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 باب أوقات النهي

 إال مخسة أوقات،  النوافل املطلقةمجيع الزمان وقت 

 الفجر حىت تطلع الشمس، صالة بعد  [1]
 وبعد طلوعها حىت ترتفع قيد رمح،  [2]
 وعند قيامها حىت تنزل،  [3]
 العصر حىت تتضيف الشمس للغروب، صالة وبعد  [4]
 وإذا تضيفت حىت تغرب،  [5]

 -، لقول رسول هللا تطوع على تفصيل أييتفال جيوز التطوع يف هذه األوقات بصالة 
ال صالة بعد العصر حىت تغرب الشمس، وال صالة بعد الصبح »: -صلى هللا عليه وسلم 
 متفق عليه. « حىت تطلع الشمس

صلى هللا عليه وسلم  -ثالث ساعات، كان رسول هللا »وروى عقبة بن عامر قال: 
فيهن، أو أن نقرب فيهن مواتان: حني تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع،  ينهاان أن نصلي -

 رواه مسلم. « . وحني يقوم قائم الظهرية حىت تزول، وحني تضيف الشمس للغروب

يتعلق ابلفعل، فلو مل يصل فله التنفل، وإن صلى والفجر والنهي عما بعد العصر 
 غريه، ألن لفظ العصر إبطالقه ينصرف إىل الصالة. 

 الصلوات اليت جتوز يف أوقات النهي

 وجيوز قضاء املكتوبات يف كل وقت،  [1]
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من انم عن صالة أو نسيها فليصلها إذا »: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
من أدرك سجدة من صالة الصبح قبل أن »: -عليه السالم  -متفق عليه. وقوله « ذكرها

 « تطلع الشمس فليتم صالته

وجيوز يف وقتني منهما، وهما بعد الفجر، وبعد العصر، الصالة  [2]
 على اجلنازة، 

 طويالن، فاالنتظار فيهما يضر ابمليت،  ألهنما وقتان

 وركعتا الطواف بعده، [3]

اي بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف هبذا »: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  
 . أبو داود والرتمذيرواه « البيت، وصلى يف أي ساعة شاء من ليل أو هنار

 وإعادة اجلماعة [4]

 -صلى هللا عليه وسلم  -مع رسول هللا  صليت»ملا روى يزيد بن األسود أنه قال:  
صالة الفجر، فلما قضى صالته إذا هو برجلني مل يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا 
معنا؟ قاال: اي رسول هللا قد صلينا يف رحالنا، قال: ال تفعال، إذا صليتما يف رحلكما مث 

 .دأمحرواه « أتيتما مسجد مجاعة، فصليا معهم فإهنا لكم انفلة

يجوز لعموم األدلة اجملوزة، ففأما فعل هذه الصلوات الثالث يف األوقات الثالثة الباقية، 
 النهي، فجازت يف مجيعها، كالقضاء. وألهنا صالة جازت يف بعض أوقات
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ومىت أقيمت الصالة يف وقت هني، وهو خارج من املسجد، فإن دخل صلى معهم، 
هللا بن خالد حىت إذا نظر إىل ابب املسجد إذا ملا روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد 

 الناس يف الصالة فلم يزل واقفا حىت صلى الناس، وقال: إين قد صليت يف البيت.

فأما سائر الصلوات ذوات األسباب، كتحية املسجد، وصالة الكسوف، وسجود 
 سبب له.املنع لعموم النهي، وألهنا انفلة، فأشبهت ما ال فعلى التالوة، وقضاء السنن، 

 ]باب سجود السهو[ 

 وفيه فصول 

 الفصل األول

 حيفظ عن النيب يف سجود السهو مخسة أشياء:

 مخسة أشياء؛  -صلى هللا عليه وسلم  -قال اإلمام أمحد: حيفظ عن النيب 

سجدات السهو إذا هنض من ثنتني سجدمها قبل التسليم ومل يتشهد فيهما على حديث 
 متفق عليه.حبينة  5ابن

رواه  على حديث عبد الرمحن بن عوف شك فرجع إىل اليقني سجدمها قبل،وإذا 
 )رضي هللا عنهما(  رواه مسلم وأيب سعيد اخلدري أمحد

وتشهد على حديث أيب  ،بعد التسليم وإذا سلم من ثنتني أو من ثالث سجدمها
 )متفق عليه( هريرة 
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حديث ابن التحري سجدمها بعد التسليم على  إىلوإذا شك فكان ممن يرجع 
 .متفق عليه )رضي هللا عنه( 6مسعود

 الفصل الثاني

 أسباب سجود السهو

 وإمنا يشرع جلرب خلل الصالة، وهو ثالثة أقسام: 

 زايدة،  [1]
 ونقص،  [2]
 وشك. [3]

 وفيه مباحث 

 املبحث األول

 السبب األول: الزيادة

 والزيادة ضربان: 

 األول: زايدة أقوال،

 الثاين: زايدة األفعال، 

 زيادة أقوال، الضرب األول: 

 تتنوع ثالثة أنواع:وزيادة األقوال 
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 أحدها: أن أييت بذكر مشروع يف غري حمله، 

 الثاين: أن يسلم يف الصالة قبل إمتامها، 

 الثالث: أن يتكلم من صلب الصالة، 

 : أن يأتي بذكر مشروع يف غري حمله، النوع األول

 -والتشهد يف القيام، والصالة على النيب كالقراءة يف الركوع والسجود واجللوس، 
يف التشهد األول، وحنوه فهذا ال يبطل الصالة حبال؛ ألنه ذكر  -صلى هللا عليه وسلم 

  .مشروع يف الصالة

 الثاني: أن يسلم يف الصالة قبل إمتامها، النوع 

 إن كان عمدا بطلت صالته؛ [1]
 إن كان سهوا وذكر قريبا أمت صالته، وسجد بعد السالم. [2]

 النوع الثالث: أن يتكلم يف صلب الصالة، 

 إن كان عمدا أبطل الصالة إمجاعا  [1]
 إن تكلم انسيا، أو جاهال بتحرميه  [2]

 -روى معاوية بن احلكم السلمي، قال: بينما أان أصلي مع النيب »ال يفسدها، ملا 
، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرمحك هللا، فرماين القوم -صلى هللا عليه وسلم 

بصارهم، فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إيل؟! فجعلوا يضربون أبيديهم على أب
، فبأيب هو وأمي، -صلى هللا عليه وسلم  -أفخاذهم لكي أسكت، فلما صلى رسول هللا 
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هللا ما كهرين، وال ضربين، وال شتمين،  ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه، فو
مث قال: إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس، إمنا هي التسبيح والتكبري 

 رواه مسلم. « وقراءة القرآن

 ابإلعادة جلهله، والناسي يف معناه. -صلى هللا عليه وسلم  -فلم أيمره النيب 

 الثاني: زيادة األفعال، الصرب 

 ثالثة أنواع: فعالوزيادة األ

 النوع األول: زايدة من جنس الصالة،

 النوع الثاين: زايدة من غري جنس الصالة،

 النوع الثالث: األكل والشرب،   

 النوع األول: زيادة من جنس الصالة،

 كزايدة ركعة أو زايدة ركوع أو زايدة سجود، 

 حكمها

 مىت كان عمدا أبطلها،  [1]
 إن كان سهوا سجد له؛  [2]

مخسا،  -صلى هللا عليه وسلم  -روى ابن مسعود، قال: صلى بنا رسول هللا »ملا 
فلما انفتل من الصالة توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: اي رسول هللا، هل زيد 
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قالوا: إنك صليت مخسا، فانفتل وسجد سجدتني، مث سلم،  ،يف الصالة شيء؟ قال: ال
 مث قال: إمنا أان بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتني، 

 وفيه فروع

متى قام الرجل إىل ركعة زائدة، فلم يذكر حتى سلم،  [1]
 سجد للحال، 

 إن ذكر قبل السالم سجد ثم سلم،  [2]
 حال كان، إن ذكر يف الركعة، جلس على أي  [3]

 
 : زيادة من غري جنس الصالة،من زيادة األفعال النوع الثاني

 كاملشي واحلك، والرتوح،   

 حكم الزيادة من غري جنس الصالة

 الصالة إمجاعا،  تأبطل ةمتوالي تإن كثر [1]
 بطلها،تمل  توإن قل [2]

صلى وهو حامل أمامة بنت أيب  -صلى هللا عليه وسلم  -روى أبو قتادة أن النيب »ملا  
  متفق عليه.« العاص بن الربيع إذا قام محلها، وإذا سجد وضعها

 وال فرق بني العمد والسهو فيه؛  [3]
 ألنه من غري جنس الصالة، 

 وال يشرع له سجود لذلك،  [4]
 ضابطان:
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فيما  -صلى اهلل عليه وسلم  -النيب  واليسري: ما شابه فعل [1]
 رويناه، ومثل تقدمه وتأخره يف صالة الكسوف، 

والكثري: ما زاد على ذلك مما عد كثريا يف العرف؛  [2]
 فيبطل الصالة، إال أن يفعله متفرقا.

 

 : األكل والشرب، من زيادة األفعال النوع الثالث

 متى أتى بهما يف الفريضة عمدا بطلت؛
 إذا أكل أو شرب يف الفريضة عامدا، بطلت صالته، ألهنما ينافيان الصالة، 

 قال ابن قدامة: وال نعلم فيه خالفا. 

 قال ابن املنذر: أمجع أهل العلم على أن املصلي ممنوع من األكل والشرب، 

وأمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب يف صالة الفرض 
  الصوم الذي ال يفسد ابألفعال، فالصالة أوىل.عامدا أن عليه اإلعادة، وأن ذلك يفسد 

 املبحث الثاني

 النقص

 ثالثة:أنواع النقص و

 النوع األول: أن يكون املرتوك ركنا،

 النوع الثاين: أن يكون املرتوك واجبا 

 النوع الثالث: إن يكون املرتوك سنة
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 النوع األول: أن يكون املرتوك ركنا،

 كرتك ركوع أو ترك سجود،   

 كان عمدا أبطل الصالة، فإن  

 وإن كان سهوا فله أربعة أحوال:

 األول: أن يذكر املرتوك بعد السالم، ويطول الفصل،

 الثاين: أن يذكر املرتوك قريبا من التسليم، 

 الثالث: أن يذكر املرتوك قبل شروعه يف قراءة الركعة األخرى، 

 حتة يف ركعة أخرى،احلال الرابع: أن يذكر املرتوك بعد شروعه يف قراءة الفا

 األول: أن يذكر املرتوك بعد السالم، ويطول الفصل،

 فتفسد صالته، لتعذر البناء مع طول الفصل. 

 الثاين: أن يذكر املرتوك قريبا من التسليم، 

فإنه أييت بركعة كاملة؛ ألن الركعة اليت ترك الركن منها، بطلت برتكه، والشروع يف 
 غريها، فصارت كاملرتوكة.

 لث: أن يذكر املرتوك قبل شروعه يف قراءة الركعة األخرى، الثا

 فإنه يعود فيأيت مبا تركه، مث يبين على صالته، 
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 احلال الرابع: أن يذكر املرتوك بعد شروعه يف قراءة الفاحتة يف ركعة أخرى،

فتبطل الركعة اليت ترك ركنها وحدها، وجيعل األخرى مكاهنا، ويتم صالته، ويسجد  
 م.قبل السال

 النوع الثاني: ترك واجب 

 ان كان عمدا، 
 كاجللوس للتشهد األول؛ بطلت صالته  

 وإن ترك الواجب سهوا فله حالتان:
 احلال األول: أن يكون الواجب املرتوك: التشهد األول

 احلال الثاني: أن يكون الواجب املرتوك: غري التشهد األول
 سجد للسهو قبل السالم؛ 
 -صلى هللا عليه وسلم  -روى عبد هللا بن مالك ابن حبينة قال: صلى بنا النيب »ملا  

الظهر، فقام يف الركعتني، فلم جيلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصالة وانتظر الناس 
 متفق عليه. « تسليمه، كرب فسجد سجدتني قبل أن يسلم مث سلم

 ، فثبت هذا ابخلرب، وقسنا عليه سائر الواجبات

أن يكون الواجب املرتوك: التشهد األول وله  احلال األول:
 أحوال:

احلال األول: أن يذكر التشهد قبل انتصابه قائما، رجع فأتى 
 به، 

احلال الثاني: أن يذكر التشهد بعد شروعه يف القراءة، مل 
 يرجع لذلك؛ 
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 ألنه تلبس بركن مقصود، فلم يرجع إىل واجب، 

لتشهد بعد قيامه، وقبل شروعه يف احلال الثالث: أن يذكر ا
 القراءة مل يرجع أيضا لذلك، 

أنه قال: إذا قام أحدكم  -صلى هللا عليه وسلم  -روى املغرية بن شعبة، عن النيب »ملا 
رواه « يف الركعتني فلم يستتم قائما جلس، فإن استتم قائما مل جيلس وسجد سجديت السهو

 ري وسعد بن أيب وقاصأبو داود )ضعيف(. وألثر أنس وابن الزب

 النوع الثالث: ترك سنة، 

فال تبطل الصالة برتكها عمدا وال سهوا، وال سجود عليه؛ ألنه شرع للجرب، فإن مل 
 يكن األصل واجبا فجربه أوىل،   

 املبحث الثالث

 السبب الثالث : الشك

 الشك نوعان

 إن كان له غالب ظن النوع األول: 

ملا روى ابن مسعود قال: صالته، ويسجد بعد السالم؛ فيبين على غالب ظنه، ويتم 
إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب، »: -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 

 « .فليتم عليه، مث ليسجد سجدتني متفق عليه، وللبخاري: " بعد التسليم

 إن مل يكن له غالب ظن النوع الثاني: 
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ملا روى أبو سعيد قال: قال ويسجد قبل السالم؛ فيبين على اليقني، ويتم صالته، 
إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى أثالاث »: -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

أو أربعا؟ فليطرح الشك، ولينب على ما استيقن، مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم، فإن 
 رواه مسلم.« ا للشيطانكان صلى مخسا شفعن له صالته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيم

 الفصل الثالث

 سهو اإلمام

 وإذا سها اإلمام فزاد أو نقص فعلى املأمومني تنبيهه؛ 
صلى فزاد أو نقص، مث قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -روى ابن مسعود أن النيب »ملا 

 ، « إمنا أان بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروين

: إذا انبكم أمر -صلى هللا عليه وسلم  -وعن سهل بن سعد قال: قال رسول هللا »
 ، « فليسبح الرجال، وليصفح النساء

 متفق عليه.« التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء»ويف لفظ: 

 الفصل الرابع

 حكم سجود السهو

 وسجود السهو ملا يبطل عمده الصالة واجب؛
فعله وأمر به، وألنه شرع جلرب واجب، فكان  -لم صلى هللا عليه وس -ألن النيب  

 واجبا كجرباانت احلج، 

 مثاله
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 زايدة فعل من جنس الصالة كركوع أو سجود أو سلم قبل امتامها أو ترك واجبا

 الفصل اخلامس

 حمل سجود السهو

 ومجيعه قبل السالم؛ 
 ألنه من متامها وشأهنا، فكان قبل سالمها كسجود صلبها، 

 مواضع: إال يف ثالثة
 أحدها: إذا سلم من نقصان يف صالته سجد بعد السالم؛ 

 حلديث ذي اليدين.

 الثاني: إذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السالم 
 حلديث ابن مسعود.

 الثالث: إذا نسي السجود قبل السالم سجده بعده؛
 ألنه فاته الواجب فقضاه،   

 الفصل السادس

 صفة سجود السهو
 صلب الصالة، يسجد سجدتني كسجديت 

 ويسلم عقيبها، 

 حلديث ذي اليدين، وإن سجد بعد السالم كرب للسجود والرفع منه؛ 

 وال يتشهد بل يسلم،
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 ويقول يف سجوده ما يقول يف سجود صلب الصالة؛
 ألنه سجود مشروع يف الصالة، أشبه سجود صلب الصالة 

 خامتة

 ضوابط ثالثة

 النافلة كالفريضة يف السجود؛ [1]

 لعموم األخبار، وألهنا يف معناها،  

 وال يسجد لسهو يف سجود السهو؛ [2]

 وال يف صالة جنازة؛ ألنه ال سجود يف صلبها، ففي جربها أوىل،  

 وال يسجد لفعل عمد؛  [3]

 ألن السجود سجود للسهو، 

 باب صالة التطوع

 وفيه فرعان
 وهي من أفضل تطوع البدن؛ [1]

« واعلموا أن من خري أعمالكم الصالة»: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا  
 )صحيح(.  رواه ابن ماجه 

 ويستحب أن يكون لإلنسان تطوعات يداوم عليها،  [2]
 وإذا فاتت يقضيها. 
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أي األعمال أفضل؟ قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -سئل رسول هللا »وقالت عائشة: 
« قال: أحب األعمال إىل هللا الذي يداوم عليه صاحبه، وإن قل أدومه وإن قل. ويف لفظ

 . متفق عليه.

 وفيه فصول

 الفصل األول

 صالة التطوعأقسام 

 تنقسم صالة التطوع إىل أقسام أربعة:

 القسم األول: السنن الرواتب

 والقسم الثاين: ما سن له اجلماعة، 

 القسم الثالث: التطوع املطلق، 

 هلا أسباب،  القسم الرابع: صلوات

 وفيه مباحث

 املبحث األول

 القسم األول: السنن الرواتب

 وهي ثالثة أنواع:

 النوع األول: الرواتب مع الفرائض، 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

 

16 

 النوع الثاين: الوتر. 

   النوع الثالث: صالة الضحى، 

 النوع األول: الرواتب مع الفرائض، 

 وفيه فروع

 وآكدها عشر ركعات،  [1]

عشر ركعات:  -صلى هللا عليه وسلم  -من النيب حفظت »ذكرها ابن عمر، قال: و 
ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب يف بيته، وركعتني بعد العشاء يف 

فيها  -صلى هللا عليه وسلم  -بيته، وركعتني قبل الصبح، كانت ساعة ال يدخل على النيب 
 ، متفق عليه.« جر، صلى ركعتنيأحد حدثتين حفصة، أنه كان إذا أذن املؤذن، وطلع الف

 وآكدها ركعتا الفجر؛  [2]

مل يكن على شيء من النوافل  -صلى هللا عليه وسلم  -إن رسول هللا »قالت عائشة: 
 ، « أشد معاهدة منه على ركعيت الفجر

 روامها مسلم، « ركعتا الفجر أحب إيل من الدنيا وما فيها»وقال: 

 وأربع بعدها، ويستحب احملافظة على أربع قبل الظهر، [3]
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من »يقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روت أم حبيبة قالت: مسعت رسول هللا  
وقال الرتمذي: هذا حديث « حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه هللا على النار

 صحيح.

 وعلى أربع قبل العصر،  [4]

رحم هللا امرأ صلى »: -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى ابن عمر قال: قال رسول هللا 
 .)ضعيف(. والصواب من فعله رواه أبو داود« قبل العصر أربعا

 النوع الثاني: الوتر. 

 وفيه فروع

 : أربعةأشياء والكالم فيه في 

 حكم الوتر

 وقت الوتر، 

 وعدد صالة الوتر، 

 وقنوت الوتر.

 حكم الوتر
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الوتر »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وروى أبو أيوب: أن النيب  وهو سنة مؤكدة،
حق، فمن أحب أن يوتر خبمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثالث فليفعل، ومن أحب 

 . )صحيح(.   رواه أبو داود« أن يوتر بواحدة فليفعل

 وقت الوتر

 فمن صالة العشاء إىل صالة الصبح، 

إن هللا زادكم صالة، »قال:  - عليه وسلم صلى هللا -ملا روى أبو بصرة أن النيب 
 رواه اإلمام أمحد. « فصلوها ما بني صالة العشاء إىل صالة الصبح، الوتر

متفق « فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة»: -صلى هللا عليه وسلم  -وقال النيب 
 عليه.

 واألفضل فعله سحرا؛ 

، فانتهى -هللا عليه وسلم صلى  -من كل الليل قد أوتر رسول هللا »لقول عائشة: 
 متفق عليه، « وتره إىل السحر

 يستحب أن يقول بعد وتره: 

 سبحان امللك القدوس. ثالثا، وميد صوته بها يف الثالثة؛

إذا سلم  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »ملا روى أيب بن كعب، قال:  
 يح(. )صح رواه أبو داود« . من الوتر قال: سبحان امللك القدوس
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 عدد الوتر

 وفيه فروع

 أقله ركعة [1]

 حلديث أيب أيوب،  

 وأكثره إحدى عشرة يسلم من كل ركعتني، ويوتر بواحدة  [2]

يصلي ما بني  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »ملا روت عائشة قالت: 
متفق « . صالة العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتني، ويوتر بواحدة

 عليه.

 أو بسالم واحدوأدنى الكمال: ثالث بتسليمتني،  [3]

صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »ا روت عائشة قالت: يوتر ثالاث بسالمني مل
يصلي فيما بني أن يفرغ من صالة العشاء إىل الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بني كل  -

  رواه مسلم« ركعتني ويوتر بواحدة.

 حد فعله بعض الصحابةوله أن يوتر ثالاث بسالم وا

 كيفيات صالة الليل والوتر

 ركعة يفتتحها بركعتني خفيفتني 13يصلي  [1]

 ديث زيد بن خالد اجلهين رواه مسلمحل 
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ركعة منها مثانية يسلم بني كل ركعتني مث يوتر خبمس ال جيلس  13يصلي  [2]
 وال يسلم إال يف اخلامسة

   وفيه حديث عائشة رضي هللا عنها أخرجه مسلم  

 ركعة مث يسلم بني كل ركعتني مث يوتر بواحدة 11 يصلي [3]

   ة رضي هللا عنها رواه مسلم شحلديث عائ 

 ركعة أربعا بتسليمة واحدا مث أربعا مثلها مث ثالاث 11يصلي  [4]

 رواه الشيخان وغيهما من حديث عائشة وقد مضى لفظه

ركعة منها مثان ركعات ال يقعد فيها إال يف الثامنة يتشهد  11يصلي  [5]
وسلم مث يقوم وال يسلم مث يوتر بركعة مث  ويصلي على النيب صلى هللا عليه

 يسلم مث يصلي ركعتني وهو جالس 

  يث عائشة رضي هللا  رواه مسلم دحل

ركعات منها ست ركعات ال يقعد إال يف السادسة منها يتشهد  9يصلي  [6]
بركعة مث عليه وسلم مث يقوم وال يسلم مث يوتر  ويصلي على النيب صلى هللا

 يسلم مث يصلي ركعتني وهو جالس. 

 حلديث عائشة 
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 النوع الثالث: صالة الضحى، 

 وفيه فروع

 وهي مستحبة،  [1]

أوصاين خليلي بثالث: صيام ثالث أايم من كل شهر، »ملا روى أبو هريرة قال: 
 ، متفق عليه. « وركعيت الضحى، وأن أوتر قبل أن أانم

 وأقلها ركعتان  [2]

 حلديث أيب هريرة،

 وأكثرها مثان ركعات، [3]

دخل بيتها يوم فتح مكة،  -صلى هللا عليه وسلم  -روت أم هانئ: أن النيب »ملا  
، متفق « وصلى مثان ركعات، فلم أر قط صالة أخف منها، غري أنه يتم الركوع والسجود

 عليه.

 ووقتها إذا علت الشمس، واشتد حرها؛ [4]

 رواه مسلم.  « مض الفصالصالة األوابني حني تر »: -عليه السالم  -لقوله  

 املبحث الثاني

 القسم الثاني: ما سن له اجلماعة، 

 منها الرتاويح، وهو قيام رمضان، 
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 وفيه فرعان

 وهي سنة مؤكدة؛  [1]

رمضان، وقامه إمياان واحتسااب،  قاممن »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
أبصحابه ثالث  -صلى هللا عليه وسلم  -متفق عليه، وقام النيب « غفر له ما تقدم من ذنبه

رضي  -ليال، مث تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون ألنفسهم، حىت خرج عمر 
يزيد:  عليهم وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أيب بن كعب. قال السائب بن -هللا عنه 

 ملا مجع عمر الناس على أيب بن كعب كان يصلي هبم عشرين ركعة؛ 

 فالسنة أن يصلي بهم عشرين ركعة يف اجلماعة لذلك، ويوتر [2]

 اإلمام بهم بثالث ركعات، 

رضي هللا  -ملا روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون يف عهد عمر 
بين أن يصلي مع اإلمام ويوتر معه؛ ألن النيب بثالث وعشرين ركعة، قال أمحد: يعج -عنه 

إن الرجل إذا صلى مع اإلمام حىت ينصرف، حسب له »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -
 « قيام ليلة

 املبحث الثالث

 القسم الثالث: التطوع املطلق 

 وفيه فروع

 وهو مشروع يف الليل والنهار  [3]
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 وتطوع الليل أفضل [4]

أفضل الصالة بعد املفروضة صالة »: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا  
 .رواه مسلم« الليل

 والنصف األخري أفضل،  [5]

« قال عمرو بن عبسة: قلت: اي رسول هللا، أي الليل أمسع؟ قال: جوف الليل األخري»
 . )صحيح( رواه أبو داود

إىل هللا، صالة داود، كان ينام أحب الصالة »: -صلى هللا عليه وسلم  -وقال النيب 
 متفق عليه.« نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه

 بأس وان زاد فالوصالة الليل مثنى مثنى، ال يزيد على ركعتني؛  [6]

قال: صالة الليل مثىن مثىن  -صلى هللا عليه وسلم  -روى ابن عمر أن النيب »ملا 
وحلديث عائشة  متفق عليه.« . عتنيقيل البن عمر: ما مثىن مثىن؟ قال: تسلم من كل رك

 يف الصالة أربعا

 املبحث الرابع

 القسم الرابع: صلوات هلا أسباب، 

 منها حتية املسجد،
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إذا دخل أحدكم »: -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو قتادة قال: قال رسول هللا  
 متفق عليه.« املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس

 ومنها صالة االستخارة،

يعلمنا االستخارة يف األمور  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »قال جابر:  
كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم يف األمر؛ فلريكع ركعتني من غري 
الفريضة، مث ليقل: اللهم إين أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك 

أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم العظيم، فإنك تقدر وال 
أو قال: يف عاجل أمري  -أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري 

فاقدره يل، ويسره يل، مث ابرك يل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل، يف  -وآجله 
فاصرفه عين، واصرفين  -ل أمري وآجله أو قال: يف عاج -ديين ومعاشي وعاقبة أمري 

 أخرجه البخاري.« عنه، واقدر يل اخلري حيث كان، مث رضين به

 الفصل الثاني

 سجود التالوة

 وفيه فروع

  سنة :سجود التالوةحكم  [1]

فلم  النجم، -صلى هللا عليه وسلم  -قرأت على النيب »ألن زيد بن اثبت قال: 
 متفق عليه. « يسجد منا أحد
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اي أيها الناس، إمنا منر ابلسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن مل يسجد  وقال عمر:
 فال إمث عليه، ومل يكتبها هللا علينا.

 سجود التالوة سنة للقارئ واملستمع؛ [2]

يقرأ علينا السورة من  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »ألن ابن عمر قال:  
 متفق عليه. «  مكاان لوضع جبهتهغري الصالة، فيسجد ونسجد معه، حىت ال جيد أحدان

 وال يفتقر إىل تشهد،  [3]

 ألنه مل ينقل، وألنه ال ركوع فيه، فلم يكن له تشهد كصالة اجلنازة.

 وال يفتقر إىل قيام؛ [4]

 ألنه ال قراءة فيه،  

 ويقول فيه ما يقول يف سجود الصالة،  [5]

يف سجود  كان يقول» -صلى هللا عليه وسلم  -فإن قال ما روت عائشة: أن النيب 
، فال أبس« القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق مسعه وبصره، حبوله وقوته

 . )ضعيف(. واحلديث 

 فإن قال غريه مما ورد يف األخبار فحسن.

-رضي هللا عنها  -قال أمحد: أما أان فأقول سبحان ريب األعلى. وقد روت عائشة 
 سجود القرآن ابلليل: سجد وجهي كان يقول يف  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب : »
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قال الرتمذي: هذا حديث حسن « للذي خلقه وصوره، وشق مسعه وبصره، حبوله وقوته.
 صحيح

 مبحث

 عدد سجدات القرآن

 وسجدات القرآن، أربع عشرة سجدة: يف )احلج( منها اثنتان، وثالث يف املفصل، 

 والثانية من احلج، ومواضع السجدات اثبتة ابإلمجاع، إال سجدات املفصل، 

 
 باإلمجاع وهي عشرة: ثبتت سجدات 
 آخر األعراف،  (1
 [ ، 15ويف الرعد عند قوله: }ابلغدو واآلصال{ ]الرعد:  (2
 [ ، 50ويف النحل عند: }ويفعلون ما يؤمرون{ ]النحل:  (3
 [ ، 41ويف سبحان عند }يزيدهم إال{ ]اإلسراء:  (4
 [ ، 58ويف مرمي عند: }خروا سجدا وبكيا{ ]مرمي:  (5
 [18ويف احلج: األوىل عند: }يفعل ما يشاء{ ]احلج:  (6
 [ ، 60ويف الفرقان عند: }وزادهم نفورا{ ]الفرقان:  (7
 [ ، 26ويف النمل عند: }العرش العظيم{ ]النمل:  (8
[ عند: }وهم ال يستكربون{ 2 - 1تنزيل{ ]السجدة:  -ويف }امل  (9

 [ 15]السجدة: 
 [ 38ويف حم السجدة عند: }وهم ال يسأمون{ ]فصلت:  (10
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 واختلفوا يف الزائد.

 ص،  (1
 االنشقاق،  (2
 النجم،  (3
 العلق،  (4
 السجدة الثانية من احلج؛  (5

 هذه اخلمس هي اليت وجد فيها اخلالف.

 الفصل الثالث

 سجود الشكر

 وفيه فروع

 وسجود الشكر مستحب عند جتدد النعم، [1]

إذا جاءه شيء يسر  -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب »ملا روى أبو بكرة قال:  
 «به خر ساجدا

 عن أيب   موسى أن عليا ملا رمى ابملخدج خر ساجداً.و 

 ( 1/158أخرجه الشافعى يف األم ) 

 صفة سجود الشكر [2]
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 وصفته وشروطه كصفة سجود التالوة وشروطها، 

 وال يسجد للشكر يف الصالة؛  [3]

 سببه ليس منها،ألن 
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 باب صالة اجلماعة

 شرعت صالة اجلماعة حلكم كثرية وفوائد، 

 فمن ذلك أهنا شرعت ألجل التواصل والتواد وعدم التقاطع 

 ومن فوائدها كذلك مضاعفة األجر. 

 وكذلك من فوائد صالة اجلماعة زايدة العمل عند مشاهدة أويل اجلد 

 اجلماعة.وتعليم اجلاهل وحنوها من فوائد صالة 

  فرعانوفيه 

 اجلماعة واجبة على الرجال، لكل صالة مكتوبة؛ [1]

والذي نفسي بيده، »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو هريرة: أن رسول هللا 
لقد مهمت أن آمر حبطب فيحتطب، مث آمر ابلصالة، مث آمر رجال فيؤم الناس، مث أخالف 

 متفق عليه. « إىل رجال ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم ابلنار

 وتنعقد اجلماعة باثنني  [2]

 وفيه فصول
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 الفصل األول

 أفضل اجلماعة.

 فعل اجلماعة فيما كثر اجلمع أفضل؛  [1]
صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته »: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 

وحده، وصالته مع الرجلني أزكى من صالته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إىل هللا 
 من املسند )صحيح(.« تعاىل

تل اجلماعة فيه إن كان يف جواره مسجد، خت [2]
 بغيبته عنه، ففعلها فيه أفضل، 

 واملسجد العتيق أفضل من اجلديد؛ [3]
 ألن الطاعة فيه أسبق،  

عن اثبت البناين، قال: كنت أكون مع أنس، فيأيت على املسجد فيسمع األذان، 
 فإذا قالوا: نعم، جياوزه إىل غريه« حمدث هذا؟»فيقول: 

 )42 /2) 6245مصنف ابن أيب شيبة 

احلسن، أنه سئل عن الرجل يدع مسجد قومه وأييت غريه، قال: فقال احلسن: عن 
 « كانوا حيبون أن يكثر الرجل قومه بنفسه»

 )42 /2) 6248مصنف ابن أيب شيبة 

  واملسجد البعيد أفضل من القريب [4]
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 الفصل الثاني

 صالة املرأة يف بيتها

بيت املرأة خري هلا، فإن أرادت املسجد مل متنع  [1]
 تتطيب له؛ منه، وال

متفق عليه، « ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا»: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  
 ضعيف(. «)وبيوهتن خري»زاد أمحد 

 يعين غري متطيبات،« ليخرجن تفالت»ويف رواية: 

عن عبد هللا بن عباس: أن امرأة سألته عن الصالة يف املسجد يوم اجلمعة، فقال: 
أفضل من صالتك يف بيتك، وصالتك يف بيتك أفضل من صالتك صالتك يف خمدعك »

 « يف حجرتك، وصالتك يف حجرتك أفضل من صالتك يف مسجد قومك

 )156 /2) 7615مصنف ابن أيب شيبة 

حلف فبالغ »عن أيب عمرو الشيباين، قال: مسعت رب هذه الدار يعين ابن مسعود: 
صالة يف بيتها إال يف حج أو عمرة، إال يف اليمني، ما صلت امرأة صالة أحب إىل هللا من 

 « امرأة قد أيست من البعولة

 )157 /2) 7619مصنف ابن أيب شيبة 

 ال بأس أن تصلي املرأة بالنساء؛  [2]
 رواه أبو داود.« أذن ألم ورقة أن تؤم أهل دارها -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب »
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 الفصل الثالث

 أعذار ترك اجلماعة واجلمعة

 ترك اجلماعة واجلمعة بتسعة أشياء:ويعذر يف  •
 املرض [1]
 واخلوف [2]
 والثالث، املطر [3]
 والرابع: الوحل. [4]

روي عن ابن عباس أنه قال ملؤذنه يف يوم مطري: إذا قلت: أشهد أن حممدا »ملا  
رسول هللا، فال تقل حي على الصالة، وقل: صلوا يف بيوتكم، فعل ذلك من هو خري مين، 

 متفق عليه.« أخرجكم فتمشوا يف الطني والدحض إن اجلمعة عزمة، وإين كرهت أن

اخلامس: الريح الشديدة يف الليلة املظلمة  [5]
 الباردة، 

 -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »وهذا خيتص ابجلماعة؛ ملا روى ابن عمر: 
كان أيمر مناداي فيؤذن، مث يقول على إثر ذلك: أال صلوا يف الرحال يف الليلة الباردة أو 

 متفق عليه.« املطرية يف السفر

 السادس: أن حيضر الطعام ونفسه تتوق إليه. [6]
 السابع: أن يدافع األخبثني أو أحدهما؛  [7]

ال يصلي »يقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روت عائشة قالت: مسعت رسول هللا 
 رواه البخاري ومسلم.« أحدكم حبضرة الطعام، وال وهو يدافع األخبثني
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يكون له قريب خياف موته وال الثامن: أن  [8]
 حيضره، 

ملا روى ابن عمر رضي هللا عنهما: استصرخ علي سعيد بن زيد، وقد جتهز للجمعة، 
 فذهب إليه وتركها.

 األعمى   يعذر إذا مل جيد قائدا [9]
عن حممود بن الربيع األنصاري، أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول هللا 

ا من األنصار أنه أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، صلى هللا عليه وسلم ممن شهد بدر 
فقال: اي رسول هللا قد أنكرت بصري، وأان أصلي لقومي فإذا كانت األمطار سال الوادي 
الذي بيين وبينهم، مل أستطع أن آيت مسجدهم فأصلي هبم، ووددت اي رسول هللا، أنك 

ول هللا صلى هللا عليه وسلم: أتتيين فتصلي يف بييت، فأختذه مصلى، قال: فقال له رس
قال عتبان: فغدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكر حني « سأفعل إن شاء هللا»

ارتفع النهار، فاستأذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأذنت له، فلم جيلس حىت دخل 
ت، قال: فأشرت له إىل انحية من البي« أين حتب أن أصلي من بيتك»البيت، مث قال: 

فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فكرب، فقمنا فصفنا فصلى ركعتني مث سلم، قال وحبسناه 
على خزيرة صنعناها له، قال: فآب يف البيت، رجال من أهل الدار ذوو عدد، فاجتمعوا، 
فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق ال 

، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال تقل ذلك، أال تراه قد قال: حيب هللا ورسوله
ال إله إال هللا، يريد بذلك وجه هللا " قال: هللا ورسوله أعلم، قال: فإان نرى وجهه ونصيحته 
إىل املنافقني، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " فإن هللا قد حرم على النار من قال: 
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، يبتغي بذلك وجه هللا " قال ابن شهاب: مث سألت احلصني بن حممد ال إله إال هللا
وهو من سراهتم، عن حديث حممود بن الربيع األنصاري:  -وهو أحد بين سامل  -األنصاري 

 « فصدقه بذلك»

 (92 /1) 425صحيح البخاري 

رجل أعمى  -صلى هللا عليه وسلم  -أتى النيب »وتكلموا فيما روى أبو هريرة قال: 
ال: اي رسول هللا، ليس يل قائد يقودين إىل املسجد، فسأله أن يرخص له، فرخص له، فق

 رواه مسلم.« فلما وىل دعاه، فقال: أتسمع النداء ابلصالة، قال: نعم، قال: فأجب

 الفصل الرابع

 وما يدركه املأموم مع اإلمام آخر صالته  •
صلى  -ستعيد؛ لقول النيب ال يستفتح فيه، وما يقضيه أوهلا يستفتح إذا قام إليه وي

  واملقضي هو الفائت.« وما فاتكم فاقضوا»: -هللا عليه وسلم 

وإن فاتته اجلماعة استحب أن يصلي يف مجاعة  •
 أخرى، 

روى أبو سعيد: »فإن مل جيد إال من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، ملا 
فقال: من يتصدق على هذا  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رجال جاء وقد صلى رسول هللا 

صالة »: -صلى هللا عليه وسلم  -وهذا حديث حسن؛ ولقول رسول هللا « فيصلي معه؟
وجيوز ذلك يف مجيع املساجد، إال « ن درجةاجلماعة تفضل على صالة الفذ بسبع وعشري
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صلى هللا عليه  -كرهه يف املسجد احلرام ومسجد الرسول   -رضي هللا عنه  -أن أمحد 
 .-وسلم 

 الفصل اخلامس

 حاالت املأموم مع اإلمام

 متابعة اإلماماألوىل: 

 ويتبع املأموم اإلمام، فيجعل أفعاله بعد أفعاله؛ •
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، فإذا كرب فكربوا، »: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  

وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: مسع هللا ملن محده فقولوا: ربنا ولك احلمد، وإذا سجد 
 متفق عليه. والفاء للتعقيب، « فاسجدوا

 مقارنة اإلمامالثانية: 

 وفيه فرعان

 قبله مل يصح؛  إن كرب لإلحرام مع إمامه أو [1]

 ألنه ائتم مبن مل تنعقد صالته،

 إن فعل سائر األفعال معه كره  [2]

 ملخالفة السنة، ومل تفسد صالته؛ ألنه اجتمع معه يف الركن، 

 مسابقة اإلمامالثالثة: 

 وفيه فروع
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 إن ركع أو رفع قبله عمدا أمت؛ [1]

لسجود، وال ال تسبقوين ابلركوع، وال اب»: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  
 والنهي يقتضي التحرمي.« ابلقيام

أما خيشى الذي يرفع »أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وروى أبو هريرة عن النيب 
 متفق عليه. « رأسه قبل اإلمام أن حيول هللا رأسه رأس محار

 وإن فعله جاهال أو ناسيا فال بأس.  [2]

ألنه سبق يسري ال صالته؛ وعليه أن يعود ليأيت بذلك معه، فإن مل يفعل صحت 
 ميكن التحرز منه،

عمدا  وإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه، وسجد قبل رفعه [3]
 عاملا بتحرميه بطلت صالته؛ 

 ألنه مل أيمت إبمامه يف معظم الركعة،

 وإن كان جاهال أو ناسيا مل تبطل صالته للعذر،  [4]

 ومل يعتد بتلك الركعة ملا ذكران،

 باب صفة األئمة

 وفيه فصول
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 الفصل األول: أوىل الناس باإلمامة، 

قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وأمت ما روي فيه حديث أيب مسعود البدري: أن النيب 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا تعاىل، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة، فإن كانوا »

فأقدمهم سنا، أو قال: سلما، يف السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا يف اهلجرة سواء 
 . 1رواه مسلم« وال يؤمن الرجل يف بيته، وال يف سلطانه، وال جيلس على تكرمته إال إبذنه

                                     
صلى هللا عليه  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن أبي مسعود البدري   1

يؤم القوم أقروهم لكتاب هللا، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، »: -وسلم

فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، 

، وفي « طانه، وال يقعد في بيته على تكرمته إال بإذنهوال يؤمن الرجل الرجل في سل

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا، وأقدمهم قراءة، وال يؤمن الرجل الرجل في »رواية: 

 .وذكر الباقي، هذه رواية مسلم« . أهله   وال في سلطانه

فأكبرهم سنا، وال يؤم الرجل في »وفي رواية الترمذي مثل األولى وقال فيها: 

 . «ه، وال يجلس على تكرمته إال بإذنهسلطان

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا، وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في »وفي رواية أبي داود: 

القراءة سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم 

قال  -بإذنه سنا، وال يؤم الرجل في بيته، وال في سلطانه وال يجلس على تكرمته إال 

وفي أخرى له مثل رواية مسلم، « . شعبة: فقلت إلسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه

 . «أقدمهم قراءة»ولم يذكر فيها 

 . «فأقدمهم قراءة»وفي رواية النسائي مثل رواية أبي داود، ولم يذكر 

صلى هللا عليه  -وله في أخرى عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود: أن رسول هللا 

« . ال يؤم الرجل في سلطانه، وال يجلس على تكرمته في بيته إال بإذنه»قال:  -وسلم
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 الفصل الثاني

 أقسام الناس يف اإلمامة

 :أربعة الناس يف اإلمامة على أقسام

 القسم األول: من تصح إمامته بكل حال، 

 صالة وشرائطها،  وهو الرجل املسلم العدل القائم أبركان ال

 القسم الثاني: من ال تصح إمامته؛   

ألنه فال تصح إمامته حبال؛ كالكافر واجملنون، ومن أخل بشرط أو واجب لغري عذر، 
 ال صالة له يف نفسه أشبه الالعب 

 القسم الثالث: من تصح إمامته مبثله، وال تصح بغريه، 

 وهم ثالثة أنواع:

 النساء ملا تقدم،إحداها: املرأة جيوز أن تؤم 

 والثاين: األمي 

وهو: من ال حيسن الفاحتة، أو خيل برتتيلها أو حرف منها، أو يبدله بغريه كاأللثغ 
 الذي جيعل الراء غينا،

                                     
قال:  -صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا »وأخرج الترمذي هذه الرواية عن أوس: 

 ولم يذكر أبا مسعود... « 
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 النوع الثالث: الصيب تصح إمامته مبثله؛

 ألنه مبنزلته،    

 من تكره إمامته القسم الرابع:

 ن الثواب، ألنه نقص يذهب ببعض ميكره إمامة اللحان؛ 

 باب موقف اإلمام واملأموم يف الصالة

 فروعوفيه 

 إذا كان املأموم واحدا،  [1]

 وقف عن ميني اإلمام، 

 فإن كرب عن يساره أداره اإلمام عن ميينه، 

 فإن جاء آخر كرب وتأخر فصفا خلفه،  [2]

 وال يتقدم اإلمام إال إن كان املوضع ضيقا، 

 -روى جابر قال: سرت مع النيب »بيديه؛ ملا فإن كرب الثاين عن يساره أخرمها اإلمام 
يف غزوة، فقام يصلي فتوضأت، مث جئت حىت قمت عن يسار  -صلى هللا عليه وسلم 

، فأخذ بيدي، فأدارين حىت أقامين عن ميينه، فجاء -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 من املسند. «يعا حىت أقامنا خلفهجبار بن صخر حىت قام عن يساره، فأخذان بيديه مج
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أن ابن »وإن صليا عن ميينه، أو أحدمها عن ميينه، واآلخر عن يساره جاز؛ ملا روي: 
صلى هللا عليه وسلم  -مسعود صلى بني علقمة واألسود، وقال: هكذا رأيت رسول هللا 

 رواه أبو داود. وألن الوسط موقف إلمام العراة وإمامة النساء.« فعل -

 فإن اجتمع رجال ونساء،  [3]

 تقدم الرجال مث النساء؛ 

 وفيه فصول

 الفصل األول

 إمامة النساء

 وفيه فروع ثالثة

 السنة للمرأة إذا أمت نساء، أن تقوم وسطهن؛ [1]

 ، -رضي هللا عنهما  -ألن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة  

عن أم احلسن، أهنا رأت أم سلمة زوج النيب صلى هللا عليه وسلم: تؤم النساء تقوم 
 معهن يف صفهن 

 )430 /1) 4953مصنف ابن أيب شيبة 

 عن عائشة، أهنا كانت تؤم النساء تقوم معهن يف الصف 

 )430 /1) 4954مصنف ابن أيب شيبة 
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خلفها  وإن كانت معهما امرأة وقفت عن ميينها، وإن وقفت [2]
 جاز؛ 

 ألن املرأة جيوز وقوفها وحدها؛ بدليل حديث أنس.

 وخري صفوف الرجال أوهلا، وخري صفوف النساء آخرها؛ [3]

خري صفوف الرجال أوهلا، وشرها »: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا  
 رواه مسلم.   « آخرها، وخري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا

 الفصل الثاني

 ةمن أحكام اإلمام

 وفيه فرعان

 جيوز أن يأمت باإلمام من يف املسجد، وإن تباعد؛  [1]

 ألن املسجد كله موضع للجماعة، 

 فإن كان بينهما حائل مينع املشاهدة، ومساع التكبري  [2]

 لتعذر اتباعه، مل يصح االئتمام به، 

 الفصل الثالث 

 من أحكام السرتة

 مخسة: وفيه فروع
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 يستحب أن يصلي إىل سرتة ويدنو منها؛ [1]

رواه « وبني القبلة ممر الشاة -صلى هللا عليه وسلم  -قال سهل: كان بني النيب »
 البخاري ومسلم.

 وقدر السرتة مثل آخرة الرحل، أو قدر الذراع أو عظم الذراع؛  [2]

إذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
 رواه مسلم.« الرحل فليصل، وال يبال ما مر وراء ذلك

 فإن مل جيد سرتة خط خطا؛ [3]

إذا صلى أحدكم »: -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو هريرة قال: قال رسول هللا  
فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن مل جيد فلينصب عصا، فإن مل يكن معه عصا فليخط خطا، 

 رواه أبو داود. والصواب وقفه « مث ال يضره ما مر أمامه

 سرتة ملن خلفه؛ وسرتة اإلمام [4]

كان يصلي أبصحابه إىل سرتة، ومل أيمرهم أن   -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  
 يسترتوا بشيء.

وإن صلى إىل غري سرتة فمر من بني يديه شيء فحكمه حكم  [5]
 ما مر بينه وبني السرتة 
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للحديث، ويتقيد ذلك ابلقريب منه، الذي لو مشى إليه فدفعه مل تفسد صالته؛ ألن 
أمر بدفع املار، فتقيد به، بداللة اإلمجاع مبا ال يفسد  -صلى هللا عليه وسلم  -نيب ال

 الصالة، فكذلك هذا.

 الفصل الرابع

 املرور بني يدي املصلي 

 وفيه فروع ثالثة

 وحيرم املرور بني يدي املصلي؛ [1]

لو »: -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو جهيم األنصاري قال: قال رسول هللا  
« يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني خري له من أن مير بني يديه

 متفق عليه. 

وال يقطعها شيء إال الكلب األسود البهيم، الذي ال لون فيه  [2]
 سوى السواد،

: إذا قام أحدكم -صلى هللا عليه وسلم  -: قال رسول هللا روى أبو ذر قال»ملا  
يصلي، فإنه يسرته مثل آخر الرحل، فإن مل يكن بني يديه، مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع 
صالته احلمار واملرأة والكلب األسود قلت: اي أاب ذر، ما ابل الكلب األسود، من الكلب 

صلى هللا عليه وسلم  -سألت رسول هللا األمحر، من الكلب األصفر؟ قال: اي ابن أخي، 
 رواه مسلم.« كما سألتين فقال: الكلب األسود شيطان  -
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 مرور املرأة يقطع الصالة [3]

 للحديث،  

 ]باب قصر الصالة[

 وفيه فروع

 حكم القصر

قول هللا تعاىل: }وإذا ضربتم يف األرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من جائز ل
 -يعلى بن أمية  -قال [ . »101الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا{ ]النساء: 

قلت لعمر بن اخلطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم 
صلى  -عجبت منه، فسألت رسول هللا الذين كفروا وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما 

 .أخرجه مسلم. « فقال: صدقة تصدق هللا هبا عليكم فاقبلوا صدقته -هللا عليه وسلم 

 وال جيوز قصر الصبح واملغرب باإلمجاع؛ 

 ألن قصر الصبح جيحف هبا لقلتها، وقصر املغرب خيرجها عن كوهنا وترا، 

 وفيه فصول

 الفصل األول

 شروط القصر:

 ر ثالثةشروط القص
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 كيلو(  80) الشرط األول: أن تكون يف سفر طويل قدره أربعة برد،

 والثاين: شروعه ابلسفر خبروجه من بيوت قريته؛

 الثالث: أن ال أيمت مبقيم، 

 فإن ائتم مبقيم لزمه اإلمتام،  

 الفصل الثاني

 أحكام القصر

 وفيه فروع
 للمسافر أن يقصر، وله أن يتم؛ [1]

 [ 101لقول هللا تعاىل: }فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة{ ]النساء:  

 والقصر أفضل [2]

 وأصحابه داوموا عليه، وعابوا من تركه.  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 

ام أمت، وإن يأ أربعةوإذا نوى املسافر اإلقامة يف بلد أكثر من  [3]
 نوى دونها قصر،

 أهل أو ماشية أمت؛  ومتى مر املسافر ببلده له به [4]

 .-رضي هللا عنهما  -ألن ذلك يروى عن عثمان وابن عباس 

أيام قصر، وإن أقام  أربعةمن مل جيمع على إقامة أكثر من  [5]
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 دهرا، 

مثل من يقيم حلاجة يرجو إجنازها، أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرض، 
 سواء غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته؛ 

« أقام يف بعض أسفاره تسع عشرة يقصر الصالة - عليه وسلم صلى هللا -ألن النيب »
 رواه البخاري. 

 ]باب اجلمع بني الصالتني[ 

 السبب األول: السفر
 وال جيوز اجلمع إال يف سفر يبيح القصر. 

 وله اخلرية بني تقديم الثانية، 

 فيصليها مع األوىل، وبني أتخري األوىل إىل الثانية،

 السبب الثاني: املطر 
 وكان ابن عمر جيمع إذا مجع األمراء بني املغرب والعشاء، وذكران أدلة اجلمع للمطر، 

 واملطر املبيح للجمع [1]

 هو الذي يبل الثياب،   

 فأما الطل وهو املطر الذي ال يبل الثياب، فال يبيح اجلمع؛
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 والوحل مبجرده مبيح للجمع؛ 

 وجيوز اجلمع يف الريح الشديدة يف الليلة املظلمة. [2]

 لسبب الثالث: املرضا

 وفيه فرعان

 املرض يبيح اجلمع بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء إذا [1]
 حلقه برتكه مشقة وضعف؛

بني الظهر والعصر  -صلى هللا عليه وسلم  -ابن عباس قال: مجع رسول هللا »ألن  
 متفق عليه.« واملغرب والعشاء ابملدينة من غري خوف وال مطر

 من ذكرناوال جيوز اجلمع لغري  [2]
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 ]باب صالة املريض[

 وفيه فروع مخسة
 إذا عجز عن الصالة قائما صلى قاعدا؛ [1]

لعمران بن حصني: صل قائما، فإن مل تستطع  -صلى هللا عليه وسلم  -قال النيب »
 رواه البخاري، « . فقاعدا، فإن مل تستطع فعلى جنب

فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما، وجيعل سجوده أخفض  [2]
 من ركوعه، 

 يقرب وجهه من األرض يف السجود قدر طاقته.

 فإن سجد على وسادة بني يديه جاز؛  [3]

ألن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد هبا، وال جيعلها أرفع من مكان ميكنه حط 
 وجهه إليه.

 ودوإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع والسج [4]

صلى قائما، فأومأ ابلركوع، مث جلس فأومأ ابلسجود؛ ألن سقوط فرض ال يسقط  
 فرضا غريه.

 وإن عجز عن القعود صلى على جنبه األمين مستقبل القبلة بوجهه؛  [5]
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عن  -صلى هللا عليه وسلم-كانت يب بواسري، فسألت النيب »حلديث عمران قال: 
أخرجه « . ا، فإن مل تستطع فعلى جنبالصالة؟ فقال: صل قائما، فإن مل تستطع فقاعد

 البخاري ، 

 باب صالة اخلوف

 وفيه فرعان

 جتوز صالة اخلوف يف كل قتال مباح، [1]

 كقتال الكفارة والبغاة واحملاربني،   

 وال جتوز يف حمرم [2]

 ألهنا رخصة، فال تستباح ابحملرم كالقصر. 

 كيفيات صالة اخلوف

 واخلوف على ضربني: 
 شديد  (1)
 غري شديد  (2)

الشديد، جيوز أن يصلي بهم على الصفة اليت صالها فغري 
 ،-صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 
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 الوجه األول:

يوم  -صلى هللا عليه وسلم  -من صلى مع النيب ى صاحل بن خوات، عرو »منها ما  
ذات الرقاع صالة اخلوف، أن طائفة صلت معه، وطائفة وجاه فصلى ابليت معه ركعة، مث 

وا ألنفسهم، مث انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة األخرى، فصلى ثبت قائما فأمت
متفق عليه. « هبم الركعة اليت بقيت من صالته، مث ثبت جالسا، وأمتوا ألنفسهم مث سلم هبم

 فهذا حديث سهل الذي اختاره أمحد.

 الوجه الثاني: 

 أن يقسمهم طائفتني، يصلي بكل طائفة صالة كاملة، 
يف خوف  -صلى هللا عليه وسلم  -و بكرة قال: صلى رسول هللا روى أب»كما 

الظهر، فصف بعضهم خلفه، وبعضهم إبزاء العدو، فصلى ركعتني مث سلم، فانطلق الذين 
صلوا معه، فوقفوا موقف أصحاهبم، مث جاء أولئك فصلوا خلفه، فصلى هبم ركعتني مث سلم، 

 رواه أبو داود.« ، وألصحابه ركعتني ركعتنيأربعا -صلى هللا عليه وسلم  -فكان لرسول هللا 
 

 الضرب الثاني: اخلوف الشديد،

مثل التحام احلرب والقتال، ومصريهم إىل املطاردة، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم  
رجاال وركباان، يومون ابلركوع والسجود على قدر الطاقة، ويتقدمون ويتأخرون ويضربون 

 قتها، وصالهتم صحيحة، ويطعنون، وال يؤخرون الصالة عن و 
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 ]باب صالة اجلمعة[

 وهي واجبة ابإلمجاع، 

 وفيه فصول

 الفصل األول

 شروط وجوب اجلمعة

 ال جتب إال على من اجتمعت فيه شرائط مثانية: 
 اإلسالم،  [1]

 البلوغ،  [2]

 العقل؛  [3]

 ألهنا من شرائط التكاليف ابلفروع، 

 الذكورية،  [4]

 احلرية،  [5]

 االستيطان،  [6]

اجلمعة »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى طارق بن شهاب قال: إن النيب 
« حق واجب على كل مسلم يف مجاعة إال أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو مسافر، أو مريض
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 -صلى هللا عليه وسلم  -رواه أبو داود. وألن املرأة ليست من أهل اجلماعات، وكان النيب 
 ل مجعة.بعرفات يوم مجعة فلم يص

 السابع: انتفاء األعذار املسقطة للجماعة. [7]

 الثامن: أن يكون مقيما مبكان اجلمعة أو قريبا منه،  [8]

 وفيه فروع
 وجتب اجلمعة على أهل املصر قريبهم وبعيدهم؛ [1]

 ألن البلد كالشيء الواحد،  

 وجتب على من بينه وبني اجلامع فرسخ من غريهم، وال جتب [2]
 على غريهم؛ 

 جتب عليه اجلمعة أن ال يصلي الظهر قبلواألفضل ملن مل  [3]
 صالة اإلمام؛ 

 حضور النساء اجلمعة  : [4]

 ال أبس حبضور النساء اجلمعة حلديث "ال متنعوا امياء هللا مساجد هللا" متفق عليه

 الفصل الثاني

 شروط صحة اجلمعة

 ويشرتط لصحة اجلمعة أربعة شروط:

 أحدها: الوقت، 
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 فال تصح قبل وقتها وال بعده ابإلمجاع، 

 وآخر وقتها

 آخر وقت الظهر بغري خالف،  

 فأما أوله 

 فتجوز يف وقت العيد؛ 

 وجتوز إقامة أهل اجلمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، 

 الفصل الثالث

 أمور ال يشرتط  لصحة اجلمعة

 األول اجتماع أربعني

بل تنعقد بثالثة؛ ألهنم مجع تنعقد ، م اجلمعة ممن تنعقد هبال يشرتط اجتماع أربعني
 هبم اجلماعة، 

 تنبيه
املسبوق إذا أدرك مع اإلمام الركوع يف الثانية أنه يتمها 

 مجعة، 
 فإن أدرك أقل من ذلك مل يتمها مجعة 

 الثاني: تقدم خطبتني

 واألفضل أن يتقدمها خطبتان؛ 
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متفق « . كان خيطب خطبتني يقعد بينهما  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب »
 عليه. 

 الثالث: الطهارة للخطبتني

 وال يشرتط هلما الطهارة،

  وال يشرتط أن يتوالهما من يتوىل الصالة لذلك، الرابع: 

 خامتة

 وتصلى خلف كل بر وفاجر، 

 الفصل الرابع 

 صفة صالة اجلمعة

 وإذا فرغ من اخلطبة نزل،  [1]

 فأقيمت الصالة فصلى هبم ركعتني،  [2]

 يقرأ يف كل ركعة ابحلمد هلل وسورة معها،  [3]

  وجيهر ابلقراءة  [4]

 تنبيه
 ال جيوز ملن جتب عليه اجلمعة السفر بعد دخول وقتها؛

 فأما قبل الوقت فيجوز  
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 الفصل اخلامس 

 سنن اجلمعة

 ويستحب التبكري بالسعي، [1]
من اغتسل يوم »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا  

اجلمعة غسل اجلنابة مث راح فكأمنا قرب بدنة، ومن راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة، 
ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أملح، ومن راح يف الساعة الرابعة فكأمنا قرب 

راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة، فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة دجاجة، ومن 
 متفق عليه.  « يستمعون الذكر

 ويستحب أن يأتيها ماشيا [2]
: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  ليكون أعظم لألجر، وعليه سكينة ووقار، 

 متفق عليه. ، « ال أتتوا الصالة وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار»

 ويقارب بني خطاه  [3]
 لتكثر حسناته.

 ويستحب أن يغتسل ويتطيب،  [4]
 -ملا روى أبو سعيد أن النيب  ؛لشعر، وقص الظفر، وإزالة الرائحةويتنظف بقطع ا
ال يغتسل رجل يوم اجلمعة ويتطهر مبا استطاع من طهر، »قال:  -صلى هللا عليه وسلم 

رج فال يفرق بني اثنني، مث يصلي ما كتب له، ويدهن من دهنه، وميس من طيب بيته، مث خي
 رواه البخاري.  « مث ينصت إذا تكلم اإلمام، إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى
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  ويستحب الدنو من اإلمام [5]

 وإن حضر قبل اخلطبة اشتغل بالتنفل،  [6]
 أو ذكر هللا، وقراءة القرآن، 

 ويكثر من الدعاء  [7]
 لعله يوافق ساعة اإلجابة، 

  –صلى اهلل عليه وسلم  -ويكثر من الصالة على رسول اهلل  [8]
 

 تنبيه

ومل يفرق بني »: -عليه السالم  -لقوله  ؛تى املسجد كره له أن يتخطى الناسإذا أ
 « اثنني

 الفصل السادس 

 من أحكام اخلطبة

 فإذا جلس اإلمام على املنرب انقطع التنفل،  [1]

 اخلطبة حرم الكالم، يففإذا أخذ  [2]

إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب أنصت »: -صلى هللا عليه وسلم  -النيب لقول 
 متفق عليه.« فقد لغوت

 ال بأس باالحتباء واإلمام خيطب،  [3]
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يوجز  ومن دخل واإلمام خيطب مل جيلس حتى يركع ركعتني، [4]
 فيهما،

خيطب قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -دخل رجل والنيب »ملا روى جابر قال:  
إذا جاء »زاد مسلم مث قال:  ،متفق عليه« قال: ال، قال: فصل ركعتنيصليت اي فالن 

 « .أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما

 الفصل السابع

 نافلة اجلمعة

 ويسن أن يصلي بعد اجلمعة أربعا [1]
من كان منكم »: -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أبو هريرة قال: قال رسول هللا  

 رواه مسلم، « مصليا بعد اجلمعة فليصل بعدها أربعا

 وإن شاء صلى ركعتني، [2]
كان يصلي بعد اجلمعة   -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »ملا روى ابن عمر:  
 ، متفق عليه، « ركعتني

 وإن شاء صلي ستا [3]
 كان يفعله،   -صلى هللا عليه وسلم  -ألن ابن عمر روى أن النيب  

 خامتة

 فإذا اتفق عيد يف يوم مجعة فصلوا العيد مل تلزمهم اجلمعة، ويصلون ظهرا
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عيدين  -صلى هللا عليه وسلم  -شهدت مع رسول هللا »ملا روى زيد بن أرقم قال:  
« . ل: من شاء أن جيمع فليجمعاجتمعا يف يوم، فصلى العيد مث رخص يف اجلمعة، فقا

اجتمع يف يومكم هذا »أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أيب هريرة عن رسول هللا 
 روامها أبو داود.« عيدان فمن شاء أجزأه من اجلمعة وإان جممعون إن شاء هللا
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 ]باب صالة العيدين[

 وفيه فصول

 الفصل األول حكم صالة العيد

 مشروعةصالة العيد 

املشهور يف التفسري أن املراد  ،[2قول هللا تعاىل: }فصل لربك واحنر{ ]الكوثر: ل
 بذلك صالة العيد. 

كان يصلي صالة   -صلى هللا عليه وسلم  -وأما السنة فثبت ابلتواتر أن رسول هللا 
 -صلى هللا عليه وسلم  -شهدت صالة الفطر مع رسول هللا »العيدين. قال ابن عباس: 

 -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »وعنه « مر، فكلهم يصليها قبل اخلطبة.وأيب بكر، وع
 متفق عليهما. «صلى العيد بغري أذان وال إقامة

 وأمجع املسلمون على صالة العيدين.

 وهي فرض على الكفاية؛ 
واخللفاء بعده كانوا يداومون عليها، وألهنا من  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 

 م الظاهرة، فكانت فرضا كاجلهاد، شعائر اإلسال

 وال جتب على األعيان؛
ذكر لألعرايب مخس صلوات فقال: هل علي  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  

 متفق عليه.« ال، إال أن تطوع»غريها؟ قال: 
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 الفصل الثاني 

 وقت صالة العيد

 وفيه فروع

  أول وقت صالة العيد [1]

 النهيزول وقت يمن حني ترتفع الشمس و 

 آخر وقت صالة العيد [2]

 ، الشمس زوالإىل 

 فإن مل يعلم بها إال بعد الزوال  [3]

ملا روى أبو عمري بن أنس عن عمومة له من أصحاب  ؛خرج من الغد فصلى هبم
-صلى هللا عليه وسلم  -أن ركبا جاؤوا إىل رسول هللا »: -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 « ذا أصبحوا أن يغدوا إىل مصالهمفأمرهم أن يفطروا فإ، فشهدوا أهنم رأوا اهلالل ابألمس، 
 رواه أبو داود

 الفصل الثالث 

 مكان صالة العيد

 والسنة أن يصليها يف املصلى؛ 

 واخللفاء بعده كانوا يفعلوهنا فيه،  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
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 وجيوز أن يصليها يف املسجد 

 الفصل الرابع

 سنن العيد

 وفيه فروع

 يستحب أن يبكر إليها املأموم، ماشيا مظهرا للتكبري؛  [1]

قال: من السنة أن أييت العيد ماشيا. رواه الرتمذي وقال،  -رضي هللا عنه  -ألن عليا 
 حديث حسن وألنه أعظم لألجر، 

 إذا غدا من طريق رجع من غريه؛  [2]

خالف إذا كان يوم عيد  -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب »ألن جابرا قال: 
 رواه البخاري.« الطريق.

 يستحب خروج النساء، [3]

أن خنرجهن يف  -صلى هللا عليه وسلم  -أمران رسول هللا »ملا روت أم عطية قالت:  
الفطر واألضحى، العواتق واحليض وذوات اخلدور، فأما احليض فيعتزلن املصلى، ويشهدن 

م أمحد أن ذلك جائز غري متفق عليه. قال القاضي: وظاهر كال« . اخلري ودعوة املسلمني
 مستحب، 

 تنبه

 وليس هلا أذان وال إقامة
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أن ال أذان للصالة يوم الفطر وال إقامة وال نداء، »ملا روى عطاء قال: أخربين جابر  
صليت مع رسول »، متفق عليه. وقال جابر بن مسرة: « وال شيء ال نداء يومئذ وال إقامة

 رواه مسلم.« .  مرة وال مرتني بال أذان وال إقامةالعيد غري -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 الفصل اخلامس

 صفة صالة العيد

 وفيه فروع
 وصالة العيد ركعتان،  [1]

 يقرأ يف كل ركعة منهما باحلمد هلل وسورة،  [2]

 وجيهر بالقراءة [3]

 قال ابن قدامة: بال خالف،  

 ويكرب يف األوىل سبع تكبريات منها تكبرية اإلحرام، ويف [4]
 سوى تكبرية القيام، الثانية مخسا

التكبري يف الفطر »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روت عائشة أن رسول هللا  
رواه « واألضحى يف األوىل سبع تكبريات، ويف الثانية مخس تكبريات سوى تكبرييت الركوع

 أبو داود.

 ويسن أن يرفع يديه يف كل تكبرية، [5]

صلى اهلل  -وحيمد اهلل، ويثين عليه، ويصلي على النيب  [6]
 بني كل تكبريتني، -وسلم  عليه
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وإن أحب قال: هللا أكرب كبريا، واحلمد هلل كثريا، وسبحان هللا بكرة وأصيال، وصلى  
 هللا على حممد النيب األمي وآله وسلم تسليما؛ ألنه جيمع بني ما ذكرانه.

 الفصل السادس

 التكبريات الزوائد

 وفيه فروع
 تكبريات العيد الزوائد والذكر بينها سنة  [1]

 من سبق بالتكبري أو بعضه مل يقضه [2]

 ألنه سنة فات حملها. 

  وإن أدركه يف الركوع تتبعه ومل يقض التكبري [3]

 

 الفصل السابع 

 الفرق بني خطبة اجلمعة والعيد

 أشياء: ثالثةويفارق خطبيت اجلمعة يف 

 أحدها: أن حملها بعد الصالة،  [1]

وأاب بكر وعمر وعثمان كانوا  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »عمر  ملا روى ابن
 متفق عليه.« . يصلون العيدين قبل اخلطبة
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 : أن حيثهم يف الفطر على إخراج الفطر، ويبني هلم ماالثاني [2]
خيرجونه ووقته وجنسه، ويف األضحى يرغبهم يف 

 األضحية،
ويبني هلم ما جيزئ فيها، ووقت ذحبها، وحيثهم على اإلطعام منها؛ ألنه وقت هذا  

 النسك فيشرع تبيينه.

 : أنهما سنة ال جيب استماعهما وال اإلنصات هلما، الثالث [3]

 -صلى هللا عليه وسلم  -شهدت مع رسول هللا »ملا روى عبد هللا بن السائب قال: 
طب فمن أحب أن جيلس للخطبة فليجلس، ومن العيد، فلما قضى الصالة قال: إان خن

 رواه أبو داود. « أحب أن يذهب فليذهب

 الفصل الثامن 

 التكبري يف العيدين

 وفيه فروع

 يشرع التكبري يف العيدين، [1]

  والتكبري يف الفطر مطلق غري مقيد [2]

 التكبري يف األضحى فهو على ضربني: مطلق ومقيد. و [3]

 فأما املطلق فالتكبري يف مجيع األوقات، من أول العشر إىل آخر أايم التشريق. 
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وأما املقيد فهو التكبري يف أدابر الصلوات، من صالة الصبح يوم عرفة إىل العصر من 
 آخر أايم التشريق.

 وصفة التكبري املشروع  [4]

  احلمد( ؛ )هللا أكرب، هللا أكرب، ال إله إال هللا وهللا أكرب، هللا أكرب وهلل

 وموضعه  [5]

 عقيب أدابر الصلوات املفروضات، وال يشرع عقيب النوافل

 ]باب صالة الكسوف[ 

 وفيه فصول

 الفصل األول حكم صالة الكسوف

 وفيه فروع
 وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمر، [1]

إن الشمس والقمر »: -صلى هللا عليه وسلم  -روى أبو مسعود قال: قال رسول هللا 
آتيان من آايت هللا تعاىل خيوف هللا هبما عباده وإهنما ال ينكسفان ملوت أحد من الناس، 

 « فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حىت ينكشف ما بكم
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صلى هللا عليه وسلم  -خسفت الشمس على عهد رسول هللا »وعن عائشة قالت: 
، فبعث مناداي فنادى: الصالة جامعة، وخرج إىل املسجد، فصف الناس وراءه، وصلى -

 ، متفق عليهما. « أربع ركعات يف ركعتني وأربع سجدات

 وجتوز مجاعة وفرادى  [2]

 إلطالق األمر هبما يف حديث أيب مسعود، 

 واجلماعة أفضل 

يف مجاعة، وينادي هلا: الصالة جامعة  هلا -صلى هللا عليه وسلم  -لفعل النيب 
 للحديث. 

 وتفعل يف ملسجد  [3]

 للخرب، وألن وقتها ضيقا فلو خرجوا إىل املصلى خيف فواهتا.

 الفصل الثاني 

 صفة صالة الكسوف
 وصفتها:

 أن يكرب لإلحرام  [1]
 ويستفتح،  [2]
 ، طويلة مث يقرأ الفاحتة وسورة [3]



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الفقه امليسر

 

 

 

 

67 

  طويالمث يركع ويسبح  [4]
 أقصر من األوىل، وسورة مث يرفع فيسمع وحيمد ويقرأ الفاحتة  [5]
 ، طويال أقصر من األولمث يركع فيسبح  [6]
 مث يرفع فيسمع وحيمد،  [7]
 مث يسجد سجدتني يسبح فيهما حنوا من الركوع،  [8]
 مث يقوم إىل الثانية، فيقرأ الفاحتة وسورة أقصر من السابقة،  [9]
  طويال أقصر من السابقمث يركع ويسبح  [10]
 يرفع فيسمع وحيمد ويقرأ الفاحتة وسورة أقصر من السابقة، مث  [11]
  طويال أقصر من السابقمث يركع فيسبح  [12]
 مث يرفع فيسمع وحيمد  [13]
 مث يسجد حنوا من ركوعه،  [14]
 ويتشهد ويسلم؛  [15]

 وفيه فروع
 وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه،  [1]

فيما روت عائشة  -صلى هللا عليه وسلم  -لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النيب 
، فخرج إىل -صلى هللا عليه وسلم  -خسفت الشمس يف حياة رسول هللا »قالت: قال: 

املسجد فقام وكرب، وصف الناس وراءه فقرأ رسول هللا قراءة طويلة، مث كرب فركع ركوعا 
ملن محده ربنا ولك احلمد، مث قام فقرأ قراءة طويلة هي  طويال، مث رفع رأسه فقال: مسع هللا

أدىن من القراءة األوىل مث كرب فركع ركوعا هو أدىن من الركوع األول، مث قال: مسع هللا ملن 
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محده ربنا ولك احلمد، مث سجد، مث فعل يف الركعة األخرى مثل ذلك حىت استكمل أربع 
 عليه.متفق « جدات، فاجنلت الشمس.ركعات وأربع س

 ، «قرة، ويف الثانية سورة آل عمرانفرأيت أنه قرأ يف األوىل بسورة الب»ويف رواية أخرى: 

 وجيهر بالقراءة ليال كان أو نهارا؛  [2]

« جهر يف صالة اخلسوف -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »ألن عائشة روت 
 ]رواه أبو داود[ . 

وإن صلى يف كل ركعة ثالث ركوعات على حنو ما  [3]
 نا جاز؛ ذكر

صلى ست ركعات وأربع  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »ألن عائشة روت 
 رواه مسلم.« . سجدات

 وإن جعل يف كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضا؛  [4]

 ،  -صلى هللا عليه وسلم  -ألنه يروى عن علي وابن عباس عن النيب 

ووقتها من حني الكسوف إىل حني التجلي، فإن فاتت  [5]
 مل تقض

 « صلوا حىت يكشف هللا ما بكم» -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  

 وال خطبة للكسوف،  [6]

 أمران ابلصالة دون اخلطبة. -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
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 ]باب صالة االستسقاء[

 وفيه فصول

 الفصل األول

 حكم صالة االستسقاء 

 وهي سنة عند احلاجة إليها.
يستسقي،  -صلى هللا عليه وسلم  -خرج النيب »ملا روى عبد هللا بن زيد قال:  

 متفق عليه. « . فتوجه إىل القبلة يدعو، وحول رداءه وصلى ركعتني جهر فيهما ابلقراءة

 الفصل الثاني صفة صالة االستسقاء

 وفيه فروع

 صفة صالة العيدكوصفتها وأحكامها  [1]

 وال وقت هلا معني،  [2]
 األوىل فعلها يف وقت صالة العيد، لشبهها هبا.إال أن 

واألوىل لإلمام إذا أراد االستسقاء أن يعظ الناس،  [3]
 وأيمرهم بتقوى هللا، واخلروج عن املظامل، والتوبة من املعاصي

وحتليل بعضهم بعضا، والصيام والصدقة، وترك  [4]
 التشاحن؛ 

ألن املعاصي سبب القحط، والتقوى سبب الربكات، قال هللا تعاىل: }ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذانهم مبا كانوا 

 [ . 96يكسبون{ ]األعراف: 
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 ويعد الناس يوما خيرجون فيه،  [5]
 صلى هللا عليه وسلم -ول هللا وأيمرهم أن خيرجوا على الصفة اليت خرج عليها رس

لالستسقاء متبذال،  -صلى هللا عليه وسلم  -خرج رسول هللا »قال ابن عباس: 
متواضعا متخشعا، متضرعا حىت أتى املصلى، فلم خيطب كخطبتكم هذه، ولكن مل يزل يف 

 هذا حديث صحيح.« . يصلي يف العيدالدعاء، والتضرع والتكبري، وصلى ركعتني كما كان 

ن التنظيف وإزالة الرائحة لئال يؤذي الناس هبا، وال يلبس زينة وال يتطيب؛ ألن ويس
 هذا يوم استكانة وخضوع.

 وهو خمري يف اخلطبة قبل الصالة وبعدها؛ [6]
 ألن اجلميع مروي. 

 فإذا صعد املنرب جلس، ثم قام فخطب خطبة واحدة، [7]

 ويكثر الدعاء والتضرع  [8]

 ويستقبل القبلة يف أثناء اخلطبة،  [9]

 وحيول رداءه، جيعل اليمني يسارا واليسار ميينا [10]
 تفاؤال أن حيول هللا تعاىل اجلدب خصبا، -صلى هللا عليه وسلم  -كما فعل النيب   

 الفصل الثاني

 واالستسقاء على ثالثة أضرب:

 أحدها: مثل ما وصفنا.
 والثاني: أن يستسقي اإلمام يوم اجلمعة على املنرب
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 -صلى هللا عليه وسلم  -أن رجال دخل يوم اجلمعة ورسول هللا »كما روى أنس:   
خيطب فاستقبل رسول هللا قائما مث قال: اي رسول هللا، هلكت األموال، وتقطعت السبل، 

، وذكر « فادع هللا يغيثنا. فرفع رسول هللا يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا
 يه.احلديث، متفق عل

 الثالث: أن يدعو عقيب الصلوات،
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 كتاب اجلنائز

 وفيه فروع
 يستحب اإلكثار من ذكر املوت، واالستعداد له، [1]

 إذا مرض استحب عيادته،  [2]

ابتباع اجلنازة، وعيادة  -صلى هللا عليه وسلم  -أمران رسول هللا »ملا روى الرباء قال: 
 متفق عليه. « . املريض

 فإذا دخل عليه سأله عن حاله، [3]

 ، -صلى هللا عليه وسلم  -ورقاه ببعض رقى النيب  

 وحيثه على التوبة، [4]

صلى  -عن النيب  -رضي هللا عنه  -ويذكر له ما روى ابن عمر  ويرغبه يف الوصية، 
ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يوصي فيه، إال »أنه قال:  -هللا عليه وسلم 

 متفق عليه.« ووصيته مكتوبة عنده

 ولوفيه فص

 أحكام احملتضرالفصل األول 

 ويستحب أن يلي املريض أرفق أهله به، 

 وأعلمهم بسياسته، وأتقاهم لربه.
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 وإذا رآه منزوال به استحب له : 

 تعاهد بل حلقه  [1]
 فيقطر فيه ماء أو شرااب، ويندي شفتيه بقطنة، 

 ويلقنه قول: ال إله إال اهلل مرة،  [2]
 رواه مسلم. « لقنوا مواتكم ال إله إال هللا»: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا 

 ويكون ذلك يف لطف ومداراة،

 وال يكرر عليه فيضجره، إال أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه، 

من كان آخر »: -صلى هللا عليه وسلم  -لتكون آخر كالمه، لقول رسول هللا  
 رواه أبو داود )صحيح(. « ل اجلنةكالمه ال إله إال هللا دخ

 الفصل الثاني 

 أحكام ما بعد االحتضار

 إذا مات سن ملن حضره:

 ، امليت غمض عيينن يأ [1]

إذا حضرمت »: -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى شداد بن أوس قال: قال رسول هللا 
 من " املسند ". « مواتكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح

 وألنه إذا مل تغمض عيناه بقيتا مفتوحتني فيقبح منظره، 
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 ويشد حليته بعصابة عريضة، [2]

 جيمع حلييه ثم يشدها على رأسه،  [3]

 لئال ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. 

 ويدعو للميت   [4]

دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد  حلديث أم سلمة قالت: 
فأغمضه مث قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج انس من أهله فقال: "ال شق بصره 

"اللهم اغفر  تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون". مث قال:
أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين واغفر لنا وله اي رب العاملني 

 ه ونور له فيه".وأفسح له يف قرب 

 ويسجى بثوب؛  [5]

 ، متفق عليه. « سجي بربد حربة -صلى هللا عليه وسلم  -ألن رسول هللا »

 وال بأس باالنتظار بها قدر ما جيتمع هلا مجاعة،  [6]

 ما مل خيف عليه، أو يشق على الناس. 

 ويسارع يف قضاء دينه، [7]

معلقة بدينه حىت  نفس املؤمن»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روي أن النيب  
 وهذا حديث حسن.  « يقضى عنه
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 باب غسل امليت

 وفيه مباحث

 املبحث األول: حكم تغسيل امليت

 وهو فرض على الكفاية؛ 

« اغسلوه مباء وسدر»قال يف الذي وقصته انقة:  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
 متفق عليه. 

 املبحث الثاني 

 أوىل الناس بغسل امليت

 إليه بذلكمن أوصي  [1]
أوصى أن تغسله امرأته أمساء بنت عميس  -رضي هللا عنه  -ألن أاب بكر الصديق  

فقدمت بذلك. وأوصى أنس أن يغسله حممد بن سريين ففعل، وألنه حق للميت فقدم 
 وصيه فيه على غريه كتفريق ثلثه.

 فإن مل يكن له وصي فأوالهم بغسل الرجل أبوه،  [2]
 ثم جده،  [3]
 ثم ابنه وإن نزل،  [4]
 ثم األقرب فاألقرب من عصباته،  [5]
 ثم الرجال من ذوي األرحام،  [6]
 ثم األجانب ألنهم أوىل الناس بالصالة عليه. [7]
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 املبحث الثالث 

 أوىل الناس بغسل املرأة

 أمها،  [1]
 ثم جدتها،  [2]
 ثم ابنتها  [3]
 ثم األقرب فاألقرب،  [4]
 ثم األجنبيات. [5]

 وفيه فرعان
 جيوز للمرأة غسل زوجها  [1]

قال ابن قدامة: بال خالف، حلديث أيب بكر. ولقول عائشة: لو استقبلنا من أمران 
إال نساؤه. رواه أبو داود  -صلى هللا عليه وسلم  -ما استدبران ما غسل رسول هللا 

 )صحيح(. 

 جيوز غسل الرجل امرأته [2]

« لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك»قال لعائشة:  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  
 واه ابن ماجه )صحيح(.  ر 

 ، فلم ينكره منكر،  -رضي هللا عنهما  -وغسل علي فاطمة 

 وألهنا أحد الزوجني فأبيح لآلخر غسله كالزوج.
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 املبحث الرابع 

 ما ينبغي للغاسل

 وينبغي أن يكون الغاسل أمينا،  [1]

 وإن رأى أمارات اخلري استحب إظهارها،  [2]

 ليرتحم عليه، ويرغب يف مثل طريقته. 

 وجيرد امليت عند تغسيله، ويسرت ما بني سرته وركبتيه،  [3]

ألن ذلك أمكن يف تغسيله، وأبلغ يف تطهريه، وأشبه بغسل احلي، وأصون له عن أن 
 يتنجس ابلثوب إذا خلع عنه، 

ويستحب أن يوضع على سرير غسله، متوجها، منحدرا حنو  [4]
 رجليه، 

 لينصب ماء الغسل منه، وال يستنقع حتته فيفسده، 

 ملبحث اخلامس ا

 فروض الغسل

 غسل امليت له فروض ثالثة:

 النية. (1)
 ألهنا طهارة تعبدية، أشبهت غسل اجلنابة. 
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 وتعميم البدن بالغسل؛ (2)
 ألنه غسل فوجب فيه ذلك، كغسل اجلنابة  

 وتطهريه من النجاسة. (3)
 وهذا الغسل اجملزئ

 املبحث السادس 

 سنن الغسل

 ويسن فيه مثانية أشياء: 

 التسمية  [1]

 يبدأ فيحين امليت حنيا ال يبلغ به اجللوس،أن  [2]

 ومير يده على بطنه فيعصره عصرا دقيقا  

 ليخرج ما يف جوفه من فضلة لئال خيرج بعد الغسل، أو بعد التكفني فيفسده، 

 أن يلف على يده خرقة فينجيه بها  [3]

 ألن رؤيتها حمرمة فلمسها أوىل،  وال حيل له مس عورته؛

 ئه، أن يبدأ بعد إجنائه فيوض [4]
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 -صلى هللا عليه وسلم  -ملا غسلنا ابنة رسول هللا »ملا روت أم عطية أهنا قالت: 
متفق عليه. وألن احلي يتوضأ إذا أراد الغسل « قال: ابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منها

 فكذلك امليت، 

 تنبيه

 ال يدخل فاه وال أنفه ماء؛

ألنه ال ميكنه إخراجه، فرمبا دخل بطنه مث خرج فأفسد وضوءه، لكن يلف على يده  
إن مل  -خرقة مبلولة، ويدخلها بني شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه، ويتتبع ما حتت أظافره 

 بعود لني كالصفصاف، فيزيله ويغسله، كما يفعل احلي يف وضوئه وغسله. -يكن قلمها 

 أن يغسله بسدر مع املاء، [5]

وقال للنساء  ،«اغسلوه مباء وسدر»: -صلى هللا عليه وسلم  -قول رسول هللا ل 
اغسلنها ثالاث أو مخسا أو سبعا إن رأينت ذلك مباء وسدر، واجعلن »الاليت غسلن ابنته: 

 متفق عليه. « يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور

 أن يبدأ بشقه األمين،  [6]

فيغسل يده اليمىن، وصفحة عنقه، وشق « مبيامنهاابدأن »: -عليه السالم  -لقوله 
صدره، وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه، مث يقلبه على جنبه األيسر ويغسل شق ظهره األمين 

 وما يليه، مث يقلبه على جنبه األمين ويغسل شقه األيسر كذلك.

 أن يغسله وترا  [7]
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ألنه  ع ال يزيد عليها؛للخرب، فيغسله ثالاث فإن مل ينق بثالث زاد إىل مخس، أو إىل سب
 آخر ما انتهى إليه أمر النيب، ومير يف كل مرة يده، وال يوضئه إال يف املرة األوىل،

 أن جيعل يف الغسلة األخرية كافورا ليشده ويربده [8]
 ويطيبه؛

أمر بذلك ويستحب أن يضفر شعر املرأة ثالثة  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  
 قرون، ويسدل من ورائها،

ضفران شعرها ثالثة قرون، وألقيناه من خلفها، تعين: ابنة »ا روت أم عطية قالت: مل 
 متفق عليه.« -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 فرعان
 يكره تسريح امليت؛ [1]

قالت: عالم تنصون ميتكم؟ يعين: ال تسرحوا رأسه  -رضي هللا عنها  -ألن عائشة  
 ابملشط. وألنه يقطع شعره وينتفه. 

 إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه، والسقط  [2]

والسقط يصلى »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى املغرية بن شعبة أن النيب 
 رواه أبو داود، )صحيح(. « عليه

 وألنه ميت مسلم أشبه املستهل، 
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أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ودليل أنه ميت: ما روى ابن مسعود عن النيب 
حدكم جيمع يف بطن أمه فيكون نطفة أربعني يوما، مث علقة مثل ذلك، مث مضغة إن خلق أ»

 متفق عليه. « مثل ذلك، مث يبعث هللا إليه ملكا فينفخ فيه الروح

 ]باب الكفن[

 وفيه فصول

 الفصل األول 

 حكم تكفني امليت

 جيب كفن امليت يف ماله، مقدما على الدين والوصية. واإلرث،  [1]

« كفنوه يف ثوبيه»يف الذي وقصته انقته:  -صلى هللا عليه وسلم  -لقول رسول هللا 
 متفق عليه. وألن كسوة املفلس احلي تقدم على دينه، فكذلك كفنه 

 فإن مل يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته يف حياته، [2]

 فإن مل يكن ففي بيت املال،  [3]

 الفصل الثاني 

 مقدار الكفن

 الكفن ثوب يسرت مجيعه.وأقل ما جيزئ يف  [1]

 األفضل تكفينه يف ثالث لفائف بيض، [2]
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كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسيلم يف ثالثة »: -رضي هللا عنها  -لقول عائشة  
 متفق عليه. « . أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص وال عمامة

 يكفن الرجل يف ثالث لفائف بيض، [3]

 ليس فيها قميص وال عمامة، [4]

 ومئزر ولفافة جاز؛ وإن كفن يف قميص [5]

متفق « ألبس عبد هللا بن أيب قميصه كفنه فيه -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب » 
 على معناه. 

 الفصل الثالث

 تكفني امليت صفة

 واملستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها، فيبسط على بساط [1]

 ليكون الظاهر للناس أحسنها؛ ألن هذه عادة احلي،  

 فوقها،ثم تبسط الثانية  [2]

 ثم الثالثة فوقهما،  [3]

 ثم حيمل امليت فيوضع عليهن مستلقيا، [4]

 ليكون أمكن إلدراجه فيها،  
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 وجيعل ما عند رأسه من الكفن أكثر مما عند رجليه،  [5]

 ثم يثين طرف اللفافة العليا على شقه األمين،  [6]

 ثم يرد طرفها اآلخر على شقه األيسر فوق الطرف اآلخر  [7]

 األمين،  ليمسكه إذا أقامه على شقه

 ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، [8]

 ثم جيمع ذلك مجع طرف العمامة فريده على وجهه ورجليه،  [9]

 إال أن خياف انتشارها فيعقدها، 

 وإذا وضع يف القرب حلها. [10]

 الفصل الرابع

 كفن املرأة

 وتكفن املرأة يف مخسة أثواب، مئزر تؤزر به،  [1]

 وقميص تلبسه بعده،  [2]

 مبقنعة،  ثم ختمر [3]

 تلف بلفافتني،ثم  [4]
كنت فيمن غسل أم كلثوم »ملا روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت:  

 -عند وفاهتا، فكان أول ما أعطاان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ابنة رسول هللا 
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احلقو، مث الدرع، مث اخلمار، مث امللحفة، مث أدرجت بعد ذلك يف  -صلى هللا عليه وسلم 
 « . خرالثوب اآل

وألن املرأة تزيد يف حياهتا على الرجل يف السرت لزايدة عورهتا على عورته، فكذلك يف 
 موهتا، وتلبس املخيط يف إحرامها فتلبسه يف مماهتا.

 ]باب الصالة على امليت[ 

 وفيه فروع

 وهي فرض على الكفاية؛ [1]

اخرجه « صلوا على من قال ال إله إال هللا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب  
 الدارقطين )ضعيف(. 

 وجيوز يف املسجد  [2]

على سهيل بن  -صلى هللا عليه وسلم  -ما صلى رسول هللا »ألن عائشة قالت: 
 رواه مسلم. « . بيضاء إال يف املسجد

 وجتوز يف املقربة؛  [3]

 صلى على قرب يف املقربة،  - عليه وسلم صلى هللا -ألن النيب 

 والسنة أن يقوم اإلمام حذاء رأس الرجل ووسط املرأة، [4]
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أن أنسا صلى على رجل، فقام عند رأسه، مث صلى على امرأة فقام حيال »ملا روي  
 -صلى هللا عليه وسلم  -وسط السرير، فقال له العالء بن زايد: هكذا رأيت رسول هللا 

 وهذا حديث حسن.« . مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم قام على املرأة

 وفيه فصول

 الفصل األول 

 أركان صالة اجلنازة

 وأركان صالة اجلنازة اثنان:
 أحدها: القيام:

 ألهنا صالة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر. 

 الثاني: أربع تكبريات؛
 متفق عليه.« . كرب على النجاشي أربعا  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب » 

 الفصل الثاني 

 سنن صالة اجلنازة

 منها:نذكر وسننها إحدى عشرة 
 األول: رفع اليدين مع كل تكبرية؛ 

 والثاني: االستعاذة قبل القراءة،
 لرجيم{. لقول هللا تعاىل: }فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان ا 

 -الثالث: أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمني بدعاء النيب 
 صلى اهلل عليه وسلم 
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صلى هللا  -كان رسول هللا ». وهو ما روى أبو إبراهيم األشهلي عن أبيه قال: -
إذا صلى على اجلنازة قال: اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائبنا، وصغريان  -عليه وسلم 

 حديث صحيح.« ان وأنثاانوكبريان، وذكر 

اللهم من أحييته منا »حنوه. وزاد:  -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أيب هريرة عن النيب 
« فأحييه على اإلسالم ومن توفيته فتوفه على اإلميان، اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده

وأنت أعلم  اللهم أنت رهبا وأنت خلقتها وأنت هديتها لإلسالم وأنت قبضتها»ويف آخر: 
 رواه أبو داود. « بسرها وعالنيتها، جئناك شفعاء فاغفر له

على جنازة  -صلى هللا عليه وسلم  -صلى النيب »وعن عوف بن مالك قال: 
فحفظت من دعائه: هللا اغفر له وارمحه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله 

يت الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا خريا ابملاء والثلج والربد، ونقه من اخلطااي كما نق
من داره، وأهال خريا من أهله وزوجا خريا من زوجه، وأدخله اجلنة وأعذه من عذاب القرب 

 رواه مسلم. « . وعذاب النار حىت متنيت أن أكون أان ذلك امليت

 تنبيه
 وإن كان طفال جعل مكان االستغفار له:

ا وسلفا وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرط» 
أجورمها، وأحلقه بصاحل سلف املؤمنني، واجعله يف كفالة إبراهيم، وقه برمحتك عذاب 

 «اللهم ال نعلم إال خريا»وإن مل يعلم شرا من العبد قال: « اجلحيم

 الرابع: أن يقف بعد الرابعة قليال،
 لذلك،اخلامس: أن يدعو للميت يف الثالثة 
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« إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء»: -صلى هللا عليه وسلم  -ولقول النيب  
 رواه أبو داود. وألنه املقصود فال جيوز اإلخالل به، وما دعا به أجزأه.

 السادس: التسليم 
 « .حتليلها التسليم»: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 

 الفصل الثالث 

 جلنازةما ال يسن يف صالة ا

 وال يسن االستفتاح؛ 
 وال يسن تسليمه ثانية؛ 
سلم على اجلنازة  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »ألن عطاء بن السائب روى 

رواه اجلوزجاين وألنه إمجاع. قال أمحد: التسليم على اجلنازة تسليمة « . تسليمة واحدة
وليس فيه اختالف إال عن  -صلى هللا عليه وسلم  -واحدة عن ستة من أصحاب النيب 

 إبراهيم. 

 الفصل الرابع

 تكبرياتعدد ال

 وال بأس بالزيادة على أربع تكبريات؛ واألفضل أربع [1]
. ومجع عمر الناس على أربع -صلى هللا عليه وسلم  -ألهنا املشهورة عن النيب 

 تكبريات، وقال: هو أطول الصالة.

 فإن كرب مخسا جاز وتبعه املأموم؛  [2]
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 -ليه وسلم صلى هللا ع -زيد بن أرقم كرب على جنازة مخسا وقال: كان النيب »ألن 
 رواه مسلم. « . يكربها

 وإن كرب ستا  [3]
 أو سبعا  [4]
 جيوز 

  الفصل اخلامس

 قضاء صالة اجلنازة

 وفيه فروع

 ومن سبق ببعض الصالة فأدرك اإلمام بني تكبريتني [1]

فإذا سلم اإلمام قضى ما فاته، لقول النيب ، دخل معه، كما يدخل يف سائر الصلوات 
 « . وما فاتكم فاقضوا»: -صلى هللا عليه وسلم  -

 فإن سلم ومل يقضه فال بأس؛  [2]

 ومن فاتته الصالة عليه حتى دفن صلى على قربه،  [3]

على قرب منبوذ فأمهم  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه مر مع النيب »ملا روى ابن عباس 
 عليه.متفق « . وصلوا خلفه

 وال يصلى على القرب بعد شهر إال بقليل؛  [4]
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أنه صلى على أم سعد بن » -صلى هللا عليه وسلم  -ألن أكثر ما نقل عن النيب 
 رواه الرتمذي. وألنه ال يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد به.« . عبادة بعدما دفنت بشهر

 ]باب محل اجلنازة والدفن[

 وفيه فروع
 لى الكفاية؛ فرض ع محل اجلنازة والدفن [1]

 ألن يف تركها هتكا حلرمتها، وأذى للناس هبا، 

 وأوىل الناس بذلك أوالهم بغسله،  [2]

 وأوىل الناس بإدخال املرأة قربها حمارمها األقرب فاألقرب. [3]

 ويقدم الزوج عليهم  [4]

 والسنة اإلسراع يف املشي بها، [5]

احلة فخري أسرعوا ابجلنازة، فإن تكن ص»: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب  
 متفق عليه. « تقدموهنا إليه، وإن تكن غري ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

 ويكره اتباع النساء اجلنائز [6]

 متفق عليه. « . هنينا عن اتباع اجلنائز»ملا روت أم عطية قالت:  

 أحكام القرب

 وفيه فروع مثاني
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 ويستحب تعميق القرب وتوسيعه وحتسينه؛  [1]

رواه أبو « احفروا وأوسعوا وأعمقوا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
 داود،)صحيح(.  

 والسنة أن يلحد له،  [2]

أحلدوا يل حلدا، وانصبوا علي اللنب نصبا، كما صنع برسول »لقول سعد بن مالك: 
 رواه مسلم.« . -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 ومعنى الشق [3]

 شق يف وسطه شقا انزال، أنه إذا وصل إىل األرض  

 فإن كانت األرض رخوة ال يثبت فيها اللحد [4]

 شق فيها للحاجة. 

 ويضعه يف اللحد على جانبه األمين، مستقبل القبلة،  [5]

إذا أويت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة »: -صلى هللا عليه وسلم  -لقول النيب 
 متفق عليه« مث اضطجع على شقك األمين 

 وينصب عليه اللنب نصبا [6]

 حلديث سعد،  
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 ويرفع القرب عن األرض قدر شرب، [7]

رفع قربه عن األرض قدر شرب، وألنه  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى أن النيب  
 يعلم أنه قرب فيتوقى، ويرتحم عليه، 

 وتسنيمه أفضل من تسطيحه.  [8]

 -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى البخاري عن سفيان التمار: أنه رأى قرب النيب 
 ، مسنما

 ]باب التعزية والبكاء على امليت[

 وفيه فروع تسعة

 التعزية سنة  [1]

من عزى مصااب فله »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا روى ابن مسعود أن النيب 
 )صحيح(. «   مثل أجره

 وجتوز التعزية قبل الدفن وبعده [2]

 لعموم اخلرب.  

 وال يكره اجللوس هلا؛ [3]
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ملا ثبت يف صحيح البخاري حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت: " ملا جاء  
يعرف  -صلى هللا عليه وسلم  -قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد هللا بن رواحة جلس النيب 

فيه احلزن فأاته رجل فقال اي رسول هللا إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن عن 
 رب فذهب الرجل".البكاء وأن أيمرهن ابلص

وأما حديث جرير بن عبد هللا قال: " كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام 
 من النياحة " أخرجه أمحد )ضعيف(.قال أمحد: ال أصل له

 ويقول يف تعزية املسلم باملسلم:  [4]

 أعظم هللا أجرك، وأحسن عزاءك، ورحم ميتك، 

 ال نياحة، والبكاء غري مكروه إذا مل يكن معه ندب و [5]

دخل على سعد بن عبادة، فوجده يف  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »ملا روي 
غاشية، فبكى وبكى أصحابه وقال: أال تسمعون أن هللا ال يعذب بدمع العني، وال حبزن 

 متفق عليه. « القلب، ولكن يعذب هبذا، وأشار إىل لسانه أو يرحم

 تقبيل امليت [6]

 ا مات أبو وائل قبل أبو بردة جبهته.عن عاصم بن هبدلة قال: مل

 ( 12070أخرجه ابن أيب شيبة )

 عن عائشة أن أاب بكر قبل النيب صلى هللا عليه وسلم بعد موته.
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 (.4455أخرجه البخاري )

وينبغي للمصاب أن يستعني باهلل تعاىل وبالصرب والصالة،  [7]
 ويسرتجع، وال يقول إال خريا، 

 [ اآلايت. 153لصرب والصالة{ ]البقرة: لقول هللا تعاىل: }استعينوا اب

 ويستحب ألقرباء امليت وجريانه إصالح طعام ألهله؛  [8]

اصنعوا آلل »ملا جاء نعي جعفر قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن رسول هللا 
 رواه أبو داود )صحيح(.« جعفر طعاما فإهنم قد أاتهم أمر شغلهم

 وصنيع أهل امليت الطعام للناس فغري مكروه؛ [9]

  

 زيارة القبور

 وفيه فروع ثالثة

 ويستحب للرجال زيارة القبور؛  [1]

كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها إهنا »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ألن النيب 
 رواه مسلم. « تذكركم املوت

 وإن مر بها أو زارها قال ما روى مسلم  [2]
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يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر، فكان  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »قال: 
قائلهم يقول: السالم عليكم أهل الداير من املؤمنني واملسلمني، وإن شاء هللا بكم لالحقون، 

« يرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين»ويف حديث آخر: « . نسأل هللا لنا ولكم العافية
 ، وإن زاد:  « اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم»آخر: ويف حديث 

عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن جربيل عليه  
السالم أاتين فقال إن ربك أيمرك أن أتتى أهل البقيع فاستغفر هلم قال قلت وكيف أقول 

ر من املسلمني ويرحم هللا املستقدمني اي رسول هللا قال قويل السالم عليكم أهل الداي
 واملستأخرين وإان إن شاء هللا بكم الحقون رواه مسلم

 ويستحب ملن دخل املقابر خلع نعليه، [3]

صلى هللا عليه  -بينما أان أماشي رسول هللا »ملا روى بشري بن اخلصاصية قال:  
ل: اي صاحب إذ حانت منه نظرة، فإذا رجل ميشي ابلقبور عليه نعالن فقا -وسلم 

صلى هللا عليه وسلم  -السبتيتني وحيك ألق سبتيتيك فنظر الرجل، فلما عرف رسول هللا 
 ، رواه أبو داود )صحيح(. . « خلعهما فرمى هبما -
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