوز لإلمام أن يقوم ويخطب قبل الزوال. 

  َوُرِوَي َعْن اْبِن َمْسُعوٍد, َوَجابٍِر,  (:214/ 2المغني البن قدامة )قال يف

َواِل. َوَقاَل اْلَقاِضي, َوَأْصَحاُبُه: َيُجوُز فِْعُلَها فِي  ْوَها َقْبَل الزَّ َوَسِعيٍد, َوُمَعاِوَيَة, َأنَُّهْم َصلَّ

 اْلِعيِد.َوْقِت َصاَلِة 

: َما  , َعْن َأبِيِه, َقاَل: َنْذَهُب إَلى َأنََّها َكَصاَلِة اْلِعيِد. َوَقاَل ُمَجاِهد 
ِ
َوَرَوى َذلَِك َعْبُد اهلل

َحى؛ اْلُجُمَعُة,  : ُكل  ِعيٍد ِحيَن َيْمَتد  الض  ِل النََّهاِر. َوَقاَل َعَطاء  َكاَن لِلنَّاِس ِعيد  إالَّ فِي َأوَّ

 اهـ  .َحى, َواْلِفْطرُ َواأْلَْض 

َوْقُتَها َوْقُت الظ ْهِر, إالَّ َأنَُّه ُيْسَتَحب  َوَقاَل َأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلِم:  (:214/ 2ثم قال )

ِل َوْقتَِها؛ لَِقْوِل َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكَوِع:  يِّ »َتْعِجيُلَها فِي َأوَّ
ُع َمَع النَّب  إَذا َزالَْت  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُكنَّا ُنَجمِّ

ُع َنْتَبُع اْلَفْيءَ  ْمُس, ُثمَّ َنْرج   ُمتََّفق  َعَلْيِه. .«الشَّ

ْمُس  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »: -- َوَقاَل َأَنس   يُل الشَّ يَن َتم   ,«ُيَصلِّي اْلُجُمَعَة ح 

                                                           

 (.1033(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )342أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1371أخرجه النسائي ) (2)
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 .  َرَواُه اْلُبَخاِري 

َنَُّهَما َصاَلَتا َوْقٍت, َفَكاَن َوْقُتُهَما وَ 
ِ
َنَّ إْحَداُهَما َوأل

ِ
ِة, َوأل اِحًدا, َكاْلَمْقُصوَرِة َوالتَّامَّ

 , َنَّ آِخَر َوْقتِِهَما َواِحد 
ِ
َبَدل  َعْن اأْلُْخَرى, َوَقائَِمة  َمَقاَمَها, َفَأْشَبَها اأْلَْصَل اْلَمْذُكوَر, َوأل

َفِر. َوَلنَا, عَ  ُلُه َواِحًدا, َكَصاَلِة اْلَحَضِر َوالسَّ نَُّة َفَكاَن َأوَّ اِدَسِة الس  َلى َجَواِزَها فِي السَّ

, َقاَل: 
ِ
نَُّة َفَما َرَوى َجابُِر ْبُن َعْبِد اهلل ا الس  ْجَماُع؛ َأمَّ

ُيَصلِّي  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َواإْلِ

ْمُس  -َيْعن ي اْلُجُمَعَة  - نَا َفنُر يُحَها َحتَّى َتُزوَل الشَّ
َمال  . «ُثمَّ َنْذَهُب إَلى ج   َأْخَرَجُه ُمْسلِم 

ى إَّلَّ َبْعَد اْلُجُمَعة  ف ي َعْهد  », َقاَل: -- َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  يُل َوََّل َنَتَغدَّ
َما ُكنَّا ُنق 

 ُمتََّفق  َعَلْيِه.  .«- ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسول  اهَّلل  

َوالِ َقاَل اْبُن ُقَتْيبََة:  , َواَل َقائَِلة  َبْعَد الزَّ ى َغَداء  ُكنَّا ُنَصلِّي ». َوَعْن َسَلَمَة, َقاَل: اَل ُيَسمَّ

يَطان  َفْيٌء. - ملسو هيلع هللا ىلص -َمَع َرُسول  اهَّلل    َرَواُه َأُبو َداُود. «اْلُجُمَعَة, ُثمَّ َننَْصر ُف َوَلْيَس ل ْلح 

ْجَماُع, ا اإْلِ َماُم َأْحَمُد َعْن َوكِيٍع, َعْن َجْعَفِر ْبِن ُبْرَقاَن, َعْن َثابِِت ْبِن  َوَأمَّ َفَرَوى اإْلِ

 ْبِن ِسيَداَن, َقاَل: َشِهْدُت اْلُخْطبََة َمَع َأبِي َبْكٍر, َفَكاَنْت َصاَلُتُه 
ِ
اِج, َعْن َعْبِد اهلل اْلَحجَّ

ا َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب, َفَكاَنْت َصاَلُتُه َوُخْطَبُتُه إَلى َوُخْطَبُتُه َقْبَل نِْصِف النََّهاِر, َوَشِهْدُتهَ 

اَن, َفَكاَنْت َصاَلُتُه َوُخْطَبُتُه إلَ  ْيُتَها َمَع ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ ى َأْن َأُقوَل َقْد انَْتَصَف النََّهاُر, ُثمَّ َصلَّ

 (1).َعاَب َذلَِك َواَل َأنَْكَرهُ  َأْن َأُقوَل َقْد َزاَل النََّهاُر, َفَما َرَأْيُت َأَحًدا

, َأنَُّهْم َصلَّْوا -- َوَكَذلَِك ُرِوَي َعْن اْبِن َمْسُعوٍد, َوَجابٍِر, َوَسِعيٍد, َوُمَعاِوَيةَ َقاَل: 

 
َّ
َواِل, َوَأَحاِديُثُهْم َتُدل  َعَلى َأنَّ النَّبِي َواِل فِي َكثِيٍر مِْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقْبَل الزَّ َفَعَلَها َبْعَد الزَّ

 َأْوَقاتِِه, َواَل ِخاَلَف فِي َجَواِزِه, َوَأنَُّه اأْلَْفَضُل َواأْلَْوَلى, َوَأَحاِديُثنَا َتُدل  َعَلى َجَواِز فِْعلَِها

َ َبيْنَُهَما.
َواِل, َواَل َتنَافِي  َقْبَل الزَّ

ِل النََّهاِر,  ا فِي َأوَّ َنَّ فَ َوَأمَّ
ِ
ِحيُح َأنََّها اَل َتُجوُز, لَِما َذَكَرُه َأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلِم, َوأل الصَّ

                                                           

 عبد اهلل بن سيدان مجهول.    (1)
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ِّ
, َأْو َما َيُقوُم َمَقاَمُه, َوَما َثَبَت َعْن النَّبِي  - ملسو هيلع هللا ىلص -التَّْوقِيَت اَل َيْثُبُت إالَّ بَِدلِيٍل, مِْن َنصٍّ

 اهـ  .النََّهارِ  ِل َواَل َعْن ُخَلَفاِئِه, َأنَُّهْم َصلَّْوَها فِي َأوَّ 

  :حكم من صلى الظهر وترك صالة اجلمعة عمًدا 

ذهب بعض أهل العلم إلى بطالن فقد  اومن صلى الظهر وترك الجمعة متعمدً 

 صالته.

ثمه على ترك الجمعة دون عذر شرعي, وذهب بعضهم إلى صحة صالته, مع إ

 الجمعة.هب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يعيد صالة ذو

  :شروط صالة اجلمعة 

 ثالثة أنواع من الشروط: العلماء ذكر

 لوجوب مًعا.اشروط للصحة والنوع األول: 

 .شروط للوجوبالنوع الثاين: 

 .شروط للصحةالنوع الثالث: 

  :أوًلا: شروط الصحة والوجوب 

 الشرط األول: أن تكون يف مصر. 

 وهذا قول الحنفية.

 إنما تجب يف البلدة, والقرية.ذهب الشافعية إلى أهنا و

وأما الحنابلة فذهبوا إلى أهنا تجب يف كل مكان كان, بلدة كانت, أو قرية, أو 

 .هوذهبوا إلى استحباب ذلك, وجوازمدينة, أو غير ذلك, 

وال يشرتط للجمعة إقامتها يف البنيان, ويجوز إقامتها فيما قاربه من قالوا: 

 الصحراء.

 الجمعة, تصلى الجمعة. الناس التي تصح هبمجرد أن يتوفر أي بم
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 أن يكون فيه قاضًيا من القضاة.يف المصر: ويشرتط عندهم 

فإذا لم يوجد فيه قاضي فليس بمصر, وعلى هذا ربما ترتك الجمعة يف كثير من 

 البلدان.

, يف الصالة تصح هبم الجماعة من الناس أنه متى ما وجد جماعة :والصحيح

 الجمعة. صحت

 الثاين: إذن السلطان.الشرط 

 وهذا ما ذهب إليه الحنفية, قالوا: يشرتط فيه إذن السلطان, أو إذن نائب السلطان.

 وأما بقية المذاهب فلم يشرتطوا إذن السلطان, وهذا هو الصحيح.

أمر بصالة الجمعة, ولم يربطها بإذن السلطان, ولم يشرع ذلك النبي  ألن اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

هنى عن صالة الجمعة, وال سيما من كان من سالطين بل بعض السالطين لربما 

 الرافضة, الذين يرون أن الجمعة والجماعة, ال تصح إال مع اإلمام القائم.

 الشرط الثالث: دخول الوقت.

من  اءجماهير العلمعلى هذا فال تصح صالة الجمعة قبل دخول الوقت, و

 الشافعية, والحنفية, والمالكية, وبعض الحنابلة.

 ْبِن ِسيَداَن : جاء يف مصنف ابن أبي شيبة وغيره  ما واستدلوا
ِ
من حديث َعْبِد اهلل

 
ِّ
لَِّمي , َفَكاَنْت ُخطَْبُتُه َوَصََلُتُه َقبَْل », َقاَل: الس  يق  دِّ ْدُت اْلُجُمَعَة َمَع َأب ي َبْكرٍ الصِّ َشه 

َف النََّهاُر,  ْدَنا َمَع ُعَمَر, َفَكاَنْت ُخْطَبُتُه َوَصََلُتُه إ َلى َأْن َأُقوَل َتنَصَّ , ُثمَّ َشه   النََّهار 
ن ْصف 

ْدَنا َمَع ُعْثَماَن, َفَكاَنْت  ا  ُثمَّ َشه  ُخْطَبُتُه َوَصََلُتُه إ َلى َأْن َأُقوُل َزاَل النََّهاُر, َفَما َرَأْيُت َأَحد 
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 .(1)«َعاَب َذل َك َوََّل َأْنَكَرهُ 

من هو ابن سيدان هذا, حتى يقام ويؤخذ هبذا وقد رد العلماء هذا الحديث وقالوا: 

 الحكم.

ال يتابع على حديثه , بل عارضه ما هو أقوى منه , فروى ابن أبى قال البخاري: 

. "أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين زالت الشمس"شيبة من طريق سويد بن غفلة: 

كنت أرى طنفسة لعقيل بن "الموطأ عن مالك بن أبى عامر قال:  ويفإسناده قوى , 

غشيها ظل الجدار أبى طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي, فإذا 

 .", وإسناده صحيح "خرج عمر

 .نه كان يصلي الجمعة يف وقت الظهرأ ملسو هيلع هللا ىلصفإن الثابت عن النبي 

من حديث َسَلَمَة ْبِن األَْكَوِع يف الصحيحين: ير هبا ما بكومما استدلوا به على الت 

 :ْن َأْصَحاب  », َقاَل َجَرة , َقاَل:  َوَكاَن م  يِّ »الشَّ
الُجُمَعَة ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ُنَصلِّي َمَع النَّب 

يَطان  ظ لٌّ َنْسَتظ لُّ ف يه    .(2)«َننَْصر ُف, َوَلْيَس ل ْلح 

 رها قلياًل.فهذا دليل على أنه كان يبكر هبا, بخالف صالة الظهر فإنه كان يؤخقيل: 

من حديث َجْعَفٍر, َعْن َأبِيِه, َأنَُّه َسَأَل َجابَِر ْبَن َعْبِد  :مسلميف  بما أخرجواستدلوا 

 
ِ
 - -اهلل

ِ
َكاَن ُيَصلِّي, ُثمَّ َنْذَهُب إ لَى »ُيَصلِّي اْلُجُمَعَة؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َمَتى َكاَن َرُسوُل اهلل

نَا َفنُر يُحَها
َمال   فِي َحِديثِِه: (3)«ج 

ِ
ْمُس, َيْعنِي النََّواِضَح ِحيَن َتُزوُل ", َزاَد َعْبُد اهلل  ."الشَّ

َحنَا, ثُ ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسول  اهَّلل  »: هويف رواية ل ُع َفنُر يُح َنَواض  , َقاَل «مَّ َنْرج 

: َفُقْلُت لَِجْعَفٍر: فِي َأيِّ َساَعٍة تِْلَك؟ َقاَل:  ْمس  »َحَسن   .«َزَواَل الشَّ

                                                           

(, وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء 118(, والدارقطني )0132أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه ) (1)

(080.) 

 (.910(, ومسلم )4119أخرجه البخاري ) (2)

 (.908أخرجه مسلم ) (3)
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 يعجل هبا يف أول الوقت. كان , فلعلهةصريح لةدال هذا وليس يف

أهنم صلوا قبل الزوال  -- وكذلك روى عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية

 ."فلم ينكر

  قال اإلمام األلباين ( صحيح عن بعضهم, منهم: 081يف اإلرواء :) ابن

  .-- مسعود

أخربنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن  :(1/201/2أخرجه ابن أبى شيبة )

صلى بنا عبد اهلل الجمعة ضحى, وقال: خشيت عليكم  "عبد اهلل بن سلمة قال:

 ."الحجة

 وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات...قلت: 

  .-- معاوية :ومنهم

أخربنا أبو معاوية عن األعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن قال ابن أبى شيبة: 

 ."صلى بنا معاوية الجمعة ضحى  "سويد قال: 

وهذا سند رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن سويد,...فإذا قلت: 

 صح ذلك فاإلسناد جيد إن شاء اهلل.

 , فلم أقف على إسنادها.-- وأما الرواية عن جابر

وأما الرواية عن سعيد, فمن سعيد؟ وأنا أظن أنه تحرف على الطابع أو الناسخ , 

 ...-- وهو ابن أبى وقاص "سعد  "ن الصواب وأ

كنا نتغدى  "عقبه عن سهل بن سعد قال: ومثل هذا األثر ما أخرجه ابن أبى شيبة

 (.1091. وكذا أخرجه أبو داود )"ونقيل بعد الجمعة 

ما كنا نقيل وال "( بلفظ: 1088( وكذا ابن ماجه )1/239وأخرجه البخاري )

 . "نتغدى إال بعد الجمعة 
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 اهـ ."الجمعة , ثم تكون القائلة  ملسو هيلع هللا ىلصكنا نصلى مع النبي  "رواية له:  وىف

والصحيح أن وقت صالة الجمعة وقت صالة الظهر, وبنحو هذا يقول اإلمام 

أما إذا كان يصليها يف كان يصليها يف أول الزوال, أقرب,  , ويقول: إذاالعثيمين 

وقت العيد ابن قدامة, كما , ورد القول بصالهتا يف وقت العيد, فهذا غير صحيح

 .تقدم

 :الوجوب شروط النوع الثاني. 

 : شروطوتتلخص جملة هذه الشروط يف خمسة 

 اإلقامة بمصر, فال تجب على مسافر. األول:

 لكن هل تجزئ صالة الجمعة من المسافر, وهل تصح منه؟

 نعم تصح منه, وتجزئ منه.الجواب: 

 وهي غير واجبة عليهم.صحت منهم وإذا صلت المرأة, والصبي, والعبد, 

 الثاين: الذكورية.

 فال تجب صالة الجمعة على النساء, ويجوز لها أن تصلي الجمعة يف المسجد.

 أفضل من صالهتا يف المسجد. اهرً ظُ  وصالهتا يف بيتها

 الشرط الثالث: الصحة.

 .عذر يف التخلف عن الجمعة والجماعةعدم المرض؛ ألن المرض  هبا:والمراد 

 الرابع: الحرية.

 .وإن صالها صحت منهفال تجب على العبد صالة الجماعة, 

 الخامس: السالمة.

بة له يف الخروج إلى والمقصود هبا سالمة المصلي من العاهات المقعدة, أو المتع

 كالشيخوخة, ونحوها.صالة الجمعة, 
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فإن  ثم من حضر للجمعة ممن لم تتوفر فيه هذه الشروط الخمسة, ينظر يف أمره,

كان فاقًدا ألهلية التكليف: كالصبي, والمجنون, صحت صالة الصبي, وبطلت 

 صالة المجنون لعدم توفر اإلدراك المصحح ألصل العبادة.

 صفة من تكاملت لديه أهلية التكليف: 

أما من تكاملت لديه أهلية التكليف: كالمريض, والمسافر, والعبد, والمرأة, فمثل 

 وصلوها, أجزأهتم عن فرض الظهر.هؤالء إن حضروا الجمعة 

 .اًما للرجال يف الصلوات المكتوبةكل من يصلح إمبوتنعقد الجمعة, 

 ال تجب عليهن صالة الجمعة.ف :مثاًل لو أن نساء يف قريةفذا القيد: هب

ره من الرجال, وإنما معه النساء, أو كان يف القرية رجل واحد, وليس يف القرية غي

 .جمعة؛ ألن النساء ال تجب يف حقهن الجمعةالال يجب عليه أن يصلي ف

 النوع الثالث من الشروط: شروط الصحة. 

 األول: الخطبة.

 فمن لم يأِت بالخطبة فال تصح منه صالة الجمعة, وإنما يصلي الظهر أربًعا.

 صفة خطبة الجمعة: 

 يخطب خطبتين يقعد بينهما. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي كان 

 ْبِن ُعَمَر في الصحيحين: ف
ِ
يُّ », َقاَل: من حديث َعْبِد اهلل

َيْخُطُب  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّب 

 .(1)«ُخْطَبَتْين  َيْقُعُد َبْينَُهَما

َيْخُطُب  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  », َقاَل: من حديث اْبِن ُعَمَر : ولفظ اإلمام مسلم 

ُس, ُثمَّ َيُقومُ 
ا, ُثمَّ َيْجل  م 

 .(2)«َكَما َيْفَعُلوَن اْلَيْومَ ». َقاَل: «َيْوَم اْلُجُمَعة  َقائ 

                                                           

 (.829أخرجه البخاري ) (1)

 (.911أخرجه مسلم ) (2)
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يِّ », َقاَل: َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة ويف مسلم: 
لنَّب 
ُخْطَبَتان  َيْجل ُس َبْينَُهَما  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَنْت ل 

ُر النَّاَس   .(1)«َيْقَرُأ اْلُقْرآَن, َوُيَذكِّ

, َكاَن َيْخطُُب ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »أيًضا:  من حديث جابر بن سمرة ويف لفظ له: 

ا َفَقْد َكَذَب,  س 
ُه َكاَن َيْخُطُب َجال  ا, َفَمْن َنبََّأَك َأنَّ م 

ُس, ُثمَّ َيُقوُم َفَيْخُطُب َقائ 
ا, ُثمَّ َيْجل  م 

َقائ 

ْن َأْلَفْي َصََلةٍ  ْيُت َمَعُه َأْكَثَر م   .«َفَقْد َواهَّلل  َصلَّ

 الشرط الثاين: أن تكون الخطبة قبل صالة الجمعة.

 و خطب بعد صالة الجمعة, لم تصح منه صالة الجمعة.فل

 الشرط الثالث: حضور جماعة تنعقد هبم الجمعة.

 وهذا على خالف بين أهل العلم يف العدد الذي تصح هبم الجمعة.

المصلين,  منأنه لو كان هنالك إمام وواحد والقول الراجح من أقوال أهل العلم 

 .فإهنا تصح منهم الجمعة

قول أبي حنيفة وغيره من أهل العلم, أن من صحت منهم الجماعة تصح  وهذا

 منهم الجمعة.

 عشر من أهل التكليف. اوذهب المالكية إلى أنه يجب أن يحضر اثن

 تدلوا على ذلك بما يف الصحيحين: واس
ِ
, َقاَل: من حديث َجابُِر ْبُن َعْبِد اهلل

يِّ »
َي  ملسو هيلع هللا ىلص َبْينََما َنْحُن ُنَصلِّي َمَع النَّب  ا, َفاْلَتَفُتوا إ َلْيَها َحتَّى َما بَق  ُل َطَعام 

يٌر َتْحم  إ ْذ َأْقَبَلْت ع 

يِّ 
ه  اْلَيُة:  ملسو هيلع هللا ىلصَمَع النَّب  , َفنََزَلْت َهذ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}إ َّلَّ اْثنَا َعَشَر َرُجَل 

 .(2) « [11:]الجمعة {ڇڇ ڇ

وأما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى وجوب حضور أربعين رجاًل, حتى تنعقد هبم 
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 الجمعة, والصحيح خالف هذا القول.

 .وال دليل لهم إال أن أول جمعة جمعت كانوا أربعين رجاًل 

 ن فصاعًدا.ااثنوهم والصحيح أن الجمعة تصح ممن تصح منه الجماعة, 

 الشرط الرابع: رفع الصوت بالخطبة.

 ال يجوز أن يخطب الناس صامًتا.بحيث يسمع الناس الذين حضور, ف

 كون الخطبة باللغة العربية.أن تالشرط الخامس: 

ال إذا كان وهذا الشرط قد ال يتأتى, وإنما األفضل أن تكون الخطبة بالعربية, إ

 فيشرع له أن يخطبهم بما يفهمونه, ويفقهونه.الخطيب يف بالد العجم, 

يقول: يأيت بخطبة الحاجة بالعربية, ويأيت ببقية الخطبة باللغة  وبعض أهل العلم

 الذي يفهمها من حضر الخطبة.

 العربية فقط.بوذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخطب 

 ا من حضر الخطبة.هي يفهملصالة ترتجم إلى اللغة األخرى التثم بعد ا

 الشرط السادس: النية.

 ذهب بعضهم إلى اشرتاط النية, بحيث ينوي هبا خطبة الجمعة. 

 حديث ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب : ففي الصحيحين
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

َما اْلَْعَماُل ب النِّيَّات  »َيُقوُل:   .(1)«إ نَّ

 خطب بدون نية, وحضر المصلون فصالهتم صحيحة.من و

إلى أن النار ال تسجر يوم وذهب بعض أهل العلم النار تسجر يوم الجمعة: 

 والحمد هلل رب العالمين, خالف ذلكوالصحيح , الجمعة
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 بيان سنن الجمعة المتفق عليها

 أن تكون على منرب إللقاء الخطبة اتباًعا للسنة. السنة األوىل:

من طريق َأبِي َحاِزٍم, , َأنَّ َنَفًرا َجاُءوا إَِلى َسْهِل ْبِن َسْعٍد في الصحيحين: ف

 إِنِّي أَلَْعِرُف -  -الساعدي 
ِ
, َقْد َتَماَرْوا فِي اْلِمنَْبِر مِْن َأيِّ ُعوٍد ُهَو؟ َفَقاَل: َأَما َواهلل

 
ِ
َل  ملسو هيلع هللا ىلصمِْن َأيِّ ُعوٍد ُهَو, َوَمْن َعِمَلُه, َوَرَأْيُت َرُسوَل اهلل َيْوٍم َجَلَس َعَلْيِه, َقاَل َفُقْلُت  َأوَّ

ْثنَا, َقاَل:  ٍم: إ نَُّه  -إ لَى اْمَرَأٍة  ملسو هيلع هللا ىلصَأْرَسَل َرُسوُل اهَّلل  »َلُه: َيا َأَبا َعبَّاٍس, َفَحدِّ َقاَل َأُبو َحاز 

َيَها َيْوَمئ ٍذ  ُم » -َلُيَسمِّ ا ُأَكلِّ ي َأْعَواد 
اَر, َيْعَمْل ل   النَّجَّ

َفَعِمَل  «النَّاَس َعَلْيَهااْنُظر ي ُغََلَمك 

 
ِ
 مِْن , َفُوِضَعْت َهَذا اْلَمْوِضَع, فَ ملسو هيلع هللا ىلصَهِذِه الثَّاَلَث َدَرَجاٍت, ُثمَّ َأَمَر بَِها َرُسوُل اهلل

َ
ِهي

 .(1) «َطْرَفاِء اْلَغاَبةِ 

 ما يفعله الناس من االرتفاع المبالغ يف المنابر, فهو من المحدثات.و

 لالتباع. اإلمام مصلىيستحب أن يجعل المنرب على يمين و

أن يجلس على المنرب قبل أن يشرع يف الخطبة, بعد سالمه على  السنة الثانية:

 .ملسو هيلع هللا ىلصنبي عماًل بسنة القبل األذان,  المصلين

 لجمعة أذان واحد: ل بيان أن 

, وعمر بن الخطاب, , وأبي بكر الصديق ملسو هيلع هللا ىلصولم يكن ثمة أذان يف عهد النبي 

 , إال أذاًنا واحًدا.وسنتين من خالفة عثمان بن عفان 

ائَِب ْبَن َيِزيَد  :البخاريفي ف إ نَّ اْلََذاَن َيْوَم الُجُمَعة  َكاَن », َيُقوُل: من حديث السَّ

نَْبر  ف ي َعْهد  َرُسول  اهَّلل  
َماُم, َيْوَم الُجُمَعة  َعَلى الم  يَن َيْجل ُس اْل  ُلُه ح  , َوَأب ي بَْكرٍ, ملسو هيلع هللا ىلصَأوَّ

اَن َوُعَمَر  َلََفة  ُعْثَماَن ْبن  َعفَّ ا َكاَن ف ي خ  , َوَكُثُروا, َأَمَر ُعْثَماُن َيْوَم الُجُمَعة  , َفَلمَّ
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, َفَثَبَت اْلَْمُر َعَلى َذل َك  ْوَراء   َعَلى الزَّ
َن ب ه  , َفُأذِّ  .(1)«ب اْلََذان  الثَّال ث 

 
ِ
وِق بِاْلَمِدينَةِ  ": -اإلمام البخاري  -َقاَل َأُبو َعْبِد اهلل ْوَراُء: َمْوِضع  بِالس   . "الزَّ

  سنه عثمان بن إنما األذان األول للجمعة قبل أن يطلع الخطيب على المنرب, وأما

 .عفان 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, قدمت سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلصوإذا تعارضت سنة الخليفة الراشد, مع سنة النبي 

 وكل من يؤذن األذان األول للجمعة يف أيامنها هذه يخالف سنة عثمان 

أمر المؤذن أن يؤذن بالزوراء وهو مكان يف سوق المدينة,  فإن عثمان بن عفان 

 .كما سبق يف حديث السائب بن يزيد 

لما كثر الناس يف المدينة حتى يستعدوا لصالة الجمعة,  واتخذ ذلك عثمان 

 ويسمعوا اآلذان لعدم سماعهم له من المسجد.

كعتين بعد ولم يؤذن المؤذن يف داخل المسجد, زد على ذلك أن بعضهم أحدث ر

 ما يسمى باألذان األول.

العبادة التوقف, األصل يف , فهو محدث؛ ألن ملسو هيلع هللا ىلصوهذا العمل لم يرد عن النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, أو يف سنة نبينا كتاب ربنا  على الدليل من

 .استقبال الخطيب للمصلين بوجهه السنة الثالثة:

 ويستحب للمصلين أيًضا أن يقبلوا بوجوههم عليه.

 من حديث َأبي َسِعيٍد الُخْدِريَّ في الصحيحين: ف
َّ
ُث: َأنَّ النَّبِي َجَلَس  ملسو هيلع هللا ىلص, ُيَحدِّ

ي, َما ُيْفتَُح »َذاَت َيْوٍم َعَلى الِمنَْبِر َوَجَلْسنَا َحْوَلُه, َفَقاَل:  ْن بَْعد 
ا َأَخاُف َعَلْيُكْم م  مَّ

إ نِّي م 

ينَت َها ْنَيا َوز   الدُّ
ْن َزْهَرة   .(2) ...««َعَلْيُكْم م 
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 ,ملسو هيلع هللا ىلصأهنم جلسوا حول النبي والشاهد منه: 

 بوجوههم. وال يتم ذلك إال إذا استقبلوه

َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْهِل الِعْلِم  (:008, بعد حديث )وقال اإلمام الرتمذي 

 
ِّ
َوَغْيِرِهْم: َيْسَتِحب وَن اْستِْقَباَل اإِلَماِم إَِذا َخَطَب, َوُهَو َقْوُل ُسْفَياَن  ملسو هيلع هللا ىلصمِْن َأْصَحاِب النَّبِي

, َوَأْحَمَد, َوإِْسَحاَق.
ِّ
افِِعي , َوالشَّ  الثَّْوِريِّ

 .األذان بين يدي الخطيب إذا جلس على المنرب بعد سالمه السنة الرابعة:

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهذا األذان هو الذي كان على عهد النبي 

ائَِب ْبَن َيِزيَد  :البخاري يف , َقاَل: َسِمْعُت السَّ ْهِريِّ إ نَّ », َيُقوُل: - -من طريق الز 

نَْبر  ف ي َعْهد  
َماُم, َيْوَم الُجُمَعة  َعَلى الم  يَن َيْجل ُس اْل  ُلُه ح   َكاَن َأوَّ

اْلََذاَن َيْوَم الُجُمَعة 

 .«َمَر , َوَأب ي َبْكرٍ, َوعُ ملسو هيلع هللا ىلصَرُسول  اهَّلل  

 نه أبلغ يف اإلعالم.ألرفع الصوت بالخطبة  السنة اخلامسة:

  :مسلمفي ف
ِ
 --من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل

ْت َعْينَاُه, َوَعاَل َصْوُتُه, َواْشَتدَّ َغَضُبُه, َحتَّى َكَأنَُّه ُمنِْذُر َجْيٍش َيُقوُل:  َخَطَب اْحَمرَّ

اُكمْ » اَعُة َكَهاَتْين  », َوَيُقوُل: «َصبََّحُكْم َوَمسَّ ْثُت َأَنا َوالسَّ , َوَيْقُرُن بَْيَن إِْصَبَعيِْه «ُبع 

بَّاَبِة, َواْلُوْسَطى, َوَيُقوُل:  يث  ك َتاُب اهَّلل , َوَخْيُر اْلُهَدى ُهَدى »السَّ ا َبْعُد, َفإ نَّ َخْيَر اْلَحد  َأمَّ

ٍد, َوَشرُّ  ْن »ُثمَّ َيُقوُل:  «اْْلُُمور  ُمْحَدَثاُتَها, َوُكلُّ ب ْدَعٍة َضََلَلةٌ ُمَحمَّ ٍن م  َأَنا َأْوَلى ب ُكلِّ ُمْؤم 

َليَّ َوَعَليَّ 
ا َفإ  , َوَمْن َتَرَك َدْين ا َأْو َضَياع 

َْهل ه  , َمْن َتَرَك َماَّل  َفِل 
ه   .(1) «َنْفس 

ِسَماِك ْبِن َحْرٍب, َقاَل: َسِمْعُت الن ْعَماَن ْبَن  من حديث: يف مسند اإلمام أحمد و

  -  -َبِشيٍر 
ِ
َأْنَذْرُتُكُم النَّاَر, », َيْخُطُب َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَيْخُطُب, َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ي هَ  ْن َمَقام  َعُه م  , َلَسم  وق  َذا, َقاَل: َحتَّى َأْنَذْرُتُكُم النَّاَر,  َحتَّى َلْو َأنَّ َرُجَل  َكاَن ب السُّ
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ْجَلْيه   نَْد ر 
ه  ع  يَصٌة َكاَنْت َعَلى َعات ق   .(1) «َوَقَعْت َخم 

ألن هذا أبلغ يف تأثر السامعين, واستجابتهم, وألن الغالب على الخطب أهنا 

 للحث والزجر, وهذا قد يحتاج إلى رفع صوت.

 .تقصير الخطبتين, وكون الثانية أقصر من األولى السنة السادسة:

ا َنَزَل ُقْلنَا: »من طريق َأبي َوائٍِل, قال:  :مسلمفي ف اٌر, َفأَْوَجَز َوَأْبَلَغ, َفَلمَّ َخَطبَنَا َعمَّ

ْسَت َفَقاَل  ْعُت - -َيا َأَبا اْلَيْقَظان  َلَقْد َأْبَلْغَت َوَأْوَجْزَت, َفَلْو ُكنَْت َتنَفَّ : إ نِّي َسم 

, َفَأط يُلوا  ُطوَل  إ نَّ », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهَّلل   ه  ْن ف ْقه  نٌَّة م 
, َمئ  , َوق َصَر ُخْطَبت ه  ُجل   الرَّ

َصََلة 

ا ْحر 
َن اْلَبَيان  س  ََلَة, َواْقُصُروا اْلُخْطَبَة, َوإ نَّ م   .(2) «الصَّ

 .قصرها تقصيًرا يخرجها عن المعهودوال يلزم من ذلك أن ي

 .ملسو هيلع هللا ىلصبما ثبت عن النبي  :أي «فأطيلوا الصَلة» قوله:

  يف الجمعة القراءة باألعلى والغاشية:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت عن النبي 

َيْقَرُأ ف ي  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  », َقاَل: - -من حديث الن ْعَماِن ْبِن َبِشيٍر  :مسلمفي ف

, َوف ي اْلُجُمَعة  ب   يَدْين   ٹ ٿ ٿ}, وَ [1:]األعلى {ڻ ڻ ڻ ڻ ں}اْلع 

َما َوإ َذا », َقاَل: «[1:]الغاشية {ٹ ٹ ٍد, َيْقَرُأ ب ه  يُد َواْلُجُمَعُة, ف ي َيْوٍم َواح  اْجَتَمَع اْلع 

ََلَتْين   ي الصَّ
ا ف   .(3) «َأْيض 

 ن: أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقو ملسو هيلع هللا ىلصوثبت عنه 

َرْيَرَة َعَلى من طريق اْبِن َأبِي َرافٍِع, َقاَل: اْسَتْخَلَف َمــْرَواُن َأَبا هُ  :مسلمفي ف

َة, َفَصلَّى َلنَا َأُبو ُهَرْيَرَة اْلُجُمَعَة, َفَقَرَأ َبْعَد ُسوَرِة اْلُجُمَعِة, فِي  اْلَمِدينَـــِة, َوَخَرَج إَِلى َمكَّ
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ْكَعِة اآْلِخَرِة: إَِذا َجاَءَك اْلُمنَافُِقوَن, َقاَل: َفَأْدَرْكُت َأَبا ُهَرْيَرَة ِحيَن اْنَصَرَف, َفُقْلُت َلُه:  الرَّ

 ْبُن َأبِي َطالٍِب َيْقَرُأ بِِهَما بِاْلُكوَفِة, َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: إِنَّ 
 
إ نِّي »َك َقَرْأَت بُِسوَرَتْيِن َكاَن َعلِي

ْعُت َرُسوَل اهَّلل   َما َيْوَم اْلُجُمَعة  ملسو هيلع هللا ىلصَسم   .(1) «, َيْقَرُأ ب ه 

  أنه كان يقرأ بالجمعة والغاشية:  ملسو هيلع هللا ىلصوثبت عنه 

اُك ْبُن َقْيٍس إَِلى  :مسلمفي ف حَّ , َقاَل: َكتََب الضَّ
ِ
 ْبِن َعْبِد اهلل

ِ
من طريق ُعبَيِْد اهلل

 "َيْسَأُلُه:  -  -الن ْعَماِن ْبِن َبِشيٍر 
ِ
ٍء َقَرَأ َرُسوُل اهلل

ْ
َيْوَم اْلُجُمَعِة, ِسَوى  ملسو هيلع هللا ىلصَأيَّ َشي

 .(2) «َكاَن َيْقَرُأ َهْل َأَتاكَ »ُسوَرِة اْلُجُمَعِة؟ َفَقاَل: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوإن صلى بغيرها أجزأه ذلك, ولكن األفضل أن يفعل ما فعله النبي 

ويستحب أن تكون الخطبة فصيحة مرتبة بليغة مفهومة بال تمطيط,  السنة السابعة:

 وال تقعير, وال تكون ألفاًظا ملفقة؛ حتى تقع يف النفوس موقعها.

والبالغة, فبعضهم ال سيما من خريجي الجامعات الذين درسوا باب الخطابة 

 غير مشهورة االستعمال. اربما أتوا بكلمات منمقة, وألفاظً 

 فيخرج الحاضر وما يدري عما يتكلم الخطيب.

 أن يعتمد الخطيب على قوس, أو سيف, أو عصا. ة:السنة الثامن

 .اإلمام األلباين وهذه السنة يعارض فيها 

باب الخطبة "يف كتابه الجامع الصحيح:  وقد بوب على ذلك اإلمام الوادعي 

 ."على القوس والعصا

 واستدل على ذلك بما ثبت يف سنن أبي داود: 
 
من حديث اْلَحَكُم ْبُن َحْزٍن اْلُكَلِفي

-- 
ِ
ُثنَا, َقاَل: َوَفْدُت إَِلى َرُسوِل اهلل  -َأْو َتاِسَع تِْسَعٍة  -َسابَِع َسْبَعٍة  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَأْنَشَأ ُيَحدِّ
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

, ُزْرَناَك َفاْدُع اهلَل َلنَا بَِخْيٍر, َفَأَمَر بِنَا, َأْو َأَمَر لَ 
ِ
ٍء َفَدَخْلنَا َعَلْيِه, َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهلل

ْ
نَا بَِشي

, َفَأَقْمنَا بَِها َأيَّاًما َشِهْدَنا فِيَها اْلُجُمَعَة َمَع َرُسوِل ا ْأُن إِْذ َذاَك ُدون   مَِن التَّْمِر, َوالشَّ
ِ
, ملسو هيلع هللا ىلصهلل

ًئا َعَلى َعًصا, َأْو َقْوٍس, َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيِه, َكلَِماٍت َخِفيَفاٍت َطيَِّباٍت  َفَقاَم ُمتََوكِّ

ُكْم َلْن ُتط يُقوا »ُمَباَرَكاٍت, ُثمَّ َقاَل:  َها النَّاُس, إ نَّ ,  -َأْو َلْن َتْفَعُلوا  -َأيُّ ْرُتْم ب ه  ُكلَّ َما ُأم 

ُرواَوَلك   ُدوا, َوَأْبش  : َسِمْعُت َأَبا َداُوَد َقاَل: «ْن َسدِّ
ٍّ
نُْه », َقاَل َأُبو َعلِي َثبَّتَن ي ف ي َشْيٍء م 

ْرَطاس   َن الق   .(1)«َبْعُض َأْصَحاب نَا, َوَقْد َكاَن اْنَقَطَع م 

 ويف هذا دليل على جواز حضور المسافر للجمعة, وصحة الصالة منه.

  املختلف فيها يف اجلمعة: ثانًيا: ذكر السنن 

 القيام يف الخطبة مع القدرة لالتباع.  السنة األوىل:

 وهو شرط عند الشافعية, وأكثر المالكية.

األظهر أن القيام واجب غير شرط, فإن جلس أثم وصحت, وقال الدرديري: 

 ."[11:]الجمعة {ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}: لآلية وهي قول اهلل 

ْحَمِن اْبُن ُأمِّ عن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة ويف مسلم:  , أنه َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَعْبُد الرَّ

اْنُظُروا إَِلى َهَذا اْلَخبِيِث َيْخُطُب َقاِعًدا, َوَقاَل اهلُل  "اْلَحَكِم َيْخُطُب َقاِعًدا, َفَقاَل: 

 .(2) " [11:]الجمعة {ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}َتَعاَلى: 

 اختلف أهل العلم يف أول من جلس يف خطبة الجمعة إلى أقوال: و

 قيل أن أول من جلس معاوية بن أبي سفيان.األول: 

 .وقيل: عثمان بن عفان الثاين: 

, بحيث عجزوا عن والسبب يف ذلك أن اللحم كُثر فيهم, وبدنت أجسادهما 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 القيام.

 .فاعلهدون حاجة, فهو مكروه ويذم ل يف الخطبة وأما الجلوس

ْحَمِن اْبُن ُأمِّ اْلَحَكِم َيْخُطُب  :كعب بن عجرة عن  َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَعْبُد الرَّ

 ڃ ڃ}اْنُظُروا إَِلى َهَذا اْلَخبِيِث َيْخُطُب َقاِعًدا, َوَقاَل اهلُل َتَعاَلى:  "َقاِعًدا, َفَقاَل: 

 .أخرجه مسلم " [11:]الجمعة {ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

فإن عجز عن القيام استحب له أن (: 4/393النووي فِي اْلَمجموع ) قال

 اهـيستخلف؛ فإن خطب قاعًدا أو مضطجًعا جاز بال خالف كالصالة. 

 .الجلوس بين الخطبتين جلوًسا خفيًفا مطمئًن فيه لالتباع السنة الثانية:

 ْبِن ُعَمَر  :ومسلم البخاريفي ف
ِ
يُّ », َقاَل: من حديث َعْبِد اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّب 

 وقد تقدمت غيره من األحاديث. (1) «َيْخُطُب ُخْطَبَتيْن  َيْقُعُد َبْينَُهَما

 .اءسنة عند جمهور العلمالجلوس بين خطبتي الجمعة: و

 وشرط عند الشافعية.

 أنه سنة من سنن الجمعة. :والصواب

الطهارة من الحدث والخبث غير المعفو عنه يف الثوب, والبدن,  السنة الثالثة:

 والمكان.

 وليست شرًطا عند الجمهور, بل هي سنة.

 وهي شرط عند الشافعية, وأبي يوسف.

 والصحيح يف هذه المسألة أنه لو خطب وهو على غير طهارة صحت خطبته.

لكن قد يحتاج إلى أن يخرج من المسجد حتى يتوضأ ويزيل الخبث والنجس عن 

                                                           

 (.911(, ومسلم )829أخرجه البخاري ) (1)
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 نفسه قبل أن يصلي بالناس.

ينتظرونه حتى يرجع ويصلي هبم, إال أن يستنيب  بحيثوهذا قد يشق على الناس 

 .غيره

 سرت العورة. السنة الرابعة:

 وهو سنة عند الجمهور.

 وشرط عند الشافعية.

شروط الصالة, فإذا كان لديه ما يغطي عورته وترك  على الخالف المتقدم يف

 ذلك, فهو آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر.

 - -من حديث َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  :مسلمفي ف
ِ
ََّل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

, َوََّل اْلَمْرَأُة إ َلى َعْوَرة   ُجل   الرَّ
ُجُل إ َلى َعْوَرة  ُجُل إ َلى َينُْظُر الرَّ ي الرَّ

اْلَمْرَأة , َوََّل ُيْفض 

د   ي اْلَمْرَأُة إ َلى اْلَمْرَأة  ف ي الثَّْوب  اْلَواح  ٍد, َوََّل ُتْفض  ُجل  ف ي َثْوٍب َواح   .(1) «الرَّ

 السالم على الناس. السنة اخلامسة:

 يسن عند الشافعية والحنابلة أن يسلم الخطيب على الناس مرتين: و

دخوله إلى المسجد, أو خروجه من حجرته إذا كانت له حجرة عند أحدهما: 

 داخل المسجد.

 عند وصوله أعلى المنرب قبل اآلذان وحين أن يقبل على الناس بوجهه.الثاين: 

 وهذا السالم سنة, فإن سلم أجزأه ذلك, وإن لم يسلم فليس عليه شيء.

ادتين, ثم الصالة على والثناء عليه, ثم الشه البداءة بحمد اهلل  السنة السادسة:

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  قال اإلمام ابن القيم ( 1/178يف زاد المعاد :) اَل  - ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  –َوَكاَن
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 .
ِ
 َيْخُطُب ُخْطَبًة إاِلَّ اْفَتَتَحَها بَِحْمِد اهلل

ا َقْوُل َكثِيٍر مَِن اْلُفَقَهاِء:  ْستِْغَفاِر, َوُخْطَبَة اْلِعيَدْيِن َوَأمَّ
ِ
ْستِْسَقاِء بِاال

ِ
إِنَُّه َيْفَتتُِح ُخْطَبَة اال

 
ِّ
اْلَبتََّة, َوُسنَّتُُه َتْقَتِضي ِخاَلَفُه, َوُهَو اْفتِتَاُح  ملسو هيلع هللا ىلصبِالتَّْكبِيِر, َفَلْيَس َمَعُهْم فِيِه ُسنَّة  َعِن النَّبِي

َْصَحاِب أحمد, َوُهَو اْختِيَاُر َجِميِع اْلُخَطِب باْلَحْمِد لِلَِّه, وَ 
ِ
ُهَو َأَحُد اْلُوُجوِه الثَّاَلَثِة أل

ُه.  َس اهلُل ِسرَّ  اهـَشْيِخنَا َقدَّ

 - -من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : يف سنن أبي داود و
ِّ
ُكلُّ », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

َي َكاْلَيد   ٌد, َفه  يَها َتَشهُّ
 .(1) «اْلَجْذَماء  ُخْطَبٍة َلْيَس ف 

 .(2) «كل أمر ذي بال َّل يبدأ فيه بالحمد هَّلل , فهو أقطع» :وأما حديث

 .ملسو هيلع هللا ىلصفهو حديث ضعيف ولم يثبت عن النبي 

 حضور الخطيب بعد دخول الوقت. السنة السابعة:

وال يصلي تحية بحيث يدخل الخطيب مباشرة إلى المنرب, الشافعية بسنيته صرح 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلفعل رسول اهلل المسجد, 

فإن تقدم الخطيب قبل دخول الناس إلى المسجد, هل نقول بأن المالئكة يف مثل 

 هذه الحالة تتوقف عن كتابة األول فاألول حال دخول الخطيب للمسجد؟

 ؛ ألنه دخل المسجد قبل وقت الصالة.ال تتوقف المالئكة عن ذلكالجواب: 

ن ينزل مسرًعا إذا قال أن يصعد الخطيب إلى المنرب على تؤدة, وأ السنة الثامنة:

 .المؤذن قد قامت الصالة

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ال دليل عليه ثابت عن النبي 

                                                           

(, وحسنه اإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند 1101(, والرتمذي )4941أخرجه أبو داود ) (1)
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 ال يلتفت إليه, وال يعمل به. ملسو هيلع هللا ىلصوما ال دليل عليه ثابت عن النبي 

ولكن الذي عليه مشايخنا وُعدَّ من بدع الجمعة, أن المؤذن يقيم الصالة 

 والخطيب على المنرب.

  :مكروهات اجلمعة 

 يكره التطويل بغير قيد بزمن معين.األول: 

َقاَل َرُجٌل َيا َرُسوَل »َقاَل:  من حديث َأبِي َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ في الصحيحين: ف

يَّ 
ُل ب نَا ُفَلٌَن, َفَما َرَأْيُت النَّب  ا ُيَطوِّ مَّ

َلََة م  ُك الصَّ , َّلَ َأَكاُد ُأْدر 
َظٍة َأَشدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل 

ف ي َمْوع 

نْ  ئ ٍذ, َفَقاَل:  َغَضب ا م  ْف, َفإ نَّ »َيْوم  ُروَن, َفَمْن َصلَّى ب النَّاس  َفْلُيَخفِّ ُكْم ُمنَفِّ َأيَُّها النَّاُس, إ نَّ

ع يَف, َوَذا الَحاَجة   ُم الَمر يَض, َوالضَّ  .(1) «ف يه 

 ويف مسلم: 
 
 --من حديث ُعْثَماُن ْبُن َأبِي اْلَعاِص الثََّقِفي

َّ
َقاَل َلُه:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

, إِنِّي َأِجُد فِي َنْفِسي َشْيًئا َقاَل:  «ُأمَّ َقْوَمَك »
ِ
َفَجلََّسنِي َبيَْن  «اْدُنهْ »َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اهلل

. ُثمَّ َقاَل:  َّ
ُه فِي َصْدِري َبْيَن َثْدَيي ْل »َيَدْيِه, ُثمَّ َوَضَع َكفَّ َفَوَضَعَها فِي َظْهِري َبيَْن  «َتَحوَّ

, ُثمَّ َقاَل: َكتِ  َّ
ُم اْلَكب يَر, َوإ نَّ ف يه ُم »َفي يه 

ْف, َفإ نَّ ف  ا َفْلُيَخفِّ ُأمَّ َقْوَمَك. َفَمْن َأمَّ َقْوم 

, َوإ َذا َصلَّى َأَحُدُكْم َوْحَدُه, َفْليَُصلِّ  ْم َذا اْلَحاَجة  ع يَف, َوإ نَّ ف يه  ُم الضَّ اْلَمر يَض, َوإ نَّ ف يه 

 .(2) «َكْيَف َشاءَ 

  :حكم اجلهر بالقراءة يف صالة اجلمعة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  صالة الجمعة؛ لفعليستحب الجهر بالقراءة يف و

ومن أسر يف القراءة يف صالة الجمعة صحت صالته مع اإلساءة لمخالفة سنة النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 (.411(, ومسلم )80أخرجه البخاري ) (1)

 (.419أخرجه مسلم ) (2)
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  :حكم البيع وقت صالة اجلمعة 

, لقول وسالمهمجرد صعود اإلمام على المنرب بيحرم البيع وقت صالة الجمعة, و

 .[8]الجمعة:  {ٺ  ٺٺ}اهلل: 

فمن ابتاع أو باع يف ذلك الوقت فعقده باطل, حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى 

العقد يف , وهذا قول وجيه, ألن تحريم بقية العقود, كعقد النكاح, والهبة, والوصية

 .يمنع من حضور الجمعة وقت الخطبة

الجمعة يعترب هذا الصنيع من األمور قالوا كل كتب يف وقت تحريم البيع يوم 

 الباطلة.

يف وقت صالة الجمعة يلزم واختلف أهل العلم هل المنع من البيع والشراء 

 .الفساد

 .أم أهنا فقط تقتضي التحريم, والعقد صحيًحا

 الذي عليه أكثر أهل العلم أن العقد باطل, ويحتاج البائع والمشرتي إلى و

 .ذا هو الصواب, وهتجديده بعد صالة الجمعة

 .والحمد هلل ,وتجب عليهم التوبة من هذه المعصية
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 تغليظ التخلف عن الجمعة

 ْبِن ُعَمَر, َوَأبِي ُهَرْيَرَة َعْن ) – 442 - 441
ِ
  - -َعْبِد اهلل

ِ
َأنَُّهَما َسِمَعا َرُسوَل اهلل

ه مُ »َعَلى َأْعَوادِ مِنَْبِرِه:  -َيُقوُل  - ملسو هيلع هللا ىلص - يَنَّ َأْقَواٌم َعْن َوْدع  َمنَّ  (1)َليَنَْته 
, َأْو َلَيْخت  اْلُجُمَعات 

َن اْلَغاف ل ينَ  ْم, ُثمَّ َلَيُكوُننَّ م   (.َرَواُه ُمْسلِم   .(2) «اهَّللُ َعَلى ُقُلوب ه 

 الشرح: 

التخلف عن صالة الجمعة وأن  التغليظ يف لبيانالحديث:  المصنف ساق 

 .على كل من تجب عليه الجمعةالواجب الحتم,  هوحضورها 

 -  -من حديث َعْن َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب : في سنن أبي داود ف
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ي َجَماَعٍة إ َّلَّ َأْرَبَعة : َعْبٌد َمْمُلوٌك, َأو  اْمَرَأٌة, »َقاَل: 
ٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسل ٍم ف  اْلُجُمَعُة َحقٌّ َواج 

, َأْو َمر يٌض  يٌّ
يَّ », َقاَل َأُبو َداُوَد: "َأْو َصب 

َهاٍب, َقْد َرَأى النَّب  ُق ْبُن ش  َوَلْم َيْسَمْع  ملسو هيلع هللا ىلصَطار 

نُْه َشْيئ ا
 .(3) «م 

 مشروعية وسنية المنرب. فيه: «يقول على أعواد منبره: ملسو هيلع هللا ىلصسمعا النبي » قوله:

 أنه من الخشب, ويشرع أن يصنع من غير ذلك. وفيه:

 .قسم محذوفواهلل ليرتكن,  :أي «لينتهين» قوله:

 ممن تعينت عليهم الجمعة. :أي «أقوام» قوله:

 .عن تركهم: «عن ودعهم» قوله:

 .[3:]الضحى {چ چ چ چ ڃ ڃ}: اهلل  قالكما يف 

                                                           

 تركهم.«: ودعهم( »(1

 .(910)أخرجه مسلم  (2)

 (.1017أخرجه أبو داود ) (3)
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 .وسكوهنا جمع جمعة يقال: الُجُمَعات, بضم الميم: «الجمعات» قوله:

بحيث ال يستفيدون موعظة, وال يرجعون : «أو ليختمن اهَّلل على قلوبهم» قوله:

 وينزجرون عن باطل.

 .إثبات القدر, وأن الختم والطبع على القلوب بيد اهلل  وفيه:

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}: اهلل  كما قال

 .[7:]البقرة {ڤ ڤ

 أن الهدى والضالل الحق بالقلب إذ أن الجوارح تابعة له. وفيه:

ه  »: -  –من حديث الن ْعَماَن ْبَن َبِشيٍر  الصحيحين: ويف َمى اهَّلل  ف ي َأْرض  َأَّلَ إ نَّ ح 

ُمُه, َأَّلَ َوإ نَّ ف ي الَجَسد  ُمْضَغة : إ َذا َصَلَحْت َصَلَح  ُه, َوإ َذا َفَسَدْت َفَسَد َمَحار  الَجَسُد ُكلُّ

يَ  ُه, َأَّلَ َوه   .(1) «الَقْلُب  الَجَسُد ُكلُّ

إذا حصل الختم على القلب لحق صاحبه  :أي «ثم ليكونن من الغافلين» قوله:

 الغفلة.

دليل على أن المعاصي والذنوب من أسباب ضعف اإليمان, ومن  الحديث: ويف

 .ملسو هيلع هللا ىلصأسباب االنحراف عن سنة النبي 

 على القلب. أن الهدى والضالل إنما يقع بعد ختم اهلل  وفيه:

 تح هذا الختم وزال.يقع إذا فُ فالهدى: 

 يقع إذا وجد هذا الختم.والضالل: 

 تفيد الرتتيب والتعقيب, وهذا ليس على إطالقه. , التي«ثم»: ملسو هيلع هللا ىلصولهذا قال النبي 

 ثم قد ساد قبل ذلك جده.    إن من ساد, ثم ساد أبوهفقد قيل: 

                                                           

 (.1088(, ومسلم )02أخرجه البخاري ) (1)
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 .له , وغير المستجيبينمن المعرضين عن دين اهلل  :أي «الغافلين» قوله:

 والغفلة مرض خطير, اتصف به المنافقون, والكافرون.

 وذكره. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذا المرض بطاعة اهلل 

  .من تجب عليهواجب عيني على جميع حضور الجمعة ف

 وال يجوز التخلف عنها إال بعذر شرعي.

 وقد تقدم ذكر األعذار المجيزة للتخلف عن الصالة المكتوبة.

 واهلل أعلم.

 والحمد هلل رب العالمين.
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 وقت صالة الجمعة

 - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسول  اهَّلل   ُكنَّا ُنَصلِّي َمعَ »َقاَل:  -  -َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكَوِع َوَعْن ) – 443

يَطان  ظ لٌّ َنْسَتظ لُّ ب ه     .ُمتََّفق  َعَلْيِه, َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ  .(1) «اْلُجُمَعَة, ُثمَّ َننَْصر ُف َوَلْيَس ل ْلح 

ُع, َنَتَتبَُّع اْلَفْيءَ »َوفِي َلْفٍظ لُِمْسلٍِم:  ْمُس, ُثمَّ َنْرج    (.(2) «ُكنَّا َنْجَمُع َمَعُه إ َذا َزاَلت  الشَّ

يُل »َقاَل:  -  -َسْهِل ْبِن َسْعٍد َوَعْن ) – 444 ى إ َّلَّ بَْعَد  َما ُكنَّا َنق  َوََّل َنتََغدَّ

ْفُظ لُِمْسلِمٍ  .(3) «اْلُجُمَعة     .ُمتََّفق  َعَلْيِه, َواللَّ

 (.(4) «ملسو هيلع هللا ىلص -ف ي َعْهد  َرُسول  اهَّلل  »َوفِي ِرَواَيٍة:       

 الشرح: 

 لبيان وقت صالة الجمعة.الحديثين:  ساق المصنف 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال: وقد 

وقت صالة الجمعة هو وقت صالة الظهر,  نلى أإ اءذهب جمهور العلماألول: 

 وأهنا ال تصح قبل الزوال.

ذهب بعض الحنابلة إلى أن وقتها بعد طلوع الشمس وخروج وقت الثاين: 

 الكراهة.

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة تدلوا على ذلك بما يف الصحيحين: اسو
ِ
: َأنَّ َرُسوَل اهلل

 ُثمَّ َراَح »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص
اَعة  اْلُوَلى َمن  اْغَتَسَل َيْوَم الُجُمَعة  ُغْسَل الَجنَاَبة  ي السَّ

, َفَكأَنََّما ف 

اَعة  الثَّا ي السَّ
, َوَمْن َراَح ف  َب بََقَرة  َما َقرَّ , َفَكأَنَّ

اَعة  الثَّان َية  ي السَّ
َب َبَدَنة , َوَمْن َراَح ف  , َقرَّ ل َثة 

                                                           

 .(910)ومسلم  (,4119)أخرجه البخاري  (1)

 .(910)أخرجه مسلم  (2)

 .(908)ومسلم  (,838)أخرجه البخاري  (3)

 .(908)أخرجه مسلم  (4)
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َب َدَجاَج  َما َقرَّ , َفَكَأنَّ
اب َعة   الرَّ

اَعة  ي السَّ
ا َأْقَرَن, َوَمْن َراَح ف  َب َكْبش  َما َقرَّ ة , َوَمْن َراَح َفَكَأنَّ

ُعوَن  َماُم َحَضَرت  الَمَلَئ َكُة َيْسَتم  َب َبْيَضة , َفإ َذا َخَرَج اْل  َما َقرَّ , َفَكَأنَّ
َسة  اَعة  الَخام  ي السَّ

ف 

ْكرَ   .(1) «الذِّ

 فجوزوا صالة الجمعة يف أي وقت من هذه األوقات.

 .هذا القول , وقد أبعد صاحبأن صالة الجمعة تصح بعد صالة الفجرالثالث: 

 ورد هذا القول بأنه ال يجوز أن تصلى صالة الجمعة يف وقت صالة الفجر.

  :مسلمبما يف واحتج من جوزها قبل الزوال 
ِ
, َقاَل: من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

َحنَاملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسول  اهَّلل  » ُع َفنُر يُح َنَواض  : َفُقْلُت لَِجْعَفٍر: «, ُثمَّ َنْرج  , َقاَل َحَسن 

ْمس  »فِي َأيِّ َساَعٍة تِْلَك؟ َقاَل:   .(2) «َزَواَل الشَّ

َمال نَا »: قال  ويف رواية عنه لمسلم أيًضا: َكاَن ُيَصلِّي, ُثمَّ َنْذَهُب إ َلى ج 

ْمُس ». ويف رواية : «اَفنُر يُحهَ  يَن َتُزوُل الشَّ  .", َيْعنِي النََّواِضَح «ح 

 كان يصلي قبل الزول. ملسو هيلع هللا ىلصقالوا: فهذا دليل على أن النبي 

 دلوا بما جاء يف سنن الدارقطني: واست
ِّ
َلِمي  ْبِن ِسيَداَن الس 

ِ
, من حديث َعْبِد اهلل

 النََّهار  , »َقاَل: 
ُثمَّ َشه ْدُت َيْوَم اْلُجُمَعة  َمَع َأب ي َبْكرٍ َوَكاَنْت َصََلُتُه َوُخْطَبُتُه َقْبَل ن ْصف 

ْدُتَها َمَع  ْدُتَها َمَع ُعَمَر َوَكاَنْت َصََلُتُه َوُخطَْبُتُه إ َلى َأْن َأُقوَل: اْنَتَصَف النََّهاُر , ُثمَّ َشه  َشه 

ا َعاَب َذل َك َوََّل  ُعْثَماَن َفَكاَنْت َصََلُتُه َوُخْطبَُتُه إ َلى َأْن َأُقوَل َزاَل النََّهاُر َفَما َرَأْيُت َأَحد 

 .(3) «َرهُ َأْنكَ 

 .الحديث لم يثبت, كما تقدمو

                                                           

 (.900(, ومسلم )991أخرجه البخاري ) (1)

 (.909أخرجه مسلم ) (2)

(, وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء 1/201/2(, وكذا ابن أبى شيبة )1123أخرجه الدارقطني ) (3)

(080.) 
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كان يبادر إلى صالة الجمعة, ولم يكن  ملسو هيلع هللا ىلصوغاية ما يف هذين الحديثين, أن النبي 

 يربد هبا.

 - ملسو هيلع هللا ىلص -ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسول  اهَّلل  »: حديث سلمة بن األكوع  وأما ما جاء من

لٌّ َنْستَظ لُّ ب ه  
يَطان  ظ   ملسو هيلع هللا ىلص, أي ظل ممتد, إذ أن النبي «اْلُجُمَعَة, ُثمَّ َننَْصر ُف َوَلْيَس ل ْلح 

 كان يصليها يف أول وقتها.

يُل َوََّل َنتَغَ »: وأما حديث سهل بن سعد 
ى إ َّلَّ َبْعَد اْلُجُمَعة  َما ُكنَّا َنق   .«دَّ

والغداء يوم الجمعة إلى بعد صالة الجمعة يؤخرون القيلولة إنما فيه أهنم كانوا 

 .والتبكير لها لشغلهم بالجمعة فقط

  :نهاية وقت صالة اجلمعة 

 وقت صالة الجمعة إلى أقوال:  اختلف أهل العلم يف آخر

 بغروب الشمس. له, إلى أهنا تخرج يف قولٍ  ذهب مالك األول: 

 إلى أن وقتها يخرج بدخول وقت صالة العصر. اءالعلم مهورجذهب الثاين: 

 ْبِن َعْمٍرو بن العاص  :مسلمفي ف
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِ
 اهلل

َّ
إ َذا », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َنبِي

ْيتُُم الظُّْهرَ  ُل, ُثمَّ إ َذا َصلَّ ْمس  اْْلَوَّ ُه َوْقٌت إ لَى َأنَّ َيْطُلَع َقْرُن الشَّ ْيُتُم اْلَفْجَر َفإ نَّ َفإ نَُّه  َصلَّ

 .(1) «َوْقٌت إ َلى َأْن َيْحُضَر اْلَعْصُر...

 .«َوْقُت الظُّْهر  َما َلْم َيْحُضر  اْلَعْصُر...»مسلم: لويف رواية 

يَّ النَّْوم  »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن النبي  من حديث أبي قتادة : مسلمويف 
ُه َلْيَس ف  َأَما إ نَّ

َما التَّْفر يُط َعَلى  ََلَة اْْلُْخَرى, َفَمْن َتْفر يٌط, إ نَّ يَء َوْقُت الصَّ ََلَة َحتَّى َيج  َمْن َلْم ُيَصلِّ الصَّ

نَْد َوْقت َها
َها ع  يَن َينَْتب ُه َلَها, َفإ َذا َكاَن اْلَغُد َفْلُيَصلِّ

َها ح   .(2) «َفَعَل َذل َك َفْلُيَصلِّ

                                                           

 (.112أخرجه مسلم ) (1)

 (.191أخرجه مسلم ) (2)
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, له مواقف مشهورة مع هو أبو مسلم : «وعن سلمة بن اْلكوع » قوله:

  .العدو , وكان شديدملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ْبِن َأبِي ُعَبْيٍد, َقاَل: َسِمْعُت َسَلَمَة ْبَن اأْلَْكَوِع  من حديث َيِزيدِ في الصحيحين: ف

 
ِ
َن بِاأْلُوَلى, َوَكاَنْت لَِقاُح َرُسوِل اهلل َتْرَعى بِِذي  ملسو هيلع هللا ىلص, َيُقوُل: َخَرْجُت َقْبَل َأْن ُيَؤذَّ

 َقَرٍد, َقا
ِ
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف, َفَقاَل: ُأِخَذْت لَِقاُح َرُسوِل اهلل , ملسو هيلع هللا ىلصَل: َفَلِقَينِي ُغاَلم  لَِعبِْد الرَّ

َفُقْلُت: َمْن َأَخَذَها؟ َقاَل: َغَطَفاُن, َقاَل: َفَصَرْخُت َثاَلَث َصَرَخاٍت, َيا َصَباَحاْه, َقاَل: 

اْنَدَفْعُت َعَلى َوْجِهي َحتَّى َأْدَرْكُتُهْم بِِذي َقَرٍد, َوَقْد  َفَأْسَمْعُت َما َبْيَن اَلَبَتِي اْلَمِدينَِة, ُثمَّ 

 َأَخُذوا َيْسُقوَن مَِن اْلَماِء, َفَجَعْلُت َأْرمِيِهْم بِنَْبلِي, َوُكنُْت َرامًِيا, َوَأُقوُل:

عِ     َأَنا اْبــُن اأْلَْكــَوِع   ضَّ  َواْلَيْوُم َيْوُم الر 

 
 
َفَأْرَتِجُز َحتَّى اْسَتنَْقْذُت اللَِّقاَح مِنُْهْم, َواْسَتَلْبُت مِنُْهْم َثاَلثِيَن ُبْرَدًة, َقاَل: َوَجاَء النَّبِي

, َفاْبَعْث إَِلْيِهِم  ملسو هيلع هللا ىلص , إِنِّي َقْد َحَمْيُت اْلَقْوَم اْلَماَء َوُهْم ِعَطاش 
ِ
 اهلل

َّ
َوالنَّاُس, َفُقْلُت: َيا َنبِي

اَعَة, ْح »َفَقاَل:  السَّ  «َيا اْبَن اْْلَْكَوع  َمَلْكَت َفَأْسج 
ِ
, َقاَل: ُثمَّ َرَجْعنَا َوُيْرِدُفنِي َرُسوُل اهلل

 .(1) «َعَلى َناَقتِِه َحتَّى َدَخْلنَا اْلَمِدينَةَ  ملسو هيلع هللا ىلص

يَطان  ظ لٌّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُكنَّا ُنَصلِّي َمَع َرُسول  اهَّلل  »  قوله: اْلُجُمَعَة, ُثمَّ َننَْصر ُف َوَلْيَس ل ْلح 

أهنم كانوا يبادرون إلى صالة الجمعة قبل أن يتكون الظل, وهذا  :أي «َنْستَظ لُّ ب ه  

وليس معنى ذلك أهنم كانوا يصلوهنا قبل أهنم كانوا يصلوهنا يف أول الوقت, مشعر ب

 الزوال.

ُع, َنَتَتبَُّع »َوفِي َلْفٍظ لُِمْسلٍِم:  قوله: ْمُس, ُثمَّ َنْرج  ُكنَّا َنْجَمُع َمَعُه إ َذا َزاَلت  الشَّ

 وهذا اللفظ صريح يوضح اإلجمال يف اللفظ األول.: «اْلَفْيءَ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصنصلي الجمعة مع النبي  :أي «جمعكنا نُ » قوله:

                                                           

 (.1901(, ومسلم )3041أخرجه البخاري ) (1)



 
 

332 
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وقت صالة الظهر وهذا هو كبد السماء,  على :أي «إذا زالت الشمس» قوله:

 باإلجماع كما سبق بيان ذلك.

, وللمبادرة إلى ملسو هيلع هللا ىلصوذلك لقصر خطبة النبي : «ثم نرجع نتتبع الفيء» قوله:

 الصالة.

 اْبِن : «وعن سهل بن سعد » قوله:
 
َسْهُل بُن َسْعِد بِن َسْعِد بِن َمالٍِك الَخْزَرِجي

 ,
 
.َخالِِد َأُبو الَعبَّاِس الَخْزَرِجي اِعِدي  , السَّ  األَْنَصاِري 

 
ِّ
ِذْيَن ُتُوف وا فِي َحَياِة النَّبِي َحاَبِة الَّ  . -ملسو هيلع هللا ىلص-َوَكاَن َأُبْوُه مَِن الصَّ

يُل » قوله:  .والقيلولة هي نومة النهار: «َما ُكنَّا َنق 

يقيل, وُيستعان هبا على قيام الليل, ونشاط  ملسو هيلع هللا ىلصمستحبة, فقد كان النبي  وهي

, (1) «قيلوا فإن الشياطين َّل تقيل»: ملسو هيلع هللا ىلصقال قال رسول اهلل  ويف حديث أنس , الجسم

 .يف سنده عمران القطان فهو حديث ضعيف

 .يقيلون حتى يف أسفارهم الصحابة كان و

 .هو تناول األكل يف الظهيرة: «وَّل نتغدى» قوله:

 كما أن تناول الطعام يف أول النهار يمسى إفطار.

  قال الحافظ ابن رجب يف فتح الباري (9/338:)  ,وأما الجمهور

باعتبار أنه  "غداء  "و "قائلة  "سمي نومهم وأكلهم بعد الزوال يف الجمعة فقالوا: 

قضاء لما يعتادونه يف غير الجمعة من النوم واألكل قبل الزوال, فلما أخروه يوم 

 األصلي الذي أخر عنه.الجمعة إلى بعد ذلك سمي ذلك باعتبار محله 

  اهـالغداء, وإن تقدم عليه يف وقته. تسمية السحور غداء؛ ألنه يقوم مقامويشبهه: 

                                                           

 2و  303و  180/  1) "أخبار أصبهان  "نسخة السفرجالين( ويف  1/  12) "الطب  "ه أبو نعيم يف أخرج (1)

 .(1147وحسنه اإلمام  األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة )( 18/ 
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 هو تناول الطعام يف آخر النهار.والعشاء: 

إال بعد صالة الجمعة؛ ألهنم كانوا يشتغلون يف أول  :أي «إَّل بعد الجمعة» قوله:

 النهار يف التبكير إلى صالة, ونحوه.

جاء هبذه اللفظة ليبين أن : «ملسو هيلع هللا ىلصيف عهد رسول اهَّلل »يف لفظ لمسلم: و» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصالحديث مرفوع إلى النبي 

 .واهلل أعلم, عكنا نفعل يدل على الرف مع أن قول الصحابي 
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 العدد في الجمعة

يَّ »: - -َجابِرٍ  َوَعنْ ) – 440
َن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  يٌر م  ا, َفَجاَءْت ع  م 

َكاَن َيْخطُُب َقائ 

, َفاْنَفَتَل النَّاُس إ َليَْها, َحتَّى َلْم َيْبَق إ َّلَّ اْثنَا َعَشَر َرُجَل   ام   (.َرَواُه ُمْسلِم   .(1) «الشَّ

 الشرح: 

 لبيان العدد المعترب يف صالة الجمعة.الحديث:  ساق المنصف 

 : يف هذه المسألة, إلى أقوال وقد اختلف أهل العلم

ذهب الشافعي وأحمد وغير واحد من  وإلى هذا ,أن الجمعة تنعقد بأربعين األول:

 أهل العلم.

َكْعِب ْبِن َمالٍِك, َأنَُّه  من حديث:واستدلوا على ذلك بما ثبت يف سنن أبي داود 

َْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة, َفُقْلُت َلُه: إَِذا َسِمْعَت النَِّداَء  َكاَن إَِذا َسِمَع النَِّداَء َيْوَم اْلُجُمَعةِ 
ِ
َم أل َتَرحَّ

َْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة, َقاَل: 
ِ
ْمَت أل ِة بَنِي  "َتَرحَّ َع بِنَا فِي َهْزِم النَّبِيِت مِْن َحرَّ ُل َمْن َجمَّ َنَُّه َأوَّ

ِ
أل

  .(2) «َأْربَُعونَ », ُقْلُت: َكْم َأْنُتْم َيْوَمئٍِذ, َقاَل: "َماِت َبَياَضَة فِي َنِقيٍع, ُيَقاُل َلُه: َنِقيُع اْلَخَض 

 فيه إخبار عن العدد فقط. وال داللة لهم يف الحديث, وإنما

 أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجاًل.القول الثاين: 

إال اثنا عشر  ملسو هيلع هللا ىلص, وفيه أنه لم يبقى مع النبي واستدلوا بحديث جابر بن عبد اهلل 

 رجاًل.

بقوا مع  نالذي وال داللة لهم فيه, ألن الحديث فيه إخبار عن عدد الصحابة 

 ., ال من تصح هبم الجمعةيف المسجد ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

                                                           

 .(831), بل والبخاري (913)أخرجه مسلم  (1)

( 177ـ  3/171(, والبيهقي )1/291(, والحاكم )110ـ  114(, والدارقطني )1018أخرجه أبو داود ) (2)

 (.100(, وحسنه األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )2/77) "السيرة  "عنهما, وابن هشام يف 
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 .وإلى هذا ذهب أبو حنيفة  أن الجمعة تنعقد بأربعةالقول الثالث: 

, وهي رواية عن أقل الجمع ثالثة, على أن أن الجمعة تنعقد بثالثةالقول الرابع: 

 .وبه قال أبو يوسف واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمينأحمد 

ْرَداِء ثبت يف سنن أبي داود, والنسائي: واستدلوا على ذلك بما  من حديث َأبي الدَّ

 قال 
ِ
ي َقْرَيٍة َوََّل بَْدٍو ََّل ُتَقاُم ف يه ُم »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ْن َثََلَثٍة ف  َما م 

ََلُة إ   يَةَ َّلَّ َقد  الصَّ
ْئُب اْلَقاص  َما َيْأُكُل الذِّ ؛ َفإ نَّ ْيَطاُن, َفَعَليُْكْم ب اْلَجَماَعة  ُم الشَّ  «اْسَتْحَوَذ َعَلْيه 

ائُِب:  اَلِة َقاَل السَّ  .(1) «َيْعنِي بِاْلَجَماَعِة اْلَجَماَعَة فِي الصَّ

 ,الظاهريةذهب إلى هذا و الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة أن القول الخامس:

 .المتأخرينمن المتقدمين, و نبعض أهل العلم وعليه المحققوو

الشوكاين, وشيخنا مقبل بن والصنعاين, و ,, وعليه الطربيوهو القول المعترب

 .وغير واحد الحجوري, والشيخ األلباين,وشيخنا  ,هادي الوادعي 

ا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله: مشروعية الخطبة قائًما, واستحباب فيه:  «كان يخطب قائم 

 بيانه.  ذلك كما تقدم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصومن خطب جالًسا لغير عذر, وحاجة, فقد أساء يف ذلك, وخالف هدي النبي 

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى اشرتاط الخطبة قائًما, وسيأيت الكالم يف ذلك 

 .إن شاء اهلل 

 بتجارة ونحو ذلك. :أي «فجاءت عير من الشام» قوله:

وكان الناس يف شدة حال, وضيق عيش, فكانوا يفرحون بما جاء من األطعمة 

 لكفر.وكانت الشام يف يومئذ بلد ا, فيذهبون إلى االقتيات ونحو ذلك, واأللبسة

 الكفار, والتجارة فيما بينهم. التبايع معجواز  وفيه:

                                                           

 (.001داود )(, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي 947(, والنسائي )047أخرجه أبو داود ) (1)
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 وهذا رد على أصحاب الدعوات إلى مقاطعة منتجات الكفار.

 قد باع, وابتاع منهم. ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

  .درعه من يهودي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي رهن و

َي َرُسوُل اهَّلل  », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة  : البخاري في صحيحف  ملسو هيلع هللا ىلصُتُوفِّ

ْن َشع يرٍ  ا م  يَن َصاع 
, ب َثَلَث  يٍّ

نَْد َيُهود 
 . (1) «َود ْرُعُه َمْرُهوَنٌة ع 

 وفلسطين.م بالد سوريا, ولبنان, واألردن, تضوالشام: 

 جهة شمال الكعبة. ألهنا تقعوسميت بالشام: 

 تقع يف يمين الكعبة.كما أن اليمن: 

 وأحاديث فضائل الشام كثيرة:

 حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث فضائل الشام أكثر 

 جمًعا طيًبا.  فيها اإلمام األلباينوقد جمع ملسو هيلع هللا ىلص , األحاديث المروية عن النبي 

أرض المالحم, وال سيما يف آخر أرض الحشر والمنشر, وهي وأرض الشام: 

 الزمان.

قاموا من المسجد وخرجوا إليها طلًبا لما فيها من  :أي «فانفتل الناس إليها» قوله:

 البضاعة ونحوه.

, وراوي - -ومنهم أبو بكر وعمر: «حتى لم يبَق إَّل اثنا عشر رجَل  » قوله:

  :مسلمفي ف, أجمعين بن عبد اهلل الحديث جابر 
ِ
, من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ه  اْْلَيُة: »َقاَل:  ْم َأُبو َبْكرٍ َوُعَمُر, َقاَل: َوَنَزَلْت َهذ  , ف يه  َحتَّى َلْم َيْبَق َمَعُه إ َّلَّ اْثنَا َعَشَر َرُجَل 

 .واهلل أعلم, (2) « [11:]الجمعة {ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}

                                                           

 (.2811, 2008أخرجه البخاري ) (1)

 (.913أخرجه مسلم ) (2)
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 من أدرك ركعة من صالة الجمعة

  --اْبِن ُعَمرَ  َوَعنِ ) – 441
ِ
ْن »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َمْن َأْدَرَك َرْكَعة  م 

ْت  ْف إ َلْيَها ُأْخَرى, َوَقْد َتمَّ
, َواْبُن  .(1)«َصََلُتهُ  َصََلة  اْلُجُمَعة  َوَغْير َها َفْليُض 

 
َرَواُه النََّسائِي

, َواللَّْفُظ 
 
اَرُقْطنِي ى َأُبو َحاتٍِم إِْرَساَلهُ َماَجْه, َوالدَّ , َلكِْن َقوَّ   (.َلُه, َوإِْسنَاُدُه َصِحيح 

 الشرح: 

 متى يكون المصلي مدرًكا للجمعة؟ لبيانالحديث:  المصنف ساق 

 إلى أقوال:  يف هذه المسألة اختلف العلماءقد و

 تحسب له الجمعة إذا حضر الخطبة.األول: 

وهو قول الظاهرية أدرك من الصالة شيًئا مع اإلمام,  تحسب له جمعة إذاالثاين: 

 ., وهو القول الصحيحومن إليهم

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : ففي الصحيحين
ِّ
َفَما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا, »: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

وا مُّ
 .(2)«َوَما َفاَتُكْم َفَأت 

َوالَعَمُل َعَلى َهَذا ِعنَْد َأْكَثِر َأْهِل الِعْلِم مِْن  (1 /109 :) الرتمذياإلمام قال 

 
ِّ
 َوَغيِْرِهْم. ملسو هيلع هللا ىلصَأْصَحاِب النَّبِي

َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة مَِن الُجُمَعِة َصلَّى إَِلْيَها ُأْخَرى, َوَمْن َأْدَرَكُهْم ُجُلوًسا َصلَّى َقاُلوا: 

                                                           

وهو حديث معلول سنًدا ومتنًا, ففيه  (,1101)والدارقطني  (,1123)وابن ماجه  (,007)أخرجه النسائي  (1)

 (,130)عنعنة بقية وهو ممن يدلس تدليس التسوية, ويخالف ما يف الصحيحين عن أبي قتادة, البخاري 

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء تحت «. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (103)م ومسل

هذا خطأ يف ": عن أبيه وقال ابن أبى حاتم يف العلل" (:083) (. قال الحافظ يف التلخيص122حديث )

رك من صالة ركعة فقد من أد"وإنما هو عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا:  ,المتن واإلسناد

 فوهم.  "من صالة الجمعة". وأما قوله: "أدركها

 (.102(, ومسلم )131أخرجه البخاري ) (2)
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 َأْرَبًعا.

, , َوَأْحَمُد, َوإِْسَحاُق. َوبِِه َيُقوُل ُسْفَياُن الثَّْوِري 
 
افِِعي   ـاه َوابُْن اْلُمَباَرِك, َوالشَّ

َباُب اْلُمْدِرِك َرْكَعًة مِْن َصاَلِة اْلُجُمَعِة " (:982/ 2وبوب ابن خزيمة يف صحيحه )

َمامِ َمَع    ."اإْلِ

لِيِل  َأنَّ اْلُمْدِرَك مِنَْها َرْكَعًة َيُكوُن ُمْدِرًكا لِْلُجُمَعِة, َيِجُب َعَلْيِه َأْن ُيِضيَف  ]َعَلى[َوالدَّ

 ُظْهًرا 
َ
إَِلْيَها ُأْخَرى, اَل َكَما َقاَل َبْعُض َمْن َزَعَم َأنَّ َمْن َفاَتْتُه اْلُخْطَبُة َفَعَلْيِه َأْن ُيَصلِّي

  َأْرَبًعا.

لِيِل َأنَّ َمنْ   َظْهًرا َأْرَبًعا َنْقُض َما َقاَل  َمَع الدَّ
َ
َلْم ُيْدِرْك مِنَْها َرْكَعًة َفَعَلْيِه َأْن ُيَصلِّي

َد َيْوَم اْلُجُمَعِة َأْجَزَأْتُه َرْكَعَتانِ  يِّيَن َأنَّ َمْن َأْدَرَك التََّشه 
 ـاه .َبْعُض اْلِعَراقِ

 .وذكر حديث أبي هريرة السابق

 تحسب له جمعة إذا أدرك ركعة مع اإلمام. الثالث:

اللمعة يف من أدرك ركعة من "رسالة وأسماها:  لف اإلمام الشوكاين وأ

 وبين فيها أن الجمعة تنعقد بإدراك ركعة., "الجمعة

الوارد يف هذا الحديث  مع أنا دون الركعة فإنه يصليها ظهًرا, ومن أدرك م

بن الخطاب, ففي مصنف ابن أبي شيبة  لالنقطاع بين عمرو بن شعيب وعمر ضعيف,

فجعلت  اكانت الجمعة أربع  »عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب قال: 

ثم إن عمل عمر على  «اركعتين من أجل الخطبة, فمن فاتته الخطبة فليصلي أربع  

  .خالف هذا األثر, على ما ذكر ابن أبي شيبة يف المصنف  

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة إال أنه يستدل بما يف الصحيحين: 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

َلَةَ »َقاَل:  , َفَقْد َأْدَرَك الصَّ
َلَة  َن الصَّ

 .(1)«َمْن َأْدَرَك َرْكَعة  م 

                                                           

 (.107(, مسلم )090أخرجه البخاري ) (1)
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ْمُس, »: فيهما بلفظوجاء  ْبح  َرْكَعة  َقْبَل َأْن َتْطُلَع الشَّ َن الصُّ
َفَقْد َأْدَرَك َمْن َأْدَرَك م 

ْمُس, َفَقْد َأْدَرَك الَعْصرَ  َن الَعْصر  َقْبَل َأْن َتْغُرَب الشَّ ْبَح, َوَمْن َأْدَرَك َرْكَعة  م   .(1)«الصُّ

بجميع أركاهنا, من الفاتحة فما دوهنا  :أي «من أدرك ركعة من الجمعة» قوله:

 على الصحيح من أقوال أهل العلم.

 وكذلك غير الجمعة من سائر الصلوات المفروضة. :أي «أو غيرها» قوله:

جمعة فليضف إليها األخرى, وأما إذا  تإذا كان :أي «فليضف إليها أخرى» قوله:

 كانت غير الجمعة فليضف إليها بقية الركعات.

 إن كانت الصالة ظهًرا فليضف إليها ثالث ركعات.

 وإن كانت مغرًبا فليضف إليها ركعتين, وهكذا.

 .ألنه جاء هبا على الوجه المشروع: «تمت صَلته فقد» قوله:

 .واهلل أعلم

 

          

  

                                                           

 (.109(, مسلم )078أخرجه البخاري ) (1)
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 بيان أن الخطبة قائما

يَّ »: --َوَعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة ) – 447
ا, ُثمَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  م 

َكاَن َيْخُطُب َقائ 

ا, َفَقْد َكَذَب  س 
ُه َكاَن َيْخُطُب َجال  ا, َفَمْن َأْنَبَأَك َأنَّ م 

ُس, ُثمَّ َيُقوُم َفَيْخُطُب َقائ 
 .(1) «َيْجل 

 (.َأْخَرَجُه ُمْسلِم  

 الشرح: 

 الخطبة قائًما. مشروعيةلبيان الحديث:  المصنف ساق 

 العلم.وعلى هذا جماهير أهل 

 ملسو هيلع هللا ىلصوذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطبة قائًما من المستحبات, ألن فعل النبي  

 .ال يدل على الوجوب, إال إذا اقرتنت به قرينة تدل على الوجوب

, وأما من جلس لغير حاجة, خطبة الجالس الغير مستطيع للقيام جائزة وصحيحةو

 .فقد أنكره كعب بن عجرة

ْحَمِن اْبُن ُأمِّ  ِن ُعْجَرَة, َأنَّهُ ِب بْ من حديث َكعْ في مسلم: ف َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَعْبُد الرَّ

اْنُظُروا إَِلى َهَذا اْلَخبِيِث َيْخُطُب َقاِعًدا, َوَقاَل اهلُل  "اْلَحَكِم َيْخُطُب َقاِعًدا, َفَقاَل: 

 .(2) " [11:]الجمعة {ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}َتَعاَلى: 

ا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله:  .«كان يخطب قائم 

  عنفي سنن أبي داود: ف
 
, َفَأَقْمنَا بَِها َأيَّاًما َشِهْدَنا --اْلَحَكُم ْبُن َحْزٍن اْلُكَلِفي

 
ِ
ًئا َعَلى َعًصا, َأْو َقْوٍس, َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى ملسو هيلع هللا ىلصفِيَها اْلُجُمَعَة َمَع َرُسوِل اهلل , َفَقاَم ُمَتَوكِّ

ُكْم َلْن ُتط يُقوا »َعَلْيِه, َكلَِماٍت َخِفيَفاٍت َطيَِّباٍت ُمَباَرَكاٍت, ُثمَّ َقاَل:  َها النَّاُس, إ نَّ َأْو  -َأيُّ

                                                           

 .(912)أخرجه مسلم  (1)

 (.914أخرجه مسلم ) (2)
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, َولَ  -َلْن َتْفَعُلوا  ْرُتْم ب ه  ْن َسدِّ ُكلَّ َما ُأم 
ُرواك   .(1)«ُدوا, َوَأْبش 

 الجلوس بين الخطبتين. :أي «ثم يجلس» قوله:

  :حكم اجللوس بني خطبيت اجلمعة 

, ذكر محدد لهوهذا الجلوس على االستحباب, وليس على الوجوب, وليس 

 .وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه

َقاَل: َطاَف --بن ُعَمَر امن حديث  :ما جاء يف صحيح ابن حبان  تنبيه:

 
ِ
ْكَن بِِمْحَجنِِه َوَما َوَجَد َلَها  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل َعَلى َراِحَلتِِه اْلَقْصَواِء َيْوَم اْلَفْتِح, َواْسَتَلَم الر 

ُمنَاًخا فِي اْلَمْسِجِد َحتَّى ُأْخِرَجْت إَِلى َبْطِن اْلَواِدي, َفُأنِيَخْت, ُثمَّ َحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَليِْه, 

ا َبْعُد َأي َها النَّاُس, َفإِنَّ اهلَل َقْد َأْذَهَب َعنُْكْم ُعبِّيََّة اْلَجاِهلِيَِّة, َيا َأي َها النَّاُس, "مَّ َقاَل: ثُ  َأمَّ

ٌّ َهيِّن  َعَلى َربِّهِ 
ٌّ َكِريم  َعَلى َربِِّه, َوَفاِجر  َشِقي

 ڄ}ثم تال:  "إِنََّما النَّاُس َرُجاَلِن: َبرٌّ َتِقي

َحتَّى َقَرَأ  .[13رات:]الحج {ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 . (2)"َأُقوُل َهَذا َوَأْسَتْغِفُر اهلَل لِي ولكم"اآْلَيَة, ُثمَّ َقاَل: 

 من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو مرتوك, يثبت,جًدا ال  حديث ضعيففهو 

خرجه يف الصحيح المسند مما ليس يف الصحيحين على أنه  شيخنا مقبل وقد كان 

ف.من   طريق موسى بن عقبة وهو ُمَصحَّ

ا» قوله:  ثم يقوم من جلوسه فيتم خطبته الثانية قائًما.: «ثم يقوم فيخطب قائم 

 :حكم اخلطبة الثانية يف اجلمعة 

ذهب بعض أهل العلم ومنهم مالك, واألوزاعي, وإسحاق, وأبو ثور, وابن  

                                                           

 (.311(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1081أخرجه أبو داود ) (1)

 (.770(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )3929أخرجه ابن حبان ) (2)
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فهي  المنذر, إلى أن الوجب خطبة واحدة, وهو اختيار ابن قدامة, وأما الثانية

 .مستحبة

لم منهم الشافعي, ورواية عن أحمد, إلى وجوب وذهب جمع من أهل الع 

طبة واحدة, والقول وبطالن صالة الجمعة إن كانت بخ ,والجلوس بينهما ,الخطبتين

 .األول هو الصحيح

ا فقد كذب» قوله: , ملسو هيلع هللا ىلصلكثرة صالته مع النبي : «فمن نبأك أنه كان يخطب جالس 

ْن َأْلَفْي َصََلةٍ » :مسلمفي تتمة يف ف ْيُت َمَعُه َأْكَثَر م   .(1) «َفَقْد َواهَّلل  َصلَّ

 ., واهلل أعلمملسو هيلع هللا ىلصوهذا دليل على كثرة مالزمته للنبي 

 

          

  

                                                           

 (.912أخرجه مسلم ) (1)



 
 

343 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 صفة الخطبة

449 – ( 
ِ
إ َذا َخَطَب,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل:  --َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

ُر َجْيٍش َيُقوُل: َصبََّحُكْم  ُه ُمنْذ  ْت َعْينَاُه, َوَعََل َصْوُتُه, َواْشَتدَّ َغَضُبُه, َحتَّى َكَأنَّ اْحَمرَّ

اُكْم, َوَيُقوُل:  يث  ك َتاُب اهَّلل , َوَخْيَر اْلَهْدي  َهْديُ »َوَمسَّ ا َبْعُد, َفإ نَّ َخْيَر اْلَحد  ٍد,  َأمَّ ُمَحمَّ

 .َرَواُه ُمْسلِم    .«رَّ اْْلُُمور  ُمْحَدَثاُتَها, َوُكلَّ ب ْدَعٍة َضََلَلةٌ َوَش 

يِّ »َوفِي ِرَواَيٍة َلُه: 
, ُثمَّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَنْت ُخْطَبُة النَّب 

: َيْحَمُد اهَّللَ َوُيْثن ي َعَلْيه 
َيْوَم اْلُجُمَعة 

 .«َيُقوُل َعَلى إ ْثر  َذل َك, َوَقْد َعََل َصْوُتهُ 

ه  »َوفِي ِرَواَيٍة َلُه:  لَّ َلُه, َوَمْن ُيْضل ْل َفََل َهاد يَ  َمْن َيْهد    .(1)«َلهُ  اهَّللُ َفََل ُمض 

 :
ِّ
ي النَّار  »َولِلنََّسائِي

 (.(2)«َوُكلَّ َضََلَلٍة ف 

 الشرح: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصخطبة النبي صفة لبيان الحديث:  ساق المصنف 

 رافًعا لصوته. ملسو هيلع هللا ىلصخطب النبي فكان ي

 قلوب, وأدعى لقبول الموعظة والنصيحة.الوذلك أبلغ يف التأثير على 

 , فيسمعه الناس.الكالم وأبلغ يف إيصال

 للجمعة. :أي «إذا خطب ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهَّلل » قوله:

 ؛ إلنكار المنكر.ملسو هيلع هللا ىلصلشدة غضبه  :أي «احمرت عيناه» قوله:

 .يف المسجد إليصال صوته للناس: «وعلى صوته» قوله:

                                                           

 .(917)أخرجه مسلم برواياته  (1)

وسندها  ,يف األسماء والصفات( 137)البيهقي  بإسناد صحيح. وهي عند (1079)أخرجها النسائي  (2)

   (.109وصححها الشيخ األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )صحيح. 
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 ., ولتبليغ دين اهلل غضبًا هلل : «غضبه واشتد» قوله:

 ألن منذر الجيش ينادي بأعلى صوته.: «حتى كأنه منذر جيش» قوله:

 النجاة, جاءكم الجيش, وهكذا.

 -من حديث الن ْعَماِن ْبِن َبِشيٍر رحمة اهلل عليهما:  مي ومسند أحمدراويف سنن الد

- 
ِ
َأْنَذْرُتُكُم النَّاَر, َأْنَذْرُتُكُم النَّاَر, »َيْخُطُب َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

وِق, َحتَّى «النَّارَ َأْنَذْرُتُكُم  , َفَما َزاَل َيُقوُلَها َحتَّى َلْو َكاَن فِي َمَقامِي َهَذا, َلَسِمَعُه َأْهُل الس 

 .(1)«َسَقَطْت َخِميَصة  َكاَنْت َعَلْيِه ِعنَْد ِرْجَلْيهِ 

 كان يخوفهم من الفتن. ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «يقول: صبحكم ومساكم» قوله:

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلمفي ف
ِ
َباد ُروا ب اْْلَْعَمال  »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص , َأنَّ َرُسوَل اهلل

ي  ا, َأْو ُيْمس  ر 
ي َكاف  ن ا َوُيْمس 

ُجُل ُمْؤم  , ُيْصب ُح الرَّ م 
ْيل  اْلُمْظل  َطع  اللَّ َتن ا َكق 

ن ا َوُيْصب ُح ف 
ُمْؤم 

ْنَيا َن الدُّ
ينَُه ب َعَرٍض م 

ا, َيب يُع د  ر 
 .(2)«َكاف 

َباُب َمْن َقاَل فِي "يف صحيحه:  بوب اإلمام البخاري : «ويقول: أما بعد» قوله:

ا َبْعدُ   . "الُخْطَبِة َبْعَد الثَّنَاِء: َأمَّ

 .ويؤتى هبا بعد الحمد والثناء على اهلل 

  قال اإلمام ابن القيم َوَكاَن َيْفَتتُِح  (:432 - 1/431) يف كتابه زاد المعاد

َها بِاْلَحْمِد لِلَِّه, َوَلْم ُيْحَفْظ َعنُْه فِي َحِديٍث َواِحٍد َأنَُّه َكاَن َيْفَتتُِح ُخْطَبتَِي  ُخَطَبُه ُكلَّ

  "ُسنَنِِه  "ي اْلِعيَدْيِن بِالتَّْكبِيِر, َوإِنََّما َرَوى اْبُن َماَجْه فِ 
ِّ
ِن النَّبِي  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن سعد القرظ ُمَؤذِّ

ا اَل َأنَُّه َكاَن ُيْكثُِر التَّْكبِيَر َبيَْن َأْضَعاِف اْلُخْطَبِة, َوُيْكثُِر التَّْكبِيَر فِي ُخْطبََتِي اْلِعيَدْيِن. َوَهذَ 

                                                           

(, وحسنه اإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند 19389(, وأحمد )2904أخرجه الدارمي ) (1)

(1107.) 

 (.119أخرجه مسلم ) (2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 َيُدل  َعَلى َأنَُّه َكاَن َيْفَتتُِحَها بِِه.

ْستِْسَقاِء, َفِقيَل: ُيْفَتَتَحاِن بِالتَّْكبِيِر, َوَقِد اْخَتَلَف النَّا
ِ
ُس فِي اْفتِتَاِح ُخْطَبِة اْلِعيَدْيِن َواال

ْستِْغَفاِر, َوقِيَل: ُيْفَتَتَحاِن بِاْلَحْمِد. 
ِ
ْستِْسَقاِء بِاال

ِ
 َوقِيَل: ُتْفَتَتُح ُخْطَبُة اال

ْساَلِم اْبُن َتْيِميََّة:   َوُهَو الص  َقاَل َشْيُخ اإْلِ
ِّ
َنَّ النَّبِي

ِ
َكلُّ َأْمرٍ ذ ي َباٍل » َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَواُب, أل

َها بِاْلَحْمِد لِلَِّه. , «ََّل ُيْبَدُأ ف يه  ب َحْمد  اهَّلل  َفُهَو َأْجَذمُ   اهـَوَكاَن َيْفَتتُِح ُخَطَبُه ُكلَّ

 ."فتح الحميد المجيد يف الراجح يف خطبة العيد"وقد بينا يف كتابنا: 

بل ال يصح, كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير,  ملسو هيلع هللا ىلصأن األثر الذي جاء فيه أن النبي 

 مضطرب لفًظا ومعنى.

 أي مهما يكن من شيٍء بعد. معنى أما بعد: و

 .هاختلف يف أول من قالو

 قس بن ساعدة.فقيل: 

 هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السالم.وقيل: 

 سحبان بن مالك.وقيل: 

 ذلك. غيروقيل: 

 كان يأيت هبا يف خطبه. ملسو هيلع هللا ىلصوالذي يهمنا أن النبي 

 ڤ ٹ ٹ}: لقول اهلل : «- -فإن خير الحديث كتاب اهَّلل » قوله:

 فهو كالمه, وحديثه سبحانه وتعالى., [23:]الزمر {ڤ ڤ ڤ

 .[122:]النساء {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}: ويقول اهلل 

 .[97:]النساء {ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}: ويقول اهلل 

 غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. كالم اهلل و

 ., وهو الطريقسكون الدالبفتح الهاء, و: «وخير الَهْدي» قوله:



 
 

346 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .مسلمالمثبت يف  وهو فتح الدال,الطرق, بضم الهاء و ,«الُهَدى»ويف رواية: 

, سواء يف العبادة, أو ملسو هيلع هللا ىلصخير الطريق طريق محمد  :أي «ملسو هيلع هللا ىلصهدى محمد » قوله:

 .كل أمور الديناألخالق, أو المعامالت, ويف 

 ڀ ڀ ڀ}:قولهب وم الذي زكاه اهلل المعصألنه طريق مأخوذ عن الوحي, 

 ..[4-3:]النجم {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 المحدثات. وشر األمور يف دين اهلل  :أي «وشر اْلمور محدثاتها» قوله:

يستحسن فعله وهواه, ويقدمه على , وملسو هيلع هللا ىلصيستدرك على رسول اهلل  ألن الفاعل لها

 .ملسو هيلع هللا ىلصما جاء عن النبي 

 كل: من ألفاظ العموم, فليس يف اإلسالم بدعة حسنة.و «وكل بدعة ضَللة» قوله:

َصلَّى ب نَا »: قال من حديث اْلِعْرَباُض بن سارية وغيره:  سنن أبي داود يف و

نَْها اْلُعيُوُن  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّلل  
َظة  َبل يَغة  َذَرَفْت م  َذاَت َيْوٍم, ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْينَا َفَوَعَظنَا َمْوع 

ٍع, َفَماَذا َتْعَهُد  َظُة ُمَودِّ
ه  َمْوع   َكَأنَّ َهذ 

نَْها اْلُقُلوُب, َفَقاَل َقائ ٌل: َيا َرُسوَل اهَّلل 
َلْت م  َوَوج 

يُكْم ب  »إ َلْينَا؟ َفَقاَل  ُه َمْن َيع ْش ُأوص  يًّا, َفإ نَّ
ا َحَبش  , َوإ ْن َعْبد 

ْمع  َوالطَّاَعة   َوالسَّ
تَْقَوى اهَّلل 

ينَ  د  اش  يَن الرَّ يِّ
ي َوُسنَّة  اْلُخَلَفاء  اْلَمْهد 

ا, َفَعَليُْكْم ب ُسنَّت  ير 
ا َكث  ي َفَسَيَرى اْخت ََلف  نُْكْم َبْعد 

, م 

وا َعَلْيَها ُكوا ب َها َوَعضُّ , َفإ نَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة ب ْدَعٌة,  َتَمسَّ  اْْلُُمور 
, َوإ يَّاُكْم َوُمْحَدَثات 

ذ  ب النََّواج 

 .(1)«َوُكلَّ ب ْدَعٍة َضََلَلةٌ 

هذه الزيادة للنسائي كما أشار إلى ذلك الحافظ, : «وكل ضَللة يف النار» قوله:

 بعض أهل العلم. اويصححه

ويف هذه الخطبة البليغة التحذير من البدع, واألمر بمالزمة السنن, وهذه الخطبة 

                                                           

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود, وحسنه اإلمام الوادعي 4107أخرجه أبو داود ) (1)

 (.821رحمه اهلل يف الصحيح المسند )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 دل على أهمية هذا الموضوع.وهذا يتكرر يف كل جمعة 

يِّ »َوفِي ِرَواَيٍة َلُه:  قوله:
: َيْحَمُد اهَّللَ َوُيْثن ي  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَنْت ُخْطَبُة النَّب 

َيْوَم اْلُجُمَعة 

 .«َعَلْيه  

في سنن أبي داود والنسائي فبه, أن يؤتى بخطبة الحاجة  وأفضل ما يحمد اهلل  

 
ِ
  َقاَل: َعلََّمنَا , بن مسعود وغيرهما: من حديث َعْبِد اهلل

ِّ
ُخْطَبَة اْلَحاَجِة:  ,ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

نَا, َوَسيَِّئات  َأْعَمال نَا, مَ »
ْن ُشُرور  َأْنُفس  ُرُه, َوَنُعوُذ ب اهَّلل  م  ينُُه َوَنْسَتْغف  ه  َنْسَتع  ْن اْلَحْمُد ل لَّ

َي َلُه, َوَأْشَهُد َأْن ََّل إ َلَه إ َّلَّ اهَّللُ, َوَأْشَهُد 
لَّ َلُه, َوَمْن ُيْضل ْل َفََل َهاد   اهَّللُ َفََل ُمض 

ه  َأنَّ  َيْهد 

ا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه, ُثمَّ َيْقَرُأ َثََلَث آَياٍت:  د   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}ُمَحمَّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ},  [102:]آل عمران {ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   },  [1:]النساء {ڦ ڦ ڤ

 {ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
 . [71 - 70األحزاب: ]

 ثم يقول بعد ذلك: أما بعد: 

وهذا دليل على أن الخطبة تبدأ : «ُثمَّ َيُقوُل َعَلى إ ْثر  َذل َك, َوَقْد َعََل َصْوُتهُ » قوله:

 .بصوت خافت, ثم يتدرج حتى يرفع صوته مع بدء الموعظة

لَّ َلُه »  قوله:  اهَّللُ َفََل ُمض 
ه  الهدى من يوفقه اهلل أ فال خاذل له, و :أي «َمْن َيْهد 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}: كما يقول اهلل , والضالل بيد اهلل 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}: ويقول اهلل , [31:]الرعد {ڳڳ گ

 .[01:]القصص {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ
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: فبفضله, ومن أضله فبعدله سبحانه وتعالى, كما قال اهلل  ومن هداه اهلل 

 .[41:]فصلت {مخ حخ جخ مح جح}

 فله الحكمة البالغة, والحجة الدامغة.

عن طريق الحق والهدى,  من يزيغه اهلل  :أي «ْن ُيْضل ْل َفََل َهاد َي َلهُ َومَ » قوله:

 ٹ ٿ}: يقول اهلل , مهما حرص اإلنسان على هدايته,  فال هادي له غير اهلل

 .[29:]الكهف { ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 كان أمره ضائًعا ال يستطيع له جمًعا, وال يستطيع لنفسه, وال لغيره هداية. :أي

  , ولم يستطيع.على هداية عمه أبي طالب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وقد حرض

-المسيب بن حزن  –من حديث َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب, َعْن َأبِيِه ي الصحيحين: فف

ا َحَضَرْت َأَبا َطال ٍب اْلَوَفاُة َجاَءُه َرُسوُل اهَّلل  », َقاَل:  نَْدُه َأَبا َجْهٍل, َوَعْبَد ملسو هيلع هللا ىلصَلمَّ
, َفَوَجَد ع 

يَرة , َفَقاَل َرُسوُل اهَّلل    ْبَن َأب ي ُأَميََّة ْبن  اْلُمغ 
, ُقْل: ََّل إ َلَه إ َّلَّ اهَّللُ, َكل َمة   ": ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل  َيا َعمِّ

نْ 
 ْبُن َأب ي ُأَميََّة: َيا َأَبا َطال ٍب, َأَتْرَغُب "َد اهَّلل  َأْشَهُد َلَك ب َها ع 

, َفَقاَل َأُبو َجْهٍل, َوَعْبُد اهَّلل 

؟ َفَلْم َيَزْل َرُسوُل اهَّلل   ة  َعْبد  اْلُمطَّل ب  لَّ يُد َلُه ت ْلَك اْلَمَقاَلَة  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن م  , َوُيع  َيْعر ُضَها َعَلْيه 

َر مَ  , َوَأَبى َأْن َيُقوَل: ََّل إ َلَه َحتَّى َقاَل َأُبو َطال ٍب آخ  ة  َعْبد  اْلُمطَّل ب  لَّ َمُهْم: ُهَو َعَلى م  ا َكلَّ

َرنَّ لََك َما َلْم ُأْنَه َعنَْك : »ملسو هيلع هللا ىلصإ َّلَّ اهَّللُ, َفَقاَل َرُسوُل اهَّلل  
: , َفَأْنَزَل اهلُل «َأَما َواهَّلل  َْلَْسَتْغف 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}

, َوَأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى فِي َأبِي َطالٍِب,  [113:]التوبة {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 
ِ
 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک}: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل لَِرُسوِل اهلل

 والحمد هلل رب العالمين, (1) «[01:]القصص {ڱ ڱ

                                                           

 (.24(, ومسلم )1310أخرجه البخاري ) (1)
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 وقصر الخطبة الجمعة صالةطول 

اِر ْبِن َياِسٍر  َوَعنْ ) – 448   -  -َعمَّ
ِ
إ نَّ »َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

, َوق َصرَ  ُجل   الرَّ
ه   ُطوَل َصََلة  ْن ف ْقه  نٌَّة م 

 (.ُمْسلِم   َرَواهُ  .(1) «ُخْطَبت ه  َمئ 

 الشرح: 

, وأن يف الخطبة لبيان أن السنة االقتصاد واالختصارالحديث:  ساق المصنف 

 السنة يف الصالة اإلطالة.

 وكما قيل, وذلك أن الخطبة كلما قل فيها الكالم كلما كانت أعظم إفادة للمصلين

 .)وخير الكالم ما قل ودل(

ذكر بعض ما يحتاج طي الخطبة حقها, من ترغيبها, وترهيبها, وإال أنه ينبغي أن يع

 له.حتى يستفيد الناس لما حضروا إليه من األحكام 

عمار, فأوجز وأبلغ, فلما نزل قلنا: يا أبا  خطبناوالحديث بتمامه: قال أبو وائل: 

فقال: إين سمعت  -أي: أطلت  -اليقظان! لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست 

فأطيلوا الصَلة, واقصروا الخطبة. وإن من البيان »يقول: فذكره. وزاد:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

قلت: وإذ : عالمة ودليل, والمعنى: أي: مما يعرف به فقه الخطيب. «ومئنة». «سحرا

 كان األمر كذلك فانظر إلى حال خطباء زمانك هذا. واسرتجع اهلل.

, من السابقين األولين إلى هو أبو اليقظان: «عن عمار بن ياسر » قوله:

 اإلسالم.

 .هو وأبوه ياسر, وأمه سمية بنت خياط, 

هلل ظلًما وجهاًل عندما أول شهيدة يف اإلسالم, قتلها أبو جهل عليه لعنة اوأمه: 

                                                           

 . (918)أخرجه مسلم  (1)



 
 

351 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 حربة.طعنها ب

, َعْن إِْسَرائِيَل, َعْن َجابٍِر, َعِن يف مصنفه:   أخرج ابن أبي شيبةو يع 
من طريق َوكِ

َقاَل: َنَزَلْت فِي  [101:]النحل {ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ} "اْلَحَكِم, 

اٍر   .(1) "َعمَّ

من طريق َهانِِئ ْبِن َهانٍِئ, ي شيبة رحمة اهلل تعالى عليهما: وأخرج ابن ماجه وابن أب

 
ِ
يِِّب اْلُمَطيَِّب, َسِمْعُت َرُسوَل اهلل , َفَقاَل: َمْرَحًبا بِالطَّ ٍّ

ار  َعَلى َعلِي  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: اْسَتْأَذَن َعمَّ

ه  »َيُقوُل:  ا إ َلى ُمَشاش  اٌر إ يَمان  َئ َعمَّ
 .(2) «ُمل 

: اْنَطلَِقا إَِلى  -  -من طريق ِعْكِرَمَة, َقاَل لِي اْبُن َعبَّاٍس  :مسلمويف 
ٍّ
ْبنِِه َعلِي

ِ
َوال

َفاْسَمَعا مِْن َحِديثِِه, َفاْنَطَلْقنَا َفإَِذا ُهَو فِي َحائٍِط ُيْصلُِحُه, َفَأَخَذ ِرَداَءُه  -  -َأبِي َسِعيٍد 

ُثنَا َحتَّى أَ  ار  َفاْحَتَبى, ُثمَّ َأْنَشَأ ُيَحدِّ َتى ِذْكُر بِنَاِء الَمْسِجِد, َفَقاَل: ُكنَّا َنْحِمُل َلبِنًَة َلبِنًَة َوَعمَّ

 
 
َئُة »َفَينُْفُض الت َراَب َعنُْه, َوَيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَلبِنََتْيِن َلبِنَتَْيِن, َفَرآُه النَّبِي اٍر, َتْقُتُلُه الف  َوْيَح َعمَّ

, وَ  َيُة, َيْدُعوُهْم إ َلى الَجنَّة 
 مَِن   «َيْدُعوَنُه إ َلى النَّار  الَباغ 

ِ
: َأُعوُذ بِاهلل ار  َقاَل: َيُقوُل َعمَّ

 .(3) «الِفَتنِ 

 من حديث َجابٍِر يف مستدركه:   أخرج الحاكمو
ِ
اٍر  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل َمرَّ بَِعمَّ

ُبوَن, َفَقاَل:  اٍر, َوآَل »َوَأْهلِِه َوُهْم ُيَعذَّ ُروا آَل َعمَّ
َدُكُم اْلَجنَّةُ َأْبش 

رٍ, َفإ نَّ َمْوع 
َصِحيح   «َياس 

َجاهُ   .(4) «َعَلى َشْرِط ُمْسلٍِم, َوَلْم ُيَخرِّ

, فإذا وذلك ألن الصالة وقوف بين يدي اهلل : «إن طول صَلة الرجل» قوله:

                                                           

 (.32201أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه ) (1)

(, وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل 147(, وابن ماجه )32200أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه ) (2)

(907.) 

 (.447أخرجه البخاري ) (3)

 (.0111أخرجه الحاكم يف المستدرك ) (4)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

أطالها العبد فيما ال مشقة عليه فيها, وكان فيها خاشًعا خاضًعا كان هذا أعظم ألجره 

 فيها.

 .من أعمالها وغير ذلك, مه, وركوعه, وسجوده, وقراءتهفيؤجر على قيا

 من حديث َجابٍِر بن عبد اهلل  :مسلمفي ف
ِ
َأْفَضُل »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ََلة  ُطوُل اْلُقنُوت    .(1) «الصَّ

, َوإِنَّ اهلَل : وثبت يف سنن الرتمذي  َأَمَرُكْم من حديث الَحاِرَث األَْشَعِريَّ

ْيُتْم َفالَ َتْلَتِفُتوا َفإِنَّ اهلَل َينِْصُب َوْجَهُه لَِوْجِه َعْبِدِه فِي َصالَتِِه َما لَ  الَِة, َفإَِذا َصلَّ ْم بِالصَّ

 .(2) «َتِفْت َيلْ 

 صالة الجمعة.المراد بالصالة هنا : «صَلة » قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصنبي وسيأيت ما قرأ فيها ال

 .واإلمامة متعلقة هبم ألن الخطبة: «الرجل» قوله:

على ما تقدم بيانه, من غير إخالل يف الخطبة, وليست كل : «وقصر خطبته» قوله:

  .الخطب على هذا النحو

َصلَّى ب نَا َرُسوُل », َقاَل: - -من حديث َأبي َزْيٍد َعْمَرو ْبَن َأْخَطَب  :مسلمفي ف

 الظُّْهُر, َفنََزَل َفَصلَّى, ُثمَّ َصع َد  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل  
نَْبَر َفَخطََبنَا َحتَّى َحَضَرت 

َد اْلم  اْلَفْجَر, َوَصع 

نَْبَر, َفَخَطبَنَا َحتَّى 
َد اْلم   اْلَعْصُر, ُثمَّ َنَزَل َفَصلَّى, ُثمَّ َصع 

نَْبَر, َفَخَطَبنَا َحتَّى َحَضَرت 
اْلم 

ْمُس, َفَأْخَبَرنَ   .(3)"َفَأْعَلُمنَا َأْحَفُظنَا «ا ب َما َكاَن َوب َما ُهَو َكائ نٌ َغَرَبت  الشَّ

 عالمة يستدل هبا على فقه الرجل. :أي «مئنة» قوله:

                                                           

 (.114أخرجه مسلم ) (1)

 (.290 )(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل2913أخرجه الرتمذي ) (2)

 (.2982أخرجه مسلم ) (3)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

بقصير أن يأيت بجوامع الكلم, و وذلك أن الفقيه يستطيع: «من فقهه» قوله:

 األلفاظ, فيفيد يف الخطبة القصيرة, أكثر من إفادة غيره يف الخطبة الطويلة.

ثم تكلم يما يريد أن يبين فيه ويفصح, ثم إن حشو الكالم إنما يصدر عن جهل الم

 إن الخطب وال سيما الجمعة قائمة على اإلجمال.

 والتفصيل له مواطنه.

َن »بلفظ:  :مسلموالحديث له تتمة يف  ََلَة, َواْقُصُروا اْلُخْطَبَة, َوإ نَّ م  يُلوا الصَّ
َفَأط 

ا ْحر 
 .«اْلَبَيان  س 

واألمر هنا ليس على الوجوب, وإنما هو على الندب واالستحباب, ولو صلى 

 الجمعة بالفاتحة أجزأته.

تجزئ  فإهنا ملسو هيلع هللا ىلصوإن أضاف معها غيرها من السور األخرى غير ما ثبت عن النبي 

إن طول صَلة »: ملسو هيلع هللا ىلصعنه, إال أنه ال يعمد إلى السور الطويلة ويقول قد قال النبي 

 .واهلل أعلم, يس, ونحوها من السورسورة الصافات, و, فأنا أصلي بمثل «الرجل
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  الخطبة بسورة ق والقرآن المجيد

 ٻ ٱٻ}َأَخْذُت:  َما»َقاَلْت:  -  -ُأمِّ ِهَشاٍم بِنِْت َحاِرَثَة  َوَعنْ ) – 400

نَْبر  إ َذا  - ملسو هيلع هللا ىلص -, إ َّلَّ َعْن ل َسان  َرُسول  اهَّلل  [1:]ق {ٻ ٻ
َيْقَرُؤَها ُكلَّ ُجُمَعٍة َعَلى اْلم 

 (.َرَواُه ُمْسلِم   .(1) «َخَطَب النَّاَس 

 الشرح: 

 لبيان مشروعية قراءة القرآن يف خطبة الجمعة.الحديث:  ساق المصنف 

 بل واستحباب ذلك استحباًبا مؤكًدا.

, معروفة بكنيتها ,بن النعمان  هي ابنة حارثة: «أم هشام بنت حارثة» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهي من المبايعات للنبي 

  :حكم قراءة شيء من القرآن يف اخلطبة 

استدل بعض أهل العلم هبذا الحديث على أن الخطبة ال تصح إال بقراءة شيء و

 من القرآن.

 وقد قام اإلجماع على عدم وجوب قراءة سورة ق, أو بعضها.

سورة ق على غيرها, لما اشتملت عليه من التذكير بيوم  ملسو هيلع هللا ىلصوإنما اختار النبي 

المعاد, والبعث, وغير ذلك ومبدأ الذكر من ا من الوعد والوعيد, والمعاد, ولما فيه

 من القوارع, والزواجر, والرتغيب لمن تأملها وقرأ ما فيها.

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ} قوله:ختم هذه السورة ب حتى أن اهلل 

 ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ}و [37:]ق {ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

                                                           

 .(973)أخرجه مسلم  (1)
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 .[40:]ق {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .ما حفظُت  :أي «ما أخذُت » قوله:

 قيل: بأن معنى ق جبل. «ق والقرآن المجيد» قوله:

افتتحت به السور, واختلف يف معناه على  وقيل: بأنه من الحروف المقطعة التي

 استأثر اهلل  أهنا حروف هجائية ال معاين لها وإنما ذكرت للتنبيه أو أن لها معاين

 . ابعلمه

 وقيل: غير ذلك.

القرآن الذي هو كالمه بصفة من صفاته,  اهلل  أقسم :أي «والقرآن » قوله:

 .تعالى

 وسمي القرآن؛ ألنه ُيقرأ.

, وواسع فيما فيه من يف أحكامه الواسع العظيم, واسع :أي «المجيد» قوله:

 ., وغير ذلكالوعد, والوعيداألخبار, و

 مما تسمعه من أهنا تلقتها وحفظتها من  :أي «ملسو هيلع هللا ىلصإَّل عن لسان رسول اهَّلل » قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .هإطالقعلى ليس التعميم هذا و: «يقرؤها كل جمعة» قوله:

 أو لعلها سمعته يف عدة جمع.ل يف أغلب الجمع, الذي يظهر أنه كان يحصو

تقدم يف حديث مما يحتاج إليه الناس, كما ربما كان يأيت بموعظة  ملسو هيلع هللا ىلصوإال فالنبي 

 .أنس الكعبي القشيري

استحباب المنرب للخطيب يوم الجمعة, وقد تقدم بيان  فيه: «على المنبر» قوله:

 ذلك.
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 يخطب الناس يف جمعتهم. ملسو هيلع هللا ىلصيف حال كونه  :أي «إذا خطب الناس» قوله:

 .باإلجماعخطبة الجمعة تكون قبل صالة الجمعة: و

التابعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم , وعن الصحابة , وملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  الثابت

 الدين.

 وسائر المسلمين على أن الخطبة قبل الصالة يف يوم الجمعة.

أن الخطبة إذا تخللتها اآليات القرآنية, واألحاديث النبوية,  ويف الحديث بيان:

 كانت أنفع وأبلغ للناس.

 أن الخطب ينبغي أن يكون فيها الرتغيب والرتهيب. وفيه:

 .يست بموطن أحكام, واهلل أعلمإذ أهنا ل
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 النهي عن الكالم حال الخطبة

  -  -اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 401
ِ
َم َيْوَم "»: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َمْن َتَكلَّ

ا ُل َأْسَفار 
َمار  َيْحم  َماُم َيْخُطُب َفُهَو َكَمَثل  اْلح  ي َيُقوُل َلهُ , "اْلُجُمَعة  َواْْل  ْت؛ ": َوالَّذ  َأْنص 

  (.َأْحَمُد, بِإِْسنَاٍد اَل َبْأَس بِهِ  َرَواهُ  .(1) «"َلْيَسْت َلُه ُجُمَعةٌ 

ُر.  َوُهَو ُيَفسِّ

يَحْين  »فِي  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َحِديَث ) – 402 ح  إ َذا ُقْلَت »َمْرُفوًعا:  «الصَّ

ْت َيْوَم  ب َك: َأْنص  َماُم َيْخُطُب, َفَقْد لََغْوَت ل َصاح   (.(3) «(2) اْلُجُمَعة  َواْْل 

 الشرح: 

 الجمعة.لبيان حرمة الكالم يف حال خطبة األحاديث:  المصنف ساق 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكالم يمنع منذ أن يخرج اإلمام إلى المسجد, وقد 

 حتى تنقضي صالته للجمعة.

 خطبة الجمعة.حرمة الكالم يف وقت واألصل 

ۆ  ۆ  ۈ   }: الكالم يف خطبة الجمعة بقول اهلل  واحتج من منع

 .[204األعراف: ] {ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

إ َذا ُقْلَت »يف الصحيحين:  ,حديث أبي هريرة واستدلوا بما يف الباب من 

َماُم َيْخُطُب, َفَقْد لََغْوَت  ْت َيْوَم اْلُجُمَعة  َواْْل  ب َك: َأْنص   .«ل َصاح 

                                                           

وعبد  ,يحيى القطان"وقد ضعفه:  -وهو ابن سعيد الهمداين -من طريق مجالد (2033)أخرجه أحمد  (1)

وضعف الحديث اإلمام األلباين رحمه اهلل . "وغيرهم ,والنسائي ,وابن معين ,وأحمد ,الرحمن بن مهدي

  (.440ويف ضعيف الرتغيب والرتهيب )(, 1387يف المشكاة )

 قال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما ال يحسن من الكالم.   «:لغوت»ومعنى: ( (2

 .(901)ومسلم  (,830)أخرجه البخاري  (3)
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  :حكم كالم السامع للخطيب أثناء خطبة اجلمعة 

 كالم السامع للخطيب أثناء خطبة الجمعة لبعض حاجته. يجوزو

, َيْذُكُر َأنَّ َرُجاًل َدَخَل َيْوَم الُجُمَعِة من حديث َأَنَس ْبَن َمالٍِك في الصحيحين: ف

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصمِْن َباٍب َكاَن ِوَجاَه الِمنَْبِر, َوَرُسوُل اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَقائِم  َيْخُطُب, َفاْسَتْقَبَل َرُسوَل اهلل

ُبُل, َفاْدُع اهلَل ُيِغيُثنَا, َقاَل:  : َهَلَكِت الَمَواِشي, َواْنَقَطَعِت الس 
ِ
َقائًِما, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
ُهمَّ اْسق  »َيَدْيِه, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَفَع َرُسوُل اهلل نَا, اللَّ

ُهمَّ اْسق  نَااللَّ ُهمَّ اْسق  َقاَل َأنَُس:  «نَا, اللَّ

َماِء مِْن َسَحاٍب, َواَل َقَزَعًة َواَل َشْيًئا َوَما َبيْنَنَا َوَبْيَن َسْلٍع مِْن   َما َنَرى فِي السَّ
ِ
َواَل َواهلل

ا َتَوسَّ  َماَء, َبْيٍت, َواَل َداٍر َقاَل: َفَطَلَعْت مِْن َوَرائِِه َسَحاَبة  مِْثُل الت ْرِس, َفَلمَّ َطِت السَّ

ْمَس ِستًّا, ُثمَّ َدَخَل َرُجل  مِْن َذلَِك الَباِب فِي   َما َرَأْينَا الشَّ
ِ
اْنَتَشَرْت ُثمَّ َأْمَطَرْت, َقاَل: َواهلل

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصالُجُمَعِة الُمْقبَِلِة, َوَرُسوُل اهلل

ِ
: َقائِم  َيْخُطُب, َفاْسَتْقبََلُه َقائًِما, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

 
ِ
ُبُل, َفاْدُع اهلَل ُيْمِسْكَها, َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل اهلل َيَدْيِه,  ملسو هيلع هللا ىلصَهَلَكِت األَْمَواُل َواْنَقَطَعِت الس 

َبال  َواْلَجام  َوالظَِّراب  »ُثمَّ َقاَل:  ُهمَّ َعَلى اْلَكام  َوالج  ُهمَّ َحَواَلْينَا, َوَّلَ َعَلْينَا, اللَّ اللَّ

َجر   َواْلَْود َية   :  «َوَمنَاب ت  الشَّ ْمِس َقاَل َشِريك  َقاَل: َفاْنَقَطَعْت, َوَخَرْجنَا َنْمِشي فِي الشَّ

ُل؟ َقاَل:  ُجُل األَوَّ ي»َفَسَأْلُت َأَنَس ْبَن َمالٍِك: َأُهَو الرَّ  .(1) «َّلَ َأْدر 

 للسامع أن يرد على اإلمام إذا خاطبه. ويجوز

 في الصحيحين: ف
ِ
 , َقاَل: َج من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

 
 ملسو هيلع هللا ىلصاَء َرُجل  َوالنَّبِي

ْيَت َيا ُفَلَُن؟»َيْخُطُب النَّاَس َيْوَم الُجُمَعِة, َفَقاَل:  ُقْم َفاْرَكْع »َقاَل: اَل, َقاَل:  «َأَصلَّ

 .(2) «َرْكَعَتْين  

 يف حال الخطبة. :أي «من تكلم يوم الجمعة» قوله:

                                                           

 (.970(, ومسلم )1013أخرجه البخاري ) (1)

 (.970(, ومسلم )830أخرجه البخاري ) (2)
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إذا كان حاضًرا يف المسجد, أما إذا كان خارج  :أي «واْلمام يخطب» قوله:

 المسجد, أو كان يف السوق, أو يف بيته فال حرج يف كالمه.

به  ألن الحمار من أبلد الحيوانات, وقد ضرب اهلل : «فهو كمثل الحمار» قوله:

  .مثاًل 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}: حيث قال اهلل 

 .[0:]الجمعة {گگ

من حديث يف سنن أبي داود: : «له أنصت, ليست له جمعة يقول والذي» قوله:

 .(1) «ُه ف ي ُجُمَعت ه  ت ْلَك َشْيءٌ َوَمْن َلَغا َفَلْيَس لَ » َعلِيًّا, 

  :حكم من لغا يف خطبة اجلمعة 

تجزؤه وال يلزمه أن يعيدها  اقد نقل اإلجماع على أن من لغا يف الجمعة فإهنو

 أن يصلي جمعة أخرى.ال يلزمه وظهًرا, 

أنه يحرم من فضيلة أجر الجمعة, فيكون قد بطل عليه ثواب وأجر المعنى هنا: و

 استماع خطبة الجمعة.

 يف سننه:  وعند أبي داود 
ِ
من حديث َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأبِيِه, َعْن َعْبِد اهلل

 
ِّ
ْن ط يب  »َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص, َعِن النَّبِي َمْن اْغَتَسَل َيْوَم اْلُجُمَعة  َوَمسَّ م 

َقاَب  , ُثمَّ َلْم َيَتَخطَّ ر 
ْن َصال ح  ث َياب ه  نَْد اْمَرَأت ه  إ ْن َكاَن َلَها, َوَلب َس م 

, َوَلْم َيْلُغ ع  النَّاس 

اَرة  ل َما َبْينَُهَما, َوَمْن َلغَ  َظة  َكاَنْت َكفَّ َقاَب اْلَمْوع  ا ا َوَتَخطَّى ر   .(2) «النَّاس  َكاَنْت َلُه ُظْهر 

 .ضعيف يحسنه بعض أهل العلم, ويف إسناده أسامة بن زيد الليثي

                                                           

 (.184(, وإسناده ضعيف, وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود )1001أخرجه أبو داود ) (1)

(, وأخرجه ابن خزيمة يف 370(, وهو يف صحيح أبي داود لإلمام األلباين رحمه اهلل )347أخرجه أبو داود ) (2)

 (.1910) "صحيحه "
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  يف خطبة اجلمعة للمستمع:  ملسو هيلع هللا ىلصحكم الصالة على النيب 

 لمن كان مستمًعا للخطبة إلى أقوال:  ملسو هيلع هللا ىلصاختلف أهل العلم يف الصالة على النبي 

 أنه يصلي عليه. ملسو هيلع هللا ىلصواألدلة متكاثرة يف أن من سمع الصالة على النبي 

 ْبِن َأبِي َطالٍِب : كما ثبت يف سنن الرتمذي 
ِّ
- -من حديث ُحَسْيِن ْبِن َعلِي

 
ِ
نَْدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ي َمْن ُذك ْرُت ع  يُل الَّذ   .(1) «الَبخ 

 --من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة يف سنن الرتمذي: و
ِ
َم »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َرغ 

 َرَمَضاُن ُثمَّ اْنَسَلَخ 
َم َأْنُف َرُجٍل َدَخَل َعَلْيه  , َوَرغ  نَْدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ

َأْنُف َرُجٍل ُذك ْرُت ع 

َم َأْنُف َرُجٍل أَ  َلَُه الَجنَّةَ َقْبَل َأْن ُيْغَفَر َلُه, َوَرغ 
نَْدُه َأَبَواُه الك َبَر َفَلْم ُيْدخ 

َقاَل َعْبُد  -ْدَرَك ع 

: َوَأُظنُُّه َقاَل: َأوْ الرَّ   وغيرها من األدلة., (2) «َأَحُدُهَما ْحَمن 

يف نفسه  ملسو هيلع هللا ىلصذهب بعض أهل العلم إلى أن المستمع للخطبة يصلي على النبي و

 .سًرا, وهذا اختيار الصنعاين والعثيمين

  :حكم رد السالم أثناء اخلطبة ملن كان مستمًعا 

 .من المستمعرد السالم يف أثناء الخطبة وال يجوز 

 ابن العثيمين اإلمام قال  (11 /110 :) ال يجوز لإلنسان أن يرد السالم

على من سلم عليه واإلمام يخطب, ولكن إزالة لما قد يقع يف نفسه من عدم الرد فإنه 

من الخطبة ينبغي أو يجب أن يرد عليه السالم, ويقول له: إن  إذا انتهى الخطيب

ا, ولهذا يحرم يف أثناء الخطبة ابتداء  الخطبة ليست محاًل  للسالم ال ابتداء وال ردًّ

                                                           

(, 32) "فضل الصالة على النبي"يل القاضي يف (, وإسماع3041(, الرتمذي )1731أخرجه أحمد ) (1)

(, وابن 2990والطرباين )       (,808(, وابن حبان )1771(, , وأبو يعلى )9100) "الكربى"والنسائي يف 

( و 1017) "شعب اإليمان"(, والبيهقي يف 1/048(, والحاكم )392) "عمل اليوم والليلة"السني يف 

 (.0حمه اهلل يف اإلرواء )(, وصححه اإلمام األلباين ر1019)

 (.1292(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )3040أخرجه الرتمذي ) (2)
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 ـاه .السالم ورد السالم, ألن اإلنسان مأمور باإلنصات

  :حكم تشميت العاطس يف وقت خطبة اجلمعة 

يف نفسه, فال  الجمعة وحمد اهلل إذا عطس الخطيب, أو المصلي يف خطبة و

 وقت سماع للذكر, فال ينبغي أن يشغل عنه بغيره. يشمت, ألن هذا الوقت

 ( 024/ 4قال النووي يف المجموع شرح المهذب :) 

  :َوفِي َتْشِميِت اْلَعاطِِس َثاَلَثُة َأْوُجهٍ  

ِحيُح  اَلمِ اْلَمنُْصوُص  :الصَّ   .َتْحِريُمُه َكَردِّ السَّ

ٍط بِِخاَلِف اْلُمَسلِّمِ  :َوالثَّانِي َنَُّه َغْيُر ُمَفرِّ
ِ
  .اْستِْحَباُبُه أل

َنَُّه َواِجب  َواَل  :َوالثَّالُِث 
ِ
اَلُم أل   َوْجًها َأنَُّه ُيَرد  السَّ

افِِعي َيُجوُز َواَل ُيْسَتَحب  َوَحَكى الرَّ

ُت اْلَعاطُِس  َنَُّه ُسنَّة   ؛ُيَشمَّ
ِ
ْنَصاُت اْلَواِجُب  ,أل َوإَِذا ُقْلنَا اَل ُيْحَرُم اْلَكاَلُم  ,َفاَل ُيْتَرُك َلَها اإْلِ

اَلمِ   .َوالتَّْشِميُت باَِل ِخاَلٍف , َجاَز َرد  السَّ

 .لُِعُموِم اأْلَْمِر بِهِ  ؛َوُيْسَتَحب  التَّْشِميُت َعَلى َأَصحِّ اْلَوْجَهْينِ 

نَْصاَت آَكُد مِنُْه َفإِنَُّه ُمْخَتَلف  فِي ُوُجوبِهِ  :َوالثَّانِي َنَّ اإْلِ
ِ
  .اَل ُيْسَتَحب  أل

اَلُم َفِفيِه َثاَلَثُة َأْوُجهٍ  ا السَّ   :َوَأمَّ

 .َيُجوُز َواَل ُيْسَتَحب  َوبِِه َقَطَع إَماُم اْلَحَرَمْينِ  :َأَحُدَها

 .ُيْسَتَحب   : َوالثَّانِي

َحُه  ,َوَهَذا ُهَو اأْلََصح   ,َيِجُب  :َوالثَّالُِث  ِّ َوَصحَّ
ِه فِي ُمْخَتَصِر اْلُمَزنِي َوُهَو َظاِهُر َنصِّ

ُه فِيَمْن َيْسَمُع اْلُخْطَبةَ    ـاه .اْلَبَغِوّي َوآَخُروَن َهَذا ُكل 

 يفسر حديث أبي هريرة  أن حديث ابن عباس  :أي «وهو يفسر» قوله:

 الذي جاء بعده.

ا حديث أبي هريرة » قوله:  .ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي  :أي «مرفوع 
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لجارك يف المسجد يف الجلوس, وال يلزم من  :أي «إذا قلت لصاحبك» قوله:

 ذلك أن يكون صديقك, 

 .اسكت :أي «أنصت» قوله:

الم, هبذا القيد, فليس يف كل اليوم يحرم الك: «يوم الجمعة واْلمام يخطب» قوله:

 .وإنما يف حال الخطبة

 هو الشيء الذي ال عربة به, والفضول من األمر.واللغو:  «فقد لغوت» قوله:

  اْخَتَلَف اْلُعَلَماُء فِي ُوُجوِب  :(21/ 2االستذكار )قال ابن عبد الرب يف

َمامِ  ْنَصاِت َعَلى َمْن َشِهَد اْلُخْطَبَة إَِذا َلْم َيْسَمْعَها لُِبْعِدِه مَِن اإْلِ   :اإْلِ

:َفَذَهَب َمالِك  
 
  َوالثَّْوِري  َوَأُبو َحنِيَفَة َوَأْصَحاُبُه َواأْلَْوَزاِعي

افِِعي  إَِلى َوالشَّ

 .سمع أو لم يسمع ,َأنَّ اْلَكاَلَم اَل َيُجوُز لُِكلِّ َمْن َشِهَد الخطبة

 ."اْسَتِمُعوا َوَأْنِصُتوا" :َيُقوُل فِي ُخْطَبتِهِ --َوَقْد َكاَن ُعْثَماُن 

امِِت َفإِنَّ  ِذي اَل َيْسَمُع َلُه مَِن اأْلَْجِر مِْثُل َما لِْلُمْسَتِمِع الصَّ  .اْلُمنِْصَت الَّ

اَلَة بَْعَد " :-- بن َعبَّاسٍ ابن عمر واَوَعِن  َأنَُّهَما َكاَنا َيْكَرَهاِن اْلَكاَلَم َوالصَّ

َمامِ  َحاَبةِ  ,"ُخُروِج اإْلِ  .-- َواَل ُمَخالَِف لَِهُؤاَلِء مَِن الصَّ

 َوَمْن َتاَبَعهُ 
ِّ
ْعبِي  .َفَسَقَط َقْوُل َمْن َقاَل بَِقْوِل الشَّ

اٍد َعْن إِبَْراِهيَم َقاَل  اِق َعِن الثَّْوِريِّ َعْن َحمَّ زَّ إِنِّي أَلَْقَرُأ ِحْزبِي إَِذا َلْم " :َوَذَكَر َعْبُد الرَّ

َماَم بِاْلُخْطَبِة َيْوَم اْلُجُمَعةِ   ."َأْسِمِع اإْلِ

َماُم َعَلى اْلِمنَْبرِ " :َرْيٍج َعْن َعَطاٍء َقاَل وعن بن ُج  َوإِْن َكاَن  ,َيْحُرُم اْلَكاَلُم َما َكاَن اإْلِ

 
ِ
 ."َوَيْوُم عرفة والعيدين كذلك يف الخطبة :َقاَل  ,َقْد َذَهَب فِي َغيِْر ِذْكِر اهلل

 َيْوَم اْلُجُمَعِة َوَأنَا ُقْلُت لَِعَطاٍء ُأَسبُِّح َوُأَهلُِّل َوَأْدُعو ا :بن ُجَرْيٍج اقال 
ْ
هلَل فِي َنْفَسي

َء اْلَيِسيرَ  ,اَل  :َقاَل  ,َأْعِقُل اْلُخْطَبةَ 
ْ
ي  ."َواْجَعْلُه َبْينََك َوَبْيَن َنْفِسَك  ,إاِلَّ الشَّ
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َماَم ُأَسبُِّح َوُأَهلُِّل َوَأْدُعو اهلَل لِنَْفِسي  :ُقْلُت  َْهلِي لَِعَطاٍء ُكنُْت اَل َأْسَمُع اإْلِ
ِ
َوأل

يِهْم بَِأْسَمائِِهْم َقاَل    .َنَعمْ  :َوُأَسمِّ

ْهِري   َماُم َيْخُطُب َقاَل  :َوَعْن َمْعَمٍر َقاَل ُسئَِل الز  َكاَن "َعِن التَّْسبِيِح َوالتَّْكبِيِر َواإْلِ

ْمِت   ."ُيْؤَمُر بِالصَّ

 فِي  :ُقْلُت 
ِ
َماُم فِي َغْيِر ِذْكِر اهلل  ."َتَكلَّْم إِْن ِشْئَت " :اْلُجُمَعِة َقاَل َفإِْن َذَهَب اإْلِ

ْث " :َقاَل َمْعَمر  َوَقاَل َقَتاَدةُ  ُثوا َفاَل ُتَحدِّ  ."إِْن َحدَّ

 .َوَقْد َمَضى فِي التَّْمِهيِد مِْن َهَذا َكثِير  

 َواْلَمْوِعَظِة َأنْ 
ِ
َماُم فِي َغيِْر ِذْكِر اهلل ْن َيَرى َأنَُّه إَِذا َأَخَذ اإْلِ ْيُث ْبُن َسْعٍد  َومِمَّ َيَتَكلََّم اللَّ

َبْيرِ   ْبُن ُعْرَوةَ  ,َوُعْرَوُة ْبُن الز 
ِ
 .َواأْلََسانِيُد َعنُْهْم فِي التَّْمِهيدِ , َواْبنُُه َعْبُد اهلل

 الخرساين َفَقااَل 
ِ
ا ِعْكِرَمُة َوَعَطاُء ْبُن َعبِْد اهلل َماُم َيْخُطُب فَ " :َوَأمَّ َقْد َمْن َقاَل َصٍه َواإْلِ

 ."َلَغا َوَمْن َلَغا َفاَل ُجُمَعَة َلهُ 

ِذي َشاَهَد اْلُخْطَبَة َصامًِتا :َقاَل َأُبو ُعَمرَ  َأْي اَل ُجُمَعَة َلُه مِْثَل  ,ُيِريُد فِي َتَماِم َأْجِر الَّ

َنَّ اْلُفَقَهاَء فِي َجِميِع اأْلَْمَصاِر َيُقوُلوَن إِ  ؛ُجُمَعِة َهَذا َواهلُل َأْعَلمُ 
ِ
نَّ ُجُمَعَتُه ُمْجِزَية  عنه أل

 .اوال يصلي أربعً 

 ."َمْن َلَغا َكاَنْت َصاَلُتُه ُظْهًرا َيْعنِي فِي اْلَفْضلِ ": بن َوْهٍب اقال 

 ."َوَلْم َتُكْن َلُه ُجُمَعة  وحرم فضلها" :َقاَل 

ْنَساِن َحتَّى َيِجَب َعَلْيِه َهْل َتْعَلُم َشْيًئا َيْقَطُع ُجُمَعَة " :ُقْلُت لَِعَطاءٍ  :وقال بن ُجَرْيٍج  اإْلِ

 َأْرَبًعا مِْن َكاَلٍم َأْو َتَخطِّي ِرَقاِب النَّاِس َأْو َغْيِر َذلَِك 
َ
 ."اَل  :َقاَل  ,َأْن ُيَصلِّي

اَلَة َوإِْن َكاَنْت َقُصَرْت لِْلُخْطَبِة َكَما َزَعَم َبْعُض  ؛َوَعَلى َهَذا َجَماَعُة اْلُفَقَهاءِ  َنَّ الصَّ
ِ
أل

ْحَراِم مِنَْها ,اْلُفَقَهاءِ  َفَقْد ُيْدِرُك اْلُمَصلِّي مَِن اْلُجُمَعِة  ,َفإِنََّها اَل ُيْفِسُدَها َما َكاَن َقْبَل اإْلِ

 ـاه .ْكَعَتْينِ َرْكَعًة َوَتُفوُتُه اْلُخْطَبُة َفُتْجِزيِه َصاَلُة رَ 
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 تحية المسجد واإلمام يخطب

يُّ »َقاَل:  -  - َجابِرٍ  َوَعنْ ) – 403
, َوالنَّب 

 - ملسو هيلع هللا ىلص -َدَخَل َرُجٌل َيْوَم اْلُجُمَعة 

يَْت »َيْخُطُب, َفَقاَل:   (.َعَلْيهِ  ُمتََّفق   .(1) «ُقْم َفَصلِّ َرْكَعَتيْن  »: َقاَل  .اَل : َقاَل  «?َصلَّ

 الشرح: 

 لبيان مشروعية تحية المسجد واإلمام يخطب. الحديث المصنف ساق 

 وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوهبا.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ال يجوز أن يصلي تحية المسجد واإلمام يخطب 

 للجمعة.

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  }: واستدلوا بقول اهلل 

 .[204األعراف: ] {ۅ

 سيشغل عن سماع الخطبة.فإنه واإلمام يخطب,  صلى وزعموا أن من

َماُم »: ملسو هيلع هللا ىلصواستدلوا بقول النبي  ْت َيْوَم اْلُجُمَعة  َواْْل  ب َك: َأْنص  إ َذا ُقْلَت ل َصاح 

 .المتفق عليه هريرة  , كما يف حديث أبي«َيْخُطُب, َفَقْد َلَغْوَت 

 يف خطبته. والقارئ يف تحية المسجد ال يقال فيه أنه ممن أنصت لإلمام

 ما ذكرتم:عارض ال ي فيقال لهم:

هو  ملسو هيلع هللا ىلصألن النهي إنما هو عن الكالم الذي ال مدخل فيه إلى صالة, وإال فالنبي 

فكل هذا شرع من عند اهلل وهو الذي أمر بالصالة وقت الخطبة, الذي أمر باإلنصات, 

. 

إذا صعد الخطيب المنرب,  " ما جاء من حديث ابن عمر بعلى ذلك واستدلوا 

                                                           

 .(970)ومسلم  (,831)أخرجه البخاري  (1)



 
 

364 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ."فال صالة وال كالم 

  قال اإلمام األلباين ( 97يف الضعيفة :).حديث باطل 

قد اشتهر هبذا اللفظ على األلسنة وعلق على المنابر وال أصل له! وإنما رواه 

إذا دخل أحدكم المسجد  "عن ابن عمرو مرفوعا بلفظ:  "الكبير  "الطرباين يف 

وفيه أيوب بن هنيك, قال  "منرب فال صالة وال كالم, حتى يفرغ اإلمام واإلمام على ال

سمعت أبي يقول: هو ضعيف  :(1/1/208) "الجرح والتعديل  "ابن أبي حاتم يف 

الحديث, سمعت أبا زرعة يقول: ال أحدث عن أيوب ابن هنيك, ولم يقرأ علينا 

 حديثه. 

 وقال: وهو منكر الحديث. 

 وهو مرتوك, ضعفه جماعة. :(194/  2) "المجمع  "وقال الهيثمي يف 

وإنما حكمت على الحديث بالبطالن ألنه مع ضعف سنده يخالف ثم قال: 

 حديثين صحيحين: 

 . «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج اْلمام فليصل ركعتين»: ملسو هيلع هللا ىلصقوله األول: 

 من حديث جابر.  "صحيحيهما  "أخرجه البخاري ومسلم يف 

يخطب, فقال له:  ملسو هيلع هللا ىلصجاء سليك الغطفاين ورسول اهَّلل »رى عنه قال: ويف رواية أخ

إذا جاء أحدكم يوم الجمعة », ثم قال: «يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما»

( 10 - 14/  3, أخرجه مسلم )«واْلمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما

 (.1023) "صحيح أبي داود  "وغيره, وهو مخرج يف 

إذا قلت لصاحبك: أنصت, يوم الجمعة واْلمام يخطب فقد »: ملسو هيلع هللا ىلصه قولاآلخر: 

 (.118) "اإلرواء  ", متفق عليه, وهو مخرج يف «لغوت

بتأكد أداء الركعتين بعد خروج اإلمام, بينما حديث الباب فالحديث األول صريح 
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ينهي عنهما! فمن الجهل البالغ أن ينهي بعض الخطباء عنهما من أراد أن يصليهما 

, وإين ألخشى على مثله أن يدخل يف وعيد ملسو هيلع هللا ىلصوقد دخل واإلمام يخطب خالفا ألمره 

 ڑ} قوله:و [10 – 8]العلق:  {ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ}قوله تعالى: 

 . [13:]النور {ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

هذا نص ال يتطرق إليه التأويل, وال أظن عالما يبلغه : ولهذا قال النووي 

 ويعتقده صحيحا فيخالفه.

أن الكالم واإلمام ال  «واْلمام يخطب» قوله:والحديث اآلخر يدل بمفهوم 

 .يخطب ال مانع منه, ويؤيده جريان العمل عليه يف عهد عمر 

إهنم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب "كما قال ثعلبة بن أبي مالك: 

  على المنرب حتى يسكت المؤذن, فإذا قام عمر على المنرب لم يتكلم أحد حتى

/  1( والطحاوي )121/  1) "موطئه  ", أخرجه مالك يف "يقضي خطبتيه كلتيهما

 ح.( وإسناد األولين صحي201/  1) "العلل  "( والسياق له, وابن أبي حاتم يف 217

فثبت هبذا أن كالم اإلمام هو الذي يقطع الكالم, ال مجرد صعوده على المنرب, 

وأن خروجه عليه ال يمنع من تحية المسجد, فظهر بطالن حديث الباب, واهلل تعالى 

 ـهاهو الهادي للصواب. 

 .هو ابن عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري : «عن جابر» قوله:

من حديث َجابِِر ْبِن وقد صرح به يف مسلم: : «الجمعةقال دخل رجل يوم » قوله:

, َقاَل: َجاَء ُسَلْيك  
ِ
  َعْبِد اهلل

ِ
 َيْوَم اْلُجُمَعِة, َوَرُسوُل اهلل

 
َيْخُطُب, َفَجَلَس,  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَغَطَفانِي

ْز ف يه َما»َفَقاَل َلُه:  , َوَتَجوَّ  .(1) «َيا ُسَلْيُك ُقْم َفاْرَكْع َرْكَعَتْين 

                                                           

 (.970أخرجه مسلم ) (1)
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 .ملسو هيلع هللا ىلصيف حال خطبة النبي  :أي «يخطب ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي » قوله:

 .«صليت؟» قوله:

 .«أصليت»ويف رواية: 

 .«يا سليك أصليت ركعتين»ويف رواية: 

 .«قال: َّل, قال: قم فصل ركعتين» قوله:

 .«خفيفتين»يف رواية:  زاد البخاري 

 .«وتجوز فيهما»ويف رواية مسلم: 

َباُب َمْن َجاَء َواإِلَماُم َيْخُطُب َصلَّى "يف صحيحه:  وقد بوب اإلمام البخاري 

 ."َرْكَعَتْيِن َخِفيَفَتْينِ 

من طريق  :مسلمما يف  صالة تحية المسجد واإلمام يخطبومما يستدل به على 

ُثَك َما َسِمْعُت مِْن َأبِي َسِعيٍد َوَرَأْيُت مِنُْه َقاَل: َبْينَ  اُن, َأَنا ُأَحدِّ مَّ َما َأَنا َمَع َأبِي َصالٍِح السَّ

ٍء َيْسُتُرُه مَِن النَّاِس, إِْذ َجاَء َرُجل  َشابٌّ مِْن  -  -َسِعيٍد  ْ
ُيَصلِّي َيْوَم اْلُجُمَعِة إَِلى َشي

يَْن َبنِي َأبِي ُمَعيٍْط َأَراَد َأْن َيْجتَاَز َبْيَن َيَدْيِه, َفَدَفَع فِي َنْحِرِه َفنََظَر َفَلْم َيِجْد َمَساًغا, إاِلَّ بَ 

ْفَعِة اأْلُوَلى, َفَمَثَل َقائًِما, َفنَاَل مِْن َأبِي  َيَدْي َأبِي َسِعيٍد َفَعاَد, َفَدَفَع فِي َنْحِرِه َأَشدَّ مَِن الدَّ

, َقاَل: َوَدَخَل َأُبو 
َ
َسِعيٍد, ُثمَّ َزاَحَم النَّاَس, َفَخَرَج َفَدَخَل َعَلى َمْرَواَن َفَشَكا إَِلْيِه َما َلِقي

ْبِن َأِخيَك َجاَء َيْشُكوَك. َفَقاَل َأُبو َسِعيٍد:  َسِعيدٍ 
ِ
َعَلى َمْرَواَن, َفَقاَل َلُه َمْرَواُن: َما َلَك َوال

 
ِ
, َفَأَراَد َأَحٌد »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهلل َن النَّاس 

إ َذا َصلَّى َأَحُدُكْم إ َلى َشْيٍء َيْسُتُرُه م 

,  َفإ ْن َأَبى َفْليَُقات ْلُه, َفإ نََّما ُهَو َشْيَطانٌ  َأْن َيْجَتاَز َبْيَن َيَدْيه 
 . (1) «َفْلَيْدَفْع ف ي َنْحر ه 

 .واهلل أعلم, تحية المسجد, فال داعي للتكرار وقد تقدم الكالم على

          

                                                           

 (.000أخرجه مسلم ) (1)
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 بما يقرأ في صالة الجمعة

يَّ »: -- ;اْبِن َعبَّاسٍ  َوَعنِ ) – 404
َكاَن َيْقَرُأ ف ي َصََلة  اْلُجُمَعة   - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب 

ينَ  , َواْلُمنَاف ق   (.ُمْسلِم   َرَواهُ  .(1) «ُسوَرَة اْلُجُمَعة 

:»: --الن ْعَماِن ْبِن َبِشيرٍ  َعنِ )َوَلُه:  – 400 يَدْين  َوف ي اْلُجُمَعة  ب ـ  َكاَن َيْقَرُأ ف ي اْلع 

 (.(2) [1:]الغاشية {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}, َو [1:]األعلى {ڻ ڻ ڻ ڻ ں}

 الشرح: 

 يف صالة الجمعة. لبيان ما يقرأ به الحديثين المنصف ساق 

 وهذا على السنية والندب واالستحباب.

 .جازولو قرأ غير ذلك من اآليات, والسور, 

 ٻ ٻ ٻ ٱ}أي:  «كان يقرأ يف صَلة الجمعة سورة الجمعة ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله:

 .[1:]الجمعة {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 بالكسر, وذكرها هنا على اإلضافة. :أي «والمنافقين» قوله:

 على الحكاية., ف"سورة الجمعة والمنافقون"ومن قرأها بالضم: 

ول  اهَّلل  ُس َخَرْجنَا َمَع رَ »,  َيُقوُل: -  -من حديث َزْيَد ْبَن َأْرَقَم يف الصحيحين: و

ةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص دَّ
َْصَحابِِه: اَل ُتنِْفُقوا َعَلى َمْن  «ف ي َسَفرٍ َأَصاَب النَّاَس ف يه  ش 

ِ
 أل
ٍّ
 ْبُن ُأَبي

ِ
َفَقاَل َعبُْد اهلل

 قَِراَءُة َمْن َخَفَض َحْوَلُه, َوَقاَل: 
َ
: َوِهي وا مِْن َحْولِِه, َقاَل ُزَهْير   َحتَّى َينَْفض 

ِ
ِعنَْد َرُسوِل اهلل

  [9:]المنافقون {ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ}
َّ
َقاَل: َفَأَتيُْت النَّبِي

 َفَسَأَلُه َفاْجَتَهَد َيِمينَُه َما َفَعَل, َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص
ٍّ
 ْبِن ُأَبي

ِ
, َفَأْخَبْرُتُه بَِذلَِك َفَأْرَسَل إَِلى َعْبِد اهلل

                                                           

 .(978)أخرجه مسلم  (1)

 .(979)أخرجه مسلم  (2)
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ِ
ة  َحتَّى َأْنَزَل اهلُل َتْصِديِقي  ملسو هيلع هللا ىلصَكَذَب َزْيد  َرُسوَل اهلل ا َقاُلوُه ِشدَّ َقاَل: َفَوَقَع فِي َنْفِسي مِمَّ

يُّ »َقاَل: ُثمَّ  [1:ن]المنافقو {گ ک ک}
َر َلُهمْ  ملسو هيلع هللا ىلصَدَعاُهُم النَّب  , َقاَل: «ل َيْسَتْغف 

ْوا ُرُءوَسُهْم, وَقْوُلُه  َوَقاَل: َكاُنوا ِرَجااًل َأْجَمَل  [4:]المنافقون {ائەئ ائ ى}َفَلوَّ

ءٍ 
ْ
 .(1) "َشي

اْسَتْخَلَف َمْرَواُن َأَبا ُهَرْيَرَة َعَلى اْلَمِدينَِة, "وجاء َعِن اْبِن َأبِي َرافٍِع, َقاَل: ويف مسلم: 

ْكَعِة  َة, َفَصلَّى َلنَا َأُبو ُهَرْيَرَة اْلُجُمَعَة, َفَقَرَأ َبْعَد ُسوَرِة اْلُجُمَعِة, فِي الرَّ َوَخَرَج إَِلى َمكَّ

ُقوَن, َقاَل: َفَأْدَرْكُت َأَبا ُهَرْيَرَة ِحيَن اْنَصَرَف, َفُقْلُت َلُه: إِنََّك اآْلِخَرِة: إَِذا َجاَءَك اْلُمنَافِ 

 ْبُن َأبِي َطالٍِب َيْقَرُأ بِِهَما بِاْلُكوَفِة, َفَقاَل َأُبو ُهَرْيَرَة: 
 
إ نِّي »َقَرْأَت بُِسوَرَتْيِن َكاَن َعلِي

ْعُت َرُسوَل اهَّلل   َما َيْوَم املسو هيلع هللا ىلصَسم   .(2) "«ْلُجُمَعة  , َيْقَرُأ ب ه 

 لمسلم يف صحيحه. :أي «وله» قوله:

 ., أنصاريان هو وأبوه صحابيان: «عن النعمان بن بشير» قوله:

 يف عيد األضحى, ويف عيد الفطر. :أي «كان يقرأ يف العيدين» قوله:

 يف صالة الجمعة. :أي «ويف الجمعة» قوله:

 األعلى.ويقال لها أيًضا: سورة : « {ڻ ڻ ڻ ڻ ں}بـ» قوله:

 يف صالة الجمعة ملسو هيلع هللا ىلصوهذه هي الكيفية الثانية لقراءة النبي 

 ويقال لها أيًضا: سورة الغاشية.: «{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}و» قوله:

اُك ْبُن َقيٍْس إَِلى أيًضا:  مسلم ويف  حَّ , َقاَل: َكتََب الضَّ
ِ
 ْبِن َعبِْد اهلل

ِ
َعْن ُعبَيِْد اهلل

  - -الن ْعَماِن ْبِن َبِشيٍر 
ِ
ٍء َقَرَأ َرُسوُل اهلل

ْ
َيْوَم اْلُجُمَعِة, ِسَوى ُسوَرةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَيْسَأُلُه: َأيَّ َشي

                                                           

 (.2772(, ومسلم )4800أخرجه البخاري ) (1)

 (.977أخرجه مسلم ) (2)
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 .(1) «َكاَن َيْقَرُأ َهْل َأَتاكَ »اْلُجُمَعِة؟ َفَقاَل: 

 يف صالة الجمعة. ملسو هيلع هللا ىلصوهذه هي الكيفية الثالثة يف قراءة النبي 

ولما  هذه السورة لما فيها من التذكير, ولما فيها من الوعظ, ملسو هيلع هللا ىلصواختار النبي 

 والحمد هلل رب العالمين. واهلل أعلم,,حوته من الفضائل والشمائل 

 

          

  

                                                           

 (.979أخرجه مسلم ) (1)
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 إذا اجتمع عيد وجمعة 

  -  -َزْيِد ْبِن َأْرَقَم  َوَعنْ ) – 401
 
َص فِي  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َصلَّى النَّبِي اْلِعيَد, ُثمَّ َرخَّ

َحُه  .(1) «َفْلُيَصلِّ  َمْن َشاَء َأْن ُيَصلِّيَ »اْلُجُمَعِة, َفَقاَل:  , َوَصحَّ َرَواُه اْلَخْمَسُة إاِلَّ التِّْرمِِذيَّ

 (.اْبُن ُخَزْيَمةَ 

 الشرح: 

  .ساق المصنف الحديث لبيان حكم صالة الجمعة إذا كانت يف يوم عيد

 ., كما تقدمصحابي جليل, نزل يف شأنه القرآن: «زيد بن أرقم » قوله:

 إما عيد الفطر, أو األضحى.: «العيد ملسو هيلع هللا ىلصصلى النبي » قوله:

 .إذ أنه ليس للمسلمين إال هذين العيدين, كما سيأيت إن شاء اهلل 

 رخص يف حضورها لغير اإلمام. :أي «ثم رخص يف الجمعة» قوله:

 من الحاضرين. هاال تفوت الجمعة من أراد وأما اإلمام فإنه يجمع حتى

 ثم إن حضور الجمعة لمن صلى العيد مع اإلمام رخصة.

أن الجمعة عزيمة, وحضورها يف مثل هذه الحالة أولى من التخلف  :الذي يظهرو

 عنها.

فال إثم عليه, ويصليها ظهًرا يف بيته, أو يف مسجد آخر ال تقام فيه  إال أن من تخلف

 الجمعة.

                                                           

وابن خزيمة  (,18319)وأحمد  (,1310)وابن ماجه  (,1081)والنسائي  (,1070)أخرجه أبو داود  (1)

باين وصححه اإلمام األل«. التقريب», ويف سنده إياس بن أبي رملة مجهول, كما قال الحافظ يف (1414)

 .  (891رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )

إن صح الخرب فإين ال أعرف »خالف ما يف النص حيث قال: « وصححه ابن خزيمة»قول الحافظ: «: تنبيه»

 «. إياس بن أبي رملة بعدالة وال جرح
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  من مل حيضر اجلمعة:حكم 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك اليوم الذي يجتمع فيه عيد وجمعة, ليس فيه 

 صالة ظهر لمن لم يشهد الجمعة.

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  هذا قول ضعيف, وال دليل عليه يثبتو

 عدم حضور الجمعة, وليست عن الصالة نفسها. يففإن الرخصة 

صلى معة مع اإلمام رجع إلى األصل ووالجمعة بداًل عن الظهر؛ فإن لم يصِل الج

 الظهر.

 ومن لم يصِل الظهر لم يصِل خمس صلوات واجبات مفروضات.

 فقد كان من هديه أنه يصلي العيد, ويصلي الجمعة أيًضا. ملسو هيلع هللا ىلصوأما النبي 

َيْقَرُأ ف ي  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  », َقاَل: من حديث الن ْعَماِن ْبِن َبِشيٍر  :مسلمفي ف

, َوف ي اْلُجُمَعة  ب ـ يَدْين   ٹ ٿ ٿ}, وَ [1:]األعلى {ڻ ڻ ڻ ڻ ں}اْلع 

َما », َقاَل: «[1:]الغاشية {ٹ ٹ ٍد, َيْقَرُأ ب ه  يُد َواْلُجُمَعُة, ف ي َيْوٍم َواح  َوإ َذا اْجَتَمَع اْلع 

ََلَتْين   ي الصَّ
ا ف   .(1) «َأْيض 

َبْيِر فِي : ويف سنن أبي داود  من حديث َعَطاِء ْبِن َأبِي َرَباٍح, َقاَل: َصلَّى بِنَا اْبُن الز 

ْينَا َل النََّهاِر, ُثمَّ ُرْحنَا إَِلى اْلُجُمَعِة, َفَلْم َيْخُرْج إَِلْينَا َفَصلَّ  َيْوِم ِعيٍد, فِي َيْوِم ُجُمَعٍة َأوَّ

ا َقِدَم َذَكْرَنا َذلَِك َلُه, َفَقاَل: ُوْحَداًنا, َوَكاَن اْبُن َعبَّاٍس بِالطَّائِِف, َفلَ  نَّةَ »مَّ  .(2) «َأَصاَب السُّ

َر اْلُخُروَج َحتَّى »يف سننه:  ولفظ النسائي  َبْير  َفَأخَّ  اْبن  الزُّ
يَدان  َعَلى َعْهد  اْجَتَمَع ع 

لنَّاس  َيْوَمئ ٍذ َتَعاَلى النََّهاُر, ُثمَّ َخَرَج َفَخطََب َفَأَطاَل اْلُخْطَبَة, ُثمَّ َنَزَل َفَص 
لَّى َوَلْم ُيَصلِّ ل 

                                                           

 (.979أخرجه مسلم ) (1)

(, 892مام األلباين رحمه اهلل )(, وهو يف صحيح أبي داود لإل1082(, والنسائي )1071أخرجه أبو داود ) (2)

 (. 128وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

نَّةَ «اْلُجُمَعةَ  ْبِن َعبَّاٍس َفَقاَل: َأَصاَب الس 
ِ
 «., َفُذكَِر َذلَِك ال

 لم يصِل الظهر, فقد يكون صلى يف بيته. وليس يف هذا أن عبد اهلل بن الزبير 

 الظهر.وال ترتك ثوابت األدلة بمثل هذا األثر الذي لم يصرح بعدم صالة 

أن الجمعة إذا لم تشهد من بعض الناس أخًذا بالرخصة,  :فاألقرب يف هذه المسألة

 فعليهم وجوًبا أن يصلوها ظهًرا.

 ( 271/ 10قال ابن عبد الرب يف التمهيد :) َوَهَذا ُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن َصلَّى

ْخَصَة  َبْيِر فِي َبْيتِِه َوَأنَّ الر  ْهَر اْبُن الز  ْجتَِماَعْيِن لَِما فِي َذلَِك مَِن الظ 
ِ
َوَرَدْت فِي َتْرِك اال

ْهَر َتْسُقطُ  ِة اَل َأنَّ الظ    .اْلَمَشقَّ

 
ِّ
امِي  َعْن إَِياِس ْبِن َأبِي َرْمَلَة الشَّ

ِّ
ا َحِديُث إِْسَرائِيَل َعْن ُعثَْماَن ْبِن اْلُمِغيَرِة الثََّقِفي َوَأمَّ

َيَة ْبَن َأب ي ُسْفَياَن َيْسَأُل َزْيَد ْبَن َأْرَقَم » :َقاَل  ْدُت ُمَعاو  ْدَت َمَع َرُسول  --َشه  َهْل َشه 

َص ف ي  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل   يَد ُثمَّ َرخَّ
يَدْين  اْجَتَمَعا ف ي َيْوٍم َقاَل َنَعْم َقاَل َفَكْيَف َصنََع َقاَل َصلَّى اْلع  ع 

َي َفْلُيَصلِّ اْلُجُمَعة  َفَقاَل َمْن َشاَء َأْن يُ    .«َصلِّ

ِد ْبِن َكثِيٍر َعْن  ,َوَهَذا اْلَحِديُث َلْم َيْذُكْرُه اْلُبَخاِري   َوَذَكَرُه َأُبو َداُوَد َعْن ُمَحمَّ

  .إِْسَرائِيَل 

ٍّ َعِن اْبِن َمْهِديٍّ َعْن إِْسَرائِيَل َوَلْيَس فِيِه َدلِ 
  َعْن َعْمِرو بِْن َعلِي

يل  َعَلى َوَذَكَرُه النََّسائِي

َص فِي ُشُهودَِها ,ُسُقوِط اْلُجُمَعةِ    .َوإِنََّما فِيِه َدلِيل  َأنَُّه َرخَّ

ُل فِي َذلَِك  َص بِِه َمْن َلْم َتِجِب اْلُجُمَعُة َعَلْيهِ  :َوَأْحَسُن َما ُيَتَأوَّ ْن  ,َأنَّ اأْلََذاَن ُرخِّ مِمَّ

  .َشِهَد َذلَِك اْلِعيَد َواهلُل َأْعَلمُ 

َلْم َيُجْز لُِمْسلٍِم َأْن َيْذَهَب إَِلى ُسُقوِط  ,اْحَتَمَلْت َهِذِه اآْلَثاُر مَِن التَّْأِويِل َما َذَكْرَنا َوإَِذا

ْن َوَجَبْت َعَلْيهِ  َنَّ اهلَل  ؛َفْرِض اْلُجُمَعِة َعمَّ
ِ
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :َيُقوُل  أل

َوَلْم َيُخصَّ اهلُل َوَرُسوُلُه َيْوَم , [8:]الجمعة {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
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ُتهُ    .ِعيٍد مِْن َغيِْرِه مِْن َوْجٍه َتِجُب ُحجَّ

نَِّة  ْهِر اْلُمْجَتَمِع َعَلْيِهَما فِي اْلكَِتاِب َوالس  َفَكْيَف بَِمْن َذَهَب إَِلى ُسُقوِط اْلُجُمَعِة َوالظ 

ْجَماعِ  َْهِل اْلِعْلِم بِاْلَحِديِث  ؛َواإْلِ
ِ
 ـاه .بَِأَحاِديَث َلْيَس مِنَْها َحِديث  إاِلَّ َوفِيِه َمْطَعن  أل

من شاء أن يصلي الجمعة مع الناس  :أي «من شاء أن يصلي فيصل» قوله:

 فليصلها. 

 .ومن شاء أن يصلي ظهًرا فليصلها

 .واهلل أعلم
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 النافلة بعد الجمعة

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 407
ِ
إ َذا َصلَّى َأَحُدُكُم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ا  (.َرَواُه ُمْسلِم   .(1) «اْلُجُمَعَة َفْلُيَصلِّ َبْعَدَها َأْرَبع 

 الشرح: 

 لبيان سنية الصالة بعد الجمعة.الحديث:  المصنف ساق 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفيه شيء عن النبي  الصالة قبل الجمعة بعدد معين لم يثبتو

 .يصلي ضحى, أو نافلة مطلقةف, صلي ما شاء من الركعات دون تحديدوله أن ي

 : مسلمفي ف
 
 من حديث َسْلَماُن الَفاِرِسي

ِ
َمن  اْغَتَسَل »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َهنَ  ْن ُطْهرٍ, ُثمَّ ادَّ
َر ب َما اْسَتَطاَع م  , َوَتَطهَّ

ْق  َيْوَم الُجُمَعة  ْن ط يٍب, ُثمَّ َراَح َفَلْم ُيَفرِّ َأْو َمسَّ م 

َر َلُه َما َبْينَُه َوَبْيَن الُجُمعَ 
َماُم َأْنَصَت, ُغف  َب َلُه, ُثمَّ إ َذا َخَرَج اْل 

, َفَصلَّى َما ُكت  ة  َبْيَن اْثنَْين 

 .(2)«اْلُْخَرى

 .«فصلى ما كتب له ثم إذا خرج اْلمام أنصت»والشاهد: 

ومن شهد  يدخل يف هذا الرجال, والنساء,: «صلى أحدكم الجمعة إذا» قوله:

 الصبيان المميزين.الجمعة, من العبيد, و

أربع ركعات, فإن شاء بتسليم واحد فعل, وإن  :أي «فليصٍل بعدها أربع ا» قوله:

 شاء أن يسلم يف كل ركعتين فعل.

 ْبِن ُعَمَر  :مسلمويف 
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِ
َع َصاَلِة َرُسوِل اهلل , ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَُّه َوَصَف َتَطو 

                                                           

 .(991)أخرجه مسلم  (1)

 (.810أخرجه البخاري ) (2)
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 َحتَّى َينَْصر َف, َفُيَصلِّي َرْكَعَتْين  ف ي َبْيت ه  »َقاَل: 
 . (1)«َفَكاَن ََّل ُيَصلِّي بَْعَد الُْجُمَعة 

 َحتَّى َينَْصر َف, َفُيَصلِّي » :مسلملفظ يف يف و
 .(2) «َرْكَعَتْين  َوَكاَن َّلَ ُيَصلِّي َبْعَد الُجُمَعة 

  :راتبة اجلمعة البعدية 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال: و

من األحاديث المتقدمة أخذ اإلمام أحمد وغيره من أهل العلم أن القول األول: 

 المصلي بعد الجمعة يصلي ست ركعات.

ركعات, ثم , فقد كان يصلي بعد الجمعة أربع وهذا القول عليه عمل ابن عمر 

 يرجع إلى بيته ويصلي ركعتين.

إن صلى يف جمع بين األدلة إسحاق وغيره من أهل العلم, وقالوا: القول الثاين: 

 وإن صلى يف بيته صلى ركعتين, وهذا جمع حسن.المسجد صلى أربع ركعات, 

أن هذا األمر على التخيير, وقد قال بذلك بعض أهل العلم, قالوا: القول الثالث: 

أو كان ذلك يف المسجد, أو يف البيت,  ي مخير بين أن يصلي أربع ركعات سواءالمصل

 .يتهء كان ذلك يف المسجد, أو يف بيصلي ركعتين سوا

 .واهلل أعلم

 

          

  

                                                           

 (.992أخرجه مسلم ) (1)

 (.1174أخرجه البخاري ) (2)
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 النهي عن صلة صالة بصالة

ائِِب ْبِن َيِزيَد, َأنَّ ) – 409 ْيَت اْلُجُمَعَة "َقاَل َلُه:  -  - ُمَعاِوَيةَ َوَعِن السَّ إَِذا َصلَّ

َم َأْو َتْخُرَج   "َفاَل َتِصْلَها بَِصاَلٍة, َحتَّى َتَكلَّ
ِ
َأْن ََّل »َأَمَرَنا بَِذلَِك:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َفإِنَّ َرُسوَل اهلل

َل َصََلة  ب َصََلٍة َحتَّى
َم َأْو َنْخُرَج  ُنوص   (.َرَواُه ُمْسلِم   .(1) « َنتََكلَّ

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الفصل بين الفريضة والنافلة

وهذا الفصل بحديث الباب على الفصل بين الفريضة والنافلة,  استدل العلماءوقد 

 لالستحباب, والنهي فيه للكراهة عند أكثر أهل العلم.

 الفصل بشيئين:  يكونو

 المفروضة.بالكالم, ولو باألذكار التي تقال عقب الصالة األول: 

 بالتحول من المكان الذي صلى فيه الفريضة. الثاين:

 وهذا الفصل لسد ذريعة االلتباس بين الفريضة والنافلة.

, َوَأُبو َيِزْيَد : «وعن السائب بن يزيد» قوله:
ِ
بن سعيد بن ثمامة, َأُبو َعْبِد اهلل

 
 
, الَمَدنِي  .صحابي مشهور, الكِنِْدي 

 , هو وأبوه صحابيان.هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر : «أن معاوية» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصكان من كتَّاب النبي 

 أسلم عام فتح مكة.

, زوج النبي ؛ ألن أخته هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ملسو هيلع هللا ىلصوهو صهر النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 .(993)أخرجه مسلم  (1)
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حروب, وحالهما بين مجتهد مصيب له  وقد وقع بينه وبين علي بن أبي طالب 

 أجران, ومجتهد مخطئ له أجر واحد.

, والجهاد معه, ملسو هيلع هللا ىلصوكل هذا هو مغمور يف بحور حسناهتم, فالصحبة للنبي 

هبم  والدفاع عن اإلسالم, والفتوحات التي حصلت يف عهدهما, وحفظ اهلل 

, والطاعات مهما الدين, القرآن والسنة, كل هذا ال يعدله شيء من الفضل, والقربات

 كثرت. 

  فتصان األلسن عن الكالم فيما حصل بينهما, كما أن اهلل  قد عصم سيوفنا من

 حضورها وشهودها.

, مع اعتقادنا فمذهب أهل السنة والجماعة هو الكف عما شجر بين الصحابة 

أصحاب الحق, يف  نوا همكا ومن معه من الصحابة  أن علي بن أبي طالب 

 أجمعين. جميع المواقف التي حصلت بينهم وبين الصحابة اآلخرين 

 من حديث َأبِي َسِعيٍد  :مسلمفي ف
َّ
تِِه,  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي َذَكَر َقْوًما َيُكوُنوَن فِي ُأمَّ

ْن َأَشرِّ  -اْلَخْلق  ُهْم َشرُّ »َيْخُرُجوَن فِي ُفْرَقٍة مَِن النَّاِس, ِسيَماُهْم التََّحاُلُق َقاَل: 
َأْو م 

َفتَْين  إ َلى اْلَحقِّ  -اْلَخْلق  
  .«َيْقتُُلُهْم َأْدَنى الطَّائ 

 
 
يََّة »َلُهْم َمَثاًل, َأْو َقاَل َقْواًل  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َفَضَرَب النَّبِي

م  ي الرَّ
ُجُل َيْرم  َأْو َقاَل  -الرَّ

ي النَّْصل  َفََل َيَرى  -اْلَغَرَض 
, َوَينْظُُر َفَينُْظُر ف  يَرة  يِّ َفََل َيَرى َبص 

ي النَّض 
, َوَينُْظُر ف  يَرة  َبص 

يَرة    .(1) «َوَأْنتُْم َقَتْلُتُموُهْم, َيا َأْهَل اْلع َراق  »َقاَل: َقاَل َأُبو َسِعيٍد:  «ف ي اْلُفوق  َفََل َيَرى َبص 

 .علي بن أبي طالب, ومن معه همو قاتل

ليس خاًصا بالجمعة, بل الحكم عام يف جميع  وهذا: «إذا صليت الجمعة» قوله:

فربما يظن الظان أن المصلي ر الجمعة ألن االلتباس فيها أكثر, الصلوات, إال أنه ذك
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 قام يصلي بعدها إتماًما لها.

 ال بد أن يكون بينها فارق وبين الصالة التي تليها. :أي «فَل تصلها بصَلة» قوله:

أو تكلم ر التي تقال بعد الصالة المفروضة, باألذكاسواء : «حتى تتكلم» قوله:

 المصلي مع جاره يف الصالة.

الخروج من المسجد, وإنما المراد منه التحول من  منهال يلزم : «أو تخرج» قوله:

 مكان الصالة الذي صلى فيه المكتوبة؛ لمنع االلتباس.

إلى هذا دليل على أن الحديث مرفوع : «أمرنا بذلك ملسو هيلع هللا ىلصفإن رسول اهَّلل » قوله:

 ساقه مساق الفتوى.قد  , وإن كان معاوية ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 صريح يف جميع الصلوات.: «أن َّل نوصل صَلة بصَلة» قوله:

 دليل على أن اإلنسان يستدل بالعموم على الخصوص. وفيه:

 ., واهلل أعلمكما تقدم بيانه: «حتى نتكلم أو نخرج» قوله:

  النووي اإلمام قال (1 /170 :):َأنَّ النَّافَِلَة  :َدلِيل  لَِما َقاَلُه َأْصَحاُبنَا فيه

َل َلَها َعْن َمْوِضِع اْلَفِريَضِة إَِلى َمْوِضٍع آَخرَ  اتَِبَة َوَغيَْرَها ُيْسَتَحب  َأْن َيتََحوَّ   .الرَّ

ُل إَِلى َبْيتِهِ  لُِيْكثَِر َمَواِضَع  ؛َأْو َغْيِرهِ  ,مَِن اْلَمْسِجدِ  َوإاِلَّ فموضع آخر ,َوَأْفَضُلُه التََّحو 

  .َولَِتنَْفِصَل ُصوَرُة النَّافَِلِة َعْن ُصوَرِة اْلَفِريَضةِ  ,ُسُجوِدهِ 

َوَلكِْن  ,َدلِيل  َعَلى َأنَّ اْلَفْصَل َبْينَُهَما َيْحُصُل بِاْلَكاَلِم َأْيًضا :«َحتَّى َنتََكلَّمَ » قوله:و

ْنتَِقاِل َأْفَضُل لَِما ذكرناه
ِ
 ـاه .واهلل أعلم ,بِاال
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 الغسل يوم الجمعة 

  -  -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 408
ِ
َمن  اْغَتَسَل, ُثمَّ َأَتى »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َر َلُه, ُثمَّ َأْنَصَت,  , ُثمَّ ُيَصلِّي َمَعُه: اْلُجُمَعَة, َفَصلَّى َما ُقدِّ
ْن ُخْطَبت ه  َماُم م  َحتَّى َيْفُرَغ اْْل 

 َأيَّامٍ 
َر َلُه َما َبْينَُه َوَبْيَن اْلُجُمَعة  اْْلُْخَرى, َوَفْضُل َثََلَثة 

 (.َرَواُه ُمْسلِم   .(1) «ُغف 

 الشرح: 

 لبيان فضيلة الغسل يوم الجمعة.الحديث:  المصنف ساق 

 العلماء اختلفوا يف حكم غسل يوم الجمعة. أنبيان   وقد تقدم 

 إلى أن غسل الجمعة مستحب.العلماء فذهب جمهور 

هو , والمتأخرين, إلى القول بوجوبهمن أهل العلم من المتقدمين, و وذهب جمع

 .الصحيح

 -  -من حديث َأبِي َسِعيٍد الخدرييف الصحيحين:  ولهم أدلة يف ذلك, منها ما

 
ِ
ٌب َعَلى ُكلِّ ُمْحَتل مٍ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل  .(2)«ُغْسُل اْلُجُمَعة  َواج 

 ْبِن ُعَمَر ويف الصحيحين أيًضا: 
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِ
إ َذا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

ْل   .(3)«َجاَء َأَحُدُكُم الُجُمَعَة, َفْلَيْغتَس 

َيْخُطُب النَّاَس َيْوَم  - -من حديث ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب أيًضا:  ويف الصحيحين

ُروَن َبْعَد  َض بِِه ُعَمُر, َفَقاَل: َما َباُل ِرَجاٍل َيَتَأخَّ اَن, َفَعرَّ اْلُجُمَعِة, إِْذ َدَخَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّ

ْأُت, ُثمَّ النَِّداِء؟ َفَقاَل ُعْثَماُن: َيا َأمِيَر اْلُمْؤمِنِيَن َما ِزْدُت ِحيَن َسِمْعُت النَِّداَء َأْن َتَوضَّ 

 
ِ
إ َذا َجاَء َأَحُدُكْم »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْقَبْلُت, َفَقاَل ُعَمُر: َواْلُوُضوَء َأْيًضا, َأَلْم َتْسَمُعوا َرُسوَل اهلل

                                                           

 .(907)أخرجه مسلم  (1)

 (.941(, ومسلم )978أخرجه البخاري ) (2)
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ْل   .(1)«إ َلى اْلُجُمَعة  َفْلَيْغَتس 

 من حديث َحْفَصَة وثبت يف سنن أبي داود: 
ِّ
 َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

, َوَعَلى ُكلِّ َمْن َراَح إ َلى اْلُجُمَعة  اْلُغْسُل َعَلى ُكلِّ ُمْحَتل  »  .(2)«ٍم َرَواٌح إ َلى اْلُجُمَعة 

, »: َقاَل َأُبو َداُوَد  ْن ُغْسل  اْلُجُمَعة  ُجُل َبْعَد ُطُلوع  اْلَفْجر  َأْجَزَأُه م  إ َذا اغتسل الرَّ

 .«َوإ ْن َأْجنََب 

 َصلَّى اهللُ , من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة ويف الصحيحين: 
ِّ
 َعِن النَّبِي

ُل »َعَلْيِه َوَسلََّم, َقاَل:   َأيَّاٍم, َيْغس 
َل ف ي ُكلِّ َسْبَعة  ه  َعَلى ُكلِّ ُمْسل ٍم َأْن َيْغَتس  َحقٌّ ل لَّ

 .(3)«َرْأَسُه َوَجَسَدهُ 

, َأنََّها َقاَلْت: َكاَن النَّاُس َينَْتاُبوَن اْلُجُمَعَة مِْن َعْن َعائَِشَة ويف الصحيحين: 

يُح, َفَأَتى  َمنَاِزلِِهْم مَِن اْلَعَوالِي, َفَيْأُتوَن فِي اْلَعَباِء, َوُيِصيُبُهُم اْلُغَباُر, َفَتْخُرُج مِنُْهُم الرِّ

 
ِ
 إِْنَسان  مِنُْهْم َوُهَو ِعنِْدي, َفَقاَل َرُسوُل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل

ِ
ْرُتْم »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ُكْم َتَطهَّ َلْو َأنَّ

ُكْم َهَذا  .(4)«ل َيْوم 

 .«َلو  اْغَتَسْلُتْم َيْوَم اْلُجُمَعة  »يف رواية: 

  يوم الجمعة, وهذا محل تدل بمجموعها على مشروعية الغسل فهذه األحاديث

 إجماع عند أهل العلم.

 وإنما حصل الخالف يف حكم هذا الغسل, كما سبق بيانه.

  من حديث َسُمَرَة نن أبي داود والرتمذي: ما ما جاء يف سأو
ِ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

                                                           

 (. 940(, ومسلم )992أخرجه البخاري ) (1)

 (.  1033(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )342أخرجه أبو داود ) (2)
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 (.947ومسلم ) (,802أخرجه البخاري ) (4)
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َأ َيْوَم اْلُجُمَعة  َفب َها َون ْعَمْت, َوَمن  اْغَتَسَل َفُهَو َأْفَضُل » ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)«َمْن َتَوضَّ

 والحديث ضعيف كما سبق, ففيه انقطاع بين الحسن وسمرة 

 العقيقة على الصحيح من أقوال أهل العلم.ولم يسمع منه إال حديث 

لو أنكم »قال ألهل العوالي:  ملسو هيلع هللا ىلصالذي فيه أن النبي  وأما حديث عائشة 

ساق الحديث مساق اإلرشاد, وليس  ملسو هيلع هللا ىلص, أي أن النبي «اغتسلتم ليومكم هذا

 .لوجوبل

, ثم جاءت األحاديث الدالة على وجوب ن هذافلعل مبدأ الغسل للجمعة كا

 الجمعة.الغسل ليوم 

 غسل يوم اجلمعة:  وقت 

 ., وقد تقدم قول أبي داود غسل يوم الجمعة من بعد فجر يوم الجمعةويكون 

غسل الجمعة واجب على كل من حضر الجمعة من المكلفين, سواء كانوا و

 رجااًل, أم نساًء, أحراًرا, أو عبيًدا.

منكم  من جاء»قال:  , وحديث ابن عمر لعموم حديث عمر بن الخطاب 

 .«الجمعة فليغتسل

  هل غسل اجلمعة للصالة, أم لليوم؟بيان 

 إلى قولين: أم لليوم  ,غسل الجمعة هل هو للصالةاختلف أهل العلم يف و

 وم, فيلزم ــمن أهل العلم إلى أن الغسل حق للي جمع ذهبالقول األول: 

لم أو  من هذا القول أن غسل الجمعة واجب على كل مكلف ممن حضر الجمعة,

  .وغيرهمالمسافرين, أو العبيد, يحضر, سواء كان من النساء, أو 

ويلزم من هذا القول أن غسل الجمعة واجب سواء كان قبل صالة الجمعة, أم 

                                                           

 (.22و  10و  01(, وأحمد )84/ 3(, والنسائي )487(, والرتمذي )304أخرجه أبو داود ) (1)
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 .هابعد

 .غسل يجب للصالةالأن قول جمهور العلماء القول الثاين: 

سواء  فعلى هذا القول فال يجب الغسل إال على من حضر الصالة من المكلفين,

 كانوا رجاًل, أم نساًء.

 .الثاين إلى وقت صالة الجمعة وال يلزم الغسل إال من بعد طلوع الفجر

 .«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»: لحديثوهذا القول هو األقرب, 

وهذه األدلة صريحة يف أن غسل الجمعة يجب لحضور صالة الجمعة, وهي 

 يف يوم الجمعة. أصرح من األحاديث التي فيها أن الغسل يجب

ألن أحاديث األمر بالغسل يف يوم الجمعة مطلقة, وأحاديث األمر بالغسل لحضور 

 صالة الجمعة مقيدة.

 أن المطلق يحمل على المقيد.وعند المحققين من األصوليين, 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلم أخرجهوأما ما 
ِ
َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َأ  , َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء, ُثمَّ َأَتى اْلُجُمَعَة, َفاْسَتَمَع َوَأْنَصَت,َتَوضَّ َر َلُه َما َبْينَُه َوَبْيَن اْلُجُمَعة 
ُغف 

 َأيَّاٍم, َوَمْن َمسَّ اْلَحَصى َفَقْد 
َياَدُة َثََلَثة   .(1)«َلَغا َوز 

من فهذا الحديث محمول على الوضوء الذي يكون بعد الغسل, وال سيما يف حق 

 بكر إلى صالة الجمعة يف الساعة األولى, أو يف الساعة الثانية, وهكذا.

 فإنه ربما احتاج إلى أن يتوضأ من حدث حصل له.

أو يكون هذا الحديث من المشكل, ويحمل على الواضح البين من األحاديث 

 الصحيحة الصريحة التي فيها وجوب الغسل.

عة, ذكر اليوم وترك المضاف أتى صالة الجم :أي «ثم أتى الجمعة» قوله:

                                                           

 (.907أخرجه مسلم ) (1)



 
 

383 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 لظهوره.

 دخل المسجد حتى يدخل اإلمام.تنفل من حين  :أي «فصلى ما قدر له» قوله:

  :حكم التنفل يوم اجلمعة يف وقت زوال الشمس 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ال يلزم ترك التنفل يف وقت الكراهة يوم الجمعة؛ 

 ألن النار ال تسعر يف ذلك اليوم.

 من حديث َأبِي َقَتاَدَة :ما جاء يف سنن أبي داود بمستدال 
ِّ
هُ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي  َأنَّ

, َوَقاَل:  ََلَة ن ْصَف النََّهار  إ َّلَّ َيْوَم اْلُجُمَعة  ُر إ َّلَّ َيْوَم اْلُجُمَعة  »َكر َه الصَّ  . «إ نَّ َجَهنََّم ُتَسجَّ

ٌد »َقاَل َأُبو َداُوَد:  ْن ُهَو ُمْرَسٌل, ُمَجاه  , َلْم َيْسَمْع م  , َوَأُبو اْلَخل يل  ْن َأب ي اْلَخل يل  َأْكَبُر م 

 .(1)«َأب ي َقَتاَدةَ 

 .متنفاًل  :أي «وصلى ما قدر له» قوله:

  .حين يخطب اإلمام, لما تقدم أنصت ولم يتكلم :أي «ثم أنصت» قوله:

 وهذا اإلنصات على الوجوب.

 .ينتهي من الكالم :أي «حتى يفرغ اْلمام من خطبته» قوله:

 يصلي صالة الجمعة. :أي «ثم يصلي معه» قوله:

 وهي ركعتان كما هو إجماع المسلمين.

من حديث  َأبِي ُهَرْيَرَة,  :مسلميف و: «غفر له ما بينه وبين الجمعة اْلخرى» قوله:

 
ِ
َلَواُت اْلَخْمُس, َواْلُجْمَعُة إ َلى »َكاَن َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهلل , َوَرَمَضاُن الصَّ اْلُجْمَعة 

َراٌت َما َبْينَُهنَّ إ َذا اْجَتنََب اْلَكَبائ رَ   .(2)«إ َلى َرَمَضاَن, ُمَكفِّ

 الصغائر.فالمراد بالمغفور هنا: 

                                                           

 . (200وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود )(, 1093أخرجه أبو داود ) (1)

 (.233أخرجه مسلم ) (2)
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 ., على قول جمهور العلماءفال بد لها من توبةأما الكبائر: 

 يأيت بمعنى الزيادة.الفضل: : «وفضل ثَلثة أيام» قوله:

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلمويف 
ِ
َأ َفَأْحَسَن »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َمْن َتَوضَّ

َياَدُة َثََل  , َوز  َر َلُه َما بَيْنَُه َوبَْيَن اْلُجُمَعة 
َثة  اْلُوُضوَء, ُثمَّ َأَتى اْلُجُمَعَة, َفاْسَتَمَع َوَأْنَصَت, ُغف 

 .(1)«َغاَأيَّاٍم, َوَمْن َمسَّ اْلَحَصى َفَقْد لَ 

 .واهلل أعلم

 

          

  

                                                           

 (.907أخرجه مسلم ) (2)
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 ساعة الجمعة

  ;)َوَعنْهُ  – 410
ِ
ف يه  َساَعٌة ََّل ُيَواف ُقَها »َذَكَر َيْوَم اْلُجُمَعِة َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

ٌم ُيَصلِّي, َيْسَأُل اهَّللَ 
َوَأَشاَر بِيَِدِه " ,«َشْيئ ا إ َّلَّ َأْعَطاُه إ يَّاهُ  -  -َعْبٌد ُمْسل ٌم َوُهَو َقائ 

ُلَها   .َعَلْيهِ  ُمتََّفق   .(1) "ُيَقلِّ

يَفةٌ »َوفِي ِرَواَيٍة لُِمْسلٍِم:  َي َساَعٌة َخف   (.(2)«َوه 

  --َأبِيهِ  َوَعْن َأبِي ُبْرَدَة َعنْ ) – 411
ِ
َي َما »َيُقوُل:  - ملسو هيلع هللا ىلص-َسِمْعُت َرُسوَل اهلل ه 

َماُم إ َلى َأنْ   ُتْقَضى َبْيَن َأْن َيْجل َس اْْل 

ََلةُ    َأنَُّه مِْن َقْوِل َأبِي ُبْرَدةَ  َرَواهُ  .(3) «الصَّ
اَرُقْطنِي َح الدَّ , َوَرجَّ  (.ُمْسلِم 

 ْبِن َساَلمٍ َوفِي َحِديِث ) – 412
ِ
 (.اْبِن َماَجهْ ِعنَْد  - (4)-َعْبِد اهلل

                                                           

 .(902)ومسلم  (,830)أخرجه البخاري  (1)

 .(902)أخرجه مسلم  (2)

بالوقف على أبي بردة, ووافقه شيخنا الوادعي  (40)وقد أعله الدارقطني يف التتبع  (,903)أخرجه مسلم ( 3)

 رحمه اهلل.

ْحَمِن, , بسند صحيح من طريق َأبِي َسَلَمَة ْبِن َعبْ (23791), وأخرجه أحمد (1138)أخرجه ابن ماجه  (4) ِد الرَّ

: إِنَّا َنِجُد فِي كِتَ  َم َجالِس   َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ
 ْبِن َساَلٍم, َقاَل: ُقْلُت َوَرُسوُل اهلل

ِ
 فِي َيْوِم َعْن َعْبِد اهلل

ِ
اِب اهلل

اَلِة, َفَيْسَأَل اهلَل عَ  زَّ َوَجلَّ َشْيًئا, إاِلَّ َأْعَطاُه َما َسَأَلُه, َفَأَشاَر اْلُجُمَعِة َساَعًة اَل ُيَوافُِقَها َعْبد  ُمْسلِم  َوُهَو فِي الصَّ

َم َيُقوُل:   َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ
 َقاَل َأُبو النَّْضِر: َقاَل َأبُو  "َبْعُض َساَعٍة  "َرُسوُل اهلل

ِ
َقاَل: َفُقْلُت: َصَدَق َرُسوُل اهلل

َبَلى إِنَّ  ", َفُقْلُت: إِنََّها َلْيَسْت بَِساَعِة َصاَلٍة, َفَقاَل: "آِخُر َساَعاِت النََّهاِر  "َل: َسَلَمَة: َسَأْلُتُه َأيََّة َساَعٍة ِهَي؟ َقا

اَلِة  ُه اَل َيْحبُِسُه إاِلَّ اْنتَِظاُر الصَّ وهذا الحديث ليس  "اْلَعْبَد اْلُمْسلَِم فِي َصاَلٍة إَِذا َصلَّى, ُثمَّ َقَعَد فِي ُمَصالَّ

                       سياقة كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب, وابن حجر, والمحفوظ ما أخرجهبصحيح هبذه ال

ْثُتُه َحِديثِي(, 23791)أحمد   ْبَن َساَلٍم َفَحدَّ
ِ
َوَحِديَث  َعْن َأبِي َسَلَمَة, َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َقاَل: َفَلِقيُت َعْبَد اهلل

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َكْعٍب فِي َقْولِِه فِي ُكلِّ َسنٍَة 
ِ
فِي ُكلِّ َيْوِم  "َقاَل: َكَذَب َكْعب  ُهَو َكَما َقاَل َرُسوُل اهلل

ا "ُجُمَعٍة   ْبِن َساَلٍم بَِيِدِه إِنِّي أَلَْعِرُف تِْلَك السَّ
ِ
ِذي َنْفُس َعْبِد اهلل ُت َعَة, َقاَل: ُقلْ ُقْلُت: إِنَُّه َقْد َرَجَع, َقاَل: َأَما َوالَّ

 َفَأْخبِْرنِي بَِها َقاَل: ِهَي آِخُر َساَعٍة مِْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َقاَل: ُقْلُت: َقاَل: اَل ُيَوافُِق مُ 
ِ
=                      ْؤمِن  َوُهوَ َيا َعْبَد اهلل
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:  --)َوَجابِرِ  – 413
ِّ
َها َما َبْيَن َصََلة  اْلَعْصر  إ لَى »ِعنَْد َأبِي َداُوَد, َوالنََّسائِي َأنَّ

ْمس    (.(1) «ُغُروب  الشَّ

 .(2)َوَقِد اْخُتَلَف فِيَها َعَلى َأْكَثَر مِْن َأْرَبِعيَن َقْواًل, َأْمَليُْتَها فِي َشْرِح اْلُبَخاِريِّ 

 الشرح: 

 .وقت ساعة الجمعة وفضلها ساق المصنف هذه األحاديث لبيان

 وغيره:  يف سنن أبي داود  ولفظ حديث جابر 
ِ
َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َرُسوِل اهلل

نَْتا َعْشَرَة »
ٌم َيْسَأُل اهَّللَ  -ُير يُد  -َيْوُم اْلُجُمَعة  ث 

َشْيئ ا, إ َّلَّ َأَتاُه اهَّللُ  َساَعة , ََّل ُيوَجُد ُمْسل 

 ُسوَها َر َساَعٍة َبْعَد اْلَعْصر  , َفاْلَتم   .(3)«آخ 

  قال الحافظ ابن حجر ( 422-2/411يف فتح الباري:)  َوَقِد اْخَتَلَف

 َباقَِية  َأْو ُرفَِعْت.
َ
اَعِة َهْل ِهي َحاَبِة َوالتَّابِِعيَن َوَمْن َبْعَدُهْم فِي َهِذِه السَّ   َأْهُل اْلِعْلِم مَِن الصَّ

 فِي ُكلِّ ُجُمَعٍة َأْو فِي ُجُمَعٍة َواِحَدٍة مِْن ُكلِّ َسنٍَة. َوَعَلى اْلَبَقاِء: 
َ
 َهْل ِهي

ِل:  . َوَعَلى اأْلَوَّ  َوْقت  مَِن اْلَيْوِم ُمَعيَّن  َأْو ُمْبَهم 
َ
 َهْل ِهي

 َهْل َتْسَتْوِعُب اْلَوْقَت َأْو ُتْبَهُم فِيِه. َوَعَلى التَّْعيِيِن: 

ْبَهاِم:   تَِداُؤُه َوَما اْنتَِهاُؤُه. َما ابْ َوَعَلى اإْلِ

                                                                                                                                                    

َم َيُقوُل:  =  َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ
َمْن اْنَتَظَر َصاَلًة َفُهَو فِي َصاَلٍة َحتَّى  "ُيَصلِّي, َقاَل: َأَما َسِمْعَت َرُسوَل اهلل

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الرتغيب . ", ُقْلُت: َبَلى, َقاَل: َفُهَو َكَذلَِك عنه"ُيَصلَِّي 

(, وحسنه شيخنا الحجوري 092(, واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )702والرتهيب )

 .(22ام الجمعة )حفظه اهلل يف أحك

ال  ,يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة», بسند صحيح ولفظه: (1398)والنسائي  (,1049)أخرجه أبو داود  (1) 

وصححه اإلمام األلباين «. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر ,يوجد فيها عبد مسلم يسأل اهلل شيئا إال آتاه إياه

   (. 239لصحيح المسند )واإلمام الوادعي يف ا (,813يف صحيح أبي داود )

 تحت باب الساعة التي يف يوم الجمعة. ,وما بعدها (411/ 2)« فتح الباري»انظر  (2)

 (. 239وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل ) (3)
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 َهْل َتْسَتِمر  َأْو َتنَْتِقُل. َوَعَلى ُكلِّ َذلَِك: 

نْتَِقاِل: 
ِ
 َهْل َتْسَتْغِرُق اْلَيْوَم َأْو َبْعَضُه. َوَعَلى اال

تَِها ُثمَّ َأُعوُد إَِلى اْلَجْمِع َبْينَهَ  َّ مَِن اأْلَْقَواِل َمَع َأِدلَّ
ا َوَها َأَنا َأْذُكُر َتْلِخيَص َما اتََّصَل إَِلي

 َوالتَّْرِجيِح. 

ُل:  إنََّها رفعت.  َفاأْلَوَّ

َفُه. َحَكاُه بن َعْبِد اْلَبرِّ   َعْن َقْوٍم َوَزيَّ

 :  رده الّسلف على َقائِله. َوَقاَل ِعَياض 

 ْبِن َعبٍْس 
ِ
اق َعن بن ُجَرْيٍج َأْخَبَرنِي َداُوُد ْبُن َأبِي َعاِصٍم َعْن َعْبِد اهلل زَّ وروى عبد الرَّ

تِي فِي َيْوِم اْلُجُمَعِة "َمْوَلى ُمَعاِوَيَة َقاَل ُقْلُت:  اَعَة الَّ َبِي ُهَرْيَرَة إِنَُّهْم َزَعُموا َأنَّ السَّ
ِ
أل

 فِي ُكلِّ ُجُمَعٍة َقاَل ُيْس 
َ
َعاُء ُرفَِعْت َفَقاَل َكَذَب َمْن َقاَل َذلَِك ُقْلُت َفِهي َتَجاُب فِيَها الد 

. "َنَعمْ   , إِْسنَاُدُه َقِويٌّ

ِة َوَقاَل َصاِحُب اْلُهَدى:  إِْن َأَراَد َقائُِلُه َأنََّها َكاَنْت َمْعُلوَمًة َفُرفَِع ِعْلُمَها َعِن اأْلُمَّ

 اَرْت ُمْبَهَمًة اْحُتِمَل, َوإِْن َأَراَد َحِقيَقَتَها َفُهَو َمْرُدود  َعَلى َقائِلِِه. َفَص 

 اْلَقْوُل الثَّانِي: إنََّها َمْوُجوَدة  َلكِْن فِي ُجُمَعٍة َواِحَدٍة مِْن ُكلِّ َسنٍَة. 

َبِي ُهَرْيَرَة: 
ِ
أِ "إَِليْهِ  َفَردَّ َعَلْيِه, َفَرَجعَ "َقاَلُه َكْعُب اأْلَْحَباِر أل , َرَواُه َمالِك  فِي اْلُمَوطَّ

نَِن.   َوَأْصَحاُب الس 

 الثَّالُِث: إنََّها َمْخِفيَّة  فِي َجِميِع اْلَيْوِم َكَما ُأْخِفَيْت َلْيَلُة اْلَقْدِر فِي اْلَعْشِر. 

 َأبِي َسَلَمَة اْلَحاِرِث َعْن ِد ْبِن ــاِكُم مِْن َطِريِق َسِعيــَة َواْلحَ ـَرَوى بن ُخَزْيمَ 

 
َّ
َقْد ُأْعل ْمُتَها »َعنَْها َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَسَأْلُت َأَبا َسِعيٍد َعْن َساَعِة اْلُجُمَعِة َفَقاَل َسَأْلُت النَّبِي

يُت َلْيَلَة الَْقْدر   يُتَها َكَما ُأْنس   . «ُثمَّ ُأْنس 

ْهِريَّ  اِق َعْن َمْعَمٍر َأنَُّه َسَأَل الز  زَّ ٍء, إاِلَّ َأنَّ  َوَرَوى َعبُْد الرَّ
ْ
َفَقاَل َلْم َأْسَمْع فِيَها بَِشي



 
 

388 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

اَعةِ "َكْعًبا َكاَن َيُقوُل:   ."َلْو َأنَّ إِْنَساًنا َقَسَم ُجُمَعًة فِي ُجَمٍع أَلََتى َعَلى تِْلَك السَّ

لِ معناَقاَل بن اْلُمنِْذِر:  النََّهاِر إَِلى َوْقٍت  ُه َأنَُّه َيْبَدُأ َفَيْدُعو فِي ُجُمَعٍة مَِن اْلُجَمِع مِْن َأوَّ

 على آخر 
َ
َمْعُلوٍم ُثمَّ فِي ُجُمَعٍة ُأْخَرى َيْبَتِدُئ مِْن َذلَِك اْلَوْقِت إَِلى َوْقٍت آَخَر َحتَّى َيْأتِي

 النََّهار. 

 َوَكْعب  َهَذا ُهَو َكْعُب اأْلَْحَباِر. َقاَل: 

ينَا َعن بن ُعَمَر َأنَُّه َقاَل إِنَّ َطلَ َقاَل:  . َوُروِّ  َب َحاَجٍة فِي َيْوٍم َلَيِسير 

 :معنى كالمه أنه يطلبها يف يوم الجمعة أجمع,  قال أبو حممد سدده اهلل

من قام السنة أدرك "يف شأن ليلة القدر, حيث قال:  كما قال عبد اهلل بن مسعود 

 ."ليلة القدر

َعاِء َيْوَم اْلُجُمَعِة  فيهَقاَل: : ثم قال الحافظ ابن حجر  َأنَُّه َينَْبِغي اْلُمَداَوَمُة َعَلى الد 

َعاُء  ِذي ُيْسَتَجاُب فِيِه الد  ُه لَِيُمرَّ بِاْلَوْقِت الَّ  ـاه .ُكلَّ

ِذي َقاَلُه َكْعب  َسْهل  َعَلى  ِذي َقاَلُه بن ُعَمَر َيْصُلُح لَِمْن َيْقَوى َعَلى َذلَِك َوإاِلَّ َفالَّ َوالَّ

 ُكلِّ َأَحٍد. 

َأنَُّهَما َكاَنا َيَرَياِن َأنََّها َغْيُر ُمَعيَّنٍَة َوُهَو َقِضيَُّة َكاَلِم َجْمٍع مَِن اْلُعَلَماِء َوَقِضيَُّة َذلَِك: 

َعاِء َيْوَم َكا  َوَصاِحِب اْلُمْغنِي َوَغْيِرِهَما َحْيُث َقاُلوا ُيْسَتَحب  َأْن ُيْكثَِر مَِن الد 
ِّ
افِِعي لرَّ

َجاَبِة.   اْلُجُمَعِة َرَجاَء َأْن ُيَصاِدَف َساَعَة اإْلِ

ِة َهَذا اْلَقْوِل:  ْسُم اأْلَْعظَ َومِْن ُحجَّ
ِ
ُم فِي اأْلَْسَماِء اْلُحْسنَى َتْشبِيُهَها بَِلْيَلِة اْلَقْدِر َواال

َلِب َواْستِيَعاُب اْلَوْقِت بِاْلِعَباَدةِ  ْجتَِهاِد فِي الطَّ
ِ
َواْلِحْكَمُة فِي َذلَِك َحث  اْلِعَباِد َعَلى اال

ْقتَِصاِر َعَلْيِه َوإِ 
ِ
ٍء مِْن َذلَِك َلَكاَن ُمْقَتِضًيا لاِل

ْ
َق اأْلَْمُر فِي َشي ْهَماِل َما بِِخاَلِف َما َلْو َتَحقَّ

 َعَداُه. 

ابُِع: إنََّها َتنَْتِقُل فِي َيْوِم اْلُجُمَعِة َواَل َتْلَزُم َساَعًة ُمَعيَّنًَة اَل َظاِهَرًة َواَل َمْخِفيًَّة.   الرَّ
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 :
 
 ُه. َهَذا َأْشَبُه اأْلَْقَواِل. َوذكره اأْلَْثَرم اْحتَِماال َوجزم بِِه بن َعَساكَِر َوَغْيرُ َقاَل اْلَغَزالِي

 : َبِري  إِنَُّه اأْلَْظَهُر َوَعَلى َهَذا اَل َيَتَأتَّى َما َقاَلُه َكْعب  فِي اْلَجْزِم َوَقاَل اْلُمِحب  الطَّ

 بَِتْحِصيلَِها.

ُن لَِصاَلِة اْلَغَداِة.  َن اْلُمَؤذِّ  اْلَخامُِس: إَِذا َأذَّ

يِن َذَكَرُه َشْيُخنَا اْلَحافُِظ َأُبو اْلَفْضِل فِي َشْرِح ا , َوَشْيُخنَا ِسَراُج الدِّ  لتِّْرمِِذيِّ

, َوَنَسَباُه لَِتْخِريِج بن َأبِي َشيَْبَة َعْن َعائَِشَة َوَقْد َرَواُه  ِن فِي َشْرِحِه َعَلى اْلُبَخاِريِّ ْبُن اْلُمَلقِّ

اَلَة َوَلْم ُيَقيِّْدَها.    فِي ُمْسنَِدِه َعنَْها َفَأْطَلَق الصَّ
وَيانِي  الر 

 َوَرَواُه بن اْلُمنِْذِر َفَقيََّدَها بَِصاَلِة اْلُجُمَعِة َواهلُل َأْعَلُم. 

ْمِس.  اِدُس: مِْن ُطُلوِع اْلَفْجِر إَِلى ُطُلوِع الشَّ  السَّ

 . اِزيِّ َر مِْن َطِريِق َأبِي َجْعَفٍر الرَّ
 َرَواُه بن َعَساكِ

 :وكذلك ليث وهو شديد الضعف, وقد كذب.  قال أبو حممد سدده اهلل

 هو ابن أبي سليم وهو ضعيف أيًضا, ومدلس.

 َعْن َلْيِث ْبِن َأبِي ُسَلْيٍم َعْن ُمَجاِهٍد َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة. : ثم قال الحافظ ابن حجر 

 
 
, َواْلُقْرُطبِي بَّاِغ, َوِعَياض  , َوَأُبو نَْصِر ْبُن الصَّ َبِري  يِِّب الطَّ , َوَحَكاُه اْلَقاِضي َأُبو الطَّ

ْمِس.   َوَغيُْرُهْم, َوِعَباَرُة َبْعِضِهْم َما َبْيَن ُطُلوِع اْلَفْجِر َوُطُلوِع الشَّ

ابُِع: مِْثُلُه َوَزاَد َومَِن اْلَعْصِر إَِلى اْلُغُروِب.   السَّ

ٍد َعْن َرَواُه َسِعيُد ْبُن َمنُْصوٍر َعْن َخَلِف ْبِن َخلِيَفَة َعْن َلْيِث ْبِن َأبِي ُسَلْيٍم َعْن ُمَجاهِ 

 َأبِي ُهَرْيَرَة. 

 :فيه ليث هو ابن أبي سليم ضعف, ومدلس. قال أبو حممد سدده اهلل 

 َوَتاَبَعُه ُفَضْيُل بن ِعَياض َعن َلْيث ِعنْد بن اْلُمنِْذِر.  :ثم قال الحافظ ابن حجر 

 َوَلْيث  َضِعيف  َوَقِد اْخُتلَِف َعَلْيِه فِيِه َكَما َتَرى. 
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َماُم مَِن اْلِمنَْبِر إَِلى َأْن ُيَكبَِّر.الثَّامُِن:   مِْثُلُه َوَزاَد َوَما َبْيَن َأْن َينِْزَل اإْلِ

 بِْن 
ِ
َة َعْن َعْبِد اهلل َرَواُه ُحَمْيُد ْبُن َزْنَجَوْيِه فِي التَّْرِغيِب َلُه مِْن َطِريِق َعَطاِء ْبِن ُقرَّ

َعاُء َيْوَم اْلُجُمَعِة فِي اْلَتمِ "َضْمَرَة َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل:  تِي ُيَجاُب فِيَها الد  اَعَة الَّ ُسوا السَّ

 ."َهِذِه اأْلَْوَقاِت الثَّاَلَثِة َفَذَكَرَها

 :وكأنه ال يثبت, واهلل أعلم. قال أبو حممد سدده اهلل 

ْمِس.  ُل َساَعٍة َبْعَد ُطُلوِع الشَّ  التَّاِسُع: إنََّها َأوَّ

َبِري  فِي َشْرِحِه. َحَكاُه الجيلي فِي َش   ْرِح التَّنْبِيِه َوَتبَِعُه اْلُمِحب  الطَّ

ْمِس.   اْلَعاِشُر: ِعنَْد ُطُلوِع الشَّ

ْيُن ْبُن اْلُمنِيِر فِي َشْرِحِه بِ  ْحَياِء, َوَعبََّر َعنُْه الزَّ   فِي اإْلِ
 َما َبْيَن " قوله:َحَكاُه اْلَغَزالِي

َ
ِهي

ْمُس ِش  َبِي َذر."ْبًرا إَِلى ذَِراعٍ َأْن َتْرَتِفَع الشَّ
ِ
 , َوَعَزاُه أل

 :وهذه األقوال ال تستند إلى دليل ثابت عن النبي  قال أبو حممد سدده اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلص

اَعِة الثَّالَِثِة مَِن النََّهاِر.   اْلَحاِدَي َعَشَر: إنََّها فِي آِخِر السَّ

 ْبِن َأبِي َطْلَحَة 
ِّ
َماِم َأْحَمَد مِْن َطِريِق َعلِي َحَكاُه َصاِحُب اْلُمْغنِي َوُهَو فِي ُمْسنَِد اإْلِ

نُْه »َعِن َأبِي ُهَرْيَرَة َمْرُفوًعا: 
ر  َثََلث  َساَعاٍت م  ينَُة آَدَم َوف ي آخ 

َيْوُم اْلُجُمَعة  ف يه  ُطب َعْت ط 

يَب َلهُ َساَعٌة َمْن َدَعا اهَّللَ ف    «يَها اْسُتج 
ٌّ
, َوَعلِي , َوفِي إِْسنَاِدِه َفَرُج بُْن َفَضاَلَة َوُهَو َضِعيف 

 َلْم َيْسَمْع مِْن َأبِي ُهَرْيَرَة. 

 : َبِري   , َيْحَتِمُل َأْمَرْيِن: "فِي آِخِر َثاَلِث َساَعاٍت " قوله:َقاَل اْلُمِحب  الطَّ

اَعَة اأْلَِخيَرَة مَِن الثَّاَلِث اأْلَُوِل َأَحُدُهَما:   َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد السَّ

َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد َأنَّ فِي آِخِر ُكلِّ َساَعٍة مَِن الثَّاَلِث َساَعَة إَِجاَبًة َفَيُكوُن فِيِه َثانِيُهَما: 

اَعِة.  اَعِة َعَلى َبْعِض السَّ ْطاَلِق السَّ
ز  إِلِ  َتَجو 
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َواِل إَِلى َأْن َيِصيَر الظِّل  نِْصَف ِذَراٍع. الثَّ   انِي َعَشَر: مَِن الزَّ

 .   اْلُمنِْذِري 
كِي َبِري  فِي اأْلَْحَكاِم, َوَقبَِلُه الزَّ  َحَكاُه اْلُمِحب  الطَّ

 الثَّالَِث َعَشَر: مِْثُلُه َلكِن َقاَل إَِلى َأْن َيِصيَر الظِّل  ِذَراًعا. 

.َحَكاُه    َوالنََّوِوي 
 ِعَياض  َواْلُقْرُطبِي

ْمِس بِِشْبٍر إَِلى ِذَراع.  ابَِع َعَشَر: َبْعَد َزَواِل الشَّ  الرَّ

 َعْن َعبِْد 
ِّ
َرَواُه بن اْلُمنْذر وبن َعْبِد اْلَبرِّ بِإِْسنَاٍد َقِويٍّ إَِلى اْلَحاِرِث ْبِن َيِزيَد اْلَحْضَرمِي

ْحَمِن ْبِن ُحَجْيَرَة عَ  ُه َمْأَخُذ اْلَقْوَلْيِن الرَّ ْن َأبِي َذرٍّ َأنَّ اْمَرَأَتُه َسَأَلْتُه َعنَْها َفَقاَل َذلَِك َوَلَعلَّ

َذْيِن َقْبَلُه.   اللَّ

 :هذا إن صح إسناده فهو موقوف, ويقدم عليه ما  قال أبو حممد سدده اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصكان مرفوًعا إلى النبي 

ْمس.   اْلَخامِس عشر: إِذا َزاَلت الشَّ

 َوَرَوى َعبُْد 
ٍّ
َحَكاُه بن اْلُمنِْذِر َعْن َأبِي اْلَعالَِيِة, َوَوَرَد َنْحُوُه فِي َأْثنَاِء َحِديٍث َعْن َعلِي

ٍة َوَقَعْت  صَّ
ْمِس بَِسَبِب قِ اَها ِعنَْد َزَواِل الشَّ اِق مِْن َطِريِق اْلَحَسِن َأنَُّه َكاَن َيَتَحرَّ زَّ الرَّ

 َذلِك. لَِبْعِض َأْصَحابِِه فِي 

ة وروى بن َعَساكَِر   ْبِن َنْوَفل نَْحو اْلِقصَّ
ِ
َبَقاِت َعْن ُعبَْيِد اهلل وروى بن َسْعٍد فِي الطَّ

اَعَة اْلُمْسَتَجاَب فِيَها "مِْن َطِريِق َسِعيِد ْبِن َأبِي َعُروَبَة َعْن َقَتاَدَة َقاَل:  َكاُنوا َيَرْوَن السَّ

مْ  َعاُء إَِذا َزاَلِت الشَّ , َوَكَأنَّ َمْأَخَذُهْم فِي َذلَِك َأنََّها َوْقُت اْجتَِماِع اْلَماَلِئَكِة "ُس الد 

 َواْبتَِداُء ُدُخوِل َوْقِت اْلُجُمَعِة َواْبتَِداُء اأْلََذاِن َوَنْحُو َذلَِك.

ُن لَِصاَلِة اْلُجُمَعِة.  َن اْلُمَؤذِّ اِدَس َعَشَر: إَِذا َأذَّ  السَّ

َيْوُم اْلُجُمَعِة مِْثُل َيْوِم َعَرَفَة ُتْفَتُح فِيِه َأْبَواُب "ْن َعائَِشَة َقاَلْت: َرَواُه بن اْلُمنِْذِر عَ 

َماِء َوفِيِه َساَعة  اَل َيْسَأُل اهلَل فِيَها اْلَعْبُد َشْيًئا إاِلَّ َأْعَطاهُ  ُة َساَعٍة َقاَلْت: "السَّ يَل َأيَّ
إَِذا ", قِ
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ُن لَِصاَلِة اْلجُ  َن اْلُمَؤذِّ ُر َعِن "ُمَعةِ َأذَّ ِذي َقْبَلُه مِْن َحْيُث إنَّ اأْلََذاَن َقْد َيَتَأخَّ , َوَهَذا ُيَغايُِر الَّ

َواِل.   الزَّ

ْيُن ْبُن اْلُمنِيِر:  ِذي َبْيَن َيَدِي اْلَخطِيِب. َقاَل الزَّ  َوَيَتَعيَُّن َحْمُلُه َعَلى اأْلََذاِن الَّ

َواِل إَِلى ابَِع َعَشَر: مَِن الزَّ اَلة.  السَّ  َأْن َيْدُخَل الرجل فِي الصَّ

بَّاِغ بَِلْفِظ إَِلى َأْن َيْدُخَل  ذكره بن اْلُمنْذر َعن أبي السوار اْلَعدوي َوَحَكاُه بن الصَّ

َماُم.   اإْلِ

َماِم.  َواِل إَِلى ُخُروِج اإْلِ  الثَّامَِن َعَشَر: مَِن الزَّ

َبِري   يِِّب الطَّ  َحَكاُه اْلَقاِضي َأُبو الطَّ

ْمِس.  َواِل إَِلى ُغُروِب الشَّ  التَّاِسَع َعَشَر: مِْن الزَّ

ْزَماِري  َوُهَو بَِزاٍي َساكِنٍَة َوَقْبَل َياِء   ْبِن َكَشاِسَب الدِّ
ِّ
َحَكاُه َأُبو اْلَعبَّاِس َأْحَمُد ْبُن َعلِي

 النََّسِب َراء  ُمْهَمَلة  فِي ُنَكتِِه َعَلى التَّنْبِيِه َعِن اْلَحَسِن. 

ْزَماِري   ِن فِي َشْرِح اْلُبَخاِريِّ َوَكاَن الدِّ يِن ْبُن اْلُمَلقِّ َوَنَقَلُه َعنُْه َشْيُخنَا ِسَراُج الدِّ

اَلِح.  اْلَمْذُكوُر فِي َعْصِر ابن الصَّ

اَلة.  َماِم إَِلى َأن ُتَقام الصَّ  اْلِعْشُروَن: َما َبْيَن ُخُروِج اإْلِ

َحَسِن َوَرَوى َأُبو َبْكٍر اْلَمْرَوِزي  فِي كَِتاِب اْلُجُمَعِة بِإِْسنَادٍ َرَواُه بن اْلُمنِْذِر َعِن الْ 

اِم مِْثَلُه.   َعْن َعْوِف ْبِن َحِصيَرَة َرُجٍل مِْن َأْهِل الشَّ
ِّ
ْعبِي  َصِحيٍح إَِلى الشَّ

َماِم.   اْلَحاِدي َواْلِعْشُروَن: ِعنَْد ُخُروِج اإْلِ

ْت بِِه َوُهَو َينَْعُس َرَواُه ُحَمْيُد ْبُن َزْنَجوَ  ْيِه فِي كَِتاِب التَّْرِغيِب َعِن اْلَحَسِن َأنَّ َرُجاًل َمرَّ

 فِي َذلَِك اْلَوْقِت. 

 :كل هذه األقوال ليست عليها أدلة ثابتة عن  قال أبو حممد سدده اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
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 :ثم قال الحافظ ابن حجر 

اَلُة.  َ الصَّ
َماِم إَِلى َأْن َتنَْقِضي  الثَّانِي َواْلِعْشُروَن: َما َبيَْن ُخُروِج اإْلِ

 َقْوُلُه. 
ِّ
ْعبِي  َرَواُه بن َجِريٍر مِْن َطِريِق إِْسَماِعيَل ْبِن َسالٍِم َعِن الشَّ

 :وهذا يدل على أنه مقطوع. قال أبو حممد سدده اهلل 

َة َعْن َأبِي ُبْرَدَة َعْن َأبِي  :ثم قال الحافظ ابن حجر  َومِْن َطِريِق ُمَعاِوَيَة ْبِن ُقرَّ

 ُموَسى َقْوُلُه, َوفِيه َأن بن ُعَمَر اْستَْصَوَب َذلَِك.

 :موقوف على أبي بردة, وقد تقدم الحديث. قال أبو حممد سدده اهلل 

 :ثم قال الحافظ ابن حجر 

 .  الثَّالُِث َواْلِعْشُروَن: َما َبْيَن َأْن َيْحُرَم اْلَبْيُع إَِلى َأْن َيِحلَّ

 َقْوُلُه َأْيًضا. 
ِّ
ْعبِي  َرَواُه سعيد بن َمنُْصور وبن اْلُمنِْذِر َعِن الشَّ

ْيُن ْبُن اْلُمنِيِر:  َنَّ اْلعَ َقاَل الزَّ
ِ
ْقَد َباطِل  ِعنَْد اأْلَْكَثِر, َوَوْجُهُه َأنَُّه َأَخص  َأْحَكاِم اْلُجُمَعِة أل

اَعِة بَِحْيُث َضاَق اْلَوْقُت َفتََشاَغَل اْثنَاِن بَِعْقِد اْلَبْيِع َفَخَرَج   َفَلِو اتََّفَق َذلَِك فِي َغْيِر َهِذِه السَّ

اَلُة, أَلَثَِما َوَلْم َيْبُطِل اْلَبْيُع.   َوَفاَتْت تِْلَك الصَّ

ابُِع َواْلِعْشُروَن: َما اَلِة.  الرَّ  َبْيَن اأْلََذاِن إَِلى اْنِقَضاِء الصَّ

نَِّة َعنُْه.   َرَواُه حميد بن َزْنجَوْيه َعن بن َعبَّاٍس َوَحَكاُه اْلَبَغِوي  فِي َشْرِح الس 

اَلةُ  َماُم َعَلى اْلِمنَْبِر إَِلى َأْن ُتْقَضى الصَّ  . اْلَخامُِس َواْلِعْشُروَن: َما َبْيَن َأْن َيْجلَِس اإْلِ

َرَواُه ُمْسلِم  َوَأُبو َداُوَد مِْن َطِريِق َمْخَرَمَة ْبِن ُبَكْيٍر َعْن َأبِيِه َعْن َأبِي ُبْرَدَة ْبِن أبي ُموَسى 

ا َسِمَع مِْن َأبِيِه فِي َساَعِة اْلُجُمَعِة َفَقاَل َسِمْعُت َأبِي َيُقوُل َسِمْعُت  َأن بن ُعَمَر َسَأَلُه َعمَّ

 
ِ
َذْيِن َقْبَلُه. فَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل  َذَكَرُه, َوَهَذا اْلَقْوُل ُيْمكُِن َأْن ُيتََّخَذ مَِن اللَّ

 :وهذا الحديث ُأعل بالوقف. قال أبو حممد سدده اهلل 

 :ثم قال الحافظ ابن حجر 
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َقاَمِة.  َماِم َوِعنَْد اإْلِ اِدُس َواْلِعْشُروَن: ِعنَْد التَّْأِذيِن َوِعنَْد َتْذكِيِر اإْلِ  السَّ

 
ِّ
َرَواُه ُحَمْيُد ْبُن َزْنَجَوْيِه مِْن َطِريِق ُسَلْيِم ْبِن َعامٍِر َعْن َعْوِف ْبِن َمالٍِك اأْلَْشَجِعي

 .
ِّ
َحابِي  الصَّ

 :ا استدالل بعموم أحاديث.وهذ قال أبو حممد سدده اهلل 

 :ثم قال الحافظ ابن حجر 

اَلة.  َ اْلِمنْبَُر َوإِذا ُأقِيَمت الصَّ
َن َوإَِذا ُرقِي ابُِع َواْلِعْشُروَن: مِْثُلُه َلكِْن َقاَل إَِذا ُأذِّ  السَّ

 َقْوُلُه. 
ِّ
َحابِي  َرَواُه بن أبي شيبَة وبن اْلُمنِْذِر َعْن َأبِي ُأَماَمَة الصَّ

 :يعني أنه موقوف. قال أبو حممد سدده اهلل 

 :ثم قال الحافظ ابن حجر 

ْيُن ْبُن اْلُمنِيِر:  ُد َيْوَم اْلُجُمَعَة َقاَل الزَّ َعاِء َفَيَتَأكَّ َما َوَرَد ِعنَْد اأْلََذاِن مِْن إَِجاَبِة الد 

ْكِر  َماِم َعَلى اْلِمنْبَِر َفأِلَنَُّه َوْقُت اْستَِماِع الذِّ ا َزَماُن ُجُلوِس اإْلِ َقاَمُة َوَأمَّ
َوَكَذلَِك اإْلِ

ْبتَِداِء فِي اْلَمْقُصوِد مَِن اْلُجُمَعِة.
ِ
  َواال

  الثَّامُِن َواْلِعْشُروَن: مِْن ِحيِن َيْفَتتُِح اإِلَمام اْلخْطَبة َحتَّى يفرغ.

ْحَمِن َعِن َأبِيِه َعْن بن ُعَمَر َمْرُفوًعا  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ َرَواُه بن َعْبِد اْلَبرِّ مِْن َطِريِق ُمَحمَّ

 .  َوإِْسنَاُدُه َضِعيف 

 :بد الرحمن ضعيف.محمد بن ع قال أبو حممد سدده اهلل 

 :ثم قال الحافظ ابن حجر 

 التَّاِسُع َواْلِعْشُروَن: إَِذا َبَلَغ اْلَخطِيُب اْلِمنَْبَر َوَأَخَذ فِي اْلُخْطَبِة. 

ْحَياِء.   فِي اإْلِ
 
 َحَكاُه اْلَغَزالِي

 :الدعاء وقت صعود اإلمام على المنرب ال يجوز؛  قال أبو حممد سدده اهلل

 ترديد األذان, وعن سماع الخطبة إذا شرع فيها الخطيب.ألنه سيشغل عن 
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  الثَّاَلُثوَن: ِعنَْد اْلُجُلوِس َبْيَن اْلُخْطَبَتْيِن.

اِح اْلَمَصابِيِح.   َعْن َبْعِض ُشرَّ
 
يبِي  َحَكاُه الطِّ

َماِم مَِن اْلِمنَْبر.   اْلَحاِدي َوالثَّاَلُثوَن: إنََّها ِعنَْد ُنُزوِل اإْلِ

َرَواُه بن أبي شيَبة َوحميد بن َزْنجَوْيه وبن جرير وابن اْلُمنِْذِر بِإِْسنَاٍد َصِحيٍح إَِلى 

 َأبِي إِْسَحاَق َعْن َأبِي بُْرَدَة َقْوُلُه. 

اَلِة.    َقْواًل بَِلْفِظ: إَِذا َقاَم النَّاُس إَِلى الصَّ
 َوَحَكاُه اْلَغَزالِي

َماُم فِي مَقامه. الثَّانِي َوالثَّاَلُثوَن: ِحيَن  اَلُة َحتَّى َيُقوَم اإْلِ  ُتَقاُم الصَّ

 مِْن َحِديِث َمْيُموَنَة بِنِْت َسْعٍد 
 
َبَرانِي َحَكاُه بن اْلُمنِْذِر َعِن اْلَحَسِن َأْيًضا َوَرَوى الطَّ

 َنْحَوُه َمْرُفوًعا بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف. 

اَلة. الثَّالُِث َوالثَّاَلُثوَن: مِْن إَِقاَمِة الصَّ   فِّ إَِلى َتمام الصَّ

 ْبِن َعْمِرو ْبِن َعْوٍف َعْن َأبِيِه َعْن 
ِ
َرَواُه التِّْرمِِذّي وبن َماَجْه مِْن َطِريِق َكثِيِر ْبِن َعْبِد اهلل

اَلُة إَِلى ا  َقاَل ِحيَن ُتَقاُم الصَّ
ِ
ُة َساَعٍة َيا َرُسوَل اهلل ِه َمْرُفوًعا َوفِيِه َقاُلوا َأيَّ ْنِصَراِف َجدِّ

ِ
ال

 مِنَْها. 

َف َكثِير  ِرَواَيَة َكثِيٍر.   َوَقْد َضعَّ

 :قد ضعف  كثير من العلماء رواية كثير. :أي قال أبو حممد سدده اهلل 

َعِب مِْن َهَذا اْلَوْجِه بَِلْفِظ َما  :ثم قال الحافظ ابن حجر   فِي الش 
 
َوَرَواُه اْلَبْيَهِقي

اَلة َوَرَواُه بن َأبِي َشيَْبَة مِْن َطِريِق  َماُم مَِن اْلِمنَْبر إَِلى َأن َتنَْقِضي الصَّ َبْيَن َأْن َينِْزَل اإْلِ

  ُمِغيَرَة َعْن َواِصٍل اأْلَْحَدِب َعْن َأبِي ُبْرَدَة َقْوَلُه.

 :سبحان اهلل! أكثر األقوال ردت إلى حديث أبي  قال أبو حممد سدده اهلل

 بردة هذا, لوقفه عليه, ولالختالف عليه فيه.

َوإِْسنَاُدُه َقِويٌّ إَِلْيِه َوفِيه َأن بن ُعَمَر اْسَتْحَسَن َذلَِك  :ثم قال الحافظ ابن حجر 
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َك َعَلْيِه َوَمَسَح على َرأسه وروى بن جرير َوَسِعيد بن َمنُْصور َعن بن ِسيِريَن  مِنُْه َوبَرَّ

 َنْحَوُه. 

 
 
تِي َكاَن النَّبِي اَعُة الَّ َ السَّ

ابُِع َوالثَّاَلُثوَن: ِهي  فِيَها اْلُجُمَعة.  ُيَصلِّي ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ

ِذي َقْبَلُه مِْن ِجَهِة  َرَواُه بن َعَساكِر بِإِْسنَاد َصِحيح َعن بن ِسيِريَن َوَهَذا ُيَغايُِر الَّ

إِْطاَلِق َذاَك, َوَتْقيِيِد َهَذا, َوَكَأنَُّه َأَخَذُه مِْن ِجَهِة َأنَّ َصاَلَة اْلُجُمَعِة َأْفَضُل َصَلَواِت َذلَِك 

 اْلَيْوِم َوأَ 
 
ِذي َكاَن ُيَصلِّي فِيِه النَّبِي َم  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ اْلَوْقَت الَّ َأْفَضُل اأْلَْوَقاِت َوَأنَّ َجِميَع َما َتَقدَّ

اِت.   اْلَمْقُصوَدُة بِالذَّ
َ
 مَِن اأْلََذاِن َواْلُخْطَبِة َوَغيِْرِهَما َوَسائُِل َوَصاَلُة اْلُجُمَعِة ِهي

ُدُه ُوُروُد اأْلَْمِر فِي الْ  اَلِة َكَما َوَرَد اأْلَْمُر بَِتْكثِيِر َوُيَؤيِّ ْكِر َحاَل الصَّ ُقْرآِن بَِتْكثِيِر الذِّ

ْكِر َحاَل اْلِقَتاِل.   الذِّ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ}َوَذلَِك فِي قولِِه َتَعاَلى: 

 {ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ} قوله:, َوفِي [40:]األنفال {ۈئ

الجمعة: ] {ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ}: -إَِلى َأْن َخَتَم اآْلَيَة بَِقْولِهِ - [8:]الجمعة

10] . 

ْنتَِشاِر َوإِْن عطف َعَلْيه,ِ َوإِنََّما الُمَراد َتْكثِير الّذكر 
ِ
ْكِر َبْعَد اال َوَلْيَس اْلُمَراُد إِيَقاَع الذِّ

 اْلمَشار إَِلْيِه أول اآْلَية َواهلُل َأْعَلُم. 

ْمس.   اْلَخامُِس َوالثَّاَلُثوَن: مِْن َصاَلِة اْلَعْصِر إَِلى غُروب الشَّ

 َرَواُه بن َجِريٍر مِْن َطِريِق َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر َعِن بن َعبَّاٍس َمْوُقوًفا. 

َومِْن َطِريِق َصْفَواَن ْبِن ُسَلْيٍم َعْن َأبِي َسَلَمَة َعْن َأبِي َسِعيٍد َمْرُفوًعا بَِلْفظ: 

فالتمسوها بعد اْلَعْصر َوذكر بن َعْبِد اْلَبرِّ َأنَّ َقْوَلُه َفاْلَتِمُسوَها إَِلْخ ُمْدَرج  فِي اْلَخَبِر مِْن 

 َقْوِل َأبِي َسَلَمَة. 

ِة َوَرَواُه بن َمنَْدْه مِْن َهَذا اْلَوْجِه َوَزاَد َأْغَفُل َما َيُكوُن النَّاُس َوَرَواُه َأُبو ُنَعْيٍم فِي اْلِحْليَ 
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 َكَقْول بن َعبَّاٍس.
ِ
 ْبِن ُعتَْبَة َعْن َأِخيِه ُعَبْيِد اهلل

ِ
 َعْن َعْوِن ْبِن َعْبِد اهلل

ِّ
ْيَبانِي   مِْن َطِريِق الشَّ

َبْعَد اْلَعْصر  »َوَرَواُه التِّْرمِِذي  مِْن َطِريِق ُموَسى ْبِن َوْرَداَن َعْن َأَنٍس َمْرُفوًعا بَِلْفِظ: 

ْمس  إ َلى َغْيُبوبَ  . «ة  الشَّ  , َوإِْسنَاُدُه َضِعيف 

اِدُس َوالثَّاَلُثوَن: فِي َصاَلِة اْلَعْصِر.   السَّ

 
ِّ
اِق َعْن ُعَمَر بِْن َذرٍّ َعْن َيْحَيى ْبِن إِْسَحاَق ْبِن َأبِي َطْلَحَة َعِن النَّبِي زَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرَواُه َعْبُد الرَّ

ة .  ُمْرَساًل َوفِيِه قِصَّ

 :والمرسل ليس فيه حجة؛ ألنه من قسم  قال أبو حممد سدده اهلل

 الضعيف.

 :ثم قال الحافظ ابن حجر 

ْختَِياِر. 
ِ
ابُِع َوالثَّاَلُثوَن: َبْعَد اْلَعْصِر إَِلى آِخِر َوْقِت اال  السَّ

ْحَياِء.  فِي اإْلِ
 
 َحَكاُه اْلَغَزالِي

 :ملسو هيلع هللا ىلصوهذا القول يخالف النص الثابت عن النبي  قال أبو حممد سدده اهلل 

 يف أهنا آخر ساعة من الجمعة.

 :ثم قال الحافظ ابن حجر 

َم.   الثَّامُِن َوالثَّاَلُثوَن: َبْعَد اْلَعْصِر َكَما َتَقدَّ

 َعْن َأبِي َسِعيٍد ُمْطَلًقا. 

ِد ْبِن َسَلَمَة اأْلَْنَصاِريِّ َعْن َأبِي َسَلَمَة َعْن َأبِي  َر مِْن َطِريِق ُمَحمَّ
َوَرَواُه بن َعَساكِ

َي بَْعَد اْلَعْصر  »ُهَرْيَرَة َوَأبِي َسِعيٍد َمْرُفوًعا بَِلْفٍظ: 
 .«َوه 

 َوَرَواُه بن اْلُمنْذر َعن ُمَجاِهد مثله. 

يِق إِبَْراِهيَم ْبِن َمْيَسَرَة َعْن َرُجٍل َأْرَسَلُه َعْمُرو ْبُن ُأَوْيٍس إَِلى َوَرَواُه بن ُجَرْيٍج مِْن َطرِ 

 َأبِي ُهَرْيَرَة َفَذَكَر مِْثَلُه. 



 
 

398 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 َوَسِمْعُتُه َعِن اْلَحَكِم َعن بن َعبَّاٍس مِْثَلُه. َقاَل: 

َجِميًعا َعْن ُيوُنَس ْبِن َخبَّاٍب َقاَل  َوَرَواُه َأُبو َبْكٍر اْلَمْرَوِذي  مِْن َطِريِق الثَّْوِريِّ َوُشْعبَةَ 

 الثَّْوِري  َعْن َعَطاٍء َوَقاَل ُشْعبَُة َعْن َأبِيِه َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة مِْثَلُه. 

اق: وَ  زَّ اَها َبْعَد اْلَعْصر َقاَل عبد الرَّ أخربَنا معمر َعن بن َطاُوٍس َعْن َأبِيِه َأنَُّه َكاَن َيَتَحرَّ

ٍج َعْن َبْعِض َأْهِل اْلِعْلِم َقاَل اَل أعلمُه إاِلَّ َعن بن َعبَّاٍس مِْثَلُه َفِقيَل َلُه اَل َوَعن بن ُجَريْ 

ُه َلْم َيُقْم مِنُْه َفُهَو فِي َصاَلٍة.   َصاَلَة َبْعَد اْلَعْصِر َفَقاَل َبَلى َلكِْن َمْن َكاَن فِي ُمَصالَّ

 َهاِر إَِلى ُقْرِب آِخِر النََّهاِر. التَّاِسُع َوالثَّاَلُثوَن: مِْن َوَسِط النَّ 

َل اْلَباِب َعْن َسَلَمَة ْبِن َعْلَقَمَة.  َم َأوَّ  َكَما َتَقدَّ

ْمُس إَِلى َأْن َتِغيَب.   اأْلَْرَبُعوَن: مِْن ِحيِن َتْصَفر  الشَّ

اِق َعن بن ُجَرْيٍج َعْن إِْسَماِعيَل ْبِن كِيَساَن َعْن َطاوُ  زَّ ٍس َقْوَلُه َوُهَو َرَواُه َعبُْد الرَّ

ِذي َبْعَدُه.  َقِريب  مَِن الَّ

 اْلَحاِدي َواأْلَْرَبُعوَن: آِخُر َساَعٍة َبْعَد اْلَعْصِر. 

 َواْلَحاكُِم بِإِْسنَاٍد َحَسٍن َعْن َأبِي َسَلَمَة َعْن َجـــابٍِر 
 
 َرَواُه َأُبو َداُوَد َوالنََّسائِي

لِِه:  , َوَرَواُه َمالِك  َوَأْصَحاُب الّسنَن وبن «َهاَر اْثنََتا َعْشَرَة َساَعة  َأنَّ النَّ »َمْرُفوًعا َوفِي َأوَّ

ِد ْبِن إِْبَراِهيَم َعْن َأبِي َسَلَمَة َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َعْن َعبِْد  ُخَزْيَمة وبن ِحبَّاَن مِْن َطِريِق ُمَحمَّ

 ْبِن َساَلٍم َقْوُلُه َوفِيِه ُمنَاَظَرُة َأبِي ُهرَ 
ِ
 ْبِن َساَلٍم بَِأنَّ اهلل

ِ
ْيَرَة َلُه فِي َذلَِك َواْحتَِجاُج َعْبِد اهلل

اَلِة فِي َصاَلٍة.   ُمنَْتظَِر الصَّ

ْحَمِن َعْن َأبِيِه َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َمْرُفوًعا  وروى بن َجِريٍر مِْن َطِريِق اْلَعاَلِء ْبِن َعْبِد الرَّ

 
ِ
ة.  مِْثَلُه َوَلْم َيْذُكْر َعْبُد اهلل  ْبُن َساَلٍم َقْوَلُه َواَل اْلِقصَّ

َومن َطِريق بن َأبِي ِذْئٍب َعْن َسِعيٍد اْلَمْقُبِريِّ َعْن َأبِيِه َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َعْن َكْعِب 

 اأْلَْحَباِر َقْوَلُه. 
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اق:  زَّ ِمَع َأَبا َسَلَمَة َيُقوُل أخربَنا بن ُجَرْيٍج َأْخَبَرنِي ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َأنَُّه َس َوَقاَل عبد الرَّ

ِد ْبِن َعْمٍرو  ار وبن َجِريٍر مِْن َطِريِق ُمَحمَّ  ْبُن َعامر َفذكر مثله وروى اْلَبزَّ
ِ
َثنَا َعْبُد اهلل َحدَّ

 َعْن َأبِي َسَلَمَة َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َعْن َعْبِد اهلل بن َسالم مثله. 

َيى ْبِن َأبِي َكثِيٍر َعْن َأبِي َسَلَمَة َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة وروى بن َأبِي َخيَْثَمَة مِْن َطِريِق َيحْ 

 ْبَن َساَلٍم َفَذَكرُت َلُه َذلَِك 
ِ
َوَأبِي َسِعيٍد َفَذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه َقاَل َأُبو َسَلَمَة َفَلِقيُت َعْبَد اهلل

 
ِّ
ْض بِِذْكِر النَّبِي نََتا َعْشَرَة َساَعًة َوإِنََّها َلِفي آِخِر َساَعٍة مَِن النََّهاُر اثْ "بَْل َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلْم ُيَعرِّ

 . "النََّهارِ 

 ْبِن َساَلٍم َقاَل ُقْلُت 
ِ
ْبِن ُخَزْيَمَة مِْن َطِريِق َأبِي النَّْضِر َعْن َأبِي َسَلَمَة َعْن َعْبِد اهلل

ِ
َوال

 
ِ
 أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَرُسوُل اهلل

ِ
 َجالِس  إِنَّا َلنَِجُد فِي كَِتاِب اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصنَّ فِي اْلُجُمَعِة َساَعًة َفَقاَل َرُسوُل اهلل

 َأْو َبْعَض َساَعٍة ُقْلُت َنَعْم َأْو بَْعَض َساَعٍة اْلَحِديَث َوفِيِه ُقْلُت َأي  َساَعٍة َفَذَكَرُه. 

 ْبُن َساَلٍم َفيَُكوُن َمْرُفوًعا. َوَهَذا َيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن اْلَقاِئُل ُقْلُت: 
ِ
 َعْبُد اهلل

َأْن َيُكوَن َأَبا َسَلَمَة َفَيُكوُن َمْوُقوًفا, َوُهَو اأْلَْرَجُح لَِتْصِريِحِه فِي ِرَواَيِة َوَيْحَتِمُل: 

 
َّ
 ْبَن َساَلٍم َلْم َيْذُكِر النَّبِي

ِ
 اْلَجَواِب. فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَيْحَيى ْبِن َأبِي َكثِيٍر بَِأنَّ َعْبَد اهلل

ْمُس  ْمِس َأْو مِْن ِحيِن ُتْدلِي الشَّ الثَّانِي َواأْلَْرَبُعوَن: مِْن ِحيِن َيِغيُب نِْصُف ُقْرِص الشَّ

 لِْلُغُروِب إَِلى َأْن َيَتَكاَمَل ُغُروُبَها. 

َعِب َوَفَضائِِل   فِي الش 
 
 فِي اْلِعَلِل َواْلَبيَْهِقي

 
اَرُقْطنِي   فِي اأْلَْوَسِط والدَّ

َبَرانِي َرَواُه الطَّ

َثْتنِي ُمْرَجاَنُة َمْواَلُة َفاطَِمَة  ِّ َحدَّ
 ْبِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعلِي

ِّ
اأْلَْوَقاِت مِْن َطِريِق َزْيِد ْبِن َعلِي

 
ِ
اَلُم َعْن َأبِيَها َفَذَكَر اْلَحِديَث َوفِيِه  ملسو هيلع هللا ىلص بِنُْت َرُسوِل اهلل َثْتنِي َفاطَِمُة َعَلْيَها السَّ َقاَلْت َحدَّ

 
ِّ
 َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُقْلُت لِلنَّبِي

َ
ْمس  ل ْلُغُروب  َفَكاَنْت َفاط َمُة إ َذا »َأي  َساَعٍة ِهي إ َذا َتَدلَّى ن ْصُف الشَّ

َها َكاَن َيْوَم اْلُجُمَعة  َأْرَسَلْت غُ  ْمَس َفإ َذا َأْخَبَرَها َأنَّ ا َلَها ُيَقاُل َلُه َزْيٌد َينُْظُر َلَها الشَّ ََلم 

َعاء  إ َلى َأْن َتغ يَب   . «َتَدلَّْت ل ْلُغُروب  َأْقَبَلْت َعَلى الدُّ
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 َوفِي َبْعِض ُرَواتِِه َمْن اَل ُيْعَرُف َحا
ٍّ
 ُلُه.فِي إِْسنَاِدِه اْختاَِلف  َعَلى َزْيِد ْبِن َعلِي

 
ٍّ
َوَقْد َأْخَرَج إِْسَحاُق ْبُن َراَهَوْيِه فِي َمْسنَِدِه مِْن َطِريِق َسِعيِد ْبِن َراِشٍد َعْن َزْيِد بِْن َعلِي

ْمُس ل ْلُغُروب  »َعْن َفاطَِمَة َلْم َيْذُكْر ُمْرَجاَنَة َوَقاَل فِيِه:  , َوَقاَل فِيِه َتُقوُل «إ َذا َتَدلَّت  الشَّ

ْمُس لِْلُغُروِب َفَأْخبِْرنِي َواْلَباقِي لُِغاَلٍم ُيقَ  ِت الشَّ َراِب َفإَِذا َتَدلَّ اُل َلُه َأْرَبُد اْصَعْد َعَلى الظِّ

 .«ُثمَّ ُتَصلِّي َيْعن ي اْلَمْغر َب »َنْحُوُه َوفِي آِخِرِه: 

 :ثم قال الحافظ ابن حجر 

 مَِن اأْلَْقَواِل فِي َس 
َّ
تَِها َوَبَياِن َحالَِها َفَهَذا َجِميُع َما اتََّصَل إَِلي اَعِة اْلُجُمَعِة َمَع ِذْكِر َأِدلَّ

َشاَرِة إَِلى َمْأَخِذ َبْعِضَها َوَلْيَسْت ُكل َها  ْفِع َواْلَوْقِف َواإْلِ ْعِف َوالرَّ ِة َوالضَّ حَّ فِي الصِّ

 َغيِْرِه. ُمَتَغايَِرًة مِْن ُكلِّ ِجَهٍة َبْل َكثِير  مِنَْها ُيْمكُِن َأْن َيتَِّحَد َمَع 

َم:  َوُهَو َغيُْر الثالث واألربعون: ُثمَّ َظَفْرُت َبْعَد كَِتاَبِة َهَذا بَِقْوٍل َزاِئٍد َعَلى َما َتَقدَّ

يِن اْلَجَزِري  َوَأِذَن لِي فِي ِرَواَيتِِه َعنُْه  َمُة اْلَحافُِظ َشْمُس الدِّ َمنُْقوٍل اْسَتنَْبَطُه َصاِحُبنَا اْلَعالَّ

ْختاَِلَف فِي َساَعِة اْلُجُمَعِة  فِي كَِتابِهِ 
ِ
ا َذَكَر اال ى اْلِحْصُن اْلَحِصيِن فِي اأْلَْدِعيَِة َلمَّ اْلُمَسمَّ

ُه:  َم, ُثمَّ َقاَل َما َنص  ا َتَقدَّ ِذي َأْعَتِقُدُه َأنََّها َوْقُت قَِراَءةِ "َواْقتََصَر َعَلى َثَمانَِيِة َأْقَواٍل مِمَّ َوالَّ

َماِم اْلَفاتِ  ْت اإْلِ تِي َصحَّ َحَة فِي َصاَلِة اْلُجُمَعِة إَِلى َأْن َيُقوَل آمِيَن َجْمًعا َبْيَن اأْلََحاِديِث الَّ

 . "َكَذا َقاَل 

ْل.  َماِم َفْلُيَتَأمَّ
ْنَصاَت لِِقَراَءِة اإْلِ اِعي ِحينَئٍِذ اإْلِ ُت َعَلى الدَّ  َوَيْخِدُش فِيِه َأنَُّه ُيَفوِّ

ْيُن ْبُن اْلمُ  َم َعْشَرَة َأْقَواٍل َتبًَعا نِيِر: َقاَل الزَّ ا َتَقدَّ َيْحُسُن َجْمُع اأْلَْقَواِل َوَكاَن َقْد َذَكَر مِمَّ

ْبِن َبطَّاٍل. 
ِ
 ال

َعاِء فِي َقاَل:  َجاَبِة َواِحَدًة مِنَْها اَل بَِعْينَِها َفُيَصاِدُفَها َمِن اْجَتَهَد فِي الد  َفَتُكوُن َساَعُة اإْلِ

 َجِميِعَها َواهلُل اْلُمْسَتَعاُن. 

ِذي ُعيَِّن َبِل اْلَمعْ  نَى َأنََّها َوَلْيَس اْلُمَراُد مِْن َأْكَثِرَها َأنَُّه َيْسَتْوِعُب َجِميَع اْلَوْقِت الَّ
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ُلَها»َتُكوُن فِي َأْثنَائِِه لَِقْولِِه فِيَما َمَضى:   .«ُيَقلِّ

يَفةٌ » قوله:وَ  َي َساَعٌة َخف   . «َوه 

تَِهاُؤُه َوَفائَِدُة ِذْكِر اْلَوْقِت َأنََّها َتنَْتِقُل فِيِه َفَيُكوُن اْبتَِداُء َمظِنَّتَِها اْبتَِداَء اْلُخْطَبِة َمَثاًل َوانْ 

َفَق َلُه ُوُقوُعَها فِيِه مِْن َساَعٍة فِي َأْثنَاِء اْنتِهَ  اَلِة َوَكَأنَّ َكثِيًرا مَِن اْلَقائِلِيَن َعيََّن َما اتَّ اَء الصَّ

ا.  ْنتَِشاُر ِجدًّ
ِ
 َوْقٍت مَِن اأْلَْوَقاِت اْلَمْذُكوَرةِ, َفبَِهَذا التَّْقِريِر َيِقل  اال

َواَل َشكَّ َأنَّ َأْرَجَح اأْلَْقَواِل  ن األقوال:يف الرتجيح بي ثم قال الحافظ ابن حجر 

َم.   ْبِن َساَلٍم َكَما َتَقدَّ
ِ
 اْلَمْذُكوَرِة َحِديُث َأبِي ُموَسى َوَحِديُث َعْبِد اهلل

 : َبِري  َأَصح  اأْلََحاِديِث فِيَها َحِديُث َأبِي ُموَسى َوَأْشَهُر اأْلَْقَواِل فِيَها َقاَل اْلُمِحب  الطَّ

 ْبِن َساَلٍم قَ 
ِ
 اهـْوُل َعْبِد اهلل

ْسنَاِد, َأْو َمْوُقوف  اْسَتنََد  ََحِدِهَما, َأْو َضِعيُف اإْلِ
ِ
ا ُمَوافِق  َلُهَما, َأْو أل َوَما َعَداُهَما إِمَّ

ُأْنِسَيَها  ملسو هيلع هللا ىلصَقائُِلُه إَِلى اْجتَِهاٍد ُدوَن َتْوقِيٍف, َواَل ُيَعاِرُضُهَما َحِديُث َأبِي َسِعيٍد فِي َكْونِِه 

 
 
 َأَشاَر إَِلى َذلَِك اْلَبْيَهِقي

َ
ْحتَِماِل َأْن َيُكوَنا َسِمَعا َذلَِك مِنُْه َقْبَل َأْن ُأْنِسي

ِ
 َبْعَد َأْن َعلَِمَها ال

 َوَغيُْرُه. 

ِهَما َأْرَجُح:  َلُف فِي َأيِّ  مِْن َطِريِق َأبِي اْلَفْضلِ َوَقِد اْخَتَلَف السَّ
 
َأْحَمَد  َفَرَوى اْلَبْيَهِقي

ء فِي َهَذا اْلَباب 
ْ
ْبِن َسَلَمَة النَّْيَساُبوِريِّ َأنَّ ُمْسلًِما َقاَل َحِديُث َأبِي ُموَسى َأْجَوُد َشي

 َوَجَماَعة . 
ِّ
 وبن اْلَعَربِي

ّ
 وأصحه َوبَِذلِك َقاَل اْلبَْيَهِقي

 :
 
 َتَفُت إَِلى َغْيِرِه. ُهَو نَصٌّ فِي َمْوِضِع اْلِخاَلِف َفاَل ُيلْ َوَقاَل اْلُقْرُطبِي

 : َحُه َوَقاَل النََّوِوي  َواُب َوَرجَّ ْوَضِة بَِأنَُّه الصَّ َواُب, َوَجَزَم فِي الرَّ ِحيُح َبِل الصَّ ُهَو الصَّ

ِحيَحْيِن.   َأْيًضا بَِكْونِِه َمْرُفوًعا َصِريًحا َوفِي َأَحِد الصَّ

 
ِ
 ْبِن َساَلٍم َفَحَكى التِّْرمِِذي  َعْن َأْحَمَد َأنَُّه َوَذَهَب آَخُروَن إَِلى َتْرِجيِح َقْوِل َعبِْد اهلل

 َقاَل َأْكَثُر اأْلََحاِديِث على َذلِك. 
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 : ٍء فِي َهَذا اْلَباِب. َوَقاَل بن َعبِْد اْلَبرِّ
ْ
 إِنَُّه َأْثَبُت َشي

ْحَمِن: َوَرَوى َسِعيُد ْبُن َمنُْصوٍر بِإِْسنَاٍد َصِحيٍح إَِلى َأبِي َسَلَمَة ْبِن عَ  َأنَّ َناًسا "ْبِد الرَّ

َحاَبِة اْجَتَمُعوا َفَتَذاَكُروا َساَعَة اْلُجُمَعِة ُثمَّ اْفتََرُقوا َفَلْم َيْخَتلُِفوا َأنََّها آِخُر َساَعٍة  مَِن الصَّ

 . "مِْن َيْوِم اْلُجُمَعةِ 

ِة َأْيًضا َكَأْحَمَد َوإِْسَحاَق وَ  َحُه َكثِير  مَِن اأْلَئِمَّ  َوَحَكى َوَرجَّ
 
مَِن اْلَمالِكِيَِّة الط ْرُطوِشي

افِِعيَِّة فِي َوْقتِِه َكاَن َيْخَتاُرُه َوَيْحكِيِه َعْن َنصِّ  ِّ َشْيَخ الشَّ
ْمَلَكانِي العالئي َأن َشْيخه بن الزَّ

ِحيَحْيِن بَِأنَّ التَّْرِجيَح   َوَأَجاُبوا َعْن َكْونِِه َلْيَس فِي َأَحِد الصَّ
ِّ
افِِعي ِحيَحيِْن الشَّ بَِما فِي الصَّ

اُظ َكَحِديِث َأبِي ُموَسى َهَذا َفإِنَُّه  ا انَْتَقَدُه اْلُحفَّ َأْو َأَحِدِهَما, إِنََّما ُهَو َحيُْث اَل َيُكوُن مِمَّ

ْنِقَطاُع َفأِلَنَّ َمْخَرَمَة ْبَن ُبَكْيٍر َلْم َيْسَمْع 
ِ
ا اال ْضطَِراِب َأمَّ

ِ
ْنِقَطاِع َواال

ِ
مِْن َأبِيِه َقاَلُه ُأِعلَّ بِاال

اِد ْبِن َخالٍِد َعْن َمْخَرَمَة َنْفِسِه َوَكَذا َقاَل َسِعيُد ْبُن َأبِي َمْرَيَم َعْن ُموَسى ْبِن  َأْحَمُد َعْن َحمَّ

 َلْم َأْس 
ِّ
 ْبُن اْلَمِدينِي

 
 ُكُتب  َكاَنْت ِعنَْدَنا َوَقاَل َعلِي

َ
َمْع َسَلَمَة َعْن َمْخَرَمَة َوَزاَد إِنََّما ِهي

ٍء مِْن َحِديثِِه َسِمْعُت َأبِي َواَل 
ْ
َأَحًدا مِْن َأْهِل اْلَمِدينَِة َيُقوُل َعْن َمْخَرَمَة إِنَُّه َقاَل فِي َشي

َنَّا َنُقوُل 
ِ
َقاِء َمَع اْلُمَعاَصَرِة َوُهَو َكَذلَِك ُهنَا أل  ُيَقاُل ُمْسلِم  َيْكَتِفي فِي اْلُمَعنَْعِن بِإِْمَكاِن اللِّ

ْنِقَطاِع.ُوُجو
ِ
 ُد التَّْصِريِح َعْن َمْخَرَمَة بَِأنَُّه َلْم َيْسَمْع مِْن َأبِيِه َكاٍف فِي َدْعَوى اال

ْضطَِراُب: 
ِ
ا اال َة َوَغيُْرُهْم َوَأمَّ َفَقْد َرَواُه َأُبو إِْسَحاَق َوَواِصل  اأْلَْحَدُب َوُمَعاِوَيُة ْبُن ُقرَّ

 َفُهْم َأْعَلُم بَِحِديثِِه مِْن َعْن َأبِي ُبْرَدَة مِْن َقْولِِه َوهَ 
ٌّ
ُؤاَلِء مِْن َأْهِل اْلُكوَفِة َوَأُبو ُبْرَدَة ُكوفِي

ِّ َوُهْم َعَدد  َوُهَو َواِحد  َوَأْيًضا َفَلْو َكاَن ِعنَْد َأبِي ُبْرَدَة َمْرُفوًعا َلْم ُيْفِت فِيِه 
ُبَكْيٍر اْلَمَدنِي

َواُب. بَِرْأيِه بِِخاَلِف اْلَمْرُفوِع َولَِهذَ   بَِأنَّ اْلَمْوُقوَف ُهَو الصَّ
 
اَرُقْطنِي  ا َجَزَم الدَّ

َجاَبِة ُمنَْحِصَرًة فِي َأَحِد َوَسَلَك َصاِحُب اْلُهَدى َمْسَلًكا آَخَر:  َفاْخَتاَر َأنَّ َساَعَة اإْلِ

ْحتِمَ 
ِ
َدلَّ َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصاِل َأْن َيُكوَن اْلَوْقَتْيِن اْلَمْذُكوَرْيِن, َوَأنَّ َأَحَدُهَما اَل ُيَعاِرُض اآْلَخَر ال

 َأَحِدِهَما فِي َوْقٍت, َوَعَلى اآْلَخِر فِي َوقت آخر.
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َعاِء فِي اْلَوْقتَْيِن اْلَمْذُكوَرْيِن.   ْجتَِهاُد فِي الد 
ِ
ِذي َينَْبِغي اال  َوَهَذا َكَقْول بن َعبِْد اْلَبرِّ الَّ

َماُم َأْحَمُد وَ   ُهَو َأْوَلى فِي َطِريِق اْلَجْمِع. َوَسبََق إَِلى َنْحِو َذلَِك اإْلِ

اَعِة َولَِلْيَلِة اْلَقْدِر َوَقاَل بن اْلُمنِيِر فِي اْلَحاِشيَِة:  ْبَهاِم لَِهِذِه السَّ
إَِذا ُعلَِم َأنَّ َفائَِدَة اإْلِ

َعاِء َوَلْو َبيََّن اَلتََّكَل النَّاُس َعَلى َذلَِك َوَتَرُكوا  اَلِة َوالد  ْكَثاِر مَِن الصَّ اِعي َعَلى اإْلِ َبْعُث الدَّ

 َما َعَداَها. 

نْ   اهـَيْجَتِهُد فِي َطَلِب َتْحِديِدَها.  َفاْلَعَجُب َبْعَد َذلَِك مِمَّ

  :قال أبو حممد سدده اهلل  

ن, أهنا آخر ساعة بعد وهو القول الحادي واألربع :والراجح من هذه األقوال

, ومناظرته ألبي العصر؛ ألن النصوص تدل عليه, سواء حديث عبد اهلل بن سالم 

 .هريرة 

 .تقدمأو حديث جابر مع االختالف فيه وقد 

, إال أنه يقرب القول بنصف النهار؛ لحديث أبي بردة أما األقوال األخرى فبعيدة

 كثير من العلماء. يهوعلوغيره,  مام مسلم اإل الذي أخرجه

 .وأما القول بأهنا رفعت ولم يبَق منها شيء, فهو قول ضعيف

 .واهلل أعلم
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 العدد في الجمعة  

ا ُجُمَعة  »َقاَل:  -  - َجابِرٍ َوَعْن ) – 414 د 
نَُّة َأنَّ ف ي ُكلِّ َأْرَبع يَن َفَصاع   السُّ

 «َمَضت 

 بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  .(1)
 
اَرُقْطنِي   (.َرَواُه الدَّ

 الشرح: 

 لبيان العدد المجزئ إقامة صالة الجمعة.الحديث:  ساق المصنف 

أهل العلم أنه ما انعقدت وصحت وقد تقدم أن الراجح يف هذه المسألة من أقوال 

 به الجماعة, انعقدت وصحت به الجمعة, وهو اثنان فصاعًدا.

 .والحديث يف سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي, متهم بالوضع

 .ملسو هيلع هللا ىلصتطلق على سنة النبي : «مضت السنة» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصإال أن الحديث كما ترى لم يثبت عن النبي 

 

          

  

                                                           

. ويف سنده خصيف الجزري ضعيف, والراوي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن (1078)أخرجه الدارقطني  (1)

. وضعفه شيخنا وقال: ضعيف جًدا(, 103وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )البالسي مرتوك. 

 (.49الحجوري يف كتاب الجمعة )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 للمؤمنين في الجمعةاالستغفار  

يَّ »:  -َسُمَرَة بِن ُجنُْدٍب َوَعْن ) – 410
ن يَن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  ُر ل ْلُمْؤم  َكاَن َيْسَتْغف 

نَات  ُكلَّ ُجُمَعةٍ  اُر بِإِْسنَاٍد َليِّنٍ  .(1) «َواْلُمْؤم    (.َرَواُه اْلَبزَّ

 .للمؤمنينساق المصنف الحديث لبيان فضيلة االستغفار  الشرح: 

 »َقاَل:  من حديث اْبِن ُعَمَر : وقد جاء يف صحيح ابن حبان 
ِ
َطاَف َرُسوُل اهلل

ْكَن بِِمْحَجنِِه َوَما َوَجَد َلَها ُمناًخ  ملسو هيلع هللا ىلص فِي  اَعَلى َراِحَلتِِه اْلَقْصَواِء َيْوَم اْلَفْتِح َواْسَتَلَم الر 

ا » اْلَمْسِجِد َحتَّى ُأْخِرَجْت إَِلى َبْطِن اْلَواِدي فُأنيخت ُثمَّ َحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل: َأمَّ

َما النَّ  َها النَّاُس إ نَّ  َيا َأيُّ
يَّة 
ل  َها النَّاُس َفإ نَّ اهَّللَ َقْد َأْذَهَب َعنُْكْم ُعبِّيَّة اْلَجاه  :  اُس َبْعُد َأيُّ َرُجََلن 

يٌّ َهيٌِّن َعَلى َربِّه  
ٌر َشق   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ}ُثمَّ َتََل  «َبرٌّ تقيٌّ َكر يٌم َعَلى َربِّه  َوَفاج 

َأُقوُل هذا » َحتَّى َقَرَأ اآْلَيَة ُثمَّ َقاَل: [13رات:]الحج {ڇڇ ڇ چ چ چ

 .(2)«واستغفر اهَّلل لي لكم

, فال حرج الربذي وهو مرتوكولكن الحديث أعل؛ ألن يف إسناده موسى بن عبيدة 

الخطبة والصالة فلم يثبت فيه من الدعاء للمسلمين يف أي وقت, وأما التخصيص ب

 .واهلل أعلم, شيء

                                                           

وأبوه  ,«الميزان»ضعيف كما يف  بإسناد تالف, ففي إسناده خالد بن يوسف السمتي (3113)أخرجه البزار  (1)

وجعفر بن سعد ليس بالقوي كما يف «. التقريب»يوسف بن خالد السمتي تركوه وكذبه ابن معين كما يف 

 «!!.التقريب»وسليمان بن سمرة مقبول كما يف  ,«التقريب»وخبيب بن سليمان مجهول كما يف  ,«التقريب»

(, وهو يف 3917لباين رحمه اهلل يف التعليقات الحسان )(, وصححه اإلمام األ3929أخرجه ابن حبان )( 2)

 (.770الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 االستدالل بآيات من القرآن في الخطبة

يَّ »: َجابِِر ْبِن َسُمَرَة  َوَعنْ ) – 411
َن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  َكاَن ف ي اْلُخْطَبة  َيْقَرُأ آَياٍت م 

ُر النَّاَس  , َوُيَذكِّ   .َأُبو َداُودَ  َرَواهُ  .(1) «اْلُقْرآن 

 (.(2) َوَأْصُلُه فِي ُمْسلِمٍ 

 الشرح: 

لبيان ما يقوله بعض أهل العلم من وجوب قراءة شيء  الحديث المصنف ساق 

 من القرآن يف خطبة الجمعة.

َلَقْد », َقاَلْت: من حديث ُأمِّ ِهَشاٍم بِنِْت َحاِرَثَة ْبِن الن ْعَماِن  :مسلموقد ثبت يف 

ا, َسنََتْين  َأْو َسنَة  َوبَْعَض َسنٍَة, َوَما َأَخْذُت ق  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َتنُّوُرَنا َوَتنُّوُر َرُسول  اهَّلل   د 
َواح 

 إ َّلَّ َعْن ل َسان  َرُسول  اهَّلل  
يد  نَْبر , إ َذا , ملسو هيلع هللا ىلصَواْلُقْرآن  اْلَمج 

َيْقَرُؤَها ُكلَّ َيْوم  ُجُمَعٍة َعَلى اْلم 

 .(3)«َخَطَب النَّاَس 

 .واهلل أعلم

 

          

  

                                                           

 .(1008وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )بسند حسن.  (1101)أخرجه أبو داود  (1)

َم ُخْطَبَتاِن َيْجلُِس َبْينَُهَما َيْقَرُأ اْلُقْرآنَ َكاَنْت لِلنَّبِيِّ َصلَّى اهلُل َعلَ : »ولفظه (,912)أخرجه مسلم  (2) ُر  ,ْيِه َوَسلَّ َوُيَذكِّ

 «. النَّاَس 

 (.973أخرجه مسلم )( 3)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 من تجب عليه الجمعة 

  ;--َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب  َوَعنْ ) – 417
ِ
اْلُجُمَعُة َحقٌّ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

ٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسل ٍم ف ي  , َوَمر يٌض َواج  يٌّ
 .(1) «َجَماَعٍة إ َّلَّ َأْربََعة : َمْمُلوٌك, َواْمَرَأٌة, َوَصب 

 " َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوَقاَل:
ِّ
 (."ملسو هيلع هللا ىلص -َلْم َيْسَمْع َطاِرق  مَِن النَّبِي

  (.- (2) َعــــْن َأبِي ُموَسىمِْن ِرَواَيِة َطاِرٍق اْلَمْذُكوِر  َوَأْخَرَجُه اْلَحاكُِم:) – 419

 الشرح: 

لبيان من يجب عليهم حضور الجمعة, ممن ال يجب الحديث:  ساق المنصف 

 عليهم حضور الجمعة.

صحابي صغير, ومراسيله مقبولة عند جماهير أهل : «طارق بن شهاب» قوله:

 العلم.

فريضة واجبة على كل مكلف من المسلمين, إال  :أي «الجمعة حق واجب» قوله:

 من استثناه الدليل.

 أن من تخلف عنها أثم. :ومعنى ذلك

 قه األحكام المتعلقة بتارك الصالة.ومن لم يصلها تلح

معة أن يقوم يجب على إمام المسلمين إذا اجتمعت بلدة على عدم صالة الجو

                                                           

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود  , وهو حديث صحيح. (1017)أخرجه أبو داود  (1)

(, وشيخنا الحجوري يف تحقيق الصغرى 017المسند )واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح  (,879)

(294.)  

قاله شيخنا الحجوري يف ووصله بذكر أبي موسى األشعري غير محفوظ,  (,199)أخرجه يف المستدرك  (2)

تنبيه(: وقع )": (879وقال اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء تحت حديث ) (.294تحقيق الصغرى )

َم ... فجعله " المستدرك"الحديث يف  : عن طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

  اهـ؛ وليس بمحفوظ كما قال البيهقي. (مسند أبي موسى)من 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ذلك فإن انزجروا وإال قاتلهم. عليهم, وأن يزجرهم عن

 أن الجمعة ال تصح إال بجماعة.فيه:  «يف جماعة» قوله:

 ربعة أصناف, وليسوا أربعة أشخاص.أ :أي «إَّل على أربعة» قوله:

 سواء كان من العبيد, أو من اإلماء.: «مملوك» قوله:

 ألن المملوك ال يملك أمره, وهو مشغول بخدمة سيده.

والمملوك إلى البهيمية يف أعمال التصرف أقرب؛ ولذلك يمنع من حضور 

سيده, إال إذا أذن له سيده يف حضور الجمعة, والجماعة, حتى ال ينشغل عن خدمة 

 الجمعة فيحضرها.

 ألن المرأة صالهتا يف بيتها أفضل من صالهتا يف المسجد.: «وامرأة» قوله:

 : يف سنن أبي داود 
ِّ
, َعِن النَّبِي

ِ
َصََلُة اْلَمْرَأة  ف ي », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث َعْبِد اهلل

ْن َصََلت َها ف ي  ْن َصََلت َها ف ي َبْيت َها َأْفَضُل م  َها َأْفَضُل م  ُحْجَرت َها, َوَصََلُتَها ف ي َمْخَدع 

 .(1) «َبْيت َها

وألن المرأة قد يحول بينها وبين حضور الجمعة يف المسجد مشاغل كثيرة, من 

 رعاية األوالد, وإصالح شؤون البيت, من تجهيز الطعام, وغير ذلك من المشاغل.

لم يبلغ, مع أنه يحسن لألب أن يبكر بولده إلى هو الذي الصبي:  «وصبي» قوله:

المسجد لحضور الجمعة, حتى يربى على الخير, والمسارعة يف الطاعات, ويعتاد 

 ذلك األمر؛ فإذا كرب سهل عليه األمر.

 :ألن المريض معذور يف التخلف عن الصالة, كما قال اهلل : «ومريض» قوله:

 .[11النور: ] {ژ      ڑ ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    ژ }

                                                           

 (. 948(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )070أخرجه أبو داود )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .«أو مسافر»ويف رواية أخرى: 

 قط أنه صلى جمعة يف السفر. ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي  إذ

ٍق اْلَمْذُكور  َعْن َأب ي ُموَسى» قوله: َواَية  َطار  ْن ر  وهي زيادة : «َوَأْخَرَجُه اْلَحاك ُم م 

 شاذة, والحديث ثابت بدون هذه الزيادة.

موسى يف اإلسناد عبيد بن محمد العجل, فرواه عن إسحاق بن تفرد بزيادة عن أبي 

 .منصور وزادها, وخالفه أصحاب إسحاق بن منصور

 .واهلل أعلم
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 «جمعة مسافر على ليس» :حديث

  -  -اْبِن ُعَمَر َوَعِن ) – 418
ِ
َلْيَس َعَلى ُمَساف رٍ »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

 بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  .(1) «ُجُمَعةٌ 
 
َبَرانِي  (.َرَواُه الطَّ

 الشرح: 

 لمسافر.ف الحديث لبيان عدم وجوب الجمعة على اساق المصن

 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  لم يثبت عنف والحديث ضعيف يف سنده عبد اهلل بن نافع ضعفه األئمة

 أنه صلى جمعة يف سفره قط.

 إذا صلى المسافر الجمعة أجزأت عنه, وصحة صالته.و

 العصر إن أراد ذلك.ر أن يجمع بين صالة الجمعة وللمساف يجوزو

 يمنع من الجمع بينهما.  ملسو هيلع هللا ىلصال يوجد دليل ثابت عن النبي ف

وبما أنه قد صح الجمع بين الظهر والعصر, والجمعة بديلة عن الظهر, فكذلك 

 يشرع الجمع بين الجمعة والعصر.

 ., واهلل أعلميوم الجمعة وأحكام السفر يف غير يوم الجمعة, كأحكام السفر يف

 

          

  

                                                           

وضعفه اإلمام , ضعيف جًدا, يف سنده عبد اهلل بن نافع مرتوك, (919)« األوسط»أخرجه الطرباين يف  (1)

 (.084األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 استقبال الخطيب  

 ْبِن َمْسُعوٍد  َوَعنْ ) – 470
ِ
 ]إَِذا[- ملسو هيلع هللا ىلص -اهَّلل   َكاَن َرُسوُل »َقاَل:  -  -َعْبِد اهلل

نَْبر  اْسَتْقَبْلنَاهُ 
نَا اْسَتَوى َعَلى اْلم  , بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  .(1)«ب ُوُجوه   (.َرَواُه التِّْرمِِذي 

471 – (:    (.(2)اْبِن ُخَزْيَمةَ  ِعنْدَ  --اْلَبَراِء مِْن َحِديِث  َوَلُه َشاِهد 

 الشرح: 

 عند خطبة الجمعة. لبيان مشروعية التوجه إلى اإلمامالحديث:  ساق المصنف 

يَّ », َقاَل: من حديث أبي َسِعيٍد الُخْدِريَّ ويف الصحيحين: 
َجَلَس  ملسو هيلع هللا ىلصإ نَّ النَّب 

نَْبر  َوَجَلْسنَا َحْوَلهُ 
 .(3) «َذاَت َيْوٍم َعَلى الم 

: َيْسَتْقبُِل اإِلَماُم الَقْوَم, "يف صحيحه فقال:  وبوب عليه اإلمام البخاري  َباب 

 ."َواْستِْقَباِل النَّاِس اإِلَماَم إَِذا َخَطَب 

 اهـاإِلَماَم.  َواْسَتْقَبَل اْبُن ُعَمَر, َوَأَنس  ثم قال: 

 أن التوجه إلى اإلمام أبلغ يف فهم الموعظة, واالستفادة منها.والسبب يف ذلك: 

                                                           

ترَجمته من  كذاب كمــــــــــــا فِي ,موضوع يف إسناده ُمحمد ابن الفضل بن عطية (008)أخرجه الرتمذي  (1)

لس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ج"التهذيب, ويغني عنه حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال: 

 .  (1002)ومسلم  (1427 ,2942 ,1410 ,821)أخرجه البخاري  ,"على المنرب وجلسنا حوله...

ُد ْبُن  (,2109)وابن خزيمة كما يف إتحاف المهرة  (,0711)أخرجه البيهقي يف الكربى ( 2) من طريق ُمَحمَّ

 اْلَبَجلِيِّ  ,ثنا َأبِي ,َعلِيِّ ْبِن ُغَراٍب 
ِ
ثنا  ,بَِهَذا. َقاَل َأُبو َبْكٍر: َهَذا اْلَخَبُر ِعنِْدي َمْعُلول   ,َعنْهُ  ,َعْن َأَباِن ْبِن َعْبِد اهلل

 اْلَبَجلِيِّ  ,ثنا النَّْضُر ْبُن إِْسَماِعيَل  ,األََشج  
ِ
َتْقبُِل اإِلَماَم َقاَل: َرَأْيُت َعِديَّ ْبَن َثابٍِت َيْس  ,َعْن َأَباِن ْبِن َعْبِد اهلل

  ,َفُقْلُت َلُه: َرَأْيتَُك َتْسَتْقبُِل بَِوْجِهَك  ,بَِوْجِهِه إَِذا َقاَم َيْخُطُب 
ِ
صلى اهلل عليه  ,َقاَل: َرَأْيُت َأْصَحاَب َرُسوِل اهلل

ة  ُأْخَرى(: 2109قال الحافظ يف إتحاف المهرة ). "َيْفَعُلوَنهُ  ,وسلم ُه اْبُن َماَجْه مِْن َطِريِق: َفَقْد َأْخَرَج  ,َوَلُه ِعلَّ

اْسَتْقَبَلُه "َلكِْن َقاَل:  ,َقاَل: َكاَن النَّبِي  ... َفَذَكَرهُ  ,َعْن َأبِيهِ , َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت  ,َعْن َأَباِن ْبِن َتْغلَِب  ,اْبِن اْلُمَباَركِ 

  انتهى كالمه.. "َأْصَحابُهُ 

 (.1002(, ومسلم )821أخرجه البخاري )( 3)
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وأليق أن يتجه اإلنسان إلى القبلة, ويواجه المتكلم؛ وألن ذلك أدعى إلى التخشع 

 بالقلب والسمع, وعدم انصراف الذهن عن الخطبة.

إنه أساء إذا من حضر الجمعة واستدبر اإلمام أثناء الخطبة, صحت جمعته, إال و

 فعل ذلك دون حاجة.

نَْد اْبن  ُخَزْيَمةَ »  قوله:
يث  اْلَبَراء  ع  ْن َحد  ٌد م  ضعيف والراجح إرساله, : «َوَلُه َشاه 

 كما سبق بيانه يف التخريج.
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 مشروعية االتكاء على العصا في الخطبة 

يِّ »َقاَل:  -  -اْلَحَكِم ْبِن َحْزٍن  َوَعنِ ) – 472
ْدَنا اْلُجُمَعَة َمَع النَّب   - ملسو هيلع هللا ىلص -َشه 

ا َأْو َقْوسٍ  ئ ا َعَلى َعص   (.َداُودَ  َأُبو َرَواهُ  .(1)«َفَقاَم ُمَتَوكِّ

 الشرح: 

لبيان سنية االتكاء على القوس, أو العصا يف خطبة الحديث:  ساق المنصف 

 الجمعة.

سابع سبعة, أو تاسع  ملسو هيلع هللا ىلصوفدت إلى رسول اهلل "عن الحكم بن حزن قال:  ولفظه:

فأمر بنا, أو أمر لنا -تسعة, فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول اهلل! زرناك فادع اهلل لنا بخير 

فأقمنا هبا أياما, شهدنا فيها الجمعة مع رسول -بشيء من التمر, والشأن إذا ذاك دون

, فقام متوكئا على عصا أو قوس, فحمد اهلل, وأثنى عليه كلمات خفيفات ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

كل ما أمرتم  -أو: لن تفعلوا-أيها الناس! إنكم لن تطيقوا »يبات مباركات, ثم قال: ط

 .«به, ولكن سددوا وأبشروا

 وقد ذهب بعضهم إلى مشروعية االتكاء على السيف أيًضا.

 لعلة. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  مل هبذه السنة, وقالوا: إنما اتكأومنع كثير من أهل العلم الع

 أو ألنه كان يف حالة حرب.

 أهنا سنة, لحديث الباب. :والصحيح من أقوال أهل العلم

 َوَلْم َيُكْن َيْأُخُذ بَِيِدِه َسْيًفا َواَل َغْيَرُه,  (:414/ 1زاد المعاد ) يف قال ابن القيم

نَْبَر,»َوإِنََّما ) 
َذ اْلم  ا َقْبَل َأْن َيتَّخ  ُد َعَلى َقْوٍس َأْو َعص  ( َوَكاَن فِي اْلَحْرِب  «َكاَن َيْعَتم 

                                                           

(, واإلمام 1001وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود ) (,1081)أخرجه أبو داود ( 1)

   (. 284(, وشيخنا الحجوري حفظه اهلل يف تحقيق الصغرى )311الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )
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 . اهـ َيْعَتِمُد َعَلى َقْوٍس, َوفِي اْلُجُمَعِة َيْعَتِمُد َعَلى َعًصا

 ولعل القوس كان عصا مقوسة. .«على قوس, أو عصا»

 أن االتكاء أدعى لطمأنينة اإلمام, واهلل أعلم.والسبب يف ذلك: 

يؤدي إلى سقوطه, أو شيء فوألن الخطيب إذا رقى على المنرب, قد يعرتيه بعض ال 

 أفضل. وهذاعلى عصا,  ائً فيبقى متكنحو ذلك, 

ومن ذهب إلى عدم سنية االتكاء على العصا, أو القوس يف خطبة الجمعة, اإلمام 

 .األلباين 

 واهلل أعلم., وبسنية العصا للخطيب كان يفتي شيخنا مقبل 

وهبذا نكون قد انتهينا من باب صالة الجمعة من كتاب بلوغ المرام, وهو باب 

واسع إال أننا تكلمنا على أهم المسائل يف هذا الباب, ولم نتطرق إلى جميع المسائل 

التي يذكرها الفقهاء, ألننا يف الغالب نمر على الكتاب مروًرا حديثًيا, واهلل المستعان, 

ولشيخنا يحيى الحجوري  ا وإياكم لمرضاته, ولطاعته,أن يوفقن ونسأل من اهلل 

 .يف ذلك اجامعً  احفظه اهلل كتابً 

 والحمد هلل رب العالمين.
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 باب صالة الخوف 

 [َباُب َصالِة اْلَخْوِف ]

اٍت َعْن ) – 473   -, َصالِِح ْبِن َخوَّ
ِ
ْن َصلَّى َمَع َرُسوِل اهلل َيْوَم َذاِت  - ملسو هيلع هللا ىلص -َعمَّ

َقاِع َصاَلَة اْلَخْوِف:  يَن َمَعُه  َأنَّ َطائ َفة  َصلَّْت »الرِّ , َفَصلَّى ب الَّذ  َجاَه اْلَعُدوِّ َفٌة و 
َمَعُه َوَطائ 

, َوَجاَءت   َجاَه اْلَعُدوِّ وا و  ْم, ُثمَّ اْنَصَرُفوا َفَصفُّ ه 
َْنُفس  وا ْل  ا َوَأَتمُّ م 

َرْكَعة , ُثمَّ َثَبَت َقائ 

ْم, ُثمَّ ال ه 
َْنُفس  وا ْل  ا َوَأَتمُّ س 

يَْت, ُثمَّ َثبََت َجال 
ْكَعَة الَّت ي َبق  ُم الرَّ َفُة اْْلُْخَرى, َفَصلَّى ب ه 

طَّائ 

َم ب ه مْ    .ُمتََّفق  َعَلْيِه, َوَهَذا َلْفُظ ُمْسلِمٍ  .(1) «َسلَّ

ْبنِ  «اْلَمْعر َفة  » فِي َوَوَقعَ 
ِ
اٍت, َعْن َأبِيهِ  َصالِِح ْبنِ : َعْن َمنَْدهْ  ال  (.(2) َخوَّ

يِّ »َقاَل:  --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 474
ق َبَل َنْجٍد, َفَواَزْينَا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َغَزْوُت َمَع النَّب 

, َفَصاَفْفنَاُهْم, َفَقاَم َرُسوُل اهَّلل   َفَصلَّى ب نَا, َفَقاَمْت َطائ َفٌة َمَعُه, َوَأْقَبَلْت  - ملسو هيلع هللا ىلص -اْلَعُدوَّ

, ُثمَّ اْنَصَرُفوا َمَكاَن الطَّائ َفة  الَّت ي  , َوَرَكَع ب َمْن َمَعُه, َوَسَجَد َسْجَدَتْين  َفٌة َعَلى اْلَعُدوِّ
َطائ 

, ثُ  َلْم ُتَصلِّ  َم, َفَقامَ َفَجاُءوا, َفَرَكَع ب ه ْم َرْكَعة , َوَسَجَد َسْجَدَتْين  نُْهْم,  ُكلُّ  مَّ َسلَّ ٍد م  َواح 

ه  َرْكَعة , َوَسَجَد َسْجَدَتْين    (.َلْفُظ اْلُبَخاِريِّ  ُمتََّفق  َعَلْيِه, َوَهَذا .(3)« َفَرَكَع ل نَْفس 

ْدُت َمَع َرُسول  اهَّلل  »َقاَل:  --َجابٍِر  َوَعنْ ) – 470 ,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َشه  َصََلَة اْلَخْوف 

: َصفٌّ َخْلَف َرُسول  اهَّلل   ْين  نَا َصفَّ يُّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َفَصفَّ
, َفَكبََّر النَّب 

ْبَلة   -َواْلَعُدوُّ بَْينَنَا َوَبيَْن اْلق 

ُكوع  َوَرَفْعنَ  - ملسو هيلع هللا ىلص َن الرُّ
ا, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه م  يع 

ا, ُثمَّ َرَكَع َوَرَكْعنَا َجم  يع 
ا, َوَكبَّْرَنا َجم  يع 

ا َجم 

ا  , َفَلمَّ ي َنْحر  اْلَعُدوِّ
ُر ف  فُّ اْلُمَؤخَّ , َوَقاَم الصَّ

ي َيل يه  فُّ الَّذ   َوالصَّ
ُجود  ُثمَّ اْنَحَدَر ب السُّ

... ي َيل يه  فُّ الَّذ  ُجوَد, َقاَم الصَّ  .َفَذَكَر اْلَحِديَث  ,«َقَضى السُّ

                                                           

 .(942)ومسلم  (,4128)أخرجه البخاري ( 1)

 وقيل غير ذلك. ,وذهب إلى ذلك غير واحد (,422/ 7)« الفتح»ورجحه الحافظ يف ( 2)

 .(938)ومسلم  (,842)أخرجه البخاري ( 3)
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فُّ الثَّان ي, ُثمَّ َسَجَد َوَسَجَد َمَعُه »َوفِي ِرَواَيٍة:  ا َقاُموا َسَجَد الصَّ ُل, َفَلمَّ فُّ اْْلَوَّ الصَّ

فُّ الثَّان ي َم الصَّ  َوَتَقدَّ
ل  فُّ اْْلَوَّ َر الصَّ  .َفَذَكَر مِثَْلهُ , ...«ُثمَّ َتَأخَّ

يُّ »َوفِي آِخِرِه: 
َم النَّب  ا - ملسو هيلع هللا ىلص -ُثمَّ َسلَّ يع 

ْمنَا َجم   (.َرَواُه ُمْسلِم   .(1) «َوَسلَّ

َبِي َداُودَ ) – 471
ِ
 : َعْن َوأل

ِّ
َرقِي َها َكاَنْت »مِْثُلُه, َوَزاَد: َأبِي َعيَّاٍش الز    َأنَّ

 (.(2) « ب ُعْسَفانَ 

477 – (:
ِّ
يَّ »: --َجابٍِر مِْن َوْجٍه آَخَر َعْن  َولِلنََّسائِي

َصلَّى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب 

, ُثمَّ َسلَّمَ  ا َرْكَعَتْين  َم, ُثمَّ َصلَّى ب آَخر يَن َأْيض  , ُثمَّ َسلَّ  َرْكَعَتيْن 
ْن َأْصَحاب ه    .(2)«ب َطائ َفٍة م 

َبِي َداُودَ  - 479
ِ
 .(4) َأبِي َبْكَرةَ , َعْن َومِْثُلُه أل

 : --ُحَذْيَفَة  َوَعنْ ) – 478
َّ
َصلَّى َصاَلَة اْلَخْوِف بَِهُؤاَلِء َرْكَعًة,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي

َحُه اْبنُ  .(3) َوبَِهُؤاَلِء َرْكَعًة, َوَلْم َيْقُضوا , َوَصحَّ  
  (.ِحبَّانَ  َرَواُه َأْحَمُد, َوَأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

                                                           

 .(940)أخرجه مسلم ( 1)

 قال الحافظ ابنوقد أعله اإلمام البخاري رحمه اهلل أنه من مراسيل مجاهد.  (,1231)أخرجه أبو داود ( 1)

ثم نقل عن أبي  ,وغيره من الحفاظ ,يوكذا صححه إرساله عبد العزيز النخشب" (:1/10رجب يف الفتح )

(, وقال 1121وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود ). "حاتم وأحمد تصحيح الحديث

 ,وصححه ابن حبان ,ووافقه الذهبي ,وكذلك قال الحاكم ,إسناده صحيح على شرط الشيخين": فيه

وقد صرح مجاهد بالتحديث يف رواية جرير: عند ابن حبان؛ فذلك مما ": ثم قال. "والبيهقي ,والدارقطني

وهذا إسناد صحيح. وقد رواه "يرد إعالل من أعله باالنقطاع بينه وبين أبي عياش. ولذلك قال البيهقي: 

وصححه اإلمام . "قتيبة بن سعيد عن جرير؛ فذكر فيه سماع مجاهد من أبي عياش زيد بن الصامت الزرقي

 .  (1243رحمه اهلل يف الصحيح المسند ) الوادعي

 .(943)وأصله يف مسلم  (,1002)أخرجه النسائي ( 2)

(, وضعفه شيخنا 1130وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود ). (1249)أخرجه أبو داود ( 2)

 .(317الحجوري حفظه اهلل يف تحقيق الصغرى )

وليس هو يف ابن حبان. واهلل  (,1030)والنسائي  (,1241)وأبو داود  (,388,  390/ 0)أخرجه أحمد ( 3)

 .(1133وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود ) .أعلم
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 (.(2) اْبِن َعبَّاسٍ : َعِن َومِْثُلُه ِعنَْد اْبِن ُخَزْيَمةَ ) – 490

  --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 491
ِ
َرْكَعٌة  َصََلُة اْلَخْوف  »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ارُ  .(1) «َعَلى َأيِّ َوْجٍه َكانَ   (.بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف  َرَواُه اْلَبزَّ

 َأْخَرَجهُ  .(2) «َلْيَس ف ي َصََلة  اْلَخْوف  َسْهوٌ »َمْرُفوًعا:  --)َوَعنُْه  – 492

 بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف 
 
اَرُقْطنِي  (.الدَّ

 الشرح: 

 ساق المصنف األحاديث لبيان كيفية صالة الخوف.

هبا على عباده المؤمنين, رحمة  المسلمين التي امتن اهلل  وهي إحدى صلوات

 هبم, وتخفيًفا يف حال لقاء عدوهم.

 مبدأ مشروعيتها : 

, َقاَل: من حديث َجابٍِر ما يف صحيح اإلمام مسلم: مشروعيتها وكان مبدأ 

ْينَا الظُّْهَر َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَغَزْوَنا َمَع َرُسول  اهَّلل  » ا َصلَّ ا, َفَلمَّ يد 
َتاَّل  َشد 

ْن ُجَهْينََة, َفَقاَتُلوَنا ق 
ا م  َقْوم 

ْبر يُل َرُسوَل اهَّلل   ْم َمْيَلة  ََّلْقَتطَْعنَاُهْم, َفَأْخَبَر ج  ْلنَا َعَلْيه  َذل َك, َفَذَكَر  ملسو هيلع هللا ىلصاْلُمْشر ُكوَن: َلْو م 

َن اْْلَْوََّلد , , َقاَل: وَ ملسو هيلع هللا ىلصَذل َك َلنَا َرُسوُل اهَّلل   ْم م  َي َأَحبُّ إ َلْيه  ُه َسَتْأت يه ْم َصََلٌة ه  َقاُلوا: إ نَّ

                                                                                                                                                    

وإنما أحال على لفظ حديث حذيفة.  ,إال أنه لم يذكر لفظه ,بسند صحيح (1344)أخرجه ابن خزيمة ( 3)

َم َصلَّى بِِذي » ,اْبِن َعبَّاسٍ َعِن  (,1241)وأخرجه الحاكم يف المستدرك   َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ
َأنَّ َرُسوَل اهلل

ِذي َقْبَلهُ " ثم قال: ,«َوَلْم َيْقُضوا ,َقَرٍد َصاَلَة اْلَخْوِف َرْكَعًة َرْكَعةً  أي حديث حذيفة  -َهَذا َشاِهد  لِْلَحِديِث الَّ

ْسنَادِ  ,-السابق  ."َوُهَو َصِحيُح اإْلِ

: بلفظوأبوه ضعيف.  ,بسند ضعيف جدا, فيه محمد بن عبد الرحمن اليماين مرتوك (0401)أخرجه البزار  (1) 

وقال:  ,«َفَعَل َذلَِك َلْم يعد -َأحَسُبُه َقاَل  ,الرجل يجزئ َعنُْه َفإَِذا ,َصالُة اْلُمَساَيَفِة َرْكَعة  َعَلى َأيِّ َوْجٍه َكانَ »

اُر: " ُد َقاَل اْلَبزَّ ْحَمِن َأَحاِديُثُه َمنَاكِيرُ ُمَحمَّ  . "َوُهَو َضِعيف  ِعنَْد َأْهِل اْلِعْلمِ  ,ْبُن َعْبِد الرَّ

ِري  "وضعفه حيث قال:  (1770)أخرجه الدارقطني ( 2) َد بِِه َعْبُد اْلَحِميِد السَّ وضعفه . "َوُهَو َضِعيف   ,َتَفرَّ

 .  (4384اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الضعيفة )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

, َقاَل: َفَكبََّر 
بَْلة 
, َواْلُمْشر ُكوَن َبْينَنَا َوبَْيَن اْلق  ْين  نَا َصفَّ  اْلَعْصُر َقاَل: َصفَّ

ا َحَضَرت  َفَلمَّ

ا َقاُموا َوَكبَّْرَنا, َوَرَكَع َفَرَكْعنَا,  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّلل   ُل, َفَلمَّ فُّ اْْلَوَّ ُثمَّ َسَجَد, َوَسَجَد َمَعُه الصَّ

, ل  ي, َفَقاُموا َمَقاَم اْْلَوَّ
فُّ الثَّان  َم الصَّ ُل, َوَتَقدَّ فُّ اْْلَوَّ َر الصَّ ي, ُثمَّ َتَأخَّ

فُّ الثَّان   َسَجَد الصَّ

ُل, َوَقاَم , َوَكبَّْرَنا, َوَرَكَع, َفَرَكْعنَاملسو هيلع هللا ىلصَفَكبََّر َرُسوُل اهَّلل   فُّ اْْلَوَّ , ُثمَّ َسَجَد َوَسَجَد َمَعُه الصَّ

ْم َرُسوُل اهَّلل   َم َعَلْيه  ا, َسلَّ يع 
ي, ُثمَّ َجَلُسوا َجم 

فُّ الثَّان  ا َسَجَد الصَّ ي, َفَلمَّ
. َقاَل «ملسو هيلع هللا ىلصالثَّان 

َبْيِر: ُثمَّ َخصَّ َجابِر  َأْن َقاَل:   .(1) «َهُؤََّلء  َكَما ُيَصلِّي ُأَمَراُؤُكْم »َأُبو الز 

  :ذكر حاالت صالة اخلوف 

 ثالث حاالت:  اوله

 .الحالة األولى: أن يكون العدو بين الجيش وبين القبلة

وهذه من أسهل الحاالت, إذ يقوم اإلمام مستقباًل للقبلة, ويقسم الجيش إلى 

صفين, ويكون الجيش خلفه جميًعا يصلون معه, ثم إذا ركع, ركع معه الجيش 

 أجمع.

 إذا سجد سجد معه الصف األول, وبقي الصف المتأخر يحرسهم.و

ثم إذا قام من سجوده إلتمام الركعة الثانية, سجد الصف المتأخر, ثم قاموا, وبعد 

ذلك يتقدم الصف المتأخر إلى أمام الصف المتقدم, ويتأخر الصف األول إلى 

 الخلف.

ثم إذا سجد سجد معه  ثم يصلي هبم الركعة الثانية, فيركع ويركعون معه كلهم,

 الصف األول, وبقي الصف المتأخر يحرس.

, وهذه الكيفية فإذا انتهى من الصالة, أتم الصف المتأخر الصالة ألنفسهم

 .المذكورة يف حديث جابر ت

                                                           

 (.940جه مسلم )أخر( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .الحالة الثانية: إذا كان العدو يف غير اتجاه القبلة

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی}: اهلل  وهذه الكيفية مذكورة يف قول

 ٻ ٱ حج يث ىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب مب خب حب جب

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ

 .[102-101]النساء: {گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈڈ
فعند ذلك يقسم الجيش إلى طائفتين, فيصلي بطائفة معه ركعة, ثم تتم الصالة 

 ثم تذهب تصف أمام العدو.لنفسها, 

تقوم و اإلماموتأيت الطائفة األخرى التي لم تصِل, فتصلي الركعة الثانية, ثم يسلم 

 تتم لنفسها ركعة, ثم تسلم.

 .ملسو هيلع هللا ىلصودل على هذه الكيفية حديث صالح بن خوت عمن صلى خلف النبي 

الطائفة يقسم الجيش إلى طائفتين, فيصلي بطائفة ركعة, ثم تنصرف الحالة الثالثة: 

 التي صلت معه إلى اتجاه العدو.

 ركعة. ملسو هيلع هللا ىلصثم تأِت الطائفة األخرى ويصلي هبم النبي 

 وقيل: بل يصلي هبم ركعة واحدة.

 وهذا يكون يف شدة الخوف.

ََلَة َعَلى », َقاَل: من حديث اْبِن َعبَّاٍس  :مسلموهذا يوافق ما يف  َفَرَض اهَّللُ الصَّ

 َنب يُِّكْم 
, َوف ي اْلَخْوف  َرْكَعة   ملسو هيلع هللا ىلصل َسان  َفر  َرْكَعَتْين  ي السَّ

ا, َوف  ي اْلَحَضر  َأْرَبع 
 .(1)«ف 

                                                           

 (.197أخرجه مسلم )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  :سبب اختالف أهل العلم يف صالة اخلوف 

 واختلف أهل العلم يف صالة الخوف بسبب اختالف الروايات.

  (402/ 4المجموع شرح المهذب ) يفقال النووي: 

 
 
افِِعي َصاَلُة اْلَخْوِف َجائَِزة  فِي ُكلِّ قَِتاٍل َلْيَس  :َواأْلَْصَحاُب َرِحَمُهُم اهللُ َقاَل الشَّ

َماُم َوَكَذا ِريِق إَذا َقاَتَلُهْم اإْلِ اِر َواْلُبَغاِة َوُقطَّاِع الطَّ  بِِحَراٍم َسَواء  َكاَن َواِجًبا َكِقتَاِل اْلُكفَّ

ْنَساِن َأوْ  ائُِل َعَلى َحِريِم اإْلِ ْفَع َأْو َكاَن ُمَباًحا ُمْسَتِوَي  الصَّ َعَلى َنْفِسِه إَذا َأْوَجْبنَا الدَّ

ْنَساِن َأْو َماَل َغيِْرهِ  َرَفْيِن َكِقَتاِل َمْن َقَصَد َماَل اإْلِ  ـاه .الطَّ

ا اأْلَْحَكاُم َفَقاَل اْلُعَلَماءُ أَ  (4 /407 :)النووي  وقال َجاَءْت َصاَلُة اْلَخْوِف  :مَّ

 
ِّ
َلة  فِي َصِحيِح ُمْسلٍِم َبْعُضَها َوُمْعَظُمَها فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن النَّبِي َ ُمَفصَّ

ٌّ ِستََّة َعَشَر َنْوًعا َوِهي
َعلِي

 
 
افِِعي   :مِنَْها َثاَلَثَة َأْنَواعٍ  ُسنَِن َأبِي َداُود َواْخَتاَر الشَّ

 بَِبْطِن َنْخٍل  ملسو هيلع هللا ىلصَصاَلُتُه  :َأَحُدَها

َقاِع  ملسو هيلع هللا ىلصَصاَلُتُه  :َوالثَّانِي  بَِذاِت الرِّ

ِحيَحْيِن َولَِصاَلِة اْلَخْوِف  ملسو هيلع هللا ىلصَصاَلُتُه  :َوالثَّالُِث  بُِعْسَفاَن َوُكل َها َصِحيَحة  َثابَِتة  فِي الصَّ

ةِ    َوُهَو َصاَلُة ِشدَّ
افِِعي  ڀ} :اْلَخْوِف َقاَل اهلُل َتَعاَلى َنْوع  َرابِع  َجاَء بِِه اْلُقْرآُن َوَذَكَرُه الشَّ

  .[238:]البقرة {ٺٺ ڀ ڀ ڀ

ِذي َذَكْرُتُه َقاَل َأْهُل  َوَهِذِه اأْلَْنَواُع َذَكَرَها اْلُمَصنُِّف فِي اْلكَِتاِب َعَلى التَّْرتِيِب الَّ

 
 
َها النَّبِي ُل َصاَلٍة َصالَّ َيِر َأوَّ َقاعِ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَحِديِث َوالسِّ   ـاه .لِْلَخْوِف َصاَلُة َذاِت الرِّ

  قال اإلمام القرطبي ( 317-0/310يف تفسيره:)  َوَقِد اْخَتَلَفِت

اِر َأنَُّه  ْختاَِلفَِها, َفَذَكَر اْبُن اْلَقصَّ
ِ
َواَياُت فِي َهْيئَِة َصاَلةِ اْلَخْوِف, َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ال الرِّ

َها فِي َعَشَرِة َمَواِضَع.  ملسو هيلع هللا ىلص  َصالَّ

 :
ِّ
 َقاَل اْبُن اْلَعَربِي

ِّ
ًة.  ملسو هيلع هللا ىلصُرِوَي َعِن النَّبِي  َأنَُّه َصلَّى َصاَلَة اْلَخْوِف َأْرَبًعا َوِعْشِريَن َمرَّ
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ُم فِي َمْعِرَفةِ  َماُم َأْحَمُد ابن َحنْبٍَل, َوُهَو إَِماُم َأْهِل اْلَحِديِث َواْلُمَقدَّ ِعَلِل  َوَقاَل اإْلِ

. النَّْقِل فِيِه:   اَل َأْعَلُم َأنَُّه ُرِوَي فِي َصاَلِة اْلَخْوِف إاِلَّ َحِديث  َثابِت 

َ ُكل َها ِصَحاح  َثابَِتة , َفَعَلى َأيِّ َحِديٍث صلى منها المصلي صالة الحوف َأْجَزَأُه 
َوِهي

 إِْن َشاَء اهلُل. 

 . َبِري   َوَكَذلَِك َقاَل َأُبو َجْعَفٍر الطَّ

ا َمالِك  َوَسائُِر َأْصَحابِهِ  إاِلَّ َأْشَهَب َفَذَهُبوا فِي َصاَلةِ اْلَخْوِف إَِلى َحِديِث َسْهِل  :َوَأمَّ

ئِِه َعْن َيْحيَى ْبِن َسِعيٍد َعِن اْلَقاِسِم بْ  ٍد َعْن ْبِن َأبِي َحْثَمَة, َوُهَو َما َرَواُه فِي ُمَوطَّ ِن ُمَحمَّ

َثُه:  اٍت اأْلَْنَصاِريِّ َأنَّ َسْهَل ْبَن َأبِي َحْثَمَة َحدَّ َأنَّ َصََلَة اْلَخْوف  َأْن َيُقوَم »َصالِِح ْبِن َخوَّ

َماُم َرْكَعة  َويَ  , َفَيْرَكُع اْْل  َهُة اْلَعُدوِّ َفٌة ُمَواج 
ْن َأْصَحاب ه  َوَطائ  َماُم َوَمَعُه َطائ َفٌة م  ْسُجُد اْْل 

َيَة ُثمَّ 
ْكَعَة اْلَباق  ُم الرَّ ه 

َْنُفس  وا ْل  ا َثَبَت, َوَأَتمُّ م 
يَن َمَعُه ُثمَّ َيُقوُم, َفإ َذا اْسَتَوى َقائ 

ُيَسلُِّموَن  ب الَّذ 

يَن لَ  , ُثمَّ ُيْقب ُل اْْلَخُروَن الَّذ  ٌم, َفَيُكوُنوَن ُوَجاَه اْلَعُدوِّ
َماُم َقائ  ْم ُيَصلُّوا َوَينَْصر ُفوَن َواْْل 

ُم  َمام  َفَيْرَكُع ب ه  ْكَعَة[َفُيَكبُِّروَن َوَراَء اْْل  ُم, َفَيُقوُموَن َوَيْرَكُعوَن  ]الرَّ َوَيْسُجُد ُثمَّ ُيَسلِّ

َيَة ُثمَّ ُيَسلُِّمونَ 
ْكَعَة اْلَباق  ُم الرَّ ه 

َْنُفس   . «ْل 

ٍد َقاَل اْبُن اْلَقاِسِم َصاِحُب َمالٍِك:  َواْلَعَمُل ِعنَْد َمالٍِك َعَلى َحِديِث اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

اٍت.   َعْن َصالِِح ْبِن َخوَّ

 َوَقْد َكاَن َيْأُخُذ بَِحِديِث َيِزيَد ْبِن ُروَماَن ُثمَّ َرَجَع إَِلى َهَذا. َقاَل اْبُن اْلَقاِسِم: 

ْبِن رومان كالهما عن صالح ابن  َحِديُث اْلَقاِسِم َوَحِديُث َيِزيدَ َقاَل َأُبو ُعَمَر: 

اَلِم. اٍت: إاِلَّ َأنَّ َبيْنَُهَما َفْصاًل فِي السَّ  َخوَّ

َْنُفِسِهُم "َفِفي َحِديِث اْلَقاِسِم: 
ِ
ائَِفِة الثَّانِيِة ُثمَّ َيُقوُموَن َفَيْقُضوَن أل َماَم ُيَسلُِّم بِالطَّ

َأنَّ اإْلِ

ْكَعةَ   ."الرَّ

 َوإَِليِْه "ُروَماَن:  َوفِي َحِديِث َيِزيَد ْبنِ 
 
افِِعي َأنَُّه َينَْتظُِرُهْم َوُيَسلُِّم بِِهْم َوبِِه َقاَل الشَّ
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 ."َذَهَب 

 :
 
افِِعي اٍت َهَذا َأْشَبُه اأْلََحاِديِث فِي َقاَل الشَّ َحِديُث َيِزيَد ْبِن ُروَماَن َعْن َصالِِح ْبِن َخوَّ

,
ِ
 َوبِِه َأُقوُل.  َصاَلِة اْلَخْوِف بَِظاِهِر كَِتاِب اهلل

َلَواِت, فِي َأنَّ  ِر الصَّ
ِة َمالٍِك فِي اْختَِياِرِه َحِديَث اْلَقاِسِم اْلِقَياُس َعَلى َسائِ َومِْن ُحجَّ

نََّة اْلُمْجَتَمَع َعَلْيَها َأْن َيقْ  ٍء مِنَْها, َوَأنَّ الس  ْ
َماَم َلْيَس َلُه َأْن َينَْتظَِر َأَحًدا َسَبَقُه بَِشي  اإْلِ

َ
 ِضي

َماِم.   اْلَمْأُموُموَن َما ُسبُِقوا بِِه َبْعَد َساَلِم اإْلِ

 َوَقْوُل َأبِي َثْوٍر فِي َهَذا اْلَباِب َكَقْوِل َمالٍِك.

 فِي اْلُمْخَتاِر ِعنَْدُه, َوَكاَن اَل َيِعيُب َمْن َفَعَل َشْيًئا مَِن 
ِّ
افِِعي َوَقاَل َأْحَمُد َكَقْوِل الشَّ

 ِة فِي َصاَلِة اْلَخْوِف. اأْلَْوُجِه اْلَمْرِويَّ 

 .- -َوَذَهَب َأْشَهُب مِْن َأْصَحاِب َمالٍِك إَِلى َحِديِث اْبِن ُعَمرَ 

ِة اْلِقَتاِل ثم قال اإلمام:  َواْخَتَلُفوا فِي َصاَلِة اْلَخْوِف ِعنَْد اْلتَِحاِم اْلَحْرِب َوِشدَّ

ُة اْلُعَلَماِء: َوِخيَف  ُخُروُج اْلَوْقِت, َفَقاَل َمالِك  َوالثَّْورِ    َوَعامَّ
افِِعي  َوالشَّ

 
ي  َواأْلَْوَزاِعي

ب ا َأْو »ُيَصلِّي َكْيَفَما َأْمَكَن, لَِقْوِل اْبِن ُعَمَر: 
ْن َذل َك َفُيَصلِّي َراك  َفإ ْن َكاَن َخْوٌف َأْكَثَر م 

ْبلَ  أ : ُمْسَتْقب ُل اْلق  . َقاَل ف ي اْلُمَوطَّ ُئ إ يَماء 
ا ُيوم  م 

َم ف ي َقائ   َوَغْيُر ُمْسَتْقب ل َها, َوَقْد َتَقدَّ
]البقرة: ة 

 قول الضحاك وإسحاق.  [«4»

ْوا إِيَماًء ُكل  اْمِرٍئ وقال األوزاعي:  اَلِة َصلَّ إِْن َكاَن َتَهيََّأ اْلَفْتُح َوَلْم َيْقِدُروا َعَلى الصَّ

رُ  يَماِء َأخَّ اَلَة َحتَّى َينَْكِشَف اْلِقَتاُل َوَيْأَمنُوا َفيَُصل وا لِنَْفِسِه, َفإِْن َلْم َيْقِدُروا َعَلى اإْلِ وا الصَّ

ْوا َرْكَعًة َوَسْجَدَتْيِن, َفإِْن َلْم َيْقِدُروا ُيْجِزُئُهُم التَّْكبِيُر  َرْكَعَتْيِن, َفإِْن َلْم َيْقِدُروا َصلَّ

 . ُروَها َحتَّى َيْأَمنُوا, َوبِِه َقاَل َمْكُحول   َوُيَؤخِّ

َبِري  فِي )َأْحَكاِم اْلُقْرآِن( َلُه َعْن َأبِي َحنِيَفَة َوَأْصَحابِِه. ُقْلُت:  َوَحَكاُه اْلكَِيا الطَّ

َوإَِذا َكاَن اْلَخْوُف َأَشدَّ مِْن َذلَِك َوَكاَن اْلتَِحاُم اْلِقَتاِل َفإِنَّ اْلُمْسلِِميَن َقاَل اْلكَِيا: 
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ُيَصل وَن َعَلى َما َأْمَكنَُهْم ُمْسَتْقبِلِي اْلِقْبَلِة َوُمْسَتْدبِِريَها, َوَأُبو َحنِيَفَة َوَأْصَحاُبُه الثَّاَلَثُة 

اَلةِ  اَلَة. َوإِْن َقاَتُلوا فِي الصَّ ُروَن الصَّ  ُمتَِّفُقوَن َعَلى َأنَُّهْم اَل ُيَصل وَن َواْلَحاَلُة َهِذِه َبْل ُيَؤخِّ

اَلُة. َقالُ   وا: َفَسَدِت الصَّ

ْرَب َفَسَدْت َصاَلُتُه.  ِّ َأنَُّه إِْن َتاَبَع الطَّْعَن َوالضَّ
افِِعي  َعِن الشَّ

َ
 َوُحكِي

ِة َقْوِل َأَنٍس: ُقْلُت:  َحَضْرُت ُمنَاَهَضَة ِحْصِن ُتْستََر ِعنَْد "َوَهَذا اْلَقْوُل َيُدل  َعَلى ِصحَّ

اَلِة إاِلَّ َبْعَد اْرتَِفاِع النََّهاِر,  إَِضاَءِة اْلَفْجِر, َواْشَتدَّ  اْشتَِعاُل اْلِقَتاِل َفَلْم َنْقِدْر َعَلى الصَّ

ْنَيا َومَ  اَلِة الد  نِي بِتِْلَك الصَّ : َوَما َيُسر  ْينَاَها َوَنْحُن َمَع َأبِي ُموَسى َفُفتَِح َلنَا. َقاَل َأَنس  ا َفَصلَّ

. "فِيَها  , َذَكَرُه اْلُبَخاِري 

 وَ 
 
ِد اْلَقْيِسي ِد بِْن ُمَحمَّ إَِلْيِه َكاَن َيْذَهُب َشْيُخنَا اأْلُْسَتاُذ َأُبو َجْعَفٍر َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َنَُّه َأْرَدَفُه بَِحِديِث 
ِ
َة, َوُهَو اْختَِياُر اْلُبَخاِريِّ فِيَما َيْظَهُر, أل  اْلَمْعُروُف بَِأبِي ِحجَّ

 
اْلُقْرُطبِي

, َما »َجابٍِر, َقاَل: 
ِ
اَر ُقَرْيٍش َوَيُقوُل: َيا َرُسوَل اهلل َجاَء ُعَمُر َيْوَم اْلَخنَْدِق َفَجَعَل َيُسب  ُكفَّ

 
 
ْمُس َأْن َتْغُرَب, َفَقاَل النَّبِي ْيُت اْلَعْصَر َحتَّى َكاَدِت الشَّ ْيُتَها( ملسو هيلع هللا ىلص َصلَّ : )َوَأَنا َواهَّلل  َما َصلَّ

ْمُس ُثمَّ َصلَّى اْلَمْغِرَب َقاَل: َفنََزَل إَِلى ُبْطَحاَن فَ  َأ َوَصلَّى اْلَعْصَر َبْعَد َما َغَرَبِت الشَّ تََوضَّ

 اهـ. «َبْعَدَها

  :حكم صالة اخلوف 

 صالة الخوف.مشروعية العلماء على جمهور 

مع ذهاب أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنفية إلى أن هذه الحالة خاصة بالنبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

وقوله مردود عليه؛ ألنه احتج بظاهر الخطاب, ولو ُسلم له بذلك فكم من 

 وهي عامة لألمة. ملسو هيلع هللا ىلصخطابات يف القرآن للنبي 

 وذهب المزين إلى أن صالة الخوف منسوخة.



 
 

424 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 صلى يوم األحزاب, وأخر الصالة, ولم يصِل الخوف. ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

شرعت يف غزوة ذات وهذا القول رده جماهير العلماء؛ ألن صالة  الخوف إنما 

 .الرقاع, وغزوة ذات الرقاع إنما كانت بعد خيرب, عند جمع من أهل العلم

 أن صالة الخوف ما تزال مشروعة إلى يومنا هذا. :فالصحيح

  :ضابط اخلوف الذي تصح به صالة اخلوف 

ال يشرتط يف الخوف أن يكون من عدو مقاتل, أو يف القتال بين المسلمين 

 ار.والمشركين والكف

بل لو كنت حتى يف سيارة وأنت تخاف من سرقتها, أو خفت من فوات رفقتك, أو 

 غير ذلك مما عليه الناس من الحال.اللصوص, وتعرض 

 فيشرع أن تصلي صالة الخوف على الطريقة التي تستطيع أن تصليها.

  :حكم صالة اخلوف يف احلضر 

 السفر.وتجوز صالة الخوف يف الحضر و

بعض أهل العلم إلى أهنا ال تجوز يف الحضر؛ ألن اآلية نزلت يف  وإن كان قد ذهب

 السفر.

الحضر, وهي جائزة يف الصالة الرباعية, عليهم بأهنا جائزة يف السفر, و فرد

 والثالثية, والثنائية.

 .ثقةهو تابعي, : «وعن صالح بن خوات» قوله:

 .هو سهل بن أبي حثمة قيل:  « ملسو هيلع هللا ىلصيروي عمن صلى مع النبي » قوله:

 . هو خوات أبو صالح وقيل: 

 سمعه منهما.وقيل: 

سميت بغزوة ذات الرقاع؛ ألن : «يوم ذات الرقاع ملسو هيلع هللا ىلصصلى مع النبي » قوله:
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 ربطوا على أرجلهم الرقاع, لعدم وجود النعال, وشدة الحال. الصحابة 

 الصالة التي شرعت من أجل الخوف. :أي «صَلة الخوف» قوله:

متجهة  ملسو هيلع هللا ىلصمجموعة من الناس صفت مع النبي  :أي «إن طائفة صفت معه» قوله:

 إلى القبلة.

 وهذا يكون إذا كان العدو, ليس يف اتجاه القبلة.: «وطائفة وجاه العدو» قوله:

 ملسو هيلع هللا ىلصأن الصف األول كان يصلي مع النبي  :أي «فصلى بالذين معه ركعة» قوله:

صالة الخوف, والصف الثاين متجهة إلى اتجاه العدو, وليكن مثاًل إلى المشرق؛ 

 بالذين مع ركعة. ملسو هيلع هللا ىلصحتى يراقب العدو, فصلى النبي 

ا» قوله: قرآًنا,  ثبت قائًما يقرأ يف الركعة الثانية ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «ثم ثبت قائم 

 س بإمام لهم.أتموا ألنفسهم, ثم انصرفوا, كأنه لي ملسو هيلع هللا ىلصوالذين كانوا مع النبي 

بعد أن أتموا صالهتم  :أي «ثم أتموا ْلنفسهم, ثم انصرفوا وجاه العدو» قوله:

 ألنفسهم, ذهبوا إلى اتجاه العدو وصفوا تجاهه.

الركعة األولى,  ملسو هيلع هللا ىلصالتي لم تصِل مع النبي  :أي «وجاءت الطائفة اْلخرى» قوله:

 وكانت قبل ذلك تجاه العدو.

َيْت  َوَجاَءت  الطَّائ َفةُ » قوله: ْكَعَة الَّت ي َبق  ُم الرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «اْْلُْخَرى, َفَصلَّى ب ه 

 صلى هبم الركعة الثانية.

ا» قوله: بعد أن صلى هبم الركعة الثانية, استمر يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «ثم ثبت جالس 

 جلوسه وثبت, يتشهد, ويدعو.

 سلم بعد ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي قال بعض أهل العلم: 

انتظر الطائفة األخرى حتى أتموا ألنفسهم, ثم  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي وقال بعضهم: 
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 تشهدوا, ثم سلم هبم, وسلموا معه.

وهذا على قول من قال بأنه سلم هبم, أي : «وأتموا ْلنفسهم, ثم سلم بهم» قوله:

 انتظرهم حتى أتموا ألنفسهم ثم سلم بالطائفة األخرى.

وهي اآلن جهة : «قبل نجد ملسو هيلع هللا ىلصقال: غزوت مع النبي  وعن ابن عمر » قوله:

 القصيم, والرياض, وهذه المناطق.

 واجهناه. :أي «فوازينا العدو» قوله:

ألهنم كانوا يصفون يف القتال, يوازي بعضهم بعًضا, ثم : «فصاففناهم» قوله:

 يبدؤون بالمبارزة, ثم بعد ذلك تقع المصافة.

 جماعة. :أي «يصلي بنا ملسو هيلع هللا ىلصفقام رسول اهَّلل » قوله:

 تصلي. :أي «َقاَمْت َطائ َفٌة َمَعهُ فَ » قوله:

َفٌة َعَلى اْلَعُدوِّ » قوله:
 .هتراقب: «َوَأْقَبَلْت َطائ 

 ركعة واحدة. :أي «وركع بمن معه» قوله:

 صلى هبم ركعة تامة, بركوعها, وسجودها. :أي «وسجد سجدتين» قوله:

ْم َرْكَعة , َوَسَجَد ُثمَّ اْنَصَرُفوا َمَكاَن الطَّائ َفة  الَّت ي َلْم » قوله: ُتَصلِّ َفَجاُءوا, َفَرَكَع ب ه 

, ُثمَّ َسلَّمَ   ن, وكل طائفة ركعة واحدة.اإلمام هنا له ركعتفكان ل: «َسْجَدَتْين 

ه  َرْكَعة , َوَسَجَد َسْجَدَتْين  » قوله: نَْفس 
نُْهْم, َفَرَكَع ل 

ٍد م  كل مصلي  :أي «َفَقاَم ُكلُّ َواح 

 صلى ركعة منفردة.

ْدُت َمَع َرُسول  اهَّلل  » قوله: نَا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَعْن َجاب رٍ َقاَل: َشه  , َفَصفَّ َصََلَة اْلَخْوف 

ْين   بَْلة    ملسو هيلع هللا ىلص : َصفٌّ َخْلَف َرُسول  اهَّلل  َصفَّ
هذه من أسهل و: «َواْلَعُدوُّ بَْينَنَا َوَبْيَن اْلق 

 الكيفيات, عند أن يكون العدو بينهم وبين القبلة.
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 خلف اإلمام يف الصف األول, ويف الصف الثاين. فيكون الجيش

يُّ » قوله:
ا - ملسو هيلع هللا ىلص -َفَكبََّر النَّب  يع 

 العدو أمامهم وكلهم يراقبه. ألن: «َوَكبَّْرَنا َجم 

ا» قوله: يع 
ُكوع  َوَرَفْعنَا َجم  َن الرُّ

ا, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه م  يع 
 .«ُثمَّ َرَكَع َوَرَكْعنَا َجم 

 شيء من النظر إلى العدو, وإدراك تحركاته.ألن الركوع يمكن معه 

 .يمكن أن يركع اإلنسان ويرفع بصرهف

ي َيل يه  » قوله: فُّ الَّذ   َوالصَّ
ُجود  انحدر بالسجود,  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «ُثمَّ اْنَحَدَر ب السُّ

 وانحدر معه الصف الذي يليه.

ي َنْحر  اْلَعُدوِّ » قوله:
ُر ف  فُّ اْلُمَؤخَّ , ومع ملسو هيلع هللا ىلصلم يسجد مع النبي  :أي «َوَقاَم الصَّ

 .للحراسة الصف المقدم

ي َيل يه  » قوله: فُّ الَّذ  ُجوَد, َقاَم الصَّ ا َقَضى السُّ يَث .َفَلمَّ  .«.. َفَذَكَر اْلَحد 

من السجود, قام معه من السجود الصف الذي يلي النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأي لما قام النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, والذي سجد مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص

َواَيٍة: » قوله: ُل "َوف ي ر  فُّ اْْلَوَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «"ُثمَّ َسَجَد َوَسَجَد َمَعُه الصَّ

سجد يف الركعة األولى, وسجد معه الصف األول, وبقي الصف اآلخر ولم يسجد 

 حتى يحرس العدو.

فُّ » قوله: َم الصَّ  َوَتَقدَّ
ل  فُّ اْْلَوَّ َر الصَّ ي, ُثمَّ َتَأخَّ

فُّ الثَّان  ا َقاُموا َسَجَد الصَّ  َفَلمَّ

ْثَلهُ .الثَّان ي ومن معه من الصف األول من الركعة  ملسو هيلع هللا ىلصلما قام النبي  :أي «.. َفَذَكَر م 

 األولى, سجد الصف الثاين الذي كان يحرس العدو.

ثم بعد ذلك تأخر الصف األول إلى الخلف, وتقدم الصف الثاين بعد قيامه من 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالسجود إلى الصف األول ليكون خلف النبي 

ُل, » :مسلممن وتتمة الحديث  فُّ اْْلَوَّ َر الصَّ ي, ُثمَّ َتَأخَّ
فُّ الثَّان  ا َقاُموا َسَجَد الصَّ َفَلمَّ
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, َفَكبََّر َرُسوُل اهَّلل  
ل  ي, َفَقاُموا َمَقاَم اْْلَوَّ

فُّ الثَّان  َم الصَّ , َوَكبَّْرَنا, َوَرَكَع, َفَرَكْعنَا, ملسو هيلع هللا ىلصَوَتَقدَّ

ي, ُثمَّ َجَلُسوا 
فُّ الثَّان  ا َسَجَد الصَّ ي, َفَلمَّ

ُل, َوَقاَم الثَّان  فُّ اْْلَوَّ ُثمَّ َسَجَد َوَسَجَد َمَعُه الصَّ

ْم َرُسوُل اهَّلل   َم َعَلْيه  ا, َسلَّ يع 
َبْيِر: «ملسو هيلع هللا ىلصَجم  َقاَل: َكَما  ُثمَّ َخصَّ َجابِر  َأنْ ". َقاَل َأُبو الز 

 ."ُيَصلِّي ُأَمَراُؤُكْم َهُؤاَلءِ 

 
 
. - ملسو هيلع هللا ىلص -َوفِي آِخِرِه: ُثمَّ َسلََّم النَّبِي  َوَسلَّْمنَا َجِميًعا. َرَواُه ُمْسلِم 

َها َكاَنْت ب ُعْسَفانَ » قوله: ْثُلُه, َوَزاَد: َأنَّ يِّ م 
َرق  َب ي َداُوَد: َعْن َأب ي َعيَّاٍش الزُّ

 .«َوْل 

داود نفس الرواية السابقة, إال أنه ذكر أهنا كانت بُعسفان, ولم تكن ألبي و :يأ

 بذات الرقاع.

 : سنن أبي داود  ولفظه من
ِّ
َرقِي ُكنَّا َمَع », َقاَل: من حديث َأبِي َعيَّاٍش الز 

ْينَا الظُّْهَر, َفَقاَل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسول  اهَّلل   , َفَصلَّ ب ُعْسَفاَن, َوَعَلى اْلُمْشر ك يَن َخال ُد ْبُن اْلَول يد 

ََلة   ي الصَّ
ْم َوُهْم ف  , َلَقْد َأَصْبنَا َغْفَلة , َلْو ُكنَّا َحَمْلنَا َعَلْيه  ة  رَّ

اْلُمْشر ُكوَن: َلَقْد َأَصْبنَا غ 

ا َحَضَرت  اْلَعْصُر, َقاَم َرُسوُل اهَّلل  َفنََزَلْت آَيُة اْلَقْصر  َبْيَن الظُّ  ُمْسَتْقب َل  ملسو هيلع هللا ىلصْهر  َواْلَعْصر , َفَلمَّ

, َواْلُمْشر ُكوَن َأَماَمُه, َفَصفَّ َخْلَف َرُسول  اهَّلل   ْبَلة  فِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلق  َك الصَّ
, َوَصفَّ َبْعَد َذل  َصفٌّ

يع  ملسو هيلع هللا ىلصَصفٌّ آَخُر, َفَرَكَع َرُسوُل اهَّلل  
يَن , َوَرَكُعوا َجم  فُّ الَّذ  ا, ُثمَّ َسَجَد, َوَسَجَد الصَّ

ْجَدَتْين  َوَقاُموا, َسَجَد   السَّ
ا َصلَّى َهُؤََّلء  َيُلوَنُه, َوَقاَم اْْلَخُروَن َيْحُرُسوَنُهْم, َفَلمَّ

ي َيل يه  إ َلى َمَقام  اْْلَخ  فُّ الَّذ  َر الصَّ يَن َكاُنوا َخْلَفُهْم, ُثمَّ َتَأخَّ
َم اْْلَخُروَن الَّذ  ر يَن, َوَتَقدَّ

, ُثمَّ َرَكَع َرُسوُل اهَّلل  
ل  فِّ اْْلَوَّ يُر إ َلى َمَقام  الصَّ

فُّ اْْلَخ  ا, ُثمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ يع 
َوَرَكُعوا َجم 

ا َجَلَس َرُسوُل اهَّلل    َوَقاَم اْْلَخُروَن َيْحُرُسوَنُهْم, َفَلمَّ
ي َيل يه  فُّ الَّذ   ملسو هيلع هللا ىلصَسَجَد َوَسَجَد الصَّ

فُّ ا َها َوالصَّ ا, َفَصَلَّ يع 
ْم َجم  َم َعَلْيه  ا َفَسلَّ يع 

, َسَجَد اْْلَخُروَن, ُثمَّ َجَلُسوا َجم 
ي َيل يه  لَّذ 

َها َيْوَم َبن ي ُسَلْيمٍ   .(1) «ب ُعْسَفاَن, َوَصَلَّ

                                                           

 (.1243(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1231أخرجه أبو داود )( 1)
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 َقاَل َأُبو َداُوَد: 
ِّ
َبْيِر, َعْن َجابٍِر َهَذا اْلَمْعنَى, َعِن النَّبِي , َعْن َأبِي الز  َرَوى َأي وُب, َوِهَشام 

, َوَكَذلَِك َرَواُه َداُوُد ْبُن ُحَصْيٍن, َعْن ِعْكِرَمَة, َعِن ابِْن َعبَّاٍس, َوَكَذلَِك َعْبُد اْلَملِِك, ملسو هيلع هللا ىلص

ُة, َعِن اْلَحَسِن َعْن ِحطَّاَن, َعْن َأبِي ُموَسى فِْعَلُه, َعْن َعَطاٍء, َعْن َجابٍِر, َوَكَذلَِك َقَتادَ 

 
ِّ
: َوَكَذلَِك ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة, َعْن ملسو هيلع هللا ىلصَوَكَذلَِك ِعْكِرَمُة ْبُن َخالٍِد, َعْن ُمَجاِهٍد, َعِن النَّبِي

 
ِّ
.ملسو هيلع هللا ىلصَأبِيِه, َعِن النَّبِي  , َوُهَو َقْوُل الثَّْوِريِّ

 مام النسائي يف سننه.أخرج اإل :أي «وللنسائي» قوله:

 من طريق أخرى. :أي «من وجه آخر» قوله:

 .مسلميف  الذي تقدم د اهلل وهو حديث جابر بن عب: «عن جابر» قوله:

يَّ » قوله:
 َرْكَعتَْين   - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب 

ْن َأْصَحاب ه  تامتين,  :أي «َصلَّى ب َطائ َفٍة م 

 بتكبيرهما, وقراءهتما, وركوعهما, وسجودهما.

 كان مسافًرا, وتكون هذه يف حقه فريضة. ملسو هيلع هللا ىلصألنه : «ثم سلم» قوله:

 ويف حق الطائفة األولى التي صلت معه فريضة.

ا ركعتين» قوله: , بقراءهتما,  ركعتين تامتين, كما سبق  :أي «ثم صلى بآخرين أيض 

 وركوعهما, وسجودهما.

تطوًعا, ويف حق الطائفة الثانية التي صلت معه  ملسو هيلع هللا ىلصوتكون الصالة يف حق النبي 

 فريضة.

 صلى بكل طائفة ركعتين تامتين وسلم. ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :أي «ثم سلم» قوله:

 فريضة. ملسو هيلع هللا ىلص, الصالة األولى يف حق النبي  لكن كما سبق

 .أن تصلى الصالة يف يوم مرتين ملسو هيلع هللا ىلص, فقد هنى النبي تطوًعا ثانيةوال

من طريق ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر َيْعنِي َمْوَلى َمْيُموَنَة, َقاَل: َأَتيُْت : في سنن أبي داود ف

ْيُت, إِنِّي  اْبَن ُعَمَر َعَلى اْلَباَلِط َوُهْم ُيَصل وَن, َفُقْلُت: َأاَل ُتَصلِّي َمَعُهْم, َقاَل: َقْد َصلَّ
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ِ
َتْين  ََّل ُتَصلُّوا َصََلة  ف ي », َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت َرُسوَل اهلل  .(1) «َيْوٍم َمرَّ

َب ي َداُوَد, َعْن َأب ي َبْكَرةَ »  قوله: ْثُلُه ْل  َعْن (:1249أخرجه أبو داود يف سننه ): «َوم 

يُّ »اَل: ــ, قَ َأبِي َبْكَرَة 
َخْوٍف الظُّْهَر, َفَصفَّ َبْعُضُهْم َخْلَفُه,  ف ي ملسو هيلع هللا ىلصَصلَّى النَّب 

ْوا َمَعُه, َفَوَقفُ  يَن َصلَّ َم َفاْنَطَلَق الَّذ  , ُثمَّ َسلَّ ْم َرْكَعَتْين  , َفَصلَّى ب ه   اْلَعُدوِّ
وا َوَبْعُضُهْم ب إ َزاء 

ْوا َخْلَفُه, َفَصلَّى ب ه   ْم, ُثمَّ َجاَء ُأوَلئ َك َفَصلَّ َف َأْصَحاب ه 
, ُثمَّ َسلََّم, َفَكاَنْت َمْوق  ْم َرْكَعَتْين 

 َرْكَعَتْين  َرْكَعتَْين   ملسو هيلع هللا ىلصل َرُسول  اهَّلل  
َْصَحاب ه  ا, َوْل   . «َوب َذل َك َكاَن ُيْفت ي اْلَحَسنُ », «َأْرَبع 

َثاَلث  , َولِْلَقْوِم َوَكَذلَِك فِي اْلَمْغِرِب َيُكوُن لإِْلَِماِم ِست  َرَكَعاٍت َقاَل َأُبو َداُوَد: 

 .َثاَلث  

 َقاَل َأُبو َداُوَد: 
ِّ
َوَكَذلَِك َرَواُه َيْحَيى ْبُن َأبِي َكثِيٍر, َعْن َأبِي َسَلَمَة, َعْن َجابٍِر, َعِن النَّبِي

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 
ِّ
: َعْن َجابٍِر, َعِن النَّبِي  . ملسو هيلع هللا ىلصَوَكَذلَِك َقاَل ُسَلْيَماُن اْلَيْشُكِري 

 
َّ
َصلَّى َصاَلَة اْلَخْوِف بَِهُؤاَلِء َرْكَعًة, َوبَِهُؤاَلِء َرْكَعًة,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَعْن ُحَذْيَفَة: َأنَّ النَّبِي

َحُه اْبُن ِحبَّاَن. , َوَصحَّ  
 َوَلْم َيْقُضوا. َرَواُه َأْحَمُد, َوَأبُو َداُوَد, َوالنََّسائِي

 كلهم من طريق األسود بن هالل, عن ثعلبة بن زهدم, عن حذيفة به.

, وهو اختيار اإلمام اعدم ثبوهتصحبته, والراجح  مختلف يف  وثعلبة بن زهدم

 , ومسلم, والعجلي, وغيرهم.البخاري 

 وعلى هذا فهو مجهول الحال, ولكنه قد توبع.

 مل بن دماث عن حذيفة به.مد يف مسنده من طريقة صحيحة عن محقد أخرج أح

 ومحمل بن دماث مجهول العين.

                                                           

(, وقال اإلمام األلباين 721(, وحسنه اإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )078أخرجه أبو داود )( 1)

 (: وهذا إسناد حسن صحيح. 082رحمه اهلل )
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بالنسبة لهذين الطريقين ال ترقي الحديث إلى الحسن, ألن مجهول العين عند و

 .يصلح االستشهادجمع من أهل العلم حديثه ال 

يكون صلى الخوف هبؤالء ركعة, و ملسو هيلع هللا ىلصقد حمل بعضهم الحديث على أن النبي و

 هذا يف شدة الخوف.

 إذ أن صالة الخوف يف شدته فرضت ركعة واحدة. 

ََلَة َعَلى ل َسان  », َقاَل: من حديث عبد اهلل اْبِن َعبَّاٍس  :مسلمفي ف َفَرَض اهَّللُ الصَّ

, َوف ي اْلَخْوف   َرْكَعة   ملسو هيلع هللا ىلصَنب يُِّكْم  َفر  َرْكَعَتْين  ي السَّ
ا, َوف  ي اْلَحَضر  َأْرَبع 

 .(1) «ف 

يحمل على أن الصالة قصرت من الرباعية, أو الثالثية, أو الثنائية إلى ركعة,  وال

من أن القصر يكون من الرباعية إلى , ملسو هيلع هللا ىلصنبي فهذا يخالف األصول الثوابت عن ال

 ركعتين.

 وال يكون يف الثالثية, والثنائية أبًدا.

نَْد اْبن  ُخَزْيَمَة: َعن  اْبن  َعبَّاٍس » قوله:
ْثُلُه ع  أحال على لفظ حديث  :أي «َوم 

 .حذيفة 

َصََلُة اْلَخْوف  َرْكَعٌة َعَلى : »ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهَّلل   َوَعن  اْبن  ُعَمَر » قوله:

اُر بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف «َأيِّ َوْجٍه َكانَ   .«. َرَواُه اْلَبزَّ

ُد ْبُن (: 179بزار كما يف كشف األستار )أخرجه ال ْحَمِن, من طريق ُمَحمَّ َعبِْد الرَّ

 --َعْن َأبِيِه, َعِن اْبِن ُعَمَر 
ِ
َصَلُة اْلُمَساَيَفة  َرْكَعٌة َعَلى »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ُئ َعنْهُ  ُجُل ُتْجز   .«َفَعَل َذل َك َفَلْم َيْعُدهُ », َأْحِسُبُه َقاَل:  «َأيِّ َوْجٍه, َكاَن الرَّ

اُر:  ُد َقاَل اْلَبزَّ ْحَمِن َأَحاِديُثُه َمنَاكِيُر, َوُهَو َضِعيف  ِعنَْد َأْهِل اْلِعْلِم.ُمَحمَّ  ْبُن َعْبِد الرَّ

في إسناده محمد بن عبد الرحمن البليماين مرتوك, فالحديث هو كما قال فو
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 ضعيف جًدا, وأبوه ضعيف أيًضا.

يف  يف حديث ابن عباس  يث ثابت من أحاديث أخرى, كما سبقلفظ الحدو

 .مسلم

ب ا, َأْو »: َقاَل اْبُن ُعَمَر  :مسلمأصله يف و
ْن َذل َك َفَصلِّ َراك  َفإ َذا َكاَن َخْوٌف َأْكَثَر م 

ُئ إ يَماء  
ا ُتوم  م 

 .(1) «َقائ 

ِد ْبِن َجْعَفٍر, َعِن اْبِن : وقد جاء هذا الوجه يف سنن الرتمذي  من طريق َعْن ُمَحمَّ

 ْبِن ُأَنْيٍس, َعْن َأبِيِه, َقـاَل: 
ِ
, ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَثن ي َرُسوُل اهَّلل  »َعْبِد اهلل يِّ

, إ َلى َخال د  ْبن  ُسْفَياَن اْلُهَذل 

ْيُتُه َوَحَضَرْت َصاَلُة اْلَعْصِر, , َقاَل: َفَرأَ «اْذَهْب َفاْقُتْلهُ »َوَكاَن َنْحَو ُعَرَنَة َوَعَرَفاٍت, َفَقاَل: 

اَلَة, َفاْنَطَلْقُت َأْمِشي َوَأَنا ُأَصلِّ  ِر الصَّ ي َفُقْلُت: إِنِّي َأَخاُف َأْن َيُكوَن َبْينِي َوَبيْنَُه َما إِْن ُأَؤخِّ

ا َدَنْوُت مِنُْه, َقاَل لِي: َمْن َأْنَت؟ ُقْلُت: َرُجل   مَِن اْلَعَرِب َبَلَغنِي  ُأومُِئ إِيَماًء, َنْحَوُه, َفَلمَّ

ُجِل, َفِجْئُتَك فِي َذاَك, َقاَل: إِنِّي َلِفي َذاَك, َفَمَشْيُت َمَعُه َساَعًة َحتَّى  َأنََّك َتْجَمُع لَِهَذا الرَّ

 .(2)«إَِذا َأْمَكنَنِي َعَلْوُتُه بَِسْيِفي َحتَّى َبَردَ 

 والحديث يف إسناده ابن عبد اهلل بن أنيس مجهول.

 وغيره. إال أن لفظ اإليماء قد ثبت من حديث ابن عمر 

ا»  قوله:  .من حديث عبد اهلل بن عمر  :أي «َوَعنُْه َمْرُفوع 

 بِإِْسنَاٍد َضِعيٍف «َلْيَس ف ي َصََلة  اْلَخْوف  َسْهوٌ ») قوله:
 
اَرُقْطنِي  .«(. َأْخَرَجُه الدَّ

 الحديث ضعيف ومنكر.و

السري ضعيف, وقد أنكر عليه, وحكم عليه ابن أبي يف إسناده عبد الحميد بن 

 حاتم بالوضع كما يف الجرح والتعديل.
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  :حكم السهو يف اخلوف 

 .حديث الباب لم يثبت كما سبقو

إال أن الذين ذهبوا إلى أن ليس يف الخوف سهو, قالوا: أصاًل صالة الخوف تقع 

 فيها حركات كثيرة, تخرج عن حركات الصلوات األخرى.

وهذا هو الصحيح أنه سجد للسهو يف الخوف,  ملسو هيلع هللا ىلصذلك لم يثبت عن النبي ومع 

 .قوال أهل العلممن أ

  أما إذا قدر أنه سها برتك واجب, أو ركن من أركان الصالة, مثل لو نسي

 يلزمه المجي بالركن, والسجود للسهو.ا, ف, أو ركوعً اسجودً 

إلى صحة أي كيفية من الكيفيات التي ثبتت  وقد ذهب اإلمام أحمد بن حنبل 

 يف صالة الخوف.ق عن النبي 

 ينوالحمد هلل رب العالم
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 باب صالة العيدين 

 َباُب َصالِة اْلِعيَدْينِ 

 الشرح: 

 مشتق من العود, وهو الرجوع بتكرار السنين.والعيد: 

 لعود السرور بعوده.وقيل: 

 على عباده يف ذلك اليوم. لكثرة عوائد اهلل وقيل: 

 وقد سمي بذلك تفاؤاًل بعوده على من أدركه.

كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤاًل بقفولها سالمة, وهو رجوعها, وحقيقتها 

 اهـ من كتاب اإلعالم البن الملقن.الراجعة. 

 وإذا أطلق العيدان عند المسلمين, فهما عيد الفطر, وعيد األضحى.

 فمناسبته انقضاء المسلمين من صيام رمضان.أما عيد الفطر: 

فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة, وهي التي العمل الصالح وأما عيد األضحى: 

  .من غيرها ها أحب إلى اهلل في

 من حديث اْبِن َعبَّاٍس  :البخارييف و
ِّ
ي َأيَّاٍم »َأنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

َما الَعَمُل ف 

نَْها 
ه ؟َأْفَضَل م  َهاُد, إ َّلَّ »َقاُلوا: َواَل الِجَهاُد؟ َقاَل:  -الشعرأي أيام  - «ف ي َهذ  َوَّلَ الج 

ه    َرُجٌل َخَرَج ُيَخاط ُر ب نَْفس 

 , ْع ب َشْيءٍ َوَمال ه   .(1)«َفَلْم َيْرج 

 ثالث يوم الجمعة, ويتكرر كل أسبوع.العيد وال

ليس يف اإلسالم سوى هذه األعياد الثالثة وما عداها فهي أعياد مبتدعة, كما هو ف
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ل المسلمين جه بسببالشأن اليوم فهو من تقليد اليهود والنصارى, والتشبه هبم, 

 ونواهيه.  ملسو هيلع هللا ىلصونواهيه, وأوامر نبيه  جهلهم بأوامر اهلل بعظمة هذا الدين, و

  :بدء مشروعية صالة العيد 

صالة العيد يف السنة الثانية من الهجرة, كما ذكر ذلك ابن الملقن يف  توشرع

 يف البداية والنهاية. اإلعالم, والحافظ ابن كثير 

وذلك ألن الصوم فرض يف السنة الثانية من الهجرة, وعيد الفطر يكون بعد شهر 

 رمضان.

  :سبب مشروعية األعياد 

, َقاَل: َأَنٍس  من حديثيف سننه:  ما أخرجه أبو داود  والسبب يف مشروعيتها,

َم َرُسوُل اهَّلل  » ؟ َقاُلوا:  ملسو هيلع هللا ىلصَقد  َما, َفَقاَل: َما َهَذان  اْلَيْوَمان  ينََة َوَلُهْم َيْوَمان  َيْلَعُبوَن ف يه 
اْلَمد 

 ُكنَّا 

, َفَقاَل َرُسوُل اهَّلل   يَّة 
ل  َما ف ي اْلَجاه  نُْهَما:  إ نَّ اهَّللَ َقْد : »ملسو هيلع هللا ىلصَنْلَعُب ف يه 

ا م  َما َخْير  َأبَْدَلُكْم ب ه 

ْطر    .(1)«َيْوَم اْْلَْضَحى, َوَيْوَم اْلف 

َما »يف سننه:  ولفظ النسائي  َما َوَقْد َأْبَدلَُكُم اهَّللُ ب ه  يه 
َكاَن لَُكْم َيْوَمان  َتْلَعُبوَن ف 

ْطر , َوَيْوَم اْْلَْضَحى نُْهَما: َيْوَم اْلف 
ا م   .«َخْير 

 ْبِن َعْمِرو وثبت يف سنن أبي داود والنسائي رحمة اهلل عليهما: 
ِ
من حديث َعْبِد اهلل

 ْبِن اْلَعاِص 
ِ
ا َجَعَلُه اهَّللُ »َقاَل لَِرُجٍل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل يد 

ْرُت ب َيْوم  اْْلَْضَحى ع   ُأم 

ة    اْْلُمَّ
ه  ي بَِها؟ َقاَل: «ل َهذ  ُجُل: َأَرَأْيَت إِْن َلْم َأِجْد إاِلَّ َمنِيَحًة ُأْنَثى َأَفُأَضحِّ ََّل, », َفَقاَل الرَّ

                                                           

(, والبيهقي 2/211) "مشكل األثار"(, والطحاوي يف 1001(, والنسائي )1134أخرجه أبو داود )( 1)
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بََك, َوَتْحل ُق َعاَنَتَك, َفَذل َك َتَماُم  ُم َأْظَفاَرَك, َوَتُقصُّ َشار  ْن َشْعر َك, َوُتَقلِّ َوَلك ْن َتْأُخُذ م 

نَْد اهَّلل  
يَّت َك ع 

 .»(1)ُأْضح 

  :األصل يف مشروعية العيد الكتاب والسنة واإلجماع 

 .[2:]الكوثر {ڑ ڑ ژ ژ}: فقد قال اهلل أما الكتاب: 

 صالة العيد. اوالمشهور عند المفسرين أهن

 .متواترة يف مشروعية صالة العيد فاألحاديثوأما السنة: 

فقد أجمع المسلمون على مشروعية صالة العيد, كما ذكر ذلك وأما اإلجماع: 

 يف اإلفصاح. يف المغني, وابن هبيرة اإلمام ابن قدامة 

  :حكم صالة العيد 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة على أقوال ثالثة: 

أهنا مسنونة, فلو تركها الناس لم يأثموا, وهذا قول مالك والثوري, القول األول: 

 .ت رواية عن أحمد وحكيمام الشافعي, وإسحاق, وأبي يوسف, عن اإلورواية 

 يف الصحيحين: ماوحجتهم 
ِ
َفَقاَل », َيُقوُل: من حديث َطْلَحَة ْبَن ُعَبْيِد اهلل

ْيَلة  : »ملسو هيلع هللا ىلص    َرُسوُل اهَّلل    «َخْمُس َصَلَواٍت ف ي الَيْوم  َواللَّ
َّ
 . َفَقاَل: َهْل َعَلي

عَ »: َغْيُرَها؟ َقاَل   .(2)«َّلَ, إ َّلَّ َأْن َتطَوَّ

 أهنا فرض كفاية, إذا قام هبا البعض سقط اإلثم على الباقين.القول الثاين: 

 فإن اجتمع أهل بلد على تركها أثموا, وقوتلوا من والي أمر المسلمين.
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وهو ظاهر مذهب الحنابلة, وقول طائفة من الشافعية, والحنفية, وهو اختيار ابن 

 .قدامة 

 أهنا واجبة على األعيان كالجمعة.القول الثالث: 

 , ولكنه ال يسميها فرًضا.وهو قول أبي حنيفة 

من وجب عليه حضور "كما يف مختصر المزين, حيث قال:  وقول الشافعي 

 ."الجمعة, وجب عليها حضور العيد

 ., ورواية عن اإلمام مالك وهو قول الليث بن سعد 

 واستدل من يقول بالوجوب.

, َقاَلْت: ُأمِْرَنا َأْن من حديث ُأمِّ َعطِيََّة لبخاري: لبما ثبت يف الصحيحين واللفظ 

ُنْخِرَج الُحيََّض َيــْوَم الِعيَدْيِن, َوَذَواِت الُخُدوِر َفَيْشَهْدَن َجَماَعَة الُمْسلِِميَن, َوَدْعَوَتُهْم 

؟  إِْحَداَنا َلْيَس َلَها ِجْلَباب 
ِ
: َيا َرُسوَل اهلل , َقاَلِت اْمَرَأة  ُهنَّ  َوَيْعَتِزُل الُحيَُّض َعْن ُمَصالَّ

ْلَباب َها»َقاَل:  ْن ج  َبُتَها م   .(1)«ل ُتْلب ْسَها َصاح 

 ْبُن َرَجاٍء: 
ِ
َثْتنَا ُأم  َعطِيََّة, "َوَقاَل َعبُْد اهلل ُد بُْن ِسيِريَن, َحدَّ َثنَا ُمَحمَّ َثنَا ِعْمَراُن, َحدَّ َحدَّ

 
َّ
 ."بَِهَذا ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت النَّبِي

 لها. ملسو هيلع هللا ىلصواستدلوا بمالزمة النبي 

من حديث َأبِي ُعَمْيِر ْبِن َأَنٍس, َعْن ُعُموَمٍة : بما ثبت يف سنن أبي داود  واواستدل

 
ِ
يِّ », ملسو هيلع هللا ىلصَلُه مِْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل

ُهْم َرَأُوا  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرْكب ا َجاُءوا إ َلى النَّب  َيْشَهُدوَن َأنَّ

ُهمْ  ُروا, َوإ َذا َأْصَبُحوا َأْن َيْغُدوا إ َلى ُمَصَلَّ
, َفَأَمَرُهْم َأْن ُيْفط  ََلَل ب اْْلَْمس   .(2)«اْله 
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 الجمعة إذا اتفقتا يف يوم واحد. ومن أدلة وجوب صالة العيد أهنا تسقط 

َصلَّى ب نَا »من طريق َعَطاِء ْبِن َأبِي َرَباٍح, َقاَل: : كما ثبت ذلك يف سنن أبي داود 

َبْير   , َفَلْم  -  -اْبُن الزُّ , ُثمَّ ُرْحنَا إ َلى اْلُجُمَعة  َل النََّهار  ي َيْوم  ُجُمَعٍة َأوَّ
يٍد, ف  ف ي َيْوم  ع 

ا, َوَكاَن اْبُن َعبَّاٍس ب الطَّائ ف   ْينَا ُوْحَدان  َم َذَكْرَنا َذل َك َلُه, َفَقاَل: َيْخُرْج إ َلْينَا َفَصلَّ ا َقد  , َفَلمَّ

نَّةَ »  .(1)«َأَصاَب السُّ

  قال اإلمام ابن قدامة ( 2/272يف المغنى :) ,َعَلى ُوُجوبَِها فِي َوَلنَا

 َتَعاَلى بَِها, بِ 
ِ
َواأْلَْمُر  [2:]الكوثر {ڑ ڑ ژ ژ} قوله:اْلُجْمَلِة, َأْمُر اهلل

 
ِّ
 َعَلى فِْعلَِها, َوَهَذا َدلِيُل اْلُوُجوِب.  - ملسو هيلع هللا ىلص -َيْقَتِضي اْلُوُجوَب, َوُمَداَوَمُة النَّبِي

َنََّها َلْو َلْم َتِجْب َلْم 
ِ
يِن الظَّاِهَرِة, َفَكاَنْت َواِجَبًة َكاْلُجُمَعِة, َوأل َنََّها مِْن َأْعاَلِم الدِّ

ِ
َوأل

نَِن. َيِجْب قَِتاُل َتاِركِي ِر الس 
 َها َكَسائِ

ُقُه:  ْرِب. ُيَحقِّ ُه إَلى َتاِرِك َمنُْدوٍب َكاْلَقْتِل َوالضَّ  َأنَّ اْلِقَتاَل ُعُقوَبة  اَل َتَتَوجَّ

َنَّ اأْلَْعَراَب اَل َتْلَزُمُهْم اْلُجُمَعُة, لَِعَدِم 
ِ
َة َلُهْم فِيِه؛ أل ِّ َفاَل ُحجَّ

ا َحِديُث اأْلَْعَرابِي َفَأمَّ

 
ِ
 اهـْستِيَطاِن, َفاْلِعيُد َأْوَلى. اال

  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  24/192يف مجموع الفتاوى )كما-

َوَمْن َيْجَعُل اْلِعيَد َواِجًبا َعَلى اأْلَْعَياِن َلْم َيْبُعْد َأْن ُيوِجَبُه َعَلى َمْن َكاَن فِي اْلَبَلِد (: 193

 مِْن اْلُمَسافِِريَن َوالنَِّساِء َكَما َكاَن. 

َجاِل َوالنَِّساِء َكاُنوا َيْشَهُدوَن اْلِعيَد َمَع َرُسولِ    َفإِنَّ َجِميَع اْلُمْسلِِميَن الرِّ
ِ
 . ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 َواْلَقْوُل بُِوُجوبِِه َعَلى اأْلَْعيَاِن َأْقَوى مِْن اْلَقْوِل بَِأنَُّه َفْرض  َعَلى اْلكَِفاَيِة. 

 
 
ا َأَمَر بِِه النَّبِي ا؛ َفإِنَّ َهَذا مِمَّ ع  َفَهَذا َضِعيف  ِجدًّ ا َقْوُل َمْن َقاَل إنَُّه َتَطو  َوَداَوَم  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ

                                                           

(, وصححه اإلمام 128(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )1071أخرجه أبو داود )( 1)

 (. 892األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )
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 َوُخَلَفاُؤُه, َواْلُمْسلُِموَن َبْعَدُه.  َعَلْيِه ُهَو,

ْساَلِم.   َوَلْم ُيْعَرْف َقط  َداُر إْساَلٍم ُيْتَرُك فِيَها َصاَلُة اْلِعيِد َوُهَو مِْن َأْعَظِم َشَعائِِر اإْلِ

َوَنْحُو َذلَِك مِْن اأْلَْمِر  [190:]البقرة {ې ې ۉ ۉ ۅ}وَقْوله َتَعاَلى 

ائِِد بِطَ  اتِِب َوالزَّ اَلِة اْلُمْشَتِمَلِة َعَلى التَّْكبِيِر الرَّ ِريِق اأْلَْوَلى بِالتَّْكبِيِر فِي اْلِعيَدْيِن َأْمر  بِالصَّ

 اهـَواأْلَْحَرى. 

  :حكم حضور النساء لصالة العيد 

 اختلف أهل العلم يف حكم حضور النساء لصالة العيد إلى أقوال: 

أنه مستحب, وهذا القول حكي عن طائفة من السلف رضوان اهلل عليهم, األول: 

 منهم علقمة.

, وهو مروي عن أبي بكر الصديق "أنه كان يخرج نساءه": وروي عن ابن عمر 

 وعن علي بن أبي طالب ,. 

 مد.وهو قول إسحاق, وابن حا

 وقال أحمد يف رواية ابن منصور: ال أحب منعهن إذا أردن الخروج. 

 أنه مباح, غير مستحب وال مكروه.القول الثاين: 

 حكي عن مالك, وقال به طائفة من الحنابلة.

 .ملسو هيلع هللا ىلصأنه مكروه بعد النبي القول الثالث: 

 وهو قول النخعي, ويحيى األنصاري, والثوري, وابن المبارك, وأحمد يف رواية

 ."ال يعجبني يف زمننا؛ ألنه فتنة"حرب, قال: 

 أنه يرخص للعجائز دون الشواب.القول الرابع: 

ي عن النخعي, ونقله حنبل عن وهذا قول ألبي حنفية, وأصحابه, وهو مرو

 بإسناد ضعيف. وهو مروي عن ابن عباس أحمد, 
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 يستحب الخروج للعجائز, ومن ليست من ذوات الهيئات. القول الخامس: 

والجمال, ومن تميل النفوس إليهن,  وفسر ذوات الهيئات بأهنن ذوات الحسن

 فيكره لهن الخروج لما فيه من الفتنة.

نقله القاضي عياض, والشوكاين, رحمة اهلل عليهما, عن أبي بكر, القول السادس: 

 , وهو الوجوب, واإلسناد لم يثبت عنهما.وعن عمر بن الخطاب 

أن خروج النساء إلى صالة العيد مستحب, وليس فالراجح يف هذه المسألة 

 بواجب.

بواجب, فصالة  وليس المفروضة مستحب ها الجماعة يف الصالةألن حضور

 العيد من باب أولى.

  :حكم غسل يوم العيد 

ْغتَِساُل َلُهَما َفَلْيَس فِيِه (: 10/211يف التمهيد ) قال اإلمام ابن عبد الرب 
ِ
ا اال َوَأمَّ

 
ِّ
ء  َثَبَت َعِن النَّبِي ْ

مِْن ِجَهِة النَّْقِل َوُهَو ُمْسَتَحبٌّ ِعنَْد َجَماَعٍة مِْن َأْهِل اْلِعْلِم قَِياًسا  ملسو هيلع هللا ىلصَشي

 اهـَعَلى ُغْسِل اْلُجُمَعِة. 

- -اْبِن ُعَمَر من طريق نَافٍِع, َعِن (: 4/201يف األوسط ) أخرج ابن المنذر 

 . "َأنَُّه َكاَن َيْغَتِسُل َيْوَم اْلِفْطِر َقْبَل َأْن َيْغُدوَ ": 

َبْيِر َوإِْبَراِهيُم  ْغتَِساَل َيْوَم اْلِفْطِر َعَطاء  َوَعْلَقَمُة, َوُعْرَوُة ْبُن الز 
ِ
ْن َكاَن َيَرى اال َومِمَّ

عْ  , َوالشَّ
 
, َوإِْبَراِهيُم النََّخِعي  

, التَّْيِمي
 
افِِعي , َوالشَّ َناِد, َوَمالِك  , َوَقَتاَدُة, َوَأُبو الزِّ  

بِي

 َوإِْسَحاُق. 

 اهـُيْسَتَحب  َذلَِك, َوَلْيَس بَِواِجٍب َيْأَثُم َمْن َتَرَكُه. َقاَل َأُبو َبْكٍر: 

 :ملسو هيلع هللا ىلصقد ثبت عن مجموعة من أصحاب النبي  قال أبو حممد سدده اهلل 

 .عند مالك يف الموطأ عن ابن عمر الغسل يوم العيد, 
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َة, َقاَل: َسِمْعُت َزاَذاَن, َيُقوُل: : عن علي بن أبي طالب و من طريق َعْمُرو ْبُن ُمرَّ

 ْبَن َأبِي َطالٍِب 
َّ
اْغَتِسْل ُكلَّ َيْوٍم إِْن "َسَأَلُه َرُجل  َعِن اْلُغْسِل, َقاَل:  -  -إِنَّ َعلِي

ِذي ُهَو اْلُغْسُل َيْوَم اْلُجُمَعِة, َوَيْوَم َعَرَفَة, َوَيْوَم اأْلَْضَحى,  ِشْئَت؟ َقاَل: اَل, َبِل اْلُغْسُل الَّ

 .(1) "َوَيْوَم اْلِفْطِر 

 .وعن السائب بن يزيد 

 ."من السنة الغسل للعيد":  وقال سعيد بن المسيب

 .ومراد بالسنة سنة الصحابة 

  :وقت غسل العيد 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى قولين: 

 يجوز قبل الفجر وبعده, وهو المنصوص عن أحمد.القول األول: 

 له النووي اتفاًقا بين الشافعية, وهو قول الشافعي رحمة اهلل عليهم.ونق

 وقت ضيق بالنسبة للجمعة, ولو وقت على الفجر ربما فات. وحجتهم يف ذلك أنه

 والمقصود منه التنظيف, وذلك يحصل بالغسل يف الليل أيًضا لقربه من الصالة.

إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة االغتسال؛  يدموإليه ذهب اآلالقول الثاين: 

 ألنه غسل الصالة يف اليوم, فلم يجز كغسل الجمعة.

, واألفضل أن يغتسل بعد الفجر ألول؛ ألن المقصود منه التنظفاوالراجح القول 

 , وغيره من أهل العلم.خروًجا من الخالف, وهذا هو ترجيح ابن قدامة 

  :لبس اجلديد يف العيد 

 من السنة لبس الجديد يف العيد لمن كان مستطيًعا لذلك وله ثياب جديدة, ومن

 , فعليه أن ينظف الثياب التي عليه. ال

                                                           

 (.141(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )899أخرجه الشافعي يف مسنده ترتيب سنجر )( 1)
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ْن إ ْسَتْبَرٍق » : --من حديث ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب : ففي الصحيحين أنه َأَخَذ ُجبَّة  م 

, َفَأَخَذَها, َفَأَتى ب َها َرُسوَل اهَّلل   وق  ي السُّ
 َتَجمَّ ملسو هيلع هللا ىلصُتَباُع ف 

ه  ْل , َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَّلل , اْبَتْع َهذ 

 . (1) "الحديث  «ب َها ل ْلع يد  َوالُوُفود  

  قال الحافظ ابن رجب ( 9/413يف الفتح :) وقد سبق يف ))كتاب

لو اشتريت هذه للجمعة »الجمعة(( من طريق مالك, عن نافع, عن ابن عمر, وفيه: 

 وهي قضية واحدة, واهلل أعلم. ,« والوفود؟

 وقد يكون أريد بالعيد جنس األعياد, فيدخل فيِه العيدان والجمعة.

 اهـوقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد, وأنه كان معتادا بينهم. 

  :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل 

على أصل  أقر عمر بن الخطاب  ملسو هيلع هللا ىلصووجه الداللة من الحديث أن النبي 

 التجمل, وأنكر عليه كوهنا من الحرير.

َوُيْسَتَحب  َأْن َيْلَبَس فِي اْلِعيَدْيِن مِْن (:4/213يف األوسط ) قال ابن المنذر 

 اهـَصالِِح ثَِيابِِه, َكَما َيْلَبُس فِي اْلُجُمَعِة. 

  :حكم األكل قبل اخلروج إىل عيد الفطر 

َّلَ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  », َقاَل: من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك :البخاري  أخرج 

ْطر  َحتَّى َيْأُكَل َتَمَراٍت 
, َقاَل:  «َيْغُدو َيْوَم الف 

ِ
َثنِي ُعَبْيُد اهلل ُأ ْبُن َرَجاٍء, َحدَّ َوَقاَل ُمَرجَّ

 
ِّ
, َعِن النَّبِي َثنِي َأَنس  ا», ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ ْتر   .(2) «َوَيْأُكُلُهنَّ و 

َما »َيُقوُل:  من حديث َأَنَس ْبَن َمالٍِك : يف مسنده مد وأخرجه اإلمام أح

, َحتَّى َيْأُكَل َتَمَراٍت  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسوُل اهَّلل   ْطرٍ َقطُّ
َوَكاَن َأَنس  َيْأُكُل َقْبَل  ", َقاَل: «ف ي َيْوم  ف 

                                                           

 (.2019مسلم )(, و849أخرجه البخاري )( 1)

 (.803أخرجه البخاري )( 2)
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 .(1) "َأْن َيْخُرَج َثاَلًثا, َفإَِذا َأَراَد َأْن َيْزَداَد َأَكَل َخْمًسا, َفإَِذا َأَراَد َأْن َيْزَداَد َأَكَل ِوْتًرا

  قال الحافظ ابن رجب ( 442-9/441يف شرح الحديث :) وقد

  إلى المصلى.استحب أكثر العلماء األكل يوم الفطر قبل الخروج 

وكان ابن , "هو السنة"وروي عنهما أهنما قاال: , -- علي وابن عباسمنهم: و

 عمر يفعله.

يف  خالفوا أهل الكتاب, فإهنم ال يفطرون", أهنا قالت: وعن أم الدرداء 

 ."أعيادهم حتى يرجعوا

 كان الناس يؤمرون بذلك.وعن ابن المسيب, قال: 

 هو السنة.وعن الشعبي, قال: 

 َكاَن الناس يفعلونه.وعن َعْكِرَمة, قال: 

 وهو قول أبي حنيفة والثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

 إن شاء فعل, وإن شاء لم يفعل.وروي عن النخعي, قاَل: 

 كانوا ال يبالون بذلك.وروي عنه, أنه قال: 

 إن شاء لم يأكل.وعن ابن مسعود: 

ولعله أراد به بيان أن األكل قبل الخروج ليس بواجب, وهذا حق, وإن أراد أنه 

 ليس هو األفضل فالجمهور على خالفه, والسنة تدل عليِه.

 ونص الشافعي على أن تركه مكروه.

لخروج بالمبادرة إلى الفطر يف يوم العيد, ليظهر وقد علل األكل يوم الفطر قبل ا

 اهـمخالفته لرمضان حيث كان تحريم األكل يف هناره. 

                                                           

(, والحديث صحيح بشواهده, وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم. وانظر 13421أخرجه أحمد  )( 1)

(12219.  ,) 
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 ْبِن ُبَرْيَدَة, َعْن وغيره:  وثبت يف سنن الرتمذي 
ِ
َعْن َثَواِب ْبِن ُعْتبََة, َعْن َعْبِد اهلل

يُّ », َقاَل: َأبِيِه بريدة 
طْر  َحتَّى َيطَْعَم, َوََّل َيْطَعُم َيْوَم  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّب 

ََّل َيْخُرُج َيْوَم الف 

 . (1) «اْلَْضَحى َحتَّى ُيَصلِّيَ 

, َوَأَنٍس: : قال اإلمام الرتمذي 
ٍّ
يُث ُبَرْيَدَة ْبن  ُحَصْيٍب »َوفِي الَباِب َعْن َعلِي َحد 

يٌث َغر يٌب  يِّ َحد 
 .«اْلَْسَلم 

د   يث  »: -البخاري  -وَقاَل ُمَحمَّ  . «ََّل َأْعر ُف ل َثَواب  ْبن  ُعْتَبَة َغْيَر َهَذا الَحد 

َوَقْد اْسَتَحبَّ َقْوم  مِْن َأْهِل الِعْلِم: َأْن اَل َيْخُرَج َيْوَم الِفْطِر َحتَّى َيْطَعَم َشْيًئا, 

 َحتَّى َيْرِجَع.َوُيْسَتَحب  َلُه َأْن ُيْفطَِر َعَلى َتْمٍر, َواَل َيْطَعَم َيْوَم األَْضَحى 

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

توثيقه كما  , وأنكر أبو زرعة وثواب هو ابن عتبة المهري, وثقه ابن معين 

 يف الجرح.

 والحديث يف الشواهد.

  :اخلروج إىل املصلى يوم العيد 

 هذا هو الثـابت عن فمن السنة الخروج إلى المصلي يوم العيد لصالة العيد, 

 .أجمعين, كما سبق عن الخلفاء الراشدين  والثابت, ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 َكاَن َرُسوُل اهَّلل  َصلَّى», َقاَل: من حديث َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ في الصحيحين: ف

ْطر  َواْلَ  َم َيْخُرُج َيْوَم الف   .(2) «ْضَحى إ َلى الُمَصلَّىاهَّللُ َعَلْيه  َوَسلَّ

                                                           

( واللفظ 2912(, وابن حبان )1710(, والدارقطني )302/ 0(, وأحمد )042أخرجه الرتمذي )( 1)

هذه (: »284/ 1« )المستدرك»قول غريب. وقال الحاكم يف  هو« حديث غريب»للرتمذي, وقوله عقبه: 

والحديث صححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف «. سنة عزيزة من طريق الرواية, مستفيضة يف بالد المسلمين

 صحيح السنن.

 (.998(, ومسلم )801أخرجه البخاري )( 2)



 
 

445 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  قال اإلمام ابن المنذر ( 4/207يف األوسط:)  نَُّة َأْن َيْخُرَج النَّاُس َوالس 

َماُم َمْن  إَِلى اْلُمَصلَّى فِي اْلِعيِد َفإِْن َضُعَف َقْوم  َعِن اْلُخُروِج إَِلى اْلُمَصلَّى, َأَمَر اإْلِ

ينَا َعنْ  ْعِف فِي اْلَمْسِجِد, َوُروِّ ٍّ َأنَُّه َأَمَر  ُيَصلِّي لَِمْن َتَخلََّف مِنُْهْم مِْن َأْهِل الضَّ
َعلِي

 اهـبَِذلَِك. 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 2/270يف المغني :) اْلِعيَد فِي 
َ
نَُّة َأْن ُيَصلِّي الس 

 
ٌّ
ْأِي. َوُهَو َقْوُل -  -اْلُمَصلَّى, َأَمَر بَِذلَِك َعلِي , َوَأْصَحاُب الرَّ

 
. َواْسَتْحَسنَُه اأْلَْوَزاِعي

 اْبِن اْلُمنِْذِر.

 :
ِّ
افِِعي  َعْن الشَّ

َ
َنَُّه َخْيُر َوُحكِي

ِ
اَلُة فِيِه َأْوَلى؛ أل إْن َكاَن َمْسِجُد اْلَبَلِد َواِسًعا, َفالصَّ

َة فِي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم.  اْلبَِقاِع َوَأْطَهُرَها, َولَِذلَِك ُيَصلِّي َأْهُل َمكَّ

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

قد ترك صالة العيد يف مسجده,  ملسو هيلع هللا ىلصمرجوح؛ ألن النبي  وقول اإلمام الشافعي 

 والصالة فيه بألف صالة فيما سواه من المساجد إال المسجد الحرام.

يَّ »َوَلنَا: : ثم قال ابن قدامة 
َكاَن َيْخُرُج إَلى اْلُمَصلَّى َوَيَدُع  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب 

َدهُ   , َوَكَذلَِك اْلُخَلَفاُء َبْعَدُه.  «َمْسج 

 
 
اأْلَْفَضَل َمَع ُقْربِِه, َوَيَتَكلَُّف فِْعَل النَّاقِِص َمَع ُبْعِدِه, َواَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َواَل َيْتُرُك النَّبِي

تِِه َتْرَك اْلَفَضائِِل.  ُمَّ
ِ
 َيْشَرُع أل

 
ِّ
َباِع النَّبِي َنَّنَا َقْد ُأمِْرَنا بِاتِّ

ِ
ْقتَِداِء بِِه, َواَل َيُجوُز َأْن َيكُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوأل

ِ
وَن اْلَمْأُموُر بِِه ُهَو َواال

 
ِّ
  َعنُْه ُهَو اْلَكامَِل, َوَلْم ُينَْقُل َعْن النَّبِي

َأنَُّه َصلَّى اْلِعيَد  - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّاقَِص, َواْلَمنِْهي

َنَّ َهَذا إْجَماُع اْلُمْسلِِميَن. 
ِ
 اهـبَِمْسِجِدِه إالَّ مِْن ُعْذٍر, َوأل

َثنَا َرُجل  مَِن وغيره:  قد جاء يف سنن أبي داود و من طريق اْلَولِيُد ْبُن ُمْسلٍِم, َحدَّ

بِيُع فِي َحِديثِِه ِعيَسى ْبَن َعْبِد اأْلَْعَلى ْبِن َأبِي َفْرَوَة, َسِمَع َأَبا َيْحَيى  اُه الرَّ اْلَقَرِويِّيَن, َوَسمَّ
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ُث َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة,  , ُيَحدِّ َّ
 التَّْيِمي

ِ
ُه أَ »ُعَبْيَد اهلل ُم َأنَّ يٍد, َفَصلَّى ب ه  َصاَبُهْم َمَطٌر ف ي َيْوم  ع 

يُّ 
د   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّب   .(1) «َصََلَة اْلع يد  ف ي اْلَمْسج 

, فالحديث ال يثبت عن النبي "مجهول": سى هذا قال الحافظ يف التقريبوعي

 .ملسو هيلع هللا ىلص

  :حكم صالة العيد يف املسجد 

 أنه صلى العيد يف المسجد. ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي 

 .وثبت عن علي بن أبي طالب 

 كصالته يف المصلى سواء. لوا العيد يف المسجد فيصلوهنافإذا ص

 ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز, َقاَل: ثنا : وأما ما جاء يف األوسط البن المنذر 
 
من طريق َعلِي

ِد ْبِن الن ْعَماِن,  َعْن َأبِي َقْيٍس, َعْن َأبِي ُمْسلُِم ْبُن إِْبَراِهيَم, َقاَل: ثنا ُشْعَبُة, َعْن ُمَحمَّ

َ بَِضَعَفِة النَّاِس فِي اْلَمْسِجِد َيْوَم اْلِعيِد --َأنَّ َعلِيًّا "اْلُهَذْيِل, 
, َأَمَر َرُجاًل َأْن ُيَصلِّي

 .(2)"َرَكَعاٍت  َأْرَبَع 

, َعِن : وجاء يف معرفة السنن واآلثار لإلمام البيهقي 
 
افِِعي بِإِْسنَاِدِه َقاَل: َقاَل الشَّ

َصلُّوا َيْوَم اْلع يد  »اْبِن ُعَليََّة, َعْن َلْيٍث, َعِن اْلَحَكِم, َعْن َحنَِش ْبِن اْلُمْعَتِمِر, َأنَّ َعلِيًّا َقاَل: 

, َوَرْكَعَتان  ل ْلُخُرو نَّة  لسُّ
د  َأْرَبَع َرَكَعاٍت, َرْكَعَتان  ل   .(3)«ج  ف ي اْلَمْسج 

فهذا األثر ضعيف, فيه ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس, وفيه حنش بن المعتمر 

 الكناين ضعيف.

 .ملسو هيلع هللا ىلصما ثبت عن النبي  ثرين فيهما نكارة؛ لمخالفتهماوكال األ

                                                           

األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود (, وضعفه اإلمام 1313(, وابن ماجه )1110أخرجه أبو داود )( 1)

(213  .) 

 (.2117أخرجه ابن المنذر يف األوسط )( 2)

 (.1873أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار )( 3)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  :حكم اجلماعة يف صالة العيد 

 األصل يف صالة العيد أهنا تصلى جماعة.

أن تصلى جماعة؛ ألنه نقل والسنة: (: 2/137يف البيان ) قال اإلمام العمراين 

 . اهـ ملسو هيلع هللا ىلصالخلف عن السلف, عن النبي 

 :عدد ركعات العيد 

 وتصلى ركعتان.

  قال اإلمام العمراين ( 2/131يف البيان:)  ثم يصلي صالة العيد ركعتين؛

, »: أنه قال: -  -لما روي عن عمر ْطر  َرْكَعتَان  , َوَصََلُة اْلف  َصََلُة اْْلَْضَحى َرْكَعَتان 

 َنب يُُّكْم 
, َوَصََلُة اْلُجُمَعة  َرْكَعَتان  َتَماٌم َغْيُر َقْصرٍ َعَلى ل َسان  َفر  َرْكَعَتان  , ملسو هيلع هللا ىلصَوَصََلُة السَّ

 .(1)«َوَقْد َخاَب َمن  اْفَتَرى

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

 باإلرسال كما بين ذلك العلماء.األثر معل 

وهو  - ملسو هيلع هللا ىلص -وألنه نقل الخلف عن السلف, عن النبي : ثم قال العمراين 

 إجماع ال خالف فيه.

  :خمالفة الطريق عند اخلروج إىل صالة العيد 

 .هاومن السنة مخالفة الطريق عند الخروج إلى صالة العيد, وعند الرجوع من

  :البخاريفي ف
ِ
يُّ », َقاَل: من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

إ َذا َكاَن َيْوُم  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّب 

يٍد َخاَلَف الطَّر يَق   . (2)«ع 

                                                           

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح 1947(, وابن المنذر يف األوسط )1011أخرجه النسائي )( 1)

 وضعيف النسائي.

 (.891بخاري )أخرجه ال( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/472يف الفتح :) 

 :  َأَخَذ بَِهَذا بَْعُض َأْهِل اْلِعْلِم َفاْسَتَحبَُّه لإِْلَِماِم. َقاَل التِّْرمِِذي 

.َوبِِه 
 
افِِعي   اهـ َيُقوُل الشَّ

افِِعيَِّة.  ِذي فِي اأْلُمِّ َأنَُّه ُيْسَتَحب  لإِْلَِماِم َواْلَمْأُموِم. َوبِِه َقاَل َأْكثَُر الشَّ  َوالَّ

 :
ّ
افِِعي ض يف الوجيز إاِلَّ لإِْلَِماِم. َوَقاَل الرَّ      اهـلم يَتَعرَّ

ن ذكر حديث المخالفة يف بعد أ(: 4/281يف األوسط ) قال اإلمام ابن المنذر 

  َيْسَتِحبَّاِن َذلَِك. الطريق, 
افِِعي , َوالشَّ  اهـ َوَكاَن َمالِك 

 املخالفة يف الطريق:  احلكمة من 

 اختلف أهل العلم يف سبب هذه المخالفة يف الطريق إلى أقوال: 

 إنه كان يذهب من مكان بعيد, ويرجع من مكان قريب لكثرة ثوابه.فيقال: 

 يكتب الذهاب واإلياب. ألن اهلل وهذا القول مردود؛ 

 ْبِن َكْعٍب  :مسلمفي ف
ِّ
َن », َقاَل: من حديث ُأَبي َكاَن َرُجٌل ََّل َأْعَلُم َرُجَل  َأْبَعَد م 

ا  َمار 
يَل َلُه: َأْو ُقْلُت َلُه: َلْو اْشَتَرْيَت ح  نُْه, َوَكاَن ََّل ُتْخط ُئُه َصََلٌة, َقاَل: َفق 

د  م  اْلَمْسج 

ل ي إ لَ  ي َأنَّ َمنْز 
ن  , َقاَل: َما َيُسرُّ

ْمَضاء  ي الرَّ
, َوف  , إ نِّي َتْرَكُبُه ف ي الظَّْلَماء  د  ى َجنْب  اْلَمْسج 

ي إ َذا َرَجْعُت إ َلى َأْهل ي, َفَقاَل َرُسوُل  , َوُرُجوع  د  يُد َأْن ُيْكَتَب ل ي َمْمَشاَي إ لَى اْلَمْسج  ُأر 

هُ : »ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل    .(1)«َقْد َجَمَع اهَّللُ َلَك َذل َك ُكلَّ

كان يذهب يف طريق حتى يتصدق على الفقراء والمساكين, فال يبقى  ملسو هيلع هللا ىلصإنه وقيل: 

 معه شيء, فيكره أن يرجع من ذلك الطريق, فيسأله سائل وال شيء معه فيرده.

 .ملسو هيلع هللا ىلصلنقل إلينا؛ حتى نتأسى بالنبي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي مراد إذ لو كان وهذا القول بعيد؛ 

 أن يشرف على أهل الطريقين برؤيته. ملسو هيلع هللا ىلصأراد النبي وقيل: 

                                                           

 (.113أخرجه مسلم )( 1)
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 ألن هذا يؤدي إلى القول بالخصوصية.وهذا القول ال يسلم به؛ 

 أن يشهد له الطريقان. ملسو هيلع هللا ىلصأراد النبي وقيل: 

 أن يسأله أهل الطريقان عن الحالل والحرام. ملسو هيلع هللا ىلصأراد النبي وقيل: 

 المنافقين. ظقصد بذلك غي ملسو هيلع هللا ىلصإنه وقيل: 

 كان يرجع من الطريق األخرى بسبب الزحام. ملسو هيلع هللا ىلصإنه وقيل: 

 .كان يقصد بذلك التفاؤل كما يف البيان للعمراين  ملسو هيلع هللا ىلصنه إوقيل: 

  األذان واإلقامة لصالة العيد: بيان حكم 

  قال اإلمام ابن عبد الرب (24/238 :) : َأنَُّه َسِمَع َغيَْر "بعد قول َمالِك 

َواِحٍد مِْن ُعَلَمائِِهْم َيُقوُل َلْم َيُكْن فِي اْلِفْطِر َواأْلَْضَحى نَِداء  َواَل إَِقاَمة  ُمنُْذ َزَماِن َرُسوِل 

 
ِ
 ."إَِلى اْلَيْومِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

. :  -ابن عبد الرب -َقاَل َأُبو ُعَمرَ   َلْم َيُكْن ِعنَْد َمالٍِك فِي َهَذا اْلَباِب َحِديث  ُمْسنَد 

 
ِّ
َوُهَو َأْمر  اَل ِخاَلَف فِيِه َبْيَن اْلُعَلَماِء,  ملسو هيلع هللا ىلصَوفِيِه َأَحاِديُث ِصَحاح  ُمْسنََدة  َثابَِتة  َعِن النَّبِي

َلَواِت  َأنَُّه اَل َأَذاَن َواَل إَِقاَمةَ  ’َواَل َتنَاُزَع َبْيَن اْلُفَقَهاءِ  ٍء مَِن الصَّ ْ
فِي اْلِعيَدْيِن, َواَل فِي َشي

 اْلَمْسنُوَناِت َوالنََّوافِِل. 

َوإِنََّما اأْلََذاُن لِْلَمْكُتوَباِت اَل َغْيَر َوَعَلى َهَذا َمَضى َعَمُل اْلُخَلَفاِء َأبِي َبْكٍر َوُعَمَر 

َحاَبَة, َوُعَلَما ٍّ َوَجَماَعِة الصَّ
ِء التَّابِِعيَن, َوُفَقَهاِء اأْلَْمَصاِر. َوَأُظن  َذلَِك َواهلُل َوُعْثَماَن َوَعلِي

َنَُّه اَل ُيَشبَُّه َفْرض  بِنَافَِلٍة َواَل َأَذاَن لَِصاَلٍة َعَلى ِجنَاَزٍة َواَل لَِصاَلِة ُكُسوٍف َواَل 
ِ
َأْعَلُم أل

 َلَواِت اْلَمْفُروَضاِت َواهلُل َأْعَلُم.لَِصاَلِة اْستِْسَقاٍء َواَل فِي اْلِعيَدْيِن لُِمَفاَرَقِة الصَّ 

 فِي َأْهِل 
ِّ
ْيِث ْبِن َسْعٍد فِي َأْهِل مِْصَر َواأْلَْوَزاِعي َهَذا َقْوُل َمالٍِك فِي َأْهِل اْلَمِدينَِة َواللَّ

ِّ فِي َأْهِل اْلِحَجاِز َواْلِعَراِق مِْن َأْتَباِعِه مَِن الن ظَّاِر 
افِِعي اِم َوالشَّ َواْلُمْحَدثِيَن َوُهَو َقْوُل الشَّ

ِر اْلُكوفِيِّيَن َوبِِه َقاَل َأْحَمُد ْبُن َحنَْبٍل َوإِْسَحاُق َوَأُبو َثْوٍر َوَداوُ 
ُد َأبِي َحنِيَفَة َوالثَّْوِريِّ َوَسائِ
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ُن َلُهْم فِي اْلِعيَدْيِن َوَقْد َمَضى اْلَقْوُل  َبَري  َوَكاَن َبنُو ُأَميََّة ُيَؤذَّ ِل َمْن َفَعَل َذلَِك َوالطَّ فِي َأوَّ

 اهـفِي َباِب اْبِن ِشَهاٍب مِْن َهَذا اْلكَِتاِب. 

  وقت صالة العيد: بيان 

من طريق اإلمام الشافعي كما يف كتابه األم, َقاَل: َأْخَبَرَنا : أخرج اإلمام البيهقي 

, َقاَل: َأْخَبَرنِي الثَِّقُة, َأنَّ اْلَحَسَن َقاَل: 
 
افِِعي يُّ »الشَّ

َيْغُدو إَلى اْلع يَدْين   - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّب 

مُّ ُطُلوُعَها
ْمُس َفَيت  يَن َتْطُلُع الشَّ ْطر  ح   .(1)«اْْلَْضَحى َواْلف 

 عقبه:  ثم قال اإلمام البيهقي 

ًرا َعنُْه. , َوَشاِهُدُه َعَمُل اْلُمْسلِِميَن بَِذلَِك, َأْو بَِما َيْقُرُب مِنُْه ُمَؤخَّ  َوَهَذا َأْيًضا ُمْرَسل 

 (: 2/117يف التلخيص ) قال الحافظ ابن حجر 

ّ لِْلَحَسِن ْبِن َأْحَمَد اْلَبنَّا, مِنْ 
َطِريِق َوكِيٍع, َعْن اْلُمَعلَّى ْبِن  َوفِي كَِتاِب اأْلََضاِحي

يُّ »ِهاَلٍل, َعْن اأْلَْسَوِد ْبِن َقْيٍس, 
ْطر   - ملسو هيلع هللا ىلص -َعْن ُجنُْدٍب َقاَل: َكاَن النَّب  ُيَصلِّي ب نَا َيْوَم اْلف 

, َواْْلَْضَحى َعَلى ق يد  ُرْمٍح  ْمُس َعَلى ق يد  ُرْمَحْين   .«َوالشَّ

 :والحديث يف إسناده المعلى بن هالل, وهو  قال أبو حممد سدده اهلل

 كذاب.

, قال: أنبأ (: 1148يف الكربى ) وأخرج اإلمام البيهقي 
 
افِِعي من طريق الشَّ

 
ِ
ٍد, َأْخبََرنِي َأُبو اْلُحَوْيِرِث: َأنَّ َرُسوَل اهلل َكَتَب إَِلى َعْمِرو ْبِن َحْزٍم  ملسو هيلع هللا ىلصإِْبَراِهيُم ْبُن ُمَحمَّ

ر  النَّاَس »َوُهَو بِنَْجَراَن:  ْطَر, َوَذكَّ
ر  اْلف  ل  اْْلَْضَحى, َوَأخِّ  . «َعجِّ

َواَياِت بِكَِتابِِه إَِلى َعْمِرو ْبِن : قال البيهقي  ِر الرِّ
, َوَقْد َطَلْبُتُه فِي َسائِ َهَذا ُمْرَسل 

 َحْزٍم َفَلْم َأِجْدُه , َواهلُل َأْعَلُم.

 :يف إسناده إبراهيم بن أبي يحيى, قال اإلمام  قال أبو حممد سدده اهلل

                                                           

 (.1/210(, واألم للشافعي )1100أخرجه البيهقي يف الكربى )( 1)
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 أحمد فيه: جهمي كل بالء فيه, وهو كذاب.

من طريق ود والفريابي يف أحكام العيدين: وأصح ما يف الباب ما أخرجه أبو دا

َثنَا َيِزيُد  ْبُن ُخمَ  َثنَا َصْفَواُن, َحدَّ َثنَا َأُبو اْلُمِغيَرِة, َحدَّ , َأْحَمُد ْبُن َحنَْبٍل, َحدَّ
 
َحبِي ْيٍر الرَّ

 ْبُن ُبْسٍر 
ِ
 -  –َقاَل: َخَرَج َعْبُد اهلل

ِ
َمَع النَّاِس فِي َيْوِم ِعيِد  ملسو هيلع هللا ىلص, َصاِحُب َرُسوِل اهلل

َماِم, َفَقاَل:  ه  »فِْطٍر, َأْو َأْضَحى, َفَأْنَكَر إِْبَطاَء اإْلِ ا ُكنَّا َقْد َفَرْغنَا َساَعَتنَا َهذ  , َوَذلَِك ِحيَن «إ نَّ

 .(1)"التَّْسبِيِح 

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/407يف الفتح :) َوَهَذا التَّْعلِيُق َوَصَلُه َأْحَمُد

, َقاَل: ر  َح بَِرْفِعِه َوِسَياقِِه ُثمَّ َأْخَرَجُه مِْن َطِريِق َيِزيَد ْبِن ُخَميٍْر َوُهَو بِاْلُمْعَجَمِة ُمَصغَّ  َوَصرَّ

 
ِّ
 ْبِن ُبْسٍر َصاِحِب النَّبِي

ِ
ْو َأْضَحى َفَأْنَكَر إِبَْطاَء َمَع النَّاِس َيْوَم ِعيِد فِْطٍر أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َعْبِد اهلل

َماِم َوَقاَل:  يِّ »اإْلِ
ه   ملسو هيلع هللا ىلصإ ْن ُكنَّا َمَع النَّب   . «َوَقْد َفَرْغنَا َساَعَتنَا َهذ 

َحُه.  َوَكَذا َرَواُه َأُبو َداُوَد َعْن َأْحَمَد َواْلَحاكِِم مِْن َطِريِق َأْحَمَد َأْيًضا َوَصحَّ

يَن التَّْسب يح  » قوله:
 : «َوَذل َك ح 

َ النَّافَِلُة َوَذلَِك إَِذا َمَضى َوْقُت اْلَكَراَهِة, َوفِي
ْبَحِة َوِهي  َأْي َوْقَت َصاَلِة الس 

 :
ِّ
َحى»ِرَواَيٍة َصِحيَحٍة لِلَطَبَرانِي ين َتْسب يح الضُّ  . «َوَذل َك ح 

ْمِس َواَل ِعنَْد  َأْجَمَع اْلُفَقَهاُء َعَلى َأنَّ اْلِعيَد اَل ُتَصلَّى َقبَْل َقاَل بن َبطَّاٍل:  ُطُلوِع الشَّ

َل َوْقتِهَ  ُر َعَلْيِه إِْطاَلُق َمْن َأْطَلَق َأنَّ َأوَّ ا ِعنَْد ُطُلوِعَها َوإِنََّما َتُجوُز ِعنَْد َجَواِز النَّافَِلِة َوُيَعكِّ

ْمِس.   اهـُطُلوِع الشَّ

  :أول وقت صالة العيد 

                                                           

(, والحاكم 1317(, وابن ماجه )1130(, وأبو داود )2/18أخرجه البخاري  تعليًقا مجزوًما به )( 1)

(, وهو يف اإلرواء 107(, والفريابي يف أحكام العيدين )ص 1149(, وعنه البيهقي يف الكربى )1/280)

 (.132لإلمام األلباين رحمه اهلل )
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 : ينقولاختلف العلماء يف أول وقت صالة العيد إلى 

أول وقتها إذا ارتفعت الشمس, وزال وقت  أن حنيفة وأحمد: ول أبيقاألول: 

 النهي, وهو أحد الوجهين للشافعي.

 .أول وقتها إذا طلعت الشمس وإن لم يزل وقت النهي, وهو قول مالك الثاين: 

 األول.والصحيح 

 الفطر.األضحى, وفرق بعض أهل العلم بين صالة و

 . يف األضحى, ويؤخر يف الفطر فقالوا: يعجل

 وأكلهم منها.يتفرغ الناس لنحر أضاحيهم, لوالسبب 

 .م بعض الوقت حتى يتمكنوا من إخراج زكاة الفطريتأخر اإلما, يف الفطرو

  حكم التبكري لصالة العيد: بيان 

والمستحب لغير اإلمام: أن يبكر (: 132-2/131لعمراين يف البيان )قال اإلمام ا

 -أن النبي »إلى المصلى, كما قلنا يف الجمعة, ويمشي إليها, وال يركب؛ لما روي: 

 اهـ .«ما ركب يف عيد وَّل جنازة - ملسو هيلع هللا ىلص

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

 العمل عليه إن لم يكن فيه مشقة على الناس.والحديث ضعيف, 

خرج وقت النهي, وأما اإلمام فيتأخر خروجه حتى إذا خرج ووصل إلى المصلى 

 .يشرع يف الصالة

  :آخر وقت صالة العيد 

 ويمتد وقت صالة العيد إلى قرب الزول.

  قال الحافظ ابن رجب ( 412 - 9/411يف الفتح :) وأما آخر وقت

 صالة العيد فهو: زوال الشمس.
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 النهار.كل عيد يف صدر قال عطاء: 

 كانوا يعدون العيد يف صدر النهار.وقال مجاهد: 

 كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار.وقال مجاهد: 

 ـ. اهـ ال يكون الخروج للعيدين إال قبل الزوالوقال أحمد: 

  وقال الحافظ ابن حجر ( 2/407يف الفتح :) َواْخَتَلُفوا َهْل َيْمَتد  َوْقُتَها

َوال َأو اَل؟   إَِلى الزَّ

 ْبِن ُبْسٍر َهَذا, 
ِ
  -َواْستدلَّ بن َبطَّاٍل َعَلى اْلَمنِْع بَِحِديِث َعْبِد اهلل

ِ
أي َقاَل َخَرَج َعْبِد اهلل

 
ِّ
َماِم َوَقاَل: َمَع النَّاِس َيْوَم ِعيِد فِْطٍر َأْو َأْض  ملسو هيلع هللا ىلصْبِن ُبْسٍر َصاِحِب النَّبِي َحى َفَأْنَكَر إِْبَطاَء اإْلِ

يِّ »
ه   ملسو هيلع هللا ىلصإ ْن ُكنَّا َمَع النَّب   اهـَوَلْيَس َداَلَلُتُه َعَلى َذلَِك بَِظاِهَرٍة.  - «َوَقْد َفَرْغنَا َساَعَتنَا َهذ 

  :حكم من مل يعلم بالعيد إال يف أثناء النهار 

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى أقوال: 

 ل خرج من الغد فصلى هبم العيد.اإذا لم يعلم بالعيد إال بعد الزوالقول األول: 

  قال الحافظ ابن رجب ( 9/412يف الفتح) : وأما إن لم يعلم بالعيد إال

 يف أثناء النهار, فإن علم به قبل زوال الشمس خرجوا من وقتهم, وصلوا صالة العيد.

, فقال أكثر العلماء: يخرجون من الغد وإن شهدوا بعد الزوال يف أثناء النهار

للصالة, وهو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة واألوزاعي والليث 

 وإسحاق وأحمد وابن المنذر. 

حدثني عمومة لي من األنصار من »واستدلوا بما روى أبو عمير بن أنس, قال: 

, فجاء ركب من اقالوا: غم علينا هالل شوال, فأصبحنا صيامً  - ملسو هيلع هللا ىلص -أصحاب النبي 

أهنم رأوا الهالل باألمس, فأمر الناس أن  - ملسو هيلع هللا ىلص -آخر النهار, فشهدوا عند رسول اهلل 

 .وصوبه الخطابي , اهـ .«يفطروا من يومهم, وأن يخرجوا لعيدهم من الغد
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 لمزين, وداود.أهنا ال تقضى, وهذا مروي عن أبي حنيفة واالقول الثاين: 

إن علم بعد الزوال لم يصل, ألهنا صالة شرع لها االجتماع : وقال الشافعي 

 والخطبة, فال تقضى بعد فوات وقتها.

يصليها من الغد؛  : إذا علم بعد غروب الشمس قول الشافعيالقول الثالث: 

  .ألنه هو العيد

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة يف سنن الرتمذي وغيره: 
َّ
ْوُم َيْوَم »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي الصَّ

ونَ  ْطُر َيْوَم ُتْفط ُروَن, َواْلَْضَحى َيْوَم ُتَضحُّ  . (1)«َتُصوُموَن, َوالف 

يٌث َحَسٌن َغر يٌب »  . «َهَذا َحد 

َر َبْعُض َأْهِل الِعْلِم َهَذا الَحِديَث, َفَقاَل: إِنََّما َمْعنَى  :قال اإلمام الرتمذي  َوَفسَّ

ْوَم َوالِفْطَر َمعَ   .الَجَماَعِة َوُعْظِم النَّاِس  َهَذا َأنَّ الصَّ

صحت عندهم الرؤية من  تىذهبت طائفة من أصحابه أهنم يصلون م القول الرابع:

 الغد, سواء كانت قبل الزول, أم بعد الزول.

 .عمير بن أنس المتقدم  أبي هو القول األول, لحديث :والراجح يف المسألة

  :قضاء صالة العيد للمنفرد 

 اختلف أهل العلم يف ذلك إلى أقوال: 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 2/281يف المغني:)  ا اْلَواِحد إَذا َفاَتْتُه َحتَّى َفَأمَّ

 . ْمُس, َوَأَحبَّ َقَضاَءَها, َقَضاَها َمتَى َأَحبَّ  َتُزوَل الشَّ

تِي َقْبَلَها. َوَقاَل اْبُن َعِقيٍل:   اَل َيْقِضيَها إالَّ مِْن اْلَغِد, قَِياًسا َعَلى اْلَمْسَأَلِة الَّ

َنَّ َما َيْفَعُلهُ 
ِ
؛ أل َماُم  َوَهَذا اَل َيِصح  , َفَمَتى َأَحبَّ َأَتى بِِه, َوَفاَرَق َما إَذا َلْم َيْعَلْم اإْلِ ع  َتَطو 

                                                           

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام 1110(, وابن ماجه )187(, والرتمذي )2324أخرجه أبو داود )( 1)

 (.  1289الوادعي رحمه اهلل )
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ُقوا َيْومئٍِذ َعَلى َأنَّ اْلِعيَد فِي اْلَغِد, َفاَل َيْجَتِمُعوَن إالَّ مِْن اْلَغِد,  َنَّ النَّاَس َتَفرَّ
ِ
َوالنَّاُس, أل

 ُج إَلى اْجتَِماِع اْلَجَماَعِة.َواَل َكَذلَِك َهاُهنَا, َفإِنَُّه اَل َيْحَتا

تِي ُيْعَتَبُر َلَها ُشُروُط اْلِعيِد َوَمَكاُنُه َوِصَفُة  اَلُة اْلَواِجَبُة, الَّ َ الصَّ
َماِم ِهي َنَّ َصاَلَة اإْلِ

ِ
َوأل

 َصاَلتِِه, َفاْعُتبَِر َلَها اْلَوْقُت, َوَهَذا بِِخاَلفِِه.

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

 هو الصواب يف المسألة. وهذا القول الذي ذكره ابن قدامة 

 والحمد هلل رب العالمين.
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 عيد الفطر واألضحى مع اإلمام وجماعة المسلمين 

  --َعائَِشَة  َعنْ ) – 493
ِ
ُر النَّاُس, »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْطُر َيْوَم ُيْفط  اْلف 

ي النَّاُس َواْْلَْضَحى   (.َرَواُه التِّْرمِِذي   .(1)«َيْوَم ُيَضحِّ

 الشرح: 

 لبيان أن العيد مع عظم الناس وجماعتهم. الحديث: ساق المنصف 

, َأنَّ من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة داود رحمة اهلل عليهما:  يوجاء عند الرتمذي وأب

 
َّ
ْوُم َيْوَم َتُصوُموَن, »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ْطُر َيْوَم ُتْفط ُروَن, َواْلَْضَحى َيْوَم الصَّ َوالف 

ونَ   . (2)«ُتَضحُّ

يٌث َحَسٌن َغر يٌب »: قال اإلمام الرتمذي   .«َهَذا َحد 

ْوَم َوالِفْطَر َمَع  " َر َبْعُض َأْهِل الِعْلِم َهَذا الَحِديَث, َفَقاَل: إِنََّما َمْعنَى َهَذا َأنَّ الصَّ َوَفسَّ

 ."َوُعْظِم النَّاِس الَجَماَعِة 

  وهذا الحديث حجة على أن العيد يتعلق شأنه باإلمام, فمتى أعلن اإلمام, تعين

 على الناس أن يعيدوا معه.

وسيأيت أنه لو رأى أحدهم الهالل, ولم يرتِض اإلمام شهادته, أنه يلزمه البقاء مع 

 الناس, على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.

ا التوقيت, فوقفوا يف عرفة يف اليوم الثامن من الناس مع اإلمام أخطؤلو قدر أن و

                                                           

ًدا: ُقْلُت َلُه: َسَأْلُت "وقد قال الرتمذي عقب الحديث: وهو حديث صحيح,  (902)أخرجه الرتمذي ( 1) ُمَحمَّ

ُد ْبُن الُمنَْكِدِر َسِمَع مِْن َعائَِشَة؟ َقاَل:  وصححه اإلمام األلباين «. َسِمْعُت َعائَِشةَ  ,َيُقوُل فِي َحِديثِهِ  ,َنَعمْ »ُمَحمَّ

 (. 1289(, واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )800رحمه اهلل يف اإلرواء )

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام 1110(, وابن ماجه )187(, والرتمذي )2324) أخرجه أبو داود( 2)

 (.  1289الوادعي رحمه اهلل )
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فإن العيد سيكون معهم, يف اليوم الذي أو يف اليوم العاشر من ذي الحجة  ذي الحجة,

 يعيد فيه الناس, ولو حصل منهم خطأ.

على هذه األمة, ومن كرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى  وهذا من فضل اهلل 

 .ير واليسر يف أمور دينهم ودنياهمم التيسأنه رفع عنهم المشقة, والخطأ, وجعل له

 .واهلل أعلم
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 الشهادة في العيد 

َحاَبةِ َوَعْن َأبِي ُعَمْيِر بِْن َأَنٍس, ) – 494 َجاُءوا,  َرْكب ا َأنَّ »: َعْن ُعُموَمٍة َلُه مَِن الصَّ

يُّ 
, َفَأَمَرُهْم النَّب  ُهْم َرَأُوا اْله ََلَل ب اْْلَْمس  َأْن ُيْفط ُروا, َوإ َذا َأْصَبُحوا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َفَشه ُدوا َأنَّ

ُهمْ   (.َوإِْسنَاُدُه َصِحيح   -َوَهَذا َلْفُظهُ -َوَأُبو َداُوَد , َرَواُه َأْحَمدُ  .(1) «َيْغُدوا إ َلى ُمَصَلَّ

 الشرح: 

 .يف دخول العيد الشهادةلبيان مسألة الحديث:  ساق المصنف 

 .هو ابن أنس بن مالك : «وعن أبي عمير بن أنس» قوله:

 .«عن عمومة له من الصحابة » قوله:

 ال يضر؛ لعدالتهم. أهبم ولكن اإلهبام يف الصحابة 

أهل طريق ليسوا من أهل المدينة, أو أهنم كانوا يف  :أي «أن ركب ا جاءوا» قوله:

 سفر ومحلهم المدينة.

 أهنم رأوا الهالل. ملسو هيلع هللا ىلصأخربوا النبي  :أي «فشهدوا أنهم رأوا الهَلل» قوله:

 أهل العلم إلى أن دخول شهر رمضان يثبت بشهادة الواحد. بعض وقد ذهب

ََلَل »َقاَل:  من حديث اْبِن ُعَمَر : في سنن أبي داود ف  «َتَراَءى النَّاُس اْله 

 
ِ
 .(2)«, َأنِّي َرَأْيُتُه َفَصاَمُه, َوَأَمَر النَّاَس بِِصَيامِهِ ملسو هيلع هللا ىلصَفَأْخَبْرُت َرُسوَل اهلل

  فال يثبت إال بشهادة اثنينوأما دخول شهر شوال. 

, مِْن َجِديَلَة َقْيٍس, : في سنن أبي داود ف 
 
من حديث ُحَسْيُن ْبُن اْلَحاِرِث اْلَجَدلِي

                                                           

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف , وهو حديث صحيح, (1107)وأبو داود  (,20078)أخرجه أحمد ( 1)

  . (1011)(, واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند 1000صحيح أبي داود )

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام 423/ 1(, والحاكم )3439(, وابن حبان )2342أخرجه أبو داود )( 2)

 (.740الوادعي رحمه اهلل )
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َة َخَطَب, ُثمَّ َقاَل:  َد إ َلْينَا َرُسوُل اهَّلل  »َأنَّ َأمِيَر َمكَّ , َفإ ْن َلْم َنَرُه,  ملسو هيلع هللا ىلصَعه  ْؤَية  لرُّ
َأْن َننُْسَك ل 

َما َدا َعْدٍل َنَسْكنَا ب َشَهاَدت ه  َد َشاه  َة, , َفَسأَ «َوَشه  ْلُت اْلُحَسْيَن ْبَن اْلَحاِرِث َمْن َأمِيُر َمكَّ

ِد ْبِن َحاطٍِب, ُثمَّ  َقاَل: اَل َأْدِري, ُثمَّ َلِقَينِي َبْعُد, َفَقاَل: ُهَو اْلَحاِرُث ْبُن َحاطٍِب َأُخو ُمَحمَّ

 َوَرُسولِِه مِنِّي, وَ 
ِ
 َقاَل اأْلَمِيُر: إِنَّ فِيُكْم َمْن ُهَو َأْعَلُم بِاهلل

ِ
, ملسو هيلع هللا ىلصَشِهَد َهَذا مِْن َرُسوِل اهلل

ِذي َأْوَمَأ إَِلْيِه  َوَأْوَمَأ بَِيِدِه إَِلى َرُجٍل, َقاَل اْلُحَسْيُن: َفُقْلُت لَِشْيٍخ إَِلى َجنْبِي َمْن َهَذا الَّ

 ْبُن ُعَمَر 
ِ
 مِنْ - –اأْلَمِيُر؟ َقاَل: َهَذا َعبُْد اهلل

ِ
ب َذل َك »ُه, َفَقاَل: , َوَصَدَق َكاَن َأْعَلَم بِاهلل

 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرَنا َرُسوُل اهَّلل  

 قبل خربهم. ملسو هيلع هللا ىلصقبول خرب اآلحاد, إذ أن النبي وفيه: 

 ألنه ال يجوز الصوم يوم العيد.: «أن يفطروا ملسو هيلع هللا ىلصفأمرهم النبي » قوله:

, », َقاَل: من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  في الصحيحين:ف َياَمْين  : ُينَْهى َعْن ص  َوَبيَْعَتْين 

ْطر  َوالنَّْحر , َوالُمَلََمَسة  َوالُمنَاَبَذة  
 .(2) «الف 

َقاَل:  -, َفَقاَل: َرُجل  نََذَر َأْن َيُصوَم َيْوًما, من حديث اْبِن ُعَمَر ويف الصحيحين: 

ْثنَْيِن 
ِ
 النَّْذر  َوَنَهى », َفَواَفَق َذلَِك َيْوَم ِعيٍد, َفَقاَل اْبُن ُعَمَر: -َأُظن ُه َقاَل: اال

َأَمَر اهَّللُ ب َوَفاء 

يُّ 
 .(3) «َعْن َصْوم  َهَذا الَيْوم   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّب 

َوَكاَن َغَزا َمَع  -: من حديث َأَبي َسِعيٍد الُخْدِريَّ  : مسلمصحيح اإلمام ويف 

 
ِّ
 َعْشَرَة َغْزَوًة  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي

ْ
  -ثِنَْتي

ِّ
َوَّلَ », َفَأْعَجْبنَنِي, َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َسِمْعُت َأْرَبًعا مَِن النَّبِي

ْطر  َواْلَْضَحى يْ َصْوَم ف ي َيْومَ  : الف   .(4) ..«. ن 

َنَهى َعْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »: َعْن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ : ولفظ اإلمام مسلم 

                                                           

 (. 2021(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )2339أخرجه أبو داود )( 1)

 (.1011(, ومسلم )1883أخرجه البخاري )( 2)

 (.1138(, ومسلم )1884خرجه البخاري )أ( 3)

 (.1880أخرجه البخاري )( 4)
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ْطر , َوَيْوم  النَّْحر  
, َيْوم  اْلف  َيام  َيْوَمْين   .(1) «ص 

 الباب كثيرة. واألحاديث يف

 من الغد. :أي «وإذا أصبحوا» قوله:

ألداء صالة العيد جماعة, واللفظ يدل على أن  :أي «أن يغدو إلى مصَلهم» قوله:

 السنة أن تكون صالة العيد يف المصلى.

 

          

  

                                                           

 (.1139أخرجه مسلم )( 1)
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 األكل قبل الخروج في الفطر

ْطر  َحتَّى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل:  -  -َأَنٍس  َوَعنْ ) – 490
ََّل َيْغُدو َيْوَم اْلف 

  .َأْخَرَجُه اْلُبَخاِري   .(1) «َيْأُكَل َتَمَراٍت 

َقٍة  ا»: َوَوَصَلَها َأْحَمدُ  -َوفِي ِرَواَيٍة ُمَعلَّ  (.(2) «َوَيْأُكُلُهنَّ َأْفَراد 

 الشرح: 

 .يف الفطر الخروج إلى المصلىساق المصنف الحديث لبيان سنية األكل قبل 

 الحكمة يف ذلك.

 حتى ال يلتبس األمر فيظن الظان أنه يواصل إلى الصالة.

 فلو أكل غيره من المأكوالت أجزأه.عليه أكل التمر,  ال يتعينو

 التمر: السنة إال أن  

 لسهولته.أواًل: 

 لفائدته.ثانًيا: 

 وكونه يأكله وتًرا, يدل على فضيلة الوترية.

 .أنه يقيدها بسبعيدل على  ماليس هنالك و

  قال اإلمام األلباين ( 4249يف الضعيفة تحت حديث رقم) : وزاد

 .«اويأكلهن وتر  »البخاري يف رواية معلقة: 

 (.1428( بسند حسن, وصححه ابن خزيمة )121/ 3وقد وصله أحمد )

( عن عتبة بن حميد الضبي: 293/ 3(, والبيهقي )284/ 1ووصله الحاكم )

                                                           

 .(803)أخرجه البخاري ( 1)

وهو حديث «, َيْأُكُلُهنَّ إِْفَراًدا»بلفظ:  (12219)ووصلها أحمد  (,803)أخرجها البخاري قبل حديث ( 2)

 وباقي رجاله رجال الشيخين. ,وإسناد أحمد حسن: من أجل ُمرجى بن رجاء ,صحيح
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.. تمرات؛ ."؛ فذكره بلفظ: احدثنا عبيد اهلل بن أبي بكر بن أنس قال: سمعت أنًس 

. وقال الحاكم: "ا, أو أقل من ذلك, أو أكثر من ذلك, وترً ا, أو سبعً ا, أو خمًس اثالثً 

 ! وأقره الذهبي!"صحيح على شرط مسلم"

وعتبة هذا؛ لم يخرج له مسلم, وهو صدوق له : - اإلمام األلباين  -ت قل

 اهـأوهام, فالحديث حسن على أقل الدرجات. 
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 تأخير األكل في األضحى 

يُّ »َقاَل: --)َوَعِن اْبِن ُبَرْيَدَة, َعْن َأبِيِه  – 491
ََّل َيْخُرُج َيْوَم  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّب 

ْطر  َحتَّى َيْطَعَم, َوََّل َيطَْعُم َيْوَم اْْلَْضَحى َحتَّى
َي  اْلف  ,  .(1) « ُيَصلِّ َرَواُه َأْحَمُد, َوالتِّْرمِِذي 

َحُه اْبُن ِحبَّانَ   (.َوَصحَّ

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لمشروعية تأخير األكل يف األضحى لمن كانت له 

 .أضحية

 معاين الحديث.وقد تقدمت 

 كان: تفيد اللزوم واالستمرار. «ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي » قوله:

 إلى المصلى لصالة العيد. :أي «َّل يخرج» قوله:

 للمفارقة بين هذا اليوم وبين رمضان.: «حتى يطعم» قوله:

 ليأكل من أضحيته. :أي «وَّل يطعم يوم اْلضحى حتى يصلي» قوله:

 الروايات.كما جاء معلاًل بذلك يف بعض 

 ْبُن ُبَرْيَدَة, َعْن َأبِيِه يف مسنده:  منها ما أخرجه اإلمام أحمد 
ِ
من حديث َعْبُد اهلل

  
ِ
ْطر  َحتَّى َيْأُكَل, َوََّل َيْأُكُل َيْوَم اْْلَْضَحى »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل

ََّل َيْغُدو َيْوَم اْلف 

                                                           

وقال عقبه: َوفِي  ,واللفظ للرتمذي (2912)وابن حبان  (,042)والرتمذي  (,22893)أخرجه أحمد ( 1)

:  "َحِديُث ُبَرْيَدَة ْبِن ُحَصْيٍب األَْسَلِميِّ َحِديث  َغِريب  "َوَأَنٍس:  ,الَباِب َعْن َعلِيٍّ  د  اَل َأْعِرُف لَِثَواِب "وَقاَل ُمَحمَّ

 ,َوَقْد اْسَتَحبَّ َقْوم  مِْن َأْهِل الِعْلِم: َأْن اَل َيْخُرَج َيْوَم الِفْطِر َحتَّى َيْطَعَم َشْيئًا "ْبِن ُعْتَبَة َغْيَر َهَذا الَحِديِث 

/ 1)« المستدرك» . وقال الحاكم يف"َواَل َيْطَعَم َيْوَم األَْضَحى َحتَّى َيْرِجَع  ,َوُيْسَتَحب  َلُه َأْن ُيْفطَِر َعَلى َتْمرٍ 

وصححه اإلمام األلباين رحمه . "مستفيضة يف بالد المسلمين ,هذه سنة عزيزة من طريق الرواية": (284

 .(2814اهلل يف الصحيحة تحت حديث )
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ْن  َع َفَيْأُكَل م  يَّت ه  َحتَّى َيْرج 
 .(1) «ُأْضح 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : وجاء صريًحا يف ذلك يف مسند أحمد 
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

يَّت ه  »َقاَل: 
ْن ُأْضح  ى َأَحُدُكْم َفْليَأُْكْل م   .(2) «إ َذا َضحَّ

 

          

  

                                                           

فاعي, فهو 22894أخرجه أحمد  )( 1) (, والحديث حسن, وهذا إسناد ضعيف من أجل عقبة بن عبد اهلل الرِّ

 اقي رجاله ثقات رجال الشيخين.ضعيف, لكنه قد توبع, وب

(, والبيهقي 0/1817( , وابن عدي )3098) "األوسط"(, والطرباين يف 1100وأخرجه الدارمي )

وكان إذا رجع, أكل من "(, من طرق عن عقبة بن عبد اهلل, هبذا اإلسناد. ووقع يف رواية البيهقي: 3/293)

 ."هكبد أضحيت

 . (3013ة اإلمام األلباين رحمه اهلل )وهو يف الصحيح(, 8079أخرجه أحمد )( 2)
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 في المصلى شهود النساء لصالة العيد 

ْرَنا َأْن ُنْخر َج »َقاَلْت: --ُأمِّ َعطِيََّة  َوَعنْ ) – 497 َق, َواْلُحيََّض ف ي  ُأم 
اْلَعَوات 

يَدْين   ُل اْلُحيَُّض اْلُمَصلَّى ;اْلع  يَن, َوَيْعَتز 
 (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(1) «َيْشَهْدَن اْلَخْيَر َوَدْعَوَة اْلُمْسل م 

 الشرح: 

ء إلى مصلى العيد يف خروج النسا مشروعيةلبيان الحديث:  ساق المصنف 

 لشهود الخير, ودعوة المسلمين.صالة العيد 

وقد تقدم الخالف يف ذلك, والراجح من أقوال أهل العلم أنه يشرع لجميع النساء 

حتى تصلي وتشهد الخير, وتسمع  جن إلى مصلى العيد, من كانت طاهرةأن يخر

 الخطبة, ودعوة المسلمين.

 ر, وتسمع الخطبة, ودعوة المسلمين.ومن كانت حائًضا, فإهنا تشهد الخي

أنفسهم, أو فتنة غيرهن من ولكن بقيد مهم وهو إذا أمنت النساء الفتنة على 

 تخرج المرأة متسرتة, ومتجلببة.الرجال, و

ْرَنا َأْن ُنْخر َج الُحيََّض َيْوَم », َقاَلْت: من حديث ُأمِّ َعطِيََّة في الصحيحين: ف
ُأم 

, َوَذَوات   يَدْين  ُل الُحيَُّض َعْن  الع  يَن, َوَدْعَوَتُهْم َوَيْعَتز 
الُخُدور  َفيَْشَهْدَن َجَماَعَة الُمْسل م 

ْلَباٌب؟ َقاَل:  , َقاَلت  اْمَرَأٌة: َيا َرُسوَل اهَّلل  إ ْحَداَنا َلْيَس َلَها ج  ُهنَّ َبتَُها »ُمَصَلَّ
ل ُتْلب ْسَها َصاح 

ْلَباب َها ْن ج  َثْتنَا «م  ُد ْبُن ِسيِريَن, َحدَّ َثنَا ُمَحمَّ َثنَا ِعْمَراُن, َحدَّ  ْبُن َرَجاٍء: َحدَّ
ِ
, َوَقاَل َعْبُد اهلل

 
َّ
 .(2) «بَِهَذا ملسو هيلع هللا ىلصُأم  َعطِيََّة, َسِمْعُت النَّبِي

واستدل هبذا الحديث شيخ اإلسالم على وجوب صالة العيد, إذ أن فيه أن النبي 

                                                           

 .(980)ومسلم  (,324)أخرجه البخاري ( 1)

 (.980(, ومسلم )301أخرجه البخاري )( 2)
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دور, والحيض يف الخروج إلى المصلى لحضور صالة أمر النساء وذوات الخ ملسو هيلع هللا ىلص

 العيد, ولشهود الخير, ودعوة المسلمين.

: ملسو هيلع هللا ىلصوليس يف الحديث داللة على أن الحيض ال يدخلن المسجد, من قول النبي 

 .«ويعتزلن الحيض المصلى»

وإنما كان هذا األمر باالعتزال من أجل عدم تقطيع الصفوف يف الصالة, وإشغال 

 النساء.المصليات من 

ويف الحديث فضيلة حضور مجالس الذكر, لسماع المواعظ وما يتلى يف ذلك 

 اليوم من األحكام.

 . هي نسيبة بنت كعب األنصارية : «وعن أم عطية » قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلص, وهي التي كانت مغسلة النساء يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلصمغسلة زينب بنت النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصواآلمر هنا هو النبي : «أمرنا» قوله:

ُأمرنا بكذا, أو ُنهينا عن كذا,  أن قول الصحابي "والقاعدة عند أهل العلم: 

 ."ملسو هيلع هللا ىلصالمراد باآلمر هنا هو النبي 

 إلى المصلى لصالة العيد. :أي «أن نخرج» قوله:

 .«العواتق» قوله:

جمع عاتق, وهي المرأة التي قاربت العتق؛ ألن المرأة يف صباها تكون العواتق: 

وربما خرجت إلى المرعى للرعي, وغير ذلك من األعمال التي تقوم خادمة يف بيتها, 

 هبا.

وترسل بين البيوت لجلب بعض الحاجات, لكن إذا قارب بلوغها عتقت عن 

 الخدمة, ولزمت الخدر يف بيتها.

 , من السرت والحشمة لبناهتم., والصحابة ملسو هيلع هللا ىلصوهذا يدل ما كان عليه النبي 
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بخروج الحيض أيًضا إلى المصلى وإن  ملسو هيلع هللا ىلصوأمر النبي  :أي «والحيض» قوله:

كانت ال تصلي, حتى يسمعن الذكر والموعظة, ويشهدن دعوة المسلمين, وبركة 

 ذلك اليوم.

 عيد الفطر واألضحى. :أي «يف العيدين» قوله:

 يحضرن. :أي «يشهدن» قوله:

 الذكر. :أي «الخير» قوله:

 .«ودعوة المسلمين» قوله:

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلمويف 
ِّ
ْم » , َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي َفَيُقوُلوَن: َربِّ ف يه 

َما َمرَّ َفَجَلَس َمَعُهْم, َقاَل: َفَيُقوُل: َوَلُه َغَفْرُت ُهُم اْلَقْوُم ََّل َيْشَقى  ُفََلٌن َعْبٌد َخطَّاٌء, إ نَّ

ْم َجل يُسُهمْ   .(1) «ب ه 

 حتى ال تتقطع صفوف المصليات من النساء.: «ويعتزل الحيض المصلى» قوله:

 

          

  

                                                           

 (.2198أخرجه مسلم )( 1)
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 صالة العيد قبل الخطبة

يُّ »: --اْبِن ُعَمَر  َوَعنِ ) – 499
َوَأُبو َبْكرٍ, َوُعَمُر: ُيَصلُّوَن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّب 

يَدْين  َقْبَل اْلُخْطَبة    (.َعَلْيهِ  ُمتََّفق   .(1) «اْلع 

 الشرح: 

لبيان أن صالة العيد قبل الخطبة, وهذا محل هذا الحديث:  ساق المصنف 

 إجماع من أهل العلم.

إال ما فعله بعض بني أمية, من تقديم الخطبة قبل الصالة, وقد أنكر عليهم هذا 

 .الصنيع الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري 

من حديث َطاِرِق ْبِن ِشَهاٍب أن المنكر هو رجل آخر:  ويف صحيح اإلمام مسلم 

  :ََلة  َمْرَواُن. َفَقاَم إ َلْيه  َرُجٌل, َفَقاَل: »َقاَل  َقْبَل الصَّ
ُل َمْن بََدَأ ب اْلُخْطَبة  َيْوَم اْلع يد  َأوَّ

, َفَقاَل: َقْد ُتر َك َما ُهنَال َك, َفَقاَل َأُبو َسع يدٍ  ََلُة َقْبَل اْلُخْطَبة  ا هَ -  -الصَّ َذا َفَقْد : َأمَّ

ْعُت َرُسوَل اهَّلل   ه , َفإ ْن لَْم »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَقَضى َما َعَلْيه  َسم  ا َفْليَُغيِّْرُه ب يَد  نُْكْم ُمنَْكر 
َمْن َرَأى م 

يَمان   , َوَذل َك َأْضَعُف اْْل  , َفإ ْن َلْم َيْستَط ْع َفب َقْلب ه 
 .(2) «َيْسَتط ْع َفب ل َسان ه 

يف  نقعوي حيث كانواوالسبب يف تقديم الخطبة قبل صالة العيد يف عهد بني أمية؛ 

 ., وغير ذلكصلحاء آل البيت بالسلب والثلب

 م.وكان الناس يرتكوهنم ويمضون لشأهن

  خطبة العيد واحدة: بيان أن 

قام, ثم  ملسو هيلع هللا ىلصدليل على أن خطبة العيد واحدة, ولم يذكر فيه أن النبي ويف الحديث: 

                                                           

 .(999)ومسلم  (,813)أخرجه البخاري ( 1)

 (.48أخرجه مسلم )( 2)
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 قعد, ثم قام, كما هو الشأن يف خطبة الجمعة.

 وذهب جماهير أهل العلم إلى أن للعيد خطبتين, قياًسا على الجمعة.

 ْبِن : وأما ما جاء يف مسند اإلمام الشافعي 
ِ
, َعْن ُعَبيِْد اهلل

ِ
َعْن إِْبَراِهيَم بِْن َعْبِد اهلل

 
ِ
نَُّة َأْن َيْخُطَب اإِلَماُم فِي اْلِعيَدْيِن ُخْطَبَتْيِن ", َقاَل: ْبِن ُعْتبََة بن مسعود  َعْبِد اهلل الس 

 .(1) "َيْفِصُل َبْينَُهَما      بُِجُلوسٍ 

فتح الحميد المجيد يف الراجح يف خطبة "ه يف كتابي: فهذا األثر له طرق خرجت

 ."العيد

 .ومتنًا أنه مضطرب سنًدا تنوبي

 .ملسو هيلع هللا ىلصوعلى القول بصحته, فلم يثبت مرفوًعا عن النبي 

 وذهب بعض أهل العلم إلى أن اإلجماع قد انعقد على الخطبتين.

 أن اإلجماع لم يقع, ولم يثبت. :والصحيح يف هذه المسألة

َكاَن »حديث الباب وفيه:  من األدلة على أهنا خطبة واحدةوإنما هو إجماع ظني, و

يُّ 
يَدْين  َقْبَل اْلُخطْ  َوَأُبو - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّب  , ذكرت الخطبة بلفظ «َبة  َبْكرٍ, َوُعَمُر: ُيَصلُّوَن اْلع 

 يف أوجه ذكرناها يف ذلك الموطن.اإلفراد, 

          

  

                                                           

(, وهو يف الضعيفة لإلمام 1213الكربى )(, وعنه البيهقي يف 488أخرجه اإلمام الشافعي كما يف مسنده )( 1)

 (.0798األلباين رحمه اهلل )
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 عدد ركعات العيد

يَّ »: --اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 498
, لَْم  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  َصلَّى َيْوَم اْلع يد  َرْكَعَتْين 

ْبَعةُ  َأْخَرَجهُ  .(1)«ُيَصلِّ َقْبَلَها َوََّل َبْعَدَها  (.السَّ

 الشرح: 

 أن صالة العيد ركعتان.الحديث لبيان:  ساق المصنف 

هو أبو العباس عبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب : «عن ابن عباس » قوله:

. 

  :صفة صالة العيد 

أنه كان يكرب يف الركعة األولى سبع تكبيرات, قبل القراءة, ثم  ملسو هيلع هللا ىلصثبت عن النبي 

 يقرأ الفاتحة وسورة بعدها.

 ثم يكرب يف الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة, ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها.

 ْبِن ـــِه, َعْن َعبْ ـمن حديث َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن َأبِي: يف سنن أبي داود 
ِ
ِد اهلل

 -- َعْمِرو ْبِن اْلَعاصِ 
ِ
 اهلل

 
ْطر  َسْبٌع ف ي اْْلُولَى, »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َنبِي التَّْكب يُر ف ي اْلف 

َما ْلتَْيه 
َراَءُة َبْعَدُهَما ك  َرة , َواْلق   .(2)«َوَخْمٌس ف ي اْْلخ 

طْر   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »وجاء عنده أيًضا من حديث َعْن َعائَِشَة,  َكاَن ُيَكبُِّر ف ي اْلف 

ا  َخْمس 
 .«َواْْلَْضَحى, ف ي اْْلُوَلى َسْبَع َتْكب يَراٍت, َوف ي الثَّان َية 

  فتكون يف الركعة األولى سبع تكبيرات مع تكبيرة اإلحرام, ويف الثانية خمس

                                                           

 (,037)والرتمذي  (,1097)والنسائي  (,1108)وأبو داود  (,994)ومسلم  (,814)أخرجه البخاري ( 1)

  .(3103)وأحمد  (,1281)وابن ماجه 

 (. 138(, وهو يف اإلرواء اإلمام األلباين رحمه اهلل )1101, 1148أخرجه أبو داود )( 2)
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 تكبيرات بغير تكبيرة االنتقال.

 وليس بين التكبيرات  القراءة وعلى هذا جماهير العلماء, وتكون التكبيرات قبل

 يف ذلك شيء. ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي ف أي ذكر؛

 .ملسو هيلع هللا ىلصوإن كان قد وردت بعض اآلثار, ولكنها لم تثبت عن النبي 

 التكبيرات لم يصح فيه حديث لذاته, وإنما جاء من حديث عائشة,  عددو

يتقوى أحدهما وأصح ما ورد يف الباب,  ا, وهموحديث عبد اهلل بن عمرو 

 باآلخر.

 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكرب ثالًثا فقط.

 ونحو ذلك من األقوال.

 .ملسو هيلع هللا ىلصيثبت عن النبي  وكل هذه األقوال ال دليل فيها

أنه يكرب يف األولى  منهو ما عليه جماهير أهل العلم,  :فالراجح يف هذه المسألة

 .واهلل أعلمسبع تكبيرات, ويف الثانية خمس تكبيرات, 

  :حكم رفع اليدين مع كل تكبرية 

, ومنهم يف ذلك شيء, وإنما جاء عن بعض الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي 

 .ابن عمر 

  :حكم دعاء االستفتاح يف صالة العيد 

 بعد التكبيرات. يستحب دعاء االستفتاح يف صالة العيد, ويكون

 يف يوم عيد الفطر, واألضحى. :أي «صلى يوم العيد ركعتين ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله:

أن الصالة قبل العيد يف المصلى  فيه: «لم يصل قبلها, ولم يصل بعدها» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصمحدثة, لم تثبت عن النبي 

 صالة العيد يف المسجد؛ فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد. تإال إذا كان
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, َقاَل: َكاَن من حديث َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ وغيره:  يف سنن ابن ماجه و

 
ِ
 َصلَّى َرْكَعَتيْن  », ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

ل ه   َشْيئ ا, َفإ َذا َرَجَع إ َلى َمنْز 
 .(1)«ََّل ُيَصلِّي َقبَْل اْلع يد 

, فيه عبد اهلل بن محمد بن عقيل مختلف فيه, والراجح ضعفه ضعيف والحديث

 .واهلل الموفق

 

          

  

                                                           

(, وعنه البيهقي الشطر الثاين 1/287( نحوه, والحاكم )40, 3/29( وأحمد )1283أخرجه ابن ماجه )( 1)

 .(131اهلل )وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين رحمه ووافقه الذهبي.  "صحيح اإلسناد  "منه, وقال الحاكم: 



 ,
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 وال إقامة ,العيد بال أذان صالة 

يَّ »: --)َوَعنُْه  – 480
يَد ب ََل َأَذاٍن, َوََّل إ َقاَمةٍ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب   .(1)«َصلَّى اْلع 

  .َأْخَرَجُه َأُبو َداُودَ 

 (.(2)َوَأْصُلُه فِي اْلُبَخاِريِّ 

 الشرح: 

 لبيان بدعية األذان واإلقامة قبل صالة العيد.هذا الحديث:  المصنف ساق 

الصالة جامعة, وال يقول: قوموا إلى صالتكم  قوله:وال يشرع أن ينادي لها ب

 ., وغير ذلكيرحمكم اهلل

  :مسلميف والحديث 
ِ
, َعِن اْبِن َعبَّاٍس, َوَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل من طريق َعَطاء 

, َقااَل:  ْطر  َوََّل َيْوَم اْْلَْضَحىلَْم »اأْلَْنَصاِريِّ ُن َيْوَم اْلف  , ُثمَّ َسَأْلُتُه َبْعَد ِحيٍن َعْن «َيُكْن ُيَؤذَّ

ََلة  َيْوَم »َذلَِك؟ َفَأْخَبَرنِي, َقاَل:  لصَّ
, َأْن ََّل َأَذاَن ل  يُّ َأْخَبَرن ي َجاب ُر ْبُن َعْبد  اهَّلل  اْْلَْنَصار 

َماُم, وَ  يَن َيْخُرُج اْْل  ْطر , ح  ََّل َبْعَد َما َيْخُرُج, َوََّل إ َقاَمَة, َوََّل ن َداَء, َوََّل َشْيَء, ََّل ن َداَء اْلف 

 .(3)«َيْوَمئ ٍذ, َوََّل إ َقاَمةَ 

 المفرد إذا أضيف أفاد العموم.: «صلى العيد ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » قوله:

 يطلق على العيدين: عيد الفطر, وعيد األضحى.فالعيد: 

 .واهلل الموفق, للصالة: «وَّل إقامة  بَل أذان» قوله:

          

                                                           

إسناده : »(2/402)« الفتح»وقال الحافظ يف «. وعمر أو عثمان ,وأبا بكر»وزاد:  (1147)أخرجه أبو داود ( 1)

 .  (1041وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )«. صحيح

 . (994)م وأخرجه مسل ,الحديث "ولم يذكر أذانا وال إقامة..."ولفظه  (0248)أخرجه البخاري ( 2)

 (.991أخرجه مسلم )( 3)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 الصالة بعد العيد في المنزل

ََّل ُيَصلِّي َقْبَل اْلع يد   - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل: --َأبِي َسِعيٍد  َوَعنْ ) – 481

ل ه  َصلَّى َرْكَعَتْين     (.بِإِْسنَاٍد َحَسنٍ َماَجْه  َرَواُه اْبنُ  .(1)«َشْيئ ا, َفإ َذا َرَجَع إ َلى َمنْز 

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان: مشروعية الصالة بعد العيد حين العودة إلى 

 .المنزل, ولكن الحديث ضعيف, كما تقدم

من حديث يشهد له ما تقدم : «َّل يصلي قبل العيد شيئ ا ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهَّلل » قوله:

 , فهو حسن لغيره.ابن عباس 

بيان هذا اللفظ ال يثبت كما سبق  :«منزله صلى ركعتينفإذا رجع إلى » قوله:

 ألنه من طريق عبد اهلل بن محمد بن عقيل مختلف فيه, والراجح هو ضعفه.ذلك, 

 

          

  

                                                           

, بسند ضعيف, من طريق عبد اهلل بن محمد بن عقيل. (11221)وأحمد  (,1283)أخرجه ابن ماجه ( 1)

 . (131وصححه األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 صالة العيد في المصلى

ْطر  َواْْلَْضَحى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل: --)َوَعنُْه  – 482 َيْخُرُج َيْوَم اْلف 

ََلُة, ُثمَّ َينَْصر ُف َفَيُقوُم ُمَقاب َل النَّاس    الصَّ
ُل َشْيٍء َيْبَدُأ ب ه  َوالنَّاُس  -إ َلى اْلُمَصلَّى, َوَأوَّ

ْم   (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(1)«َفَيع ُظُهْم َوَيأُْمُرُهمْ  -َعَلى ُصُفوف ه 

 الشرح: 

 الحديث لبيان: أن السنة يف صالة العيد أن تكون بالمصلى. ساق المصنف

, َقاَل: َعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ وله قصة:   مسلم صحيح اإلمام والحديث يف 

ُل َشْيٍء َيْبَدُأ ب ه   ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اهَّلل  » ْطر  َواْلَْضَحى إ َلى الُمَصلَّى, َفَأوَّ
َيْخُرُج َيْوَم الف 

ْم َفَيع ُظُهْم,  , َوالنَّاُس ُجُلوٌس َعَلى ُصُفوف ه  َلَُة, ُثمَّ َينَْصر ُف, َفَيُقوُم ُمَقاب َل النَّاس  الصَّ

ْم, َوَيْأُمُرُهْم, َفإ ْن َكاَن ُير يُد َأْن يَ  يه  , ُثمَّ َوُيوص 
ْقَطَع َبْعث ا َقطََعُه, َأْو َيْأُمَر ب َشْيٍء َأَمَر ب ه 

َك َحتَّى َخَرْجُت َمَع َمْرَواَن »َقاَل َأُبو َسِعيٍد:  «َينَْصر ُف 
َوُهَو  -َفَلْم َيَزل  النَّاُس َعَلى َذل 

ينَة  
يُر الَمد  ا َأَتْينَا الُمَصلَّى إ   -َأم  طْرٍ, َفَلمَّ

ى َأْو ف  ي َأْضح 
, َفإ َذا ف  ْلت  يُر ْبُن الصَّ

نَْبٌر َبنَاُه َكث 
َذا م 

, َفَجَبَذن ي, َفاْرَتَفَع, َفَخطََب َقبَْل  َيُه َقبَْل َأْن ُيَصلَِّي, َفَجَبْذُت ب َثْوب ه 
َمْرَواُن ُير يُد َأْن َيْرَتق 

َلَة   , َفَقاَل َأَبا َسِعيٍد: «الصَّ
ِ
, َفُقْلُت: َما َأْعَلُم «َذَهَب َما َتْعَلمُ  َقْد », َفُقْلُت َلُه: َغيَّْرُتْم َواهلل

ا اَل َأْعَلُم, َفَقاَل:   َخْير  مِمَّ
ِ
, َفَجَعْلتَُها »َواهلل

َلَة  ُسوَن َلنَا بَْعَد الصَّ
إ نَّ النَّاَس َلْم َيُكوُنوا َيْجل 

َلَة    .«َقْبَل الصَّ

نان , واسمه سعد بن مالك بن سعن أبي سعيد الخدري  :أي «وعنه» قوله:

 .الخدري األنصاري, صحابي صغير 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمن السبعة المكثرين يف رواية حديث النبي 

                                                           

 .(998)ومسلم  (,801)أخرجه البخاري ( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .«يخرج يوم الفطر واْلضحى إلى المصلى ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي » قوله:

 تفيد اللزوم واالستمرار.كان: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيلزم صالة العيد يف المصلى  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فقد كان 

 المحدثات.ولزوم صالة العيد يف المسجد بغير ما حاجة يعترب من 

صالة العيدين يف المصلى هي "كتاًبا يف ذلك, وسماه:  وقد ألف اإلمام األلباين 

 ."السنة

 للخروج إليه. ملسو هيلع هللا ىلصليبين مشروعية الصالة يف المصلى, واستحباهبا, ألمر النبي 

والشعائر يف اإلسالم ينبغي شعيرة من شعائر اإلسالم الظاهرة,  وألن صالة العيد

 ُتشهر.أن ُتظهر, وأن 

ولذلك لما تكلموا عن زكاة الفطر, قالوا: أيهما أولى أن يخرجها أمام الناس, أم 

 يتصدق هبا سًرا؟

 وأيًضا أيهما أولى أن تكون من النقود, أم تكون من الطعام؟

فرضها من الطعام, كما يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلصفكان األولى أن تكون من الطعام؛ ألن النبي 

 ر؛ ألهنا من شعائر اإلسالم الظاهرة.وأن تظهيف الصحيحين,  عمر  ابن

والمقصود منها إظهار الشعيرة, حتى يرى الناس ما عليه أهل اإلسالم من 

 التكاتف, والتعاون, واإلْثَرة.

  :صفة املصلى الذي تقام فيه صالة العيدين 

ال يلزم ذلك, فلو صلوا يف المساحات التي تكون يف المدارس, أو المالعب, أو و

 ذلك يجزئ. الساحات, كل

 قبل الخطبة يف عيد الفطر, واألضحى. :أي «وأول شيء يبدأ به الصَلة» قوله:

, َقاَل: من حديث الَبَراِء بن عازب  :في الصحيحين واللفظ للبخاري ف
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 
 
نَا َهَذا َأْن ُنَصلَِّي, ُثمَّ »َيْوَم النَّْحِر, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَخَطَبنَا النَّبِي

َل َما َنْبَدُأ ب ه  ف ي َيْوم  َع, إ نَّ َأوَّ َنْرج 

 .(1)«َفنَنَْحَر َفَمْن َفَعَل َذل َك َفَقْد َأَصاَب ُسنََّتنَا

 من صالته بعد السالم. :أي «ثم ينصرف» قوله:

حتى يسمعون كالم اهلل : «-والناس على صفوفهم -فيقوم مقابل الناس» قوله:

 والوعظ, والتذكير, واإلرشاد.ملسو هيلع هللا ىلص, وكالم رسوله , 

يعظهم بتذكيرهم وترغيبهم بالجنة, وباألعمال : «فيعظهم ويأمرهم» قوله:

 , وبفضله, وبرحمته.الصالحة التي توصلهم إليها بإذن اهلل 

سبًبا يف التي قد تكون ويعظهم برتهيبهم وتخويفهم من النار, ومن فعل المعاصي 

 نار.ال دخولهم

  :حكم خطبة العيد على منرب يوم العيد 
لم يفعل ذلك, وإنما  ملسو هيلع هللا ىلصخطبة العيد على منرب تعترب من المحدثات؛ ألن النبي و

 .ملسو هيلع هللا ىلصكان يخطبهم يف المصلى بدون منرب, كما هو الشأن يف سائر خطبه 

 

          

  

                                                           

 (.1811(, ومسلم )819أخرجه البخاري )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 عدد التكبيرات في صالة العيد

ِه َوَعْن َعْمِرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن َأبِيِه ) – 483   --َعْن َجدِّ
ِ
 اهلل

 
: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َنبِي

ْلتَْيه َما» -
َراَءُة َبْعَدُهَما ك  َرة , َواْلق  ْطر  َسْبٌع ف ي اْْلُوَلى َوَخْمٌس ف ي اْْلخ   .(1) «التَّْكب يُر ف ي اْلف 

  .َأْخَرَجُه َأُبو َداُودَ 

 (.(2) َعِن اْلُبَخاِريِّ َتْصِحيَحهُ  التِّْرمِِذي  َوَنَقَل 

 الشرح: 

, وقد تقدم الكالم عدد التكبيرات يف صالة العيد :ساق المصنف الحديث لبيان

 .عليها

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو بن : «عمرو بن شعيب» قوله:

 .العاص 

 .هو شعيب بن محمد بن عبد اهلل بن عمرو : «عن أبيه» قوله:

س جد عمرو؛ ألن جد شعيب هو محمد يجد شعيب, ول :أي «عن جده» قوله:

 .بن عبد اهلل ابن عمرو 

 ., الصحابي ابن الصحابي وجد شعيب هو عبد اهلل بن عمرو 

                                                           

ويف إسناده عبد اهلل بن عبد الرحمن  (,1199)وأحمد  (,1279), وابن ماجه (1101)أخرجه أبو داود ( 1)

وأبو داود  (,24408( )24312)أخرجه أحمد  ڤ,وله شاهد من حديث عائشة  ,الطائفي ضعيف

وفيه اختالف واضطراب,  ,ويف إسناده ابن لهيعة (,1174) والبيهقي (,1290)وابن ماجه  (,1148)

وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة عند جماهير  ,سن الحديث جماهير العلماءويح

وصححه بشواهده شيخنا , (1040وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )المحققين. 

   (.321الحجوري يف تحقيق الصغرى )

 .(299/ 1)يف العلل الكبير ( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

سبع تكبيرات ويدخل فيها تكبيرة  :أي «يف اْلولى التكبير يف الفطر سبع» قوله:

 اإلحرام.

 خمس تكبيرات بدون تكبيرات االنتقال. :أي «وخمس يف اْلخرة» قوله:

وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم أن : «والقراءة بعدهما كلتيهما» قوله:

 القراءة بعد التكبيرات يف الركعتين.

 وذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة تكون قبل التكبيرات, وهو قول ضعيف.

  قال اإلمام ابن قدامة ( 293-2/292يف المغني:) 

 :
ِ
ْحَراِم, َواَل َيْعَتد  قاَل َأُبو َعبِْد اهلل  ُيَكبُِّر فِي اأْلُوَلى َسْبًعا َمَع َتْكبِيَرِة اإْلِ

ْكَعِة الثَّانِيَِة  َراَءًة, َوُيَكبُِّر فِي الرَّ
َنَّ َبيْنَُهَما قِ

ِ
ُكوِع؛ أل  َخْمَس َتْكبِيَراٍت,بَِتْكبِيَرِة الر 

 َواَل َيْعَتد  بَِتْكبِيَرِة الن ُهوِض, ُثمَّ َيْقَرُأ فِي الثَّانَِيِة, ُثمَّ ُيَكبُِّر َوَيْرَكُع.

, َوَمالٍِك,  ْهِريِّ ْبَعِة, َوُعَمَر ْبِن َعبِْد اْلَعِزيِز, َوالز  َوُرِوَي َذلَِك َعْن ُفَقَهاِء اْلَمِدينَِة السَّ

.
ِّ
  َواْلُمَزنِي

, َواْبِن َعبَّاٍس, َواْبِن ُعَمرَ    .-- َوُرِوَي َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َوَأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

, َقاُلوا: ُيَكبُِّر فِي اأْلُوَلى َسْبًعا َوفِي الثَّانَِيِة َخْمًسا.   َوَيْحَيى اأْلَْنَصاِريِّ

, َوإِْسَحاُق, إالَّ َأنَُّهْم َقاُلوا: ُيَكبُِّر َسْبًعا فِي اأْلُوَلى   
افِِعي , َوالشَّ

 
َوبِِه َقاَل اأْلَْوَزاِعي

ْفتَِتاِح؛ لَِقْوِل َعائَِشَة 
ِ
ُيَكبُِّر ف ي اْلع يَدْين   - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »: ِسَوى َتْكبِيَرِة اال

ْفت َتاح  
 
َوى َتْكب يَرة  اَّل  .«اْثنََتْي َعْشَرَة َتْكب يَرة  س 

 :
ِّ
 ْبِن ُشْعبََة, َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب, َوالنََّخِعي

َوُرِوَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس, َوَأَنٍس, َواْلُمِغيَرةِ

 ُيَكبُِّر َسْبًعا َسْبًعا. 

: َوَقاَل َأُبو َحنِ   فِي اأْلُوَلى َوالثَّانِيَِة َثاَلًثا َثاَلًثا. يَفَة َوالثَّْوِري 

 ْبِن 
ِ
َذْيِن َذَكْرَناُهَما. َوَلنَا, َأَحاِديُث َكثِيٍر, َوَعْبِد اهلل  َأبِي ُموَسى اللَّ

ْ
وا بَِحِديثَي َواْحَتج 
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ْمنَاَها. تِي َقدَّ  َعْمٍرو, َوَعائَِشَة, الَّ

: َقاَل اْبُن َعْبِد اْلبَ   رِّ
ِّ
ُه َكبََّر ف ي »َومِْن ُطُرٍق َكثِيَرةٍ ِحَساٍن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقْد ُرِوَي َعْن النَّبِي , َأنَّ

ا ف ي الثَّان َية   ي اْْلُوَلى, َوَخْمس 
ا ف   َسْبع 

 . «اْلع يد 

 ْبِن َعْمٍرو, َواْبِن ُعَمَر, َوَجابٍِر, َوَعائَِشَة, َوَأبِي َواقٍِد, 
ِ
َوَعْمِرو ْبِن مِْن َحِديِث َعْبِد اهلل

, َوَلْم ُيْرَو َعنُْه مِْن َوْجٍه َقِويٍّ َواَل َضِعيٍف ِخاَلُف َهَذا, َوُهَو َأْوَلى َما ُعِمَل  ّ
َعْوٍف اْلُمَزنِي

 بِِه. 

ْطر  َواْْلَْضَحى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »َوَحِديُث َعائَِشَة اْلَمْعُروُف َعنَْها:  َكبََّر ف ي اْلف 

ا َوَخ  ُكوع  َسْبع  َوى َتْكب يَرَتْي الرُّ
ا س    .«ْمس 

 َرَواُه َأُبو َداُود, َواْبُن َماَجْه. 

َبِي ُهَرْيَرَة َوُهَو َغيُْر 
ِ
, َيْرِويِه, َأُبو َعائَِشَة َجلِيس  أل َوَحِديُث َأبِي ُموَسى َضِعيف 

 اهـَمْعُروٍف. 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 292-2/291يف المغني :) َوَتُكوُن اْلِقَراَءُة َبْعَد

ْكَعَتْيِن. نَصَّ َعَلْيِه َأْحَمُد.   التَّْكبِيِر فِي الرَّ

ْبَعِة, َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيِز,  َوُرِوَي َذلَِك َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة, َوُفَقَهاِء اْلَمِدينَِة السَّ

ْيِث. , َواللَّ
ِّ
افِِعي , َوَمالٍِك, َوالشَّ ْهِريِّ  َوالز 

 َوَقْد ُرِوَي َعْن َأْحَمَد َأنَُّه ُيَوالِي َبْيَن اْلِقَراَءَتْيِن. 

 ُه َأنَُّه ُيَكبُِّر فِي اأْلَْوَلى َقبَْل اْلِقَراَءِة, َوفِي الثَّانَِيِة َبْعَدَها. معناوَ 

 اْخَتاَرَها َأُبو َبْكٍر.

 اْلَبْدِريِّ َوُرِوَي َذلَِك َعْن اْبِن َمْسُعوٍد, َوُحَذْيَفَة, َوَأبِي ُموَس 
ى, َوَأبِي َمْسُعودٍ

ْأِي؛ لَِما ُرِوَي َعْن َأبِي ُموَسى  َواْلَحَسِن, َواْبِن ِسيِريَن, َوالثَّْوِريِّ َوُهَو َقْوُل َأْصَحاِب الرَّ

-- :نَاَزة . َوُيَوال ي َبيَْن  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  », َقاَل ُيَكبُِّر َتْكب يَرُه َعَلى اْلج 
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َراَءَتْين    , َرَواُه َأُبو َداُود.«اْلق 

َبِي ُهَرْيَرَة: 
ِ
يَد ْبَن اْلَعاص  َسَأَل َأَبا ُموَسى »َوَرَوى َأُبو َعائَِشَة, َجلِيس  أل َأنَّ َسع 

ْطر ؟ َفَقاَل َأُبو ُموَسى: يُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوُحَذْيَفَة: َكْيَف َكاَن َرُسوُل اهَّلل   َكبُِّر ف ي اْْلَْضَحى َواْلف 

نَاَزة . َفَقاَل ُحَذْيَفُة: َصَدَق  ا َتْكب يَرُه َعَلى اْلج   .«َكاَن ُيَكبُِّر َأْرَبع 

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

, تقدم أن هذا الحديث فيه مجهول, وهو أبو عائشة, جليس أبي هريرة 

 ف.فالحديث ال يثبت, ضعي

ِه, : م قال ابن قدامة ث , َعْن َأبِيِه, َعْن َجدِّ
ِ
يَّ »َوَلنَا, َما َرَوى َكثِيُر ْبُن َعبِْد اهلل

َأنَّ النَّب 

ا َقْبَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -  َخْمس 
َراَءة , َوف ي الثَّان َية  ا َقْبَل اْلق  ي اْْلُوَلى َسْبع 

, ف  يَدْين  َكبََّر ف ي اْلع 

َراَءة   , َوُهَو َأْحَسُن , َرَواُه «اْلق  , َوَقاَل: ُهَو َحِديث  َحَسن  اأْلَْثَرُم, َواْبُن َماَجْه, َوالتِّْرمِِذي 

 َحِديٍث فِي اْلَباِب.

ا َقْبَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »: َوَعْن َعائَِشَة  ا َوَخْمس  يَدْين  َسبْع 
َكاَن ُيَكبُِّر ف ي اْلع 

َراَءة    . "اْلُمْسنَِد  ", َرَواُه َأْحَمُد, فِي «اْلق 

 ْبِن َعْمٍرو 
ِ
  َوَعْن َعْبِد اهلل

 
ْطر  َسْبٌع ف ي »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل النَّبِي التَّْكب يُر ف ي اْلف 

َراَءُة َبْعَدُهَما ك َلْيه َما يَرة , َواْلق  ْثَرُم, , َرَواُه َأُبو َداُود, َواأْلَ «اْْلُوَلى, َوَخْمٌس ف ي اْْلَخ 

 
ِّ
ِن النَّبِي  مِْثَل َذلَِك.  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَرَواُه اْبُن َماَجْه َعْن َسْعٍد ُمَؤذِّ

.
 
ابِي . َقاَلُه اْلَخطَّ  َوَحِديُث َأبِي ُموَسى َضِعيف 

ى َبْيَن َوَلْيَس فِي ِرَواَيِة َأبِي َداُود َأنَُّه َواَلى َبْيَن اْلِقَراَءَتْيِن, ُثمَّ َنْحِمُلُه َعَلى َأنَُّه َوالَ 

ْكَعَتْيِن اَل ُيْمكُِن اْلُمَوااَلُة َبْينَُهَما؛ لَِما َبْينَُهَما مِْن ا َراَءَة الرَّ
َنَّ قِ

ِ
وَرِة, أل ُكوِع اْلَفاتَِحِة َوالس  لر 

ُجوِد.   اهـَوالس 
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 القراءة في صالة العيد

  َوَعنْ ) – 484
ِّ
ْيثِي يُّ »َقاَل:  َأبِي َواقٍِد اللَّ

َيْقَرُأ ف ي اْْلَْضَحى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّب 

ْطر    (.َأْخَرَجُه ُمْسلِم  , (1) «{ھ }, َو {ٱ}بـ   َواْلف 

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان ما يشرع قراءته يف صالة العيد

, ويجوز له أن يقرأ بما شاء من القرآن يف صالة ملسو هيلع هللا ىلصيستحب ذلك لفعل النبي و

 العيدين.

 أن يقرأ بسورة ق, وبسورة القمر. إال أن السنة

يُّ »كما يف حديث الباب وفيه: 
ْطر  بـ   - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن النَّب  َيْقَرُأ ف ي اْْلَْضَحى َواْلف 

 .«{ھ }, وَ {ٱ}
 يستحب أن يقرأ بسورة األعلى وبسورة الغاشية.و

َكاَن َرُسوُل », َقاَل: من حديث الن ْعَماِن ْبِن َبِشيٍر :  مسلمصحيح اإلمام في ف

يُث  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل    ب َسبِّح  اْسَم َربَِّك اْْلَْعَلى, َوَهْل َأَتاَك َحد 
, َوف ي اْلُجُمَعة  يَدْين  َيْقَرُأ ف ي اْلع 

َية   ا ف ي », َقاَل: «اْلَغاش  َما َأْيض  ٍد, َيْقَرُأ ب ه  يُد َواْلُجُمَعُة, ف ي َيْوٍم َواح  َوإ َذا اْجَتَمَع اْلع 

ََلَتْين    .(2) «الصَّ

 والجمع بين الحديثين: 

 سورة الغاشية. قد اجتمعوا قرأ بسورة األعلى, و كان إذا رأى الناس ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

 سورة القمر.اس قد تأخر بعضهم قرأ بسورة ق, وأن الن ملسو هيلع هللا ىلصوإذا رأى النبي 

                                                           

 . (981)أخرجه مسلم ( 1)

 (.979أخرجه مسلم )( 2)
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والقراءة هبما أبلغ يف شهود الناس ولحوقهم للجماعة مع اإلمام, إذا لم يشق على 

 المصلين بذلك.

 يقرأ هبذا, ومرة قرأ هبذا. ملسو هيلع هللا ىلصأو يحمل هذا على اختالف التنوع, فمرة كان النبي 

فيشرع لنا األمرين, مرة نفعل هبذا, ومرة أخرى نفعل هبذا, ولكن اإلمام ينبغي عليه 

 أن ال يشق على الناس بذلك.

 تفيد اللزوم واالستمرار.وكان:  «يقرأ يف اْلضحى ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي » قوله:

كان يقرأ باألعلى, وبالغاشية كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصإال أنه قد جاء غير ذلك, وهو أن النبي 

 .السابق  حديث النعمان بن بشير 

 وعيد الفطر. :أي «والفطر» قوله:

, وهي أول [1:]ق {ٻ ٻ ٻ ٱٻ}بسورة:  :أي «{ٱ}بـ » قوله:

 سورة من المفصل على الصحيح من أقوال أهل العلم.

 المفصل سورة الحجرات.أن أول سورة من وقيل: 

 ., كما تقدميخطب هبا يف الجمعة كثيًرا ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان النبي 

, يف صالة العيدين [1:]ق {ٻ ٻ ٻ ٱٻ}يقرأ بسورة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

 نظًرا لما فيها من المواعظ, والوعد, والوعيد, والتذكير بيوم المعاد.

 .[1:]القمر {ۓ ے ے ھ ھ}بسورة  :أي «واقتربت» قوله:

 يقرأ هبا يف صالة العيدين لما فيها من البشارة والنذارة. ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

, ولسائر أمته, ولما قصه لنا يف شأن من أهلك ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه  ولما فيها من إخبار اهلل 

الذي أنزله إليهم, وأمر رسله  من األمم السابقة لما كفرت وأعرضت عن دين اهلل 

 .واهلل أعلم, عليهم الصالة والسالم بتبليغهم إياه
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 مخالفة الطريق في العيد

إ َذا َكاَن َيْوُم اْلع يد   - ملسو هيلع هللا ىلص -َكاَن َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل:  -  -َجابٍِر  َوَعنْ ) – 480

  (.َأْخَرَجُه اْلُبَخاِري   .(1)«َخاَلَف الطَّر يَق 

َبِي َداُودَ ) – 481
ِ
 (.(0), َنْحُوهُ --ابِْن ُعَمَر : َعِن َوأل

  الشرح: 

لبيان سنية تغيير الطريق يف العيدين عند هذين الحديثين:  ساق المصنف 

 الذهاب إلى صالة العيد يف المصلى.

 ., وباهلل التوفيقوقد تقدم الكالم

  

          

 

 

 

  

                                                           

 .(891)أخرجه البخاري ( 1)

؛ أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذ يوم العيد يف ڤولفظه: عن ابن عمر  (1101)أخرجه أبو داود ( 2)       

 (.   1048وصححه اإلمام األلباين يف صحيح أبي داود )ثم رجع يف طريق آخر.  ,طريق
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 المسلمين أعيادبيان 

َم َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل:  --َأَنٍس  َوَعنْ ) – 487 ينََة, َوَلُهْم َيْوَمان   - ملسو هيلع هللا ىلص -َقد 
اْلَمد 

َما. َفَقاَل:  ا»َيْلَعُبوَن ف يه  َما َخْير  نُْهَما َقْد َأبَْدَلُكُم اهَّللُ ب ه 
ْطر  : م   .(1)«َيْوَم اْْلَْضَحى, َوَيْوَم اْلف 

 بِإِْسنَاٍد َصِحيٍح 
 
 (.َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد, َوالنََّسائِي

  الشرح: 

 أعياد المسلمين.الحديث لبيان  ساق المصنف 

على عباده المؤمنين, بَِهَذْيِن العيدين العظيمين, يخالفون  بيان لمنة اهلل  وفيه:

 فيهما الكفار والمشركين.

 ويقع فيهما من إظهار الشعائر ما ال يقع يف غيرهما.

  صفة أعياد املشركني, واملخالفني لشرع اهلل : 

من المسلمين, مليئة بالمغضبات,  إن أعياد المشركين, وأعياد العصاة هلل 

 .ومليئة بالمخالفات لشرع اهلل 

ومنها: األغاين, واالختالط, والرقص, والتربج يف النساء, وترك الصلوات 

المفروضة, وشرب الخمور والسكر, وتضييع األوقات, وغير ذلك من الكبائر 

 .سخط اهلل والمعاصي والفسوق الذي ي

  :صفة أعياد املسلمني املوافقة للكتاب والسنة 

 , وإلظهار الشعيرة.بينما أعياد المسلمين شرعت لذكر اهلل 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}: كما قال اهلل 

                                                           

وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف وسنده صحيح,  (,1001)نسائي وال (,1134)أخرجه أبو داود ( 1)

 .(1038صحيح أبي داود )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .[190:]البقرة {ى ې

األعياد لذكره, وشكره على نعمه, وإلظهار شعائر اإلسالم التي هبا  فشرع اهلل 

 من الكفار, والمشركين, وغيرهم. اهلل  أعداءيغتاظ 

لبس شرع هما, وال بطر, وكذلك فيوشرع فيه لعباده الفرح والسرور الذي ال أشر 

 الجديد من الثياب, والتزين فيهما بما يستطيعه المرء.

صيام يف هذين اليومين على المسلمين لتكتمل فرحتهم بإتمام صيام  وحرم اهلل 

لهم من الطيبات مما  ربون, , ويتمتعون بما أحل اهلل شهر رمضان, فيأكلون, ويش

, ويشكرونه على ما أنعم كان قد حرم عليهم يف هنار رمضان, ويفرحون بنعم اهلل 

 عليهم من هذا الدين العظيم.

  بدء التكبري يف عيد الفطر وانتهائه: بيان 

ن, وينتهي يف عيد الفطر, عند غروب شمس آخر يوم من أيام رمضاويبدأ التكبير 

 بخروج اإلمام لصالة العيد.

ويلتحق بشعيرة التكبير, شعيرة أخرى وهي شعيرة زكاة الفطر, التي فيها المواساة 

ألرامل, وفيها اإلحسان إليهم, وفيها التعاون بين األيتام, والمساكين, واللفقراء, و

 المسلمين فيما بينهم.

  :مسلمفي ف
ِّ
 من حديث ُنَبْيَشَة اْلُهَذلِي

ِ
اُم التَّْشر يق  »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َأيَّ

ه   اُم َأْكٍل َوُشْرٍب, َوذ ْكرٍ ل لَّ  .»(1) -َأيَّ

 من حديث الَبَراِء ْبِن َعاِزٍب  ويف الصحيحين:
ِ
َيْوَم  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َخَطَبنَا َرُسوُل اهلل

الَِة, َفَقاَل:  َصَلََتنَا, َوَنَسَك ُنْسَكنَا, َفَقْد َأَصاَب النُُّسَك, َوَمْن َمْن َصلَّى »النَّْحِر َبْعَد الصَّ

َلَة , َفت ْلَك َشاُة َلْحمٍ   «َنَسَك َقْبَل الصَّ
ِ
, َواهلل

ِ
, َفَقاَم َأُبو ُبْرَدَة ْبُن نِيَاٍر, َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل

                                                           

 (.1141أخرجه مسلم )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

الَِة, َوَعَرْفُت  ْلُت,  َلَقْد َنَسْكُت َقْبَل َأْن َأْخُرَج إَِلى الصَّ َأنَّ الَيْوَم َيْوُم َأْكٍل َوُشْرٍب, َفَتَعجَّ

 
ِ
َقاَل: َفإِنَّ  «ت ْلَك َشاُة َلْحمٍ »: ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَكْلُت, َوَأْطَعْمُت َأْهلِي, َوِجيَرانِي َفَقاَل َرُسوُل اهلل

ْ َلْحٍم, َفَهْل َتْجِزي َعنِّي؟ َقاَل: 
َ َخيْر  مِْن َشاَتي

َي نَ »ِعنِْدي َعنَاَق َجَذَعٍة ِهي َعْم, َولَْن َتْجز 

 .(1)«َعْن َأَحٍد َبْعَدكَ 

, َقاَلْت: َدَخَل َأُبو َبْكٍر َوِعنِْدي َجاِرَيَتاِن مِْن من حديث َعائَِشَة ويف الصحيحين: 

َل َجَواِري األَْنَصاِر ُتَغنَِّياِن بَِما َتَقاَوَلِت األَْنَصاُر َيْوَم ُبَعاَث, َقاَلْت: َوَلْيَسَتا بُِمَغنَِّيَتْيِن, َفَقا

 
ِ
ْيَطاِن فِي َبْيِت َرُسوِل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلصَأُبو َبْكٍر: َأَمَزامِيُر الشَّ

ِ
َوَذلَِك فِي َيْوِم ِعيٍد, َفَقاَل َرُسوُل اهلل

يُدَنا»: ملسو هيلع هللا ىلص ا َوَهَذا ع  يد 
 .(2)«َيا َأَبا بَْكرٍ, إ نَّ ل ُكلِّ َقْوٍم ع 

 من حديث َعائَِشُة يف الصحيحين: و
َّ
َيْسُتُرنِي َوَأَنا َأْنُظُر  ملسو هيلع هللا ىلص, قالت: َرَأْيُت النَّبِي

 
 
َدْعُهْم َأْمن ا َبن ي »: ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى الَحَبَشِة َوُهْم َيْلَعُبوَن فِي الَمْسِجِد َفَزَجَرُهْم ُعَمُر, َفَقاَل النَّبِي

 .(3)«َيْعنِي مَِن األَْمنِ  «َأْرف َدةَ 

ْم, َكاَن الَحَبُش َيْلَعُبو», َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة ويف الصحيحين:  َراب ه  َن ب ح 

ْلُت َأْنُظُر َحتَّى ُكنُْت َأَنا َأْنَصر ُف  ملسو هيلع هللا ىلصَفَسَتَرن ي َرُسوُل اهَّلل   َفاْقُدُروا َقْدَر », «َوَأَنا َأْنُظُر, َفَما ز 

ْهوَ  , َتْسَمُع اللَّ نِّ  السِّ
يَثة  َية  الَحد   .«الَجار 

 لى ذلك فرًحا بذلك اليوم العظيم.يقرهم ع ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

مهاجًرا إليها من مكة بعد أن آذاه  :أي «المدينة ملسو هيلع هللا ىلصقدم رسول اهَّلل » قوله:

 على قوم عزروه ووقروه. ملسو هيلع هللا ىلصفنزل , وآذوا أصحابه  المشركون,

عليهم, ثم منة  , ومع ذل عرفوا منة اهلل وامتنوا عليه بأموالهم بعد منة اهلل 

                                                           

 (.1811(, ومسلم )893أخرجه البخاري )( 1)

 (.892(, ومسلم )802أخرجه البخاري )( 2)

 (.983, 982(, ومسلم )0180, 899أخرجه البخاري )( 3)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .هبذا الدين عليهم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

المدينة نزل على األنصار, قوم كرام األصول, وكرام  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي عندما قدم و

 األخالق واألعمال.

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  }يف شأهنم:  كما قال اهلل 

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    

 .[8الحشر: ] {یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

 .التي انتصروا فيها أيام الجاهلية نم :أي «ولهم يومان يلعبون فيهما» قوله:

اهنما وأبدلهما مكالتشبه بالجاهليين,  لما فيها مناليومين,عن  فنهاهم اهلل 

 يومين فيهما إظهار للشعيرة.

ا منهما» قوله: على عباده,  وهذا من فضل اهلل : «فقال: قد أبدلكم اهَّلل بهما خير 

أبدلهم بيومين فيهما ما يوافق الشرع, ف ف الشرع, فأبدلهمــهم من أمر يخالـــأنه إذ منع

 , وأنواع من العبادات.صالة, وذكر هلل 

ألهنم يذبحون فيه الضحايا, سبب التسمية بيوم األضحى: و «يوم اْلضحى» قوله:

 أو األضحيات؛ ألهنم كانوا يضحوهنا يف الشمس. ,وسميت بالضحايا

 ذلك اليوم.ألهنم يفطرون من صيام رمضان يف : «ويوم الفطر» قوله:

 ْبِن ُقْرٍط وغيره:   يف سنن أبي داود و
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِّ
  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

 َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيْوُم النَّْحر , ُثمَّ َيْوُم اْلَقرِّ »َقاَل: 
نَْد اهَّلل 

 . «إ نَّ َأْعَظَم اْْلَيَّام  ع 

: َوُهَو اْلَيْوُم الثَّانِي, َوَقاَل:  َب ل َرُسول  اهَّلل  »َقاَل ِعيَسى, َقاَل َثْور  َبَدَناٌت  ملسو هيلع هللا ىلصَوُقرِّ

َم  ا َوَجَبْت ُجنُوُبَها, َقاَل: َفتََكلَّ ه نَّ َيْبَدُأ, َفَلمَّ
 ب َأيَّت 

ْقَن َيْزَدل ْفَن إ َلْيه  تٌّ َفطَف 
َخْمٌس َأْو س 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

يٍَّة لَمْ 
 .(1)«َمْن َشاَء اْقَتَطعَ »َأْفَهْمَها, َفُقْلُت: َما َقاَل؟ َقاَل:  ب َكل َمٍة َخف 

 أ: من حديث َعائَِشُة مسلم: يف و 
ِ
ْن َأْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصنَّ َرُسوَل اهلل ْن َيْوٍم َأْكَثَر م  َما م 

ُه َلَيْدُنو,  ْن َيْوم  َعَرَفَة, َوإ نَّ , م  َن النَّار 
ا م   َعْبد 

َق اهَّللُ ف يه 
م  اْلَمََلئ َكَة, َفَيُقوُل: ُيْعت  ي ب ه  ُثمَّ ُيَباه 

 .(2)«َما َأَراَد َهُؤََّلء ؟

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلميف و
َّ
َخْيُر َيْوٍم َطَلَعْت َعَلْيه  », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

َل اْلَجنََّة, 
, ف يه  ُخل َق آَدُم, َوف يه  ُأْدخ  ْمُس َيْوُم اْلُجُمَعة  نَْها, َوََّل َتُقوُم الشَّ

َوف يه  ُأْخر َج م 

اَعُة إ َّلَّ ف ي َيْوم  اْلُجُمَعة    .(3)«السَّ

 الجمع بين األدلة: و 

 .أن أفضل أيام األسبوع هو يوم الجمعة لحديث أبي هريرة 

 وأفضل أيام السنة هو يوم عرفة.

هو يوم النحر, لحديث عبد اهلل بن قرط  وأفضل األيام على اإلطالق عند اهلل 

.واهلل أعلم , 

يِق : ويف سنن الرتمذي  دِّ  من حديث َأبِي َبْكٍر الصِّ
َّ
ُسئَِل: َأي   ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

 .(4)«الَعجُّ َوالثَّجُّ »الَحجِّ َأْفَضُل؟ َقاَل: 

 يوم األضحى ال يكون من أيام التشريق: و

بعد يوم األضحى, يوم الحادي عشر, والثاين عشر, ثالثة أيام من فأيام التشريق 

 والثالث عشر.

 

                                                           

 (.1710)أخرجه أبو داود ( 1)

 (.1349أخرجه مسلم )( 2)

 (. 904أخرجه مسلم )( 3)

 (.   1000(, وهو يف الصحيحة لإلمام األلباين رحمه اهلل )2824(, وابن ماجه )927أخرجه الرتمذي )( 4)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  :سبب تسميتها بأيام التشريق 

 سميت بأيام التشريق؛ ألهنم كانوا يشرقون ويضحون فيها اللحم على الشمس.

  :حكم صيام أيام التشريق 

عن صيامها, وإنما رخص يف صيامها للحاج الذي ال يجد  ملسو هيلع هللا ىلصهنى النبي وقد 

 .الهدي

 : مسلمفي ف
ِّ
  -  -من حديث ُنَبْيَشَة اْلُهَذلِي

ِ
اُم »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َأيَّ

ه   اُم َأْكٍل َوُشْرٍب, َوذ ْكرٍ ل لَّ  َأيَّ
 .»(1) -التَّْشر يق 

ي َأيَّام  », َقااَل: من حديث َعائَِشَة, واْبِن ُعَمَر : البخاريويف 
ْص ف  َلْم ُيَرخَّ

د  الَهْديَ التَّْشر يق    .(2)«َأْن ُيَصْمَن, إ َّلَّ ل َمْن َلْم َيج 

  , َقاَل: َقاَل من حديث ُعْقَبَة ْبَن َعامٍِر وغيره:  يف سنن أبي داود و
ِ
َرُسوُل اهلل

يُدَنا َأْهَل »َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّى اهلُل  اُم التَّْشر يق  ع  , َيْوُم َعَرَفَة, َوَيْوُم النَّْحر , َوَأيَّ اْْل ْسََلم 

اُم َأْكٍل َوُشْرٍب  َي َأيَّ
 .(3)«َوه 

 أو قال: ورجاله ثقات. هذا عندهم ال ُيفيد التصحيح,: «بإسناد صحيح» قوله:

 وقد يعمله المحدث من باب الحيدة.

 فقد يكون يف الحديث كالم ألهل العلم, فيريد أن ال يجزم بصحة الحديث.

فال يلزم من صحة اإلسناد صحة متن الحديث, وال يلزم من كون رجال اإلسناد 

                                                           

 (.1141أخرجه مسلم )( 1)

 (.1887أخرجه البخاري )( 2)

(, 2/193/1(, وابن أبى شيبة )3004(, والنسائي )1/149(, والرتمذي )2418أخرجه أبو داود )( 3)

(, والحاكم 2100(, وكذا ابن خزيمة )809(, وابن حبان )1/330(, والطحاوي )2/23والدارمي )

 (.4/102( وأحمد )4/289(, والبيهقي )1/434)

 . (813وهو يف اإلرواء لإلمام األلباين رحمه اهلل )
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 ثقات أن يكون المتن ثابًتا.

فقد يكون هنالك علل قادحة: مثل التدليس, أو الشذوذ وقد عرف بجمع طرق 

 .الحديث, أو أي علة قادة تقدح يف صحة أو ثبوت الحديث

 .واهلل أعلم
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 «ماشًيا العيد إلى يخرج أن السنة من» :حديث 

  َوَعنْ ) – 489
ٍّ
نَّة  َأْن َيْخُرَج إ َلى»َقاَل:  -  -َعلِي َن السُّ

ي ا م 
َرَواُه  .(1)«اْلع يد  َماش 

نَهُ  , َوَحسَّ  (.التِّْرمِِذي 

  الشرح: 

لبيان أن المشي أفضل من الركوب يف الخروج إلى الحديث:  المصنف ساق 

 مصلى العيد.

 قد خرج إلى المصلى ماشًيا. ملسو هيلع هللا ىلصوحديث الباب لم يثبت, ولكن النبي 

إذا كان المصلى بعيًدا عن البلدة, ويشق المشي إليه, فيجوز لإلنسان أن يركب و

 يف هذه الحالة, أو يمشي.

 واألمر يف هذا واسع.

 .واهلل أعلم

 

          

  

                                                           

ب.  (030)أخرجه الرتمذي ( 1) وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء ويف سنده الحارث األعور وقد كذِّ

 ,سنة الفطر ثالث: المشي إلى المصلى": عن سعيد بن المسيب أنه قال (19(. وروى الفريابي )131)

 . "وإسناده صحيح ,"واالغتسال ,واألكل قبل الخروج
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 ترك الصالة في المصلى لعذر

ْم »: - -ُهَرْيَرَة َأبِي  َوَعنْ ) – 488 يٍد. َفَصلَّى ب ه  ُهْم َأَصاَبُهْم َمطٌَر ف ي َيْوم  ع  َأنَّ

يُّ 
د   - ملسو هيلع هللا ىلص -النَّب   (.َرَواُه َأُبو َداُوَد بِإِْسنَاٍد َليِّنٍ  .(1)«َصََلَة اْلع يد  ف ي اْلَمْسج 

  الشرح: 

 لبيان العذر يف عدم الخروج إلى المصلى.الحديث:  ساق المصنف 

يف إسناده عيسى بن عبد األعلى الفروي مجهول, وعبيد  يثبت حديث الباب,لم و

ومع ذلك فصالة العيد يف المسجد تجوز إذا  اهلل بن عبد اهلل بن موهب مجهول الحال

الناس من الخروج إلى المصلى,  كان هنالك مطر, أو ريح شديدة, أو برد شديد, يمنع

 .ن هنالك خوف من عدو, أو لضيق حالأو كا

 إن صلوا يف الشوارع جاز لهم ذلك.و

وهذا رد على من زعم أن : «يف المسجد صَلة العيد ملسو هيلع هللا ىلصفصلى بهم النبي » قوله:

 صالة العيد يف المسجد تكون أربع ركعات.

, َعْن ُسْفَياَن, َعْن َأبِي إِْسَحاَق, يف مصنفه:  ابن أبي شيبة  وأخرج يع 
من طريق َوكِ

يًّا »
د  َرْكَعَتْين   -  -َأنَّ َعل   النَّاَس ف ي اْلَمْسج 

 .(2)«َأَمَر َرُجَل  ُيَصلِّي ب َضَعَفة 

إِْدِريَس, َعْن َلْيٍث, َعِن اْلَحَكِم, َعْن  من طريق اْبن: وأما ما رواه ابن أبي شيبة 

 ْبِن َأبِي َطالٍِب 
ِّ
: إِنَّ َضَعَفًة مِْن َضَعَفِة النَّاِس اَل َيْسَتطِيُعوَن --َحنٍَش, َقاَل: قِيَل لَِعلِي

                                                           

فيه رجل مبهم, ويف سنده عيسى بن عبد األعلى بن أبي فروة وسنده ضعيف جًدا,  (1110)أخرجه أبو داود ( 1)

ال يكاد يعرف, روى عنه الوليد بن مسلم فقط بسنده إلى أبي هريرة يف صالة العيد يف المسجد, قال الذهبي: 

. (1313)وهذا حديث فرد منكر, وأيًضا عبيد اهلل بن عبد اهلل بن موهب ال يعرف. وأخرجه ابن ماجه 

 . (213أللباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود )وضعفه اإلمام ا

 (.0910أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه )( 2)
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, »اْلُخُروَج إَِلى اْلَجبَّاَنِة  َفأََمَر َرُجَل  ُيَصلِّي ب النَّاس  َأْرَبَع َرَكَعاٍت, َرْكَعَتيْن  ل ْلع يد 

ْم إ َلى اْلَجبَّاَنة   ه  َمَكان  ُخُروج 
 .(1)«َوَرْكَعَتيْن  ل 

 وحنش ضعيف أيًضا.ليث بن أبي سليم ضعيف, ومدلس, اده في إسنففلم يثبت, 

هذه بعض أحكام العيد, وله غير ذلك من األحكام, قد ذكرناها يف رسالة 

واهلل المستعان, والحمد هلل , "لقول السديد بتقريب أحكام العيدا"مختصرة, بعنوان: 

 رب العالمين.

 

          

  

  

                                                           

 (.0914أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه )( 1)
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 صالة الكسوف 

 [اْلُكُسوِف َباُب َصالِة ]

ْمُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل  -  -اْلُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة  َعنِ ) – 000 َقاَل: اْنَكَسَفِت الشَّ

 
ِ
ْمُس لَِمْوِت إِْبَراِهيَم, َفَقاَل  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل َيْوَم َماَت إِْبَراِهيُم, َفَقاَل النَّاُس: اْنَكَسَفِت الشَّ

 
ِ
ْمَس »: ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوُل اهلل َفان  ل َمْوت  َأَحٍد َوََّل  إ نَّ الشَّ ْن آَيات  اهَّلل  ََّل َينَْكس  َواْلَقَمَر آَيَتان  م 

َف  , َفإ َذا َرَأْيُتُموُهَما, َفاْدُعوا اهَّللَ َوَصلُّوا, َحتَّى َتنَْكش 
  .ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(1) «ل َحَيات ه 

 :  (.(2) «َحتَّى َتنَْجل يَ »َوفِي ِرَواَيٍة لِْلُبَخاِريِّ

َفَصلُّوا َواْدُعوا َحتَّى ُيْكَشَف َما »:  -َحِديِث َأبِي َبْكَرَة مِْن )َولِْلُبَخاِريِّ  – 001

 (.(3) «ب ُكمْ 

  الشرح: 

 وهنا مسائل مذكورة يف كتابي الذهب المسبوك يف أحكام الكسوف.

  فوائد الكسوف: بيان 

 ( 203 - 202/ 3قال الطربي يف غاية األحكام:) يف الكسوف  قال بعضهم

 سبع فوائد:

 ظهور التصرف يف الشمس والقمر, وهما خلقان عظيمان.إحداها: 

 أن يبين بتغييرها تغير شأن ما بعدهما.الثانية: 

 إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاضهما, فإن المواعظ شأهنا ذلك.الثالثة: 

                                                           

كما أنه ليس عند البخاري:  ,وليس عند مسلم قول الناس (,810)ومسلم  (,1043)أخرجه البخاري ( 1)

 «.حتى تنكشف»

 .(804)وأخرجها مسلم «, حتى ينجلي»بلفظ  (1010)أخرجها البخاري ( 2)

 .(1040)أخرجه البخاري ( 3)
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 ڭ ڭڭ ۓ ۓ}ليرى الناس أنموذج ما سيجري يف القيامة, الرابعة: 

 ..[8-9:]القيامة {ۇ ڭ
أهنما يوجدان يف حال الكمال ويكسفان, ثم يلطف هبما ويعادان إلى ما الخامسة: 

 كانا عليه تنبيًها على خوف المكر ورجاء العفو.

 إعالم بأنه قد يؤخذ من ال ذنب له, فيحذر من له ذنب.السادسة: 

ير انزعاج وال أن الناس قد أنسوا بالصلوات المكتوبات, فيأتوهنا من غالسابعة: 

خوف, فأتى هبذه اآلية, وسبب لهما هذه الصالة ليفعلوها بانزعاج وتخوف, ولعل 

 اهـبركة ذلك يصير ذلك عادة لهم يف المفروضات. 

  معنى الكسوف: بيان 

َكسفت الشمس والقمر, بفتح الكاف, وُكسف بضمها, وانكسف, وَخسف, يقال: 

 وُخسف, وانخسف, بمعنى.

 بالكاف, وخسف القمر بالخاء.كسف الشمس وقيل: 

 وحكى القاضي عياض عن بعض أهل اللغة عكسه, وهو باطل مردود.

 .[9]القيامة:  {ۓ  ۓ     ڭ}: يقول اهلل 

  :إطالق الكسوف واخلسوف 

 جمهور أهل العلم على أن الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوئهما كله.

 ويكون أيًضا لذهاب بعضه.

 للجميع, والخسوف للبعض.الكسوف وقال الليث: 

 الخسوف ذهاب لوهنما, والكسوف تغيره.وقيل: 

 على مسلم. هيف شرح ذكره اإلمام النووي 
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  حكم صالة الكسوف: بيان 

ال خالف بين العلماء يف أن صالة الكسوف سنة (: 1/179قال يف اإلفصاح )

 اهـمؤكدة. 

وسائر العلماء يرون (: 1/191قناع يف مسائل اإلجماع )وقال ابن القطان يف اإل

 اهـالكسوف سنة. 

  قال اإلمام ابن قدامة ( 2/312يف المغني :) َصاَلُة اْلُكُسوِف َثابَِتة  بُِسنَِّة

 
ِ
َعَلى َما َسنَْذُكُرُه, َواَل َنْعَلُم َبْيَن َأْهِل اْلِعْلِم فِي َمْشُروِعيَّتَِها لُِكُسوِف  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوِل اهلل

ْمِس ِخاَلًفا.  الشَّ

 َوَأْكَثُر َأْهِل اْلِعْلِم َعَلى َأنََّها َمْشُروَعة  لُِخُسوِف اْلَقَمِر, َفَعَلُه اْبُن َعبَّاٍس. 

, َوإِْسَحاُق. 
 
افِِعي , َوالشَّ

 
, َواْلَحَسُن, َوالنََّخِعي  اهـَوبِِه َقاَل َعَطاء 

 ونقل عدم الخالف ابن حزم يف المحلى وغيره.

  قال الحافظ ابن حجر ( 2/027يف الفتح:)  اَلِة فِي )َقْوُلُه َباُب الصَّ

ْمِس(  ُكُسوِف الشَّ

َفِة.  :َأْي   َمْشُروِعيَّتَِها َوُهَو َأْمر  ُمتََّفق  َعَلْيِه, َلكِِن اْخُتلَِف فِي اْلُحْكِم َوفِي الصِّ

 . َدة   َفاْلُجْمُهوُر َعَلى َأنََّها ُسنَّة  ُمَؤكَّ

 َعْن 
َ
َح َأُبو َعَواَنَة فِي َصِحيِحِه بُِوُجوبَِها, َوَلْم َأَرُه لَِغْيِرِه إاِلَّ َما ُحكِي َمالٍِك َأنَُّه َوَصرَّ

 َأْجَراَها َمْجَرى اْلُجُمَعِة. 

ْيُن ْبُن اْلُمنِيِر َعْن َأبِي َحنِيَفَة َأنَُّه َأْوَجَبَها, َوَكَذا نََقَل َبْعُض ُمَصنِِّفي اْلَحنَِفيَِّة  َوَنَقَل الزَّ

 اهـَأنََّها َواِجَبة . 

  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ( 30/119كما يف مجموع الفتاوى:)  َوَقْد

 
ِّ
تِي اتََّفَق َعَلْيَها اْلُعَلَماُء َعْن النَّبِي ِحيَحِة الَّ اَلِة ِعنَْد  ملسو هيلع هللا ىلصَثَبَت بِاأْلَْخَباِر الصَّ َأنَُّه َأَمَر بِالصَّ
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َدَقِة َواْلِعْتِق َوَقاَل:  ْستِْغَفاِر َوالصَّ
ِ
َعاِء َواال ْمِس َواْلَقَمِر؛ َوَأَمَر بِالد  إنَّ »ُكُسوِف الشَّ

َفان  ل َمْوت  َأَحٍد َوََّل ل َحَيات ه    ََّل َينَْكس 
ْن آَيات  اهَّلل  ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتان  م  , َوفِي ِرَواَيٍة: «الشَّ

َباَدهُ » َما ع  ُف ب ه   ُيَخوِّ
ْن آَيات  اهَّلل  اِل النَّاِس: «آَيَتان  م  ا لَِما َقاَلُه َبْعُض ُجهَّ إنَّ ", َهَذا َقاَلُه َردًّ

مْ   الشَّ
ِّ
َفإِنََّها َكَسَفْت َيْوَم َمْوتِِه َوَظنَّ َبْعُض النَّاِس  ملسو هيلع هللا ىلصَس َكَسَفْت لَِمْوِت إْبَراِهيَم اْبِن النَّبِي

َبُب لُِكُسوفَِها َكَما َيْحُدُث َعْن  َْجِل َمْوتِِه َوَأنَّ َمْوَتُه ُهَو السَّ
ِ
ا َكَسَفْت َأنَّ ُكُسوَفَها َكاَن أل َلمَّ

 . "بِِر َمَصائُِب فِي النَّاسِ َمْوِت َبْعِض اأْلََكا

 
 
ْمَس َواْلَقَمَر اَل َيُكوُن ُكُسوُفُهَما َعْن َمْوِت َأَحٍد مِْن َأْهِل  ملسو هيلع هللا ىلصَفَبيََّن النَّبِي َأنَّ الشَّ

ْمِس  اأْلَْرِض َواَل َعْن َحَياتِِه, َوَنَفى َأْن َيُكوَن لِْلَمْوِت َواْلَحَياِة َأَثًرا فِي ُكُسوِف الشَّ

ُف ِعَباَدُه.  َواْلَقَمرِ   َوَأنَُّه ُيَخوِّ
ِ
 َوَأْخَبَر َأنَُّهَما مِْن آَياِت اهلل

َفَذَكَر َأنَّ مِْن ِحْكَمِة َذلَِك َتْخِويُف اْلِعَباِد؛ َكَما َيُكوُن َتْخِويُفُهْم فِي َسائِِر اآْلَياِت: 

اَلِزِل َواْلَجْدِب َواأْلَْمَطاِر اْلمُ  ِديَدِة َوالزَّ َياِح الشَّ تِي َكالرِّ َتَواتَِرِة َوَنْحِو َذلَِك مِْن اأْلَْسَباِب الَّ

ْيَحِة َوالط وَفاِن, َوَقاَل َتَعاَلى:  يِح َوالصَّ َب اهلُل ُأَمًما بِالرِّ  ٺ}َقْد َتُكوُن َعَذاًبا َكَما َعذَّ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ

 اهـ.[40:]العنكبوت {ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 (: 24/209كما يف مجموع الفتاوى ) وقال شيخ اإلسالم 

نَُن َعْن  اَلَة ِعنَْد اْلُكُسوِف ُمتََّفق  َعَلْيَها َبْيَن اْلُمْسلِِميَن َوَقْد َتَواَتَرْت بَِها الس  َفإِنَّ الصَّ

 
ِّ
نَِن َواْلَمَسانِيِد مِْن ُوُجوٍه َكثِيَرةٍ. َواْسَتَفا ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ِحيِح َوالس  َض َعنُْه َأنَُّه َوَرَواَها َأْهُل الصَّ

 اهـَصلَّى بِاْلُمْسلِِميَن َصاَلَة اْلُكُسوِف َيْوَم َماَت اْبنُُه إبَْراِهيُم. 

 وما ذهب إليه أبو عوانة, وأبو حنيفة, وغيرهما هو الحق يف المسألة.

يقتضي الوجوب, حتى يأيت ما يصرفه من األحاديث األخرى  ملسو هيلع هللا ىلصألن أمر النبي 

 الثابتة.
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 .[7:]الحشر {ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: قال اهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصإلى غير ذلك مما هو معلوم يف أصول الفقه, وال صارف هنا يثبت عن النبي 

وممن ذهب إلى وجوهبا أيًضا أبو بكر من الحنابلة يف الشايف نقله عنه صاحب 

 اإلنصاف.

 يف كتاب الصالة, وقال: هو قول قوي. واإلمام ابن القيم 

 أي القول بوجوب صالة الكسوف.

يف الشرح الممتع, واختاره, وهو اختيار شيخنا  ونقله عنه اإلمام العثيمين 

, وشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه اهلل تعالى وغيرهم, اإلمام الوادعي 

 وذلك لقوة األحاديث يف ذلك وعدم وجود الصارف لها.

من وجزم الخفاف كما يف الحاوي الكبير بأهنا فرض كفاية, وإليه ذهب أبو بكر 

 الحنابلة كما يف اإلنصاف.

  صالة الكسوف للقمر: بيان 

 اختلف أهل العلم يف حكم صالة الكسوف للقمر, إلى أقوال: 

ذهب بعضهم إلى ثبوت مشروعية الصالة لخسوف القمر, وهو مذهب أبو األول: 

 إال أنه قال: ال يشرع لها الجماعة للمشقة. حنيفة 

المشروعية مطلًقا, وهذا مروي عن ابن  مذهب الشافعي وأحمد ثبوتالثاين: 

 , وبه قال جمهور أهل العلم.عباس 

 ومنهم عطاء والحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب الرأي.

يف صالة  ملسو هيلع هللا ىلصما جاء عن النبي  ومن أدلتهم على مشروعية الصالة لكسوف القمر

 .كسوف الشمس

ْمُس فِي َعْهِد من حديث َعائَِشَة في الصحيحين: ف , َأنََّها َقاَلْت: َخَسَفِت الشَّ
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ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل

ِ
ْن آَيات  اهَّلل , »ُثمَّ َقاَل:  ,ملسو هيلع هللا ىلص, َفَصلَّى َرُسوُل اهلل ْمَس َوالَقَمَر آَيَتان  م  إ نَّ الشَّ

, َفإ َذا َرَأْيُتْم َذل َك, َفاْدُعوا   َأَحٍد َوَّلَ ل َحَيات ه 
َفان  ل َمْوت  اهَّللَ, َوَكبُِّروا, َوَصلُّوا, َّلَ َيْخس 

ُقوا  .«َوَتَصدَّ

َن اهَّلل  َأْن َيْزن َي َعْبُدُه َأْو َتْزن َي َأَمُتُه, َيا »ُثمَّ َقاَل:  ْن َأَحٍد َأْغَيُر م  ٍد َواهَّلل  َما م  َة ُمَحمَّ َيا ُأمَّ

ْكُتْم  ٍد َواهَّلل  َلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضح  َة ُمَحمَّ اُأمَّ ير 
 .(1)«َقل يَل  َولَبَكْيتُْم َكث 

 للشمس, وللقمر, أمر واحد. ملسو هيلع هللا ىلصقالوا واألمر بالصالة من النبي 

 ْبِن َعْمٍرو : يف صحيح ابن حبان و
ِ
, َقاَل: اْنَكَسَفِت َعَلى من حديث َعْبِد اهلل

 
ِ
َها »َفَقاَم َوُقْمنَا َمَعُه ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْهِد َرُسوِل اهلل ْن َأيُّ ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتان  م  النَّاُس إ نَّ الشَّ

د    .(2)«آَيات  اهَّلل  َفإ َذا اْنَكَسَف َأَحُدُهَما َفاْفَزُعوا إ َلى اْلَمَساج 

 ", َقاَل: من حديث َأبِي َبْكَرَة  :يف مسلمو
ِ
َفاْنَكَسَفِت  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اهلل

 
 
ْمُس, َفَقاَم النَّبِي َيُجر  ِرَداَءُه َحتَّى َدَخَل الَمْسِجَد, َفَدَخْلنَا, َفَصلَّى بِنَا َرْكَعتَيِْن  ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ

ْمُس, َفَقاَل  َفان  ل َمْوت  َأَحٍد, َفإ َذا »: ملسو هيلع هللا ىلصَحتَّى اْنَجَلِت الشَّ ْمَس َوالَقَمَر َّلَ َينَْكس  إ نَّ الشَّ

 .(3)«ُكمْ َرَأْيُتُموُهَما, َفَصلُّوا, َواْدُعوا َحتَّى ُيْكَشَف َما ب  

الَِة فِي ُكُسوِف الَقَمرِ "يف صحيحه:  وبوب اإلمام البخاري   ."َباُب الصَّ

 .ثم ساق حديث أبي بكرة 

َفان  ل َمْوت  َأَحٍد, َوإ َذا »وفيه:  ُهَما َّلَ َيْخس  , َوإ نَّ
ْن آَيات  اهَّلل  ْمَس َوالَقَمَر آَيَتان  م  إ نَّ الشَّ

 .«َواْدُعوا َحتَّى ُيْكَشَف َما ب ُكمْ َكاَن َذاَك َفَصلُّوا 

 . أنه ليس لكسوف القمر صالة, وهذا هو قول اإلمام مالك القول الثالث: 

                                                           

 (.801(, ومسلم )1044أخرجه البخاري )( 1)

 (. 2919(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف التعليقات الحسان )2928أخرجه ابن حبان )( 2)

 (.1040أخرجه البخاري )( 3)
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 لكن واهلل أعلم كأن قول اإلمام مالك كقول أبي حنيفة رحمة اهلل عليهما.

  قال اإلمام ابن عبد الرب (22/117-119 :) َوَقاَل َمالِك  َوَأُبو َحنِيَفَة

 ُيَصلِّي النَّاُس ِعنَْد ُكُسوِف اْلَقَمِر ُوْحَداًنا َرْكَعَتْيِن َرْكَعَتْيِن َرْكَعَتْيِن َواَل ُيَصل وَن َجَماَعًة. 

اَلِة.  ْمِس فِي َهْيئَِة الصَّ  َوَكَذلَِك اْلَقْوُل ِعنَْد َأبِي َحنِيَفَة فِي ُكُسوِف الشَّ

ْيُث َوَعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأبِي َسَلَمَة: َوَقاَل  ُع فِيَها, َوَلكِْن ُيَصل وَنَها ُمنَْفِرِديَن اللَّ اَل ُيَجمَّ

ْمِس.  اَلةِ فِي ُكُسوِف الشَّ  َعَلى َهْيئَِة الصَّ

َبِري     َوَأْصَحاُبُه َوالطَّ
افِِعي ْمِس َواْلَقَمرِ  :َوَقاَل الشَّ اَلُة فِي ُخُسوِف الشَّ َسَواء  َعَلى  الصَّ

 َهْيئٍَة َواِحَدٍة َرْكَعَتاِن فِي ُكلِّ َرْكَعٍة ُرُكوَعاِن َجَماَعة . 

اَن َواْبِن َعبَّاسٍ  َبًة  -- َوُرِوَي َذلَِك َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ َوَقْد َمَضْت َهِذِه اآْلَثاُر ُمَهذَّ

 اهـلِلَِّه.   َواْلَحْمدُ  ,فِي َباِب َزْيِد ْبِن َأْسَلَم مِْن َهَذا اْلكَِتاِب 

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

والراجح هو قول اإلمام الشافعي واإلمام أحمد وهو مشروعية الصالة لكسوف 

 القمر جماعة, مثل مشروعية الجماعة يف صالة كسوف الشمس.

  :وقت صالة الكسوف 

 وقت صالة الكسوف إذا حصل الكسوف يف ليل, أو هنار.

  قال اإلمام ابن المنذر ( 0/312يف األوسط :) اْخَتَلَف َأْهُل اْلِعْلِم فِي

 َصاَلِة اْلُكُسوِف َبْعَد اْلَعْصِر فِي َوْقٍت اَل ُيَصلَّى فِيِه.

 َيْذُكُروَن اهلَل َوَيْدُعوَن. َفَقاَلْت َطاِئَفة : 

, َوَعَطا ْهِريِّ , َوالز  ِء ْبِن َأبِي َرَباٍح, َوِعْكِرَمَة ْبِن َخالٍِد, َهَذا َمْذَهُب اْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ

َوَعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َواْبِن َأبِي ُمَلْيَكَة, َوإِْسَماِعيَل ْبِن ُأَميََّة, َوَأي وَب ْبِن ُموَسى, َوَقَتاَدَة, 

 َوَأبِي َبْكِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم. 
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 : ي»َوَقاَل َمالِك   . «ن  َصََلةٍ ََّل ُيَصلَّى إ َّلَّ ف ي ح 

 :  اَل ُيَصلَّى فِي اْلُكُسوِف فِي َغْيِر َوْقِت َصاَلةٍ. َوَقاَل الثَّْوِري 

ِع,  "َوَقاَل َيْعُقوُب:  ْمُس َبْعَد اْلَعْصِر َفَلْيَسْت بَِساَعِة َصاَلِة التََّطو  إَِذا اْنَكَسَفِت الشَّ

 .
َ
ُع َحتَّى َينَْجلِي َعاُء َوالتََّضر   َوَلكِِن الد 

ْمَس َمَتى اْنَكَسَفْت نِْصَف النََّهاِر, َأْو َبْعَد اْلَعْصِر, َأْو َقْبَل َوفِيِه َقْول  َثاٍن:  َوُهَو َأنَّ الشَّ

 
ِ
َنَّ َرُسوَل اهلل

ِ
َماُم بِالنَّاِس َصاَلَة اْلُخُسوِف, أل اَلِة لُِكُسوِف  ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِك َصلَّى اإْلِ َأَمَر بِالصَّ

ْمِس, َفاَل َوْقَت َيْحرُ   الشَّ
ِ
 . ملسو هيلع هللا ىلصُم فِيِه َصاَلة  َأَمَر بَِها َرُسوُل اهلل

, َوبِِه َقاَل َأُبو َثْوٍر. 
ِّ
افِِعي  َهَذا َقْوُل الشَّ

 : ْمُس َبْعَد اْلَعْصِر َفإِنَُّهْم ُيَصل وَن َوفِيِه َقْول  َثالِث  َقاَلُه إِْسَحاُق َقاَل: َوإِِن اْنَكَسَفِت الشَّ

ْمُس  لِْلُغُروِب, َوَكَذلَِك َبْعَد اْلَفْجِر َما َلْم َيْطُلْع َحاِجُب  َكَذلَِك َما َلْم َتِصِف الشَّ

َنَُّهَما َوْقَتاِن ُيَصلَّى فِيِهَما اْلَفَواِئُت, 
ِ
ْمِس, إَِلى َأْن َيُكوَن قِيَد ُرْمٍح, َأْو ُرْمَحْيٍن, أل الشَّ

 
 
َع َقْبَل اْلَعْصِر, َفقَ  ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَمْكُتوَباُت, َوَكاَن النَّبِي  َضاَها َبْعَد اْلَعْصِر. َتَطوَّ

تِي َنَهى : -ابن المنذر –َقاَل َأُبو َبْكٍر  ُيَصلَّى فِي اْلُكُسوِف إاِلَّ فِي اأْلَْوَقاِت الثَّاَلَثِة الَّ

 
 
َواِل.  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي ْمِس, َوَوْقُت ُغُروبَِها, َوَوْقُت الزَّ  َوْقُت ُطُلوِع الشَّ

َ
اَلةِ فِيَها, َوِهي َعِن الصَّ

 اهـ

 ل أبو حممد سدده اهلل:قا  

الراجح هو القول الثاين, وأهنا تصلى متى ما حصل الكسوف, يف أي وقت كان, 

 سواء يف وقت كراهة, أو يف غيره.

, واختاره أبو الخطاب من الحنابلة, وهو وهذا هو مذهب اإلمام الشافعي 

 .اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  فقد قال شيخ اإلسالم ( 23/188كما يف المجموع :) َِوَأْمَرُه بَِصاَلة
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 اْلُكُسوِف َوُسُجوِد التِّاَلَوِة َأْقَوى مِْن َقَضاِء ُسنَِّة َفائَِتٍة َفإَِذا َجاَز َهَذا َفَذاَك أجوز. 

 
ِّ
نَِن َلْيَس فِيِه َأْمر  مِْن النَّبِي نَّةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَفإِنَّ َقَضاَء الس  : ُسنَِّة الظ ْهِر, َبْل َواَل َأْمر  بِنَْفِس الس 

ا َفاَتْتُه.   َلكِنَُّه َفَعَلَها َوَداَوَم َعَلْيَها, َوَقَضاَها َلمَّ

ا َفَعَلُه َوَلْم َيْأُمْرُهمْ  َتُه اَل ِسيََّما َوَكاَن ُهَو َأْيًضا َيْفَعُلُه, َفُهَو َأْوَكُد مِمَّ  بِِه.  َوَما َأَمَر بِِه ُأمَّ

 اهـا فِي َأْوَقاِت النَّْهِي, َفِفْعُل َذاَك َأْوَلى. َفإَِذا َجاَز َلُهْم فِْعُل َهذَ 

  :حكم النداء لصالة الكسوف 

 ."الصالة جامعة"يستحب النداء لصالة الكسوف, ويقول: 

 ْبِن َعْمٍرو ففي الصحيحين: 
ِ
ْمُس », َقاَل: من حديث َعْبِد اهلل ا َكَسَفت  الشَّ َلمَّ

َعةٌ "ُنود َي:  ملسو هيلع هللا ىلصَعَلى َعْهد  َرُسول  اهَّلل   َلََة َجام   .(1) «"إ نَّ الصَّ

ْمَس َخَسَفْت َعَلى َعْهِد  َعائَِشةَ  من حديثوجاء يف الصحيحين أيًضا:  , َأنَّ الشَّ

 
ِ
َعةٌ », َفَبَعَث ُمنَاِدًيا: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهلل ََلُة َجام  مَ «الصَّ َفَكبََّر, َوَصلَّى َأْربََع  , َفاْجَتَمُعوا, َوَتَقدَّ

 .(2) «فِي َرْكَعَتْيِن, َوَأْرَبَع َسَجَداٍت َرَكَعاٍت 

ِّ َوَمْن َواَفَقُه َأنَُّه (: 1/203يف شرح مسلم ) قال النووي  
افِِعي َوفِيِه َدلِيل  لِلشَّ

اَلُة َجامَِعة .   ُيْسَتَحب  َأْن ُينَاَدى لَِصاَلِة اْلُكُسوِف الصَّ

ُن َلَها َواَل ُيَقاُم.   اهـَوَأْجَمُعوا َأنَُّه اَل ُيَؤذَّ

  :حكم اجلماعة يف صالة الكسوف 

 هل يشرتط لصالة الكسوف الجماعة؟

 اختلف أهل العلم يف هذه المسألة إلى قولين: 

 مذهب مالك, وأحمد, وجمهور أهل العلم, أنه يسن فعلها جماعة.األول: 

                                                           

 (. 810(, ومسلم )1040أخرجه البخاري )( 1)

 (.801(, ومسلم )1011أخرجه البخاري )( 2)
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 ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصلفعل النبي 

ذهب العراقيون كأبي حنيفة, ومن وافقه كالليث بن سعد, وعبد العزيز بن والثاين: 

 الماجشون, أهنم يصلون فرادى.

 وقال اإلمام مالك ذلك يف كسوف القمر.

 ث الصحيحة يف الصحيحين وغيرهما. وحجة الجمهور األحادي

 من حديث َعائَِشَة يف الصحيحين:  جاءومنها ما 
ِّ
, َقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص, َزْوِج النَّبِي

يِّ »
 النَّب 

ْمُس ف ي َحَياة  , َفَصفَّ النَّاُس َوَراَءُه, َفَكبََّر ملسو هيلع هللا ىلصَخَسَفت  الشَّ د  , َفَخَرَج إ َلى الَمْسج 

يَلة ,... ملسو هيلع هللا ىلصَفاْقَتَرَأ َرُسوُل اهَّلل    .(1)«ق َراَءة  َطو 

 بنحوه. وجاء أيًضا يف حديث جابر بن عبد اهلل 

َخَسَفت  », َقاَل: من حديث َعْن َأبِي ُموَسى يف الصحيحين:  جاءوكذلك ما 

يُّ 
ْمُس, َفَقاَم النَّب  َد, َفَصلَّى ب َأْطَول   ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ اَعُة, َفَأَتى الَمْسج  ا, َيْخَشى َأْن َتُكوَن السَّ ع  َفز 

ُل اهَّللُ, َّلَ َتُكوُن »ق َياٍم َوُرُكوٍع َوُسُجوٍد َرَأْيُتُه َقطُّ َيْفَعُلُه, َوَقاَل: 
ه  اْلَياُت الَّت ي ُيْرس  َهذ 

ُف  ْن ُيَخوِّ
, َولَك   َأَحٍد َوَّلَ ل َحَيات ه 

ْن َذل َك, َفاْفَزُعوا  ل َمْوت  َباَدُه, َفإ َذا َرَأْيُتْم َشْيئ ا م 
اهَّللُ ب ه  ع 

ه    .(2) «إ َلى ذ ْكر ه  َوُدَعائ ه  َواْست ْغَفار 

 إال أنه إذا صالها لوحده صحت صالته, وترك األفضل.

  :حكم صالة الفرد لكسوف الشمس 

 اختلف أهل العلم يف صحت صالة الفرد.

 لقول أبو يوسف, محمد بن الحسن من الحنفية.فذهب إلى هذا ا

  قال اإلمام ابن قدامة ( 2/312يف المغني :) َوُيَسن  فِْعُلَها َجَماَعًة

                                                           

 (.801(, ومسلم )1041أخرجه البخاري )( 1)

 (.812(, ومسلم )1008أخرجه البخاري )( 2)
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 .
 
افِِعي , َوالشَّ  َوُفَراَدى. َوبَِهَذا َقاَل َمالِك 

َماُم َصل وَها َمَعُه, َوإاِلَّ َفاَل ُتَصل وا.  َها اإْلِ َ َعْن الثَّْوِريِّ َأنَُّه َقاَل: إْن َصالَّ
 َوُحكِي

اَلُم  -َقْوُلُه َوَلنَا,  اَلُة َوالسَّ َنََّها َنافَِلة ,  .«َفإ َذا َرَأْيُتُموَها َفَصلُّوا»: -َعَلْيِه الصَّ
ِ
َوأل

ْنِفَراِد,
ِ
 َكَسائِِر النََّوافِِل. َفَجاَزْت فِي اال

 
َّ
َنَّ النَّبِي

ِ
َها فِي  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوإَِذا َثَبَت َهَذا َفإِنَّ فِْعَلَها فِي اْلَجَماَعِة َأْفَضُل؛ أل َصالَّ

 َجَماَعٍة.

َيَها فِي اْلَمْسِجِد؛  نَُّة َأْن ُيَصلِّ  َوالس 
َّ
َنَّ النَّبِي

ِ
َفَعَلَها فِيِه. َقاَلْت َعائَِشُة:  - ملسو هيلع هللا ىلص -أل

 َخَسفَ 
ِ
ْمُس فِي َحَياِة َرُسوِل اهلل َفَخَرَج إَلى اْلَمْسِجِد, َفَصفَّ النَّاَس  - ملسو هيلع هللا ىلص -ْت الشَّ

َنَّ َوْقَت اْلُكُسوِف َيِضيُق, َفَلْو َخَرَج إَلى اْلُمَصلَّى اْحَتَمَل 
ِ
. َوأل َوَراَءُه. َرَواُه اْلُبَخاِري 

 التََّجلِّي َقْبَل فِْعلَِها. 

َماِم َوَغيِْر إْذنِِه.  َفِر, بِإِْذِن اإْلِ  َوُتْشَرُع فِي اْلَحَضِر َوالسَّ

 َكَصاَلةِ اْلِعيِد, فِيَها ِرَواَيَتاِن.َوَقاَل َأُبو َبْكٍر: 
َ
 ِهي

 َوَلنَا, 
ِّ
َنََّها َنافَِلة  َأْشَبَهْت َسائِرَ  .«َفإ َذا َرَأْيُتُموَها َفَصلُّوا»: - ملسو هيلع هللا ىلص -َقْوُل النَّبِي

ِ
 َوأل

 النََّوافِِل. 

 َوُتْشَرُع فِي َحقِّ النَِّساِء؛ 
ِ
َتا َمَع َرُسوِل اهلل َنَّ َعائَِشَة َوَأْسَماَء َصلَّ

ِ
. َرَواُه - ملسو هيلع هللا ىلص -أل

.  اْلُبَخاِري 

َتُجوُز َصاَلُة اْلُكُسوِف َمَع اْلَجَماَعِة, (: 2/442قال المرداوي يف اإلنصاف )

 ْلَجامِِع َوَغيِْرِه. َوَتُجوُز َصاَلُتَها ُمنَْفِرًدا فِي ا

ِحيِح مِْن اْلَمْذَهِب, َوَعَليِْه  َلكِنَّ فِْعَلَها َمَع اْلَجَماَعِة َأْفَضُل, َوفِي اْلَجامِِع, َعَلى الصَّ

 اهـاأْلَْصَحاُب, َوَعنُْه ُتْفَعُل فِي اْلُمَصلَّى. 

اعة يف كل األحوال, تيسرت الجم اولنا أهنا واجبة, فيجب صالهتوذكر غيره فقال: 
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 أم لم تتيسر.

 وخالصة األقوال يف هذه المسألة ثالثة: 

 قول الشافعي وأحمد أهنا تصلى جماعة.األول: 

 قول أصحاب الرأي أهنا تصلى فرادى.الثاين: 

 قول مالك صالة كسوف الشمس جماعة, والقمر واحداًنا.الثالث: 

  :حكم صالة الكسوف يف املسجد 

 المسجد, فإذا صليت يف غير المسجد صحت.السنة أن تصلى صالة الكسوف يف 

 .من كالم ابن قدامة  كما سبق

  كيفية صالة الكسوف: بيان 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى أقوال: 

 أنه يصلي ركعتين, يف كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات.األول: 

 وهذا قول سفيان الثوري, وأصحاب الرأي.

أنه يصلي ركعتين, يف كل ركعة ركوعان, على ما ثبت يف الصحيحين من الثاين: 

 , وغيرهما.حديث عائشة ب, وابن عباس 

وهذا هو قول اإلمام الشافعي, واإلمام مالك, واإلمام أحمد, وإسحاق, وجمهور 

 العلماء.

وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية, واإلمام ابن القيم, والصنعاين, والشوكاين, 

 يه الفتوى.وعل

 أنه يصلي ركعتين, يف كل ركعة ثالث ركوعات.الثالث: 

 أنه يصلي ركعتين, يف كل ركعة أربع ركوعات.الرابع: 

يف  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا االختالف منهم رحمهم اهلل تعالى صادر عن تعدد الروايات عن النبي 
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 ذلك.

 وقد تكلف بعض أهل العلم الجمع بين هذه الروايات: 

 الة.تعدد الحفتارة يقولون: 

 لم يصِل الكسوف إال مرة واحدة يف حياته. ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وهذا بعيد؛ لما تقدم

بالنظر إلى امتداد الكسوف, فإذا امتد زاد يف عدد الركوع, وإذا وتارة يقولون: 

 نقص الكسوف نقص الركوع.

 .كما يف شرح السنة لإلمام البغوي 

هي الكيفية الثانية, وهي أن يصلي ركعتين, يف كل  ملسو هيلع هللا ىلصلكن الكيفية الثابتة عن النبي 

 ركعة ركوعان.

يف صحيح  حيحين, وحديث جابر يف الص على ما جاء يف حديث عائشة 

 ., وحديث ابن عباس مسلم, وحديث عبد اهلل بن عمرو 

ْمُس ف ي َحَياة  َرُسول  اهَّلل  »ويف هذه األحاديث:  , َفَخَرَج َرُسوُل اهَّلل  ملسو هيلع هللا ىلصَخَسَفت  الشَّ

, َفَقاَم َوَكبََّر, َوَصفَّ النَّاُس َوَراَءُه, َفاْقَتَرَأ َرُسوُل اهَّلل   ملسو هيلع هللا ىلص
د  يَلة ,  ملسو هيلع هللا ىلصإ َلى اْلَمْسج  ق َراَءة  َطو 

, ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه, َفَقاَل:  يَل  ا َطو  َدُه, َربَّنَا »ُثمَّ َكبََّر َفَرَكَع ُرُكوع 
َع اهَّللُ ل َمْن َحم 

َوَلَك َسم 

 اأْلُوَلى, ُثمَّ َكبََّر, َفَرَكَع ُرُكوًعا «اْلَحْمُد 
 َأْدَنى مَِن اْلِقَراَءةِ

َ
, ُثمَّ َقاَم, َفاْقَتَرَأ قَِراَءًة َطِويَلًة ِهي

ِل, ُثمَّ َقاَل:  ُكوِع اأْلَوَّ َدُه, َربَّنَا َولََك اْلَحمْ »َطِوياًل ُهَو َأْدَنى مَِن الر 
َع اهَّللُ ل َمْن َحم 

, «ُد َسم 

ْكَعِة اأْلُْخَرى مِثَْل َذلَِك,  -َوَلْم َيْذُكْر َأُبو الطَّاِهِر: ُثمَّ َسَجَد  -ُثمَّ َسَجَد  ُثمَّ َفَعَل فِي الرَّ

ْمُس َقْبَل َأْن َينَْصِرَف, ُثمَّ  َحتَّى اْسَتْكَمَل َأْرَبَع َرَكَعاٍت, َوَأْربََع َسَجَداٍت, َواْنَجَلِت الشَّ

 بَِما ُهَو َأْهُلُه, ُثمَّ َقاَل: َقاَم َفَخَطَب النَّ 
ِ
ْن »اَس, َفَأْثنَى َعَلى اهلل ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتان  م  إ نَّ الشَّ

ََلة   لصَّ
, َفإ َذا َرَأْيُتُموَها َفاْفَزُعوا ل  َفان  ل َمْوت  َأَحٍد, َوََّل ل َحَيات ه  , َوَقاَل «آَيات  اهَّلل , ََّل َيْخس 

َج اهَّللُ َعنُْكمْ َفَصلُّوا َحتَّى يُ »َأْيًضا:   «َفرِّ
ِ
َرَأْيُت فِي َمَقامِي َهَذا ُكلَّ  ": ملسو هيلع هللا ىلص, َوَقاَل َرُسوُل اهلل
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ٍء ُوِعْدُتْم, َحتَّى َلَقْد َرَأْيُتنِي ُأِريُد َأْن آُخَذ قِْطًفا مَِن اْلَجنَِّة ِحيَن َرَأْيُتُمونِي َجَعْلُت  ْ
َشي

ُم  ُم  -ُأَقدِّ : َأَتَقدَّ ي 
َقْد َرَأْيُت َجَهنََّم َيْحطُِم َبْعُضَها َبْعًضا, ِحيَن َرَأْيُتُمونِي َولَ  -وَقاَل اْلُمَرادِ

َوائَِب  ِذي َسيََّب السَّ , َوُهَو الَّ ٍّ
ْرُت, َوَرَأْيُت فِيَها اْبَن ُلَحي َواْنَتَهى َحِديُث َأبِي «. َتَأخَّ

اَلِة « الطَّاِهِر ِعنَْد َقْولِهِ   ا َبْعَدُه., َوَلْم َيْذُكْر مَ "َفاْفَزُعوا لِلصَّ

بعد أن  (: 114-113) م( برق1/87يف العلل الكبير ) قال اإلمام الرتمذي 

 ."َباب  فِي َصاَلِة اْلُكُسوِف "بوب فيه: 

د   َواَياِت ِعنِْدي فِي َصاَلةِ : - يعني اإلمام البخاري  –َقاَل ُمَحمَّ َأَصح  الرِّ

 اْلُكُسوِف َأْرَبُع َرَكَعاٍت فِي َأْرَبِع َسَجَداٍت. 

, فِي َصاَلِة اْلُكُسوِف َيُقوُلوَن فِيِه َأْيًضا: َأُبو 
ِّ
َوَحِديُث َأبِي قاَِلَبَة, َعْن َقبِيَصَة اْلِهاَللِي

 اهـقاَِلَبَة, َعْن َرُجٍل, َعْن َقبِيَصَة. 

من طريق َأبِي قاَِلَبَة, َعْن َقبِيَصَة : إلى ما جاء يف سنن أبي داود  ر يشي

, َقاَل: 
ِّ
ْمُس َعَلى َعْهد  َرُسول  اهَّلل  »اْلِهاَللِي َفت  الشَّ ا َيُجرُّ َثْوَبُه َوَأَنا ملسو هيلع هللا ىلصُكس  ع  , َفَخَرَج َفز 

, َفَأَطاَل  , َفَصلَّى َرْكَعَتْين  ينَة 
َياَم, ُثمَّ اْنَصَرَف َواْنَجَلْت, َفَقاَل:  َمَعُه َيْوَمئ ٍذ ب اْلَمد 

َما اْلق  ف يه 

َن » ْيُتُموَها م  ُف اهَّللُ ب َها َفإ َذا َرَأْيُتُموَها َفَصلُّوا َكَأْحَدث  َصََلٍة َصلَّ ه  اْْلَياُت ُيَخوِّ َما َهذ  إ نَّ

 .(1) «اْلَمْكُتوَبة  

وإذا صليت بعد  أنك إذا صليت بعد الفجر الكسوف تصلي ركعتين فقط,: وهو

 الظهر, أو العصر, أو العشاء, تصلي أربع ركعات.

 وإذا صليت بعد المغرب تصلي ثالث ركعات.

وهذا القول بناء على هذا الحديث وهو لم يثبت, فالرجل المبهم هو هالل بن 

                                                           

(, والحاكم 1/180(, والطحاوي )0/10(, وأحمد )1/218(, والنسائي )1190أخرجه أبو داود )( 1)

 .(217اهلل يف ضعيف أبي داود )وضعفه اإلمام األلباين رحمه (. 3/334(, وعنه البيهقي )1/333)
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 عامر, قال اإلمام الذهبي: ال يعرف.

 ( 3/300قال اإلمام ابن عبد الرب يف التمهيد:)  ِيُث فِي َهَذا اْلَوْجِه فِي اأْلََحاد

, َتَرْكُت َذلَِك لُِشْهَرتِِه ِعنَْد َأْهِل اْلَحِديِث, َولَِكَراَهِة التَّْطِويِل.   َبْعِضَها اْضطَِراب 

َنَُّهَما َأَصح  َما ُرِوَي 
ِ
َواْلَمِصيُر إَِلى َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس َوَعائَِشَة مِْن ِرَواَيِة َمالٍِك َأْوَلى أل

اَلِة َيِجُب َقُبوُلَها  َنَّ فِيَها ِزَياَدًة فِي َكْيِفيَِّة الصَّ
ِ
ْسنَاِد؛ َوأل فِي َهَذا اْلَباِب, مِْن ِجَهِة اإْلِ

ْشَكاُل َواْستِْعَماُل َفائِدَ  َنَُّهَما َقْد َوَصَفا َصاَلَة اْلُكُسوِف َوْصًفا َيْرَتِفُع َمَعُه اإْلِ
ِ
تَِها, َوأل

  اهـَواْلَوْهُم. 

  :حكم اجلهر بالقراءة يف صالة الكسوف 

 .ويسن الجهر بالقراءة يف صالة الكسوف لما تقدم من حديث عائشة 

 مع أن العلماء اختلفوا فيها إلى ثالثة أقوال: 

ال يجهر فيها, وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والليث, القول األول: 

 واستدلوا على ذلك.

ْمُس ُكس  », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة بما جاء يف سنن أبي داود وغيره:  َفت  الشَّ

, ملسو هيلع هللا ىلص, َفَخَرَج َرُسوُل اهَّلل  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسول  اهَّلل   َعَلى َعْهــــد   َفَقاَم َفَحَزْرُت , َفَصلَّى ب النَّاس 

ُه َقَرَأ ب ُسوَرة  اْلَبَقَرة   يَث  -ق َراَءَتُه, َفَرَأْيُت َأنَّ , ُثمَّ َقاَم  -َوَساَق اْلَحد  ُثمَّ َسَجَد َسْجَدَتْين 

ْمَرانَ  ُه َقَرَأ ب ُسوَرة  آل  ع  َراَءَة َفَحَزْرُت ق َراَءَتُه َأنَّ  .(1) «َفَأَطاَل اْلق 

أن تحزر وتقدر قراءة النبي  لقراءة لما احتاجت عائشة با ملسو هيلع هللا ىلصقالوا لو جهر النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

 على الظن والتخمين. ولما احتجت عائشة 

 ْبِن َعبَّاٍس  :واستدلوا أيًضا بما يف مسلم
ِ
اْنَخَسَفت  », َقاَل: من حديث َعْبِد اهلل

                                                           

 (. 1073(, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )1197أخرجه أبو داود )( 1)
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ْمُس َعَلى َعْهد  َرُسول  اهَّلل   ْن , ملسو هيلع هللا ىلص, َفَصلَّى َرُسوُل اهَّلل  ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ ا م  يَل  َنْحو  ا َطو  َيام 
َفَقاَم ق 

 .(1) «ق َراَءة  ُسوَرة  الَبَقَرة ,... 

َصلَّى ب نَا », َقاَل: من حديث َسُمَرَة ْبِن ُجنَْدٍب : سنن الرتمذي  يف وبما جاء

َم ف ي ُكُسوٍف ََّل َنْسَمُع َلُه َصْوت ا يُّ َصلَّى اهَّللُ َعَلْيه  َوَسلَّ
 .(2) «النَّب 

 َوفِي الَباِب َعْن َعائَِشَة. : قال اإلمام الرتمذي 

, َوَقْد َذَهَب َبْعُض َأْهِل الِعْلِم إَِلى َهذَ  ا, َوُهَو َحِديُث َسُمَرَة َحِديث  َحَسن  َصِحيح 

 
ِّ
افِِعي  .َقْوُل الشَّ

 هو الجهر مطلًقا يف القراءة, سواء كان يف كسوف الشمس, أو القمر.القول الثاين: 

 .وهذا هو قول اإلمام أحمد, وهو مروي عن علي بن أبي طالب 

وبه قال أبو يوسف, وإسحاق, وابن المنذر, واختاره ابن قدامة, وشيخ اإلسالم, 

 وابن القيم رحمة اهلل عليهم أجمعين.

 .وهو قول علمائنا المتأخرين منهم اإلمام الوادعي 

 واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

يُّ », من حديث َعائَِشَة  الصحيحين: ما جاء يف
ف ي َصَلَة  الُخُسوف   ملسو هيلع هللا ىلصَجَهَر النَّب 

َع اهَّللُ ل َمنْ 
ْكَعة  َقاَل: َسم  َن الرَّ

 َكبََّر, َفَرَكَع َوإ َذا َرَفَع م 
ْن ق َراَءت ه  , َفإ َذا َفَرَغ م  َراَءت ه  َدُه,  ب ق  َحم 

َراَءَة ف ي َصَلَة  الُكُسوف  َأْرَبَع َرَكَعاٍت ف   ُد الق  ي َرْكَعَتْين  َوَأْربََع َربَّنَا َوَلَك الَحْمُد, ُثمَّ ُيَعاو 

 .(3) «َسَجَداٍت 

وألهنا صالة شرعت لها الجماعة, فكان يف سنتها الجهر بالقراءة, كصالة 

                                                           

 (.1002أخرجه البخاري )( 1)

(, وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف 1494(, والنسائي )012(, والرتمذي )1194أخرجه أبو داود )( 2)

 (. 211ضعيف أبي داود )

 (.801(, ومسلم )1010أخرجه البخاري )( 3)
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 االستسقاء, والعيد, والرتاويح.

وهو أن الجهر واإلسرار فيها سواء, وهو قول اإلمام ابن جرير القول الثالث: 

 .الطربي 

ذلك,  ملسو هيلع هللا ىلصوالصحيح هو الجهر بالقراءة يف صالة الكسوف؛ ألنه ثبت عن النبي 

 المتفق عليه. كما يف حديث عائشة 

  :حكم قراءة الفاحتة يف كل قيام من صالة الكسوف 

بعد أن ذكرنا أن السنة يف صالة الكسوف أهنا تصلى ركعتان, يف كل ركعة ركوعان؛ 

, ئشة, وابن عباس, وجابر, وابن عمر, , كما يف حديث عاملسو هيلع هللا ىلصلما ثبت عن النبي 

 وكلها يف الصحيح.

إال أن القائلين هبذه الكيفية اختلفوا يف حكم قراءة الفاتحة يف كل قيام من صالة 

 الكسوف, مع اتفاقهم على قراءهتا يف القيام األول من كل ركعة.

   قال النووي ( 1/188يف شرح مسلم:)  َفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَُّه َيْقَرُأ َواتَّ

ِل مِْن ُكلِّ َرْكَعٍة.   اْلَفاتَِحَة فِي اْلِقَياِم اأْلَوَّ

 َواْخَتَلُفوا فِي اْلِقَياِم الثَّانِي. 

اَلُة إاِلَّ بِِقَراَءتَِها فِيِه.   َفَمْذَهُبنَا َوَمْذَهُب َمالٍِك َوُجْمُهوِر َأْصَحابِِه َأنَُّه اَل َتِصح  الصَّ

ُد ْبُن َمْسَلَمَة مَِن اْلَمالِكِيَِّة اَل َيْقَرُأ اْلَفاتَِحَة فِي اْلِقَياِم الثَّانِي.   اهـَوَقاَل ُمَحمَّ

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

 والصحيح أن الفاتحة تقرأ يف كل قيام من صالة الكسوف.

  :حكم القيام الثاني يف كل ركعة من صالة الكسوف 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى قولين: 

 ركنية القيام الثاين يف كل ركعة.القول األول: 
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 وهذا هو ظاهر كالم الشافعي, والمالكية, ويؤيد ما ذهبوا إليه.

َصلُّوا »قال:   ملسو هيلع هللا ىلص: أن النبي مالك بن الحويرث من حديث  :مسلمما ثبت يف 

 .(1) «َكَما َرَأْيُتُمون ي

 ذهب الحنابلة إلى أن القيام األول ركن, وأن القيام الثاين سنة.القول الثاين: 

  قال ابن المفلح الركوع الثاين سنة  (:201/ 2ع )قنالمشرح  المبدع يف

 اختاره أبو الوفاء.تدرك به الركعة يف وجه 

 .والراجح واهلل أعلم هو القول األول؛ لداللة الدليل عليه 

وألننا إذا لم نقل بالركنية, جاز للمصلي أن يصليهما ركعتين كالنافلة, وتجزئ يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلصذلك, وهذا قول مخالف للدليل الثابت عن النبي 

, أو يف يف أي ركعةوما خالف الدليل فهو باطل, وعلى هذا فمن فاته القيام األول, 

 صلي الركعة كاملة بالركوعين, والحمد هلل رب العالمين.ي القيام الثاين, فعليه أن

  ذن اإلمام لصالة الكسوف: إحكم بيان 

 هل يشرتط إذن اإلمام لصالة الكسوف؟

  قال اإلمام المرداوي ( 2/442يف اإلنصاف :) َماِم َوَغْيِر َقْوُلُه )بِإِْذِن اإْلِ

ِحيِح مِْن اْلَمْذَهِب, َوَعَلْيِه اأْلَْصَحاُب. إْذنِِه(:  َماِم فِي فِْعلَِها, َعَلى الصَّ  اَل ُيْشَتَرُط إْذُن اإْلِ

 َذَكَرَها َأُبو َبْكٍر, َوَأْطَلَقُهَما فِي اْلَفائِِق. َوَعنُْه ُيْشَتَرُط, 

َعاَيةِ  َماِم فِيَها لِْلَجَماَعِة ِرَواَيَتاِن. : َقاَل فِي الرِّ  َوفِي اْعتَِباِر إْذِن اإْلِ

 اهـالنَّص  َعَدُمُه. َوقِيَل: 

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

 وقد تقدم القول بوجوهبا, وسوق األدلة على ذلك, وهلل الحمد.

                                                           

 (.131أخرجه البخاري )( 1)
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 تجلب التيسير.ذن اإلمام المشقة, والمشقة إومما يدل على أهنا ال يشرتط لها 

 وألهنا واجبة, وتأخيرها إلى أن يأيت إذن اإلمام يفوهتا على كثير الناس.

 فيه اشرتاط إذن اإلمام. ملسو هيلع هللا ىلصوألنه لم يرد نص ثابت عن النبي 

  :حكم صالة الكسوف إذا نهى عنها اإلمام 

 وإن هنى عنها اإلمام أو منعها؛ فإنه ال يطاع يف ذلك.

 ففي الصحيحين:  
ٍّ
  َقاَل  , َقاَل:من حديث َعلِي

 
َما الطَّاَعُة ف ي » ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِي إ نَّ

 .«الَمْعُروف  

 : ويف مسند اإلمام أحمد 
ٍّ
 من حديث َعلِي

ِّ
ََّل َطاَعَة », َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

َية  اهَّلل    .» (1)ل َمْخُلوٍق ف ي َمْعص 

  :حكم خطبة صالة الكسوف 

 صالة الكسوف إلى أقوال:اختلف أهل العلم يف خطبة 

ما ذهب إليه مالك ويعقوب, وهو ظاهر مذهب أحمد, وأبو حنيفة, القول األول: 

 واختاره ابن قدامة يف المغني, رحمة اهلل عليهم.

 أنه ال خطبة يف الكسوف.

أنه تشرع الخطبة لصالة الكسوف, وهذا قول إسحاق, واإلمام القول الثاين: 

 ة اهلل عليهم.الشافعي, وعليه أصحابه, رحم

 .وقاله ابن جرير الطربي 
 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

وهذا هو قول جمهور المحدثين, حيث قد بوبوا عليه يف كتبهم, واختاره شيخ 

, واإلمام ابن القيم, واإلمام الصنعاين, واإلمام الشوكاين, وعليه اإلسالم ابن تيمية 

                                                           

 (.1080أخرجه أحمد  )( 1)
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 الفتوى.

 لداللة النص عليه.وهذا القول هو الراجح 

 ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي وقد تقدم يف حديث عائشة, وأسماء, وجابر, وابن عباس, 

 خطب بعد الكسوف.

  عدد خطب الكسوف: بيان 

 واختلف أهل العلم يف عدد خطب الكسوف إلى قولين: 

 .أهنا خطبتان كخطبتي الجمعة, وهذا القول مشهور عن اإلمام الشافعي األول: 

: ويجلس قبل الخطبة األولى كما يف الجمعة, وهو قول بل قال اإلمام الشافعي 

 ألحمد, قاله يف اإلنصاف.

 وعنه يشرع بعدها خطبتان. 

أهنا خطبة واحدة, وهذه رواية يف مذهب أحمد, ذكرها صاحب القول الثاين: 

 اإلنصاف.

عن النبي أن للكسوف خطبة واحدة ال جلوس فيها, لعدم ثبوت دليل  :والراجح

 يف الخطبتين. ملسو هيلع هللا ىلص

وكذلك قياسها على الجمعة قياس مع الفارق, ورجح هذا القول اإلمام محمد بن 

 , وغيرهما من المتأخرين., وشيخنا اإلمام الوادعي صالح العثيمين 

  :صالة كسوف القمر تفوت بأمرين 

 االنجالء.األول: 

 طلوع الشمس.الثاين: 

 الصالة, فإن كان فيها أتمها.فإذا طلعت وهو خاسف لم يبتدئ 
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  :حكم خسوف القمر بعد طلوع الشمس 

 يصليها بال خالف بين أهل العلم. إذا بدأ خسوف القمر بعد طلوع الشمس فال

  :حكم لو غاب القمر خاسفًا 
ولو غاب القمر بالليل خاسًفا, صلى باتفاق أهل العلم لبقاء سلطانه, كما لو استرت 

 . من المجموع لإلمام النووي اهـ بغمام صلى. 

  :صالة خسوف الشمس تنتهي بأمرين 

 بالتجلي.األول: 

 بغروب الشمس.الثاين: 

  :حكم الركعة إذا أدركت من الركوع الثاني 

 هل تدرك الركعة من الركوع الثاين؟

 ذهب بعض العلماء إلى االعتداد هبا؛ ألنه ركوع.األول: 

الركعة ال تدرك بالركوع الثاين, وإنما تدرك بالركوع وذهب بعضهم إلى أن الثاين: 

 األول.

وما بعد األول سنة ال (: 1/117ع يف شرح زاد المستقنع )قال يف الروض المرب

 اهـتدرك به الركعة. 

  قال اإلمام العثيمين (0/187 :)هل تدرك الركعة بالركوع الثاين؟ 

بالركوع األول, فعلى هذا لو ال تدرك به الركعة, وإنما تدرك الركعة الجواب: 

دخل مسبوق مع اإِلمام بعد أن رفع رأسه من الركوع األول فإن هذه الركعة تعترب قد 

 فاتته فيقضيها.

 إنه يعتد هبا؛ ألهنا ركوع.وقال بعض العلماء: 

يعتد هبا إن أتى اإلمام بثالث ركوعات؛ ألنه إذا أدرك وفصل آخرون فقالوا: 
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 ركوعات, فقد أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها.الركوع الثاين وهي ثالث 

 والقول الصحيح األول, ألن الركوع األول هو الركن.

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

والقول بالتفصيل مبني على أن اإلمام يصلي ست ركوعات يف ركعتين, وأربع 

 سجدات. 

وقد تقدم بيان ضعف هذه الروايات؛ ألهنا خالفت ما ثبت يف الصحيحين عن 

 يف بيان الكيفية المشروعة. جماعة من الصحابة 

, وهو الحق؛ ألن الركوع األول ركن, والراجح هو ما رجحه اإلمام العثيمين 

 فإذا لم يدرك الركن وجب عليه أن يأيت به.

 ال من األحوال.ألن الركن يف الصالة ال يسقط يف أي ح

  :حكم االنتهاء من صالة الكسوف قبل االجنالء 

 اختلف العلماء يف هذه المسألة إلى أقوال: 

أنه يزيد ركوًعا ثالًثا, ورابًعا, وخامًسا, وأكثر من ذلك, حتى ينجلي القول األول: 

 الكسوف.

قاله ابن خزيمة, وابن المنذر, والخطابي, وأبو بكر الصبغي من الشافعية, 

صلى بثالث ركعات يف ركعة  ملسو هيلع هللا ىلصوحجتهم يف ذلك األحاديث التي فيها أن النبي 

 واحدة, وأربع ركعات يف ركعة, خمس ركعات يف ركعة.

 وهذا بناء إلى ما ذهبوا إليه من أن هذا التنوع إنما هو لطول الكسوف, ولقصره.

ركعتين, , وهي أربع ركوعات يف ملسو هيلع هللا ىلصأنه ال يزيد عن الثابت عن النبي القول الثاين: 

 وأربع سجدات, وقد ذكر فيما تقدم من األدلة.

   قال النووي ( 04, 0/49يف المجموع :) َوَلْو َسلََّم مِْن َصاَلِة اْلُكُسوِف
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َجُهَما  ًة ُأْخَرى فِيِه َوْجَهاِن: َخرَّ َواْلُكُسوُف َباٍق َفَهْل َلُه اْستِْفَتاُح َصاَلَة اْلُكُسوِف َمرَّ

 َجَواِز ِزَياَدِة الركوع.اأْلَْصَحاُب َعَلى 

اَلِة َثانًِيا, َوَاهلُل َأْعَلُم.  والصحيح المنع من الزيادة, َوالنَّْقِص, َومِْن اْستِْفَتاِح الصَّ

ْينَا َصاَلَة اْلُكُسوِف َوَسلَّْمنَا مِنَْها َواْلُكُسوُف َباٍق َفاَل وقال يف موضع آخر:  إَذا َصلَّ

 . ُتْسَتْأَنُف الصالة على المذهب

م, وفيه ِخاَلٍف َسَبَق فِي َأَوائِِل اْلَباِب, َوَاهلُل به قطع األكثرون, ونص عليه يف األو

 َأْعَلُم.

  :حكم الكسوف إذا اجتمع مع صالة أخرى 

 إذا كان يخشى فوت وقت الصالة المفروضة, قدمت المفروضة.

  قال اإلمام محمد بن صالح العثيمين  كما يف مجموع الفتاوى

إذا اجتمعت صالتان صالة : -  -عندما سئل فضيلة الشيخ (: 11/307)

الكسوف مع غيرها؛ كصالة الفريضة, أو الجمعة, أو الوتر, أو الرتاويح, فأيهما 

 يقدم؟

الفريضة مقدمة على الكسوف والخسوف؛ ألهنا أهم, وألن  قوله:فأجاب فضيلته ب

ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته »قال يف الحديث القدسي:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 .«عليه

وأما الوتر؛ فتقدم صالة الكسوف عليه؛ ألنه يمكن قضاؤه بعد, بل تمكن صالته 

 , أو قضاء إن خرج الوقت قبل أدائه.ابعد الكسوف, إما يف وقته إن كان الوقت باقيً 

النهار إذا لم يتمكن منه قبل طلوع الفجر شفًعا؛ والوتر يقضى شفًعا؛ أي: يقضيه يف 

.. وهكذا. .بمعنى أنه إذا كان يوتر بثالث صلى أربًعا, وإذا كان يوتر بخمس صلى ستًّا

 اهـ
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 أو مجعة وكسوف:  ,حكم إذا اجتمع عيد وكسوف 
   قال النووي ( 01 - 0/00يف المجموع :) َفإَِذا اْجَتَمَع ِعيد  َوُكُسوف  َأْو

َم اْلِعيُد َواْلُجُمَعُة  ُجُمَعة  َوُكُسوف  َوِخيَف َفْوُت اْلِعيِد َأْو اْلُجُمَعِة لِِضيِق اْلَوْقِت, ُقدِّ

َنَُّهَما َأْوَكُد مِْن اْلُكُسوِف. 
ِ
 أل

 َوإِْن َلْم َيَخْف فوهتما فطريقان: 

ُهَما:  ُم اْلُكُسوُف ألنه يخاف فوته. َوبِِه َقَطَع الْ َأَصح   ُمَصنُِّف َواأْلَْكثَُروَن ُيَقدَّ

ُهَما: حكى اْلُخَراَسانِي وَن فِيِه والثاين:   َهَذا. َقْواَلِن: َأَصح 

 َوَأْصَحاُبنَا َوَباقِي اْلَفَرائِِض َوالثَّانِي: 
 
افِِعي ُم الجمعة والعيد لتأكدهما, َقاَل الشَّ ُيَقدِّ

 اهـَكاْلُجُمَعِة. 

 :قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل  

واألولى يف هذه الحالة أن تقدم صالة الكسوف؛ ألن وقت صالة الجمعة وصالة 

 العيد واسع, واهلل أعلم.

وهذا يكون إذا تيقن المصلي أنه سيخرج من صالة الكسوف قبل خروج وقت 

 صالة الجمعة, أو قبل خروج صالة العيد. 

  ووتر, أو تراويح: حكم لو اجتمع كسوف 

َم (: 0/01يف المجموع )  ووي قال الن , َأْو َتَراِويُح, َقدَّ َوَلْو اْجَتَمَع ُكُسوف  َوِوْتر 

 اهـاْلُكُسوَف مطلًقا, ألهنا أوكـد َوَأْفَضُل. 

  حكم ما إذا غاب الشمس, أو القمر كاسًفا: بيان 

فإذا غابت الشمس كاسفًة, أو القمر كاسًفا, لم يصَل لهما الكسوف؛ ألن الصالة 

 عليهما نورهما. ُتراد؛ لكي يرد اهلل 

 وألنه ال نور للقمر يف النهار, وقد ذهب سلطانه, وال ينتفع بنوره يف هذه الحالة.
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 الحالة.وكذلك ال نور للشمس يف الليل, وقد ذهب سلطانه, وال ينتفع به يف هذه 

  :حكم النساء إذا اجتمعن لصالة الكسوف 

 فهل تشرع لهن الخطبة؟ :أي

  قال اإلمام العمراين ( 2/113يف التبيان:) قال الشافعي  : فإن(

.. فال بأس, إال أهنن ال يخطبن؛ ألن الخطبة من سنة الرجال, فإن قامت .جمعن

 اهـواحدة منهن, ووعظتهن, وذكرهتن, كان حسنًا(. 

  :حكم االغتسال لصالة الكسوف 

 والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ال يلزم.

  :حكم الكسوف إذا وقع يف بلد دون بلد آخر 

يه الكسوف أن يصلوا وإذا وقع الكسوف يف بلد, ال يلزم البلد اآلخر الذي لم يقع ف

 صالة الكسوف.

  قال اإلمام ابن باز ( 13/31كما يف مجموع الفتاوى :) ويعلم أيضا أنه

علق األمر  ملسو هيلع هللا ىلصال يشرع ألهل بلد لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا؛ ألن الرسول 

بالصالة, وما ذكر معها برؤية الكسوف ال بالخرب من أهل الحساب بأنه سيقع, وال 

 {ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: بوقوعه يف بلد آخر, وقد قال اهلل 
 اهـ. [7:]الحشر

  اهليئة املشروعة: حكم من صلى الكسوف على غري 

يف الصحيحين, صالته  من صلى الكسوف بغير الصفة الثابتة يف حديث عائشة 

 .«صلوا كما رأيتموين أصلي»يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي , اطلةب

ومن صلى ركعتين كسائر النوافل, أو صلى بغيرها من الكيفيات التي بينا إعالل 
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 الحفاظ ألحاديثها, فصالته باطلة واهلل أعلم.

 .على القول المختار, والراجح, فيما تقدم  وهذا

  قال الحافظ ابن حجر (3/028-030 :) : اْبَتَدَأ اْلُبَخاِري  َأْبَواَب َتنْبِيه

اَلِة بَِغْيِر َتْقيِيٍد بِِصَفِة, إَِشاَرٍة مِنُْه إَِلى َأنَّ َذلَِك  اْلُكُسوِف بِاأْلََحاِديِث اْلُمْطَلَقِة فِي الصَّ

ْمتَِثاِل. 
ِ
 ُيْعطِي َأْصَل اال

َفِة اْلَمْخُصوَصِة ِعنَْدُه َأْفَض   َل َوبَِهَذا َقاَل َأْكَثُر اْلُعَلَماِء. َوإِْن َكاَن إِيَقاُعَها َعَلى الصِّ

ِّ َأنَّ َصاَلَتَها َرْكَعَتْيِن َكالنَّافَِلِة, اَل ُيجزئ َواهلل 
افِِعيَِّة كاْلَبنَْدنِيِجي َوَوَقَع لَِبْعِض الشَّ

 اهـأعلم. 

  عندي (: 11/383تعالى يف شرح النسائي )قال الشيخ األثيوبي حفظه اهلل

ا أوردا يد, بل الظاهر من عمل البخاري والمصنف يف هذا, أهنمأن هذا االستنباط بع

حاديث التقييد, بياًنا لكون المراد بالصالة يف أحاديث أها بأحاديث اإلطالق, ثم أتبعا

 اإلطالق هو الصالة الموصوفة يف أحاديث التقييد.

 فكأهنما أجمال, ثم فصال, ثم إن ما قاله بعض الشافعية هو الظاهر.

 أمر بالصالة, ثم بين كيفية هذه الصالة بفعله. ملسو هيلع هللا ىلصألنه 

 اهـ, فلُيتأمل. -ملسو هيلع هللا ىلص-فكيف يوجد االمتثال بصالة مخالفة لفعله المبين ألمره 

  :حكم شهود النساء لصالة الكسوف 

 أما حضورها فجائز, واألدلة تدل على ذلك.

 لكن هل تخاطب النساء بالحضور؟

 وال: هنا حصل خالف بين أهل العلم يف هذا إلى أق

 يخاطب هبا الجميع, الرجال, والنساء, والمسافرون.األول: 

 وهذا هو المشهور من مذهب مالك وعند الشافعي.
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  قال اإلمام ابن المنذر ( 310-0/308يف األوسط :) َوَقاَل َبْعُض َأْهِل

 اْلِعْلِم: 
ِ
إَِلى اْلُمَصلَّى فِي اْلِعيَدْيِن, َوَقْد  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّ النَِّساَء َيْخُرْجَن َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلل

 
ِّ
 . ملسو هيلع هللا ىلصَحَضْرَن َصاَلَة اْلُكُسوِف َمَع النَّبِي

 
ِّ
ا ُكنَّ َعَلْيِه فِي َعْهِد النَّبِي  . ملسو هيلع هللا ىلصَغْيَر َأنَّ النَِّساَء فِي َعْصِرَنا َقْد َتَغيَّْرَن َعمَّ

يُّ »بَِحِديِث َعائَِشَة:  َواأْلََصح  اْلَيْوَم َمنُْعُهنَّ مَِن اْلُخُروِج, َواْحَتجَّ 
َما  ملسو هيلع هللا ىلصَلْو َرَأى النَّب 

َساُء بَن ي إ ْسَرائ يَل 
د  َكَما ُمن َعْت ن  َن اْلُخُروج  إ َلى اْلَمَساج   . «َأْحَدَث النَِّساُء اْلَيْوَم َلَمنََعُهنَّ م 

َفَمْن َقَصَد مِنُْهنَّ اْلَخْيَر َلْم ُيْمنَْع مِنُْه, َوإِْن َظَهَر مِنُْهنَّ َغيُْر َذلَِك َمنََعُهنَّ َقاَل َأُبو َبْكٍر: 

 .
 
افِِعي , َوالشَّ   اهـمِنُْه, إاِلَّ اْلَعُجوَز اْلَكبِيَرَة, َفإِنََّها َتْخُرُج َكَما َقاَل َمالِك 

 يخاطب هبا من يخاطب بالجمعة.الثاين: 

 .النساء, والمسافرون, وهذا قول اإلمام مالك فيخرج منها 

وذهب الكوفيون إلى مخاطبة النساء يف هذه الصالة, إال أهنن يصليها أفذاًذا وال 

 يجوز لهن صالة الجماعة.

 والقول األول هو الراجح لداللة األدلة عليه.

ْمَس »: ملسو هيلع هللا ىلصوفيه قال النبي  من حديث عائشة ففي الصحيحين:  َوالَقَمَر َّلَ إ نَّ الشَّ

َباَدُه, َفإ َذا َرأَ  َما ع  ْن آَيات  اهَّلل  ُير يه  نَُّهَما آَيَتان  م 
, َوَلك   َأَحٍد َوَّلَ ل َحَيات ه 

َفان  ل َمْوت  ْيُتْم َيْخس 

َلَة   َك, َفاْفَزُعوا إ َلى الصَّ
 .(1) «َذل 

 لكن هل يجب عليهن الخروج إلى الصالة؟ 

 ذلك, وإنما هو من المستحبات يف حق النساء.الذي يظهر أنه ال يجب عليهن 

وألن حضور الجماعة ال يجب على النساء يف المفروضات, ففي غيرها من باب 

 أولى ال يجب عليهن حضورها.

                                                           

 (.801(, ومسلم )1009أخرجه البخاري )( 1)
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  :حكم من فاته صالة الكسوف مع اإلمام 

 أي هل يصليها لوحده؟

 اختلف أهل العلم يف ذلك إلى قولين: 

ان الكسوف باقًيا, ويدل على ذلك عموم األدلة يصليها وحده إن كالقول األول: 

َفان  ل َمْوت  َأَحٍد, َوََّل »المتقدمة وفيها:  ْن آَيات  اهَّلل , ََّل َيْخس  ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتان  م  إ نَّ الشَّ

ََلة   لصَّ
, َفإ َذا َرَأْيُتُموَها َفاْفَزُعوا ل   .«ل َحَيات ه 

 ام وهو أفضل, أو صلى لوحده.وهو مخاطب هبذا الحديث, سواء صلى مع اإلم

 أما إذا كان الكسوف قد تجلى فال يلزمه القضاء.

 وقد تقدمت المسألة.

ال يلزم أن يصلي وحده, وهو أصل مالك يف أن السنة ال تقضى القول الثاين: 

 بفواهتا, أو وقتها.

 والراجح أنه إن كان الوقت باقًيا, فإنه يصليها لوجوهبا عليه.

 دوث اآليات: حكم الصالة عند ح 

 .له أثر ابن عباس  وقد ذكر المصنف 

 وقد اختلف فيه العلماء إلى قولين: 

يصلي لجميع اآليات, سواء كان ذلك كسوف, أو زالزل, أو الرياح شديدة األول: 

 والظلمة, وتساقط الكواكب.

 وهذا القول مروي عن أصحاب الرأي.

 إسحاق.وذهب الحنابلة إلى أنه يصلي لزالزل, وكذا 

إ نَّ »واستدلوا على ذلك باألحاديث المتقدمة يف الفزع يف صالة الكسوف, وفيها: 

, َفإ َذا َرَأْيُتُموَها  َفان  ل َمْوت  َأَحٍد, َوََّل ل َحَيات ه  ْن آَيات  اهَّلل , ََّل َيْخس  ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتان  م  الشَّ
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ََلة   لصَّ
 .«َفاْفَزُعوا ل 

 .المعاد, وما أشبه ذلك من آيات اهلل وكذلك الزلزلة, وقالوا: 

وذهب اآلدمي: إلى أنه يصلي لرمي الكواكب, والصواعق, واألمطار الغزيرة, 

 .وحكاه عن أبي موسى 

 لزلزلة يف البصرة. قد صلى ابن عباس وقال أهل الرأي: 

 وهو ما ذهب إليه اإلمام مالك, واإلمام الشافعي رحمة اهلل عليهما.القول الثاين: 

لم يصِل لغيره,  ملسو هيلع هللا ىلصهو أنه ال يصلي لشيء من اآليات سوى الكسوف؛ ألن النبي و

 وقد كان يف عصره بعض اآليات.

 .وكذلك خلفاؤه الراشدون 

 للكسوف فقط. ىإنما صل ملسو هيلع هللا ىلصوالراجح هو القول الثاين, أن النبي 

فقد أخرجه ابن المنذر يف األوسط, وهو صحيح عنه  وأما فعل ابن عباس 

 .موقوًفا, ولكن هذا اجتهاد منه 

  ثابت يف هذه العبادة. ملسو هيلع هللا ىلصواألصل يف العبادة التوقيف حتى يأيت دليل عن النبي 

إتحاف النبالء يف أحكام "وأما قولهم: فيصلي للمطر, فقد ذكرنا يف كتابنا: 

 ."االستسقاء

 لت ترك العمل, ومن ذلك الصالة.كان إذا تخي ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

  :قراءة اإلمام يف صالة الكسوف 

 أنه قرأ سورة معينة من القرآن يف صالة الكسوف. ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن النبي 

 فبقي عليه أنه يقرأ بما شاء من القرآن, وبما تيسر له منه, والمشروع فيها اإلطالة.

 .إلمام العثيمين وهذا اختيار ا
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  صالة الكسوف عن بقية الصلوات: ذكر ما تتميز به 

 زيادة ركوع يف كل ركعة عن الركوع األول.األول: 

 أن فيها بعد الركوع قراءة مرة أخرى.الثاين: 

 إطالة القراءة فيها, وكذلك الركوع, والسجود.الثالث: 

 الجهر فيها بالقراءة لياًل, أو هناًرا.الرابع: 

الكسوف, الذكر, واالستغفار,  ُيشرع إذا انتهت الصالة ولم يتجلىالخامس: 

 والتكبير, والعتق.

 وهذا فرق خارج عن نفس الصالة, لكنه فرق صحيح.

 أفاده اإلمام العثيمين كما يف الشرح الممتع.

وهو مما يضاف على ما ذكر من الفوارق, أن الفاتحة ُتقرأ مرتين يف ركعة السادس: 

 واحدة, أي يف كل قيام من الركعة.

 للكسوف:  ملسو هيلع هللا ىلصصالة النبي 

  كسوفات؟  ملسو هيلع هللا ىلصكم صلى النيب 

ِحيِم, َقاَل: َأْنَبَأَنا اْبُن ُعَييْنََة, َعْن : قال اإلمام النسائي  َأْخَبَرَنا َعْبَدُة ْبُن َعبِْد الرَّ

َصلَّى ف ي ُكُسوٍف ف ي  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  », َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد, َعْن َعْمَرَة, َعْن َعائَِشَة 

ة  َزْمَزَم َأْرَبَع َرَكَعاٍت ف ي َأْرَبع  َسَجَداٍت   .(1) «ُصفَّ

 ا َما (: 701( برقم )2/211خيص الحبير )ال الحافظ ابن حجر يف التلق َوَأمَّ

ِحيِم َعْن اْبِن ُعَيْينََة َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد َعْن ُعْمَرَة َعنْ    َعْن َعْبَدَة ْبِن َعْبِد الرَّ
 َرَواُه النََّسائِي

َفة  َزْمَزَم َأْرَبَع َرَكَعاٍت ف ي َأْرَبع  َسَجَداٍت »: ملسو هيلع هللا ىلصَعائَِشَة َأنَُّه   . «َصلَّى ف ي ُكُسوٍف ف ي ص 

  َعَلى َأنَُّه 
.  ملسو هيلع هللا ىلصاْحَتجَّ بِِه النََّسائِي ٍة َوفِيِه َنَظر   َصلَّى َصاَلَة اْلُكُسوِف َأْكَثَر مِْن َمرَّ

                                                           

 (.1477أخرجه النسائي )( 1)
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ِه َزْمَزَم َكَذا ُهَو ِعنَْد ُمْسلٍِم  اَظ َرَوْوُه َعْن َيْحيَى ْبِن َسِعيٍد بُِدوِن َقْولِِه فِي َصفِّ َنَّ اْلُحفَّ
ِ
أل

 َأْيًضا َفهَ 
ِّ
, َوَاهلُل َأْعَلُم. َوالنََّسائِي ة  َياَدُة َشاذَّ  اهـِذِه الزِّ

  وقال العماد ابن كثير : :د النسائي فيما نقله عنه السيوطي والسندي تفرَّ

ة زمزم» قوله:عن َعبْدة ب لم ُيَصل  ملسو هيلع هللا ىلص, وهو وهم بال شك, فإنَّ رسول اهلل «يف ُصفَّ

ة واحدة بالمدينة يف المسجد, هذا هو الذي ذكره الشافعي وأحمد  الكسوف إال َمرَّ

 والبخاري والبيهقي وابُن عبد الرب. 

وأما الحديُث هبذه الزيادة؛ فُيْخشى أن يكون الوهم من عبدة, فإنه َمْرَوزي, نزل 

عليه الوهم؛  دمشق, ثم صار إلى مصر, فاحتمل أن النسائي سمعه منه بمصر, فدخل

 ألنه لم يكن معه كتاب. 

 ـاهبطريق آخر من غير هذه الزيادة.  اوقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيًض 

 :إال  ملسو هيلع هللا ىلصلم يحصل الكسوف يف عهد النبي  قال أبو حممد وفقه اهلل تعاىل

 مرة واحدة, يوم مات إبراهيم عليه السالم بنص األحاديث.

 كسوف القمر.ولم ينقل خالف يف ذلك, وكذا 

يف الشرح الممتع االتفاق بأنه لم يحصل الكسوف إال مرة  بل قد نقل العثيمين 

 واحدة.

وكل هذه الروايات التي تخالف ما يف الصحيحين ال تثبت, أعلها أهل العلم, 

, أو حديث , أو من حديث علي بن أبي طالب سواء ما جاء عن ابن عباس 

 .جابر بن عبد اهلل 

الكسوف إال مرة واحدة يف حياته, فال يمكن حملها على  لم يصل ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي 

 تعدد الصالة.

والثابت هو ما ثبت يف الصحيحين يف الكيفية المشهورة, ركعتان يف كل ركعة 
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 .ملسو هيلع هللا ىلصركوعين, وما عدا ذلك لم يثبت عن النبي 

 , وغيرهما.وعائشة وجابر بن عبد اهلل, كما يف حديث ابن عباس, 

صالة الكسوف  ملسو هيلع هللا ىلصألنه كما تقدم لم يصِل النبي ال معدل عنها,  وهي الهيئة التي

 .إال مرة واحدة

 : بأن هذه الروايات تحمل على تعدد الكيفيات يف صالة الكسوف.يقالحتى ال 

 .هو الثقفي : «وعن المغيرة بن شعبة » قوله:

 يف بعض غزواته. ملسو هيلع هللا ىلصوقد خدم النبي 

 كان من دهاة العرب.

, َقاَل:(: 3/09يف سيره ) ذكر اإلمام الذهبي 
ِّ
ْعبِي ُدَهاُة الَعَرِب َأْرَبَعة :  َعِن الشَّ

و:  ا َعْمر  ا ُمَعاِوَيُة: َفلأِلََناِة َوالِحْلِم؛ َوَأمَّ , َفَأمَّ و, َوالُمِغْيَرُة, َوِزَياد  ُمَعاِوَيُة, َوَعْمر 

: ا ِزَياد  ِغْيِر َوالَكبِْيِر. َفلِْلُمْعِضالَِت؛ َوالُمِغْيَرُة: لِلُمَباَدَهِة؛ َوَأمَّ  َفلِلصَّ

 هو قيس بن سعد بن عبادة بن ديلم األنصاري.وقيس: 

أبو سفيان بن صخر بن ن كان يعد من دهاة العرب أيًضا: وذكر الذهبي أيًضا مم

 , والد معاوية, وذكر غيرهم.حرب 

انكسفت, كسفت, خسفت, انخسفت, كلها يقال: : «انكسفت الشمس» قوله:

 وتطلق على الشمس وعلى القمر أيًضا.بمعنى واحد, 

 . ملسو هيلع هللا ىلصيف زمنه  :أي «ملسو هيلع هللا ىلصعلى عهد رسول اهَّلل » قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصوذلك لما مات ابنه إبراهيم بن محمد : «يوم مات إبراهيم» قوله:

 .ملسو هيلع هللا ىلصكانت هي مارية القبطية المصرية, التي أهداها المقوقس للنبي وأمه: 

 وعمره ثمانية عشر شهًرا. ملسو هيلع هللا ىلصوقد مات إبراهيم ابن النبي 

يُم », َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة : كما ثبت ذلك يف سنن أبي داود  َماَت إ ْبَراه 
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ا َفَلْم ُيَصلِّ َعَلْيه  َرُسوُل ا َيَة َعَشَر َشْهر 
َم, َوُهَو اْبُن َثَمان  يِّ َصــلَّى اهَّللُ َعَلْيه  َوَسلَّ

هَّلل  اْبُن النَّب 

 .(1) «ملسو هيلع هللا ىلص

 .أنه صلى عليه لما مات ملسو هيلع هللا ىلصولم يثبت عن النبي 

 ومن هذا جوز بعض أهل العلم ترك الصالة على الطفل.

َلَُم, َقاَل َرُسوُل », َقاَل: من حديث الَبَراَء : مسلمفي ف  السَّ
يُم َعَلْيه  َي إ ْبَراه  ا ُتُوفِّ َلمَّ

ي الَجنَّة  : »ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل  
ا ف  ع 

 .(2) «إ نَّ َلُه ُمْرض 

  على إبراهيم عند موته:  ملسو هيلع هللا ىلصبكاء النيب 

َدَخْلنَا َمَع », َقاَل: من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك ذلك يف الصحيحين:  جاءكما 

َلَُم, َفَأَخَذ َرُسوُل اهَّلل   ملسو هيلع هللا ىلصَرُسول  اهَّلل    السَّ
يَم َعَلْيه  ْبَراه   

 
ا ْل ْئر 

, َوَكاَن ظ  َعَلى َأب ي َسْيٍف الَقْين 

, َفَجَعَلْت  ملسو هيلع هللا ىلص ه  يُم َيُجوُد ب نَْفس  َك َوإ بَْراه 
ُه, ُثمَّ َدَخْلنَا َعَلْيه  َبْعَد َذل  يَم, َفَقبََّلُه, َوَشمَّ

إ ْبَراه 

ْحَمن  ْبُن َعْوٍف  ملسو هيلع هللا ىلصَعْينَا َرُسول  اهَّلل   , َفَقاَل َلُه َعْبُد الرَّ
َفان  : َوَأْنَت َيا َرُسوَل اهَّلل ؟ َتْذر 

َها َرْحَمةٌ َيا ابْ »َفَقاَل:  إ نَّ الَعْيَن َتْدَمُع, »: ملسو هيلع هللا ىلص, ُثمَّ َأْتَبَعَها بُِأْخَرى, َفَقاَل «َن َعْوٍف إ نَّ

يُم َلَمْحُزوُنونَ  َراق َك َيا إ ْبَراه  ا ب ف   .(3) «َوالَقْلَب َيْحَزُن, َوَّلَ َنُقوُل إ َّلَّ َما َيْرَضى َربُّنَا, َوإ نَّ

يف زمن لما كانوا يعتقدونه : «إبراهيم فقال الناس: انكسفت الشمس لموت» قوله:

الجاهلية, حيث كانوا يظنون أن الشمس والقمر ال ينكسفان إال لموت عظيم, أو 

 لحياة عظيم ووالدته.

 : مسلمفي ف
ِ
َفان  », َقاَل: من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل ْمَس َواْلَقَمَر ََّل َيْخس  إ نَّ الشَّ

 ُير يُكُموُهَما, َفإ َذا َخَسَفا َفَصلُّوا َحتَّى , َوإ  "إ َّلَّ ل َمْوت  َعظ يمٍ 
ْن آَيات  اهَّلل  ُهَما آَيَتان  م  نَّ

                                                           

 (.  1111(, وحسنه اإلمام الوادعي رحمه اهلل يف الصحيح المسند )3197أخرجه أبو داود )( 1)

 (.1392) أخرجه البخاري( 2)

 (.2310(, ومسلم )1303أخرجه البخاري )( 3)
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 .(1)«َتنَْجل يَ 

 إنكار المنكر. وفيه: «ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهَّلل » قوله:

ْن آَيات  اهَّلل» قوله: ْمَس َواْلَقَمَر آَيَتان  م  َكَما َقاَل اهلل من اآليات الكونية,  :أي «إ نَّ الشَّ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ}سبحانه وَتَعاَلى: 

 .[37:]فصلت {ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .أي العالمات الدالة على عظم قدرته ووحدانيتهوالمراد باآليات: 

َفان  » قوله:  هو ذهاب النور.الكسوف: : «ََّل َينَْكس 

دليل إلى ما ذهب إليه المحققين من أهل العلم على أن الكسوف  وفيه:

 والخسوف كالهما يطلق على الشمس والقمر جميًعا.

 خسفت الشمس, وكسفت الشمس.فيقال: 

 خسفت القمر, وكسفت القمر.ويقال: 

ال ينكسفان لموت أحد من الناس, وال  :أي «ل َمْوت  َأَحٍد َوََّل ل َحَيات ه  » قوله:

أزاح عنهم العقيدة الباطلة التي كانت يف  ملسو هيلع هللا ىلصينكسفان لحياة أحد من الناس, فالنبي 

 الجاهلية وعلقت يف أذهاهنم.

رأيتم الكسوف بأنفسكم وتحقق لكم ذلك, وليس  :أي «َفإ َذا َرَأْيُتُموُهَما» قوله:

 بخرب المخرب بأنه سيقع كسوف.

  يشرع يف صالة الكسوف اعتماًدا على اإلعالن: حكم من 

الحديث خطأ من يشرع يف صالة الكسوف اعتماًدا على اإلعالن, قبل أن  ويف

 يتحقق دخول الكسوف.

                                                           

 (.804أخرجه مسلم )( 1)
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َف » قوله:  .«َفاْدُعوا اهَّللَ َوَصلُّوا, َحتَّى َتنَْكش 

 

  :ذكر السنن يف صالة الكسوف 

    الصالة.األولى: 

 الدعاء.الثانية: 

    التكبير.الثالثة: 

 االستغفار.الرابعة: 

    العتق.الخامسة: 

 الصدقة.السادسة: 

 . فهو وقت عبادة هلل 

يث  َأب ي َبْكَرَة » قوله: ْن َحد  يِّ م  َفَصلُّوا َواْدُعوا َحتَّى ُيْكَشَف َما : » -َول ْلُبَخار 

وقد جاء أيًضا عن جابر بن سمرة, وعائشة, وابن عمر, وابن عمرو, وابن : «ب ُكمْ 

 .أجمعين, هبذا اللفظ الذي تقدم  عباس, وجابر, 

 .جمع من الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصألهنا خطبة تناقلها عن النبي 
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 الجهر بالقراءة في صالة الكسوف

يَّ »:  َعائَِشةَ  َوَعنْ ) – 002
,  َجَهَر ف ي َصََلة  اْلُكُسوف   - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  َراَءت ه  ب ق 

,  .ُمتََّفق  َعَلْيِه, َوَهَذا َلْفُظ ُمْسلِمٍ  .(1) «َوَأْرَبَع َسَجَداٍت  َفَصلَّى َأْرَبَع َرَكَعاٍت ف ي َرْكَعَتْين 

َعةٌ »َوفِي ِرَواَيٍة َلُه:  ََلُة َجام  ي: الصَّ
ا ُينَاد  ي 

 (.(2) «َفبََعَث ُمنَاد 

  الشرح: 

لبيان سنية الجهر بالقراءة يف صالة الكسوف, وسيأيت    الحديث ق المصنف سا

 خالف أهل العلم فيها. إن شاء اهلل 

يَّ َوَعْن َعائ َشَة »  قوله:
َراَءت ه   - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ النَّب   .«َجَهَر ف ي َصََلة  اْلُكُسوف  ب ق 

 فهذا هو ما يستدل به على الجهر يف صالة الكسوف.

, َوَأْرَبَع َسَجَداٍت » قوله: يف كل ركعة  :أي «َفَصلَّى َأْرَبَع َرَكَعاٍت ف ي َرْكَعَتْين 

 ركوعان وسجودان.

 فيها أربع ركوعات, وأربع سجدات. ملسو هيلع هللا ىلصفكانت صالته 

ا ُينَاد ي: » قوله: ي 
َواَيٍة َلُه: َفَبَعَث ُمنَاد  َعةٌ "َوف ي ر  ََلُة َجام   .«"الصَّ

 ْبِن َعْمٍرو بن العاص وثبت يف الصحيحين أيًضا: 
ِ
ا », َقاَل: من حديث َعْبِد اهلل َلمَّ

ْمُس َعَلى َعْهد  َرُسول  اهَّلل   َعةٌ  ملسو هيلع هللا ىلصَكَسَفت  الشَّ َلََة َجام  َي إ نَّ الصَّ
 .(3)«ُنود 

  :حكم النداء بالصالة جامعة يف صالة الكسوف 

                                                           

 .(801)ومسلم  (,1010)أخرجه البخاري ( 1)

 عن عبد اهلل بن عمرو رضي       (810), ومسلم (1040), واتفقا عليه, البخاري (801)أخرجه مسلم ( 2)

 اهلل عنهما.     

 (.810)(, ومسلم 1040أخرجه البخاري )( 3)
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 يستحب ذلك لما ثبت يف هذه األحاديث.و

وصالة االستسقاء, فإنه ال نداء فيهما, وقد تقدمت وهذا بخالف صالة العيد, 

 المسألة يف باب العيدين.
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 كيفية صالة الكسوف 

يِّ »َقاَل:  --اْبِن َعبَّاٍس َوَعِن ) – 003
 النَّب 

ْمُس َعَلى َعْهد   - ملسو هيلع هللا ىلص -اْنَخَسَفت  الشَّ

, ُثمَّ َرَفعَ  يَل  ا َطو  , ُثمَّ َرَكَع ُرُكوع 
ْن ق َراَءة  ُسوَرة  اْلَبَقَرة  ا م  , َنْحو  يَل  ا َطو  َيام 

 َفَصلَّى, َفَقاَم ق 

ُكوع   , َوُهَو ُدوَن الرُّ يَل  ا َطو  , ُثمَّ َرَكَع ُرُكوع 
ل  َيام  اْْلَوَّ

يَل  َوُهَو ُدوَن اْلق  ا َطو  َيام 
َفَقاَم ق 

ل   , اْْلَوَّ يَل  ا َطو  , ُثمَّ َرَكَع ُرُكوع 
ل  َيام  اْْلَوَّ

, َوُهَو ُدوَن اْلق  يَل  ا َطو  يَام 
, ُثمَّ َسَجَد, ُثمَّ َقاَم ق 

يَل   ا َطو  َيام 
, ُثمَّ َرَفَع, َفَقاَم ق 

ل  ُكوع  اْْلَوَّ , ُثمَّ َرَكَع (1) َوُهَو ُدوَن الرُّ
ل  َيام  اْْلَوَّ

, َوُهَو ُدوَن اْلق 

ا  ْمُس ُرُكوع  , ُثمَّ َسَجَد, ُثمَّ اْنَصَرَف َوَقْد َتَجلَّت  الشَّ
ل  ُكوع  اْْلَوَّ , َوُهَو ُدوَن الرُّ يَل   .«َطو 

 (.(2) اْلُبَخاِريِّ  ُمتََّفق  َعَليِْه, َواللَّْفظُ  ."َفَخَطَب النَّاَس "

ْمُس َثَماَن »: )َوفِي ِرَواَيٍة لُِمْسلِمٍ  – 004 يَن َكَسَفت  الشَّ َرَكَعاٍت ف ي َأْرَبع  َصلَّى ح 

 (.(3) «َسَجَداٍت 

 َوَعْن ) – 000
ٍّ
 (.(4) مِْثُل َذلَِك  --َعلِي

تَّ َرَكَعاٍت ب أَْرَبع  َسَجَداٍت »:  -َجابٍِر  َعنْ : َوَلهُ ) – 001
 (.(4) «َصلَّى س 

َبِي َداُودَ ) – 007
ِ
 ْبِن َكْعٍب : َعْن َوأل

ِّ
َصلَّى, َفَرَكَع َخْمَس َرَكَعاٍت »: -- ُأَبي

                                                           

 ليست يف المخطوط. ((1

 .(807)ومسلم  (,1002)أخرجه البخاري ( 2)

وسنده ضعيف لعنعنة حبيب بن أبي ثابت, ثم هي رواية شاذة مخالفة لما يف  (,809)أخرجه مسلم ( 3)

 الصحيحين.

وكان  :(333)ولم يسق لفظه, وهو ضعيف شاذ كسابقه, قال البيهقي يف الصغرى  (809)أخرجه مسلم ( 4)

محمد بن إسماعيل البخاري رحمه اهلل يقول: أصح الروايات عندي يف صالة الكسوف أربع ركعات يف أربع 

 سجدات. 

أخرجه مسلم « أربع ركعات وأربع سجدات»والمحفوظ عن جابر  ,وهو لفظ شاذ (804)أخرجه مسلم ( 4) 

 , وهو الموافق لرواية غيره؛ مما اتفق عليه الشيخان.(804)
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ْثَل َذل َك  , َوَفَعَل ف ي الثَّان َية  م   (.(1) «َوَسَجَد َسْجَدَتْين 

  --اْبِن َعبَّاٍس  َوَعنِ ) – 009
 
َعَلى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َما َهبَّْت ِريح  َقط  إاِلَّ َجَثا النَّبِي

  .(2) «َرْحَمة , َوََّل َتْجَعَلَها َعَذاب االلَُّهمَّ اْجَعْلَها »ُرْكَبَتْيِه, َوَقاَل: 
 
َبَرانِي  َوالطَّ

 
افِِعي  (.َرَواُه الشَّ

تَّ َرَكَعاٍت, َوَأْرَبَع َسَجَداٍت, َوَقاَل:»: -- )َوَعنْهُ  – 008
ُه َصلَّى ف ي َزْلَزَلٍة س   َأنَّ

  .(3) «"َهَكَذا َصََلُة اْْلَيات  "
 
 (.َرَواُه اْلَبْيَهِقي

010 – ( 
 
افِِعي   : َعنْ َوَذَكَر الشَّ

ٍّ
 (.ُدوَن آِخِرهِ ( 4) مِْثَلهُ  –  -َعلِي

 الشرح: 

 .ساق المصنف األحاديث لبيان كيفية صالة الكسوف

 .وهو أبو العباس, عبد اهلل بن عباس : «َوَعن  اْبن  َعبَّاٍس » قوله:

 , وترجمان القرآن, وحرب هذه األمة.ملسو هيلع هللا ىلصابن عم النبي 

                                                           

فحديثه  ,وقد خالف ما يف الصحيحين ,ويف إسناده أبو جعفر الرازي ضعيف (1192)ه أبو داود أخرج( 2)

 . (214وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف ضعيف أبي داود )منكر. 

-11/213)« الكبير»والطرباين يف  (,1/203)« األم»ويف  (,037)« المسند»أخرجه الشافعي يف ( 3)

عن ابن عباس, ولكن لم يأت عن عكرمة  ,من طريق عكرمة (,877)« الدعاء»ويف  (,11033/برقم214

ويف إسناد الطرباين الحسين بن  ,إال من طريق ضعيف أو مرتوك, ويف إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وقد كذب

لباين وضعفه اإلمام األوال استشهاًدا.  ,فالحديث ال يثبت ال اعتماًدا ,قيس أبو علي الرحبي وهو مرتوك

 .  (4217رحمه اهلل يف الضعيفة )

ويف سنده محمد بن الحسين «. هو عن ابن عباس ثابت: »وقال (,1392)« الكربى»أخرجه البيهقي يف ( 4)

روى عنه ابن عدي عدة «: اللسان»وقال الدارقطني: ليس به بأس وقال الحافظ يف  ,كذبه ابن ناجية ,القطان

بسند صحيح؛ أن ابن  (9322)« المصنف»خرجه ابن أبي شيبة يف أحاديث يخالف يف أسانيدها. ولكن أ

. وأخرجه عبد الرزاق يف مصنفه "وست ركوعات ,صلى هبم يف زلزلة كانت أربع سجدات فيها"عباس: 

 وهو موقوف صحيح. (,4828)

ا": وقال عقبهوال يصح من طريق الشافعي بالًغا.  (1391)أخرجه البيهقي يف الكربى ( 1) َوَلْو ": فِِعي  َقاَل الشَّ

 ."َثَبَت َهَذا اْلَحِديُث ِعنَْدَنا َعْن َعلِيٍّ َرِضَي اهلُل َعنُْه َلُقْلنَا بِهِ 
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ْمُس  َقاَل:» قوله: وهذا دليل على أن انخسفت هي بمعنى : «اْنَخَسَفت  الشَّ

 انكسفت.

يِّ » قوله:
 النَّب 

 وكان كسوًفا كلًيا, وليس بجزئي.: «ملسو هيلع هللا ىلص -َعَلى َعْهد 

يُّ », َأنََّها َقاَلْت: من حديث َأْسَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر : مسلمالبخاري و فيف
َع النَّب  َفز 

ا  ملسو هيلع هللا ىلص ْمُس  -َيْوم  , َفَقاَم  -َقاَلْت: َتْعن ي َيْوَم َكَسَفت  الشَّ َك ب ر َدائ ه  ا َحتَّى ُأْدر  ْرع 
َفَأَخَذ د 

يَّ 
ا َأَتى لَْم َيْشُعْر َأنَّ النَّب  , َلْو َأنَّ إ ْنَسان  يَل  ا َطو  َيام 

لنَّاس  ق 
ُه َرَكَع,  -َرَكَع  ملسو هيلع هللا ىلصل  َث َأنَّ َما َحدَّ

َيا ْن ُطول  اْلق   .(1)«م  م 

ْن ق َراَءة  ُسوَرة  اْلَبَقَرة  » قوله: ا م  , َنْحو  يَل  ا َطو  َيام 
لم يسمع ابن : «َفَصلَّى, َفَقاَم ق 

 يف صالة الكسوف, ولكنه قدر القراءة تقديًرا. ملسو هيلع هللا ىلصما قرأ النبي  عباس 

يَل  » قوله: ا َطو  َيام 
, ُثمَّ َرَفَع َفَقاَم ق  يَل  ا َطو  , ُثمَّ ُثمَّ َرَكَع ُرُكوع 

ل  َيام  اْْلَوَّ
َوُهَو ُدوَن اْلق 

ل   ُكوع  اْْلَوَّ , َوُهَو ُدوَن الرُّ يَل  ا َطو   .«َرَكَع ُرُكوع 

 .كما هو موضح يف حديث ابن عباس, وعائشة, وجابر بن عبد اهلل 

 .طوياًل  اسجودً  :أي «ُثمَّ َسَجَد » قوله:

 ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص في الصحيحين: ف
ِ
ا », َأنَُّه َقاَل: من حديث َعْبِد اهلل َلمَّ

ْمُس َعَلى َعْهد  َرُسول  اهَّلل   َعة , َفَرَكَع َرُسوُل اهَّلل  ملسو هيلع هللا ىلصاْنَكَسَفت  الشَّ ََلَة َجام  َي ب الصَّ
, ُنود 

ْمس   ملسو هيلع هللا ىلص ي َسْجَدٍة, ُثمَّ ُجلَِّي َعن  الشَّ
ي َسْجَدٍة, ُثمَّ َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَتْين  ف 

. «َرْكَعَتْين  ف 

, َكاَن َأْطَوَل مِنْهُ َفَقاَلْت َعائَِشُة  , َواَل َسَجْدُت ُسُجوًدا َقط   .(2)«: َما َرَكْعُت ُرُكوًعا َقط 

, وَ » قوله: يَل  ا َطو  َيام 
, َوُهَو ُثمَّ َقاَم ق  يَل  ا َطو  , ُثمَّ َرَكَع ُرُكوع 

ل  َيام  اْْلَوَّ
ُهَو ُدوَن اْلق 

, ُثمَّ َرَكَع ُرُكو
ل  َيام  اْْلَوَّ

, َوُهَو ُدوَن اْلق  يَل  ا َطو  َيام 
[, ُثمَّ َرَفَع, َفَقاَم ق 

ل  ُكوع  اْْلَوَّ ا ُدوَن الرُّ ع 

                                                           

 (.801أخرجه مسلم )( 1)

 (.810(, ومسلم )1001أخرجه البخاري )( 2)
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يَل    .«َطو 

 يقرأ يف كل قيام بالفاتحة وبما تيسر معها.

ْمُس. » قوله: , ُثمَّ َسَجَد, ُثمَّ اْنَصَرَف َوَقْد َتَجلَّت  الشَّ
ل  ُكوع  اْْلَوَّ َوُهَو ُدوَن الرُّ

 .خطبهم خطبة واحدة على ما سيأيت إن شاء اهلل  :أي «َفَخَطَب النَّاَس 

َواَيٍة ل ُمْسل ٍم: » قوله: ْمُس َثَماَن َرَكَعاٍت ف  "َوف ي ر  يَن َكَسَفت  الشَّ ي َأْربَع  َصلَّى ح 

 .«"َسَجَداٍت 

 لف ما ثبت يف الصحيحين من أهنا ركعتين فقط, يف اكل هذه الروايات التي تخ

 .كما تقدم  ملسو هيلع هللا ىلصكل ركعة ركوعين وسجودين, روايات معلولة, وال تثبت عن النبي 

 وقد حاول بعض أهل العلم الجمع بين الروايات: 

 على تعدد الكيفيات.

 أو على طول القراءة.

 غير ذلك.أو على 

ولكن هذا الجمع ال يصح وال يتأتى, ألن بعض هذه الروايات مطعون يف سندها, 

 فلم يثبت.

وما كان منها غير مطعون يف إسنادها, وكان ظاهره الصحة, فهي مخالفة لما اتفق 

 عليه الشيخان.

لم يصِل صالة الكسوف إال مرة واحدة يف  ملسو هيلع هللا ىلصزد على ذلك بما تقدم أن النبي 

 عمره.

أنه لم يضبط عدد من لعله وهم من بعض الرواة, خالف ما يف الصحيحين ففمن 

 الركعات, أو عدد الركوعات, واهلل أعلم.

يُّ "َقاَل:  َوَعن  ابْن  َعبَّاٍس » قوله:
يٌح َقطُّ إ َّلَّ َجَثا النَّب  َعَلى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َما َهبَّْت ر 
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 يف حديث ثابت. ملسو هيلع هللا ىلصلم يرد هذا عن النبي : «"ُرْكَبَتْيه  

 ضعيف جًدا, كما بينا ذلك يف التخريج. فحديث ابن عباس 

 من حديث َعائَِشَة : مسلمويف 
ِّ
يُّ », َأنََّها َقاَلْت: ملسو هيلع هللا ىلص, َزْوِج النَّبِي

إ َذا  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّب 

يُح, َقاَل:   الرِّ
َلْت ب ه , »َعَصَفت  اللُهمَّ إ نِّي َأْسَأُلَك َخْيَرَها, َوَخْيَر َما ف يَها, َوَخْيَر َما ُأْرس 

َلْت ب ه   يَها, َوَشرِّ َما ُأْرس 
َها, َوَشرِّ َما ف  ْن َشرِّ

َماُء, «َوَأُعوُذ ب َك م  , َقاَلْت: َوإَِذا َتَخيََّلِت السَّ

َي َعنُْه, َفَعَرْفُت َذلَِك فِي َتَغيََّر لَ  ْوُنُه, َوَخَرَج َوَدَخَل, َوَأْقبََل َوَأْدَبَر, َفإَِذا َمَطَرْت, ُسرِّ

 ڈ ڎ}َلَعلَُّه, َيا َعائَِشُة َكَما َقاَل َقْوُم َعاٍد:  "َوْجِهِه, َقاَلْت َعائَِشُة: َفَسَأْلُتُه, َفَقاَل: 

 «. [24:]األحقاف {کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

  الصالة للريح والزالزل: حكم 

س هنالك صالة مخصوصة بالريح, أو الزالزل, كما هو الشأن يف الكسوف, ليو

 يف ذلك شيء. ملسو هيلع هللا ىلصفلم يثبت عن النبي 

وثبت عنهم ذلك, ولكن ال يقال بأن فعلهم هذا  وإنما جاء عن بعض الصحابة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصله حكم الرفع إلى النبي 

 ْبِن من طريأخرج ابن أبي شيبة يف مصنفه:  فقد
ِ
, َعْن َخالٍِد, َعْن َعْبِد اهلل

 
ق الثََّقِفي

تُّ  -  -َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس »اْلَحاِرِث, 
ْم ف ي َزْلَزَلٍة َكاَنْت َأْرَبَع َسَجَداٍت ف يَها س  َصلَّى ب ه 

 .(1)«ُرُكوَعاٍت 

, ملسو هيلع هللا ىلصألن المسألة هنا اجتهادية, فيمكن أن يكون فعلهم ليس عن توقيف من النبي 

 اجتهاد منهم, وقياس على صالة الكسوف. وإنما

تَّ َرَكَعاٍت, َوَأْرَبَع َسَجَداٍت »َوَعنُْه: » قوله:
ُه َصلَّى ف ي َزْلَزَلٍة س  َهَكَذا », َوَقاَل: «َأنَّ

                                                           

 (.9333أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه )( 1)
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 «َصََلُة اْْلَيات  
 
 .«. َرَواُه اْلَبْيَهِقي

 وإنما جاء عنه موقوًفا. ,ملسو هيلع هللا ىلصثبت مرفوًعا عن النبي يلم 

 به إال إذا كان إجماًعا, أو لم يخالفه أحد.والموقوف ال يحتج 
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 باب صالة االستسقاء 

 [َباُب َصالِة االْستِْسَقاءِ ]

 الشرح: 

 هو طلب السقيا.االستسقاء: 

 فبيده الخير, وبيده النفع. وتطلب السقيا من اهلل 

 وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې}: كما قال اهلل 

 جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 .[07:]األعراف {ىئ مئ حئ

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ}: ويقول اهلل 

 جح مج يثحج ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ

 .[43:]النور {مخ حخ جخ مح

  قال اإلمام الصنعاين ( 449-1/447يف سبل السالم:)  َوَقْد َعدَّ فِي

 .-ملسو هيلع هللا ىلص -اْلَهْدِي النََّبِويِّ َأْنَواَع اْستِْسَقائِهِ 

ُل:   إَلى اْلُمَصلَّى, َوَصاَلُتُه َوُخْطَبتُُه. - ملسو هيلع هللا ىلص -ُخُروُجُه َفاأْلَوَّ

 .قلت: ودليله حديث عائشة 

 ِمنَْبِر َأْثنَاَء اْلُخْطَبِة.َيْوُم اْلُجُمَعِة َعَلى الْ َوالثَّانِي: 

 الحالة الثالثة: الخروج إلى المصلى بالناس.

ًدا فِي َغْيِر َيْوِم اْلُجُمَعِة َوَلْم اْستِْسَقاُؤُه َعَلى الثَّالُِث:  مِنْبَِر اْلَمِدينَِة اْسَتْسَقى ُمَجرَّ

.  ُيْحَفْظ َعنُْه فِيِه َصاَلة 

ابُِع:   .-  -َأنَُّه اْسَتْسَقى, َوُهَو َجالِس  فِي اْلَمْسِجِد َفَرَفَع َيَدُه َوَدَعا اهلَل الرَّ
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 َخاِرُج َباِب َأنَُّه اْسَتْسَقى ِعنَْد اْلَخامُِس: 
َ
ْوَراِء, َوِهي ْيِت َقِريًبا مِْن الزَّ َأْحَجاِر الزَّ

 اْلَمْسِجِد.

اِدُس:  ا َسَبَقُه اْلُمْشِرُكوَن إَلى اْلَماِء, َوُأِغيَث السَّ  -َأنَُّه اْسَتْسَقى فِي َبْعِض َغَزَواتِِه َلمَّ

ةٍ اْسَتْسَقى فِيَها.  - ملسو هيلع هللا ىلص  اهـفِي ُكلِّ َمرَّ

 قه اهلل تعاىل:قال أبو حممد وف  

 وأكمل هذه األنواع الخروج إلى المصلى والصالة.

 ألن فيها الصالة.ثانًيا:    ألن فيها االجتماع.أواًل: 

 من الشعائر.ألهنا ثالًثا: 

 .أهنا أظهر للخضوع, وللخشوع بين يدي اهلل رابًعا: 

 إلى غير ذلك من األمور.

  ذلك: حكم تكرير صالة االستسقاء عند احلاجة إىل 

 ويجوز أن تكرر صالة االستسقاء حتى ينزل المطر, 

يُّ » , َقاَل: من حديث َعِن اْبِن َمْسُعوٍد  :مسلمفي ف
َكاَن إ َذا َدَعا َدَعا  َملسو هيلع هللا ىلصأن النَّب 

ا... ا, َوإ َذا َسَأَل َسَأَل َثََلث   .(1) «َثََلث 

  :كيفية صالة االستسقاء 

 صالة االستسقاء كصالة النافلة سواء.

 بِْن وغيره:  ما جاء يف سنن أبي داود و
ِ
من طريق ِهَشاُم ْبُن إِْسَحاَق ْبِن َعبِْد اهلل

نَاَنَة, َقاَل: َأْخبََرنِي َأبِي, َقاَل: َأْرَسَلنِي اْلَولِيُد ْبُن ُعْتبََة 
َقاَل ُعْثَماُن اْبُن ُعْقبََة: َوَكاَن  -كِ

 إَِلى اْبِن َعبَّاٍس, َأْسَأُلُه َعْن َصاَلِة َرُسوِل  -َأمِيَر اْلَمِدينَِة 
ِ
ْستِْسَقاِء, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

ِ
فِي اال

ا, َحتَّى َأَتى اْلُمَصلَّى  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسوُل اهَّلل  » ع  ا, ُمَتَضرِّ ع 
َّل  ُمَتَواض  َزاَد ُعْثَماُن,  -ُمَتَبذِّ

                                                           

 (.1784أخرجه مسلم )( 1)
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َفَقا,  نَْبر , ُثمَّ اتَّ
ه , َوَلك ْن َلْم َيَزْل ف ي -َفَرَقى َعَلى اْلم  ,  َوَلْم َيْخُطْب ُخطََبُكْم َهذ  َعاء  الدُّ

, َكَما ُيَصلِّي ف ي اْلع يد   , َوالتَّْكب ير , ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتْين  ع   . (1) «َوالتََّضرُّ

َواُب اْبُن ُعْقَبةَ »َقاَل َأُبو َداُوَد:  , َوالصَّ يِّ
لنَُّفْيل 

ْخَباُر ل   .«َواْْل 

 .وإن كان قد حسنه اإلمام األلباين, ملسو هيلع هللا ىلصفالحديث ضعيف ال يثبت عن النبي 

 فإن يف إسناده هشام بن إسحاق وأبوه, وكالهما ضعيفان.

 فهذا هو القول الصحيح يف هذه المسألة.

 

          

  

                                                           

(, وأحمد 1211(, وابن ماجه )008, 009(, والرتمذي )113/ 3(, والنسائي )1110أخرجه أبو داود )( 1)

 (. 2912(, وابن حبان )300و  218و  230/ 1)
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 كيفية الخروج لالستسقاء

يُّ »َقاَل:  --َعِن اْبِن َعبَّاٍس ) – 011
,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َخَرَج النَّب  َّل  ا, ُمَتَبذِّ ع 

ُمَتَواض 

َل   ا, ُمَتَرسِّ ع  , َلْم َيْخطُْب , (1) ُمَتَخشِّ , َكَما ُيَصلِّي ف ي اْلع يد  ا, َفَصلَّى َرْكَعَتْين  ع  ُمَتَضرِّ

ه   , َوَأبُو َعَواَنَة, َواْبُن ِحبَّانَ , َرَواُه اْلَخْمَسةُ  .(2)« ُخْطَبَتُكْم َهذ  َحُه التِّْرمِِذي   (.َوَصحَّ

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان كيفية الخروج لصالة االستسقاء

 إلى المصلى حتى يصلي صالة االستسقاء. :أي «ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي » قوله:

ا» قوله:  .لربه تعالى: «متواضع 

القول, والفعل, والحال؛ ألنه خارج بين يدي اهلل  يف امتواضعً  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وقد كان 

التذللالتواضع و, يتوسل إليه بالخشوع و. 

َقاَم ف ينَا », َأِخي بَنِي ُمَجاِشٍع, َقاَل: من حديث ِعيَاِض ْبِن ِحَماٍر : مسلمفي ف

يب ا, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّلل  
َليَّ َأْن َتَواَضُعوا َحتَّى ََّل َيْفَخَر »َذاَت َيْوٍم َخط 

إ نَّ اهَّللَ َأْوَحى إ 

 .(3) «َأَحٌد َعَلى َأَحٍد, َوََّل َيْبغ ي َأَحٌد َعَلى َأَحدٍ 

 يف ثياب ليست بثياب زينة؛ ألن هذا أدعى للتواضع. :أي «متبذَّل  » قوله:

                                                           

وعدم  ,التأين يف المشي«: الرتسل»ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع.  «:التبذل( »(1

  العجلة. 

وأحمد  (1211)وابن ماجه  (,008 ,009)والرتمذي  (,1001)والنسائي  (,1110)أخرجه أبو داود ( 2)

وهذا حديث ضعيف, يف سنده «. حديث حسن صحيح», وقال الرتمذي: (2912)وابن حبان  (,2038)

هشام بن إسحاق بن عبد اهلل بن الحارث ضعيف, ثم هو لفظ منكر يخالف ما يف الصحيحين من إطالق أنه 

 (,110(, ويف اإلرواء )1007وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود )صلى ركعتين. 

 . (330يف تحقيقه على الصغرى للبيهقي )وضعفه شيخنا الحجوري 

 (.2910أخرجه مسلم )( 3)
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ا» قوله:  .ملسو هيلع هللا ىلصمظهًرا للخشوع يف مشيه, وهيئته  :أي «متخشع 

 غير مستعجل. :أي «مترسَل  » قوله:

ا» قوله: مظهًرا للضراعة, وهي التذلل عند طلب الحاجة, من  :أي «متضرع 

 , وتكرار الدعاء.اإللحاح على اهلل 

 .كركعتي التطوع: «فصلى ركعتين» قوله:

 ْبَن َزْيٍد األَنَْصاِريَّ  البخاري:في ف
ِ
يُّ », َقاَل: من حديث َعْبَد اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج النَّب 

َداَءهُ  , َوَقَلَب ر  ْبَلَة, َفَصلَّى َرْكَعَتْين   . «إ َلى الُمَصلَّى َيْسَتْسق ي َواْسَتْقَبَل الق 

, َعْن َأبِي َبْكٍر, َقاَل: َقاَل ُسْفَياُن:  َمال  »َفَأْخَبَرنِي الَمْسُعوِدي  يَن َعَلى الشِّ  «َجَعَل الَيم 

(1). 

ي, َفَجَعَل إ لَى النَّاس  َظْهَرُه, َيْدُعو اهَّللَ,  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرَج َرُسوُل اهَّلل  »ولمسلم: 
ا َيْسَتْسق  َيْوم 

َداَءُه, ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَتيْن   َل ر  ْبَلَة, َوَحوَّ
 .«َواْسَتْقَبَل اْلق 

 هذا أصح حديث يف صالة االستسقاء. و

  البخاري اإلمام وقد بوب عليه .يف كتاب االستسقاء 

 يف االستسقاء. ملسو هيلع هللا ىلصباب االستسقاء, وخروج النبي  ـ1

 تحويل الرداء يف االستسقاء. ـ2

 الدعاء يف االستسقاء قائًما. ـ3

 الجهر بالقرآءة يف االستسقاء. ـ4

 ظهره إلى الناس.  ملسو هيلع هللا ىلصكيف حول النبي ـ 0

  صالة االستسقاء ركعتين.ـ 1

 استقبال القبلة يف االستسقاء.ـ 7

                                                           

 (.984(, ومسلم )1029أخرجه البخاري )( 2)
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هذه اللفظة منكرة؛ ألهنا مخالفة لما يف الصحيحين : «العيدكما يصلي يف » قوله:

يف  , ولحديث عائشة  المتقدم  من حديث عبد اهلل بن زيد بن عاصم المازين 

 ., وقد تقدمسنن أبي داود

هشام بن إسحاق وهو مجهول, فهي زيادة  «كما يصلي يف العيد»قوله وقد تفرد ب

 .منكرة

ذهب إلى أن صالة االستسقاء مثل صالة العيد من حسنها من أهل العلم بعض و

الجمهور إلى أنه يكرب مثل تكبيرات العيد, يف األولى بينما ذهب  من حيث العدد

 سبًعا, ويف الثانية خمًسا.

 .«لم يخطب خطبتكم هذه» قوله:

  :وقت خطبة االستسقاء 

 اختلف أهل العلم يف الخطبة هل هي قبل الصالة, أم بعد الصالة؟ إلى أقوال: 

 أهنا قبل الصالة.األول: 

َقاَلْت: َشَكا النَّاُس إَِلى  من حديث َعائَِشَة, اود وغيره: لما ثبت يف سنن أبي د

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ُقُحوَط اْلَمَطِر, َفَأَمَر بِمِ 
ِ
نَْبٍر, َفُوِضَع َلُه فِي اْلُمَصلَّى, َرُسوِل اهلل

 
ِ
, ِحيَن َبَدا َحاِجُب ملسو هيلع هللا ىلصَوَوَعَد النَّاَس َيْوًما َيْخُرُجوَن فِيِه, َقاَلْت َعائَِشُة: َفَخَرَج َرُسوُل اهلل

ْمِس, َفَقَعَد َعَلى اْلِمنَْبِر, َفَكبََّر  ُكْم َشَكْوُتْم َجْدَب », ُثمَّ َقاَل: , َوَحِمَد اهلَل ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ إ نَّ

 َعنُْكْم, َوَقْد َأَمَرُكُم اهَّللُ 
ْئَخاَر اْلَمَطر  َعْن إ بَّان  َزَمان ه 

ُكْم, َواْست  َأْن َتْدُعوُه,  د َيار 

يَب َلُكمْ   .«.. ُثمَّ َأْقَبَل َعَلى النَّاِس َوَنَزَل, َفَصلَّى َرْكَعَتْيِن....,«َوَوَعَدُكْم َأْن َيْسَتج 

 و صريح يف أن الخطبة قبل الصالة.فه

 أنه بعد الصالة.القول الثاين: 

, وهو حديث ضعيف لم واستدلوا على ذلك بما جاء يف حديث ابن عباس 
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 يثبت.

 .والراجح هو القول األول, أن الخطبة قبل الصالة, لصحة حديث عائشة 

أن الواو  , فحمولة علىوما جاء يف بعض طرق حديث عبد اهلل بن زيد المازين 

 فيها ال يقتضي الرتتيب.

 لعلهم كانوا يبدؤوهنا باالستغفار وغيره.: «لم يخطب خطبتكم هذه» قوله:

, كما هو الشأن يف أن خطبة االستسقاء تبدأ بالحمد والثناء على اهلل  :والصحيح

 .ملسو هيلع هللا ىلصسائر خطب النبي 

أنه بدأ خطبة االستسقاء بالتكبير, والحمد هلل رب  ملسو هيلع هللا ىلصفلم يثبت عن النبي 

 العالمين.

          

  



,ملسو هيلع هللا ىلص 
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 «,...قحوط المطر ملسو هيلع هللا ىلص رسول إلى الناس شكا» :حديث

ُقُحوَط  - ملسو هيلع هللا ىلص -َشَكا النَّاُس إ َلى َرُسول  اهَّلل  »َقاَلْت:  --َعائَِشَة  َوَعنْ ) – 012

, َفَخَرَج  ا َيْخُرُجوَن ف يه  ي اْلُمَصلَّى, َوَوَعَد النَّاَس َيْوم 
َع َلُه ف  نَْبرٍ, َفُوض 

اْلَمَطر , َفَأَمَر ب م 

َد اهَّللَ, ُثمَّ َقاَل: 
نَْبر , َفَكبََّر َوَحم 

, َفَقَعَد َعَلى اْلم  ْمس  ُب الشَّ يَن َبَدا َحاج  ُكْم َشَكْوُتْم »ح  إ نَّ

يَب َلُكْم, ُثمَّ َقاَل: اْلَحْمُد  َجَدَب  ُكْم, َوَقْد َأَمَرُكْم اهَّللُ َأْن َتْدُعَوُه, َوَوَعَدُكْم َأْن َيْسَتج 
د َيار 

, ََّل إ َلَه إ َّلَّ اهَّللُ َيْفَعُل َما ُير يُد, ين   َيْوم  الدِّ
, َمال ك  يم  ح  ْحَمن  الرَّ يَن, الرَّ

ه  َربِّ اْلَعاَلم  ُهمَّ  ل لَّ اللَّ

ْل َعَلْينَاأَ  يُّ َوَنْحُن اْلُفَقَراُء, َأْنز 
اْلَغْيَث, َواْجَعْل َما َأْنَزْلَت  ْنَت اهَّللُ, ََّل إ َلَه إ َّلَّ َأْنَت, َأْنَت اْلَغن 

ينٍ  ا إ َلى ح  ة  َوَبََلغ  َل إِ  ,«ُقوَّ  َبَياُض إِبَِطْيِه, ُثمَّ َحوَّ
َ
َلى ُثمَّ َرَفَع َيَدْيِه, َفَلْم َيَزْل َحتَّى ُرِئي

النَّاِس َظْهَرُه, َوَقَلَب ِرَداَءُه, َوُهَو َرافِع  َيَدْيِه, ُثمَّ َأْقبَِل َعَلى النَّاِس َوَنَزَل, َوَصلَّى 

َرَواُه َأُبو َداُوَد َوَقاَل: , (1) «َرْكَعَتْيِن, َفَأْنَشَأ اهلُل َسَحاَبًة, َفَرَعَدْت, َوَبَرَقْت, ُثمَّ َأْمَطَرْت 

 (.َوإ ْسنَاُدُه َجيٌِّد َغر يٌب, »

 الشرح: 

 الحديث: لبيان كثير من أحكام االستسقاء. المصنف ساق 

  فهذا الحديث أجمع حديث يف كيفية صالة االستسقاء, مع ذكر آداهبا.

الشكوى على اإلمام مما ينوب  فيه: «- ملسو هيلع هللا ىلص -َشَكا النَّاُس إ َلى َرُسول  اهَّلل  » قوله:

 .لتسخط على اهلل من االبالد والعباد, وليست هذه الشكوى 

 يصلي هبم صالة االستسقاء.حتى يأذن لهم يف صالة االستسقاء, لولكن 

 قلته, أو عدم نزوله بالمرة.: «قحوط المطرل» قوله:

                                                           

وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف , (2910)بسند حسن, وصححه ابن حبان  (1173)أخرجه أبو داود ( 1)

 .(119اإلرواء )
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 يكفيهم.فقد يحتاج الناس إلى االستسقاء مع وجود بعض المطر؛ ألنه ال 

 وال سيما إذا كان المطر قلياًل وال يفي بالمقصود.

نَْبرٍ » قوله:
 .«َفَأَمَر ب م 

 .مشروعية المنرب لصالة االستسقاء :فيه

 .يخطب عليه يف الُجَمع ملسو هيلع هللا ىلصوهو المنرب الذي كان النبي 

َع َلُه ف ي اْلُمَصلَّى» قوله: يصلي فيه من  ملسو هيلع هللا ىلصوهو المكان الذي كان النبي : «َفُوض 

 .أجل طلب السْقيا

  :ذكر الفرق بني صالة االستسقاء وصالة العيد 

 :من حيث خروج المنرب:  األول 

 يشرع خروج المنرب إلى المصلى يف صالة االستسقاء, بل ويستحب ذلك.

 .من البدع: وإخراج المنرب يف صالة العيدين

 :من حيث الصفة:  الثاني 

عبارة عن ركعتين مثل أي العلم  الصحيح من أقوال أهلأن صالة االستسقاء على 

 نافلة, دون أي تكبير زائد على تكبير اإلحرام, وتكبيرات االنتقال.

فهي عبارة عن ركعتين: يكرب يف األولى سبع تكبيرات, ويف الثانية صالة العيدين: 

 خمس تكبيرات.

 :من حيث الخطبة:  الثالث 

 تكون قبل الصالة.أن الخطبة يف صالة االستسقاء 

 .بعد الصالةصالة العيدين: وتكون 

 :من حيث تحويل الرداء. الرابع 
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 فيستحب لإلمام يف صالة االستسقاء أن يحول ويقلب رداءه.

 فال يستحب ذلك.أما يف صالة العيدين: 

 :من حيث الحكم اخلامس. 

 صالة االستسقاء مستحبة, بل ومتأكدة االستحباب.

ة لمن تجب عليه ا واجبفالصحيح من أقوال أهل العلم أهنأما صالة العيدين: 

 .الجمعة

 متأكدة االستحباب يف حق النساء, ويف حق الصبيان.و

 :من حيث التوقيت:  السادس 

الناس على وقت معين يف يوم يحصل فيها مواعدة بين اإلمام وصالة االستسقاء: 

 معين.

 عند كل الناس. فوقتها معلوم, وزمنها معلوم,أما صالة العيدين: 

 :من حيث زمن األداء. السابع 

 تصح يف أي يوم كان, ويف أي شهر كان, عند الحاجة إليها.فصالة االستسقاء: 

فزمن أداءهما معلوم, عيد الفطر: يف أول يوم من شهر شوال, أما صالة العيدين: 

 وعيد األضحى: يف العاشر من شهر ذي الحجة.

 قاء, وصالة العيدين: ذكر ما تتفق فيه صالة االستس 

 :من حيث وقت األداء. األول 

فكالهما تؤدى يف وقت صالة الضحى, وهو من بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح, 

 أو رمحين, إلى قبيل الزول.

 :من حيث عدد الركعات. الثاني 
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 ن.افكالهما تصلى ركعت

 :من حيث عدم األذان, واإلقامة, والنداء لهما:  الثالث 

ال يشرع فيهما أذان, وال إقامة, وال نداء بقولهم: الصالة جامعة, كما هو فكالهما 

 الشأن يف صالة الكسوف.

ا َيْخُرُجوَن ف يه  » قوله: مشروعية الوعد لليوم الذي يخرج  فيه:: «َوَوَعَد النَّاَس َيْوم 

 فيه.

  :حكم ختصيص يوم حمدد ألداء صالة االستسقاء 

 األثنين, أو يوم الخميس, لصالة االستسقاء. اختلف أهل العلم يف تخصيص يوم

 يف ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصفذهب بعض أهل العلم إلى منع ذلك؛ لعدم ثبوت دليل عن النبي 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك, من حيث أن األثنين والخميس شرع 

فيهما الصيام, فيخرج الناس إلى المصلى يف حال صيامهم, داعين متضرعين إلى اهلل 

 أرجى الستجابة دعائهم., فذلك 

يخرج كل من احتاج إلى السقيا, من الرجال, والنساء, واألطفال, إال أنه ال يكون و

 هنالك اختالط بين الرجال والنساء.

ولكن الذمة بين الناس إذا أرادوا ذلك,  بل ذهب بعض أهل العلم إلى خروج أهل

يف ذلك اليوم ُفتن الناس  ؛ فإذا ما أمطروامليس لإلمام أن يجعل لهم يوًما خاًصا هب

 هبم.

ْمس  » قوله: ُب الشَّ يَن َبَدا َحاج   .«َفَخَرَج ح 

  :وقت صالة االستسقاء 
 ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت صالة االستسقاء, هو وقت صالة العيدين.

 .مع ضعفه, وهبذا الحديث مع ثبوته المتقدم محتجين بحديث ابن عباس 
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أن وقت صالة االستسقاء يف أي وقت كان, من  :المسألةإال أن الصحيح يف هذه  

 ليل أو من هنار, على حسب حاجة الناس للسقيا.

 إال أنه يستحب أن يكون يف النهار, وأن يكون يف غير أوقات الكراهة.

 وقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه بعد الزول للشمس.

, َأنَّ من حديث َأَنَس ْبَن َمالٍِك ن على ذلك بما ثبت يف الصحيحين: مستدلي

 
ِ
َقائِم  َيْخُطُب,  ملسو هيلع هللا ىلصَرُجاًل َدَخَل َيْوَم الُجُمَعِة مِْن َباٍب َكاَن ِوَجاَه الِمنَْبِر, َوَرُسوُل اهلل

 
ِ
ي, َواْنَقَطَعت  »َقائًِما, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَفاْسَتْقَبَل َرُسوَل اهلل َيا َرُسوَل اهَّلل : َهَلَكت  الَمَواش 

يثُنَا, َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل اهَّلل  السُّ  , َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُبُل, َفاْدُع اهَّللَ ُيغ  نَا, اللَُّهمَّ »َيَدْيه 
اللَُّهمَّ اْسق 

نَا ُهمَّ اْسق  نَا, اللَّ
 .(1)«اْسق 

لم يصِل حتى زال  ملسو هيلع هللا ىلصغير أن النبي : «فخرج حين بدا حاجب الشمس» قوله:

 األحاديث األخرى.كما هو معلوم من وقت الكراهة, 

نَْبر  » قوله:
 صعد عليه. ملسو هيلع هللا ىلصأنه كأنه يريد بالقعود هنا: : «َفَقَعَد َعَلى اْلم 

 خطب لالستسقاء قاعًدا. ملسو هيلع هللا ىلصألنه لم يؤثر أن النبي 

 أو أنه قعد على المنرب قبل أن يأيت الناس.

لعدم عد الخطيب يف خطبة االستسقاء كما يقعد يف خطبة الجمعة, قال يسن أن يو

 .النصورود 

َد اهَّللَ » قوله:
دليل للمذهب الصحيح, وهو أن جميع الخطب  فيه:: «َفَكبََّر َوَحم 

 .تفتتح بالحمد والثناء على اهلل 

  قال اإلمام ابن القيم ( 432-1/431يف زاد المعاد :) َوَكاَن َيْفَتتُِح ُخَطبَُه

َها بِاْلَحْمِد لِلَِّه, َوَلْم ُيْحَفْظ َعنُْه فِي َحِديٍث َواِحٍد َأنَُّه َكاَن َيْفَتتُِح ُخْطَبَتِي اْلِعيَدْيِن  ُكلَّ

                                                           

 (.987(, ومسلم )1013أخرجه البخاري )( 1)



,ملسو هيلع هللا ىلص 

 

551 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 بِالتَّْكبِيِر. 

  --َعْن سعد القرظ  "ُسنَنِِه  "َوإِنََّما َرَوى اْبُن َماَجْه فِي 
ِّ
ِن النَّبِي َأنَُّه:  ملسو هيلع هللا ىلصُمَؤذِّ

. َوَهَذا اَل "َكاَن ُيْكثُِر التَّْكبِيَر َبْيَن َأْضَعاِف اْلُخْطَبِة, َوُيْكثُِر التَّْكبِيَر فِي ُخْطَبَتِي اْلِعيَدْينِ "

 َيُدل  َعَلى َأنَُّه َكاَن َيْفَتتُِحَها بِِه.

ْستِْسَقاِء: 
ِ
 َوَقِد اْخَتَلَف النَّاُس فِي اْفتِتَاِح ُخْطَبِة اْلِعيَدْيِن َواال

 ُيْفَتَتَحاِن بِالتَّْكبِيِر. َفِقيَل: 

ْستِْغَفاِر. َوقِيَل: 
ِ
ْستِْسَقاِء بِاال

ِ
 ُتْفَتَتُح ُخْطَبُة اال

 ُيْفَتَتَحاِن بِاْلَحْمِد. َوقِيَل: 

ْساَلِم اْبنُ   َتْيِميََّة:  َقاَل َشْيُخ اإْلِ
ِّ
َنَّ النَّبِي

ِ
َواُب, أل َكلُّ َأْمرٍ ذ ي بَاٍل »َقاَل: )  ملسو هيلع هللا ىلصَوُهَو الص 

 ( «ََّل ُيْبَدُأ ف يه  ب َحْمد  اهَّلل  َفُهَو َأْجَذمُ 

َها بِاْلَحْمِد لِلَِّه.   اهـَوَكاَن َيْفَتتُِح ُخَطَبُه ُكلَّ

ُكْم َشَكْوُتْم َجَدَب د يَ »ُثمَّ َقاَل: " قوله: ُكمْ إ نَّ وهذا إخبار بالحال الذي شكوا : "«ار 

 خشوعهم.نه, حتى يكون أوقع يف تذللهم, وخضوعهم, وم

 ٺ ڀ}: وهذا من قول اهلل : «َوَقْد َأَمَرُكْم اهَّللُ َأْن َتْدُعَوهُ » قوله:

 .[10:]غافر {ٺ

يَب َلُكمْ » قوله:  .{ٺ  ٺٿ}: وهذا من قول اهلل : «َوَوَعَدُكْم َأْن َيْسَتج 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى}: ومن قول اهلل 

 .[191:]البقرة {ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : يف الصحيحينو
ِ
ُل َربُّنَا »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل َينْز 

ُر َيُقوُل: َمْن  ْيل  اْلخ  يَن َيْبَقى ُثُلُث اللَّ ْنَيا ح   الدُّ
َماء  َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُكلَّ لَْيَلٍة إ َلى السَّ
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َر َلهُ  ُرن ي َفَأْغف  يَب َلُه َمْن َيْسَأُلن ي َفُأْعط َيُه, َمْن َيْسَتْغف   .(1) «َيْدُعون ي, َفَأْسَتج 

ينَ ُثمَّ » قوله: ه  َربِّ اْلَعاَلم  يم  ,  َقاَل: اْلَحْمُد ل لَّ ح  ْحَمن  الرَّ ين    ,الرَّ  َيْوم  الدِّ
  «.َمال ك 

وبصفاته, وهذا من أرجى  بين يدي الدعاء, بأسماء اهلل  التوسل إلى اهلل  فيه:

 التوسالت التي يستجاب هبا الدعاء.

 ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى}: كما قال اهلل 

 .[191:]البقرة {ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ}: وقال اهلل 

 .[10:]غافر {ڤ ڤ ٹ ٹ

 چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}: وقال اهلل 

 .[190:]األعراف {ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

بحمده على نعمه الكثيرة التي ال ُتعد, وال ُتحصى,  توسل هلل  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 وبآالئه العظيمة. 

 بربوبيته للعالم العلوي, وللعالم السفلي.  ثم توسل إلى اهلل 

 وتوسل إليه برحمته التي وسعت كل شيء.

 وتوسل إليه بملكه الذي ال يخرج عنه شيء.

بتوحيده له, وبإفراده  توسل إلى اهلل : «ََّل إ َلَه إ َّلَّ اهَّللُ َيْفَعُل َما ُير يُد » قوله:

 بالعبادة دون من سواه, وبذكره وشكره.

 يفعل ما يريد, ال معقب لقضائه, وال راد لحكمه سبحانه وتعالى. فاهلل 

يُّ » قوله:
بألوهيته على  توسل إلى اهلل : «اللَُّهمَّ َأْنَت اهَّللُ, ََّل إ َلَه إ َّلَّ َأْنَت, َأْنَت اْلَغن 

                                                           

 (.709(, ومسلم )1140البخاري ) أخرجه( 1)
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بغناه المطلق  عباده أجمعين, وبإفراده بالعبادة من خلقه الطائعين, وتوسل إلى اهلل 

ن كل الوجوه, فهو الغني عن خلقه أجمعين, وكلهم محتاجون, ومفتقرون التام م

 إليه.

, اهلل بفقرهم, وبحاجتـهم إلى  ملسو هيلع هللا ىلصوهنا توسل النبي : «َوَنْحُن اْلُفَقَراءُ » قوله:

 خضوعهم, وتضرعهم بين يديه سبحانه وتعالى.و

ْل َعَليْنَا اْلَغْيَث » قوله: أنزل علينا المطر الذي فيه الغيث, يغيثهم به من  :أي «َأْنز 

 شدة القحط والحاجة.

ينٍ » قوله: ا إ َلى ح  ة  َوبَََلغ  اجعل فيه بركة؛ ألن المطر إذا  :أي «َواْجَعْل َما َأْنَزْلَت ُقوَّ

 فيه, كان ضرره عظيم على األمة. لم يبارك اهلل 

 من حديث َعائَِشَة  :البخاريفي ف
ِ
َكاَن إَِذا َرَأى الَمَطَر, َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص: َأنَّ َرُسوَل اهلل

ا» ع 
ُهمَّ َصيِّب ا َناف   .(1) «اللَّ

يئ ا»: أبي داود يف لفظ و
 .(2) «اللَُّهمَّ َصيِّب ا َهن 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  }: كما قال اهلل , بالمطر قوم نوح  وقد أهلك اهلل

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 .[14 - 10القمر: ] {ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک      

 ال تفيد الرتتيب. وهذه ثم هنا: : «ُثمَّ َرَفَع َيَدْيه  » قوله:

 . أنه رفع يديه يدعو اهلل فالمعنى: 

 قد رفع يديه عند الدعاء. ملسو هيلع هللا ىلصفلعل النبي 

                                                           

 (.1032أخرجه البخاري )( 1)

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل 3980(, وابن ماجه )0088أخرجه أبو داود )( 2)

(1091 .) 



,ملسو هيلع هللا ىلص 

 

553 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

َي بََياُض إ ب َطْيه  » قوله:
رفع يديه وبالغ يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  يفدليل : «َفَلْم َيَزْل َحتَّى ُرئ 

 ذلك.

  :كيفية رفع اليدين يف دعاء االستسقاء 

 وقد اختلف أهل العلم يف كيفية رفع اليدين: 

 السماء.فذهب بعضهم إلى أن دعاء الرهبة تكون بطون الكفين إلى 

 ويف دعاء الرغبة تكون بطون الكفين إلى األرض.

 .ملسو هيلع هللا ىلصوال دليل على ذلك يثبت عن النبي 

يُّ », َقاَل: حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك وأما 
ْن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّب  َّلَ َيْرَفُع َيَدْيه  ف ي َشْيٍء م 

ُه َيْرَفُع َحتَّى ُيَرى َبَياُض إ بَْطيْه   , َوإ نَّ
ْست ْسَقاء 

 
 إ َّلَّ ف ي اَّل

 .(1)  يف الصحيحين «ُدَعائ ه 

يَّ », قال: َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك : عند اإلمام مسلمويف رواية 
اْسَتْسَقى,  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّب 

َماء    إ َلى السَّ
ْيه   .«َفَأَشاَر ب ظَْهر  َكفَّ

 يف دعاء االستسقاء.  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا فيه المبالغة يف الرفع من النبي 

 . يف دعائه هلل  ملسو هيلع هللا ىلصوفيه شدة تضرع النبي 

 , كما فهمه النوويأن باطن الكفين كانت متجهة إلى األرضالحديث  وليس يف

 وغيره.  

  َقاَل َجَماَعة  مِْن َأْصَحابِنَا  :(180/ 1على مسلم )حيث قال يف شرحه

ْيِه  :َوَغيُْرُهمْ  نَُّة فِي ُكلِّ ُدَعاٍء لَِرْفِع َباَلٍء َكاْلَقْحِط َوَنْحِوِه َأْن َيْرَفَع َيَدْيِه َوَيْجَعَل َظْهَر َكفَّ الس 

َماءِ    .إَِلى السَّ

ٍء َوَتْحِصيلِِه 
ْ
ْيِه إلى السماءَوإَِذا َدَعا لُِسَؤاِل َشي  ـاه .َجَعَل َبْطَن َكفَّ

َل إ َلى النَّاس  َظْهَرهُ » قوله: من الخطبة, حول إلى  ملسو هيلع هللا ىلصبعد انتهائه  :أي «ُثمَّ َحوَّ

                                                           

 (.980(, ومسلم )1031أخرجه البخاري )( 1)



,ملسو هيلع هللا ىلص 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 الناس ظهره.

َداَءهُ » قوله: , وعند استعداده ملسو هيلع هللا ىلصكذلك بعد أن حول إلى الناس ظهره : «َوَقَلَب ر 

 لصالة االستسقاء.

 كان قبل الصالة, استبشاًرا بتغيير الحال.وهذا دليل على أن قلب الرداء 

 .بأن يسقيهم الغيث عو اهلل يد :أي «َوُهَو َراف ٌع َيَدْيه  » قوله:

من المنرب, بعد أن حول  ملسو هيلع هللا ىلصنزل النبي  :أي «ُثمَّ َأْقب َل َعَلى النَّاس  َوَنَزَل » قوله:

 .ظهره للناس, وحول رداءه ودعاء اهلل 

 يصلي الجمعة, وكما تصلى الضحى. ملسو هيلع هللا ىلصكما كان النبي : «َرْكَعَتْين  َوَصلَّى » قوله:

خلق سحابة بقدرته وعزته, بعد أن لم  أن اهلل  :أي «َفَأْنَشَأ اهَّللُ َسَحاَبة  » قوله:

 . كما يف حديث أنس بن مالك شيء, يكن يف السماء 

وقع فيها الرعد, وهو الصوت. وهذا دليل على نزول المطر  :أي «َفَرَعَدْت » قوله:

 والغيث.

 ظهر فيها الضوء الالمع الذي يخرج من الرعد. :أي «َوَبَرَقْت » قوله:

, ألنه نزل منها بإذن اهلل  وأضاف المطر إليها؛, بإذن اهلل : «ُثمَّ َأْمَطَرْت » قوله:

 هو المنزل للمطر حقيقة. وإال فاهلل 

 .يف سننه :أي «رواه أبو داود» قوله:

 ألنه فرد, لم يأِت إال من هذه الطريق.: «وقال غريب» قوله:

 ., واهلل أعلمملسو هيلع هللا ىلصأن الحديث ثابت عن النبي  :أي «َوإ ْسنَاُدُه َجيٌِّد » قوله:
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 الجهر بالقراءة في االستسقاء

ُة التَّْحِويِل فِي  صَّ
يح  »َوقِ ح   مِْن: «الصَّ

 ْبِن َزْيٍد َحِديِث ) – 013
ِ
َه إ َلى»: َوفِيهِ , --َعْبِد اهلل , َيْدُعو, ُثمَّ َصلَّى  َفَتَوجَّ

ْبَلة  اْلق 

َراَءة   َما ب الْق  , َجَهَر ف يه   (.(1) «َرْكَعَتْين 

 الشرح: 

  .ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الجهر بالقراءة يف االستسقاء

يف صحيحه؛ ألن  حديث الباب لفظ اإلمام البخاري و :«تحويل الرداء» قوله:

َباُب الَجْهِر بِالِقَراَءةِ "الجهر بالقراءة انفرد به اإلمام البخاري, وعليه بوب يف صحيحه: 

ْستِْسَقاءِ 
ِ
 ."فِي اال

 وأصل الحديث يف الصحيحين دون الجهر بالقراءة.

 . االستسقاءى أحكام كثيرة يف صالة والحديث له طرق كثيرة تدل عل

ْبَلة  َيْدُعو» قوله: َه إ َلى اْلق   بعد نزوله من على المنرب. :أي «َفَتَوجَّ

 كصالة أي نافلة أخرى.: «ُثمَّ َصلَّى َرْكَعتَْين  » قوله:

َراَءة  » قوله: َما ب اْلق   .«َجَهَر ف يه 

 اختلف أهل العلم يف ذلك: و

 بِْن ُعَمَر, َقاَل  يف مصنفه: أخرج اإلمام عبد الرزاق 
ِ
من طريق َرَباِح ْبِن ُعَبْيِد اهلل

َكاَن َيْقَرُأ  "َقاَل: -  –َأْخَبَرنِي َيْعُقوُب ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن ُحنَْيٍن, َعْن َنافٍِع, َعِن اْبِن ُعَمَر 

ْيِل إَِذا َيْغَشى  ْمِس َوُضَحاَها, َواللَّ ْستِْسَقاِء: َوالشَّ
ِ
 .(2) "فِي َرْكَعَتِي اال

                                                           

 .(984)ومسلم  (,1020)أخرجه البخاري  (2)

 (.4800يف مصنفه )أخرجه عبد الرزاق ( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

, [1:]األعلى {ڻ ڻ ڻ ڻ ں}وجاء عن جمهور أهل العلم أنه يقرأ: ب

 , قياًسا على صالة العيد.[1:]الغاشية {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}و

 .حسنفا هبم, وإن قرأ وال يثبت الحديث كما تقدم 

 .واهلل أعلم
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  «القحط ليتحول رداءه؛ وحول» :حديث

014 – ( 
ِّ
اَرُقْطنِي َداَءُه؛»: َأبِي َجْعَفٍر اْلَباقِرِ : مِْن ُمْرَسِل  َولِلدَّ َل ر  َل  َوَحوَّ َيَتَحوَّ

ل 

 (.(1) «اْلَقْحطُ 

 الشرح: 

 .الرداءساق المصنف الحديث لبيان مشروعية تحويل 

 الحديث مرسل, وفيه كالم ألهل العلم. و

 ال سيما فيما يتعلق بأن صالة االستسقاء مثل صالة العيد.

من طريق هشام بن إسحاق بن عبد اهلل بن أبي كنانة,  فقد جاء عن ابن عباس 

 ., وأبوه لم يسمع من ابن عباس  وهو مجهول كما تقدم 

ومحمد بن عبد العزيز ضعيف  أبيه,وكذلك من طريق محمد بن عبد العزيز عن 

 جًدا.

 وجاء أيًضا مرسل عن أبي جعفر, وفيه ضعف.

 .تقدم الة االستسقاء ثابت يف الصحيحين وقدإال أن تحويل الرداء يف ص

 

          

                                                           

: وقال ,موصواًل عن جابر رضي اهلل عنه (,1211)وأخرجه الحاكم  ,مرساًل  (1789)أخرجه الدارقطني  (1)

وإسناد الحاكم أصح «: غريب عجيب صحيح»وقال الذهبي: «. ولم يخرجاه ,هذا حديث صحيح اإلسناد»

َوَرَواُه َغْيُرُه َعْن  ,َكَذا َقاَل: َعْن َجابِرٍ ": (1419قال البيهقي رحمه اهلل يف الكربى )من إسناد الدارقطني. 

 اهـ. "َوَجَعَلُه مِْن َقْوِل َأبِي َجْعَفرٍ  ,َفَلْم َيْذُكْر فِيِه َجابًِرا ,إِْسَحاَق ْبِن ِعيَسى
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 االستسقاء في خطبة الجمعة 

يُّ »: - -َأَنٍس  َوَعنْ ) – 010
, َوالنَّب 

َد َيْوَم اْلُجُمَعة   - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُجَل  َدَخَل اْلَمْسج 

بُُل, َفاْدُع اهَّللَ   السُّ
 []َقائ ٌم َيْخُطُب. َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَّلل , َهَلَكت  اْْلَْمَواُل, َواْنَقَطَعت 

, ُثمَّ َقاَل:
يُثنَا, َفَرَفَع َيَدْيه  ْثنَا, » ُيغ  ُهمَّ َأغ  ْثنَا...اللَّ ُهمَّ َأغ  َوفِيِه:  ,َفَذَكَر اْلَحِديَث  .(1)«اللَّ

َعاُء بِإِْمَساكَِها"  (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ  ."الد 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية االستسقاء يف خطبة الجمعة.

َد »: من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك الحديث بطوله له قصة:  َأنَّ َرُجَل  َدَخَل اْلَمْسج 

, َوَرُسوُل اهَّلل   ْن َباٍب َكاَن َنْحَو َدار  اْلَقَضاء  َقائ ٌم َيْخُطُب, َفاْسَتْقَبَل  ملسو هيلع هللا ىلصَيْوَم ُجُمَعٍة, م 

ُبُل, َفاْدُع اهَّللَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهَّلل    السُّ
ا, ُثمَّ َقاَل: َيا َرُسوَل اهَّلل  َهَلَكت  اْْلَْمَواُل, َواْنَقَطَعت  م 

َقائ 

ْثنَا, َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل اهَّلل   , ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُيغ 
ْثنَا»َيَدْيه  ْثنَا, اللُهمَّ َأغ 

ْثنَا, اللُهمَّ َأغ 
, «اللُهمَّ َأغ 

 
ِ
: َواَل َواهلل َماِء مِْن َسَحاٍب َواَل َقَزَعٍة, َوَما َبْينَنَا َوَبْيَن َسْلٍع مِْن َقاَل َأَنس   َما َنَرى فِي السَّ

َماَء  َطِت السَّ ا َتَوسَّ َبْيٍت َواَل َداٍر, َقاَل: َفَطَلَعْت مِْن َوَرائِِه َسَحاَبة  مِْثُل الت ْرِس, َفَلمَّ

 
ِ
ْمَس َسْبًتا, َقاَل: ُثمَّ َدَخَل َرُجل  مِْن اْنَتَشَرْت, ُثمَّ َأْمَطَرْت, َقاَل: َفاَل َواهلل  َما َرَأْينَا الشَّ

 
ِ
َقائِم  َيْخُطُب, َفاْسَتْقَبَلُه َقائًِما, َفَقاَل: َيا  ملسو هيلع هللا ىلصَذلَِك اْلَباِب فِي اْلُجُمَعِة اْلُمْقبَِلِة, َوَرُسوُل اهلل

ُبُل, َفادْ   َهَلَكِت اأْلَْمَواُل َواْنَقَطَعِت الس 
ِ
ُع اهلَل ُيْمِسْكَها َعنَّا, َقاَل: َفَرَفَع َرُسوُل َرُسوَل اهلل

 
ِ
, َوُبُطون  »َيَدْيِه, ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل , َوالظَِّراب  اللُهمَّ َحْوَلنَا َوََّل َعَلْينَا, اللُهمَّ َعَلى اْْلَكام 

َجر   , َوَمنَاب ت  الشَّ مْ  «اْْلَْود َية  : َفَسَأْلُت َفاْنَقَلَعْت, َوَخَرْجنَا َنْمِشي فِي الشَّ ِس َقاَل َشِريك 

ُل؟ َقاَل: اَل َأْدِري  ُجُل اأْلَوَّ  «.َأَنَس ْبَن َمالٍِك: َأُهَو الرَّ

                                                           

 .(987)ومسلم  (,1014)أخرجه البخاري ( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

, وال يلزم من ذلك أن ملسو هيلع هللا ىلصويكون ذلك يف الدعاء يف خطبة الجمعة كما فعل النبي 

 يصلي ركعتين بعد صالة الجمعة.

 .اكتفى بالدعاء ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

َباُب َمِن اْكَتَفى بَِصالَِة الُجُمَعِة "صحيحه فقال: يف  وقد بوب اإلمام البخاري 

ْستِْسَقاءِ 
ِ
 ."فِي اال

  :حكم صالة ركعتني بعد صالة اجلمعة 

 يف كتابه أحكام  ذكر شيخنا المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه تعالى

صالة االستسقاء بعد صالة اْلُجمعة فِي اْلَمسجد بدعة؛ وإنما (: 321الجمعة )ص

 إذا استسقى يوم اْلُجمعة رفع يديه ودعا.  ملسو هيلع هللا ىلصكان النَّبِي 

أنه صلى بعد اْلُجمعة صالة استسقاء, بل كان إذا أراد أن  ملسو هيلع هللا ىلصوَلم يثبت عنه 

 اهـيستسقي بِهم خرج بِهم يوًما, فصلى بِهم وخطب, أما بعد اْلُجمعة فال. 

َد َيْوَم اْلُجُمَعة  » قوله: هذا الرجل مبهم, ولكنه يف المتن : «َأنَّ َرُجَل  َدَخَل اْلَمْسج 

 فال يضر ذلك.

 كلهم عدول ثقات, فمبهم , والصحابة زد على ذلك أن هذا من الصحابة 

 اهتم ال تضر.

 جواز تكلم المأموم مع اإلمام للحاجة. وفيه:

أقره, ولم  ملسو هيلع هللا ىلصوأن الكالم مع اإلمام ال يلغي أجر الجمعة, وال يبطلها؛ ألن النبي 

 ينكر عليه ذلك.

يُّ » قوله:
 يخطب للجمعة. ملسو هيلع هللا ىلصيف حال كون النبي  :أي «َقائ ٌم َيْخُطُب  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوالنَّب 

 .«"َهَلَكت  اْْلَْمَواُل "َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهَّلل , » قوله:

 هنا هبيمة األنعام.المراد باألموال قيل: 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 المراد هبا المال الصامت, من الذهب, والفضة.وقيل: 

ألن السماء إذا أمسكت, وهلكت األنعام, قل المال الصامت؛ لكون اإلنسان 

 بحاجة إلى أن يخرج المال يف شراء العلف للبهائم, وغير ذلك مما يحتاج إليه.

بُُل » قوله:  السُّ
 الطرق فلم تسلكها اإلبل: إما لخوف الهالك, أو :أي «َواْنَقَطَعت 

وبسبب الرياح, وما يلحق السبل من الجدب, الضعف؛ بسبب قلة الكأل, أو عدمه, 

 وحصول الهالك لكثير من األشجار وغيرها.

يُثنَا []َفاْدُع اهَّللَ » قوله: ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  }: كما قال اهلل : «ُيغ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉې  ې  ې  ې       ۇ   ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ   

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    يئجب  حب  خب  مب  

 .[00 – 49الروم: ] {ىبيب  جت  حت  خت         مت  ىت  يت

 بعد ذلك يغيث به من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فاهلل 

 الدعاء من الرجل الصالح. طلب جواز فيه: «َفَرَفَع َيَدْيه  » قوله:

استحباب رفع اليدين عند الدعاء, وال سيما يف دعاء االستسقاء, كما ثبت  وفيه:

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

, َقاَل: َقاَل -  -من حديث َسْلَماَن الفارسي : سنن أبي داود  جاء يفوقد 

 
ِ
ه  إ َذا َرَفَع َيَدْيه  إ نَّ َربَُّكْم »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل ْن َعْبد  يٌّ َكر يٌم, َيْسَتْحي ي م 

َتَباَرَك َوَتَعاَلى َحي 

ا ْفر 
ُهَما ص  , َأْن َيُردَّ

 .(1) «إ َلْيه 

                                                           

(, وهو يف 487/ 1اكم )(, والح3910(, وابن ماجه )3001(, والرتمذي )1499أخرجه أبو داود )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  :حكم املبالغة يف رفع اليدين عند االستسقاء 

يُّ َصلَّى اهَّللُ َعَلْيه  َكاَن ال», َقاَل: حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك  ويف
َم َّلَ َيْرَفُع َيَدْيه  نَّب  َوَسلَّ

ُه َيْرَفُع َحتَّى ُيَرى َبَياُض إ ْبَطْيه   , َوإ نَّ
ْست ْسَقاء 

 
 إ َّلَّ ف ي اَّل

ْن ُدَعائ ه   .(1) «ف ي َشْيٍء م 

َماء  »ويف لفظ مسلم:   إ َلى السَّ
ْيه   .«اْسَتْسَقى, َفَأَشاَر ب َظْهر  َكفَّ

 يديه حتى يف غير االستسقاء.قد ثبت عنه أنه كان يرفع  ملسو هيلع هللا ىلصمع أن النبي 

كان يبالغ يف رفع يديه يف  ملسو هيلع هللا ىلصالمبالغة يف رفع اليدين, فالنبي  وإنما أراد أنس 

 ستسقاء, كما يف الرواية األخرى.دعاء اال

ْثنَا..."ُثمَّ َقاَل: » قوله: ُهمَّ َأغ  ْثنَا, اللَّ
ُهمَّ َأغ  اللهم اسقنا الغيث, وأنزل  :أي «"اللَّ

 علينا المطر المبارك.

 .ملسو هيلع هللا ىلصاستجاب دعاء نبيه محمد  أن اهلل  وفيه:

 .ملسو هيلع هللا ىلصوهذه من كراماته, ومعجزاته 

 أن المطر استمر حتى أتى عليه أسبوع. وفيه:

وبه استدل من استدل من أهل العلم على عدم مشروعية الجمع بين الصالتين  فيه:

 .جمعأنه  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه لم يثبت عن النبي المطريف 

 والمسألة خالفية بين أهل العلم: 

 أن الجمع بين الصالتين يف المطر مشروع. :والصحيح من أقوال أهل العلم

َبْيَن الظُّْهر   ملسو هيلع هللا ىلصَجَمَع َرُسوُل اهَّلل  », َقاَل: من حديث اْبِن َعبَّاٍس : مسلمفي ف

, ف ي َغْير  َخْوٍف, َوََّل َمَطرٍ  ينَة 
فِي َحِديِث َوكِيٍع:  «َواْلَعْصر , َواْلَمْغر ب  َواْلع َشاء  ب اْلَمد 

ْبِن َعبَّاٍس: لَِم َفَعَل َذلَِك؟ َقاَل: 
ِ
َتهُ »َقاَل: ُقْلُت ال , َوفِي َحِديِث َأبِي «َكْي ََّل ُيْحر َج ُأمَّ

                                                           

 (.980(, ومسلم )1031أخرجه البخاري )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ْبِن َعبَّاٍس: َما َأَراَد إَِلى َذلَِك؟ َقاَل:  ُمَعاِوَيَة: قِيَل 
ِ
َتهُ »ال  .(1) «َأَراَد َأْن ََّل ُيْحر َج ُأمَّ

 .اءقول جمهور العلموهذا 

َعاُء ب إ ْمَساك َها» قوله:  الدُّ
الدعاء برفع المطر الذي تضرر منه الناس لما  :أي «َوف يه 

 استمر أسبوًعا كاماًل.

لم يدُع بإمساك السماء؛ ألنه لو دعا بإمساكها, قد يحتاجون مرة ثانية  ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي 

 إلى االستسقاء.

 
ِ
ُهمَّ َحَواَلْينَا, َوَّلَ َعَلْينَا, اللَُّهمَّ َعَلى »َيَدْيِه, ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصوإنما َرَفَع َرُسوُل اهلل اللَّ

َبال  َواْلَجام  َوالظَِّراب  َواْلَْود َية   َجر  اْلَكام  َوالج  َفاْنَقَطَعْت, "َقاَل:  «َوَمنَاب ت  الشَّ

ْمسِ   ."َوَخَرْجنَا َنْمِشي فِي الشَّ

ُهمَّ َحَواَلْينَا, َوَّلَ َعَلْينَا»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ويف رواية أخرى:  َقاَل: َفَما َجَعَل  «اللَّ

 
ِ
َماِء إاِلَّ َتَفرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل َجْت, َحتَّى َصاَرِت الَمِدينَُة فِي ُيِشيُر بَِيِدِه إَِلى َناِحَيٍة مَِن السَّ

مِْثِل الَجْوَبِة َحتَّى َساَل الَواِدي, َواِدي َقنَاَة َشْهًرا, َقاَل: َفَلْم َيِجْئ َأَحد  مِْن َناِحَيٍة إاِلَّ 

َث بِاْلَجْودِ   «.َحدَّ

المطر إلى حول المدينة من السهول,  دعا أن يصرف اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأي أن النبي 

يان, والتالل, والضراب, حتى تنتفع منه األهنار, واألشجار, وينبت والهضاب, والود

 ., واهلل الموفقالعشب للبهائم
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 الرجل الصالحبدعاء  االستسقاء

ي ب اْلَعبَّاس   -  -َأنَّ ُعَمَر »: --َأَنٍس َوَعْن ) – 011
ُطوا َيْسَتْسق  َكاَن إ َذا َقح 

ا َنَتَوسَّ  ينَا, َوإ نَّ
ا ُكنَّا َنْسَتْسق ي إ َلْيَك ب نَب يِّنَا َفَتْسق  ُهمَّ إ نَّ . َوَقاَل: اللَّ ب 

ُل إ َليَْك ْبن  َعْبد  اْلُمطَّل 

نَا, َفُيْسَقْونَ    (.اْلُبَخاِري   َرَواهُ , (1) « ب َعمِّ َنب يِّنَا َفاْسق 

 الشرح: 

 .الرجل الصالح بدعاءز التوسل اعلى جووهذا الحديث فيه دليل: 

, لما احتاج عمر بن الخطاب إلى أن يقدم العباس ملسو هيلع هللا ىلصولو جاز التوسل بذات النبي 

 .بن عبد المطلب 

أن يقول: اللهم إنا نتوسل إليك بذات نبيك  وكان بإمكان عمر بن الخطاب 

 .حقهو , وبجاهه,ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

 , من البدع المحدثة.ملسو هيلع هللا ىلصفلما لم يقع مثل هذا, دل على أن التوسل بذات النبي 

  :ذكر أقسام التوسل 

 لى نوعين: ينقسم إالتوسل 

 .النوع األول: التوسل املشروع 

 وهو منقسم إلى ثالثة أقسام:

 األول: التوسل بدعاء الرجل الصالح. 

إنما  ملسو هيلع هللا ىلص, فإن الرجل الذي دخل على النبي حديث أنس بن مالك  دل عليه

 بأن يسقيهم. أن يدعو اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصطلب من النبي 

 .مع العباس بن عبد المطلب  حصل يف قصة عمر ما و
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  قال اإلمام األلباين ( 172يف اإلرواء عند حديث :) أما ما أخرجه الحاكم

أنه  --ابن عمر (: من طريق داود بن عطاء المدين عن زيد بن أسلم عن 3/334)

استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم  "قال: 

هذا عم نبيك العباس , نتوجه إليك به فاسقنا , فما برحوا حتى سقاهم اهلل , قال: 

كان يرى للعباس ما يرى  ملسو هيلع هللا ىلصفخطب عمر الناس , فقال: يا أيها الناس إن رسول اهلل 

يف عمه  ملسو هيلع هللا ىلصعظمه ويفخمه ويرب قسمه , فاقتدوا أيها الناس برسول اهلل الولد لوالده , ي

 ."فيما نزل بكم  العباس, واتخذوه وسيلة إلى اهلل 

 قوله:فهو واٍه جًدا, فال جرم سكت عنه الحاكم ولم يصححه! وأما الذهبي فوهاه ب

 ."سنده ضعيف  ". وقال الحافظ: "داود مرتوك  "

تاريخ  "فأخرجه أبو زرعة الدمشقي يف : -ابن أبي سفيان -وأما توسل معاوية 

(: حدثنا الحكم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن سليم بن 113/2)ق  "دمشق 

 ."أن الناس قحطوا بدمشق , فخرج معاوية يستسقى بيزيد بن األسود  "عامر: 

  (.101) "التلخيص  "وهذا سند صحيح كما قال الحافظ يف 

 ."منه  "كرامات األولياء  "يف  "السنة  "ورواه أبو القاسم الاللكائي يف "قال: 

: وحدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد افأخرجه أبو زرعة أيًض وأما توسل الضحاك: 

أن الضحاك بن قيس خرج يستسقى, فقال ليزيد بن األسود: قم يا  "بن عبد العزيز: 

 ."بكاء 

 بين سعيد والضحاك, لكن له طريق أخرى. ورجاله ثقات, لكنه منقطع

 "وروى ابن بشكوال من طريق ضمرة عن ابن أبى حملة قال:  "فقال الحافظ: 

أصاب الناس قحط بدمشق فخرج الضحاك بن قيس يستسقى, فقال: اين يزيد بن 

األسود , فقام وعليه برنس , ثم حمد اهلل , وأثنى عليه ثم قال: أي رب! إن عبادك 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 ."إليك فاسقهم , فما انصرفوا إال وهم يخوضون يف الماء تقربوا بي 

 وابن أبى حملة هذا لم أعرفه , وسكت عليه الحافظ. : -األلباين  -قلت

يف ترجمة أبى مسلم الخوالين عن  (:382) "الزهد  "وروى اإلمام أحمد يف 

,  قحط الناس على عهد معاوية  "محمد بن شعيب وسعيد بن عبد العزيز قال: 

فخرج يستسقى هبم , فلما نظروا إلى المصلى, قال معاوية ألبى مسلم: ترى ما داخل 

الناس, فادع اهلل, قال: فقال: أفعل على تقصيري, فقام وعليه برنس, فكشف الربنس 

عن رأسه, ثم رفع يديه فقال: اللهم إنا بك نستمطر, وقد جئت بذنوبي إليك فال 

وا , قال: فقال أبو مسلم: اللهم إن معاوية أقامني تخيبني, قال: فما انصرفوا حتى سق

مقام سمعة , فإن كان لي عندك خير فاقبضني إليك, قال: وكان ذلك يوم الخميس , 

 اهـقلت: وسنده منقطع أيًضا. , "يوم الخميس المقبل  م فمات أبو مسل

 الحسنى وبصفاته العليا:  الثاين: التوسل بأسماء اهلل 

 صفاته العليا.بأسمائه الحسنى, و ء اهلل ي المطلوب بدعابحيث يتقدم بين يد

: ملسو هيلع هللا ىلصوقد تقدم وفيه قال النبي  من حديث عائشة : في سنن أبي داود ف

, ََّل إ َلَه إ َّلَّ اهَّللُ, َيْفَعُل َما » ين   َيْوم  الدِّ
يم  َمل ك  ح  ْحَمن  الرَّ يَن الرَّ

ه  َربِّ اْلَعاَلم  اْلَحْمُد ل لَّ

ْل َعَلْينَا اْلَغْيَث, َواْجَعْل ُير يُد,  يُّ َوَنْحُن اْلُفَقَراُء, َأْنز 
ُهمَّ َأْنَت اهَّللُ, ََّل إ َلَه إ َّلَّ َأْنَت اْلَغن  َما  اللَّ

ة  َوبَََلغ   ينٍ َأْنَزْلَت َلنَا ُقوَّ  , وهو حديث صحيح.«ا إ َلى ح 

 الثالث: التوسل بالعمل الصالح.

 في الصحيحين: ف
ِ
  ْبَن ُعَمَر من حديث َعْبَد اهلل

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل

ْن َكاَن َقْبَلُكْم َحتَّى َأَوْوا الَمب يَت إ َلى َغاٍر, َفَدَخُلوُه »َيُقوُل:  مَّ
اْنَطَلَق َثَلََثُة َرْهٍط م 

ه   ْن َهذ  يُكْم م  ُه َّلَ ُينْج  ُم الَغاَر, َفَقاُلوا: إ نَّ ْت َعَلْيه  , َفَسدَّ َن الَجبَل 
َفاْنَحَدَرْت َصْخَرٌة م 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 إ َّلَّ َأْن َتْدُعوا اهَّللَ 
ْخَرة   .(1) الحديث « ب َصال ح  َأْعَمال ُكمْ الصَّ

 .النوع الثاني: التوسل املمنوع 

 وهو منقسم إلى قسمين: 

 مثل التوسل بذوات الصالحين.: التوسل البدعي :األول

 . فيما ال يقدر عليه إال اهلل  دعاء غير اهلل مثل : الثاين: التوسل الشركي

, ثاين الخلفاء وهو أمير المؤمنين, عمر بن الخطاب : «- -َأنَّ ُعَمَر » قوله:

 .الراشدين, وأفضل هذه األمة بعد أبي بكر الصديق 

ُطوا» قوله:  .ملسو هيلع هللا ىلصلنبي أصاهبم القحط بعد موت ا :أي «َكاَن إ َذا َقح 

ي ب الَْعبَّاس  بْن  َعْبد  اْلُمطَّل ب  » قوله:
, هو والعباس بن عبد المطلب : «َيْسَتْسق 

 حرب هذه األمة. , وأبو عبد اهلل بن عباس ملسو هيلع هللا ىلصعم النبي 

 .هلل  وكان عمر بن الخطاب يستسقي بدعاء العباس 

ٍد, َعْن يف مصنفه:  أخرج ذلك اإلمام عبد الرزاق فقد  من طريق إِْبَراِهيَم ْبِن ُمَحمَّ

, َعْن ِعْكِرَمَة, َعِن اْبِن َعبَّاٍس, َأنَّ ُعَمَر, اْسَتْسَقى بِاْلُمَصلَّى, َفَقاَل 
ِ
ُحَسْيِن ْبِن َعْبِد اهلل

نَْدَك َسَحاب ا,»لِْلَعبَّاِس: ُقْم َفاْسَتْسِق, َفَقاَم اْلَعبَّاُس, َفَقاَل: 
ُهمَّ إ نَّ ع  نَْدَك َماء   اللَّ

َوإ نَّ ع 

 الزَّ 
َلُه َعَلْينَا, َفاْشُدْد ب ه  اْْلَْصَل, َوَأط ْل ب ه   اْلَماَء, ُثمَّ َأْنز 

ْل ف يه  َحاَب , ُثمَّ َأْنز  ْرَع, َفاْنُشر  السَّ

ُهمَّ إ نَّا َشفَ  ينَا, اللَّ
نَا َوَأْهل  ْعنَا ف ي َأْنُفس  ُهمَّ َشفِّ ْرَع, اللَّ  الضَّ

رَّ ب ه 
ْن ََّل َمنْط َق لَُه َوَأد  ْعنَا إ َلْيَك َعمَّ

ُهمَّ ََّل  ا, ُمْحي ي ا, اللَّ ا, َعامًّ َغة , َطبَق 
نَا َسْقي ا َواد َعة  ب ال 

ُهمَّ اْسق  نَا, اللَّ
نَا َوَأْنَعام   َنْرَغُب َعْن َبَهائ م 

ا َنْشُكو إ لَْيَك  ُهمَّ إ نَّ ٍب, َوُغْرَم ُكلِّ إ َّلَّ إ لَْيَك َوْحَدَك ََّل َشر يَك َلَك, اللَّ َسَغَب ُكلِّ َساغ 

ٍم, َوُجوَع ُكلِّ َجائ ٍع, َوُعْرَي ُكلِّ َعاٍر, َوَخْوَف ُكلِّ َخائ ٍف ف ي ُدَعاء  َلهُ   .(2) «َغار 

                                                           

 (.2743(, ومسلم )2272أخرجه البخاري )( 1)

 بن أبي يحيى مرتوك, وقد كذب.(, وهي من طريق إبراهيم 4813أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

من طريق أبي الحسن محمد بن محمد, وأبي وأخرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق: 

ا محمد بن أحمد بن محمد بن غالب أحمد, وأبي عبد اهلل يحيى ابنا الحسن, قالوا: أن

عمر أنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس نا أحمد بن سليمان بن داود نا الزبير بن 

أن عبد اهلل حدثني يحيى بن محمد عن نعيم بن أيوب عن الكلبي عن أبي صالح: 

األرض أجدبت على عهد عمر بن الخطاب حتى التقت الرعاء وألقت العصا 

م فقال كعب األحبار يا أمير المؤمنين إن بني إسرائيل كانوا وعطلت النعم وكسر العظ

وصنوا  ملسو هيلع هللا ىلصهذا عم النبي "عمر:  إذا أصاهبم أشباه هذا استسقوا بعصبة األنبياء فقال

أبيه وسيد بني هاشم فشكا إليه عمر ما فيه الناس فصعد عمر المنرب وصعد معه 

أبيه فاسقنا الغيث وال العباس فقال عمر اللهم إنا توجهنا إليك بعم نبيك وصنو 

قل يا أبا الفضل فقال العباس اللهم إنه لم ينزل ". ثم قال عمر: "تجعلنا من القانطين

بالء إال بذنب ولم يكشف إال بتوبة وقد توجه بي القوم إليك لمكاين من نبيك وهذه 

أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة فاسقنا الغيث فأرخت السماء شآبيب مثل 

ل بديمة مطبقة حتى أسقوا الحفر باآلكام وأخصبت األرض وعاش الناس فقال الجبا

 .(1) عمر هذه الوسيلة إلى اهلل والمكان منه

ينَا"َوَقاَل: » قوله: ي إ َليَْك ب نَب يِّنَا َفتَْسق 
ا ُكنَّا َنْسَتْسق  ُهمَّ إ نَّ كنا نطلب من  :أي «"اللَّ

 أن يدعوك لنا, فيدعوك فتستجيب له. ملسو هيلع هللا ىلصنبيك محمد 

ُل إ َلْيَك ب َعمِّ َنب يِّنَا» قوله: ا َنَتَوسَّ  .ملسو هيلع هللا ىلصوذلك لفضله, ولقرابته من النبي : «َوإ نَّ

نَا, َفُيْسَقْونَ » قوله:  .فينزل المطر بإذن اهلل  :أي «َفاْسق 

 ., واهلل الموفقيف صحيحه وهذا الحديث مما انفرد به اإلمام البخاري 

          

                                                           

 (.310-21/308أخرجه ابن عساكر يف تاريخ دمشق )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 التعرض للمطر في أول نزوله

  -َأَصاَبنَا "َقاَل:  --َأَنٍس  َوَعنْ ) – 017
ِ
َمَطر   - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَنْحُن َمَع َرُسوِل اهلل

هُ »َقاَل: َفَحَسَر َثْوَبُه, َحتَّى َأَصاَبُه مَِن اْلَمَطِر, َوَقاَل:  يُث َعْهٍد ب َربِّه   إ نَّ َرَواُه  .(1) "«َحد 

 (.ُمْسلِم  

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية التعرض للمطر أول نزوله

 نزل مطر حديث. :أي «َأَصاَبنَا» قوله:

يف  ملسو هيلع هللا ىلصإما أن يكون حصل ذلك وهم مع النبي : «ملسو هيلع هللا ىلصَوَنْحُن َمَع َرُسول  اهَّلل  » قوله:

 مجلس من المجالس, سواء كان خارج المسجد, أو داخل المسجد.

 ثم بعد ذلك تعرضوا للمطر. :أي «َمَطرٌ » قوله: 

 بغير حائل. ملسو هيلع هللا ىلصليقع المطر على جسمه  :أي «"َفَحَسَر َثْوَبهُ "َقاَل: » قوله:

َن اْلَمَطر  » قوله:  وهذه المسألة تسمى عند العلماء بالتمطر.: «َحتَّى َأَصاَبُه م 

 اختلف العلماء يف حكمها: وقد 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ذلك لم يثبت عن فذهب بعضهم إلى المنع من ذلك؛ ألن

من رواية جعفر بن سليمان فإنه وال سيما من ذهب منهم إلى ضعف الحديث؛ 

 الضبعي.

قال بعض أهل العلم فيه: كان رافضي كالحمار, فأعل الحديث بسببه, ومع ذلك 

 فقد دافع عنه بعض أهل العلم وأثبتوا المسألة.

 موقوًفا عليه, فال حرج من التمطر. وقد جاء عن علي 

                                                           

 , وقد أعلَّ بجعفر بن سليمان الضبعي, والحديث ثابت بشواهده.(989)أخرجه مسلم ( 1)



 
 

569 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ُد ْبُن ُفَضْيٍل, َعْن : ذلك اإلمام ابن أبي شيبة يف مصنفه كما أخرج  من طريق ُمَحمَّ

 
ٍّ
َثُه, َعْن َعلِي ْن َحدَّ , َأنَُّه َكاَن إَِذا َأَراَد اْلَمَطَر َخَلَع ثَِياَبُه --َسِعيِد ْبِن َرِزيٍن َعمَّ

يُث َعْهٍد ب الَْعْرش  »َوَجَلَس, َوَيُقوُل:   .(1)«َحد 

يُث َعْهٍد ب َربِّه  " َوَقاَل:» قوله: ُه َحد  أنه نازل من جهة العلو, وإال فإن اهلل  :أي «"إ نَّ

 رشه, كما قال اهلل ـمستٍو على ع :{ڑ ژ ژ ڈ } [0:]طه. 

 ٿ ٿٿ ٿ ٺ}: وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى, كما قال اهلل 

 .[11:]الشورى {ٹ ٹ ٹ

 يف العلو. دليل على أن اهلل وفيه: 

يف كل  وهذه المسألة يخالف فيها الجهمية, والمبتدعة, الذين يزعمون بأن اهلل 

 مكان.

وهي من المسائل المهمة, التي ينبغي ألهل العلم أن يحققوها على الوجه 

أين اهَّلل, قالت » :الجارية ملسو هيلع هللا ىلص, فقد سأل رسول اهلل المطلوب, وأن يبثوها بين الناس

أخرجه مسلم عن معاوية بن الحكم, إلى غير  .«مؤمنةيف السماء, فقال اعتقها فإنها 

 .ذلك

          

  

                                                           

 (.21179أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه )( 1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 «اللهم صيًبا نافًعا :قوله

  ;--َوَعْن َعائَِشَة ) – 019
ِ
 َكاَن إَِذا َرَأى اْلَمَطَر َقاَل: - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

ا» ع 
ُهمَّ َصيِّب ا َناف   (.َأْخَرَجاهُ  .(1)«اللَّ

 الشرح: 

 لبيان أن هذا الدعاء يقال وقت نزول المطر. هذا الحديث مصنف ساق ال

على االستسقاء وطلب المطر, ساق األدلة التي فيها  بعد أن ساق المصنف 

 بالربكة يف هذا المطر. دعاء اهلل 

 ", َقاَل: من حديث اْبُن َعبَّاٍس : مسلمويف 
ِّ
, ملسو هيلع هللا ىلصُمطَِر النَّاُس َعَلى َعْهِد النَّبِي

 
 
ه  َرْحَمُة اهَّلل , َوَقاَل »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل: النَّبِي نُْهْم َكاف ٌر, َقاُلوا: َهذ  َن النَّاس  َشاك ٌر َوم 

َأْصَبَح م 

 ی ی ی }َفنََزَلْت َهِذِه اآْلَيُة: ", َقاَل: «َبْعُضُهْم: لََقْد َصَدَق َنْوُء َكَذا َوَكَذا

 .(2)« [92: 70 ]الواقعة { ڤ ڤ ٹ ٹ}, َحتَّى َبَلَغ: { ی

 ويف الصحيحين: 
ِّ
َصلَّى لَنَا َرُسوُل », َأنَُّه َقاَل: من حديث َزْيِد ْبِن َخالٍِد الُجَهنِي

ا اْنَصَرَف َأْقَبَل َعَلى  ملسو هيلع هللا ىلصاهَّلل   , َفَلمَّ
ْيَلة  َن اللَّ ْبح  ب الُحَدْيب َية  َعَلى إ ْثر  َسَماٍء َكاَنْت م  َصَلََة الصُّ

, َفَقاَل: َهْل َتْدُروَن َماَذا َقاَل َربُُّكْم؟ َقاُلوا: اهَّللُ َوَرُسوُلُه َأْعَلُم, َقاَل:  ْن »النَّاس  َأْصَبَح م 

ٌن ب   َباد ي ُمْؤم  ٌن ب ي ع  , َفَذل َك ُمْؤم  ا َمْن َقاَل: ُمط ْرَنا ب َفْضل  اهَّلل  َوَرْحَمت ه  ٌر, َفَأمَّ
ي َوَكاف 

ٌن ب الَكْوَكب   ا َمْن َقاَل: ب نَْوء  َكَذا َوَكَذا, َفَذل َك َكاف ٌر ب ي َوُمْؤم  , َوَأمَّ  .(3)«َوَكاف ٌر ب الَكْوَكب 

  من حديث َعائَِشةَ : وثبت يف سنن أبي داود 
َّ
, َكاَن إَِذا َرَأى ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ النَّبِي

                                                           

 , ولم يخرجه مسلم. (1032)أخرجه البخاري ( 1)

 (.73أخرجه مسلم )( 2)

 (.71(, ومسلم )941أخرجه البخاري )( 3)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

َماِء َتَرَك اْلَعَمَل َوإِْن َكاَن فِي َصاَلٍة, ُثمَّ َيُقوُل:  ْن »َناِشًئا فِي ُأُفِق السَّ ُهمَّ إ نِّي َأُعوُذ ب َك م  اللَّ

َها يئ ا»َفإِْن ُمطَِر َقاَل:  «َشرِّ
 .(1)«اللَُّهمَّ َصيِّب ا َهن 

 يكون مطًرا نافًعا مبارًكا, غير ذي هدم, أو غرق, أو شيء فيه عدم الربكة.  :أي

 , َأنَّ َرُسوَل من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة : مسلمويف 
ِ
نَُة ب َأْن ََّل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  السَّ

َلْيَست 

نَُة َأْن ُتْمَطُروا َوُتْمَطُروا, َوََّل ُتنْب ُت اْْلَْرُض  ن  السَّ
 .(2)«َشْيئ اُتْمَطُروا, َوَلك 

أين بارك له يف المطر؛ ألن المطر إذا نزل ولم يكن فيه بركة,  فاإلنسان يدعو اهلل 

وربما نزل المطر الذي ال غير ذلك مما يضر الناس, ربما أخذ معه المال, والبيت, و

 يستفيد منه العباد, وال تسفيد منه البالد.

, يف جميع األوقات, ويف دليل على فضيلة التضرع, واللجوء إلى اهلل  وفيه:

 هلك. جميع اللحظات؛ ألن اإلنسان إن لم يكن له عون من اهلل 

 كما قيل: 

 لِْلَفَتى 
ِ
ُل َما َيْجنِي َعَلْيِه اْجتَِهاُدهُ   إَذا َلْم َيُكْن َعْون  مِْن اهلل  َفَأوَّ

 

           

  

                                                           

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل 3980(, وابن ماجه )0088أخرجه أبو داود )( 1)

(1091.) 

 (.2804أخرجه مسلم )( 2)
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 الدعاء بالمطر

 - -)َوَعْن َسْعٍد  – 018
َّ
ْستِْسَقاِء:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ النَّبِي

ِ
ْلنَا »َدَعا فِي اال ُهمَّ َجلِّ اللَّ

, َيا َذا اْلَجََلل   ط ا, َسْجَل 
ا, ق ْطق  نُْه َرَذاذ 

ا, ُتْمط ُرَنا م  ا, َضُحوك  ا, َدُلوق  يف  ا, َقص  َسَحاب ا, َكث يف 

ْكَرام   ه  » فِي َرَواُه َأُبو َعَوانَةَ  .(1)«َواْْل  يح   (.«َصح 

 ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الدعاء بالمطر, ولكنه لم يثبت. الشرح:

  قال الحافظ  وعن محمد بن إسحاق, حدثني (: 88/ 2« )التلخيص»يف

نزل واديا دهشا ال ماء فيه  ملسو هيلع هللا ىلصالزهري, عن عائشة بنت سعد؛ أن أباها حدثها أن النبي 

فالحديث «. فذكر الحديث, وفيه ألفاظ غريبة كثيرة, أخرجه أبو عوانة بسند واه

موضوع, يف إسناده شيخه عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل األنصاري المدين أو بمحمد, 

وشيخه عمارة بن زيد األنصاري, وقد سقط من المطبوع, وهو مثبت من إتحاف 

ل لم نعرفه, ثم وجدت ترجمته يف الميزان واللسان, بنسبة البلوي, قال المهرة, فاألو

فيه الدارقطني: يضع الحديث, وقال الذهبي: روى عنه أبو عوانة يف صحيحه يف 

االستسقاء خربًا موضوًعا, والثاين: قال فيه األزدي يضع الحديث, كما يف الميزان. 

 فمثل هذا ال يعمل به.

فال يعمل بمثل , ملسو هيلع هللا ىلصأدعية االستسقاء لم تثبت عن النبي  أغلب األحاديث يف فائدة:

 .هذا الدعاء

                                                           

وهو حديث موضوع, فيه عبد اهلل بن محمد األنصاري البلوي,  (2014)أخرجه أبو عوانة يف مستخرجة ( 1)

-0/111وقال ابن الملقن يف البدر المنير ), (3/200)وحكم على الحديث بالوضع الذهبي يف الميزان 

ا لم ُيخرجُه ُمسلم": (117 : (2/232) وقال الحافظ يف التلخيص. ": َوُهَو َعَلى َشرطهَأي. "َوُهَو مِمَّ

َثَها: َوَعْن ُمَحمَّ " ْهِري  َعْن َعائَِشَة بِنِْت َسْعٍد َأنَّ َأبَاَها َحدَّ َثنِي الز   النَّبِيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه "ِد ْبِن إِْسَحاَق َحدَّ
َأنَّ

َم َنَزَل َواِدًيا َدْهًشا اَل َماَء فِيِه...  ."ْخَرَجُه َأُبو َعَواَنَة بَِسنٍَد واهٍ َوفِيِه َأْلَفاظ  َغِريَبة  َكثِيَرة  أَ  ,َفَذَكَر اْلَحِديَث  "َوَسلَّ
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 خبر استسقاء سليمان عليه السالم
 - -َأبِي ُهَرْيَرَة  َوَعنْ ) – 020

ِ
َخَرَج ُسَلْيَماُن َعَلْيه  »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -: َأنَّ َرُسوَل اهلل

َية  َعَلى ََلُم َيْستَْسق ي, َفَرَأى َنْمَلة  ُمْسَتْلق  َماء  َتُقوُل:  السَّ َمَها إ َلى السَّ
َظْهر َها َراف َعة  َقَوائ 

يُتْم ب َدْعَوة   ُعوا َلَقْد ُسق  ن ى َعْن ُسْقَياَك, َفَقاَل: اْرج 
َك, َلْيَس ب نَا غ  ْن َخْلق  ا َخْلٌق م  ُهمَّ إ نَّ اللَّ

َحُه اْلَحاِكمُ  .(1)«َغْير ُكمْ   (.َرَواُه َأْحَمُد َوَصحَّ

 الشرح: 
ََلمُ » قوله:  السَّ

سليمان بن داود عليهما  وهو نبي اهلل : «َخَرَج ُسَلْيَماُن َعَلْيه 

 فهو نبي ابن نبي عليهما السالم., السالم

 السقيا. يسأل اهلل  :أي «َيْسَتْسق ي» قوله:

َية  َعَلى َظْهر َها» قوله:  النمل معروف, وهو أنواع.: «َفَرَأى َنْمَلة  ُمْسَتْلق 

َماء  » قوله: َمَها إ َلى السَّ
 .تدعو اهلل  :أي «َراف َعة  َقَوائ 

ن ى َعْن ُسْقَياَك, َفَقاَل: » قوله:
َك, َلْيَس ب نَا غ  ْن َخْلق  ا َخْلٌق م  ُهمَّ إ نَّ ُعوا "َتُقوُل: اللَّ اْرج 

يُتْم ب َدْعَوة  َغْير ُكمْ   .ملسو هيلع هللا ىلصأن الحديث ضعيف, ولم يثبت عن النبي تقدم : «"َلَقْد ُسق 

 

          

  

                                                           

, وهو حديث ضعيف يف سنده محمد بن عون بن الحكم (1210)والحاكم  (,1787)أخرجه الدارقطني ( 1)

حال له أن يكون من وأحسن (. 170وضعفه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف اإلرواء )وأبوه مجهوالن. 

 أحمد.الحديث لم يخرجه «: تنبيه» اإلسرائيليات.
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 كيفية رفع اليدين عند االستسقاء

يَّ »:  - َأَنسٍ  َوَعنْ ) – 021
ْيه  إ لَى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  اْسَتْسَقى َفَأَشاَر ب َظْهر  َكفَّ

َماء    (.َأْخَرَجُه ُمْسلِم   .(1)«السَّ

 الشرح: 

 كيفية رفع الدين عند االستسقاء.ساق المصنف الحديث لبيان 

 يف كيفية رفع اليدين إلى قولين. اختلف العلماء

كما يف , بإشارة ظهر الكفين إلى السماء, وهو قول اإلمام مالك القول األول: 

 وهو رفع الرهب.قال الحديث, 

من المفهم لإلمام  اهـيشير ببطنها إلى السماء وهو رفع الرغب, والطلب. وقيل: 

 القرطبي.

يُّ », َقاَل: حديث َأنَِس ْبِن َمالٍِك  ويف
ْن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّب  َّلَ َيْرَفُع َيَدْيه  ف ي َشْيٍء م 

ُه َيْرَفُع َحتَّى ُيَرى َبَياُض إ بَْطيْه   , َوإ نَّ
ْست ْسَقاء 

 
 إ َّلَّ ف ي اَّل

 .متفق عليه (2)«ُدَعائ ه 

َماء  »  إ َلى السَّ
ْيه   , وهي رواية  لمْسلِم.«اْسَتْسَقى َفَأَشاَر ب َظْهر  َكفَّ

  قال النووي  ( 1/180يف شرح مسلم:)  َهَذا اْلَحِديُث ُيوِهُم َظاِهُرُه َأنَُّه

ْستِْسَقاِء, َوَلْيَس اأْلَْمُر َكَذلَِك.  - ملسو هيلع هللا ىلص-َلْم يرفع 
ِ
 إاِلَّ فِي اال

 َأْكثَُر مِْن َأْن  -ملسو هيلع هللا ىلص-َبْل قد ثبت رفع يديه 
َ
ْستِْسَقاِء َوِهي

ِ
َعاِء فِي َمَواطَِن َغْيِر اال فِي الد 

 ُتْحَصَر. 

ِحيَحيِْن َأْو أحدهما وذكرهتا فِي  يَن َحِديًثا مَِن الصَّ
َوَقْد َجَمْعُت مِنَْها َنْحًوا مِْن َثاَلثِ

                                                           

 .(981)أخرجه مسلم ( 1)

 (.980(, ومسلم )1031أخرجه البخاري )( 2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ِب.  اَلةِ مِْن َشْرِح اْلُمَهذَّ  َأَواِخِر َباِب ِصَفِة الصَّ

ُل َهَذا اْلَحِديُث:  ْفَع اْلَبلِيَغ بَِحْيُث ُيرَ َوُيَتَأوَّ ى َبَياُض إِْبَطْيِه إاِلَّ فِي َعَلى َأنَُّه َلْم َيْرَفِع الرَّ

ْستِْسَقاِء. 
ِ
 اال

ُم اْلُمْثبُِتوَن فِي َمَواِضَع َكثِيَرٍة َوهُ  ْم َأْو َأنَّ اْلُمَراَد َلْم َأَرُه َرَفَع َوَقْد َرآُه َغْيُرُه َرَفَع, َفُيَقدَّ

 اهـَما َذَكْرَناُه َواهلُل َأْعَلُم. َجَماَعات  َعَلى َواِحٍد َلْم َيْحُضْر َذلَِك َواَل ُبدَّ مِْن َتْأِويلِِه لِ 

  :حكم إخراج البهائم إىل االستسقاء 

ومن األمور التي تفعل يف كثير يف البلدان, أهنم يخرجون معهم إما عجل, وإما من 

 الدواب لالستسقاء.

  وال يستحب اخراج (: 2/297الكبير على متن المقنع )قال يف الشرح

 لم يفعله وبه قال أصحاب الشافعي.  ملسو هيلع هللا ىلصالبهائم ألن النبي 

أن سليمان عليه السالم خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية وهي تقول: ألنه روي: 

 خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك. اللهم إنا

 .«ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم»  فقال سليمان:

 اهـأولى.  ملسو هيلع هللا ىلصال بأس به لذلك, واالقتداء بالنبي وقال ابن عقيل والقاضي: 

ومن الناس من يخرج وقد استصحب يف إجابة السائل:  قال اإلمام الوادعي 

 اهـثوًرا, أو بقًرا, كبًشا, وهذا غير مشروع. 

يف قصة النملة مع نبي  فمن يقول بخروج البهائم قد يستدل بحديث أبي هريرة 

 اهلل سليمان عليه السالم.

 .ملسو هيلع هللا ىلصأنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي   وقد تقدم 

للهم ارحم المشايخ الركع, واْلطفال الرضع والبهائم ا»ويستدل أيًضا بحديث: 

الرتع, اللهم زدنا قوة إلى قوتنا, وَّل تردنا محرومين, إنك سميع الدعاء برحمتك يا 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

. أخرجه الخطابي يف غريب الحديث وابن عساكر عن ابن عباس (1) «أرحم الراحمين

 ملسو هيلع هللا ىلص, وهو حديث ضعيف, لم يثبت عن النبي. 

 ."إتحاف النبالء يف أحكام صالة االستسقاء"وقد ذكرت هذا الكالم يف كتابي: 

  :كيفية اخلروج للمصلى يف االستسقاء 

نرى كثيًرا من الكتب المصنفة يف االستسقاء, تذكر أن الخارج لالستسقاء يخرج 

 وال يتطيبون.متذلاًل خاشًعا يف ثياب المهنة, قالوا: 

 :على هذه الكيفية من الخروج. ملسو هيلع هللا ىلصوال دليل يصح عن النبي  قلت 

 .ملسو هيلع هللا ىلصأنه لم يثبت عن النبي   تقدم  وحديث ابن عباس 

 أما قياسها على خالف العيد, فال وجه له من الشرع, واهلل أعلم.

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلمويف 
ِ
اهَّللَ ََّل َينُْظُر إ لَى إ نَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ُكْم َوَأْمَوال ُكْم, َوَلك ْن َينُْظُر إ َلى ُقُلوب ُكْم َوَأْعَمال ُكمْ   .(2) «ُصَور 

 ْبِن َمْسُعوٍد ويف مسلم: 
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِّ
ََّل َيْدُخُل اْلَجنََّة »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

نْ  ٍة م  ْثَقاُل َذرَّ
ُجَل ُيِحب  َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسنًا  «ك ْبرٍ  َمْن َكاَن ف ي َقْلب ه  م  : إِنَّ الرَّ َقاَل َرُجل 

, َوَغْمُط النَّاس  »َوَنْعُلُه َحَسنًَة, َقاَل:  ْبُر َبَطُر اْلَحقِّ
بُّ اْلَجَماَل, اْلك 

يٌل ُيح   .(3) «إ نَّ اهَّللَ َجم 

 والجمال المطلوب هو جمال المخرب, والمنظر.

  قال اإلمام العثيمين ( 211-0/210يف الشرح الممتع :) 

 : فالمراد إزالة ما «يتنظف», إذا قال العلماء: «ويتنظف, وَّل يتطيب» قوله:

 .اأو طبعً  اينبغي إزالته شرعً 

                                                           

 (.21100( عند رقم )930-7/934يف كنز العمال )( 1)

 (.2014أخرجه مسلم )( 1)

 (.81أخرجه مسلم )( 2)
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 امثل: األظفار, والعانة, واإِلبط, وما ينبغي إزالته طبعً  افإزالة ما ينبغي إزالته شرعً 

 مثل: العرق, والروائح الكريهة.

إنه يستحب أن يتنظف؛ ألن هذا مكان اجتماع عام, وإذا كان الناس وإنما قالوا: 

فيهم الرائحة المؤذية, فإن هذا يؤذي بعض الحاضرين, فلهذا استحبوا أن يتنظف, 

 ولكن ال يتطيب.

 فتقول: اوهذا يمكن أن تجعله لغزً 

 ان أن يتطيب هلا؟ما الصالة اليت ال ينبغي لإِلنس 

هي صالة االستسقاء؛ ألن صالة الجمعة يستحب لها الطيب, وغيرها ال الجواب: 

 يؤمر به, وال ينهى عنه.

واالستسقاء ال يتطيب لها, وعللوا ذلك: بأنه يوم استكانة وخضوع, والطيب 

يشرح النفس, ويجعلها تنبسط أكثر, والمطلوب يف هذا اليوم االستكانة والخضوع؛ 

ا»خرج  ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ألن ا ا متذلَل  متضرع   .«متخشع 

كان يعجبه الطيب, وكان  ملسو هيلع هللا ىلصمما يف النفس منه شيء؛ وذلك ألن النبي  اوهذا أيًض 

ـ, ولهذا  يحب الطيب, وال يمنع إذا تطيب اإلنسان أن يكون متخشًعا مستكينًا هلل ـ 

لو أراد اإِلنسان أن يدعو اهلل بغير هذه الحال, ال نقول: األفضل أال تطيب من أجل أن 

 اهـتكون مستكينًا  هلل. 

  :حكم خروج النساء والصبيان إىل االستسقاء 

َوُكل ُهْم َكِرَه ُخُروَج النَِّساِء  (:2/430يف االستذكار ) قال اإلمام ابن عبد الرب 

َوابِّ  ُصوا فِي ُخُروِج اْلَعَجائِِز. الشَّ ْستِْسَقاِء, َوَرخَّ
ِ
 ـهاإَِلى اال

  وقال اإلمام الشافعي ( 1/294يف األم :) ْبَياُن َوُأِحب  َأْن َيْخُرَج الصِّ

, َواَل ُأِحب  ُخُروَج َذَواِت  َباُر النَِّساِء, َوَمْن اَل َهْيئََة َلُه مِنُْهنَّ
ْستِْسَقاِء, َوكِ

ِ
َوَيَتنَظَُّفوا لاِل
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 اْلَهْيَئِة, َواَل آُمُر بِإِْخَراِج اْلَبَهائِِم.

َماُء مِْثُل اْلَحَرائِِر, وَ : ثم قال  , َوَمْن اَل َهْيَئَة َلُه َواإْلِ َزُهنَّ
 َلْو َتَرَك َعَجائِ

َّ
َأَحب  إَلي

, َواَل َيِجُب َعَلى َساَداتِِهنَّ َتْرُكُهنَّ  مِنُْهنَّ َيْخُرُج, َواَل ُأِحب  َذلَِك فِي َذَواِت اْلَهْيَئِة مِنُْهنَّ

 اهـَيْخُرْجَن. 

روج الصبيان كغيرهم ويجوز خ(: 2/297قال يف الشرح الكبير على متن المقنع )

 من الناس.

يستحب, اختاره القاضي, فقال: خروج الشيوخ والصبيان أشد وقال ابن حامد: 

 اهـمن الشباب؛ ألن الصبيان ال ذنوب عليهم.  ااستحبابً 

 يجوز خروجهم إلى االستسقاء, وال خالف يف  أن الصبيان :فتلخص مما تقدم

 ذلك.

 .ملسو هيلع هللا ىلصأما النساء, فخص بعضهم خروج العجائز, وهذا ال دليل عليه يثبت عن النبي 

ال ُيؤمر بالخروج ابتداًء, لعدم ورود دليل على خروجهن مع النبي بل لو قيل: 

 , مع أهنم أشد حرًصا على الخير منا.ملسو هيلع هللا ىلص

 وزمنه كذلك زمن تشريع, لكان حسنًا.

 ت فتنة  , وذلك ألمور:وال يمنعن من الخروج إذا لم تكن ثمَّ

 حديث اْبِن ُعَمَر من  :يف الصحيحينما جاء األمر األول: 
ِ
, َقاَل: قال َرُسوِل اهلل

َد َّلَ َتْمنَ »: ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)«اهَّلل    ُعوا إ َماَء اهَّلل  َمَساج 

يف الرزق, فإن خرجن يف طلبه فال  ظن من المسلمين, ولهن حأهناألمر الثاين: 

 ُيْمنَعن.

صالة االستسقاء نافلة من النوافل التي يجوز للمرأة أن تصليها, كما األمر الثالث: 

                                                           

 (.442(, ومسلم )800أخرجه البخاري )( 1)
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يجوز للرجل, وال خصوصية للرجال هنا, وال يوجد يف أحاديث االستسقاء إلى عدم 

 حضورهن.

وأما إذا لم ُتؤمن الفتنة فال يخرجن سًدا للذريعة, وهذا هو ترجيح شيخنا 

 المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه اهلل تعالى.

: وقد توسعت يف أحكامها يف كتابيهذا ملخص لبعض أحكام االستسقاء, 

 ."إتحاف النبالء يف أحكام االستسقاء"

 العون والسداد, والحمد هلل رب العالمين. ونسأل اهلل 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 باب اللباس

 [َباُب اللَِّباسِ ]

 الشرح: 

من شرطية سرت العورة يف  اءعليه جمهور العلمما  بيانهذا الباب لالمصنف  قدم

 الصالة.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        }: وقد قال اهلل 

 .[31]األعراف:  {ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 .سرت العورة وما يلحقهاوالمراد بالزينة هنا: 

َي َكاَنت  الَْمْرَأُة َتُطوُف ب اْلَبيْت  », َقاَل: من حديث اْبِن َعبَّاٍس  :مسلمفي ف َوه 

َها, َوَتُقوُل: ا؟ َتْجَعُلُه َعَلى َفْرج   ُعْرَياَنٌة, َفَتُقوُل: َمْن ُيع يُرن ي ت ْطَواف 

هُ  لُّهُ   اْلَيْوَم َيْبُدو َبْعُضُه َأْو ُكلُّ نُْه َفََل ُأح 
 َفَما َبَدا م 

ه  اْْلَيُة:   .(1)«[31:]األعراف {پ پ پ ٻ ٻ}َفنََزَلْت َهذ 

َكاَن النَّاُس َيُطوُفوَن »من طريق َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة, َقاَل ُعْرَوُة: في الصحيحين: ف

 ُعَراة  إ َّلَّ الُحْمَس, َوالُحْمُس ُقَرْيٌش َوَما َوَلَدْت, َوَكاَنت  الُحْمُس 
يَّة 
ل  ف ي الَجاه 

ُجَل الثَِّياَب َيُطوُف ف   ُجُل الرَّ ي الرَّ
, ُيْعط  ُبوَن َعَلى النَّاس 

يَها, َوُتْعط ي الَمْرَأُة الَمْرَأَة َيْحَتس 

يُض َجَماَعُة  ا, َوَكاَن ُيف  الثَِّياَب َتُطوُف ف يَها, َفَمْن لَْم ُيْعط ه  الُحْمُس َطاَف ب اْلَبْيت  ُعْرَيان 

ْن َجْمعٍ  يُض الُحْمُس م  ْن َعَرَفاٍت, َوُيف  : , َقاَل: َوَأْخَبَرنِي َأبِي, َعْن َعائَِشَة «النَّاس  م 

« : ه  اْلَيَة َنَزلَْت ف ي الُحْمس   {گ گ گ گ ک ک}َأنَّ َهذ 

                                                           

 (.3029أخرجه مسلم )( 1)
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ْن َجْمٍع, َفُدف ُعوا إ َلى َعَرَفاٍت », َقاَل: [188:]البقرة يُضوَن م   .(1) «َكاُنوا ُيف 

  :األصل يف األلبسة 

 األصل يف األلبسة الحل, ولكن قد يحرم ألمرين, أو بأحدهما: 

 األمر األول: ما يتعلق بنوعه.

 .ملسو هيلع هللا ىلصأيت األدلة على تحريم لبس الحرير لذكور أمة النبي يكالحرير للرجال, وس

 األمر الثاين: ما يتعلق بطريقة لبسه.

 ليس عليه غيره.وكاشتمال الصماء, وإسبال اإلزار, ولبس السراويل 

 .ما يتعلق بأحكام اللباس يف شرحي على عمدة األحكام تفصيل تقد ذكرو

 كما أن هنالك ألبسة خاصة بالنساء. وهناك ألبسة خاصة بالرجال,

 ويدخل يف اللباس ما يتعلق بالبسط, والفُرش التي يجلس عليها.

 من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك يف الصحيحين: 
ِ
َتُه ُمَلْيَكَة َدَعْت َرُسوَل اهلل , َأنَّ َجدَّ

َُصلِّ َلُكمْ ُقوُموا فَ »لَِطَعاٍم َصنََعْتُه َلُه, َفَأَكَل مِنُْه, ُثمَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص : َفُقْمُت إَِلى  «ِل  َقاَل َأَنس 

 
ِ
, َوَصَفْفُت ملسو هيلع هللا ىلصَحِصيٍر َلنَا, َقِد اْسَودَّ مِْن ُطوِل َما ُلبَِس, َفنََضْحُتُه بَِماٍء, َفَقاَم َرُسوُل اهلل

 
ِ
 .(2) «, ُثمَّ اْنَصَرَف َرْكَعَتْينِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوالَيتِيَم َوَراَءُه, َوالَعُجوُز مِْن َوَرائِنَا, َفَصلَّى َلنَا َرُسوُل اهلل

  :حكم جلوس الرجال على احلرير 

المتقدم على تحريم الجلوس على  بحديث أنس بن مالك العلماء استدل و

 الحرير للرجال.

 .حيث أن الجلوس على الشيء يطلق عليه لبس

يُّ »َقاَل:  من حديث ُحَذْيَفَة : البخاريويف 
َأْن َنْشَرَب ف ي آن َية   ملسو هيلع هللا ىلصَنَهاَنا النَّب 

                                                           

 (.1218(, ومسلم )1110أخرجه البخاري )( 1)
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, َوَأْن َنْجل َس َعَلْيه   يَباج  , َوَأْن َنْأُكَل ف يَها, َوَعْن ُلْبس  الَحر ير , َوالدِّ ة  ضَّ َهب  َوالف   .(1)«الذَّ

 ."َباُب اْفتَِراِش الَحِريرِ " قوله:ب يف صحيحه عليه وقد بوب اإلمام البخاري 

ه  ُهَو »َوَقاَل َعبِيَدُة: ثم قال:   .«َكُلْبس 

 .ويدخل يف هذا الباب ما يتعلق بلبس الخواتيم

  :حكم لبس اخلواتيم للرجال 

 .واألصل يف لبس الرجال للخواتيم اإلباحة

 فهي محرمة على الرجال, ومباحة للنساء.كانت مصنوعة من الذهب: إال إذا 

 فهي مباحة للرجال لكن يف أماكن مخصوصة.وإن كانت الخواتيم من الفضة: 

 : مسلمفي ف
ٌّ
َأْن َأَتَختََّم ف ي إ ْصَبع ي  ملسو هيلع هللا ىلصَنَهان ي َرُسوُل اهَّلل  », قال: من حديث َعلِي

ه   ه  َأْو َهذ   .(2) «َفَأْوَمَأ إ لَى اْلُوْسَطى َوالَّت ي َتل يَها», َقاَل: «َهذ 

  قال النووي  ( 72-14/71يف شرح مسلم:)  :
ٍّ
َنَهان ي »َوفِي َحِديِث َعلِي

ه  َفأَْوَمَأ إ َلى اْلُوْسَطى َوالَّت ي َتل يَها ملسو هيلع هللا ىلص ه  َأْو َهذ   .«َأْن َأَتَختََّم ف ي ُأْصُبع ي َهذ 

بَّاَبة  َواْلُوْسَطى»َوُرِوَي َهَذا اْلَحِديُث فِي َغْيِر ُمْسلٍِم:   . «السَّ

نََّة:  ُجِل فِيَوَأْجَمَع اْلُمْسلُِموَن َعَلى َأنَّ الس  ا اْلَمْرَأُة  َجْعُل َخاَتِم الرَّ اْلِخنَْصِر, َوَأمَّ

 َفإِنََّها َتتَِّخُذ َخَواتِيَم فِي َأَصابَِع. 

ْمتَِهاِن فِيَما يتعاطى باليد لكونه َقاُلوا َواْلِحْكَمُة فِي َكْونِِه فِي اْلِخنَْصِر: 
ِ
َأنَُّه َأْبَعُد مَِن اال

ا َتَتنَاَوُلُه مِْن َأْشغَ   الَِها, بِِخاَلِف َغْيِر اْلِخنَْصِر. طرفا, وألنه ال يشغل اْلَيَد َعمَّ

 َكَراَهُة َتنِْزيٍه. 
َ
تِي َتلِيَها لَِهَذا اْلَحِديِث, َوِهي ُجِل َجْعُلُه فِي اْلُوْسَطى َوالَّ  اهـَوُيْكَرُه لِلرَّ
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  :حكم التختم يف اليمنى, أو يف اليسرى 

 قال النووي و   :ا التََّخت ُم فِي اْلَيِد اْلُيْمنَى َأِو اْلُيْسَرى, يف شرح مسلم َوَأمَّ

 َفَقْد َجاَء فِيِه َهَذاِن اْلَحِديَثاِن َوُهَما َصِحيَحاِن. 

 :
 
اَرُقْطنِي  َقْوُلُه فِي يمينه. َوَقاَل الدَّ

َ
َياَدِة َوِهي  َلْم ُيَتاَبْع ُسَلْيَماُن ْبُن باَِلٍل َعَلى َهِذِه الزِّ

. قال:  ْهِريِّ  وخالفه الحفاظ َعْن ُيوُنَس, َمَع َأنَُّه َلْم َيْذُكْرَها َأَحد  مِْن َأْصَحاِب الز 

 َمَع َتْضِعيِف إِْسَماِعيَل ْبِن أبى أويس رواهتا عن سليمان بن بالل. 

 ,
 
َف إِْسَماِعيَل ْبَن َأبِي ُأَوْيٍس َأْيًضا َيْحَيى ْبُن َمِعيٍن, َوالنََّسائِي َقُه وقد َضعَّ َوَلكِْن َوثَّ

وا بِه,ِ َواْحتَجَّ بِِه اْلُبَخاِري  َوُمْسلِم  فِي َصِحيَحْيِهَما.   اأْلَْكَثُروَن َواْحَتج 

َوَقْد َذَكَر ُمْسلِم  َأْيًضا مِْن ِرَواَيِة َطْلَحَة ْبِن َيْحَيى, مِْثَل ِرَواَيِة ُسَلْيَماِن ْبِن باَِلٍل, َفَلْم 

 َماُن ْبُن باَِلٍل, َفَقِد اتََّفَق َطْلَحُة َوُسَلْيَماُن َعَلْيَها. َينَْفِرْد بَِها ُسَليْ 

َتَها, َفإِنَّ ِزَياَدَة الثَِّقِة َمْقُبوَلة  َواهلُل َأْعَلُم.   َوَكْوُن اأْلَْكَثِريَن َلْم يذكروها ال يمنع ِصحَّ

ا اْلُحْكُم فِي اْلَمْسَأَلِة ِعنَْد اْلُفَقَهاِء َفَأْجَمعُ  وا َعَلى َجَواِز التََّخت ِم فِي اْلَيِميِن َوَعَلى َوَأمَّ

 َجَواِزِه يف اليسار وال كراهة يف واحدة منهما. 

ُتُهَما َأْفَضُل:   واختلفوا َأيَّ

َلِف فِي اْلَيِمينِ  َفَتَختََّم َكثِيُرونَ   َوَكثِيُروَن فِي اْلَيَساِر. , مَِن السَّ

َْصَحابِنَا: َواْسَتَحبَّ َمالِك  اْلَيَساَر َوَكرِ 
ِ
 َه اْلَيِميَن, َوفِي َمْذَهبِنَا َوْجَهاِن أل

َنَُّه ِزينَة , َواْلَيِميُن 
ِ
ِحيُح َأنَّ اْلَيِميَن َأْفَضُل؛ أل  اهـَأْشَرُف وأحق بالزينة واالكرام.الصَّ

 :قال أبو حممد سدده اهلل  

لبس  ملسو هيلع هللا ىلصبأن النبي وجمع بعض أهل العلم بين أقوال العلماء السابقة فقالوا: 

 ثم لبس الفضة يف الشمال.لذهب يف اليمين, ثم بعد ذلك خلعه, ا

 .بل والقدمين فيجوز لهن التختم يف أي أصبع من اليدينوأما النساء: 
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  أن يكون فوق الكعبني. للثياب ألصل يف لباس الرجلن اأبيان 

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  : مسلمصحيح اإلمام يف  جاءلما 
ِّ
َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ي النَّار  »
َزار  َفف  َن اْل  َن الَكْعَبْين  م   .(1) «َما َأْسَفَل م 

  األصل يف لباس املرأة أن يكون أسفل من الكعبني: بيان 

 --من حديث اْبِن ُعَمَر : في سنن الرتمذي ف
ِ
َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َياَمة  َجرَّ َثْوَبُه ُخَيََلَء  , َفَقاَلْت ُأم  َسَلَمَة: َفَكْيَف َيْصنَْعَن النَِّساُء «َلْم َينُْظر  اهَّللُ إ َلْيه  َيْوَم الق 

؟ َقاَل:  ا»بُِذُيولِِهنَّ ْبر 
يَن ش  , َقاَل: «ُيْرخ  ا, ََّل », َفَقاَلْت: إًِذا َتنَْكِشُف َأْقَداُمُهنَّ ينَُه ذ َراع 

َفُيْرخ 

ْدَن َعَلْيه   . ,(2) «َيز   َهَذا َحِديث  َحَسن  َصِحيح 

 ويدخل يف باب األلبسة لبس العمائم وما يف باهبا: 

إذ أهنا من زينة العرب, وهكذا ما يتعلق بالقالنس, واألقبية, واألردية, 

 والسراويالت.

 من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة  :مسلمفي ف
ِّ
َفَسَأَلُه َعِن  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَم َرُجل  إَِلى النَّبِي

الَِة فِي الثَّْوِب الَواِحِد, َفَقاَل:  ُد َثْوَبْين  »الصَّ ُكْم َيج   . «َأَوُكلُّ

ُعوا», َفَقاَل: --ُثمَّ َسَأَل َرُجل  ُعَمَر  َع اهَّللُ َفَأْوس  , َجَمَع َرُجل  َعَلْيِه ثَِياَبُه, «إ َذا َوسَّ

إَِزاٍر, َوَقِميٍص فِي إَِزاٍر َوَقَباٍء, فِي َسَراِويَل َوِرَداٍء, فِي َصلَّى َرُجل  فِي إَِزاٍر َوِرَداٍء, فِي 

َسَراِويَل َوَقِميٍص, فِي َسَراِويَل َوَقَباٍء, فِي ُتبَّاٍن َوَقَباٍء, فِي ُتبَّاٍن َوَقِميٍص, َقاَل: َوَأْحِسُبُه 

 .(3) "َقاَل: فِي ُتبَّاٍن َوِرَداءٍ 

                                                           

 (.0797أخرجه البخاري )( 1)

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن, وهو 0331(, والنسائي )1731أخرجه الرتمذي )( 2)
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 يحب من الثياب الحربة:  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

, َقاَل: ُقْلُت َلُه: َأي  الثَِّياِب َكاَن َعْن َقَتاَدَة, عن َأَنٍس الصحيحين: كما جاء يف 

 
ِّ
َبَرةُ »َأْن َيْلَبَسَها؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأَحبَّ إَِلى  النَّبِي  .(1) «الح 

يِّ »َقاَل:  ويف لفظ آخر: َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك 
َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َأَحبُّ الثَِّياب  إ َلى النَّب 

َبَرةَ   .«َيْلَبَسَها الح 

 ( 01/ 14قال النووي يف شرح مسلم :) 
َ
 بَِكْسِر اْلَحاِء َوَفْتِح اْلَباِء َوِهي

َ
ِهي

نَة  َوالتَّْحبِيُر التَّْزيِيُن َوالتَّْحِسيُن َوُيَقاُل َثْوب  حِ  َبَرة  ثَِياب  مِْن َكتَّاٍن َأْو ُقْطٍن ُمَحبََّرة  َأْي ُمَزيَّ

ْفَرد  َواْلَجْمُع َعَلى اْلَوْصِف َوَثْوُب ِحَبَرٍة َعَلى االضافة وهو أكثر استعماال والحربة مُ 

ِحَبر  َوِحَبَرات  َكِعنَبٍَة َوِعنٍَب َوِعنََباٍت َوُيَقاُل َثْوب  َحبِير  َعَلى اْلَوْصِف فِيِه َدلِيُل 

ْستِْحَباِب لَِباُس اْلِحَبَرِة َوَجَواُز لَِباِس اْلُمَخطِِّط َوُهَو ُمْجَمع  َعَلْيِه 
ِ
  ـاه .َأْعَلمُ واهلل ال

من : لما ثبت يف سنن أبي داود , القميص ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وكان أحب الثياب إلى

يَص  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َأَحبُّ الثَِّياب  إ َلى َرُسول  اهَّلل  », َقاَلْت: حديث ُأمِّ َسَلَمَة   .(2) «اْلَقم 

من حديث اْبِن َعبَّاٍس : كما يف سنن الرتمذي  وأفضل القمص ما كانت بيضاء:

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا 
ِ
ْن »َوَسلََّم: هلل َها م  ْن ث َياب ُكُم الَبَياَض, َفإ نَّ الَبُسوا م 

نُوا ف يَها َمْوَتاُكمْ   .(3) «َخْير  ث َياب ُكْم, َوَكفِّ

هي رداء وإزار ولكن تكون من نوع الحلة, والجبة, واإلزار, و ملسو هيلع هللا ىلصالنبي لبس و

 .أعلم , إلى غير ذلك, واهللواحد من الثياب

                                                           

 (. 2078(, ومسلم )0912أخرجه البخاري )( 1)

 هو برد يماين أخضر, وكانت أحب إليه صلى اهلل عليه وسلم ألهنا لباس أهل الجنة.)الحربة(: 

(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الرتغيب 1712(, والرتمذي )4020أخرجه أبو داود )( 2)

 (, ويف صحيح السنن.2029والرتهيب )

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح الرتمذي. 884أخرجه الرتمذي )( 3)
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 تحريم الحرير على الرجال

  -  -َأبِي َعامٍِر اأْلَْشَعِريِّ  َعنْ ) – 022
ِ
ْن »: ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َلَيُكوَننَّ م 

رَ  لُّوَن اْلح  ت ي َأْقَواٌم َيْسَتح   (.َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوَأْصُلُه فِي اْلُبَخاِريِّ  .(1)«َواْلَحر يرَ  ُأمَّ

 الشرح: 

إال للحاجة, كما  ساق المصنف الحديث لبيان حرمة لبس الحرير للرجال يف الدنيا

 .سيأيت بياهنا

متصل, أنه , والصحيح وإن كانت صورته التعليق, والحديث ضعفه ابن حزم 

 قد سمع من هشام بن عمار. إذ أن اإلمام البخاري 

  قال الحافظ ( 02/ 10يف الفتح :) ا َدْعَوى تِي َأَشاَر إَِلْيَهابن اَوَأمَّ  ,َحْزٍم الَّ

اَلِح فِي ُعُلوِم اْلَحِديِث    .َفَقْد َسَبَقُه إَِلْيَها بن الصَّ

َوُصوَرُتُه ُصوَرُة  ,ُقطَِع إِْسنَاُدَها ,َفَقاَل التَّْعلِيُق فِي َأَحاِديَث مِْن َصِحيِح اْلُبَخاِريِّ 

ْنِقَطاعِ 
ِ
ِحيِح إَِلى  ,َوَلْيَس ُحْكُمُه ُحْكَمهُ  ,اال َواَل َخاِرًجا َما ُوِجَد َذلَِك فِيِه مِْن َقبِيِل الصَّ

ِعيِف    .َقبِيِل الضَّ

ِد ْبِن َحْزٍم الظَّاِهِريِّ اْلَحافِِظ فِي َردِّ َما َأْخَرَجُه اْلُبَخاِري   َواَل اْلتَِفات  إَِلى َأبِي ُمَحمَّ

 مِْن َحِديِث َأبِي َعامٍِر َوَأبِي َمالٍِك اأْلَْش 
ِ
ت ي َأْقَواٌم » :ملسو هيلع هللا ىلصَعِريِّ َعْن َرُسوِل اهلل ي ُأمَّ

َليَُكوَننَّ ف 

َف  لُّوَن اْلَحر يَر َواْلَخْمَر َواْلَمَعاز    .«َيْسَتح 

ِهَشاُم ْبُن عمار َوَساقه بِإِْسنَاِدِه  :اْلَحِديَث مِْن ِجَهِة َأنَّ اْلُبَخاِريَّ َأْوَرَدُه َقائاًِل َقاَل 

  .ُه ُمنَْقطِع  فِيَما َبْيَن اْلُبَخاِريِّ َوِهَشامٍ بن َحْزٍم َأنَّ  تَفزعم

                                                           

ودافع عنه  (,0080)بسند حسن, وهو عند اإلمام البخاري معلًقا مجزوًما به  (4038)أخرجه أبو داود ( 1)

 .  (81وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة )الحافظ بن رجب, 
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ْحتَِجاِج بِِه َعَلى َتْحِريِم اْلَمَعاِزِف 
ِ
 :َوَأْخَطَأ فِي َذلَِك مِْن ُوُجوهٍ  ,َوَجَعَلُه َجَواًبا َعِن اال

ِحيِح  تَِّصاِل بَِشْرِط الصَّ
ِ
  .َواْلَحِديُث َصِحيح  َمْعُروُف اال

لَِكْونِِه َقْد َذَكَر َذلَِك اْلَحِديَث فِي َمْوِضٍع آَخَر مِْن  :َيْفَعُل مِْثَل َذلَِك َواْلُبَخاِري  َقْد 

 .كَِتابِِه ُمْسنًَدا ُمتَِّصاًل 

تِي اَل َيْصَحُبَها َخَلُل  :َوَقْد َيْفَعُل َذلَِك  ْنِقَطاعِ    لَِغْيِر َذلَِك مَِن اأْلَْسَباِب الَّ
ِ
  اه  .اال

  .َوَلْم َيتَِّصْل َما َبْيَن الُبَخاِرّي َوصدَقة بن َخالِد :ُمَحلَّىَوَلفظ بن َحْزٍم فِي الْ 

اَلِح فِي َمْوِضٍع آَخرَ  ِذي َيُقوُل اْلُبَخاِري  فِيِه َقاَل  :َوحكى بن الصَّ  َأنَّ الَّ

ي َشْيًخا مِْن ُشيُوِخهِ  ْسنَاِد اْلُمَعنَْعنِ  ,ُفاَلن  َوُيَسمِّ  َعْن بَْعِض َوُح  ,َيُكوُن مِْن َقبِيِل اإْلِ
َ
كِي

ُلُه َعْن َشْيِخِه ُمَذاَكَرةً  اِظ َأنَُّه َيْفَعُل َذلَِك فِيَما َيَتَحمَّ   .اْلُحفَّ

  .َأنَُّه فِيَما َيْرِويِه ُمنَاَوَلةً  :َوَعْن َبْعِضِهمُ 

اَلِح  َب َشيخنَا اْلَحافِظ َأُبو اْلفضل َكاَلم بن الصَّ ِحيِح بَِأنَُّه َوَجَد فِي  :َوَقْد َتَعقَّ الصَّ

َة َأَحاِديَث َيْرِويَها اْلُبَخاِري  َعْن َبْعِض ُشُيوِخهِ  ُفاَلن  َوُيوِرُدَها فِي َمْوِضٍع  :َقائاًِل َقاَل  ,ِعدَّ

ْيِخ    .آَخَر بَِواِسَطٍة َبْينَُه َوَبْيَن َذلَِك الشَّ

ِذي ُيوِرُدُه اْلُبَخاِري  مِْن َذلَِك َعَلى َأْنَحاءٍ  :ُقْلُت    :الَّ

ْيِخ بَِعْينِهِ  :َهامِنْ  َماِع َعْن َذلَِك الشَّ ُح فِيِه بِالسَّ ِحيِح  ,َما ُيَصرِّ ا فِي َنْفِس الصَّ ا  ,إِمَّ َوإِمَّ

  .َخاِرَجهُ 

لِ  َبُب فِي اأْلَوَّ ِة َأْبَواٍب  :َوالسَّ ا َأْن َيُكوَن َأَعاَدُه فِي ِعدَّ  ,َوَضاَق َعَلْيِه َمْخَرُجهُ  ,إِمَّ

َف فِيِه َحتَّ    .ى اَل ُيِعيَدُه َعَلى ُصوَرٍة َواِحَدةٍ فِي َمَكاَنْينِ َفَتَصرَّ

ا لُِقُصوٍر فِي َبْعِض ُرَواتِهِ  ؛َأْن اَل َيُكوَن َعَلى َشْرطِهِ  :َوفِي الثَّانِي ا لَِكْونِِه  ,إِمَّ َوإِمَّ

  .َمْوُقوًفا

ْيِخ  :َومِنَْها   .َما ُيوِرُدُه بَِواِسَطٍة َعْن َذلَِك الشَّ
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َبُب  ِل َلكِنَُّه فِي َغالِِب َهَذا اَل َيُكوُن ُمْكثًِرا :فِيهِ َوالسَّ ْيِخ  ,َكاأْلَوَّ   .َعْن َذلَِك الشَّ

ِحيِح  :َومِنَْها   .َما اَل ُيوِرُدُه فِي َمَكاٍن آَخَر مَِن الصَّ

  ,َحِديِث اْلَباِب  :مِْثُل 
َّ
ا َكاَن َأْشَكَل َأْمُرُه َعَلي   .َفَهَذا مِمَّ

ِذي َيْظَهُر   اآْلنَ َوالَّ
َ
ُد ِهَشاٍم فِي اْسِم  ,َأنَُّه لُِقُصوٍر فِي ِسَياقِهِ  :لِي َوُهَو ُهنَا َتَرد 

 
ِّ
َحابِي إِنَّ اْلَمْحُفوَظ َأنَُّه َعْن " :َوَسَيْأتِي مِْن َكاَلمِِه َما ُيِشيُر إَِلى َذلَِك َحْيُث َيُقوُل  ,الصَّ

ْحَمِن ْبِن َغنٍْم َعْن َأبِي َمالٍِك    ."َعْبِد الرَّ

ْحَمِن ْبِن َغنٍْم َكَذلَِك  :َوَساَقُه فِي التَّاِريِخ   ,مِْن ِرَواَيِة َمالِِك ْبِن َأبِي َمْرَيَم َعْن َعبِْد الرَّ

ٍء مِْن َذلَِك 
ْ
  .َوَقْد َأَشاَر اْلُمَهلَُّب إَِلى َشي

ا َنَُّه اَل َيْجِزُم إاِلَّ بَِما  ؛َفاَل َأَثَر َلهُ  ,َوبَِواِسَطةٍ  ,َكْوُنُه َسِمَعُه مِْن ِهَشاٍم باَِل َواِسَطةٍ  :َوَأمَّ
ِ
أل

ْحتَِجاج ,َيْصُلُح لِْلَقُبولِ 
ِ
  ـاه .َواَل ِسيََّما َحيُْث َيُسوُقُه َمَساَق اال

رٍ اْْلَْشَعر يِّ » قوله:
والد عامر, ذكره الحافظ يف اإلصابة يف : «- -َعْن َأب ي َعام 

قتل يف حنين, ثم قال الحافظ واختلف يف اسمه, ترجمة أبي عامر عم أبي موسى الذي 

فقيل عبد اهلل بن هانئ. وجزم البخاري بأنه عبيد بن وهب, وقيل عبد اهلل بن عمار, 

 وقيل عبيد اهلل بالتصغير, وقيل بالتصغير بغير إضافة, وقيل اسم أبيه وهب.

َجاَء فِيَمْن َباُب َما " :(0080) رقمعند البخاري معلقا مجزوًما به الحديث و

يِه بَِغْيِر اْسِمهِ    ."َيْسَتِحل  الَخْمَر َوُيَسمِّ

من طريق عبد الرحمن بن غنم األشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك 

ليكونن من أمتي أقوام »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصسمع النبي  -واهلل ما كذبني- ,--األشعري

إلى جنب علم يروح يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف, ولينزلن أقوام 

لحاجة, فيقولوا: ارجع إلينا غدا, فيبيتهم  -يعني: الفقير-عليهم بسارحة لهم, يأتيهم 

وقد صححه غير  ,«اهَّلل, ويضع العلم, ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة
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 واحد, ولم يصب من ضعفه.

عرف ذلك بالالم  هذا فيه قسم محذوف, تقديره: واهلل ليكونن,: «َليَُكوَننَّ » قوله:

 والنون المؤكدة.

 أطلعه على كثير من أمور الغيب. , إذ أن اهلل ملسو هيلع هللا ىلصوهذا علم من أعالم نبوة النبي 

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ}: كما قال اهلل 

 .[27-21]الجن: {يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ
ت ي» قوله: ْن ُأمَّ

 المراد به أمة اإلجابة, وليس أمة الدعوة.: «م 

 يستحلون هذه األمور يف جميع أحوالهم.ألن أمة الدعوة: 

 من الرجال والنساء يف استحالل الفروج. :أي «َأْقَوامٌ » قوله:

لُّونَ » قوله:  .ما حرم اهلل  :أي «َيْسَتح 

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص, وخرب رسوله يلزم من هذا االستحالل أهنم يكذبون خرب اهلل وال 

؛ ألن المستحل للحرام المعلوم من الدين بالضرورة لو كان هكذا لكفروا باهلل 

ولكن المعنى أهنم يرتكبون الحرام, ويتجرؤون مخرًجا من الملة, يكفر, ويكون كفره 

 عليه.

رَ » قوله:  ., والمعنى يستحلون الزناهو فرج المرأة: «اْلح 

 وقد فشا الزنا يف األزمان المتأخرة.

 من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك في الصحيحين: ف
ِ
ْن »: ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل إ نَّ م 

َنا ْلُم َوَيْثبَُت الَجْهُل, َوُيْشَرَب الَخْمُر, َوَيْظَهَر الزِّ
: َأْن ُيْرَفَع الع  اَعة   السَّ

 .(1) «َأْشَراط 

 يف باب الحدود تحريم الزنا, وخطره. إن شاء اهلل   وسيأيت  

                                                           

 (.2171ومسلم )(, 90أخرجه البخاري )( 1)
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 : قال السعدي ال ما أباحه الدليل, الفروج الحرمة, إواألصل يف 

 والنفس واألموال للمعصوم  واألصل يف األبضاع واللحوم

 فافهم هداك اهلل ما يحــــــّل   تحريمها حتى يجيء الحـــــّل 

لُّوَن »وغيره:  أبي داود ويف رواية يف سنن  ت ي َأْقَواٌم َيْسَتح  ْن ُأمَّ
, َليَُكوَننَّ م  اْلَخزَّ

 .(1) «َواْلَحر يرَ 

 يستحلون الخز, والمراد به نوع من الحرير. :أي

 .وقد حكم أهل العلم عليها بالخطأ, كما بين ذلك الحافظ يف الفتح

 القز, نسبة إلى الدودة التي تأيت به.وربما قيل له: 

  :حكم لبس اخلز 

أهنم لبسوا الخز, كما ذكر ذلك أبو داود  وقد جاء من مجموعة من الصحابة 

  ومنهم أنس,  ملسو هيلع هللا ىلصيف الحديث السابق, بأهنم عشرون نفًسا من أصحاب النبي

 .والرباء بن عازب, 

 إنما لبسوا الخز.الصحيح وزعم بعض أهل العلم أهنم لبسوا الحرير, و

 هو حرير؟وقد اختلفوا يف الخز هل 

 ليس بحرير خالص.الذي رجح غير واحد من أهل العلم أنه 

 وهو نوع من اللباس, مصدره دودة القز. :«َواْلَحر يرَ » قوله:

 الحرير حرام على الذكور لبًسا وجلوًسا, وحالل لإلناث.و

 ْبَن َأبِي َطالٍِب : في سنن ابن ماجه ف
َّ
  من حديث َعلِي

ِ
َيُقوُل: َأَخَذ َرُسوُل اهلل

إ نَّ َهَذْين  َحَراٌم َعَلى ُذُكور  »َحِريًرا بِِشَمالِِه, َوَذَهًبا بِيَِمينِِه, ُثمَّ َرَفَع بِِهَما َيَدْيِه, َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح أبي داود.4038أخرجه أبو داود ) (2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

َناث ه مْ   
 
لٌّ ْل ت ي, ح   .(1) «ُأمَّ

يُّ »َقاَل:  من حديث ُحَذْيَفَة  :مسلموأما الجلوس فكما ثبت يف 
َأْن ملسو هيلع هللا ىلص َنَهاَنا النَّب 

, َوَأْن َنْشَرَب  يبَاج  , َوَأْن َنْأُكَل ف يَها, َوَعْن ُلْبس  الَحر ير   َوالدِّ ة  ضَّ َهب  َوالف  ف ي آن َية  الذَّ

 .(2) «َنْجل َس َعَلْيه  

 .من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك  كما تقدموالجلوس يعترب لبًسا 

يِّ » قوله:  ما ذكره الحفاظ.على : «َرَواُه َأُبو َداُوَد, َوَأْصُلُه ف ي اْلُبَخار 

 

          

  

                                                           

إِنَّ »(, بلفظ مختصر 0144(, والنسائي )4007( بتمامه, وأخرجه أبو داود )3080أخرجه ابن ماجه ) (1)

تِي  (.77 يف صحيح السنن, ويف غاية المرام )وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل«. َهَذْيِن َحَرام  َعَلى ُذُكوِر ُأمَّ

 (.0937أخرجه البخاري ) (2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 النهي عن لبس الحرير والديباج

يُّ »َقاَل:  -  -ُحَذْيَفَة  َوَعنْ ) – 023
َهب   - ملسو هيلع هللا ىلص -َنَهى النَّب  َأْن َنْشَرَب ف ي آن َية  الذَّ

, َوَأْن َنْجل َس َعَلْيه   يبَاج  , َوَأْن َنْأُكَل ف يَها, َوَعْن ُلْبس  اْلَحر ير  َوالدِّ ة  ضَّ َرَواُه  .(1)«َواْلف 

 (.اْلُبَخاِري  

 الشرح: 

ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن لبس الحرير والديباج, واستخدام الذهب 

 .يف الشرب واألكل, ألهنا فعل أهل البطر والتعالوالفضة 

 ., هو وأبوه صحابيان هو ابن اليمان : «حذيفة» قوله:

 حضر ذلك ومنعه.  :أي «ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى النبي » قوله:

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ}: يقابل بالتسليم, كما قال اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوهني النبي 

 .[7:]الحشر {ہہ ہ ۀ

يَة  » قوله:
ة  َأْن َنْشَرَب ف ي آن  ضَّ َهب  َواْلف  ألن ذلك عالمة أهل الكرب, : «الذَّ

 والغطرسة.

 الناس, فتقل على الفقراء. هابأن النهي عن ذلك حتى ال يستعملوقيل: 

جربًا ألنفس الفقراء, فإهنم حين يرون األغنياء يشربون يف آنية الذهب وقيل: 

 والفضة يشق ذلك عليهم.

 بأن المنع تعبدي محض. وقيل: 

ذلك ما يقع يف الرتف من إفساد ألهله, ومن جرهم إلى الكرب,  واألقرب يف

 والفخر, والخيالء, ونحو ذلك.

                                                           

 .(0937)أخرجه البخاري  (1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .وحنفيات الذهب والفضةويدخل يف ذلك مالعق الذهب 

 أنه يحرم األكل كذلك يف آنية الذهب والفضة. :أي «َوَأْن َنْأُكَل ف يَها» قوله:

 .القول فيهتقدم وقد : «َوَعْن ُلْبس  اْلَحر ير  » قوله:

يبَاج  » قوله:  وهو نوع من أنواع الحرير أيًضا, فيحرم كذلك لبسه.: «َوالدِّ

ألن الجلوس عليه كما تقدم يف حديث أنس بن مالك : «َوَأْن َنْجل َس َعَلْيه  » قوله:

 .يعترب من لبسه 

  قال الحافظ ( 282/ 10يف فتح الباري): 

يَباج  َوَأْن َنْجل َس َعَلْيه  َوَعْن ُلْبس  اْلَحر ير  » قوله: َوَقْد َأْخَرَج اْلُبَخاِري  َوُمْسلِم   :«َوالدِّ

ِة َأْوُجهٍ  --َحِديَث ُحَذْيَفةَ  َياَدةُ  ,مِْن ِعدَّ   ,َلْيَس فِيَها َهِذِه الزِّ
َ
َوَأْن َنْجل َس » قوله:َوِهي

  .«َعَلْيه  

ة  َقِويَّة  لَِمْن َقاَل بَِمنِْع  َ ُحجَّ
َوُهَو َقْوُل اْلُجْمُهوِر ِخاَلًفا  ,اْلُجُلوِس َعَلى اْلَحِريرِ َوِهي

افِِعيَّةِ  ْبِن اْلَماِجُشوِن َواْلُكوفِيِّيَن َوَبْعِض الشَّ
ِ
  .ال

َلْيَس َصِريًحا فِي التَّْحِريِم َوَبْعُضُهْم  ,«َنَهى» :َلْفظَ  :َوَأَجاَب َبْعُض اْلَحنَِفيَِّة بَِأنَّ 

ْبِس َواْلُجُلوِس اَل َعِن اْلُجُلوِس بمفردهبِاْحتَِماِل َأْن َيكُ   َوَرَد َعْن َمْجُموِع الل 
ُ
  .وَن النَّْهي

 ؛َوَهَذا يرد على بن َبطَّاٍل َدْعَواُه َأنَّ اْلَحِديَث َنصٌّ فِي َتْحِريِم اْلُجُلوِس َعَلى اْلَحِريرِ 

 .َبْل ُهَو َظاهر, َفإِنَُّه َلْيَس بِنَصٍّ 

أَلَْن " :َقاَل  --فِي َجامِِعِه مِْن َحِديِث َسْعِد ْبِن َأبِي َوقَّاصٍ َوقد أخرج بن َوْهٍب 

 مِْن َأْن َأْقُعَد َعَلى َمْجلٍِس مِْن َحِريرٍ 
َّ
 ."َأْقُعَد َعَلى َجْمِر اْلَغَضا َأَحب  إَِلي

ِة اأْلَْخ  ْبِس لِِصحَّ   .َباِر فِيهِ َوَأَداَر َبْعُض اْلَحنَِفيَِّة اْلَجَواَز َواْلَمنَْع َعَلى الل 

  .َواْلُجُلوُس َلْيَس بُِلْبسٍ  :َقاُلوا

ْن ُطول  َما ُلب َس » :َواْحَتجَّ اْلُجْمُهوُر بَِحِديِث َأنَسٍ  يرٍ لَنَا َقْد اْسَودَّ م 
 ,«َفُقْمُت إ َلى َحص 



 
 

594 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ٍء بَِحْسبِهِ 
ْ
َنَّ ُلْبَس ُكلِّ َشي

ِ
  .َوأل

ُكوِر  ؛اْفتَِراِش اْلَحِريِر َوُهَو َضِعيف  َواْسُتِدلَّ بِِه َعَلى َمنِْع النَِّساِء مَِن  َنَّ ِخَطاَب الذ 
ِ
أل

 ـاه .اَل يَتنَاَول اْلُمَؤنَّث على الراجح
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 الرخصة في بعض الحرير لمرض ونحوه

يُّ »َقاَل:  -  -ُعَمَر  َوَعنْ ) – 024
َع  - ملسو هيلع هللا ىلص -َنَهى النَّب  َعْن ُلْبس  اْلَحر ير  إ َّلَّ َمْوض 

, َأْو َثََلٍث, َأْو َأْرَبعٍ   (.ُمتََّفق  َعَلْيِه, َواللَّْفُظ لُِمْسلِمٍ  .(1)«إ ْصَبَعيْن 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان الرخصة يف لبس بعض الحرير لمرض ونحوه.

إنما انفرد به اإلمام , «أربعأو ثَلث, أو » قوله:اري, ليس يف صحيح اإلمام البخو

 يف صحيحه. مسلم 

يف تعليقه على  بالوقف, ودافع عنه اإلمام الوادعي  وأعله اإلمام الدارقطني 

 التتبع.

 .أن الحرير حرام على الرجال كما سبق وفيه: 

 قال الحافظ  ( 299/ 10يف الفتح:)  
ِ
َعْن ُلبْس  » :ملسو هيلع هللا ىلصَنَهى َرُسوُل اهلل

َع إ ْصَبَعْين  َأْو َثََلث َأو َأربعاْلَحر ير     .«إ َّلَّ َمْوض 

  .وأو ُهنَا للتنويع والتخيير

نُْه إ َّلَّ َهَكَذا » :َوقد أخرجه بن َأبِي َشْيَبَة مِْن َهَذا اْلَوْجِه بَِلْفظِ 
إ نَّ اْلَحر يَر ََّل َيْصُلُح م 

ا َوَأْربَ  اَوَهَكَذا َوَهَكَذا َيْعن ي ُأْصُبَعيْن  َوَثََلث    .«ع 

 
 
إَِلى َأنَّ اْلُمَراَد بَِما َوَقَع فِي ِرَواَيِة ُمْسلٍِم َأْن َيُكوَن فِي ُكلِّ ُكمٍّ َقْدُر  :َوَجنََح اْلَحلِيِمي

  .َوُهَو َتْأِويل  َبِعيد  مِْن ِسَياِق اْلَحِديِث  ,إِْصَبَعْينِ 

 فِي ِرَواَيِة ُسَوْيدٍ 
ِّ
ع  َأْرَبَعة  لَْم » :َوَقْد َوَقَع ِعنَْد النََّسائِي يَباج  إ َّلَّ ف ي َمْوض  ي الدِّ

ْص ف  ُيَرخَّ

 اه .«َأَصاب عَ 

                                                           

 .(2018)ومسلم  (,0928)أخرجه البخاري  (1)



 
 

596 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

  قال النووي ( 49/ 14يف شرح مسلم):  َواَيِة إَِباَحُة اْلَعَلِم َوفِي َهِذِه الرِّ

  .َوَمْذَهُب اْلُجْمُهورِ  ,َوَهَذا َمْذَهُبنَا ,مَِن اْلَحِريِر فِي الثَّْوِب إَِذا َلْم َيِزْد َعَلى َأْرَبِع َأَصابِعَ 

َوَعْن َبْعِض َأْصَحابِِه ِرَواَية  بِإِبَاَحِة اْلَعَلِم بال تقدير بأربع  ,َوَعْن َمالٍِك ِرَواَية   بَِمنِْعهِ 

  .أصابع

ِريِح  ,ن َعُظمَ وإ يجوز :بل قال َواهلُل  ,َوَهَذاِن اْلَقْواَلِن َمْرُدوَداِن بَِهَذا اْلَحِديِث الصَّ

 ـاه .َأْعَلمُ 

 هل الرتخيص متعلق باحلرب, أم باملرض؟ 

لعبد الرحمن بن عوف, وللزبير  ملسو هيلع هللا ىلصإلى أن ترخيص النبي بعض أهل العلم  ذهب

حتى يكون ظهورهما بثياب فيها حرير فيكون فيه , من أجل المعركة بن العوام 

 الفخر على المشركين, وعلى الكفار.

 ما ثبت يف الحديث أن الرتخيص كان لحكة كانت هبما. :والصحيح

َص  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اهَّلل  », َأْنَبَأُهْم: من حديث َأَنَس ْبَن َمالٍِك في الصحيحين: ف َرخَّ

ٍة  كَّ ْن ح  َفر  م  ي السَّ
ام  ف ي اْلُقُمص  اْلَحر ير  ف  َبْير  ْبن  اْلَعوَّ ْحَمن  ْبن  َعْوٍف, َوالزُّ  الرَّ

ل َعْبد 

َما  .(1) «, َأْو َوَجٍع َكاَن بِِهَما «َكاَنْت ب ه 

 .واهلل أعلم, التحسس وأفربما يكون مصدر هذه الحكة القمل, 

 

          

  

                                                           

 (.2071(, ومسلم )2818أخرجه البخاري ) (1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 بأن الرخصة في الحرير كانت في السفرمن قال 
يَّ »: - -َأَنٍس  َوَعنْ ) – 020

ْحَمن  ْبن  َعْوٍف,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب   الرَّ
َعبْد 
َص ل  َرخَّ

َما ٍة َكاَنْت ب ه  ْن َحكَّ يص  اْلَحر ير , ف ي َسَفرٍ, م  َبْير  ف ي َقم    (.ُمتََّفق  َعَلْيهِ  .(1) «َوالزُّ

 الشرح: 
َص » قوله:  وهذا دليل على أهنا حرام.: «َرخَّ

ْحَمن  ْبن  َعْوٍف » قوله:  الرَّ
َعبْد 
 , من العشرة المبشرين بالجنة.هو الزهري, : «ل 

َبيْر  » قوله: صفية, وهو أيًضا  ملسو هيلع هللا ىلص, ابن عمة النبي وهو الزبير بن العوام : «َوالزُّ

 أحد العشرة المبشرين بالجنة.

يص  اْلَحر ير  » قوله: يف لبس قميص الحرير الذي هو محرم على  :أي «ف ي َقم 

 الرجال.

 .«ف ي َسَفرٍ » قوله:

 وهل يتعلق هبذا حكم, بحيث أنه يباح لبسه يف السفر, ويحرم يف الحضر؟ 

الحديث اإلخبار بأهنما  يف الصحيح هو إباحة يف السفر والحضر للحاجة, وإنما

 كانا يف سفر.

ٍة َكاَنْت ب ه َما» قوله: ْن َحكَّ من  وهذا يدل على شدة ما لحق الصحابة : «م 

 األمراض لضيق الحال.

ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص هبما فقط, بعبد الرحمن بن عوف, وقد 

 .وبالزبير بن العوام, 

األصل يف األدلة هو العموم, إال أن تأيت قرينة تدل على الخصوصية, أو يأيت دليل و

                                                           

 .(2071)ومسلم  (,2818)أخرجه البخاري  (1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ما يخصص العموم, وال ما يصرفه إلى يخصص هذا العموم, وهنا لم يأِت 

  ., واهلل أعلمالخصوصية

 جواز لبس الحرير للنساء

  َوَعنْ ) – 021
ٍّ
يُّ »َقاَل:  -  -َعلِي

ي النَّب 
َيَراَء, َفَخَرْجُت  - ملسو هيلع هللا ىلص -َكَسان  ة  س  ُحلَّ

, َفَشَقْقُتَها َبْيَن ن َسائ ي ه  ُمتََّفق  َعَلْيِه, َوَهَذا َلْفُظ  .(1) «ف يَها, َفَرَأْيُت اْلَغَضَب ف ي َوْجه 

 (.ُمْسلِمٍ 

 الشرح: 

 ساق المصنف الحديث لبيان جواز لبس الحرير للنساء.

 بن أبي طالب ه قصة يف صحيح اإلمام مسلم: فيالحديث و
ٍّ
, من حديث َعلِي

 
ِ
 َفَلبِْسُتَها, َفَعَرْفُت اْلَغَضَب فِي  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: ُأْهِدَيْت لَِرُسوِل اهلل

َّ
ُة ِسَيَراَء, َفَبَعَث بَِها إَِلي ُحلَّ

ا َبْيَن »َوْجِهِه, َفَقاَل:  َقَها ُخُمر  ُتَشقِّ
َما بََعثُْت ب َها إ َلْيَك ل  تَْلَبَسَها, إ نَّ

إ نِّي َلْم َأْبَعْث ب َها إ لَْيَك ل 

 . «النَِّساء  

 َأنَّ أُ "ويف رواية لمسلم: 
ِّ
َثْوَب َحِريٍر, َفَأْعَطاُه َعلِيًّا,  ملسو هيلع هللا ىلصَكْيِدَر ُدوَمَة َأْهَدى إَِلى النَّبِي

ا َبيْ »َفَقاَل:  ْقُه ُخُمر   .(2)«َبْيَن النِّْسَوة  »َبْكٍر, َوَأُبو ُكَرْيٍب: , وَقاَل َأُبو «َن اْلَفَواط م  َشقِّ

لها  وهي مدينة: بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان : دومة«أكيدر دومة» قوله:

حصن عادي وهي يف برية يف أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح وحولها عيون قليلة 

وغالب زرعهم الشعير وهي من المدينة على ثالث عشرة مرحلة, ومن دمشق على 

 نحو عشر مراحل, ومن الكوفة على قدر عشر مراحل أيضا. 

                                                           

 ولفظهما سواء., (2071)ومسلم  (,0940)أخرجه البخاري  (1)

 (. 2071أخرجه مسلم ) (2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

البغدادي يف كتابه فهو أكيدر بن عبد الملك الكندي, قال الخطيب أما أكيدر: 

المبهمات: كان نصرانيا ثم أسلم, قال: وقيل بل مات نصرانيا, وقال ابن األثير: إنه لم 

 يسلم بال خالف, ومن قال أسلم فقد أخطأ خطأ فاحًشا.

فاطمة بنت : قال الهروي واألزهري والجمهور إهنن ثالث: «الفواطم» قوله:

, وهي أول هاشمية أبي طالب  , وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بنملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ولدت لهاشمي, وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.

 أيًضا:  مسلم ويف 
ِ
يُّ », َيُقوُل: من حديث َجابَِر ْبَن َعْبِد اهلل

ا َقَباء   ملسو هيلع هللا ىلصَلب َس النَّب  َيْوم 

يَل َلُه: َقْد  , َفق  َي َلُه, ُثمَّ َأْوَشَك َأْن َنَزَعُه, َفَأْرَسَل ب ه  إ َلى ُعَمَر ْبن  اْلَخطَّاب 
ْن د يَباٍج ُأْهد  م 

ْبر يُل »َأْوَشَك َما َنَزْعَتُه َيا َرُسوَل اهَّلل , َفَقاَل:  : َيا , َفَجاَءُه ُعَمُر َيْبكِي, َفَقاَل «َنَهان ي َعنُْه ج 

, َكِرْهَت َأْمًرا, َوَأْعَطْيَتنِيِه َفَما لِي؟ َقاَل: 
ِ
َما َأْعَطْيُتَكُه »َرُسوَل اهلل َتْلبََسُه, إ نَّ

إ نِّي َلْم ُأْعط َكُه ل 

 ِدْرَهمٍ «َتب يُعهُ 
ْ
 .(1) «, َفَباَعُه بَِأْلَفي

 حرمة الحرير على الرجال. وفيه:

 ., إذا انتهكت حرمة من حرمات اهلل الغضب هلل  وفيه:

 أن الغضب والسرور يظهر على الوجه. وفيه:

إذا ُسر ُعلم ذلك من أسارير وجهه, وإذا غضب ُعلم ذلك من  ملسو هيلع هللا ىلصفكان النبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوجهه 

 ْبَن َكْعٍب, َقاَل: َسِمْعُت َكْعَب ْبَن َمالٍِك في الصحيحين: ف
ِ
, من حديث َعْبَد اهلل

ُث ِحيَن َتَخلََّف َعْن َتُبوَك, َقاَل:  ا َسلَّْمُت َعَلى َرُسول  اهَّلل  »ُيَحدِّ َوُهَو َيْبُرُق  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلمَّ

, َوَكاَن َرُسوُل اهَّلل   ُرور  َن السُّ
ُه ق ْطَعُة قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوْجُهُه م  َمرٍ, إ َذا ُسرَّ اْسَتنَاَر َوْجُهُه, َحتَّى َكَأنَّ

                                                           

 (.2070أخرجه مسلم ) (1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

نْ  َوُكنَّا َنْعر ُف َذل َك 
 .(1) «هُ م 

 ْبَن َعْمٍرو : مسلميف و
ِ
ْرُت إ َلى َرُسول  اهَّلل  », َقاَل: من حديث َعْبَد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصَهجَّ

َع َأْصَواَت َرُجَلْين  اْخَتَلَفا ف ي آَيٍة, َفَخَرَج َعَلْينَا َرُسوُل اهَّلل   ا, َقاَل: َفَسم  , ُيْعَرُف ملسو هيلع هللا ىلصَيْوم 

ه  اْلَغَضُب, َفَقاَل:  ْم ف ي اْلك َتاب  إ نََّما »ف ي َوْجه   .(2)«َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم, ب اْخت ََلف ه 

يُّ » قوله:
ي النَّب 

ة   – ملسو هيلع هللا ىلص -َكَسان   حلة. ملسو هيلع هللا ىلصأعطاين النبي  :أي «ُحلَّ

َيَراءَ » قوله:   هي المضلعة بالحرير.: «س 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلبستها وخرجت إلى النبي  :أي «َفَخَرْجُت ف يَها» قوله:

ه   َفَرَأْيُت اْلَغَضَب » قوله:  .بسبب لبسه ما ال يجوز للرجال :أي «ف ي َوْجه 

 ., واهلل أعلمقسمها بين النساء؛ ألنه حالل لهن :أي «َفَشَقْقتَُها بَْيَن ن َسائ ي» قوله:

 

          

  

                                                           

 (. 2718(, ومسلم )3001أخرجه البخاري ) (1)

 (.2111أخرجه مسلم ) (2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 الفرق بين الرجال والنساء في الحرير

  -  -َأبِي ُموَسى  َوَعنْ ) – 027
ِ
َهُب »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل لَّ الذَّ ُأح 

مْ  ه  َم َعَلى ُذُكور  ي, َوُحرِّ
ت   ُأمَّ

َناث   
 
, َوالتِّْرمِِذي    .(1) «َواْلَحر يُر ْل  

َرَواُه َأْحَمُد, َوالنََّسائِي

َحهُ   (.َوَصحَّ

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان الفرق بين الرجال والنساء يف لبس الحرير

لَّ » قوله:  هو الذي أحل ذلك. أن اهلل  :أي «ُأح 

ت ي» قوله:  ُأمَّ
َناث   

 
َهُب َواْلَحر يُر ْل   ., ليتزين بهوهذا من خصائصهن: «الذَّ

مْ »  قوله: ه  َم َعَلى ُذُكور   .لبعدهم عن الرتف وغيره: «َوُحرِّ

  :حكم لبس الذهب للرجال عند احلاجة إىل ذلك 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب مثل الحرير يشرع للرجال لبسه عند 

 والصحيح أن الذهب ال يلبس, وال حاجة للبسه., ذلكالحاجة إلى 

  وأما ما يتعلق بصنع بعض األسنان منه, أو وضع مسامير الذهب لتجبير العظام

 لم.المكسورة, فهذا ليس من اللبس, وإنما هو من باب التداوي, واهلل أع

 

          

  

                                                           

ويف سنده انقطاع بين سعيد بن أبي هند  (1720)والرتمذي  (,0149)والنسائي  (,18007)أخرجه أحمد  (1)

 (.277اهلل يف اإلرواء )وصححه اإلمام األلباين رحمه وأبي موسى. 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 استحباب إظهار النعمة على المسلم

  ;--ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْيٍن  َوَعنْ ) – 029
ِ
إ نَّ اهَّللَ »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهلل

بُّ إ َذا َأْنَعَم َعَلى َعْبٍد ن ْعَمة  َأْن َيَرى َأَثَر ن ْعَمت ه  َعَلْيه  
  َرَواهُ  .(1) «ُيح 

 
  (.اْلَبْيَهِقي

 الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث لبيان استحباب التجمل يف اللباس وغيره

 الحديث فوائد عظيمة: ويف 

بُّ » قوله:األولى 
 .إثبات صفة المحبة هلل  فيه: «إ نَّ اهَّللَ ُيح 

 ., وقد تقدمتوهي من الصفات الفعلية, وأدلتها متكاثرة يف الكتاب, والسنة

 .أن المنعم على عباده هو اهلل  وفيه: «َأْنَعَم َعَلى َعْبدٍ إ َذا » قوله:الثانية 

 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ}: كما قال اهلل 

 .[34:]إبراهيم اآْلَيةَ  {ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 على نعمه حتى يوافيها, ويضاعفها. ويشكر اهلل 

 ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ}: كما قال اهلل 

 . [7:]إبراهيم {ڃ ڃ ڃ ڃ

 .«عبد نعمةعلى » قوله:الثالثة 

                                                           

وهو حديث حسن بشواهده, ويف سنده مفضل بن  (,0798)والبيهقي يف الشعب  (,18833)أخرجه أحمد  (1)

 (1430 ,1434)أبي أمية ضعيف. وله شاهد من حديث أبي األحوص, عن أبيه مرفوعا, أخرجه ابن حبان 

. وآخر من حديث (2918)الرتمذي  وغيره. وآخر من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, أخرجه

 والنسائي(, 2001)والرتمذي (, 4013)وأبو داود (, 17231) أخرجه أحمد, أبي األحوص, عن أبيه

(, واإلمام الوادعي رحمه اهلل يف 1280(. وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف الصحيحة )0233)

 . "هذا حديث حسن": (, وقال فيه1020الصحيح المسند )
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 .المراد به هنا عبودية المؤمنين؛ ألن الكافر ال يلتزم بشرع اهلل 

 نكرة يف سياق اإلثبات فتفيد العموم.نعمة: 

الفراغ,  أوالصحة, أو الجاه,  أوالمال, أو أي نعمة كانت, سواء كانت نعمة العلم, 

 .النعم , إلى غير ذلك منالولدوالتوفيق والسداد إلى الخير,  أوالصالح,  أو

على العبد, وهذا يعد من  إظهار لنعمة اهلل : «َأْن َيَرى َأَثَر ن ْعَمت ه  َعَلْيه  » قوله: 

ُقْلُت: َيا »من طريق َأبِي األَْحَوِص, َعْن َأبِيِه َقاَل: في الرتمذي: فشكر هذه النعمة, 

ُجُل َأُمرُّ ب ه  َفََل َيْقر ين ي َوََّل  , الرَّ
يه ؟ َقاَل: َرُسوَل اهَّلل  ي َفَيُمرُّ ب ي َأَفُأْجز 

 «ََّل, َأْقر ه  »ُيَضيُِّفن 

ْن َماٍل؟»َقاَل: َوَرآَّنِي َرثَّ الثَِّياِب, َفَقاَل:   أَ ُقْلُت: مِْن ُكلِّ الَماِل َقْد  «َهْل َلَك م 
َ
اهلُل  ْعَطانِي

 . (1) «َفْلُيَر َعَلْيَك »مَِن اإِلبِِل َوالَغنَِم, َقاَل: 

 جميل يحب الجمال:  واهلل 

 ْبِن َمْسُعوٍد  :مسلمفي ف
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

ِّ
ََّل َيْدُخُل اْلَجنََّة »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َعِن النَّبِي

ْن ك ْبرٍ  ٍة م  ْثَقاُل َذرَّ
ُجَل ُيِحب  َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسنًا  «َمْن َكاَن ف ي َقْلب ه  م  : إِنَّ الرَّ َقاَل َرُجل 

, َوَغْمُط النَّاس  »َوَنْعُلُه َحَسنًَة, َقاَل:  ْبُر َبَطُر اْلَحقِّ
بُّ اْلَجَماَل, اْلك 

يٌل ُيح   .(2) «إ نَّ اهَّللَ َجم 

 

          

  

                                                           

(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل 0223(, والنسائي )2001أخرجه الرتمذي ) (1)

(1088 .) 

 (.81أخرجه مسلم ) (2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 «عن لبس القسي والمعصفرالنهي 

  َوَعنْ ) – 028
ٍّ
يِّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ َرُسوَل اهَّلل  »: - -َعلِي

َنَهى َعْن ُلْبس  اْلَقس 

 (.َرَواُه ُمْسلِم   .(1) «َواْلُمَعْصَفر  

  الشرح: 

ليتمم ما تقدم بيانه من النهي عن لبس الحرير, وعن ما  الحديث مصنف ساق ال

 يف بابه من الديباج, والخز, ونحو ذلك.

هي ثياب مضلعة بالحرير تجلب من مصر تعمل بالقس وهي قرية على  القسي:

 ساحل البحر قريبة من تنيس.

 المصبوغ بالعصفر, وهو صبغ أصفر اللون.المعصفر:  

 عن الثوب المعصفر؛ ألنه تشبه بالكفار. ملسو هيلع هللا ىلصوهنى النبي 

 ., واهلل أعلموسيأيت يف الحديث الذي بعده

 

          

 

 

 

 

                                                           

 . (2079)أخرجه مسلم  (1)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 الكفارالنهي عن ثياب 

 ْبِن َعْمِرٍو  َوَعنْ ) – 030
ِ
يُّ », َقاَل: --َعْبِد اهلل

َثْوَبْين   - ملسو هيلع هللا ىلص -َرَأى َعَليَّ النَّب 

, َفَقاَل:  َك َأَمَرْتَك »ُمَعْصَفَرْين   (.َرَواُه ُمْسلِم   .(1) «?ب َهَذا ُأمُّ

  الشرح: 

 .ساق المصنف الحديث للنهي عن التشبه بالكفار يف لبسهم

 ْبِن َعْمٍرو : مسلمالحديث يف و
ِ
 من حديث َعْبِد اهلل

 
  ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: َرَأى النَّبِي

َّ
َعَلي

َك َأَمَرْتَك ب َهَذا؟»َثْوَبْيِن ُمَعْصَفَرْيِن, َفَقاَل:   .«َبْل َأْحر ْقُهَما»ُقْلُت: َأْغِسُلُهَما, َقاَل:  «َأُأمُّ

ْن ث َياب  اْلُكفَّ »مسلم: ويف لفظ ل ه  م   .(2) «ار  َفََل َتْلَبْسَهاإ نَّ َهذ 

 .هو أبو  محمد, عابد الصحابة : «َوَعْن َعْبد  اهَّلل  ْبن  َعْمر وٍ » قوله:

يُّ قَ » قوله:  
أحدهما اإلزار, واآلخر : «َثْوَبيْن  ُمَعْصَفَرْين   ملسو هيلع هللا ىلصاَل: َرَأى َعَليَّ النَّب 

 ألن أغلب أردية المسلمين الجمع بين عدة أثواب.لرداء, ا

َك َأَمَرْتَك ب َهَذا"َفَقاَل: » قوله: وألن النساء يجهلن كثيًرا كالمنكر عليه, : «?"ُأمُّ

 من أحكام الشرع.

 .«أغسلهما يا رسول اهَّلل»وقوله كما يف صحيح مسلم: 

 أن النهي متعلق بما فيهما من العصفر.فيه: 

 أن المال الحرام ال حرمة له. فيه: «بل إحرقهما» قوله:

أن ما فيه تشبه بالكفار ينبغي أن ُيهتك, تحذيًرا من التشبه هبم, واحتقاًرا  وفيه:

 لطريقهم.

                                                           

 .(2077)أخرجه مسلم  (1)

 (.2077أخرجه مسلم ) (2)
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

, ال يغضب إال أن تنتهك حرمة اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالغضب يف الموعظة, وكان النبي  وفيه:

 فيغضب لذلك.

بَيَْن  ملسو هيلع هللا ىلصَما ُخيَِّر َرُسوُل اهَّلل  », َأنََّها َقاَلْت: من حديث َعائَِشَة في الصحيحين: ف

نُْه, َوَما ا
ا َكاَن َأْبَعَد النَّاس  م  ا, َفإ ْن َكاَن إ ْثم  ْنَتَقَم َأْمَرْين  إ َّلَّ َأَخَذ َأْيَسَرُهَما, َما َلْم َيُكْن إ ْثم 

ه  ب َها ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهَّلل   َم ل لَّ , َفَينَْتق 
 إ َّلَّ َأْن ُتنَْتَهَك ُحْرَمُة اهَّلل 

ه  نَْفس 
 .(1) «ل 

؛ ألن عبد اهلل بن عمرو «أمك أمرتك بها»يقول له:  ملسو هيلع هللا ىلصوالسبب الذي جعل النبي 

 .كان صغير السن 

أمه هي التي توجهه إلى اللبس وغيره من حاله أن  ويف الغالب أن من كان هذا

 األمور األخرى.

أنه ينبغي لألم أن هتتم بأبنائها, فتلبسهم أحسن الثياب, وهتتم بنظافتهم, إلى  وفيه:

 ألن الطفل ال يعلم ما يصلحه, وما يفسده.يف السنن, ذلك مما يحتاج إليه الصغار  غير

واألم لها دور عظيم إن كانت من الصالحات, يف تربية أبنائها, وإخراجهم على 

 المستوى الذي ُيرجى فيه الخير لهم, ولمجتمعهم.

 ولذلك قيل فيها: 

 أعددت جياًل طيب األعراق  األم مدرسة إذا أعددهتـــــا 

          

  

                                                           

 (.2327(, ومسلم )3010أخرجه البخاري ) (1)
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 لبس الجبة

َها َأْخَرَجْت ُجبََّة َرُسول  اهَّلل  »: --َأْسَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر  َوَعنْ ) – 031  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ

, , َواْلَفْرَجْين  ْين  , َواْلُكمَّ يبَاج   َمْكُفوَفَة اْلَجْيب    .َرَواُه َأُبو َداُودَ  .(1) «ب الدِّ

َشَة َحتَّى ُقب َضْت, َفَقَبْضتَُها,», َوَزاَد: «ُمْسل مٍ »َوَأْصُلُه فِي 
نَْد َعائ 

يُّ  َكاَنْت ع 
َوَكاَن النَّب 

ي ب َها - ملسو هيلع هللا ىلص - ْلَمْرَضى َنْستَْشف 
ُلَها ل   .(2) «َيْلبَُسَها, َفنَْحُن َنْغس 

 (.(3) «َيْلبَُسَها ل ْلَوْفد  َواْلُجُمَعة  َوَكاَن »: «اْْلََدب  اْلُمْفَرد  »َوَزاَد اْلُبَخاِري  فِي 

  الشرح: 

 .شروعية لبس الجبةم لبيان الحديث ساق المصنف 

, َمْوَلى َأْسَماَء بِنِْت َأبِي َبْكٍر, َوَكاَن َخاَل َوَلِد : الحديث يف مسلم بلفظ
ِ
َعْن َعْبِد اهلل

ُم َأْشيَاَء   ْبِن ُعَمَر, َفَقاَلْت: َبَلَغنِي َأنََّك ُتَحرِّ
ِ
َعَطاٍء, َقاَل: َأْرَسَلْتنِي َأْسَماُء إَِلى َعْبِد اهلل

ا َما َثاَلَثًة: اْلَعَلَم فِي الثَّْوِب, َومِيَثَرَة اأْلُْرُج  : َأمَّ
ِ
َواِن, َوَصْوَم َرَجٍب ُكلِِّه, َفَقاَل لِي َعْبُد اهلل

ا َما َذَكْرَت مَِن اْلَعَلِم فِي الثَّْوِب, َفإِنِّي  َذَكْرَت مِْن َرَجٍب َفَكْيَف بَِمْن َيُصوُم اأْلََبَد؟ َوَأمَّ

 
ِ
َما َيْلَبُس اْلَحر يَر »َيُقوُل: , ملسو هيلع هللا ىلصَسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب, َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل إ نَّ

ا مِيثََرُة اأْلُْرُجَواِن, َفَهِذِه مِيَثَرُة َعْبِد «َمْن ََّل َخََلَق َلهُ  , َفِخْفُت َأْن َيُكوَن اْلَعَلُم مِنُْه, َوَأمَّ

, َفَرَجْعُت إَِلى َأْسَماَء َفَخبَّْرُتَها, َفَقاَلْت: َهِذهِ   ُأْرُجَوان 
َ
, َفإَِذا ِهي

ِ
  اهلل

ِ
, ملسو هيلع هللا ىلصُجبَُّة َرُسوِل اهلل

                                                           

(: 0/48وقال ابن الملقن يف البدر المنير )بسند ضعيف.  (,3084)وابن ماجه  (,4004)أخرجه أبو داود  (1)

 ,َوالنََّسائِّي  ,: َأْحمدضعفه ,َفاْختلف فِي توثيقه ,َوإِْسنَاده َصِحيح إاِلَّ اْلُمغيَرة بن ِزَياد اْلموِصلِي أحد ِرَجاله"

اَرُقْطنِّي  َقُه  ,َوالدَّ َقُه . "َكاَن ثَِقة": َوكِيعَوَقاَل  ,َيْحَيى فِي ِرَواَيةَوَوثَّ وصححه اإلمام األلباين . "َأْيضا اأْلَْزِدّي َوَوثَّ

 . (3418) رحمه اهلل يف صحيح السنن

 .(2018)أخرجه مسلم  (2)

وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح األدب بسند حسن,  (,349)أخرجه البخاري يف األدب المفرد  (3)

   (.211المفرد )
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يَباِج, ْسَرَوانِيٍَّة َلَها لِْبنَُة ِديَباٍج, َوَفْرَجْيَها َمْكُفوَفْيِن بِالدِّ
َّ ُجبََّة َطَيالَِسٍة كِ

 َفَأْخَرَجْت إَِلي

ا ُقبَِضْت َقَبْضُتَها, َوَكاَن النَّ   َفَقاَلْت: َهِذِه َكاَنْت ِعنَْد َعاِئَشَة َحتَّى ُقبَِضْت, َفَلمَّ
 
 ملسو هيلع هللا ىلصبِي

 «.َيْلَبُسَها, َفنَْحُن َنْغِسُلَها لِْلَمْرَضى ُيْسَتْشَفى بَِها

يِّ », َقاَل: من حديث الُمِغيَرَة ْبِن ُشْعَبَة يف الصحيحين: و
ف ي  ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َمَع النَّب 

َداَوةَ »َسَفرٍ, َفَقاَل:  يَرُة ُخذ  اْل   «َيا ُمغ 
ِ
َحتَّى َتَواَرى َعنِّي,  ملسو هيلع هللا ىلص, َفَأَخْذُتَها, َفاْنَطَلَق َرُسوُل اهلل

َها َفَضاَقْت, َفَأْخَرَج َيَدُه  َفَقَضى َحاَجَتُه, َوَعَلْيِه ُجبَّة  َشْأمِيَّة , َفَذَهَب  لُِيْخِرَج َيَدُه مِْن ُكمِّ

َأ ُوُضوَءُه لِ  ْيِه, ُثمَّ َصلَّىمِْن َأْسَفلَِها, َفَصَبْبُت َعَلْيِه, َفتََوضَّ الَِة, َوَمَسَح َعَلى ُخفَّ  .(1) "لصَّ

 هي لباس معروف, وهي التي تكون أطول من ما يمسى عندنا بالكوت.والجبة: 

 .ملسو هيلع هللا ىلص, وهذا ال يكون يف غير النبي ملسو هيلع هللا ىلصالتربك بآثار النبي  وفيه:

 هو مكان دخول الرأس.الجيب: : «َمْكُفوَفَة اْلَجْيب  » قوله:

 .المخبأوليس المراد به 

ْين  » قوله:   هو ما يكون إلى جهة اليدين.الكم: : «َواْلُكمَّ

 الشقان الذين يف أسفل الجبة.الفرجين المراد هبما: : «َواْلَفْرَجْين  » قوله:

 ألن الجبة, أو بما يسمى بالكوت يشق من مؤخرته, شيئًا يسيًرا.

يَباج  » قوله:  لعله كان شيًئا يسيًرا غير مؤثر.: «ب الدِّ

 إن هذه الزيادة عند أبي داود من طريق المغيرة بن زياد وهو ضعيف. ثم

ْبنَُة د يَباٍج, َوَفْرَجْيَها »ولفظه يف مسلم: 
يٍَّة َلَها ل 

َليَّ ُجبََّة َطَيال َسٍة ك ْسَرَوان 
َفَأْخَرَجْت إ 

َشَة َحتَّى قُ 
نَْد َعائ 

ه  َكاَنْت ع  , َفَقالَْت: َهذ  يبَاج  ا ُقب َضْت َقَبْضُتَها, َمْكُفوَفْين  ب الدِّ ب َضْت, َفَلمَّ

يُّ 
ُلَها ل ْلَمْرَضى ُيْسَتْشَفى ب َها ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن النَّب   . (2) «َيْلَبُسَها, َفنَْحُن َنْغس 

                                                           

 (.274(, ومسلم )313البخاري ) أخرجه (1)

 (. 2018أخرجه مسلم ) (2)
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بإضافة جبة إلى طيالسة والطيالسة جمع طيلسان بفتح الالم : «جبة طيالسة» قوله:

الالم وعدوا كسرها يف على المشهور قال جماهير اللغة ال يجوز فيه غير فتح 

 تصحيف العوام.

بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة وهو نسبة : «كسروانية» قوله:

 إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس.

بكسر الالم وإسكان الباء هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح وكذا : «لبنة» قوله:

جيب القميص هذه عبارهتم كلهم واهلل هي يف كتب اللغة والغريب قالوا وهي رقعة يف 

 أعلم.

كذا وقع يف جميع النسخ وفرجيها مكفوفين ومعنى : «وفرجيها مكفوفين» قوله:

المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها 

 ويكون ذلك يف الذيل ويف الفرجين ويف الكمين.

 الشيء اليسير من الحرير كاألصبعين,وهبذا الحديث استدل بعض أهل العلم أن 

 .كما تقدم يف حديث عمر بن الخطاب أو الثالثة, أو األربعة ال يؤثر, 

 .مسلمهو يف  :أي «َوَأْصُلُه ف ي ُمْسل مٍ » قوله:

َشَة َحتَّى ُقب َضْت َكاَنْت ع  َوَزاَد: » قوله:
 .ملسو هيلع هللا ىلصألهنا كانت زوج النبي : «نَْد َعائ 

أما غير النبي , ملسو هيلع هللا ىلصنبي يتربكون بآثار الكانوا هبا, و وحافظت عليها ليتربك الناس

لتربك  ا, ولو كان ذلك جائزً لو كان من الصحابة فال يشرع التربك بآثاره, و ملسو هيلع هللا ىلص

 .الصحابة بأبي بكر وعمر 

, , كانت أخت عائشة ألن أسماء بنت أبي بكر الصديق : «َفَقَبْضتَُها» قوله:

 وهي أقرب الناس إليها.

يُّ » قوله:
 .ملسو هيلع هللا ىلصمحتاًجا إليها, متجماًل هبا : «َيْلَبُسَها – ملسو هيلع هللا ىلص -َوَكاَن النَّب 
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 كان يكره أن توجد منه الريح الكريهة, وأن يظهر منه اللون الكريه. ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي 

 ., ومنهم عمر بن الخطاب حتى عرف الصحابة 

 ْبَن ُعَمَر في الصحيحين: ف
ِ
  -, َقاَل: َوَجَد ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب --عن َعْبَد اهلل

-  
ِ
وِق, َفَأَخَذَها, َفَأَتى بَِها َرُسوَل اهلل ًة مِْن إِْستَْبَرٍق ُتَباُع بِالس  َيا َرُسوَل », َفَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصُحلَّ

ْل   َفَتَجمَّ
ه  , َول ْلَوْفد   اهَّلل , اْبَتْع َهذ   .والجمعةويف رواية يف الصحيحين , (1) «ب َها ل ْلع يد 

, إذا بقي يف ثوبة شيء من المني, أو من القذر, فركته عائشة  ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي 

 وغسلته بالماء.

, ُيِصيُب  َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر, َقاَل: َسَأْلُت َعاِئَشَة في الصحيحين: ف
ِّ
َعِن الَمنِي

ْن َثْوب  َرُسول  اهَّلل  »الثَّْوَب؟ َفَقاَلْت:  ُلُه م  َلَة , َوَأَثُر ملسو هيلع هللا ىلصُكنُْت َأْغس  , َفَيْخُرُج إ َلى الصَّ

 .(2) "ُبَقُع الَماءِ  «الَغْسل  ف ي َثْوب ه  

ْن َثْوب  َرُسول  اهَّلل  »: لمسلم لفظ ويف ا َفُيَصلِّي ف يه   ملسو هيلع هللا ىلصَوَلَقْد َرَأْيُتن ي َأْفُرُكُه م   .(3) «َفْرك 

ي ب َهاَفنَْحُن » قوله: ُلَها ل ْلَمْرَضى َنْسَتْشف  كثير من الشراح إذا وقفوا على مثل : «َنْغس 

 هذه العبارات, يف مثل هذا الحديث, ربما جوزوا التربك بآثار الصالحين.

 .ملسو هيلع هللا ىلصوال داللة لهم فيها؛ ألهنا خاصة بالنبي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصلم يثبت عن أحد منهم أنه تربك بآثار غير النبي  ألن الصحابة 

 .ملسو هيلع هللا ىلصفلم يثبت أهنم تربكوا بآثار أبي بكر الصديق, وهو أفضل هذه األمة بعد النبي 

وكذلك عمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان, وعلي بن أبي طالب, وسائر العشرة 

 . المبشرين بالجنة

                                                           

 (.2019(, ومسلم )849أخرجه البخاري ) (1)

 (.298(, ومسلم )230أخرجه البخاري ) (2)

 (.299أخرجه مسلم ) (3)
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, , ال يشرع, بل هو محدث من المحدثاتملسو هيلع هللا ىلصالتربك بآثار الصالحين غير النبي ف

 .وبدعة من البدع

يُّ ف ي: » قوله: وسمي باألدب المفرد لإلمام : «"اْْلََدب  اْلُمْفَرد  "َوَزاَد اْلُبَخار 

 .مسلم؛ ألنه خارج الصحيح, وهنا كتاب األدب يف البخاري 

 ولم يشرتط فيه الصحة كما هو الحال يف صحيحه.

للناس الذين كانوا ينزلون عليه, سواء كانوا من  :أي «َوَكاَن َيْلَبُسَها ل ْلَوْفد  » قوله:

 المسلمين للبيعة, وللتعلم, وللسؤال, ولغير ذلك. 

 أو من الكفار ممن يأيت مرساًل ونحو ذلك.

 ألن الجمعة هو يوم عيد للمسلمين يف كل أسبوع.: «َواْلُجُمَعة  » قوله:

يف باب اللباس من كتاب بلوغ المرام, وهناك  هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر 

, وهو "األساس يف ذكر آداب اللباس": رسالة مستقلة بعنوانآداب كثيرة قد كتبناها يف 

 مختصر من كتاب عمدة األحكام.

 :إفادة ذوي األفهام بشرح "فهذه بعض آداب اللباس من كتابي:  قلت فيها

 :"عمدة األحكام قلت فيها

كسى آدم حين خلقه, وإنما نزع عنه اللباس حين  -  -اللباس نعمة من اهلل 

 حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ}, قال تعالى: -  -عصى اهلل 

آدم إلى األرض وأنزل معه لباسه  -  -ثم أهبط اهلل  [22:]األعراف {يئجب ىئ مئ

األعراف: ] {ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ}

21]. 

 هو ما وارى الجسم وسرت العورة.قيل اللباس: 

 هو الزينة, وما يف باهبا.والريش: 
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  }: -  -وقد قال اهلل 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇڇ  

 .  [91النحل: ] {ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇ ڇ  ڍ

فهو من النعم الجليالت إذ أن اهلل خص اإلنسان باللباس وسرت العورة دون غيره 

ُكْم َعاٍر, إ َّلَّ َمْن َكَسْوُتُه, »من الحيوان , ويف الحديث القدسي:  ي ُكلُّ
َباد  َيا ع 

 . - -أخرجه مسلم عن أبي ذر ( 1) «َفاْسَتْكُسون ي َأْكُسُكمْ 

  وقد تعين اللباس يف حال العبادة, قال اهلل-  - :{  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

, وسبب [31األعراف: ] {پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

نزول هذه اآلية ما كان يفعله أهل الجاهلية من الطواف بالبيت عراة كما يف حديث 

 ابن عباس يف صحيح اإلمام مسلم وفيه: 

 وما بدى منه فال أحله  اليوم يبدو بعضه أو كله 

 وكان هذا األمر معتاًدا عند الكفار: 

  :مسلمففي 
ِ
ا ُبن َيْت اْلَكْعَبُة َذَهَب النبي »قال:  - -من حديث َجابَِر بن عبد اهلل لَمَّ

يِّ  - ملسو هيلع هللا ىلص -
لنَّب 
َجاَرَة فقال اْلَعبَّاُس ل 

اْجَعْل إ َزاَرَك على  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَعبَّاٌس َينُْقََلن  الْح 

ُه عليه ي َفَشدَّ ن ي إ َزار  َماء  فقال َأر  َك َفَخرَّ إلى اْلرض َوَطَمَحْت َعْينَاُه إلى السَّ
 . (2) «َرَقَبت 

, استدل [4المدثر: ] {ڭ  ۇ     ۇ}: - ملسو هيلع هللا ىلص -آمًرا لمحمد  -  -وقد قال اهلل 

 باآلية على تطهير الظاهر والباطن.

 الشرك وما يف بابه.من تطهير الباطن: 

                                                           

 (.2077أخرجه مسلم ) (1)

 (.1092أخرجه البخاري )( 2)
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 برتك المعاصي, ويدخل فيه تطهير الثياب, ومن ذلك قولهم: وتطهير الظاهر: 

 ال َثْوَب فاِجر 
ِ
 َلبِْسُت َوال مِْن َغْدَرٍة أَتَقنَّعُ   وإّني بَِحْمِد اهلل

 أن الثوب قد يطلق على ما يتخلق به اإلنسان من األخالق.فالشاهد: 

  :واألصل يف الثياب احلل 

 .[28:]البقرة {ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ}: -  -لقول اهلل 

 ْبِن َعْمٍرو 
ِ
 ويف حديث ُ َعْبِد اهلل

ِ
ُكُلوا, َواْشَرُبوا, »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُقوا, َواْلَبُسوا ف ي َغْير   يَلةٍ  َوَتَصدَّ  .(1)«َمخ 

أخرجه أحمد, وجاء موقوًفا عن ابن  ,«من غير إسراف وَّل مخيلة»ويف رواية: 

 عباس عند ابن أبي شيبة يف المصنف. 

 . رير؛ لما يأيت من حديث حذيفة إال أنه يحرم على الرجال لبس الذهب والح

 فإهنا تلبس ما بدا لها من الثياب, ويدخل يف ذلك الحرير والديباج.وأما النساء:  

  :وأذكر هنا بعض آداب ومنهيات اللباس 

 البياض: لبس  -1

  - -كما يف حديث اْبِن َعبَّاسٍ 
ِ
ْن ث َياب ُكُم »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل اْلَبُسوا م 

                                                           

(, 2211(, ورواه الطيالسي )2008موصواًل )(, وأخرجه النسائي 7/140أخرجه البخاري  تعليًقا )( 1)

/ فتح(, ولكنه عندهما بلفظ الجمع. وعند أحمد  202/ 10(, وعلَّقه البخاري )1709و  1180وأحمد )

, والباقي «ُيرى أثر»للطيالسي إال أن عنده:  -أيضا -, وهي «إن اهلل يحب أن ُترى نعمته على عبده»زيادة: 

, «حديث حسن»(, وقال: 2918ستثناء, وروى الرتمذي الزيادة فقط )مثله, ولكن الحديث عنده دون اال

(, ويف 4391(, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف المشكاة )3100(, وابن ماجه )78/ 0ورواه النسائي )

 صحيح السنن.
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نُوا ف يَها َمْوَتاُكمْ  ْن َخْير  ث َياب ُكْم, َوَكفِّ َها م   . (1) «اْلَبَياَض؛ َفإ نَّ

 بنحوه أخرجه النسائي. -  -وجاء عن سمرة 

 اتخاذ العمامة السوداء – 2

ومن حديث َعْمِرو ْبِن  - -كما صح من حديث جابر بن عبد اهلل األنصاري 

يَّ »: ُحَرْيٍث 
َماَمٌة َسْوَداءُ  - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّب  َة َوَعَلْيه  ع   .(2) «َدَخَل َمكَّ

 لبس األخضر:  - 3

 «وعليه بردين أخضرين - ملسو هيلع هللا ىلص -رأيت النبي »قال:  -  –كما صح عن أبي رمثة 

 داود و أحمد., أخرجه أبو (3)

 لبس األحمر: - 4

يَّ »يف الصحيحين, َقاَل:  -  -كما يف حديث أبي جحيفة 
 - ملسو هيلع هللا ىلص -َأَتْيُت النَّب 

َة, َوُهوَ  ْن َنائ ٍل  ب َمكَّ , َفم  ْن َأَدٍم, َقاَل: َفَخَرَج ب ََلٌل ب َوُضوئ ه  ي ُقبٍَّة َلُه َحْمَراَء م 
ب اْْلَبَْطح  ف 

يُّ 
ٍح, َقاَل: َفَخَرَج النَّب 

ٌة َحْمَراُء, َكَأنِّي َأْنُظُر إ َلى َبَياض  َساَقْيه   - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَناض   . (4)«َعَلْيه  ُحلَّ

  :حكم لبس األمحر للرجال 
 واختلف العلماء يف لبس األحمر للرجال: 

 فذهب بعضهم إلى تحريمه. 

هنى عن المياثر الحمر, وما  ملسو هيلع هللا ىلصوذهب بعضهم إلى كراهيته, اعتماًدا على أن النبي 

                                                           

(, 143) (, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل884(, والرتمذي )3979أخرجه أبو داود ) (1)

(, من حديث سمرة بن جندب رضي اهلل عنه, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل 1981وأخرجه النسائي )

 يف صحيح السنن. 

 (.1308, 1309أخرجه مسلم ) (2)

 (.1221(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )4010أخرجه أبو داود )( 3)

 (.003(, ومسلم )371أخرجه البخاري )( 4)
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 يجلس عليه من األحمر من الثياب. 

يُّ »َقاَل:  كما يف الصحيحين من حديث الَبَراِء ْبِن َعاِزٍب, 
َعن   ملسو هيلع هللا ىلصَنَهاَنا النَّب 

يِّ  ر  الُحْمر  َوالَقسِّ
 .(1) «الَمَياث 

 : ثم اختلفوا يف نوع األحمر المحرم 

 هو شديد الحمرة. فقيل: 

 غير ذلك.وقيل: 

, وأن المراد باألحمر المعلم - -وذهبوا إلى تأويل حديث أبي جحيفة والرباء 

 والمخطط.

, قد لبسه, وقد - ملسو هيلع هللا ىلص -لكن الذي يظهر أن لبس األحمر ليس بمكروه؛ ألن النبي  

 جاء عن اإلمام أحمد النهي عنه.

 لبس القمص:  - 0

كان أحب »قالت:  ألهنا تغطي الجسم, وتسرت العورة, ويف حديث أم سلمة 

 , أخرجه أبو داود والرتمذي.«القميص - ملسو هيلع هللا ىلص -الثياب إلى رسول اهَّلل 

 لبس األردية:  - 1

 هو كاإلزار إال أنه يكون يف أعلى الجسم.والرداء: 

  من حديث َأَنِس ْبِن َمالٍِك في الصحيحين: ف
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص, َقاَل: ُكنُْت َأْمِشي َمَع النَّبِي

ٌّ َفَجَذَبُه َجْذَبًة َشِديَدًة, َحتَّى َنَظْرُت 
 َغلِيُظ الَحاِشَيِة, َفَأْدَرَكُه َأْعَرابِي

ٌّ
َوَعَلْيِه ُبْرد  َنْجَرانِي

 
ِّ
ِة َجْذَبتِِه, ُثمَّ َقاَل: ُمْر لِي  ملسو هيلع هللا ىلصإَِلى َصْفَحِة َعاتِِق النَّبِي َداِء مِْن ِشدَّ َرْت بِِه َحاِشَيُة الرِّ َقْد َأثَّ

ِذي ِعنَْدَك, َفاْلتََفَت إَِلْيِه َفَضِحَك, ُثمَّ   الَّ
ِ
 .(2) «َأَمَر َلُه ب َعَطاءٍ »مِْن َماِل اهلل

                                                           

 (.0939أخرجه البخاري ) (1)

 (.1007(, ومسلم )3148أخرجه البخاري ) (2)
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ُه َبْينَما ُهَو َمَع َرُسول  اهَّلل  »: من حديث ُجَبْيُر ْبُن ُمْطِعٍم,  :مسلمويف   - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ

ْن ُحنَْيٍن, َعل َقْت َرُسوَل اهَّلل  
اْْلَْعَراُب َيْسَأُلوَنُه, َحتَّى  - ملسو هيلع هللا ىلص -َوَمَعُه النَّاُس ُمْقب َل  م 

َداَءُه, َفَوَقَف َرُسوُل اهَّلل   وُه إ َلى َسُمَرٍة, َفَخط َفْت ر  ون ي َأْعطُ »َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -اْضَطرُّ

ه   َدائ ي, َفَلْو َكاَن َعَدُد َهذ  ا ر   َنَعم 
, َوََّل  اْلع َضاه  يَل 

ُدون ي َبخ  َلَقَسْمُتُه َبْينَُكْم, ُثمَّ ََّل َتج 

ا  .(1) «َكُذوب ا, َوََّل َجَبان 

 .«رداءه» قوله:والشاهد من الحديث: 

 لبس األزر:  - 7

- ملسو هيلع هللا ىلص -هو ما يوضع على أسفل الجسم, وقد وردت أحاديث كثيرة يف لبس النبي 

 لإلزار. –رضوان اهلل عليهم  -, وكذلك من الصحابة 

 لبس األقبية:  - 9

 وهي نوع من الثياب التي تشق من الخلف وتوجد يف بالد المغرب.

 لبس الربانس:  - 8

 لجسم.وهو نوع من المالبس إال أنه يغطي الرأس مع بقية ا

 لبس العمائم:  - 10

 يلبسها.  - ملسو هيلع هللا ىلص -فإن النبي 

 (: 0902اإليمان برقم ) وقد أخرج اإلمام البيهقي يف شعب
ِ
من طريق َأبي َعبِْد اهلل

, َثنَا  اِزي  ُب, بَِهْمَداَن, َثنَا َأُبو َحاتٍِم الرَّ ْحَمِن ْبُن َحْمَداَن اْلَجالَّ اْلَحافُِظ, َثنَا َعْبُد الرَّ

ْهِريِّ َقاَل:  ُيوُسُف ْبنُ  ِد ْبِن َساَبٍق, َثنَا َعْبُد اْلَعِزيِز ْبُن َأبِي اْلَجاُروِد, َعِن الز   "ُمَحمَّ

طَِجاُع فِي اْلَمَساِجِد ِرَباُط  اْلَعَمائُِم تِيَجاُن اْلَعَرِب َواْلُحْبَوُة ِحيَطاُن اْلَعَرِب َواإْلِضِّ

 ."اْلُمْؤمِنِيَن 

                                                           

 (. 2921أخرجه البخاري ) (1)
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 . كما تقدم يف باب الطهارة -ليها يلبس العمامة ويمسح ع  ملسو هيلع هللا ىلص وكان النبي 

 ودخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء: 

  :مسلميف  جاءكما 
ِ
يَّ », من حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

َدَخَل َيْوَم َفتْح   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ النَّب 

َماَمٌة َسْوَداءُ  َة, َوَعَلْيه  ع   .(1) «َمكَّ

 دسماء, إلى غير ذلك.ولما مرض كان عليه عمامة 

 َصـــلَّى اهلُل من حديث اْبِن َعبَّاٍس  :مسلميف  جاءكما 
ِ
, َقاَل: َخَرَج َرُسوُل اهلل

َب بِِعَصاَبٍة َدْسَماَء, َحتَّى َجَلَس  ِذي َماَت فِيِه, بِِمْلَحَفٍة َقْد َعصَّ َعَلْيِه َوَسلََّم فِي َمَرِضِه الَّ

ا َبْعُد, َفإ نَّ »َعَلى الِمنَْبِر, َفَحِمَد اهلَل َوَأْثنَى َعَلْيِه, ُثمَّ َقاَل:  لُّ َأمَّ النَّاَس َيْكُثُروَن َوَيق 

نُْكْم َشْيئ ا َيُضرُّ 
, َفَمْن َول َي م  ْلح  ف ي الطََّعام  َلة  الم  ي النَّاس  ب َمنْز 

اْلَْنَصاُر, َحتَّى َيُكوُنوا ف 

يئ ه مْ  ْم َوَيَتَجاَوْز َعْن ُمس  ن ه  ْن ُمْحس   آَخر يَن, َفْليَْقَبْل م 
ا َوَينَْفُع ف يه   َقْوم 

َكاَن آِخَر فَ  «ف يه 

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه  َوَسلَّمَ 
 
 .(2) « َمْجلٍِس َجَلَس بِِه النَّبِي

 لبس السراويالت:  - 11

إال أنه ينبغي لالبس السراويالت أن يكون لبسها تحت اإلزار, أو الرداء, أو 

 القميص, أو القباء.

بلبس البنطايل, وال يلبس السراويل على حدهتا, كما هو حال كثير من الناس اآلن 

 التي قد جمعت بين لبس السراويل بغير شيء عليه, وكذلك التشبه بالكافرين.

َع اهلُل َفَأْوِسُعوا,"َقاَل:   وعند البخاري من حديث ُعَمرَ   َجَمَع َرُجل   إَِذا َوسَّ

إَِزاٍر َوَقَباٍء, فِي َسَراِويَل  َعَلْيِه ثَِياَبُه, َصلَّى َرُجل  فِي إَِزاٍر َوِرَداٍء, فِي إَِزاٍر َوَقِميٍص, فِي

َوَقَباٍء, فِي ُتبَّاٍن َوَقِميٍص, َقاَل:  َوِرَداٍء, فِي َسَراِويَل َوَقِميٍص, فِي َسَراِويَل َوَقَباٍء, فِيُتبَّانٍ 

                                                           

 (.1309أخرجه مسلم ) (1)

 (.3129أخرجه البخاري ) (2)
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 .(1)"َوَأْحِسُبُه َقاَل: فِي ُتبَّاٍن َوِرَداءٍ 

 هو السراويل القصيرة.والتبان: 

َقاَل:   سراويل وحدها, بل قد جاء يف حديث, ُبَرْيَدةَ ولم يذكر أنه يصلي يف 

َي ف ي  َأْن ُيَصلَّى ف ي ل َحاٍف ََّل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َنَهى َرُسوُل اهَّلل  » , َواْْلَخُر َأْن ُتَصلِّ ُح ب ه  ُيَتَوشَّ

َداءٌ  يَل َوَلْيَس َعَلْيَك ر   .(2) «َسَراو 

  :وحيرم يف اللباس ما يأتي 

 اإلسبال:  - 1

 فعن َأبِي ُهَرْيَرَة 
ِ
َن »: - ملسو هيلع هللا ىلص -, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل َن الَكْعَبْين  م  َما َأْسَفَل م 

ي النَّار  
َزار  َفف   . (3)«اْل 

ا»: - ملسو هيلع هللا ىلص -ولقول النبي   إ َلى َمْن َجرَّ إ َزاَرُه َبَطر 
َياَمة  , من (4)«َّلَ َينُْظُر اهَّللُ َيْوَم الق 

 .حديث أبي هريرة 

, َقاَل: َقاَل من حديث ُهَبيٍْب اْلِغَفاِريِّ وأخرج اإلمام أحمد فيس مسنده: 

 
ِ
ي َنار  َجَهنَّمَ »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اهلل

ه  ُخَيََلَء َوط َئ ف   .(0) «َمْن َوط َئ َعَلى إ َزار 

ثَلثة َّل يكلمهم اهَّلل وَّل يزكيهم ولهم عذاب أليم, »: - –ويف مسلم عن أبي ذر 

 .(1)«والمنفق سلعة بالحلف الكاذبالمسبل, والمنان, 

 المخيلة:  - 2

                                                           

 (.310أخرجه البخاري )( 1)

 (.141مه اهلل يف صحيح أبي داود )(, وحسنه اإلمام األلباين رح131أخرجه أبو داود ) (2)

 (, من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.0797أخرجه البخاري )( 3)

 (.2097(, ومسلم )0799أخرجه البخاري )( 4)

 (. 1192(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )10101أخرجه اإلمام أحمد ) (0)

 (.101أخرجه مسلم )( 1)
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 ْبِن َعْمٍرو 
ِ
 لحديث َعْبِد اهلل

ِ
ُكُلوا, َواْشَرُبوا, »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ُقوا, َواْلَبُسوا ف ي َغْير   يَلةٍ  َوَتَصدَّ  تخريجه.  , أخرجه أحمد, وقد سبق «َمخ 

  - -وابن عمر  أبي هريرة,من حديث  :وجاء يف الصحيحين
ِ
 -َأنَّ َرُسوَل اهلل

ي ف ي ُبْرَدْيه  َقْد َأْعَجَبْتُه َنْفُسُه, َفَخَسَف اهَّللُ ب ه  »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص بَْينََما َرُجٌل َيتََبْخَتُر َيْمش 

َياَمة   اْْلَْرَض َفُهَو َيَتَجْلَجُل   . (1)«ف يَها إ لَى َيْوم  اْلق 

 من كبائر الذنوب, وعظيم اآلثام. وهذا يدل على أن المخيلة يف الثياب

  :ض يظن أن المنهي عنه المخيلة فقط.وهو أن البعوهنا تنبيه  
 هلة ذلك.ويرى جواز االسبال ويستدل 

 ابن عمر من حديث : بما جاء يف صحيح اإلمام البخاري 
ِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص -, أن النَّبِي

َياَمة  َلْم َينُْظر   ُخَيََلءَ  َمْن َجرَّ َثْوَبهُ »َقاَل:  - , «اهَّللُ إ َلْيه  َيْوَم اْلق 
ِ
؟ َقاَل َأُبو َبْكٍر: َيا َرُسوَل اهلل

 
ْ
ي   إِنَّ َأَحَد ِشقَّ

 
لَْسَت »: - ملسو هيلع هللا ىلص -إَِزاِري َيْسَتْرِخي, إاِلَّ َأْن َأَتَعاَهَد َذلَِك مِنُْه, َفَقاَل النَّبِي

ْن َيْصنَُعُه ُخَيََلءَ  مَّ
 .(2)«م 

  عنه الجمع بين المخيلة واإلسبال. أن المنهيوالصحيح: 

  إفراد اإلسبال.وكذلك 

  وكذلك إفراد المخيلة.

 فأيهما فعل العبد, أو جمع بينهما, فقد ارتكب إثًما عظيًما.

, َقاَل: َمَرْرُت َعَلى اْبِن ُعَمَر  من حديث: فقد جاء يف صحيح اإلمام مسلم 

 
ِ
, َفَقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرُسوِل اهلل , َفَرَفْعُتُه, ُثمَّ «اْرَفْع إ َزاَركَ  َيا َعْبَد اهَّلل ,»َوفِي إَِزاِري اْستِْرَخاء 

                                                           

 (.2099(, ومسلم )3490ه البخاري )أخرج( 1)

 (.0794البخاري )أخرجه ( 2)

 (.2091أخرجه مسلم )( 2)
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اَها َبْعُد, َفَقاَل َبْعُض اْلَقْوِم: إَِلى َأْيَن؟ َفَقاَل: "ِزْد  "َقاَل:  , َفِزْدُت, َفَما ِزْلُت َأَتَحرَّ

اَقْينِ   .(2)«َأْنَصاِف السَّ

, »: - ملسو هيلع هللا ىلص -قال رسول اهلل  -  -وعن ابن عمر  اق   السَّ
َواْرَفْع إ َزاَرَك إ َلى ن ْصف 

نَ  َها م  َزار  ؛ َفإ نَّ , َوإ يَّاَك َوإ ْسبَاَل اْْل  بُّ  َفإ ْن َأَبْيَت َفإ َلى اْلَكْعَبيْن 
, َوإ نَّ اهَّللَ ََّل ُيح 

يَلة  اْلَمخ 

يَلةَ   .«اْلَمخ 

 -, قال: قال النبي من حديث أبي سعيد الخدري : وثبت يف سنن أبي داود 

اق  »: - ملسو هيلع هللا ىلص  السَّ
 .(1) «إ ْزَرُة اْلُمْسل م  إ َلى ن ْصف 

, َفإ ْن َأَبْيَت َفإ َلى اْلَكْعَبْين  »ويف رواية:  اق   السَّ
, ثم ذكر أن «َواْرَفْع إ َزاَرَك إ لَى ن ْصف 

 ما أسفل من الكعبين ففي النار.

َها »: - -بن ُسليمويف حديث أبي جري جابر  ؛ َفإ نَّ َزار  َوإ يَّاَك َوإ ْسبَاَل اْْل 

نَ  يَلةَ  م  بُّ اْلَمخ 
, َوإ نَّ اهَّللَ ََّل ُيح 

يَلة   , أخرجه أبو داود.(2)«اْلَمخ 

 يحرم على الرجال لبس الحرير والديباج:  -3

يِّ »ُعْقَبَة ْبِن َعامٍِر, َقاَل:  َعنْ 
َي إ َلى النَّب 

وُج  - ملسو هيلع هللا ىلص -ُأْهد  َحر يرٍ َفَلب َسُه, َفَصلَّى ف يه ,  َفرُّ

ه  َلُه, َوَقاَل:  ا, َكاْلَكار  يد 
ا َشد  ين»ُثمَّ اْنَصَرَف, َفنََزَعُه َنْزع  ْلُمتَّق 

, متفق (3)«ََّل َينَْبغ ي َهَذا ل 

 عليه.

 
 
ْنَيا َلْم َيْلَبْسُه ف ي»: - ملسو هيلع هللا ىلص -وَقاَل النَّبِي ي الدُّ

َرة   َمْن َلب َس اْلَحر يَر ف  , متفق عليه (4)«اْْلخ 

 .عن أنس 

يِّ », َقاَل: - - وَعِن اْبِن ُعَمرَ 
لنَّب 
ة  َعَلى َرُجٍل ُتَباُع, َفَقاَل ل  : - ملسو هيلع هللا ىلص -َرَأى ُعَمُر ُحلَّ

                                                           

 (. 410(, وهو يف الصحيح المسند لإلمام الوادعي رحمه اهلل )4083أخرجه أبو داود ) (1)

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.4094أخرجه أبو داود )( 2)

 (.2070(, ومسلم )370أخرجه البخاري )( 3)

 (.2073مسلم )(, و0932أخرجه البخاري )( 4)
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ه   ةَ  اْبَتْع َهذ  , َوإ َذا َجاَءَك اْلَوْفُد. َفَقاَل:  اْلُحلَّ َما َيْلَبُس »َتْلَبْسَها َيْوَم اْلُجُمَعة  َهَذا َمْن إ نَّ

َرة   ََّل   «َخََلَق َلُه ف ي اْْلخ 
ِ
 َرُسوُل اهلل

َ
مِنَْها بُِحَلٍل, َفَأْرَسَل إَِلى ُعَمَر مِنَْها  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َفُأتِي

ٍة, َفَقاَل ُعَمُر: َكْيَف َأْلَبُسَها َوَقْد ُقْلَت فِيَها َما ُقْلَت ؟ َقاَل:  إ نِّي لَْم َأْكُسَكَها »بُِحلَّ

َة َقْبَل َأْن "َتب يُعَها َأْو َتْكُسوَها ل َتْلَبَسَها,  ْن َأْهل  َمكَّ , َفَأْرَسَل ب َها ُعَمُر إ لَى َأٍخ َلُه م 

 , أخرجه البخاري ومسلم.(1)«ُيْسل مَ 

 يحرم يف اللباس التشبه بالكفار:  - 4

 ْبِن َعْمٍرو 
ِ
 لحديث َعْبِد اهلل

 
 َثْوَبيْ  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َقاَل: َرَأى النَّبِي

َّ
ِن ُمَعْصَفَرْيِن, َعَلي

َك َأَمَرْتَك بَِهَذا ؟  "َفَقاَل:   , أخرجه مسلم.(2)«َبْل َأْحر ْقُهَما»ُقْلُت: َأْغِسُلُهَما؟ َقاَل:  "َأُأم 

 يحرم لبس الحرير والذهب للرجال:  - 0

 ْبَن َأبِي َطالٍِب 
َّ
 َصلَّى اهلُل  لحديث َعلِي

ِ
 َيُقوُل: َأَخَذ َرُســوُل اهلل

إ نَّ َهَذْين  َحَراٌم »َعَلْيِه َوَسلََّم َحِريًرا بِِشَمالِِه, َوَذَهًبا بَِيِمينِِه, ُثمَّ َرَفَع بِِهَما َيَدْيِه, َفَقاَل: 

َناث ه مْ   
 
لٌّ ْل ت ي, ح   , أخرجه ابن ماجه.(3)«َعَلى ُذُكور  ُأمَّ

 يكره لبس التصاوير و الصلبان:  -1

  لحديث َعائَِشَة, 
َّ
َثْتُه: َأنَّ النَّبِي  َشيْئ ا ف يه  َتَصال يُب » ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ

ي بَْيت ه 
َلْم َيُكْن َيْتُرُك ف 

 , أخرجه البخاري. (4)«إ َّلَّ َنَقَضهُ 

 النهي عن اشتمال الصماء:  -7

 وقد جاء يف حديث جابر, وحديث أبي سعيد, وعن غيرهم.

                                                           

 (.2019(, ومسلم )991أخرجه البخاري )( 1)

 (.2077أخرجه مسلم )( 2)

إِنَّ َهَذْيِن »(, بلفظ: 0144(, والنسائي )4007(, وأخرج بعضه أبو داود )3080أخرجه بتمامه ابن ماجه )( 3)

تِي  والحديث صححه اإلمام األلباين رحمه اهلل.«, َحَرام  َعَلى ُذُكوِر ُأمَّ

 (. 0802أخرجه البخاري ) (4)
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« 
ِ
ُجُل فِي َثْوٍب َواِحٍد,  ملسو هيلع هللا ىلصأن َرُسوُل اهلل َ الرَّ

اِء, َوَأْن َيْحَتبِي مَّ هنى َعِن اْشتَِماِل الصَّ

ء   ْ
 .(1)«َلْيَس َعَلى َفْرِجِه مِنُْه َشي

أن يلبس الرجل الثوب أو الرداء يلويه عليه لوًيا, بحيث يكون واشتمال الصماء: 

يدافع عن نفسه, وقيل كالمقيد, فإذا ما أدركه شيء من تعثر, أو غيره, ما استطاع أن 

 غير ذلك.

 النهي عن تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء:  - 9

المتشبهين من الرجال  - ملسو هيلع هللا ىلص -لعن رسول اهَّلل »قال:  -  -فعن ابن عباس 

 .  (2)«بالنساء والنساء بالرجال

 النهي عن االستلقاء يف المسجد أو غيره إذا كان الالبس ليس عليه سراويل:  - 8

  فَعنْ 
ِ
 َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

َّ
َينَّ  ََّل »َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -, َأنَّ النَّبِي

َأَحُدُكْم ُثمَّ َيَضُع  َيْسَتْلق 

ْجَلْيه  َعَلى اْْلُْخَرى  .(3)«إ ْحَدى ر 

 وذلك خشية أن تنكشف عورته.

ِه, َأنَُّه:  َعنْ وقد صح يف الصحيحين أيًضا:  َأْبَصَر َرُسوَل اهَّلل  »َعبَّاِد ْبِن َتِميٍم, َعْن َعمِّ

ْجَلْيه  َعَلى اْْلُْخَرى - ملسو هيلع هللا ىلص - ا إ ْحَدى ر  ع 
د  َعَلى َظْهر ه , َواض  ي ا ف ي اْلَمْسج 

, َوَعْن «ُمْسَتْلق 

 .(4) «َكاَن ُعَمُر, َوُعْثَماُن َيْفَعَلَن  َذل َك »اْبِن ِشَهاٍب, َعْن َسِعيِد ْبِن الُمَسيِِّب, َقاَل: 

ى نفسه كشف عورته, أو كان واضًعا إحدى رجليه على فيحمل على من أمن عل

 األخرى, بحيث ال ُترى العورة.

                                                           

(, من 2088, وأخرجه مسلم )ڤ( من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 094, 317أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤحديث جابر 

 (.0990أخرجه البخاري )( 2)

 (.2088أخرجه مسلم )( 3)

 (.2100(, ومسلم )470أخرجه البخاري )( 4)
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 النهي عن اللباس الذي يكشف العورة:  -10

 وما أكثره يف هذا الزمن مع أن ذلك كبيرة. 

 
ِ
ْن َأْهل  »: - ملسو هيلع هللا ىلص -ففي مسلم من حديث َأبِي ُهَرْيَرَة, َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل نَْفان  م 

ص 

يَاٌت  النَّار   َياٌط َكَأْذَناب  اْلَبَقر  َيْضر بُوَن ب َها النَّاَس, َون َساٌء َكاس  َلْم َأَرُهَما, َقْوٌم َمَعُهْم س 

, َّلَ َيْدُخْلَن اْلَجنََّة, َوَّلَ 
يَلٌَت َمائ َلٌَت, ُرُؤوُسُهنَّ َكَأْسن َمة  اْلُبْخت  الَْمائ َلة  َياٌت ُمم  َعار 

يَحَها, َوإ نَّ  ْدَن ر  يَرة  َكَذا َوَكَذاَيج  ْن َمس  يَحَها َليُوَجُد م   .(1)«ر 

 النهي عن الصالة يف ثوب واحد:  -11

َّل يصلي أحدكم يف الثوب »قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص -أن رسول اهلل   -  -فعن أبي هريرة 

 .(2)«الواحد ليس على عاتقه منه يف شيء

َأنَّ َسائاًِل َسَأَل َرُسوَل  - -َأبِي ُهَرْيَرَة  والصالة يف هذا الحال مكروه؛ لحديث 

 
ِ
  - ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل

ِ
اَلِة فِي َثْوٍب َواِحٍد, َفَقاَل َرُسوُل اهلل َأَول ُكلُِّكْم »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن الصَّ

 .(3)«؟ َثْوَبان  

 النهي عن ثوب الشهرة:  -12

ْنَيا, » :قال ملسو هيلع هللا ىلص, أن النبي لحديث ابن عمر  ي الدُّ
َأْلبََسُه اهَّللُ َمْن َلب َس َثْوَب ُشْهَرٍة ف 

ا  َنار 
, ُثمَّ َأْلَهَب ف يه 

َياَمة  , أخرجه أحمد وأبو داود , وله شاهد عن (4)«َثْوَب َمَذلٍَّة َيْوَم اْلق 

 أبي ذر عند ابن ماجه.

  :تنبيه هام 

بعض أهل العلم قد جوز لبس البناطيل يف البلدان التي قد أصحبت البناطيل 

                                                           

 (.2129أخرجه مسلم )( 1)

 (.011ومسلم )(, 308أخرجه البخاري )( 2)

 (.010(, ومسلم )309أخرجه البخاري )( 3)

 (, وحسنه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.3107(, وابن ماجه )4028أخرجه أبو داود )( 4)
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 معتادة فيها. 

إلى أن بعض اللباس الشرعي يعترب يف تلك البلدان ثوب شهرة, مثل وربما ذهبوا 

 لباس القمص يف أمريكا وغيرها من بالد الكفر.

, وما ملسو هيلع هللا ىلصوهذا القول ليس بصحيح؛ ألن ثوب الشهرة هو ما خالف ثياب النبي 

 كان من ألبسة الكافرين.

 أما اللباس الشرعي فال يكون ثوب شهرة على أي حال.

 النهي عن لبس المعصفر من الثياب:  -13

 ْبِن َأبِي َطالٍِب لما تقدم عن عبد اهلل بن عمرو 
ِّ
َأنَّ », قال: , ويف حديث َعلِي

, َواْلُمَعْصَفر   ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهَّلل   يِّ  , أخرجه مسلم.(1)«َنَهى َعْن ُلْبس  اْلَقسِّ

  :ذكر آداب اللباس 

 : المن استجد ثوبً  –  -حمد اهلل  - 1

  ,فعن َأبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ 
ِ
اُه  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َكاَن َرُسوُل اهلل إَِذا اْسَتَجدَّ َثْوًبا َسمَّ

ا َقِميًصا  ْن »َأْو ِعَماَمًة, ُثمَّ َيُقوُل: بِاْسِمِه ؛ إِمَّ , َأْسَأُلَك م  ُهمَّ َلَك اْلَحْمُد؛ َأْنَت َكَسْوَتن يه  اللَّ

 َوَشرِّ َما ُصن َع لَهُ َخْير ه  َوَخْير  َما 
ه  ْن َشرِّ

 , أخرجه أبو داود.(2)«ُصن َع َلُه, َوَأُعوُذ ب َك م 

 الدعاء لمن لبس ثوبا جديًدا:  - 2

 ُأمِّ َخالٍِد بِنِْت َخالٍِد  ففي حديث
 
َ النَّبِي

َخِميَصة  َسْوَداُء  بِثَِياٍب فِيَها - ملسو هيلع هللا ىلص -, ُأتِي

, َفَقاَل:  ه  ؟ َمْن َتَرْوَن »َصِغيَرة  ي ب ُأمِّ َخال ٍد  ", َفَسَكَت اْلَقْوُم, َقاَل: "َنْكُسو َهذ 
, "اْئُتون 

ه , َفَألَْبَسَها, َوَقاَل:  يَصَة ب َيد  , َوَكاَن " َأْبل ي َوَأْخل ق ي "َفُأت َي ب َها ُتْحَمُل, َفَأَخَذ اْلَخم 

: ", َهَذا َسنَاْه َيا ُأمَّ َخال دٍ »َأْخَضُر َأْو َأْصَفُر, َفَقاَل:  َعَلمٌ  ف يَها يَّة 
. َوَسنَاْه ب اْلَحَبش 

                                                           

  (.2079أخرجه مسلم )( 1)

 (.4342)(, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف المشكاة 1717(, والرتمذي )4020أخرجه أبو داود )( 2)
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 .(1)«َحَسنٌ 

 استخدام ثوًبا جديًدا نظيًفا للجمعة والوفد والعيد: - 3

ًة َعَلى َرُجٍل ُتَباُع, َفَقاَل - - لما جاء يف حديث اْبِن ُعَمرَ  , َقـــاَل: َرَأى ُعَمُر ُحلَّ

 
ِّ
ةَ »: - ملسو هيلع هللا ىلص -لِلنَّبِي ه  الُْحلَّ , اْبَتْع َهذ   .(3)«َوإ َذا َجاَءَك اْلَوْفُد  َتْلَبْسَها َيْوَم اْلُجُمَعة 

 على ذلك. - ملسو هيلع هللا ىلص -, وأقره النبي «ل ْلع يد  َواْلَوْفد»ويف رواية: 

 التجمل يف الثياب:  - 4

  -  -فإن اهلل 
ِّ
 ْبِن َمْسُعوٍد, َعِن النَّبِي

ِ
جميل يحب الجمال, كما يف حديث َعْبِد اهلل

ٍة مِْن كِْبٍر  "َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص - : إِنَّ "اَل َيْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن فِي َقْلبِِه مِْثَقاُل َذرَّ , َقاَل َرُجل 

ُجَل ُيِحب  َأْن َيُكوَن َثْوُبُه َحَسنًا َوَنْعُلُه َحَسنًَة, َقاَل:  بُّ »الرَّ
يٌل ُيح  إ نَّ اهَّللَ َجم 

 .(2)«النَّاس   , َوَغْمطُ اْلَحقِّ  َبَطرُ  اْلك ْبرُ  اْلَجَماَل,

 إظهار النعمة على العبد: - 0

َوَعَليَّ َأْطَماٌر,  - ملسو هيلع هللا ىلص -َرآن ي َرُسوُل اهَّلل  »َقاَل:  كما يف حديث َمالِِك ْبِن َنْضَلة 

ْن َأيِّ اْلَمال  ؟  ", ُقْلُت: َنَعْم, َقاَل: "َهْل َلَك َماٌل ؟  "َفَقاَل: 
ْن ُكلِّ اْلَمال  "م  , ُقْلُت: م 

ي اهَّللُ 
, َقاَل:  َقْد آَتان  ب ل  اء  َواْْل  َن الشَّ أخرجه  ,(2)«َفْلتَُر ن َعُم اهَّلل , َوَكَراَمُتُه َعَلْيَك »م 

 أحمد.

 النظافة يف الثياب:  - 1

  , وقد جاء َعنْ [4المدثر: ] {ڭ  ۇ     ۇ}: -  -لقول اهلل 
ِ
َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلل

 
ِ
َق َشْعُرُه, َفَقاَل:  َشِعثًا َفَرَأى َرُجاًل  - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َأَتاَنا َرُسوُل اهلل ُد » َقْد َتَفرَّ َأَما َكاَن َيج 

                                                           

 (.0923أخرجه البخاري )( 1)

 (.2118أخرجه البخاري )( 2)

 (. 81أخرجه مسلم )( 3)

 (.1088إلمام الوادعي رحمه اهلل )(, وهو يف الصحيح المسند ل10997أخرجه أحمد )( 4)



 
 

626 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

ُن ب ه   َأَما َكاَن َهَذا ». َوَرَأى َرُجاًل آَخَر َوَعَلْيِه ثَِياب  َوِسَخة , َفَقاَل: «َشْعَرُه ؟َهَذا َما ُيَسكِّ

ُل ب ه  َثْوَبهُ  ُد َماء  َيْغس   , أخرجه أبو داود.(1)«؟ َيج 

 التوسعة يف اللباس:  - 7

فوسع, ليكن لك  أثواب وقمص وعمائم  –  -إن كان قد أعطاك اهلل 

وسراويالت وفنايل, وغير ذلك مما يلبسه اإلنسان؛ حتى يستجدها بين الحين 

 -عليه كما تقدم عن عمر  –  -واآلخر؛ وحتى يكون أرفق لنفسه وأظهر لنعمة اهلل 

 -. 

 التيمن عند اللبس:  - 9

  -  -لحديث َحْفَصُة 
َّ
ه  َوَشَراب ه   َكانَ »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َأنَّ النَّبِي ينَُه ل طََعام 

َيْجَعُل َيم 

َوى َذل َك  َماَلُه ل َما س  , َوَيْجَعُل ش   . أخرجه أبو داود.(2)«َوث َياب ه 

   َأبِي ُهَرْيَرةَ  ولحديث
ِ
إ َذا َلب ْسُتْم َوإ َذا »: - ملسو هيلع هللا ىلص -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

ْأُتمْ  ن ُكمْ  َتَوضَّ  أخرجه أبو داود., (3)«َفاْبَدُءوا ب أََيام 

 االستكثار من النعل:  -8 

  فَعنْ 
َّ
َن »َيُقوُل فِي َغْزَوٍة َغَزْوَناَها:  - ملسو هيلع هللا ىلص -َجابٍِر, َقاَل: َسِمْعُت النَّبِي اْسَتْكث ُروا م 

ب ا َما اْنَتَعَل 
ُجَل ََّل َيَزاُل َراك  ؛ َفإ نَّ الرَّ

 . (3)«النَِّعال 

 أن يبدأ بيمينه يف لبس النعال وإذا خلعها أن ينتهي بيمينه:  -10

                                                           

 (, وصححه اإلمام األلباين رحمه اهلل يف صحيح السنن.4012أخرجه أبو داود )( 1)

 (.20(, وهو يف صحيح أبي داود لإلمام األلباين رحمه اهلل )32أخرجه أبو داود )( 2)

(, 402(, وابن ماجه )492/ 0« )الكربى»(, والنسائي يف 1711(, والرتمذي )4141أخرجه أبو داود )( 2)

إذا لبستم, وإذا توضأتم »( واللفظ البن ماجه. وأما لفظ أبي داود, وابن خزيمة, فهو: 179وابن خزيمة )

 وصححه اإلمام األلباين يف صحيح ابن ماجه.«, نكمفابدءوا بأيام

 (.2081أخرجه مسلم ) (3)
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, َوإ َذا َنَزَع, َفْلَيْبَدْأ  إ َذا اْنتََعَل َأَحُدُكْم,»َقاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -لقول النبي  ين  َفْلَيْبَدْأ ب اْلَيم 

َرُهَما ُتنَْزعُ 
َلُهَما ُتنَْعُل, َوآخ  َيُكن  اْلُيْمنَى َأوَّ

, ل  َمال   أخرجه البخاري ومسلم., (1)«ب الشِّ

 عدم المشي يف النعل الواحد: - 11

 َأبِي ُهَرْيَرَة  ففي مسلم َعنْ 
ِ
إ َذا اْنَتَعَل َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص, َأنَّ َرُسوَل اهلل

ا, َأْو  يع 
, َوْلُينْع ْلُهَما َجم  َمال  اب اْلُيْمنَى, َوإ َذا َخَلَع َفْليَْبَدْأ ب الشِّ يع 

 .«ل َيْخَلْعُهَما َجم 

, َفَضَرَب بَِيِدِه َعَلى َجْبَهتِِه, َفَقاَل: َأاَل إِنَُّكْم ويف مسلم من حديث َأبي ُهَرْيَرَة 

 
ِ
ُثوَن َأنِّي َأْكِذُب َعَلى َرُسوِل اهلل , َأاَل َوإِنِّي َأْشَهُد َلَسِمْعُت ملسو هيلع هللا ىلصَتَحدَّ , لَِتْهَتُدوا َوَأِضلَّ

 
ِ
ي اْْلُْخَرى َحتَّى »ُل: َيُقو ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهلل

ُكْم َفََل َيْمش  ف  ْسُع َأَحد  إ َذا اْنَقَطَع ش 

 .(3)«ُيْصل َحَها

  واللباس عبادة إذا قصد المسلم سرت عورته والتقرب إلى اهلل-  -  ,بما أمر

: -  -أجر؛ لقول اهلل  - ملسو هيلع هللا ىلص -وهو من النعم, وإذا أضاف إليها التأسي بالنبي 

 .[21:]األحزاب {ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ}

 نا اإلمام مقبل وسئل شيخ  عن حكم العمامة؟ 

فإنه يؤجر على  - ملسو هيلع هللا ىلص -ال تصل إلى السنية, ولكن من لبسها تأسًيا بالنبي فقال: 

 ذلك. 

 اهـوإن لم توجد العمائم يستحب أن يلبس الرجل القالنس. 

رضوان اهلل  -هي ما تسمى عند بعضهم بالطاقية, وقد كان الصحابة والقلنسوة: 

 ., واهلل أعلميلبسوهنا –عليهم 

          

                                                           

 (.2087(, ومسلم )0900أخرجه البخاري )( 1)

 (.2089, 2087أخرجه اإلمام مسلم )( 1)
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من بلوغ  ,والصالة ,الطهارة :وبتوفيق هللا وعونه انتهينا من كتابي   ,الحمد هلل
 .في مسجد الصحابة في مدينة الغيضة ,في مائة درس ,المرام

 وكان االنتهاء ,الصالة في سبعين درًساوكان تدريس كتاب 
من الهجرة  وأربعينلعام ألف وأربعمائة  ,من شهر رجب في يوم العشرين

 ,على صاحبها أفضل الصالة والتسليم,النبوية
 نسأله المزيد والتوفيق فيما بقيو فالحمد هلل على فضله وإنعامه,

 .إليكوأتوب  أستغفركال إله إال أنت,  ,انك هللا وبحمدكسبح
 3441ربيع األول  72وانتهيت من مراجعته الثانية في 

 مسجد الصحابة بالغيضةب
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 الفــهـــرس
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 الفهرس

 

 2 ............................................................... باب سجود السهو وغيره

 2 ........................................................................... أنواع السهو:

 :3 ......................................... فائدة: األحاديث التي ثبتت يف سجود السهو 

 3 .................................................................... حكم سجود السهو:

 3 .................................................................... محل سجود السهو:

 4 .................................................................... صفة سجود السهو:

 4 ........................................ حكم سجود المأموم للسهو إن كان بعد السالم:

 4 .................................................... حكم متابعة اإلمام يف سجود السهو:

 1 ............................................................... من نسي التشهد األوسط

 1 .......................................................... حكم الجلوس للتشهد األول:

 7 .............................. سجود السهو يجزئ سواء كان قبل السالم, أم بعد السالم:

 9 .............................................................. األفضل يف سجود السهو:

 10 .................................................................. السجود بعد السالم

 10 ........................................................ من قال يف سجود السهو تشهد

 17 .............................................................. سجود الشاك يف الصالة

 17 .................................................................. حاالت الشك:ذكر 

 18 ........................................................................ السهو بالزيادة

  :23 ............................................................... أسباب السهو ثالثة 
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 23 ......................................................................... أواًل: الزيادة:

 23 ........................................................................ ثانًيا: النقص:

 21 ......................................................................... ثالًثا: الشك:

 27 ................................................ وال يخلو الشك يف الصالة من حالين:

 29 .......................... مقدار القيام الذي ال يعود فيه المصلي إلى الواجب إذا نسيه:

 29 .................... حكم من زاد خامسة يف رباعية, أو رابًعا يف ثالثية, أو ثالثًة يف ثنائية:

 30 ................................................................... السجود من الشك

 32 ................................................... من قام عن التشهد األوسط ال يعود

 34 .............................................................. المأموم يسهو يف الصالة

 30 ............................................ «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم»حديث: 

 30 ................................................ حكم إذا تكرر السهو يف صالة واحدة:

 37 ..................................................................... القراءة يف الصالة

 38 ...................................................... عدد سجدات التالوة يف القرآن:

 40 ........................................................... ذكر سجدات سورة الحج:

 40 .................................................................... السجود يف النجم:

 40 ...................................................... حكم سجود التالوة بعد العصر:

 42 ................................................ حكم من كان على راحلة وقرأ سجدة:

 42 ...................................................... حكم الحائض إذا قرأت سجدة:

 42 ...................................................... حكم التكبير عند سجود القرآن:

 43 ...................................................... حكم التسليم من سجود القرآن:
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 43 ............................................... حكم الوضوء والطهارة لسجود القرآن:

 44 ......................................... حكم السجود مع من سجد من تالوة القرآن:

 40 ................................................................. حكم سجود القرآن:

 40 .............................................. حكم استقبال القبلة عند سجود التالوة:

 41 ............................ «ان إذا جاءه أمر يسره خر ساجًدا هللملسو هيلع هللا ىلص أن النبي »حديث: 

 41 ........................................................ سجود الشكر يكون يف حالين:

 41 ........................................................ حكم الوضوء لسجود الشكر:

 04 ............................................................ من أطال يف سجود الشكر

 00 ................................................ شكًرا إلسالم همدانملسو هيلع هللا ىلص سجود النبي 

 07 .................................................................... باب صَلة التطوع

 07 .................................................................. أقسام صالة النافلة:

 09 ................................................. صالة التطوع مأمور هبا وذلك ألمور:

 10 ........................................... األفضل يف صالة النافلة أن تكون يف البيت:

 11 ........................................... أفضل التطوع المطلق ما كان يف آخر الليل:

 11 ....................................................................... أفضل النوافل:

 12 ................................................................... كيفية صالة النافلة:

 12 ...................................................... حكم الجلوس يف صالة التطوع:

 12 ............................................... حكم العاجز عن القيام يف صالة النافلة:

 13 ............................................ الفصل بين صالة الفريضة وصالة التطوع:

 14 ................................................................ استحباب كثرة التطوع
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 11 ....................................................................... رواتب الصالة

 17 ................................... فضل صالة السنن الراتبة قبل المفروضات وبعدها:

 19 ................................................................ الجمع بين الحديثين:

 70 ................................................. لنافلة الظهر والغداةملسو هيلع هللا ىلص مالزمة النبي 

 71 ............. «من صلى اثنتا عشرة ركعة يف يوم وليلة بني له هبن بيت يف الجنة»حديث: 

 73 ......................................................فضيلة الصالة قبل الظهر وبعدها

 74 .................................................................... الراتبة قبل العصر

 71 ................................................................... النافلة قبل المغرب

 78 ................................................................... تخفيف سنة الفجر

 90 ........................................................ ذكر بعض أحكام راتبة الفجر:

 92 ......................................................... يف الليل:ملسو هيلع هللا ىلص ضجعات النبي 

 94 ................................................................ صالة الليل مثنى مثنى

 94 .......................................................... ذكر الكيفيات يف قيام الليل:

 97 ...................................... حكم الزيادة على ثالثة عشر ركعة يف قيام الليل:

 99 ................................ يف صالة الليل:ملسو هيلع هللا ىلص حكم من زاد على ما ثبت عن النبي 

 98 ........................................... حكم من اكتفى بركعة واحدة يف قيام الليل:

 81 ..................................................................... فضل صالة الليل

 81 ................................................................... كان فضلها ألمور:

 81 ......................................................... الوقت األفضل يف قيام الليل:

 82 ............................................................. أقل صالة الليل وأكثرها:
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 84 .................................................... الوتر حق على كل مسلم»حديث: 

 84 .................................................................... حكم صالة الوتر:

 81 ........................................................ الدليل على عدم وجوب الوتر

 89 .......................................................... دليل على عدم وجوب الوتر

 :88 ............................................................................ إشكال 

 101 ...................... «إن اهلل أمدكم بصالة هي خير لكم من حمر النعم...»حديث: 

 103 ............................... حكم من نام ولم يستيقظ إال بعد األذان الثاين للفجر:

 107 ........................................ «الوتر حق, فمن لم يوتر فليس منا»حديث: 

 109 .................................................................. ملسو هيلع هللا ىلصوتر رسول اهلل 

 110 ............................................................... أفضل أركان الصالة:

 113 ......... «يا عبد اهلل! ال تكن مثل فالن, كان يقوم من الليل, فرتك قيام الليل»حديث: 

  :114 ................... يشعر بشيء من الغيبة؟«, ال تكن مثل فالن »إشكال: هل قوله 

 110 ............................. «أوتروا يا أهل القرآن, فإن اهلل وتر يحب الوتر»حديث: 

 117 ........................................ «اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا »حديث: 

 118 .......................................................... «ال وتران يف ليلة»حديث: 

 120 ................................... , ...«{ ڻ ڻ ڻ ں }كان رسول اهلل يوتر بـ »حديث: 

 120 .................................................................. الذكر عقب الوتر:

 122 ................................................... «أوتروا قبل أن تصبحوا»حديث: 

 122 .......................................... حكم من فرط يف الوتر حتى خرج الوقت:

 123 ...................... «من نام عن الوتر, أو نسيه, فليصل إذا أصبح, أو ذكر»حديث: 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 120 ............................................... «من خاف أن ال يقوم من آخر الليل »

 129 .......................... «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صالة الليل والوتر»حديث: 

 128 .....................«كان رسول اهلل يصلي الضحى أربًعا, ويزيد ما شاء اهلل»حديث: 

 131 ............................................................... وقت صالة الضحى:

 131 .............................................................. عدد ركعات الضحى:

 132 .............................................................. حكم ركعتي الشروق:

 139 ........................................................ باب صَلة الجماعة واْلمامة

 138 .................................. «صالة الجماعة أفضل من صالة الفذ...»حديث: 

 143 ............................................................. وجوب صالة الجماعة

 100 ......................................................... أثقل الصالة على المنافقين

 101 .............................................. وفضيلة الجماعة واقعة من عدة أوجه:

 103 ................................................... الرخصة يف التخلف عن الجماعة

 101 ........................................................ أعذار التخلف عن الجماعة

 113 ......................................................... من صلى ثم أدرك الجماعة

 111 ...................................................... االقتداء باإلمام وعدم مسابقته

 111 .......................................... حكم من لم يتابع إمامه يف صالة الجماعة:

 117 ................................ حكم قول المأموم خلف إمامه سمع اهلل لمن حمده:

 119 ............................................................. حكم القيام يف الصالة:

 118 ............................................................. وجوب االئتمام باإلمام

 173 .................................................................. الجماعة يف النافلة
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 171 ......................................................... األفضل يف صالة الرتاويح:

 177 ............................................................ إمامة المتنفل للمفرتض

 190 ..................................................... واألفضل يف الصالة التخفيف:

 191 ....................................................... كيفية االنصراف من الصالة:

 192 .................................... «فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر...»حديث: 

 197 .......................................................... حث األئمة على التخفيف

 198 ....................................................................... إمامة الصغير

 198 ........................................ ذكر شروط اإلمام لمن كان دون سن البلوغ:

 180 .................................................................. حكم أذان النساء:

 181 ............................... حكم صالة العراة الذين ال ثياب لهم على أجسادهم:

 181 ............................................................ حكم اإلمامة لقوم عراة:

 183 ..................................................................... األحق باإلمامة

 187 ................................................................ حكم إمامة األعمى:

 189 .................................................................. حكم إمامة العبد:

 189 ..................................................... حكم إمامة المفضول للفاضل:

 200 .................................................................... تسوية الصفوف

 202 ..................................................... فضل يمين الصف على يساره:

 203 .................................................... بيان حكم الصالة بين السواري:

 204 ..................................................... «خير صفوف الرجال والنساء»

 204 .......................................................... فضيلة الصفوف المتقدمة:
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 200 ....................................... ذكر األمور التي جعلت آخر الصفوف شرها:

 209 ...................... «صليت مع رسول اهلل ذات ليلة, فقمت عن يساره...»حديث: 

 210 ............................................................... المرأة صف لوحدها

 214 ...................................... «فركع قبل أن يصلي إلى الصف,...»حديث: 

 217 ................................................... حكم من أدرك اإلمام وهو راكع:

 219 ..................................................... حكم صالة الفرد خلف الصف

 221 ....................... حكم الدخول يف الصف, أو عن يمين اإلمام لمن كان منفرًدا:

 221 ......................................... حكم االجرتار من الصف لمن كان منفرًدا:

 222 ...................................................... السكينة يف الطريق إلى الصالة

 222 ....................................... ذكر الحكمة من إتيان الصالة بسكينة وبوقار:

 223 ......................................................... الفرق بين السكينة والوقار:

 220 ............................................................. فضيلة الجماعة بالكثرة

 227 ........................................................... حكم إمامة المرأة للرجل

 229 ...................................................................... إمامة األعمى

 230 ........................................... الصالة خلف كل بر وفاجر من المسلمين

 231 ................................................ متابعة اإلمام يف الحال الذي هو عليه

 233 ....................................................... باب صَلة المسافر والمريض

 234 .................................................................... بيان حد السفر:

 :230 ........................................................ أقسام السفر عند الحنفية 

 :231 ........................................................أقسام السفر عند المالكية 
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 231 ..................................................... ذكر أقسام سفر الطلب األربعة:

 237 ....................................... ذكر شروط السفر الذي تجري عليه األحكام:

 239 ........................................................... حد السفر باعتبار الزمان:

 240 ................................... حكم المطارات من حيث القصر فيها عند السفر:

 241 ..................................................... ذكر األحكام التي تتغير بالسفر:

 240 ....................................................... فريضة قصر الصالة يف السفر

 : ............................................................. 249سبب تأول عثمان 

 203 ........................................... «كان النبي يقصر يف السفر ويتم»حديث: 

 200 .............................................. بيان أن القصر يف السفر رخصة من اهلل

 201 .................................. قد شرع الرخص لحكم عظيمة, ومنها: فإن اهلل 

 207 ............................................................... ذكر أقسام المعاصي:

 208 ....................................................................... مسافة القصر

 213 .................................................... إلى مكة ألمور:ملسو هيلع هللا ىلص أسفار النبي 

 214 ......................................................المدة التي يقصر فيها المسافر:

 210 ............................................................. حكم المرتدد يف إقامته:

 270 ...................................................... الجمع بين الصالتين يف السفر

 271 ................................. ذكر الحاالت التي يشرع فيها الجمع بين الصلوات:

 271 ............................................... حكم الجمع بين الصالتين يف السفر:

 274 .................................................. حكم جمع التأخير بين الصالتين:

 274 ................................................................ حكم جمع التقديم:
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 270 .................................... حكم من شق عليه النزول من طائرته, أو سيارته:

 :271 ........................................................ ذكر فوائد المستخرجات 

 279 ................................................................ تحديد مسافة القصر

 278 ................................................. حكم قصر المكي لصالته يف حجه:

 290 ..................................................................... صَلة المريض

 290 ............................... ذكر األمور التي يجوز للمريض أن يفعلها يف الصالة:

 297 ............................. حكم من صلى جالًسا يف الفريضة وهو قادر على القيام:

 299 ..................................................... أجر من صلى جالًسا يف النافلة:

 298 ...................................... ومن بدء الصالة بغير عذر, ثم طرأ عليه العذر:

 298 ............................................... من بدء صالته بعذر ثم برأ من العذر:

 281 ................................................ حكم تخلف المريض عن الجماعة:

 281 ......................... حكم ترخص المريض ببعض الرخص من مرضه الخفيف:

 282 ......................................... حكم من عجز عن اإليماء برأسه يف صالته:

 282 ......... حكم من كان مستطيًعا للصالة قائًما وحده ومع اإلمام يحتاج إلى الجلوس:

 284 .................................................................... الرتبع يف الصالة

 281 .................................................................. باب صَلة الجمعة

 :281 .................................................... اسم يوم الجمعة يف الجاهلية 

 288 ......................................... حكم من تخلف عن ثالث جمع دون عذر:

 288 .......................................................... زمن فرض صالة الجمعة:

 303 ............................................................. يف مشروعيتها: الحكمة



 
 

640 
 

  
 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 303 .............................................. حكم التجمل والتزين يف يوم الجمعة:

 304 .............................................................. فرضية صالة الجمعة:

 300 ............................................................... وقت صالة الجمعة:

 307 ....................................حكم من صلى الظهر وترك صالة الجمعة عمًدا:

 307 .............................................................. شروط صالة الجمعة:

 :307 ................................................. أواًل: شروط الصحة والوجوب 

 .311 .................................................... النوع الثاين: شروط الوجوب 

 .312 ........................................ النوع الثالث من الشروط: شروط الصحة 

 310 ..................................................... بيان سنن الجمعة المتفق عليها

 310 ........................................................ بيان أن للجمعة أذان واحد:

 320 .......................................... ثانًيا: ذكر السنن المختلف فيها يف الجمعة:

 324 ................................................................ مكروهات الجمعة:

 324 .............................................. حكم الجهر بالقراءة يف صالة الجمعة:

 320 .................................................... حكم البيع وقت صالة الجمعة:

 321 ......................................................... تغليظ التخلف عن الجمعة

 328 ................................................................ وقت صالة الجمعة

 331 .......................................................... هناية وقت صالة الجمعة:

 330 .................................................................... العدد يف الجمعة

 339 ................................................... من أدرك ركعة من صالة الجمعة

 341 ................................................................ بيان أن الخطبة قائما
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 342 ................................................ حكم الجلوس بين خطبتي الجمعة:

 342 ..................................................... حكم الخطبة الثانية يف الجمعة:

 344 ....................................................................... صفة الخطبة

 300 .................................................. طول صالة الجمعة وقصر الخطبة

 304 ................................................... الخطبة بسورة ق والقرآن المجيد

 304 ............................................. حكم قراءة شيء من القرآن يف الخطبة:

 307 ...................................................... النهي عن الكالم حال الخطبة

 309 .................................... حكم كالم السامع للخطيب أثناء خطبة الجمعة:

 308 ..................................................... حكم من لغا يف خطبة الجمعة:

 310 ............................. يف خطبة الجمعة للمستمع:ملسو هيلع هللا ىلص حكم الصالة على النبي 

 310 ..................................... حكم رد السالم أثناء الخطبة لمن كان مستمًعا:

 311 ...................................... حكم تشميت العاطس يف وقت خطبة الجمعة:

 314 ...................................................... تحية المسجد واإلمام يخطب

 319 ........................................................... بما يقرأ يف صالة الجمعة

 371 .............................................................. إذا اجتمع عيد وجمعة

 372 ........................................................ حكم من لم يحضر الجمعة:

 370 ..................................................................النافلة بعد الجمعة

 371 ............................................................... راتبة الجمعة البعدية:

 377 ........................................................ النهي عن صلة صالة بصالة

 390 ................................................................. الغسل يوم الجمعة
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 392 ............................................................ وقت غسل يوم الجمعة:

 392 ........................................... بيان هل غسل الجمعة للصالة, أم لليوم؟

 394 .................................... حكم التنفل يوم الجمعة يف وقت زوال الشمس:

 391 ...................................................................... ساعة الجمعة

 400 .................................................................... العدد يف الجمعة

 401 ..................................................... االستغفار للمؤمنين يف الجمعة

 407 .............................................. االستدالل بآيات من القرآن يف الخطبة

 409 ............................................................. من تجب عليه الجمعة

 411 .................................................. «ليس على مسافر جمعة»حديث: 

 412 ................................................................... استقبال الخطيب

 414 ............................................. مشروعية االتكاء على العصا يف الخطبة

 411 ................................................................. باب صَلة الخوف

 419 ................................................................... مبدأ مشروعيتها:

 418 ......................................................... ذكر حاالت صالة الخوف:

 421 ......................................... سبب اختالف أهل العلم يف صالة الخوف:

 424 ............................................................... حكم صالة الخوف:

 420 ........................................ ضابط الخوف الذي تصح به صالة الخوف:

 420 ..................................................... حكم صالة الخوف يف الحضر:

 434 ............................................................ حكم السهو يف الخوف:

 430 ................................................................. باب صَلة العيدين
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 431 .......................................................... بدء مشروعية صالة العيد:

 431 ............................................................ سبب مشروعية األعياد:

 437 .................................................................. حكم صالة العيد:

 440 ................................................... حكم حضور النساء لصالة العيد:

 441 .............................................................. حكم غسل يوم العيد:

 442 .................................................................. وقت غسل العيد:

 442 .............................................................. لبس الجديد يف العيد:

 443 ........................................... حكم األكل قبل الخروج إلى عيد الفطر:

 440 .................................................... الخروج إلى المصلى يوم العيد:

 447 ...................................................... حكم صالة العيد يف المسجد:

 449 ...................................................... حكم الجماعة يف صالة العيد:

 449 ................................................................. عدد ركعات العيد:

 449 ....................................... مخالفة الطريق عند الخروج إلى صالة العيد:

 448 ................................................... الحكمة من المخالفة يف الطريق:

 400 ............................................. بيان حكم األذان واإلقامة لصالة العيد:

 401 ............................................................. بيان وقت صالة العيد:

 402 ............................................................. أول وقت صالة العيد:

 403 ..................................................... بيان حكم التبكير لصالة العيد:

 403 ............................................................. آخر وقت صالة العيد:

 404 .......................................... حكم من لم يعلم بالعيد إال يف أثناء النهار:
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 400 ......................................................... قضاء صالة العيد للمنفرد:

 407 ................................. عيد الفطر واألضحى مع اإلمام وجماعة المسلمين

 408 .................................................................... الشهادة يف العيد

 412 ........................................................ األكل قبل الخروج يف الفطر

 414 ........................................................... تأخير األكل يف األضحى

 411 ............................................... شهود النساء لصالة العيد يف المصلى

 418 ............................................................. صالة العيد قبل الخطبة

 418 ......................................................... بيان أن خطبة العيد واحدة:

 471 .................................................................. عدد ركعات العيد

 471 .................................................................. صفة صالة العيد:

 472 .................................................... حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة:

 472 ............................................... حكم دعاء االستفتاح يف صالة العيد:

 474 ...................................................... صالة العيد بال أذان, وال إقامة

 470 ......................................................... الصالة بعد العيد يف المنزل

 471 ............................................................. صالة العيد يف المصلى

 477 ......................................... صفة المصلى الذي تقام فيه صالة العيدين:

 478 ...................................................... عدد التكبيرات يف صالة العيد

 493 ............................................................... القراءة يف صالة العيد

 490 ............................................................. مخالفة الطريق يف العيد

 491 ................................................................ بيان أعياد المسلمين
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 : ................................... 491صفة أعياد المشركين, والمخالفين لشرع اهلل 

 491 ...................................... صفة أعياد المسلمين الموافقة للكتاب والسنة:

 497 .............................................. بيان بدء التكبير يف عيد الفطر وانتهائه:

 481 ....................................................... سبب تسميتها بأيام التشريق:

 481 ........................................................... حكم صيام أيام التشريق:

 483 ....................................... «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشًيا»حديث: 

 484 ....................................................... ترك الصالة يف المصلى لعذر

 481 ..................................................................... صَلة الكسوف

 481 ............................................................... بيان فوائد الكسوف:

 487 ............................................................... بيان معنى الكسوف:

 487 ....................................................... إطالق الكسوف والخسوف:

 489 ......................................................... بيان حكم صالة الكسوف:

 000 ......................................................... بيان صالة الكسوف للقمر:

 002 .............................................................. وقت صالة الكسوف:

 004 ....................................................... حكم النداء لصالة الكسوف:

 004 .................................................. حكم الجماعة يف صالة الكسوف:

 000 ................................................ حكم صالة الفرد لكسوف الشمس:

 007 .................................................. حكم صالة الكسوف يف المسجد:

 007 ......................................................... بيان كيفية صالة الكسوف:

 010 ............................................ حكم الجهر بالقراءة يف صالة الكسوف:
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 من أدلة األحكام هبة السالم شرح بلوغ املرام

 012 .................................. حكم قراءة الفاتحة يف كل قيام من صالة الكسوف:

 012 .................................. حكم القيام الثاين يف كل ركعة من صالة الكسوف:

 013 .............................................. بيان حكم إذن اإلمام لصالة الكسوف:

 014 ........................................... حكم صالة الكسوف إذا هنى عنها اإلمام:

 014 ....................................................... حكم خطبة صالة الكسوف:

 010 ......................................................... بيان عدد خطب الكسوف:

 010 ..................................................صالة كسوف القمر تفوت بأمرين:

 011 ............................................ حكم خسوف القمر بعد طلوع الشمس:

 :011 ............................................. صالة خسوف الشمس تنتهي بأمرين 

 011 .......................................... حكم الركعة إذا أدركت من الركوع الثاين:

 017 .................................... حكم االنتهاء من صالة الكسوف قبل االنجالء:

 019 ......................................... حكم الكسوف إذا اجتمع مع صالة أخرى:

 018 ........................................... حكم لو اجتمع كسوف ووتر, أو تراويح:

 018 ..................................... بيان حكم ما إذا غاب الشمس, أو القمر كاسًفا:

 020 .......................................... حكم النساء إذا اجتمعن لصالة الكسوف:

 020 ................................................... حكم االغتسال لصالة الكسوف:

 020 ........................................ حكم الكسوف إذا وقع يف بلد دون بلد آخر:

 020 ................................ حكم من صلى الكسوف على غير الهيئة المشروعة:

 021 ................................................ حكم شهود النساء لصالة الكسوف:

 023 ............................................ حكم من فاته صالة الكسوف مع اإلمام:
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 023 .................................................. حكم الصالة عند حدوث اآليات:

 024 ..................................................... قراءة اإلمام يف صالة الكسوف:

 020 .................................. ذكر ما تتميز به صالة الكسوف عن بقية الصلوات:

  020 ................................................... كسوفات؟ ملسو هيلع هللا ىلص كم صلى النبي 

 029 .............................................. على إبراهيم عند موته:ملسو هيلع هللا ىلص بكاء النبي 

 028 ............................ حكم من يشرع يف صالة الكسوف اعتماًدا على اإلعالن:

 030 ...................................................... ذكر السنن يف صالة الكسوف:

 031 ................................................... الجهر بالقراءة يف صالة الكسوف

 031 ..................................... حكم النداء بالصالة جامعة يف صالة الكسوف:

 033 ............................................................... كيفية صالة الكسوف

 037 ...................................................... حكم الصالة للريح والزالزل:

 038 ............................................................... باب صَلة اَّلستسقاء

 040 ................................ حكم تكرير صالة االستسقاء عند الحاجة إلى ذلك:

 040 ............................................................. كيفية صالة االستسقاء:

 042 ........................................................... كيفية الخروج لالستسقاء

 044 ............................................................. وقت خطبة االستسقاء:

 041 ............................. «قحوط المطر,...ملسو هيلع هللا ىلص شكا الناس إلى رسول »حديث: 

 047 ...................................... ذكر الفرق بين صالة االستسقاء وصالة العيد:

 049 .................................. ذكر ما تتفق فيه صالة االستسقاء, وصالة العيدين:

 048 .................................. حكم تخصيص يوم محدد ألداء صالة االستسقاء:
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 048 ............................................................. وقت صالة االستسقاء:

 004 ................................................كيفية رفع اليدين يف دعاء االستسقاء:

 001 ........................................................ الجهر بالقراءة يف االستسقاء

 009 ............................................ «وحول رداءه؛ ليتحول القحط»حديث: 

 008 ......................................................... االستسقاء يف خطبة الجمعة

 010 ............................................. حكم صالة ركعتين بعد صالة الجمعة:

 012 ........................................ حكم المبالغة يف رفع اليدين عند االستسقاء:

 014 .................................................... االستسقاء بدعاء الرجل الصالح

 014 ................................................................. ذكر أقسام التوسل:

 .014 .................................................. النوع األول: التوسل المشروع 

 .017 .................................................... النوع الثاين: التوسل الممنوع 

 018 ....................................................... التعرض للمطر يف أول نزوله

 071 ............................................................. «قوله: اللهم صيًبا نافًعا

 073 ...................................................................... الدعاء بالمطر

 074 .................................................. خرب استسقاء سليمان عليه السالم

 070 .................................................... كيفية رفع اليدين عند االستسقاء

 071 ................................................ حكم إخراج البهائم إلى االستسقاء:

 077 .............................................. كيفية الخروج للمصلى يف االستسقاء:

 079 ..................................... ما الصالة التي ال ينبغي لإلِنسان أن يتطيب لها؟

 079 ....................................... حكم خروج النساء والصبيان إلى االستسقاء:
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 091 ........................................................................ باب اللباس

 092 ................................................................. األصل يف األلبسة:

 092 ................................................. حكم جلوس الرجال على الحرير:

 093 ....................................................... حكم لبس الخواتيم للرجال:

 094 .............................................. حكم التختم يف اليمنى, أو يف اليسرى:

 090 ....................... بيان أن األصل يف لباس الرجل للثياب أن يكون فوق الكعبين.

 090 ............................. بيان األصل يف لباس المرأة أن يكون أسفل من الكعبين:

 097 ......................................................... تحريم الحرير على الرجال

 081 ................................................................... حكم لبس الخز:

 083 .................................................... النهي عن لبس الحرير والديباج

 081 ............................................ الرخصة يف بعض الحرير لمرض ونحوه

 087 ........................................ هل الرتخيص متعلق بالحرب, أم بالمرض؟

 089 ....................................... من قال بأن الرخصة يف الحرير كانت يف السفر

 088 ........................................................... جواز لبس الحرير للنساء

 102 ................................................ الفرق بين الرجال والنساء يف الحرير

 102 ................................... حكم لبس الذهب للرجال عند الحاجة إلى ذلك:

 103 ................................................ استحباب إظهار النعمة على المسلم

 100 .................................................. «النهي عن لبس القسي والمعصفر

 101 .............................................................. النهي عن ثياب الكفار

 109 ......................................................................... لبس الجبة
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 114 ........................................................... واألصل يف الثياب الحل:

 114 ........................................... وأذكر هنا بعض آداب ومنهيات اللباس: 

 118 ........................................................... ويحرم يف اللباس ما يأيت:

 :120 ........................................................................ تنبيه هام 

 120 .................................................................. ذكر آداب اللباس:

 132 ............................................................................ الفهرس

 

 

 


