
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  مجموع فتاوى ابن تيمية
  
 
 
 
 
 

  الثالث والعشرونالمجلد 
  
  في 
  

  )آتاب الصالة(



 

   من سجود السهو إلى صالة أهل األعذار
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  
  باب سجود السهو  
  

    : قال الشيخ ـ رحمه الّله
  

ه، ومن          ه فال مضل ل ده الّل ا، من يه الحمد لّله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالّله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالن
ه    ادي ل ه، وأشهد أن مح         . يضلل فال ه ه وحده ال شريك ل ه إال الّل ه      وأشهد أن ال إل ده ورسوله، صلى اهللا علي ًدا عب م

    . وعلى آله وسلم تسليًما
  
   في سجود السهو: فصل  
  

    . منها مسائل الشك، ومنها محله، هل هو قبل السالم أو بعده، ومنها وجوبه  : والمهم منه أمور
  

ة   أما الشك ففيه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أ  : فنقول ـ وال حول وال قوة إال بالّله ـ   ا متفق حاديث صحيحة، وهي آله
راده         م م م يفه اس لكون بعضهم ل ازع الن ي       . ـ ولّله الحمد ـ وإنما تن ي الصحيحين عن أب رة / فف ه     : هري أن رسول الّل

إذا وجد            (   : صلى اهللا عليه وسلم قال م صلى، ف دري آ ى ال ي ه، حت بَّس علي اءه الشيطان َفل إن أحدآم إذا قام يصلي، ج
    .  ) يسجد سجدتين، وهو جالسأحدآم ذلك، فل

  
إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان له ضراط   (   : وفي الصحيحين ـ أيًضا ـ عنه ؛ أن رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم قال  

ر    . حتى ال يسمع األذان، فإذا قضي األذان أقبل ا، أدب ين المرء           . فإذا ثوب به ى يخطر ب ل حت ب، أقب إذا قضي التثوي ف
م صلى              : ولونفسه يق دري آ ى يظل الرجل ال ي ذآر، حت م يكن ي ا ل ذا، لم م        . اذآر آذا، اذآر آ در أحدآم آ م ي إذا ل ف

الس و ج جدتين وه اري  .  ) صلى، فليسجد س ظ للبخ ي لف جد   (   : وف ا، فليس ا أو أربًع ا صلى ثالًث دآم آم در أح م ي إذا ل ف
م           .  ) يسجد سجدتي السهو (   : وفي لفظ  .  ) سجدتين وهو جالس در آ م ي ففي الحديث الصحيح األمر بسجدتي السهو إذا ل

صلى، وهو يقتضي وجوب السجود، آقول الجمهور، وفيه أنه سماهما سجدتي السهو، فدل على أنهما ال يشرعان إال 
    . للسهو، آقول الجمهور

  
ل السالم، وال        ) فليسجد سجدتين وهو جالس (   : وقوله ه ال قب ين في م يع ق ل ه      ، مطل ل قيام ا قب ده، لكن أمر بهم ي    . بع فف

م   (   : قال رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم  : صحيح مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري قال إذا شك أحدآم في صالته فل
ان صلى        / يدر آم صلى ثالًثا، أم أربًعا، إن آ لِّم، ف ل أن ُيَس فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قب

ا للشيطان      خمًس ا ترغيًم ع آانت ا ألرب در          .  ) ا شفعتا له صالته، وإن آان صلى تماًم م ي ه إذا شك فل ذا الحديث أن ي ه فف
    . ، هو موضع اختالف فهم الناس ) إذا شك (   : وقوله  . فليطرح الشك، وفيه األمر بسجدتين قبل السالم

  
ان أحد ال   ه ـ وإن          منهم من فهم أن آل من لم يقطع فهو شاك، وإن آ ى ظن وا من غلب عل ده، فجعل ا عن انبين راجًح ج

الوا           تيقن، وق ا اس ى م ي عل ه، ويبن ا شك في ه،        : وافقه المأمومون ـ شاًآا، وأمروه أن يطرح م ا شك في األصل عدم م
    . فرجحوا استصحاب الحال مطلًقا، وإن قامت الشواهد والدالئل بخالفه، ولم يعتبروا التحري بحال

  
لم في الحديث اآلخر      ومنهم من فسر  ه وس ين     ) فليتحر  (   : قول النبي صلى اهللا علي ى اليق اء عل ه البن ة     . ، أن نهم طائف وم

    . إن آان إماًما، فالمراد به الشك المتساوي، وإن آان منفرًدا، فالمراد به ما قاله أولئك  : قالوا
  

الراجح،      بل المراد بالشك ما استوي فيه الطرفان، أ  : وقالت طائفة ثالثة ه يعمل ب رجح أحدهما، فإن و تقاربا، وأما إذا ت
    . وعن اإلمام أحمد ثالث روايات آاألقوال الثالثة  . وهو التحري

  
    . هو قول مالك والشافعي، واختيار آثير من أصحاب أحمد  : واألول



 

  
    . إنه المشهور عن أحمد  : قول الخرقي وأبي محمد، وقال  : والثاني/
  

ة وأصحابه          : والثالث ي حنيف ا، وهو مذهب أب قول آثير من السلف والخلف، ويروي عن على وابن مسعود وغيرهم
ول    . بين التحري واليقين فرق  : قال أحمد في رواية األثرم  . فيما إذا تكرر السهو   : أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيق

ين  (  ال   .  ) إذا لم يدر أثالًثا صلى أو اثنتين، جعلهما اثنت د             : ق ذي يتحري يكون ق ه، وال ي علي ين فبن ى اليق ذا عمل عل فه
ه شيء،           د دخل قلب ا، وق د صلى ثالًث ه ق صلى ثالًثا، فيدخل قلبه شك أنه إنما صلى اثنتين إال أن أآثر ما في نفسي أن

    . فبينهما فرق  : فهذا يتحري أصوب ذلك، ويسجد بعد السالم، قال
  

ن عو     : قلت رحمن ب د صححهما              حديث عبد ال ي سعيد، وهو في السنن، وق ر حديث أب د هو نظي ره أحم ذي ذآ ف ال
إذا شك أحدآم في صالته      (   : وعن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم قال  . الترمذي، وغيره

در اثنت     م ي إن ل دة، ف ا واح ين، فليجعلهم دة والثنت ي الواح ان شك ف إن آ ص، ف در أزاد أم نق م ي ا، فل ين صلى أو ثالًث
م ليسجد سجدتين        ادة، ث فليجعلهما اثنتين، فإن لم يدر أثالًثا صلى أم أربًعا، فليجعلهما ثالثا، حتى يكون الشك في الزي

    .  ) وهو جالس قبل أن يسلم، ثم يسلم
  
ي سعيد ان       / اه في الصحيحين،وحديث أب ه أخرج ه   ومن أصح أحاديث الباب حديث ابن مسعود في التحري، فإن رد ب ف

راهيم، عن          ن مسعود في الصحيحين عن إب مسلم، لكن حديث عبد الرحمن بن عوف شاهـد له، فهما نظير حديث اب
ل     : صلى رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم، قال إبراهيم  : علقمة، عن عبد الّله بن مسعود قال لم قي زاد أو نقص، فلما س

ال   ؟ يا رسول الّله، أحدث في الصالة شيء     : له ا ذاك  (   : ق الوا   )  ؟ وم ال      : ق ذا، ق ذا وآ تقبل      : صليت آ ه، واس ي رجلي فثن
ا          (   : القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال ا أن ه، ولكن إنم أتكم ب إنه لو حدث في الصالة شيء، أنب

ذآروني، وإذا شك أحدآم في صالته، فليتحر        م ليسجد       بشر أنسي آما تنسون، فإذا نسيت ف ه، ث تم علي الصواب، فلي
    .  ) سجدتين

  
الوا   )  ؟ وما ذاك (   : قال  ؟ قيل يا رسول الّله، أقصرت الصالة أم نسيت  : وللبخاري في بعض طرقه ذا     : ق ذا وآ   . صليت آ

واب فيتم عليه، هاتان السجدتان لمن ال يدري زاد في صالته أو نقص فيتحري الص (   : فسجد بهم سجدتين، ثم قال  : قال
م يسجد سجدتين    (  : ، وفي رواية له ) ثم يسجد سجدتين لم    ) فليتم عليه، ثم يسلم، ث ة لمس ك     (  : ، وفي رواي فلينظر أحري ذل

    .  ) فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب (   : ، وفي رواية ) فليتحر الذي يري أنه صواب (   : ، وفي رواية له ) إلى الصواب
  
ا زاد أو      : ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الّله قالوفي الصحيحين/ لم فإم ه وس صلينا مع رسول الّله صلى اهللا علي

ال   ؟ يا رسول الّله، أحدث في الصالة شيء    : وأيم الّله ما ذاك إال من ِقَبلي، فقلنا  : قال إبراهيم  . نقص ه    ) ال (   : فق ا ل ، فقلن
ى أن         . ثم سجد سجدتين   : ، قال ) قص، فليسجد سجدتينإذا زاد أو ن (   : الذي صنع، فقال ول عل ه بعض أهل الق د تأول وق

    : التحري هو طرح المشكوك فيه، والبناء على اليقين، وهذا ضعيف لوجوه
  

ع تشهدت       (   : أن في سنن أبي داود والمسند وغيرهما  : منها ر من أرب ع وأآث إذا آنت في صالة فشككت في ثالث وأرب
    .  ) ت، وأنت جالسثم سجد

  
أموًرا           : ومنها ان م و آ اقص، ول د أو الن ان هو الزائ أن األلفاظ صريحة في أنه يتحري ما يري أنه الصواب، سواء آ

    . مطلًقا بطرح المشكوك فيه لم يكن هناك تحري للصواب
  

إبراهيم وأتباعه،    أن ابن مسعود هو راوي الحديث، وبذلك فسره، وعنه أخذ ذلك أهل الكوفة قرًن  : ومنها رن، آ ا بعد ق
    . وعنه أخذ ذلك أبو حنيفة، وأصحابه

  
  سعيد أمر بالسجدتين قبل السالم / وفي حديث أبي   . أنه هنا أمر بالسجدتين بعد السالم  : ومنها

  
ا ترغي   (   : أنه قال هناك  : ومنها ع، آانت ا للشيطان  إن آان صلى خمسا، شفعتا له صالته، وإن آان صلى إتماًما ألرب   .  ) ًم

ى               ين مصلحة السجدتين عل ا، وب ا أو خمًس ين، وهو شاك هل زاد أو نقص، هل صلى أربًع فتبين أنه يبني على اليق



 

    . تقدير النقيضين
  

م يسجد    (   : وفي لفظ  ) فيتحرى الصواب فيتم عليه، ثم يسجد سجدتين (   : وفي حديث ابن مسعود قال فيتم عليه ثم يسلم، ث
ه   ) سجدتين ، فجعل ما فعله بعد التحري تماًما لصالته، وجعله هنا متًما لصالته، ليس شاآا فيها، لكن لفظ الشك يراد ب

ه    ل في قول راهيم      (   : تارة ما ليس بيقين، وإن آان هناك دالئل وشواهد عليه، حتى قد قي ه   ) نحن أحق بالشك من إب ، أن
ا    جعل ما دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم  ذا لم ه، وله شكا، وإن آان إبراهيم موقنا ليس عنده شك يقدح في يقين

ي      {   : قال له ربه ِئنَّ َقْلِب ـِكن لَِّيْطَم ي َوَل اَل َبَل رة  [   } َأَوَلْم ُتْؤِمن َق الى    ] 260 : البق ال تع وَت      {   : ، وق َراِهيَم َمَلُك ِري ِإْب َذِلَك ُن َوَآ
    .   ] 75 : األنعام [   } وَن ِمَن اْلُموِقِنيَنالسََّماَواِت َواَألْرِض َوِلَيُك

  
ده   ) نحن أحق بالشك من إبراهيم (   : فإذا آان قد سمي مثل هذا شكا في قوله ين عن أقوي      ؟ ، فكيف بمن ال يق فمن عمل ب

ذ   / الدليلين  دليل ال ه،   فقد عمل بعلم لم يعمل بظن وال شك، وإن آان ال يوقن أن ليس هناك دليل أقوي من ال ي عمل ب
اب  م، ال بظن وجهل          . واجتهاد العلماء من هذا الب م بعل دلين حك م بشهادة الع اآم إذا حك إقرار      . والح م ب ذلك إذا حك وآ
لم    . المقر وهو شهادته على نفسه ومع هذا، فيجوز أن يكون الباطن بخالف ما ظهر، آما قال النبي صلى اهللا عليه وس

ا        إنكم تخت (   : في الحديث الصحيح ا أقضي بنحو مم ه من بعض، وإنم صمون إلى، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجت
    .  ) أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فال يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار

  
ر    ) إذا شك أحدآم (   : وإذا آان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم يرده النبي صلى اهللا عليه وسلم بقوله ل أآث ق ال  ، ب الخل

يس         ذا ل ا، وه اًدا راجح دون عدد الصالة اعتق يجزمون جزما يقينيا ال يحتمل الشك بعد لكل صالة صالها، ولكن يعتق
ذا إذا             ) إذا شك أحدآم (   : بشك، وقوله صلى اهللا عليه وسلم ب، فه اد راجح، وظن غال ه اعتق يس ل ا هو حال من ل ، إنم

ه        تحرى وارتأى وتأمل فقد يظهر له رجحان أح ن مسعود، فإن ذآور في حديث اب د األمرين، فال يبقي شاآا، وهو الم
ى            ة فتحري حت ا إذا شك في القبل ائر مواضع التحري، آم ل س آان شاآا قبل التحري، وبعد التحري ما بقي شاآا مث

    . وآذلك العالم المجتهد، والناسي إذا ذآر، وغير ذلك  . ترجح عنده أحد الجهات؛ فإنه لم يبق شاآا
  
ى التحـري إذ        ) إذا شك أحدآم (   : وقوله في حديث أبي سعيد/ ـادًرا عل أال يكون ق ه، ب ، خطاب لمن استمر الشك في حق

ليس هنا داللـة   : أو تحري، وارتـأي، فلم يترجـح عنـده شيء، ومـن قـال  . ليس عنده أمارة وداللة ترجح أحـد األمرين
ى ذلك بموافقـة المأمـومين،إذا آـان إمـاًما، وقد يسـتدل بمخبر يخـبره، وإن لم تبين أحد األمـرين غلط، فقـد يسـتدل عل

وقـد يتذآر مـا قـرأ بـه في الصـالة فيـذآر أنه قرأ بسـورتين    . يكـن معـه في الصـالة، فيحصـل له بذلك اعتقاد راجـح
ه تشهد التشهد      ذآر أن ين ال واحدة،      في رآعتين، فيعلم أنه صلى رآعتين ال رآعـة، وقـد ي ه صلى ثنت يعلم أن األول، ف

ا        ا ال ثالث ه صلى أربع يعلم أن ـة ف   . وأنه صلى ثالثا ال اثنتين، وقد يذآر أنـه قرأ الفاتحـة وحـدها في رآعة ثم في رآع
ين ال واحدة    ا، واثنت ه تش      . وقد يذآر أنه صلى بعد التشهد األول رآعتين، فيعلم أنه صلى أربعا ال ثالث ذآر أن د ي هد وق

    . التشهد األول، والشك بعده في رآعة فيعلم أنه صلى ثالثا ال اثنتين
  

ا           : أنه قد يعرض له في بعض الرآعات  : ومنها ك، م ر ذل ا من غي إما من دعاء وخشوع، وإما من سعال ونحوه، وإم
زول الشك، و       ا، في ين، أو ثالًث ا واحدة أو اثنت اب ال ينضبط   يعرف به تلك الرآعة، ويعلم أنه قد صلى قبله ذا ب إن    . ه ف

زول         ؟ هل آانت أم لم تكن  : الناس دائًما يشكون في أمور ت، في ا آان ى أنه أمور عل الشك،  / ثم يتذآرون، ويستدلون ب
    . فإذا تحري الذي هو أقرب للصواب، أزال الشك، وال فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفرًدا

  
م            ثم إذا تحري الصواب، ورأي أنه صلى أ ات، وهو ل اده خمس رآع د صلى في اعتق ان إذا صلى خامسة ق ربًعا، آ

ي       ادة أول نقص، والشك في الزي ادة وال ا     . يؤمر بذلك، بخالف الشك المتساوي، فإنه البد معه من الشك في الزي إن م ف
م     وأما إذا شك في النقص، فهو شاك في فعل    . زاده مع الشك مثل ما زاده سهًوا، وذلك ال يبطل صالته ه، فل ا أمر ب م

    . تبرأ ذمته منه
  

ا، وال يتحري    : إما أن يقال  : وأيًضا، فاألقوال الممكنة في هذا الباب ى طرح       . يطرح الشك مطلًق أو يحمل التحري عل
وم       رد، ومعل ذا في حق المنف الشك، فهذا مخالفة صريحة لحديث ابن مسعود، وإما أن يستعمل هذا في حق اإلمام، وه

ا       أن آال الحد يثين خطاب للمصلين لم يخاطب بأحدهما األئمة، وباآلخر المنفردين، وال في لفظ واحد من الحديثين م
يس،   يدل على ذلك، فجعل هذا هو مراد الرسول، من غير أن يكون في آالمه ما يدل عليه نسبة له إلى التدليس والتلب



 

    . وهو منزه عن ذلك
  

ائز، وحديث      / لشك ـ متناول للجميع  وأيًضا، فإن حديث أبي سعيد ـ مع تساوي ا  ر ج ه غي ة من باالتفاق، فإخراج األئم
    : ابن مسعود متناول لما تناوله حديث أبي سعيد، فلم يبق إال القسم الثالث

  
اذا     . وهو أن آالهما خطاب للشاك، فذاك ُأِمر له بالتحري ـ إذا أمكنه ـ فيزول الشك   والثاني أمر له إذا لم يزل الشك م

    . يصنع
  

اآم   ال للح ا يق ذا آم ان    : وه ذا مع اإلمك ك، فه م بالشهود، ونحو ذل ة، واحك م بالبين ى    . احك ك رجع إل م يمكن ذل إذا ل ف
راءة و الب حاب، وه اك  . االستص لي الش ذلك المص ى    : آ ع إل ك، رج ذر ذل إن تع واب، ف ه الص ين ل ا يب ل بم يعم

    . والّله أعلم  . االستصحاب
  

ه،      وألن العمل بالتحري ي ا فعل زال الشيطان يشككه فيم قطع وسواس الشيطان، أو يقلله، بخالف ما إذا لم يتحر، فال ي
د              : وقد قالوا  . أنه لم يفعله لم بع ه س ا ذاك إال ألن الظاهر أن ه، وم م يلتفت إلي ا، ل رك واجًب إنه لو شك بعد السالم هل ت

    . ة أمور الشرعإتمامها، فعلم أن الظاهر يقدم على االستصحاب، وعلى هذا عام
  

ك  ك     . ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار، وغير ذل ين ذل ا يب أن التمسك بمجرد استصحاب      : ومم
ذا  / حال العدم أضعف األدلة مطلًقا، وأدني دليل يرجح عليه، آاستصحاب براءة الذمة  في نفي اإليجاب والتحريم، فه

ام       باتفاق الناس أضعف األدلة، وال يج  د البحث الت اس إال بع اق الن ه باتف ا تقتضي        : وز المصير إلي ة الشرع م هل أدل
    ؟ اإليجاب أو التحريم

  
ه،      : ومن الناس من ال يجوز التمسك به في نفي الحكم، بل في دفع الخصم، ومنعه فيقول أنا ال أثبت اإليجاب وال أنفي

ي    بل أطالب من يثبته بالدليل، أو أمنعه، أو أدفعه عن إ ثبات إيجاب بال دليل، آما يقول ذلك من يقوله من أصحاب أب
    . حنيفة

  
ا     ياء وعدم وجوده وأما أهل الظاهر فهو عمدتهم، لكن بعد البحث عن األدلة الشرعية، وال يجوز اإلخبار بانتفاء األش

رة    بمجرد هذا االستصحاب من غير استدالل بما يقتضي عدمها، ومن فعل ذلك آان آاذبا، متكلما ب ك لكث م؛ وذل ال عل
م       د العل ما يوجد في العالم واإلنسان ال يعرفه، فعدم علمه ليس علًما بالعدم، وال مجرد آون األصل عدم الحوادث يفي
ات من                ى اإلثب ا دل عل ارض، وم د التع ه عن رجح ب ي، لكن االستصحاب ي ى النف دل عل دليل ي بانتفاء شيء منها إال ب

ا دل           أنواع األدلة فهو راجح على مجرد  إن م ر المصلي أن يتحراه، ف ذي ُأِم ذا هو الصواب ال ي، وه استصحاب النف
    . على أنه صلى أربًعا من أنواع األدلة راجح على استصحاب عدم الصالة، وهذا حقيقة هذه المسألة

  
  في محل السجود: فصل 

  
ل السالم،     : قيل  . ذلك أقوال مشهورةففي   ؟ هل هو قبل السالم أو بعده : وأما المسألة الثانية ـ وهي محل السجود ـ   آله قب

    . وعلى هذا ففي الشك نزاع  . بالفرق بين الزيادة والنقصان  : آله بعده، وقيل  : وقيل
  

بأن األصل أن تسجد قبل السالم، لكن ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السالم سجد بعده؛ ألجل النص، والباقي   : وقيل
    . مشهور عن أحمدعلى األصل وهذا هو ال

  
ه        د، واختلف عن ك وأحم ول مال ة، والثالث ق ا إذا صلى       . واألول قول الشافعي، والثاني قول أبي حنيف ه فيم روي عن ف

ا           . خمًسا هل يسجد قبل السالم أو بعده على روايتين ذا لفًظ م نجد به ل السالم، لكن ل ه قب وقد حكي عنه رواية بأنه آل
    . السالم، وهذا غلط محض عنه، وحكي عنه أنه آله بعد

  
ى    . قبل السالم، وبعضه بعده/لم يختلف آالم اإلمام أحمد أن بعضه   : والقاضي وغيره يقولون و يعل ال   : قال القاضي أب

ر، وإذا شك               ة أو أآث ه رآع ي علي د بق لم وق د السالم، إذا س ا بع ذين الموضعين أن يسجد لهم يختلف قول أحمد في ه



 

د السالم،      : أنا أقول  : في رواية األثرمقال أحمد   . وتحري ه بع آل سهو جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه سجد في
ي           ل السالم هو أصح في المعن ه قب ائر السجود يسجد في ه من شأن الصالة        . فإنه يسجد فيه بعد السالم، وس ك أن وذل

  . في ثالثة مواضع بعد السالم، وفي غيرها قبل السالم فسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم   : فيقضيه قبل أن يسلم، ثم قال
دين        : قال  . اشرح المواضع الثالثة التي بعد السالم  : قلت ذا حديث ذي الي د السالم، ه لم    . سلم من رآعتين فسجد بع وس

    . وحديث ابن مسعود في التحري سجد بعد السالم  . من ثالث فسجد بعد السالم هذا حديث عمران بن حصين
  

ال    : قال القاضي  : قال أبو محمد ه     : ال يختلف قول أحمد في هذين الموضعين أنه يسجد لهما بعد السالم، ق واختلف قول
ين    ؟ هل يسجد قبل السالم أو بعده  : في من سهى فصلى خمًسا ى روايت ا          . عل ة، يسجد له ذه المواضع الثالث دا ه ا ع وم
ذر     وبهذا قال  . قبل السالم، رواية واحدة ن المن ة، واب و خيثم ال   . سليمان بن داود، وأب ين       : ق و الخطاب روايت وحكي أب

    : أخريين
  

    . أن السجود آله قبل السالم، وهو مذهب الشافعي  : إحداهما
  

 أن ما آان من نقص يسجد له قبل السالم، لحديث ابن ُبَحْينة، وما آان من زيادة سجد له بعد السالم، لحديث    : والثانية
ة       . ذي اليدين، وحديث ابن مسعود حين صلى خمًسا، وهذا مذهب مالك، وأبي ثور ة وأصحابه وطائف و حنيف ال أب   : وق

    . آله بعد السالم
  

ى    . أنه يسجد له قبل السالم، آما ثبت في الحديث الصحيح  : أحمد يقول في الشك إذا طرحه وبني على اليقين  : قلت فعل
د السالم،         . ما آان من نقص وشك فقبله، وما آان من زيادة فبعده  : قوله الموافق لمالك ه يسجد بع ك أن وحكي عن مال

ه    : ألنه يحتمل للزيادة ال للنقص، والزيادة التي اختلف فيها آالم أحمد هي ما إذا صلى خمًسا، فقد ثبت في الصحيح أن
ه     : ود قاليسجد بعد السالم، لكن هناك آان قد نسي، وفي الصحيحين عن ابن مسع صلى بنا رسول الّله صلى اهللا علي

  : ، قالوا ) ال (   : قال  ؟ يا رسول الّله، زيد في الصالة  : ، قالوا )  ؟ ما شأنكم (   : وسلم خمًسا، فلما انفتل شوش القوم بينهم، فقال
  : ، وفي رواية أنه قال ) ي آما تنسونإنما أنا بشر أنس (   : فإنك قد صليت خمًسا، فانفتل ثم سجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال

إذا نسي أحدآم فليسجد            (  ا تنسون، ف ذآرون، وأنسي آم ا ت م   ) سجدتين وهو جالس   / إنما أنا بشر مثلكم، أذآر آم ، ث
    . تحول رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم فسجد سجدتين

  
ر خمسً    لم صلى الظه ه وس ي صلى اهللا علي عود أن النب ن مس ن اب اري ع ي  وللبخ لم وف ا س د م جدتين بع جد س ا، فس

    . أن النبي صلى اهللا عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السالم والكالم  : الصحيحين عن ابن مسعود
  

ه إذا ذآر       : فهذا الموضع اختلف فيه آالم أحمد لم أم يسجد قبل هل يسجد بعد السالم آما سجد النبي صلى اهللا عليه وس
روايتين    والنبي صلى  ؟ قبل السالم اهللا عليه وسلم إنما سجد بعد السالم لكونه لم يذآر حتى سلم وذآروه، على إحدى ال

ا         ك، وغيرهم ة، ومال أبي حنيف رون آ ه األآث ا قال نص، آم ا ال    . عنده ال يكون السجود بعد السالم مختًصا بمورد ال آم
رون     . يكون السجود قبل السالم مختًصا بمورد النص ه األآث ا قال ل الصواب أن       أ  : آم ا، ب ك، وغيرهم ة، ومال و حنيف ب

    . السجود بعضه قبل السالم، وبعضه بعده، آما ثبتت بذلك األحاديث الصحيحة
  

د ادعي النسخ،وهو                 : ومن قال ل السالم، فق رين السجود قب ان آخر األم ل السالم، واحتج بحديث الزهري، آ آله قب
ا    : يقولون/ ن، فمالك والشافعي والجمهور ضعيف، فإن السجود بعد السالم في حديث ذي اليدي إنه ليس بمنسوخ، وإنم

فقول الزهري    . أن ذي اليدين مات قبل بدر، وإن هذه القصة آانت متقدمة  : إنه منسوخ من يحتج بقول الزهري  : يقول
لم في حديث ذي          ه وس ي صلى اهللا علي رة صلى خلف النب دين،   بنسخه مبني على هذا، وهو ضعيف، فإن أبا هري الي

وإنما أسلم عام خيبر، فالذين يحتجون بقول الزهري هنا، قد ردوا قوله بالنسخ هناك، والذين يقـولون بنسخ حديث ذي 
اليدين، هم يأمرون بالسجود بعد السالم، فكل من الطائفتين ادعت نسخ الحديث فيما يخالف قولها بال حجة، والحديث   

لم معارض     محكم في أن الصالة ال تبطل، وفي أنه ي ه وس سجد بعد السالم، ليس لواحد منهما عن النبي صلى اهللا علي
    . ينسخه

  
ه نهي    وأيضا، فالنسخ إنما يكون بما يناقض المنسوخ، والنبي صلى اهللا عليه وسلم سجد بعد السالم، ولم ينقل مسلم أن

    . عن ذلك، فبطل النسخ



 

ل  ان ف  : وإذا قي إن آ ل السالم، ف ك قب د ذل ه سجد بع ام من إن ا ق ة، لم ن بحين ي حديث اب ا ف ذه الصورة، آم ر ه ي غي
ًخا          ذا نس ان ه ل السالم آ ي صورة قب ه إذا سجد ف ذا الظان ظن أن اة، لكن ه ي حديث الشك، فال مناف رآعتين، وف ال

ل        ارة قب ه سجد ت ارة   / للسجود بعده في صورة أخري، وهذا غلط منه، ولم ينقل عنه في صورة واحدة أن السالم، وت
    . ولو نقل ذلك لدل على جواز األمرين، فدعوى النسخ في هذا الباب باطل بعده،

  
السجود آله بعد   : وآيف يجوز أن يبطل بأمره بالسجود بعد السالم في صورة، وفعله له مما ال يناقض ذلك، ومن قال

ليم      (   : السالم، واحتج بما في السنن من حديث ثوبان د التس و  ) لكل سهو سجدتان بع ن       ، فه ة اب ه من رواي ضعيف؛ ألن
من شك في صالته فليسجد سجدتين  (   : وذلك ضعيف باتفاق أهل الحديث، وبحديث ابن جعفر  . عياش عن أهل الحجاز

ن مسعود   ) بعد ما يسلم وإذا  (   : ، ففيه ابن أبي ليلي، قال األثرم، ال يثبت واحد منهما، مع أن هذا قد يكون مثل حديث اب
    . ويكون هذا مختصًرا من ذاك،  ) شك فيتحرى

  
ة       : ومثل هذا ال يعارض الحديث الصحيح؛ حديث أبي سعيد في الشك ن بحين أنه أمر بسجدتين قبل السالم، وحديث اب

ذه       الم، فه ل الس جد قب هد األول وس رك التش ا ت هو، لم ائل الس ن أصول مس و أصل م ذي ه ي الصحيحين ال ذي ف ال
    . ل من عمم فجعله آله قبله، أو جعله آله بعدهاألحاديث الصحيحة تبين ضعف قول آ

  
ه، إال              : فيقال  . بقي التفصيل ده، وبعضه قبل رق فال يجعل بعض السجود بع يئين بال ف ين الش الشارع حكيم ال يفرق ب
ا عداه            : وقول من يقول/ لفرق بينهما، نص، فبقي فيم اس في مواضع لل القياس يقتضي أنه آله قبله، لكن خولف القي

تثناء    على القياس، يحتاج في هذا إلى شيئين؛ إلى أن يبين الدليل المقتضي لكونه آله قبله، ثم إلى بيان أن صورة االس
ع،        . اختصت بمعني يوجب الفرق بينها، وبين غيرها ل السالم شامال للجمي وإال، فإذا آان المعني الموجب للسجود قب
ا بصورة         امتنع من الشارع أن يجعل بعض ذلك بعد السالم ي مختًص د أن يكون المعن ي فالب رق لمعن د ف ، وإن آان ق

    . االستثناء، فإذا لم يعرف الفرق بين ما استثني وبين ما استبقي آان تفريًقا بينهما بغير حجة
  

ال ي            : وإذا ق ود المعن ت وج تثناه علم ا اس نص م تثني ال ا اس ن لم ام، لك الم ع ل الس جود قب ب للس ت أن الموج علم
    . يهالمعارض ف

  
فما لم يرد فيه نص، جاز أن يكون فيه الموجب لما قبل السالم، وجاز أن يكون فيه الموجب لما بعد السالم،   : فيقال له

د         وع من السجود بع ا، ومع آون ن فإنك ال تعلم أن المعني الذي أوجب آون تلك الصور بعد السالم منتفًيا عن غيره
ه  ام ل ون الموجب الت ع أن يك الم يمتن أن     الس زم، ب ي الج ه ف د علي ام يعتم ي ع ك معن ي مع ا بق ا، فم الم عاًم ل الس قب

ل يوجب                 ول بال دلي ق ق نص، فنفي التفري ورد ال د السالم مختص بم ه بع أن المقتضي ل المشكوك قبل السالم، وال ب
يتبين الذي لم / الفرق، وهو قول بتخصيص العلة من غير بيان فوات شرط أو وجود مانع، وهو االستحسان المحض 

    . فيه الفرق بين صورة االستحسان وغيرها
  

ين              : وحينئذ، فأظهر األقوال ى اليق اء عل ين الشك مع التحري، والشك مع البن نقص، وب ادة وال ين الزي ذا    . الفرق ب وه
ه         . إحدى الروايات عن أحمد، وقول مالك قريب منه، وليس مثله ا، في ه من استعمال النصوص آله فإن هذا مع ما في

ل                 ا يكون قب ر، وجابره ى جب رك التشهد األول احتاجت الصالة إل ان في نقص، آت ه إذا آ ك أن ول؛ وذل الفرق المعق
    . السالم لتتم به الصالة، فإن السالم هو تحليل من الصالة

  
ام للش        ه إرغ د السالم؛ ألن يطان، وإذا آان من زيادة ـ آرآعة ـ لم يجمع في الصالة بين زيادتين، بل يكون السجود بع

    . بمنزلة صالة مستقلة جبر بها نقص صالته، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم جعل السجدتين آرآعة
  

الم      د الس ون بع يطان، فيك رغيم الش جدتان لت ا الس م صالته، وإنم ه أت ري، فإن ك وتح ذلك إذا ش ول   . وآ ك ال يق ومال
ا     وآذلك إذا سلم وقد ب  . بالتحري، وال بالسجود بعد السالم فيه ا، والسالم منه د أتمه قي عليه بعض صالته ثم أآملها فق

    . زيادة، والسجود في ذلك بعد السالم؛ ألنه إرغام للشيطان
  
ا فالسجدتان يشفعان     / وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح، فهنا إما أن يكون صلى أربًعا أو خمًسا، فإن آان صلى خمًس

ول    . ا، وهذا إنما يكون قبل السالمله صالته، ليكون آأنه قد صلى سًتا ال خمًس ا يق د السالم     : ومالك هن ذا    . يسجد بع فه



 

م    ا ل القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع األحاديث، ال يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح، فيم
    . يرد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص

  
ة      : إذا آان مع السالم سهو؛ سجد بعد السالم، فيقال ومما يوضح هذا، أنه إذا زاد غير السالم من جنس الصالة آرآع

ا   ساهًيا، أو رآوع أو سجود ساهًيا، فهذه زيادة لو تعمدها بطلت صالته آالسالم، فإلحاقها بالسالم أولي من إلحاقها بم
    . إذا ترك التشهد األول، أو شك وبني على اليقين

  
ل       : إن السجود من شأن الصالة، فيقضيه قبل السالم يقال له  : ئلوقول القا ه قب لو آان هذا صحيًحا لوجب أن يكون آل

ذا معارض     . السالم، فلما ثبت أن بعضه بعد السالم، علم أنه ليس جنسه من شأن الصالة، الذي يقضيه قبل السالم وه
ول ول من يق إن  : بق يس من موجب تحريم الصالة، ف ور  السجود ل ذه األم ليمة، وه ا أوجب الصالة الس التحريم إنم

    . السجود الذي يجبر به الصالة/ دعاوي ال يقوم عليها دليل، بل يقال التحريم أوجب 
  

من السجود ما يكون جبره للصالة، إذا آان بعد السالم؛ لئال يجتمع فيها زيادتان، وألنه مع تمام الصالة إرغام   : ويقال
ه        . له بنقيض قصده للشيطان، ومعارضة د أن يرغم أمر العب ادة، ف فإنه قصد نقص صالة العبد بما أدخل فيها من الزي

ذي أراد الشيطان         ه ال ى الّل ه، والتقرب إل فيأتي بسجدتين زائدتين بعد السالم، ليكون زيادة في عبادة الّله، والسجود لّل
ه   أن ينقصه على العبد، فأراد الشيطان أن ينقص من حسناته، فأم ا الّل ره الّله أن يتم صالته، وأن يرغم الشيطان، وعف

ا             : لإلنسان عما زاده في الصالة نسياًنا ه ناقًص د يكون تقرب ذلك، لكن ق أثم ب ك، فال ي ر ذل من سالم ورآعة زائدة وغي
    . والّله أعلم  . لنقصه فيما ينساه فأمره الّله أن يكمل ذلك بسجدتين زائدتين على الصالة

  
  وجوب سجود السهو وما ورد فيه في: فصل 

  
ال     : وأما وجوبه ام أحدآم    (   : فقد أمر به النبي صلى اهللا عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم لمجرد الشك، فق إذا ق

  ) يصلى جاءه الشيطان فلبس عليه صالته، حتى ال يدري آم صلى، فإذا وجد أحدآم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس  
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل  (   : فقال في حديث أبي سعيد/  . إذا طرح الشكوأمر به فيما 

    .  ) أن يسلم، فإن آان صلى خمًسا شفعتا له صالته، وإن آان صلى تماما ألربع آانتا ترغيما للشيطان
  

رحمن     د ال ل أن        (   : وآذلك في حديث عب م ليسجد سجدتين وهو جالس قب لم   ث م يس لم، ث ن       ) يس ه في حديث اب ، وأمر ب
ان السجدتان لمن ال     (   : ، وفي لفظ  ) فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين (   : مسعود ـ حديث التحري ـ قال   هات

ه       ) يدري أزاد في صالته أم نقص، فيتحري الصواب، فيتم عليه، ثم يسجد سجدتين   ، وفي الحديث اآلخر المتفق علي
ال   ؟ يا رسول الّله، أحدث في الصالة شيء   : فقلنا  : ن مسعودالب ال       ) ال (   : فق ذي صنع، فق ه ال ا ل إذا زاد أو نقص   (   : فقلن

ال  ) فليسجد سجدتين د أمر بالسجدتين إذا زاد أو إذا نقص         : ، ق م سجد سجدتين فق ه، أو       . ث ا نهي عن راده إذا زاد م وم
    . نقص ما أمر به

  
ه بنفسه، وإذا        ففي هذا إ ا إلعادت اهًيا موجًب ه س م يكن ترآ يجاب السجود لكل ما يترك مما أمر به، إذا ترآه ساهًيا، ول

ا أن يسجد             ره، وإم ده إذا ذآ ا أن يعي اهًيا فإم ه س ه في الصالة إذا ترآ أمور ب زاد ما نهي عنه ساهًيا، فعلى هذا آل م
    . للسهو البد من أحدهما

  
ها إذا نسيه  / ك     فالصالة نفس ا إال ذل ارة له ا، ال آف رك          . ا صالها إذا ذآره ذي ت ا أمر ال ا، آم ذلك إذا نسي طهارته وآ

دين،      . وآـذلك إذا نـسي رآعة  . موضع لمعة من قدمه لم يصبها الماء أن يعيد الوضوء والصالة آما في حديث ذي الي
ا    . ةفإنه البد من فعل ما نسيه، إما مضموما إلى ما صلى، وإما أن يبتدئ الصال فهذه خمسة أحاديث صحيحة فيها آله

لم في الصالة         . يأمر الساهي بسجدتي السهو ا س ل السالم، ولم وهو لما سهي عن التشهد األول سجدهما بالمسلمين قب
د       ا سجدهما بع ه صلى خمًس من رآعتين أو من ثالث صلى ما بقي، وسجدهما بالمسلمين بعد الصالة، ولما أذآروه أن

    . مالسالم والكال
  

ى      ة واضحة عل ل بين وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوآيدهما، وأنه لم يدعهما في السهو المقتضي لها قط، وهذه دالئ
ارب            ا حجة تق م يوجبهم يس مع من ل ة، ول ي حنيف د وأب وجوبهما، وهو قول جمهور العلماء، وهو مذهب مالك وأحم



 

    . ذلك
  

ًدا وال سهًوا، وجمهور         والشافعي إنما لم يوجبهما؛ ألنه ليس عنده ف ه، ال عم ي الصالة واجب تصح الصالة مع ترآ
ون  ال   : العلماء الثالثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصالة ما ال يبطل ترآه الصالة، لكن مالك وأحمد وغيرهما يقول

يًئا،   إذا   : وأبو حنيفة يقول  . تبطل الصالة بعمده، وعليه اإلعادة، ويجب بترآه سهًوا سجود السهو ان مس ًدا آ / ترآه عم
ول   م يق ًدا فكله ده عم ا يزي ا م ه، وأم ادة علي ده دون   : وآانت صالته ناقصة، وال إع ع عم ا تبطل الصالة م ه م إن في
    . قد عفي عنه فال يجب السجود  : سهوه، لكن هو في حال العمد مبطل فال سجود، وفي حال السهو يقولون

  
ي ص   ال في حديث الشك      وقد احتج بعضهم بما روي أن النب لم ق ه وس ة     (   : لى اهللا علي ة والسجدتان نافل ،  ) آانت الرآع

فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن  (   : ولفظ الصحيح  . وهذا لفظ ليس في الصحيح
ا للشيطا   ين       ) نآان صلى خمًسا شفعتا له صالته، وإن آان صلى تماًما ألربع آانتا ترغيًم ه بالسجود، وب د أمر في ، فق

ال   ا، فق ه صالته        (   : حكمته سواء آان صلى خمًسا، أو أربع فعتا ل ا ش ان صلى خمس إن آ ذا يقتضي أن التطوع      ) ف وه
    . بالوتر ال يجوز، بل قد أمر الّله أن يوتر صالة النهار بالمغرب، وصالة الليل بالوتر

  
ه صالته       وهنا لما آان مع الشك قد صلى خمسا، وه فعتا ل ة فش ام رآع ة مق ال   . و ال يعلم جعل السجدتين قائم وإن  (   : ق

يطان  ا للش ا ترغيم يئا، آانت ي الصالة ش زد ف م ي ع فل ا ألرب ان صلى تمام ه ) آ و قول ظ وه ذا اللف ة  (   : ، فه ت الرآع آان
فكيف ولفظه الذي في / عليه وسلم، ال يمكن أن يستدل به، حتى يثبت أنه من قول النبي صلى اهللا  ) والسجدتان نافلة له

ل    . الصحيح يقتضي وجوبهما وجوب الرآعة، والسجدتين إن الشاك    : والرآعة قد اتفق العلماء على وجوبها، فحيث قي
    . آانت الرآعة المشكوك فيها واجبة  : يطرح الشك ويبني على ما استيقن

  
ا أمر          وإذا آانت واجبة بالنص واالتفاق،واللفظ المروي هو فيه   ه، آم أمور ب ا وفي السجود، مع أن السجود أيضا م

ه الرسول،     . بالرآعة علم أن ما ذآر ال ينافي وجوب السجدتين، آما ال ينافي وجوب الرآعة،وإن آان هذا اللفظ قد قال
ك             ا شيء يكون ذل نقص منه م ي ة في نفس األمر ل  فمعناه أنه مأمور بذلك مع الشك فعلى تقدير أن تكون صالته تام

ا، وإال       ان واجب ه، إن آ زيادة في عمله، وله فيه أجر آما في النافلة، وهذا فعل آل من احتاط فأدي ما يشك في وجوب
نفس شكه                ا شك حصل ب ع، ولكن هو لم ام األرب دير إتم ى تق آانت نافلة له، فهو إنما جعلها نافلة في نفس األمر عل

    . ا للشيطاننقص في صالته، فأمر بهما، وإن آان صلى أربًعا ترغيم
  

ة، والواجب في نفس األمر واحد،                   راءة الذم ه ب ين ب ا يتب أن يفعل م ر الواجب ب وهذا آما يأمرون من يشك في غي
ذلك        والزيادة نافلة، وآذلك يؤمر من اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية باجتنابهما، والمحرم في نفس األمر واحد، ف

يس       : أن يفعله،ويسمي نافلة على تقدير/المشكوك فيه يسمي واجبا باعتبار أن عليه  ه ـ ل أجور علي ه م أي هو مثاب علي
روايتين          . هو عمال ضائعا ـ آالنوافل  وأنه لم يك في نفس األمر واجبا عليه، لكن وجب ألجل الشك، مع أن إحدى ال

    . عن أحمد أنه يجبر المعادة مع إمام الحي
  

ي ذر     ويسمي نافلة ألمر النبي صلى اهللا عليه وسلم  ه في حديث أب ذلك قول م اجعل       (   : بذلك، وآ ا ث صل الصالة لوقته
ل ة، وال تق م نافل د صليت  : صالتك معه ي ق ة ) إن رائض الخمس األصلية، وإن آانت   : أي  . ، فهي نافل ى الف دة عل زائ

    . واجبة بسبب آخر، آالواجب بالنذر
  

ه   ما آان زيادة   : وآثير من السلف يريدون بلفظ النافلة الوا في قول َن   {   : في الحسنات، وذلك لمن ال ذنب له، ولهذا ق َوِم
كَ    ًة لَّ ِه َناِفَل ه،             ] 79 : اإلسراء  [   } اللَّْيِل َفَتَهجَّْد ِب ر ل ه غف لم؛ ألن الّل ه وس ه صلى اهللا علي ة مختصة برسول الّل ، أن النافل

فالمقصود أن لفظ     . ليس هذا موضعه  . إن آان فيه آالموهذا القول و  . وغيره له ذنوب فالصلوات تكون سببا لمغفرتها
    . النافلة توسع فيه، فقد يسمي به ما أمر به، وقد ينفي عن التطوع

  
ين وجوب سجود السهو د تب ادة  . فق ا زي ا نقص، وإم ببه إم ي الصحيحين  . وس ال ف ا ق إذا زاد أو نقص فليسجد  (   : آم

آما سجد لما صلى خمسا، وأمر  / لما ترك التشهد األول سجد، والزيادة   : ن ُبَحْينةفالنقص آما في حديث اب  .  ) سجدتين
  به الشاك الذي ال يدري أزاد أم نقص فهذه أس 

  



 

نقص والشك يسجد       . إما الزيادة، وإما النقص، وإما الشك  : بابه في آالم النبي صلى اهللا عليه وسلم وقد تبين أنه في ال
    . ة بعدهقبل السالم، وفي الزياد

  
  فيما إذا ترك سجود السهو: فصل  
  

    . وإذا آان واجبا، فترآه عمًدا أو سهًوا ـ ترك الذي قبل السالم أو بعده ـ ففيه أقوال متعددة في مذهب أحمد، وغيره
  
ره من الوا       : قيل م تبطل، آالتشهد األول، وغي ات،  إن ترك ما قبل السالم عمًدا، بطلت صالته، وإن ترآه سهًوا، ل جب

    . وما بعده ال يبطل بحال؛ ألنه جبران بعد السالم، فال يبطلها، وهذا اختيار آثير من أصحاب أحمد
  

  إن ترك ما قبل السالم يبطل مطلًقا، فإن ترآه سهًوا فذآر قريًبا سجد، وإن طال ال   : وقيل
  

ذي      فصل أعاد الصالة، وهو منقول رواية عن أحمد، وهو قول مالك، وأبي ثور، وغي ول أصح من ال ذا الق رهما، وه
ه إذا             . قبله أثم آالصالة نفسها، فإن ان ال ي ه، وإن آ ه من رأ ذمت م تب فإنه إذا آان واجًبا في الصالة، فلم يأت به سهًوا، ل

إذا ذآرها، فهكذا ما ينساه من واجباتها، البد من فعله إذا ذآر؛ إما بأن يفعله مضافا إلى الصالة، وإما / نسيها صالها 
    . فال تبرأ الذمة من الصالة وال من أجزائها الواجبة إال بفعلها  . بأن يبتدئ الصالة

  
دل وهو              ى ب ل سقطت إل دل، ب ر ب ى غي ا تسقط إل والواجبات التي قيل إنها تسقط بالسهو ـ آالتشهد األول ـ لم يقل إنه

ا     دل له ي ال ب ان الت ا      : سجود السهو، بخالف األرآ الرآوع، والسجود، فإم ال آ ا        : أن يق ة في الصالة، وإنه ا واجب إنه
تسقط إلى غير بدل، فهذا ما علمنا أحًدا قاله، وإن قاله قائل، فهو ضعيف، مخالف لألصول، فهذان قوالن في الواجب 

    . قبل السالم إذا ترآه سهًوا
  

ه قريب      النزاع في ده، ف ك واجب        . وأما الواجب بع ال إن ذل ر ممن ق ال آثي رك    : فم ى أن ت ر      إل ه جب ذا ال يبطل؛ ألن ه
رك السجود المشروع     للعبادة، خارج عنها، فلم تبطل آجبران الحج، ونقل عن أحمد ما يدل على بطالن الصالة إذا ت

ال       يمن نسي سجود السهو، فق ه ف ان في     : بعد السالم، وقد نقل األثرم عن أحمد الوقف في هذه المسألة، فنقل عن إذا آ
ال   . هاه، ولم يجب  : فإن آان فيما سها فيه النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال  : قلت  . ليهسهو خفيف فأرجو أال يكون ع   : ق
    . ومسائل الوقف يخرجها أصحابه على وجهين  . فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده

  
ذا السجود، أو من      والصحيح أن  . إذا ترآه عامًدا أو ساهًيا  : يعيد إذا ترآه عامًدا، وقيل  : وفي الجملة فقيل/ د من ه ه الب

ل     : فقيل  . إعادة الصالة، فإنه قد تنوزع إلى متى يسجد يسجد ـ وإن     : يسجد ما دام في المسجد، ما لم يطل الفصل، وقي
    . يسجد وإن خرج وتعدي  : طال الفصل ـ ما دام في المسجد، وقيل

  
رأ        والمقصود أنه البد منه، أو من إعادة الصالة؛ ألنه واجب أم ام الصالة، فال تب لم لتم ه وس ر به النبي صلى اهللا علي

ه د إال ب ة العب ل  . ذم ن الصالة، وقي د السالم م ه بع ر ب ا  : وإذا أم ن ممتنًع م يك ادة الصالة، ل ك إع ه وإال فعلي   . إن فعلت
ا      : والمراد تكون الصالة باطلة ل السالم، وم ا قب ده  أنه لم تبرأ بها الذمة، وال فرق في ذلك بين م ا      . بع الى إنم ه تع والّل

لم           . أباح له التسليم منها بشرط أن يسجد سجدتي السهو د س ا، فيكون ق اح الخروج منه د أب فإذا لم يسجدهما، لم يكن ق
ع     . من الصالة سالًما لم يؤمر به، فيبطل صالته ى التمت ل إذا قصد أن        : آما تقول في فاسخ الحج إل ه التحل يح ل ا أب إنم

ه، لكن           يتمتع فيحج  م يصح تحلل ه، ول ى إحرام ا عل ان باقًي ك، وآ ه ذل من عامه، فأما إن قصد التحلل مطلًقا، لم يكن ل
ًدا        ان فاس ه، وإن آ اق في ل هو ب اإلحرام ال يخرج منه برفض المحرم، وال بفعل شيء من محظوراته، وال بإفساده، ب

    . بخالف الصالة، فإنها تبطل بفعل ما ينافيها، وما حرم فيها
  
ا،               / ل يجبره م تبطل ب ا في الحج، ل د ترآه و تعم ا دم ل ي يجبره ات الت إن الواجب وقياسهم الصالة على الحج باطل، ف

ا بطلت    ا فيه ل   . والجبران في ذمته ال يسقط بحال، والصالة إذا ترك واجًب ور بالسجود، فيقتضي أن       : وإذا قي ه مجب إن
اس الحج     . ا سقوط الواجب وبدله، فهذا ال أصل له في الشرعأم  . السجود في ذمته آما يجب في ذمته جبران الحج فقي

دل        : أن يقال ى ب ولهم يسقط إل ع، بخالف ق   . هذا السجود بعد السالم يبقي في ذمته إلى أن يفعله، وهذا القول غير ممتن
    . فيه نزاع  ؟ د طول الفصلفهل يفعل مفرًدا بع  : لكن جبران الحج ـ وهو الدم ـ يفعل مفرًدا بال نزاع، وأما هذا السجود



 

وي،        : البد منه، أو من إعادة الصالة، فإذا قيل  : ونحن قلنا ذا متوجه ق ية، فه إنه يفعل وإن طال الفصل آالصالة المنس
ًدا            : ودونه أن يقال ذآر عم د ال و أخر الصالة المنسية بع ا ل م بالتأخير،آم وإن ترآه عمًدا يفعله في وقت آخر، وإن أث

ا  فليصلها، ه من               . ويستغفر الّله من تأخيره ا يصليها ويستغفر الّل ان إعادته ول بإمك د من يق ًدا عن ة عم ذلك المفوت وآ
د             . تأخيرها إن التحدي ول متوجه، ف ا ـ ق ذا ـ أيًض أخير، فه فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذآرهما ويستغفر الّله من الت

    . بطول الفصل وبغيره، غير مضبوط بالشرع
  

ذلك        وآذلك  ل شرعي، وآ ه دلي يس علي ره ل ه أن         / الفرق بين المسجد وغي ل علي ده، ب ل الحدث وبع ا قب ين م رق ب الف
    . والّله أعلم  . يسجدهما بحسب اإلمكان

  
  ما شرع قبل السالم أو بعده: فصل  
  

    . حمد، وغيرهفيه قوالن في مذهب أ  ؟ فهل ذلك على وجه الوجوب أو االستحباب   : وما شرع قبل السالم أو بعده
  

ده،    ذهب آثير من أتباع األئمة األربعة إلى أن النزاع إنما هو في االستحباب، وأنه لو سجد للجميع قبل السالم، أو بع
    . جاز

  
د       : والقول الثاني دل آالم أحم ذا ي أن ما شرعه قبل السالم يجب فعله قبله، وما شرعه بعده ال يفعل إال بعده، وعلى ه
ال     . مة، وهو الصحيحوغيره من األئ ل     (   : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم في حديث طرح الشك ق وليسجد سجدتين قب

ال  ) قبل أن يسلم ثم يسلم (   : ، وفي الرواية األخري ) أن يسلم م       (   : ، وفي حديث التحري ق ه، ث بن علي فليتحر الصواب فلي
م بالسجود     ) ليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتينفليتم ع (   : ، وفي رواية للبخاري ) ليسجد سجدتين ه بالسالم، ث   . ، فهذا أمر في

    . وذاك أمر فيه بالسجود قبل السالم، وآالهما أمر منه يقتضي اإليجاب
  
ال      / م القسمين ق ا يع ا ذآر م ال  ) إذا زاد أو نقص فليسجد سجدتين    (   : ولم م صلى فليسجد         (   : ، وق در أحدآم آ م ي إذا ل ف

ل               .  ) هو جالسسجدتين و ا قب دهما بم م يقي ا، ول ا، والشك، أمر بسجدتين مطلًق ادة مطلًق ا، والزي نقص مطلًق فلما ذآر ال
د السالم      . السالم دل            . ولما أمر بالتحري أمر بالسجدتين بع واب ال تع ذه األب لم في ه ه وس ره صلى اهللا علي ذه أوام فه
ا ُمْؤمِ  {   . عنها ِرِهمْ          َوَما َآاَن ِلُمْؤِمٍن َوَل ْن َأْم َرُة ِم ُم اْلِخَي وَن َلُه ًرا َأن َيُك وُلُه َأْم ُه َوَرُس ٍة ِإَذا َقَضي اللَّ   .   ] 36 : األحزاب  [   } َن

ه   تأنف         . ولكن من سجد قبل السالم مطلًقا، أو بعد السالم مطلًقا متأوال، فال شيء علي نة، اس د الس ا بع ه فيم ين ل وإن تب
    . دة عليهالعمل فيما تبين له، وال إعا

  
ولين في      : وآذلك آل من ترك واجًبا لم يعلم وجوبه، فإذا علم وجوبه فعله، وال تلزمه اإلعادة فيما مضي في أصح الق

    . مذهب أحمد، وغيره
  

ل، أو ال يتوضأ             ان يصلي في أعطان اإلب م آمن آ م عل ه محظور، ث وآذلك من فعل محظوًرا في الصالة لم يعلم أن
الوجوب إذا نسي   الوضوء الواجب ال ذي لم يعلم وجوبه، آالوضوء من لحوم اإلبل، وهذا بخالف الناسي، فإن العالم ب

ا     (   : صلى متى ذآر، آما قال صلى اهللا عليه وسلم يها، فليصلها إذا ذآره م       .  ) من نام عن صالة أو نس م يعل ا من ل وأم
ه    . هالوجوب، فإذا علمه، صلى صالة الوقت وما بعدها، وال إعادة علي آما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهللا علي

ذا         : قال  .  ) ارجع فصل فإنك لم تصل (   : المسيء في صالته/ وسلم قال لألعرابي  ر ه الحق ال أحسن غي ذي بعثك ب وال
ما مضي  فعلِّمني ما يجزيني في صالتي، فعلمه صلى اهللا عليه وسلم وقد أمره بإعادة صالة الوقت، ولم يأمره بإعادة 

    . ال أحسن غير هذا  : من الصالة، مع قوله
  

ا    أمر أب وآذلك لم يأمر عمر وعماًرا بقضاء الصالة، وعمر لما أجنب لم يصل، وعمار تمرغ آما تتمرغ الدابة، ولم ي
ذر بما ترآه من الصالة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما ترآت، مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة 

ادة، والصالة     منعت ني الصوم والصالة ولم يأمر الذين أآلوا في رمضان حتى تبين لهم الحبال البيض من السود باإلع
ة وأرض    ان بمك ا، وآ ي صالة الحضر ففرضت أربًع د ف اجر زي ا ه ين،ثم لم ين رآعت ت رآعت ا فرضت آان أول م

    . ا يصلون رآعتين، فلم يأمرهم بإعادة ما صلواالحبشة والبوادي آثير من المسلمين لم يعلموا بذلك إال بعد مدة، وآانو
  



 

ه ال              م أن بلغهم الناسخ، فعل ل أن ي ا قب دة صالتهم إليه ادة م ة المنسوخة باإلع ى القبل آما لم يأمر الذين آانوا يصلون إل
وآذلك التشهد   . والرآعتان الزائدتان إيجابهما مبتدأ، وإيجاب الكعبة ناسخ  . فرق بين الخطاب المبتدأ، والخطاب الناسخ

    . من المسلمين لم يبلغهم الوجوب إال بعد مدة/ وغيره إنما وجب في أثناء األمر، وآثير 
  

ى ثبت           اء، حت اء من الم رون الم ل ي انوا ال يغتسلون من اإلقحاط،ب ابر الصحابة آ ومن المنسوخ أن جماعة من أآ
دو        . عندهم النسخ انوا يصلون ب ده النسخ، وآ م يثبت عن ا،       ومنهم من ل م بوجوبه دم علمه ة شرعا لع ارة الواجب ن الطه

    . ويصلي أحدهم وهو جنب
  
  إذا نسي السجود حتى فعل ما ينافي الصالة: فصل  
  

إذا نسي السجود حتى فعل ما ينافي الصالة من آالم وغيره، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى 
د السالم والك      : اهللا عليه وسلم ل             أنه سجد بع ا انفت ا، فلم م الظهر خمًس ه صلى به ك في الصحيحين أن ين ذل د ب الم، فق

د في الصالة        : ، قالوا )  ؟ ما شأنكم (   : توشوش القوم فيما بينهم، فقال ه، زي ا رسول الّل ال   ؟ ي الوا   .  ) ال (   : ق فإنك صليت     : ق
    . وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وغيره وهذا قول جمهور العلماء  . خمًسا، فانفتل ثم سجد سجدتين، ثم سلم

  
و آالحدث       ا، فه ه سجود السهو؛ ألن الكالم ينافيه د السالم، سقط عن م بع ه إن تكل ة أن ي حنيف وعن الحسن   . وعن أب

والصواب قول الجمهور، آما نطقت به السنة، فإنه صلى اهللا   . عن القبلة لم يبن، ولم يسجد/ ومحمد إذا صرف وجهه 
اه             عليه  ابتهم إي م، وإج د سؤاله له د تحدثهم وبع يهم، وبع ه عل ه، وإقبال د انصرافه، وانفتال وحديث ذي    . وسلم سجد بع

دين           ه ذو الي ال ل م ق ا، ث أ عليه   : اليدين أبلغ في هذا، فإنه صلى رآعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتك
  فصدقوا ذا اليدين، فعاد إلى مكانه  ثم سأل الصحابة  . وأجابه  ؟ أقصرت الصالة أم نسيت

  
قصرت الصالة، قصرت   : فصلى الرآعتين، ثم سجد بعد السالم سجدتي السهو، وقد خرج السرعان من الناس يقولون

    . الصالة
  

ه        (   : وفي حديث عمران وهو في الصحيحين ذآر ل اق ف ه الِخْرب ام إلي ه، وق أنه سلم في ثالث من العصر، ثم دخل منزل
ال  صنيع اس، فق ذا   (   : ه، وأنه خرج يجر رداءه حتى انتهى إلى الن الوا  )  ؟ أصدق ه م   : ، ق ا أن تكون       . نع ذه القصة إم وه

هل سلم من رآعتين، أو من ثالث، وذآر أحدهما   : غير األولي، وإما أن تكون هي إياها لكن اشتبه على أحد الراويين
خر دخوله منزله، ثم من بعد هذا القول والعمل، وخروجه من المسجد   قيامه إلى الخشبة المعروضة في المسجد، واآل

    . والسرعان من الناس، ال ريب أنه أمرهم بما يعملون
  

قصرت الصالة،   : فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد، فأتموا معه الصالة بعد خروجهم من المسجد، وقولهم
وا أل/  . قصرت الصالة وا أتم ا أن يكون نةوإم وا الس ا علم هم لم ر،    . نفس ل الكثي د العم وا بع د أتم ديرين، فق ى التق وعل

    . والخروج من المسجد
  

وا، وهو في                : وأما أن يقال ا فعل م فيم ل، وال ذنب له ه لنق و أمر ب ه أحد ول م ينقل إنهم أمروا باستئناف الصالة، فهذا ل
دو   إزاء الع ة واألخري ب ة رآع دى صلوات الخوف يصلي بطائف ي   إح م ف ى مصاف أصحابهم وه م يمضون إل ، ث

م          ى مصاف أصحابهم، ث م يمضون إل ة ث م رآع الصالة، فيعملون عمال، ويستدبرون القبلة، ثم يأتي أولئك فيصلي به
م في الصالة،        ة، وه تدبار للقبل ر، واس يصلي هؤالء ألنفسهم رآعة أخري، وهؤالء رآعة أخري، وفي ذلك مشي آثي

والثانية بمشيها إلى مصاف أصحابها، ثم يجيء أصحابها    . الء وهؤالء في الرآعة األوليوقد يتأخر آل طائفة من هؤ
ة،        ة الثاني ه يصلون الرآع ذا آل د ه إلى خلف اإلمام، ثم بصالتهم خلف اإلمام، ثم برجوعهم إلى مصاف أولئك، ثم بع

ين رآعات الصالة       . هوهم قيام فيها مع هذا العمل واالنتظار، لكن ال يصلون الرآعة إال بعد هذا آل واالة ب فعلم أن الم
ك   ذهب مال ذا م ة، وه ين أبعاض الرآع واالة ب ي، بخالف الم ع الصالة أول واالة السجدتين م دو، وم ع الع ال تجب م

    . وأحمد
  

الرآوع           أتي ب ه ي د أن يسجد السجدتين، فإن ذآر بع ل أن ي ي، مث ولهذا إذا نسي رآًنا آالرآوع مثال، فإن ذآر في األول
ة    . ويلغو ما فعله قبل الرآوع؛ ألن الفصل يسير/ بعده، وما ا      . وهذا قول الجماعة، وإن شرع في الثاني ا في قراءته إم



 

وإن شرع في الثانية إما في قراءتها عندهم، وإما في رآوعها على قول   . عندهم، وإما في رآوعها على قول الجماعة
ي، وإن طال الفصل          مالك، فعند الشافعي يلغو ما فعله بعد الرآوع إ ام رآوع األول وم مق ة، فيق لى أن يرآع في الثاني

ه       ة عن وفيين، وحكي رواي ول الك ى ق ك       . ويلفق الرآعة من رآعتين، وقد رجح أحمد هذا عل ه وعن مال والمشهور عن
بطال لل            واالة م رك الم ا، فيكون ت ذه مقامهم وم ه ا، وتق ة المنسي رآنه ك الرآع ى   أنهما ال يلفقان، بل تلغو تل ة عل رآع

وقد قال النبي صلى اهللا عليه   . أصلهما، ال يفصل بين رآوعها وسجودها بفاصل أجنبي عنها، فإن أدني الصالة رآعة
    .  ) من أدرك رآعة من الصالة فقد أدرك (   : وسلم

  
م             م سجد، ل ة عن الصالة، ث اال أجنبي م فعل أفع ا إذا رآع ث ة    والرآعة إنما تكون رآعة مع المواالة، أم ذه رآع تكن ه

وع، فال تكون         ابع للرآ يس بصالة، والسجود ت مؤلفة من رآوع وسجود بل يكون رآوع مفرد وسجود مفرد، وهذا ل
    . صالة إال برآوع يتبعه سجود، وسجود يتبعه رآوع، وبسط هذا له موضع آخر

  
    . لكن هؤالء لهم عذر الخوف، وأولئك لهم عذر السهو، وعدم العلم

  
ل   . السجود والبناء بعد طول الفصل  وقد اختلف في/ م يحد هؤالء طول             : فقي بن، ول م ي م يسجد، ول إذا طال الفصل ل

ون      . الفصل بغير قولهم، وهذا قول آثير من أصحاب الشافعي، وأحمد ره، وهؤالء يقول ى، وغي د    : آالقاضي أبي يعل ق
    . تقصر المدة ـ وإن خرج ـ وقد تطول ـ وإن قعد

  
د،            . ا دام في المسجد، فإن خرج انقطعيسجد م  : وقيل ره، وهو منصوص عن أحم ره الِخَرقي وغي ذي ذآ وهذا هو ال

    . وهو قول الحكم وابن شبرمة، وهذا حد بالمكان ال بالزمان، لكنه حد بمكان العبادة
  

    . آل منهما مانع من السجود،طول الفصل، والخروج من المسجد  : وقيل
  

د       . أنه يسجد وإن خرج من المسجد، وتباعد  : وعن أحمد رواية أخري إن تحدي ر، ف ذا هو األظه وهو قول للشافعي، وه
ه     يس ل ذلك بالمكان أو بزمان، ال أصل له في الشرع، ال سيما إذا آان الزمان غير مضبوط، فطول الفصل وقصره ل

رق ا         م يف ل شرعي، ول ك دلي ى ذل دل عل م ي دليل الشرعي في السجود     حد معروف في عادات الناس لُيْرجع إليه، ول ل
ى        لم إل ه وس والبناء بين طول الفصل وقصره،وال بين الخروج من المسجد والمكث فيه بل قد دخل هو صلى اهللا علي

دم    / منزله  ا تق اس، آم ائر                . وخرج السرعان من الن اء س ع بن م يمن ك السالم ل م أن ذل د عل ذلك شرع فق رد ب م ي و ل ول
ا ـ مع         : فإما أن يقال  . وإن ترآهما عمًدا  . سهو يسجدان متى ما ذآرهمافكذلك سجدتا ال  . الصالة عليها يسجدهما ـ أيًض

ا يشترط مع           ا ليست شرًطا، آم المواالة فيه ا، ف ى أن يفعله إثمه بالتأخير، آما تفعل جبرانات الحج، وهي في ذمته إل
اق ال   . القدرة في الرآعات ا        فلو سلم من الصالة عمًدا، بطلت صالته باتف ادة واحدة له ها عب اس؛ ألن الصالة في نفس ن

ل      د التحل تحليل وتحريم، بخالف السجدتين بعد السالم فإنهما يفعالن بعد تحليل الصالة، آما يفعل طواف اإلفاضة بع
    . األول

  
ا          : وإما أن يقال ين رآع المواالة ب ذر، آالنسيان والعجز، آ ا تسقط بالع   . ت الصالة المواالة شرط فيها مع القدرة، وإنم

ا              ط، وأمر بهم م يشرع فصلهما عن الصالة إال بالسالم فق وعلى هذا، فمتى أخرهما لغير عذر بطلت صالته، إذا ل
ا تبطل     عقب السالم، فمتى تكلم عمًدا، أو قام، أو غير ذلك مما يقطع التتابع عالمًا عامدًا بال عذر، بطلت صالته، آم

    . إذا ترك السجدتين قبل السالم
  

  في التكبير والتشهد و التسليم في سجود السهو:  فصل
  

ة       ن ُبَحين ي الصحيحين في حديث اب ر في آل           : فأما التكبير في سجود السهو، فف م صالته سجد سجدتين، يكب ا أت فلم
ا          ل السالم، وأم ذا في السجود قب وس، ه سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجل

    : ديث ذي اليدين الذي في الصحيحين عن أبي هريرة قالبعده، فح
  

فصلى رآعتين وسلم، ثم آبر وسجد، ثم آبر فرفع، ثم آبر وسجد، ثم آبر فرفع، والتكبير قول عامة أهل العلم، ولكن 
    : تنازعوا في التشهد والتسليم على ثالثة أقوال



 

ا تشهد وال ت      : فروي عن أنس والحسن وعطاء   يس فيهم ه ل ه          أن تالوة؛ ألن بيها بسجـود ال ه تش ذا قال ال ه ليم، ومن ق س
لم            ه وس ي صلى اهللا علي ه عن النب ل أحد في م ينق ه ل سجـود مفـرد، فلم يكن فيـه تشهـد وال تسليم، آسجـود التالوة، فإن

ه ال           : وقال أحمد  . تسليًما، وآذلك قال أحمد وغيره ى أن و، وجمهور السلف عل ا ه ليم فال أدري م ا التس ه،    أم ليم في تس
    . جعله صالة، وأضعف منه من أثبت فيه التشهد قياًسا/ ومن أثبت التسليم فيه أثبته قياًسا، وهو قياس ضعيف؛ ألنه 

  
م               : والقول الثاني اس والنخعي والحك ن عب ذا مروي عن اب د السالم، وه لم إذا سجدهما بع أن فيهما تشهد يتشهد ويس

    . وأحمد وأصحاب الرأي وحماد والثوري واألوزاعي والشافعي
  

وت    : فيهما تسليم بغير تشهد، وهو قول ابن سيرين، قال ابن المنذر  : والثالث التسليم فيهما ثابت من غير وجه، وفي ثب
    . التشهد نظر، وعن عطاء إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل

  
ذه          ويحتمل أال يجب التشهد؛ ألن ظاهر الحديثين األ  : قال أبو محمد ر تشهد، وهي أصح من ه لم من غي ه س ولىن أن

    . الرواية؛ وألنه سجود مفرد فلم يجب له تشهد، آسجود التالوة
  

ران    : قلت ي الصحيحين من      . أما التسليم فيهما، فهو ثابت في األحاديث الصحيحة، حديث ابن مسعود، وحديث عم فف
ه      : قال إبراهيم : اهللا عليه وسلم صلى رسول اهللا صلى  : قال  : حديث ابن مسعود آما تقدم ل ل لم قي ا س   : زاد أو نقص، فلم

ال     : قالوا  )  ؟ وما ذاك (   : قال  ؟ يا رسول صلى اهللا عليه وسلم أحدث في الصالة شيء ذا، ق ذا وآ ه،     : صليت آ ي رجلي فثن
    . الحديث .  .  . واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه

  
    : وفي الصحيحين ـ أيضا ـ من حديث عمران بن حصين قال/
  

لم    م س رة           . فصلى رآعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ث ي هري ا روي حديث أب ن سيرين لم د ب ذلك ذآر محم ال   . وآ   : ق
ين سجود               : وثبت أن عمران بن حصين قال اتين وب ين ه رق ب ة، والف روي إال عن ثق ان ي ا آ ن سيرين م ثم سلم، واب

ل            : لتالوةا ا تحلي نقص الصالة، فجعل لهم ابرتين ل ا ج ة، وجعلت ام رآع أن هاتين صالة، وأنهما سجدتان وقد أقيمتا مق
    ) مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (   : آما قال  . وهذه هي الصالة  . آما لهما تحريم

  
ن عم      ان اب و خضوع، وآ ان في           وأما سجود التالوة، فه ن عف ان ب ر وضوء، وعن عثم ى غي ره يسجدون عل ر وغي

ال  جدة ق مع الس ائض تس ال    : الح يب، ق ن المس عيد ب ال س ذلك ق ها، وآ ومئ برأس ول  : ت ك سجدت  : ويق م ل ال   . الله وق
لم                   : الشعبي ه وس د سجد رسول صلى اهللا علي ه، وق ان وجه ر وضوء يسجد حيث آ ى غي من سمع السجدة وهو عل

لم، وسجد سحرة فرعون        وسجد معه ال افر والمس ه الك س، ففعل يس      . مسلمون والمشرآون والجن واإلن ذا، فل ى ه وعل
    . بداخل في مسمى الصالة

  
ان       ذا آ ل؛ وله ريم وتحلي ا تح ي صالة فيه ن ه رد، لك ام مج ا قي ازة، فإنه بهان صالة الجن جود يش جدتا الس ن س ولك

د في إحدي        ورخص ابن عباس في التيمم / الصحابة يتطهرون لها، ة وأحم ي حنيف ول أب لها إذا خشي الفوات، وهو ق
ام، ال    ع لإلم الروايتين، وهي آسجدتي السهو يشترط لها استقبال الكعبة واالصطفاف، آما في الصالة، والمؤتم فيه تب

م               م يسجد وإن ل ر من أهل العل د آثي ه عن تالوة فإن يسجد  يكبر قبله، وال يسلم قبله،آما في الصالة، بخالف سجود ال
    . القارئ

  
د                 : والحديث الذي يروى ه أحم و سجدت لسجدنا، من مراسيل عطاء، وهو من أضعف المراسيل، قال ا فل إنك إمامن

ره ال  . وغي ن ق تمعون      : وم ون المس ترط أن يك ال يش ه، ف ل وج ن آ ه م ا ب ه مؤتًم م يجعل جد، ل جد إال إذا س ه ال يس إن
أموم     يسجدون جميًعا صًفا، آما يسجدون خلف اإلم ا في الصالة، وللم ام للسهو، وال يشترط أن يكون اإلمام إمامه آم

ل   ى            : أن يرفع قبل إمامه، فعلم أنه ليس بمؤتم به في صالة، وإن قي ام المؤمن عل ر صالة، آائتم ه في غي ؤتم ب ه م إن
    . الدعاء بالداعي، وائتمام المستمع بالقارئ

  
  
  



 

  التشهد في سجدتي السهو: فصل  
  

ه    : هد في سجدتي السهو، فاعتمد من أثبته على ما روي من حديث عمران بن حصينوأما التش أن النبي صلى اهللا علي
    . حديث حسن غريب  : فسهي، فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وقال/ وسلم صلى بهم،

  
إن رسول           . آونه غريًبا يقتضي أنه ال متابع لمن رواه، بل قد انفرد به  : قلت ذا، ف ل ه ذا الحديث في مث وهي ه وهذا ي

ا، وفي             ا صلى خمًس ن مسعود لم ا في حديث اب رة، آم ر م صلى اهللا عليه وسلم قد ثبت عنه أنه سجد بعد السالم غي
حديث أبي هريرة، وحديث ذي اليدين، وعمران بن حصين لما سلم، سواء آانت قضيتين أو قضية واحدة، وثبت عنه 

م يسجد سجدتين        (   : أنه قال لم، ث م يس ه ث تم علي ي       .  ) إذا شك أحدآم في صالته فليتحر الصواب، فلي ال في حديث أب وق
، وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، وال في  ) فإذا وجد أحدآم ذلك فليسجد سجدتين (   : هريرة الصحيح

السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين،  أنه يتشهد بعد   : األحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول
ه          . أو أطول ك من ذآر أن ذآر ذل د تشهد ل ومثل هذا مما يحفظ ويضبط، وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو آان ق

ى ذآر السالم        داعي إل وي من ال ك أق ع       . سجد، وآان الداعي إلى ذآر ذل د الخفض والرف ر عن ذه     . وذآر التكبي إن ه ف
    . أقوال خفيفة والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا وال ينقلون هذا

  
لم،  / وهذ التشهد عند من يقول به آالتشهد األخير، فإنه يتعقبه السالم  فتسن معه الصالة على النبي صلى اهللا عليه وس

ه ذآر      والدعاء، آما إذا صلى رآعتي الفجر، أو رآعة الوتر وتشهد، ثم الذي في الصحي يس في ران ل ح من حديث عم
التشهد، فانفراد واحد بمثل هذه الزيادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها يضعف أمرها، ثم هذا المنفرد بها يجب  

    ؟ أن ينظر لو انفرد بحديث، هل يثبت أنه شريعة للمسلمين
  

م يشرع ف        ة ذات رآوع وسجود، ل أم        وأيًضا، فالتشهد إنما شرع في صالة تام ا ب رأ فيه ه يق ازة، مع أن ي صالة الجن
فإذا لم يشرع في صالة فيها قراءة، وليست برآوع وسجود، فكذلك في صالة     . القرآن، وسجدتا السهو ال قراءة فيهما
    . ليس فيها قيام وال قراءة وال رآوع

  
ال د يق ا يتش     : وق ل إنم لب، ب جدتي الصُّ ب س روًعا عق و مش يس ه ع، فل ى أو أنف ه أول ل  إن د آ ين، ال بع د رآعت هد بع

ى             أال يتشهد عقب سجدتي السهو أول ة، ف ة تام ا رآع د حصل بهم   . سجدتين، فإذا لم يتشهد عقب سجدتي الصلب، وق
ه      (   : آما قال صلى اهللا عليه وسلم  . وذلك أن عامة سجدتي السهو أن يقوما مقام رآعة فعتا ل ا ش فإن آان قد صلى خمس

ام ان صلى لتم يطان صالته، وإن آ ا للش ا ترغيًم رآعتين ) آانت ة ال آ ا آرآع ا  . ، فجعلهم ة متصلة بغيره   . وهي رآع
و    / ليست آرآعة الوتر المستقلة بنفسها، ولهذا وجبت فيها المواالة أن يسجدهما عقب السالم،    ا، فه د تأخيرهم ال يتعم

    . عيد بعد السالمآما لو سجدهما قبل السالم، وقبل السالم ال يعيد التشهد بعدها، فكذلك ال ي
  

ا شرع     ل إنم وألن المقصود أن يختم صالته بالسجود ال بالتشهد، بدليل أن السجود قبل السالم لم يشرع قبل التشهد، ب
ك        . بعد التشهد فعلم أنه جعل خاتًما للصالة، ليس بعده إال الخروج منها ر ذل دعاء يقتضي تكري وألن إعادة التشهد وال

ا،    م يكن                مع قرب الفصل بينهم دهما تشهد ل ان بع و آ ه ل ل السالم وألن ه إذا سجد قب ك مشروًعا، آإعادت م يكن ذل فل
    . المشروع سجدتين

  
ادة التشهد     والنبي صلى اهللا عليه وسلم إنما أمر بسجدتين فقط ال بزيادة على ذلك، وسماهما المرغمتين للشيطان، فزي

ومعلوم أنه ال افتتاح لهما، بل يكبر للخفض، ال يكبر   . رة اإلحرامبعد السجود آزيادة القراءة قبل السجود، وزيادة تكبي
وهو قاعد، فعلم أنهما داخلتان في تحريم الصالة، فيكونان جزًءا من الصالة، آما لو سجدهما قبل السالم فال يختصان 

    . كون عند الخروجبتشهد، ولكن يسلم منهما؛ ألن السالم األول سقط، فلم يكن سالًما منهما، فإن السالم إنما ي
  

ه السنة          ا وردت ب رق، آم ا، لكن الصواب الف وقد نفي بعض الصحابة والتابعين السالم منهما، آما أنه ال تحريم لهم
    . الصحيحة، واهللا أعلم

  
د، وآمل صالته                  م يقع ام، فسبح بعضهم، فل ة فسهي عن التشهد، وق وسئل ـ رحمه اهللا ـ عمن صلى بجماعة رباعي

    ؟ لو قعد بطلت صالته، فأيهما على الصواب  : آان ينبغي إقعاده، وقال آخرون  : قال جماعةوسجد وسلم، ف



 

    : فأجاب
  

ذا          ل، هك ا فع د أحسن فيم ل السالم، فق أما اإلمام الذي فاته التشهد األول حتى قام، فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قب
  صح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  
والن       : ومن قال  . له أن يقعد أخطأ، بل الذي فعله هو األحسنومن قال، آان ينبغي  ه ق ذا في لو رجع بطلت صالته، فه

    : للعلماء
  

    . لو رجع بطلت صالته، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في رواية  : أحدهما
  

    . إذا رجع قبل القراءة، لم تبطل صالته، وهي الرواية المشهورة عن أحمد، واهللا أعلم  : والثاني
  

    ؟ فهل يقومون معه أم ال  . وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن إمام قام إلى خامسة، فسبح به فلم يلتفت لقولهم، وظن أنه لم يسه
  

    : فأجاب
  

م، أو               لم به ى يس ه حت ل ينتظرون ابعوه، ب م أن يت م ال ينبغي له إن قاموا معه جاهلين، لم تبطل صالتهم، لكن مع العل
    . واهللا أعلم  . حسنيسلموا قبله، واالنتظار أ

  
  باب صالة التطوع 

  
    ؟ أيما طلب القرآن أو العلم أفضل  : سئل شيخ اإلسالم 
  

    : فأجاب
  

ا ال يجب من              ى حفظ م دم عل و مق ه، فه ا نهى اهللا عن ه، وم أما العلم الذي يجب على اإلنسان عينا آعلم ما أمر اهللا ب
    . ي مستحب، والواجب مقدم على المستحبالقرآن، فإن طلب العلم األول واجب، وطلب الثان

  
وهو ـ أيًضا ـ مقدم     . وهو إما باطل، أو قليل النفع  : وأما طلب حفظ القرآن، فهو مقدم على آثير مما تسميه الناس علًما

في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من األصول والفروع، فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه األوقات 
رهم حيث يشتغل      أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، بخالف ما يفعله آثير من أهل البدع من األعاجم وغي

ه،     / أحدهم بشيء من فضول العلم، من الكالم، أو الجدال،  اج إلي ذي ال يحت د ال والخالف، أو الفروع النادرة، أو التقلي
رآن      أو غرائب الحديث التي ال تثبت، وال ينتفع بها، رك حفظ الق وآثير من الرياضيات التي ال تقوم عليها حجة، ويت

    . الذي هو أهم من ذلك آله، فالبد في مثل هذه المسألة من التفصيل
  

دين، واهللا ـ      م، وال والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه، والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه، لم يكن من أهل العل
    . سبحانه ـ أعلم

  
    ؟ أيهما أفضل وأآثر أجًرا  : ل عن تكرار القرآن والفقهوسئ

  
    : فأجاب

  
إن    . الحمد هللا، خير الكالم آالم اهللا، وخير الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم وآالم اهللا ال يقاس به آالم الخلق، ف

    . فضل القرآن على سائر الكالم آفضل اهللا على خلقه
  

ره،              وأما األفضل في حق الشخص،  م غي ى تعل اج إل رآن وهو محت ان يحفظ الق إن آ ه، ف ه، ومنفعت و بحسب حاجت فه



 

ه،      ا يكفي رآن م فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار التالوة التي ال يحتاج إلى تكرارها، وآذلك إن آان حفظ من الق
    . وهو محتاج إلى علم آخر

  
نيه، فتعلمه لما يفهمه من معاني القرآن أفضل من تالوة ما وآذلك إن آان قد حفظ القرآن، أو بعضه، وهو ال يفهم معا

    . ال يفهم معانيه
  

دبره،   وأما من تعبد بتالوة الفقه، فتعبده بتالوة القرآن أفضل، وتدبره لمعاني القرآن أفضل من تدبره لكالم ال يحتاج لت
    . واهللا أعلم

  
ار          أيما أفضل له تالوة الـقرآن مع  : وسئل عمن يحفظ القرآن تغفار واألذآ ا عداه من االس أمن النسيان أو التسبيح وم

ي     ا ورد ف ه بم ع علم ات م ائر األوق ي س الحات [ ف ات الص ل [ ، و ] الباقي اهللا  [ ، و ] التهلي وة إال ب ول وال ق يد  [ ، و ] ال ح س
    ؟  ] وسبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم [ ،  ] االستغفار

  
    : فأجاب

  
د هللا،  ى أصلين  الحم ي عل ا مبن ألة ونحوه ذه المس رآن أفضل من جنس    : جواب ه الوة الق فاألصل األول أن جنس ت

األذآار، آما أن جنس الذآر أفضل من جنس الدعاء، آما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن النبي صلى اهللا عليه 
    .  ) سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أآبر  : أفضل الكالم بعد القرآن أربع ـ وهن من القرآن ـ (   : وسلم أنه قال

  
من شغله قراءة القرآن عن ذآري ومسألتي، أعطيته  (   : وفي الترمذي عن أبي سعيد عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال/

ه       ) أفضل ما أعطي السائلين ي صلى اهللا علي ذي سأل النب ال  ، وآما في الحديث الذي في السنن في ال لم فق ي ال    : وس إن
ال   . أستطيع أن آخذ شيًئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صالتي ل  (   : ق ر     : ق ه إال اهللا، واهللا أآب ؛  ) سبحان اهللا، وال إل

    . والبدل دون المبدل منه  . ولهذا آانت القراءة في الصالة واجبة، فإن األئمة ال تعدل عنها إلى الذآر إال عند العجز
  
و أفضل،       و ى الحال األآمل فه أيًضا، فالقراءة تشترط لها الطهارة الكبرى، دون الذآر والدعاء، وما لم يشرع إال عل

لم  ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق راءة، آم ن مجرد الق ان، آانت أفضل م ا الطهارت ترط له ا اش ا أن الصالة لم   : آم
    . ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن الصالة  .  ) ةاستقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصال ( 

  
رآن ال يمسه إال طاهر    ة من             . وأيًضا، فما يكتب فيه الق راءة أفضل، لكن طائف ى أن الق اء عل اع العلم د حكي إجم وق

د في        . الشيوخ رجحوا الذآر و حام ك أب ه ومنهم من زعم أنه أرجح في حق المنتهي المجتهد، آما ذآر ذل نهم    . آتب وم
    . هو أرجح في حق المبتدئ السالك، وهذا أقرب إلى الصواب  : من قال

  
    : أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل من ذلك وهو نوعان  : وتحقيق ذلك يذآر في األصل الثاني، وهو/
  

    . ما هو مشروع لجميع الناس  : أحدهما
  

ل    : أما األول فمثل أن يقترن إما بزمان أو بمكان، أو عمل يكون أفضل   . ال الناسما يختلف باختالف أحو  : والثاني مث
ان،         ذا الزم دعاء أفضل في ه ذآر وال راءة وال ما بعد الفجر والعصر، ونحوهما من أوقات النهى عن الصالة؛ فإن الق

ا ي نهى عن الصالة فيه ة الت ذلك األمكن رة فال  : وآ ل والمقب ام وأعطان اإلب ذلك آالحم ا أفضل، وآ دعاء فيه ذآر وال
القراءة والذآر في حقه أفضل، فإذا آره األفضل في حال حصول مفسدة،        : الذآر في حقه أفضل، والمحدث  : الجنب

    . آان المفضول هناك أفضل، بل هو المشروع
  

ال   ه ق ا أو     نهيت  (   : وآذلك حال الرآوع والسجود، فإنه قد صح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن رآن راآًع رأ الق أن أق
م   اء      .  ) ساجًدا، أما الرآوع، فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لك د اتفق العلم وق

ان في مذهب             ا وجه ولين، هم ى ق ذلك، عل ازعوا في بطالن الصالة ب على آراهة القراءة في الرآوع والسجود، وتن
ا   / فا للقرآن وتعظيًما له أال يقرأ في اإلمام أحمد، وذلك تشري ازة، وآم حال الخضوع والذل، آما آره أن يقرأ مع الجن



 

    . آره أآثر العلماء قراءته في الحمام
  

ره    لم وأم ه وس ي صلى اهللا علي ل النب روع بفع دعاء المش ال ال و ح هد ه د التش ا بع و    . وم ل ه ه أفضل، ب دعاء في وال
ذآر، و راءة وال ارالمشروع، دون الق د رمي الجم ة وعن ة ومزدلف ذلك الطواف وبعرف ذآر   : آ و ال اك ه المشروع هن

    . على قولين مشهورين  ؟ وقد تنازع العلماء في القراءة في الطواف هل تكره أم ال تكره  . والدعاء
  

رآن           : والنوع الثاني ا عاجًزا عن أصله، آمن ال يحفظ الق وال يستطيع   أن يكون العبد عاجًزا عن العمل األفضل، إم
ى فعل             ه عل ال مع قدرت ى وجه الكم ه عل لم، أو عاجًزا عن فعل حفظه آاألعرابي الذي سأل النبي صلى اهللا عليه وس

ر عن           : ومن هنا قال من قال  . المفضول على وجه الكمال د يخب إن الواحد من هؤالء ق رآن، ف إن الذآر أفضل من الق
نهم     . حاله ارفين م ة            وأآثر السالكين بل الع ق؛ إذ المعرف ا للخل ًرا عاًم ذآر أم ه ووجده، ال ي ا ذاق ر أحدهم عم ا يخب إنم

وة           . تقتضي أموًرا معينة جزئية، والعلم يتناول أمًرا عاًما آليا ه، وق اع قلب ذآر من اجتم فالواحد من هؤالء يجد في ال
رآن ال       ما ال يجده في    : إيمانه، واندفاع الوسواس عنه، ومزيد السكينة، والنور، والهدي رأ الق ل إذا ق رآن، ب راءة الق ق

رآن      / يفهمه أو ال يحضر قلبه وفهمه، ويلعب عليه الوسواس  راءة الق ه في ق والفكر، آما أن من الناس من يجتمع قلب
ان أفضل يشرع لكل أحد       وفهمه وتدبره ما ال يجتمع في الصالة، بل يكون في الصالة بخالف ذلك، وليس آل من آ

    . أن يفعل ما هو أفضل له بل آل واحد يشرع له
  

ان جنس الصدقة أفضل     اس من يكون       . فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعكس، وإن آ ومن الن
ه       . الحج أفضل له من الجهاد آالنساء، وآمن يعجز عن الجهاد، وإن آان جنس الجهاد أفضل ي صلى اهللا علي ال النب ق

    . ونظائر هذا متعددة  ) فالحج جهاد آل ضعي (   : وسلم
  

األذآار المشروعة في أوقات معينة ـ   : إذا عرف هذا فيقال  . إذا عرف هذان األصالن، عرف بهما جواب هذه المسائل
ا       لم فيم ه وس ي صلى اهللا علي مثل ما يقال عند جواب المؤذن هو أفضل من القراءة في تلك الحال، وآذلك ما سنه النب

ره يقال عند الصباح وا ا          . لمساء، وإتيان المضجع هو مقدم على غي ه أفضل إن أطاقه القراءة ل ل ف ام من اللي ا إذا ق وأم
ُم    {   : وإال فليعمل ما يطيق، والصالة أفضل منهما؛ ولهذا نقلهم عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة فقال َك َيْعَل ِإنَّ َربَّ

ن ُتْحصُ     َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمن ُثُلَثِي اللَّْي َم َأن لَّ اَر َعِل َل َوالنََّه اَب  ِل َوِنْصَفُه َوُثُلَثُه َوَطاِئَفٌة مَِّن الَِّذيَن َمَعَك َواللَُّه ُيَقدُِّر اللَّْي وُه َفَت
    . ، واهللا أعلم ] 20 : المزمل [ اآلية   } عليُكْم َفاْقَرُؤوا َما َتَيسََّر ِمَن اْلُقْرآِن

  
    ؟ قرآن الذي ال يعمل، أو العابدأيما أفضل قارئ ال  : وسئل

  
    : فأجاب

  
    . إن آان العابد يعبد بغير علم، فقد يكون شًرا من العالم الفاسق، وقد يكون العالم الفاسق شًرا من

  
الم الفاسق حسنات     وإن آان يعبد اهللا بعلم فيؤدي الواجبات، ويترك المحرمات، فهو خير من الفاسق، إال أن يكون للع

    . واهللا أعلم  . سيئاته، بحيث يفضل له منها أآثر من حسنات العابد تفضل على
  

    ؟ وهل تكره القراءة عند الصالة غير الفرض أم ال  ؟ أيما أفضل استماع القرآن أم صالة النفل  : وسئل
  

    : فأجاب
  

بي صلى اهللا عليه وسلم خرج من آان يقرأ القرآن والناس يصلـون تطوًعا فليس له أن يجهر جهًرا يشغلهم به؛ فإن الن
ه       (   : وهم يصلون من السحر فقال/ على أصحابه  اجي رب م ين اس، آلك ا الن ا أيه ى بعض في         . ي فال يجهر بعضكم عل

اس، واهللا               .  ) القراءة بعض الن راءة وسماعها أفضل ل د تكون الق ة، لكن ق ة أفضل في الجمل والقراءة في الصالة النافل
    . أعلم

  
  



 

    ؟ الصالة،أم القراءة  : أيما أفضل إذا قام من الليل  : وسئل 
  

    : فأجاب
  

استقيموا ولن تحصوا، واعلموا  (   : وقد قال  . بل الصالة أفضل من القراءة في غير الصالة، نص على ذلك أئمة العلماء
ى الوضوء إال مؤمن    دب        .  ) أن خير أعمالكم الصالة، وال يحافظ عل ه نشاط وت راءة دون   لكن من حصل ل م للق ر، وفه

    . الصالة، فاألفضل في حقه ما آان أنفع له
  

    ؟ هل األفضل له قراءة القرآن أم الذآر والتسبيح  : وسئل عن رجل أراد تحصيل الثواب
  

    : فأجاب
  

قراءة القرآن أفضل من الذآر، والذآر أفضل من الدعاء من حيث الجملة، لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل  
    . في بعض األحوال، آما أن الصالة أفضل من ذلك آله

  
ة ـ هي أفضل من        ومع هذا، فالقراءة والذآر والدعاء ـ في أوقات النهي عن الصالة آاألوقات الخمسة، ووقت الخطب

    . الصالة، والتسبيح في الرآوع والسجود أفضل من القراءة، والتشهد األخير أفضل من الذآر
  

ه، ووجود            وقد يكون بعض النا ه، وانشراح صدره ل ه علي اع قلب ا الجتم ه، إم ر بحسب حال س انتفاعه بالمفضول أآث
ه    قوته له، مثل من يجد ذلك في الذآر أحياًنا دون القراءة، فيكون العمل الذي أتي به على الوجه الكامل أفضل في حق

ذا    ان جنس ه د يكون     . من العمل الذي يأتي به على الوجه الناقص، وإن آ ا       وق الرجل عاجًزا عن األفضل فيكون م
    . واهللا أعلم  . يقدر عليه في حقه أفضل له

  
م                : وسئل ـ رحمه اهللا  ة، فيحصل له اس يصلون في المسجد السنة أو التحي القراءة، والن يمن يجهر ب يدنا ف ول س ما يق
    ؟ فهل يكره جهر هذا بالقراءة أم ال  . بقراءته جهًرا أذي

  
    : فأجاب

  
ؤذيهم               ليس ألح ره يصلي في المسجد، وهو ي ان غي ر الصالة، إذا آ القراءة ال في الصالة، وال في غي د أن يجهر ب

القراءة     ال   . بجهره، بل قد خرج النبي صلى اهللا عليه وسلم على الناس وهم يصلون في رمضان، ويجهرون ب ا   (   : فق ي
    ) اءةأيها الناس، آلكم يناجي ربه، فال يجهر بعضكم على بعض في القر

  
    . ليس ألحد أن يجهر بالقراءة، بحيث يؤذي غيره آالمصلين  : وأجاب ـ أيًضا ـ رحمه اهللا تعالى ـ

  
    ؟ وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن القيام للمصحف وتقبيله، وهل يكره ـ أيًضا ـ أن يفتح فيه الفأل

  
    : فأجاب

  
أثورً   يًئا م ل المصحف         الحمد هللا، القيام للمصحف وتقبيله ال نعلم فيه ش د عن تقبي ام أحم د سئل اإلم   . ا عن السلف، وق

  : أنه آان يفتح المصحف، ويضع وجهه عليه، ويقول  : ما سمعت فيه شيًئا، ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل  : فقال
هم لبعض، اللهم ولكن السلف ـ وإن لم يكن من عادتهم القيام له ـ فلم يكن من عادتهم قيام بعض  .  . آالم ربي  . آالم ربي

    . إال لمثل القادم من مغيبه ونحو ذلك
  

ا يعلمون     : ولهذا قال أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآانوا إذا رأوه لم يقوموا، لم
    . ونيقومون إال حيث آانوا يقوم/ واألفضل للناس أن يتبعوا طريق السلف في آل شيء فال   . من آراهته لذلك

  



 

وا محسنين في        : فقد يقال  . فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض لو ترآوا القيام للمصحف ـ مع هذه العادة ـ لم يكون
ام،      ذي هو أحق بالقي ذلك، وال محمودين، بل هم إلى الذم أقرب، حيث يقوم بعضهم لبعض، وال يقومون للمصحف ال

ا ال يجب      ه م ه وتعظيم ره  حيث يجب من احترام اس يمس بعضهم           . لغي رآن إال طاهر، والن ى ينهى أن يمس الق حت
د ذآر من ذآر من             ك، وق ر ذل يس في غي ا ل بعضًا مع الحدث، ال سيما وفي ذلك من تعظيم حرمات الّله وشعائره م

    . الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذآر مقرر له غير منكر له
  

ى       . قل عن السلف فيه شيء، وقد تنازع فيه المتأخرونوأما استفتاح الفأل في المصحف، فلم ين و يعل وذآر القاضي أب
ذآر عن ابن بطة أنه فعله، وذآر عن غيره أنه آرهه، فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول اهللا صلى اهللا     : فيه نزاعا

    . عليه وسلم، فإنه آان يحب الفأل ويكره الطيرة
  

ا    : ًا أو يعزم عليه متوآال على الّله، فيسمع الكلمة الحسنة التي تسرهوالفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمر مثل أن يسمع ي
ي في سفر الهجرة        . نجيح، يا مفلح، يا سعيد، يا منصور، ونحو ذلك ا لق ال  / آم ا اسمك   (   : رجال فق ال   )  ؟ م دة   : ق   . بري

    ) يا أبا بكر، برد أمرنا (  : قال
  

ة   وأما الطيرة بأن يكون ق ة مكروه ح،        : د فعل أمًرا متوآًال على اهللا، أو يعزم عليه، فيسمع آلم ا يفل تم، أو م ا ي ل م مث
يا رسول   : قلت  : آما في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي قال  . فيتطير ويترك األمر، فهذا منهي عنه  . ونحو ذلك

فنهى النبي صلى اهللا عليه وسلم أن تصد    .  ) فسه فال يصدنكمذلك شيء يجده أحدآم في ن (   : اهللا، منا قوم يتطيرون، قال
ا يسلك مسلك االستخارة هللا، والتوآل       الطيرة العبد عما أراد، فهو في آل واحد من محبته للفأل وآراهته للطيرة، إنم

ة ناهية له عن الفعل، عليه، والعمل بما شرع له من األسباب، لم يجعل الفأل آمًرا له، وباعًثا له على الفعل، وال الطير
ين        األزالم في آيت ام ب د حرم اهللا االستقس وإنما يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون باألزالم، وق
ى         وا عل د َعلَُّم ك، وق ر ذل من آتابه، وآانوا إذا أرادوا أمًرا من األمور أحالوا به قداًحا مثل السهام أو الحصي، أو غي

ل       . ر، وعلى هذا عالمة الشر، وآخر غفلهذا عالمة الخي وا، وإذا خرج الغف ذا ترآ فإذا خرج هذا فعلوا، وإذا خرج ه
    . أعادوا االستقسام

  
ه حروف         وب علي ورق المكت وح والخشب، وال فهذه األنواع التي تدخل في ذلك ـ مثل الضرب بالحصي والشعير والل

اب       الشعر، أو نحو ذلك مما يطلب/ أبجد، أو أبيات من  ا من ب ا؛ ألنه به الخيرة فيما يفعله الرجل ويترآه ـ ينهى عنه
ا              ين م ي تب ة الشرعية الت وق، واالستدالل باألدل الق، واستشارة المخل ه استخارة الخ االستقسام باألزالم، وإنما يسن ل

    . يحبه اهللا ويرضاه، وما يكرهه وينهى عنه
  

ه           : عله العبدوهذه األمور تارة يقصد بها االستدالل على ما يف ا يكون في ى م ارة االستدالل عل ر أم شر، وت هل هو خي
    . وآًال غير مشروع، واهللا ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم  . نفع في الماضي والمستقبل

  
    : وقال شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ـ رحمه اهللا

  
  آثرة الرآوع والسجود أو طول القيام؟  : أيما أفضل :فصل 
  

    : وقد ذآر عن أحمد في ذلك ثالث روايات  . آثرة الرآوع والسجود أو طول القيام  : أيما أفضلتنازع الناس، 
  

    . أن آثرة الرآوع والسجود أفضل، وهي التي اختارها طائفة من أصحابه  : إحداهن
  

    . أنهما سواء  : والثانية
  

    . أن طول القيام أفضل، وهذا يحكي عن الشافعي  : والثالثة
  
    : هذه المسألة لها صورتان  : ولفنق
  



 

أيما أفضل، هذا أم تكثير الرآوع والسجود مع تخفيف /  : أن يطيل القيام، مع تخفيف الرآوع والسجود، فيقال  : إحداهما
    . ويكون هذا قد عدل بين القيام، وبين الرآوع والسجود، فخفف الجميع  ؟ القيام

  
ة  ل القيام،ف  : والصورة الثاني ال  أن يطي جود فيق وع والس ه الرآ ل مع وع      : يطي ن الرآ ر م ذا أم أن يكث ل، ه ا أفض أيم
ا                  . والسجود والقيام ل الصالة قياًم ا أفضل، تطوي وعين، لكن أيم ام والرآوع والسجود في الن ين القي د عدل ب ذا ق وه

ا ثالث       ره فيه د وغي و محم ره     ورآوًعا وسجوًدا، أم تكثير ذلك مع تخفيفها، فهذه الصورة ذآر أب ات، وآالم غي رواي
    . يقتضي أن النزاع في الصورة األولى أيًضا

  
ل      : والصواب في ذلك أن الصورة األولى ـ تقليل الصالة مع آثرة الرآوع والسجود، وتخفيف القيام ـ أفضل من تطوي

ل اهللا صلى اهللا  ومن فضل تطويل القيام احتجوا بالحديث الصحيح أن رسو    . القيام وحده مع تخفيف الرآوع والسجود
ان مع       .  ) طول القنوت (   : فقال  ؟ أي الصالة أفضل  : عليه وسلم سئل ام، وإن آ وظنوا أن المراد بطول القنوت طول القي

ال لمن أطال السجود         . تخفيف الرآوع والسجود، وليس آذلك ادة والطاعة، ويق ه قانت    : فإن القنوت هو دوام العب   . إن
، فجعله قانًتا في حال    ] 9  : الزمر [   } مَّْن ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِّهَأ {   : قال تعالى

    . السجود، آما هو قانت في حال القيام، وقدم السجود على القيام
  
ام،     ] 64  : الفرقان [   } ِلَربِِّهْم ُسجًَّدا َوِقَياًما َوالَِّذيَن َيِبيُتوَن {   : وفي اآلية األخري قال/ ره بلفظ القي ، ولم يقل قنوًتا، فالقيام ذآ

  . ، فالقائم قد يكون قانًتا، وقد ال يكون، وآذلك الساجد  ] 238  : البقرة [   } َوُقوُموْا ِلّلِه َقاِنِتيَن {   : وقال تعالى  . ال بلفظ القنوت
ام      فالنبي صلى اهللا  وت في حال السجود، وحال القي   . عليه وسلم بين أن طول القنوت أفضل الصالة، وهو يتناول القن

ا        ا ورآوًع ا قياًم ى من تكثيره وهذا الحديث يدل على الصورة الثانية، وأن تطويل الصالة قياًما ورآوًعا وسجوًدا أول
ى    وسجوًدا؛ ألن طول القنوت يحصل بتطويلها ال بتكثيرها، وأما تفضي ل طول القيام مع تخفيف الرآوع والسجود عل

    : فإن جنس السجود أفضل من جنس القيام، من وجوه متعددة  . تكثير الرآوع والسجود فغلط
  

ة،            : أحدها ادة إال بالني ام ال يكون عب ادة هللا وحده، والقي ى وجه العب أن السجود بنفسه عبادة، ال يصلح أن يفعل إال عل
    . أمور دنياه، وال ينهى عن ذلك فإن اإلنسان يقوم في

  
أن الصالة المفروضة البد فيها من السجود، وآذلك آل صالة فيها رآوع البد فيها من سجود،ال يسقط السجود  : الثاني

ي              ة ف ى الراحل الة عل ا،وفي الص وع دائًم ي التط قط ف ام فيس الة،وأما القي اد الص و عم ن األحوال،فه ال م ا بح فيه
قط ا فر،وآذلك يس ا،آما     الس ه جالًس أموم إذا صلى إمام ن الم ذلك ع ن المريض،وآ رض ع ي الف ام ف ه / لقي اءت ب ج
    . األحاديث الصحيحة

  
أموم في بعض األحوال، والسجود ال                : وسواء قيل ام عن الم د سقط القي ة، أو مخصوص بالرسول، فق ام لألم إنه ع

ي من    ه أت اء برأسه، وهو سجود        يسقط ال عن قائم وال قاعد، والمريض إذا عجز من إيمائ ن، وهو اإليم در الممك ه بق
    : مثله، ولو عجز عن اإليماء برأسه، ففيه قوالن، هما روايتان عن أحمد

  
    . أنه يومئ بطرفه، فجعلوا إيماءه بطرفه هو رآوعه وسجوده، فلم يسقطوه  : أحدهما

  
ذا الوجه، و        : والثاني ى ه ذه الحال، وال تصح عل ول أصح في         أنه تسقط الصالة في ه ذا الق ة، وه ي حنيف ول أب هو ق

ل هو      ود، ب الدليل؛ ألن اإليماء بالعين ليس من أعمال الصالة، وال يتميز فيه الرآوع عن السجود، وال القيام عن القع
    . من نوع العبث الذي لم يشرعه اهللا تعالى

  
ه المصلي   ال ا    . وأما اإليماء بالرأس، فهو خفضه، وهذا بعض ما أمر ب د ق لم في الحديث       وق ه وس ي صلى اهللا علي لنب

ا استطعتم      (   : المتفق على صحته ه م أتوا من أمر ف ا    / ، وهو ال يستطيع من السجود إال      ) إذا أمرتكم ب اء، وأم ذا اإليم ه
    . تحريك العين فليس من السجود في شيء

  
ليس   : إليماء بطرفه هو سجود، وهذا يقولا  : وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه البد في الصالة من السجود، وهذا يقول

األقوال      . بسجود فال يصلي أتي ب لم، في فلو آانت الصالة تصح مع القدرة بال سجود ألمكن أن يكبر ويقرأ ويتشهد ويس



 

ال ًدا ق ا علمت أح ال، وم ن السجود  : دون األفع د م ل الب وال، ب راءة،   . إن الصالة تصح بمجرد األق ام والق ا القي وأم
    . طان بالعجز باتفاق األئمة، َفُعِلم أن السجود هو أعظم أرآان الصالة القولية والفعليةفيسق

  
ازة   : الوجه الثالث ام المجرد،      . أن القيام إنما صار عبادة بالقراءة، أو بما فيه من ذآر ودعاء، آالقيام في الجن ا القي فأم

ى خارج الصالة، شرع         فلم يشرع قط عبادة ـ مع إمكان الذآر فيه ـ بخالف السج     ادة، حت ه مشروع بنفسه عب ود فإن
    . سجود التالوة، والشكر، وغير ذلك

  
وأما المأموم إذا لم يقرأ، فإنه يستمع قراءة إمامه، واستماعه عبادة، وإن لم يسمع فقد اختلف في وجوب القراءة عليه، 

الوا  ال قراءة عليه، أو ال تست  : والذين قالوا  . واألفضل له أن يقرأ راءة، ق ابع         : حب له الق ه ت راءة، فإن ه ق ام ل راءة اإلم ق
    . لإلمام

  
ًدا ال يعجز عن ذآر اهللا،        : إذا عجز األمي عن القراءة والذآر، قيل  : فإن قيل/ إن أح هذه الصورة نادرة، أو ممتنعة، ف

رار ذل         ول بتك ى الق ل، وعل د وتهلي ه من تحمي در الفاتحة      : كوعليه أن يأتي بالتكبير، وما يقدر علي ه    ؟ هل يكون بق في
ره           (   : وجهان لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم د اهللا وآب ه، وإال فاحم اقرأ ب رآن ف ان معك ق إن آ إذا قمت إلى الصالة ف

    . رواه أبو داود، والترمذي  ) وهلله، ثم ارآع
  

ذه   إنه إذا قام إلى الثانية وقد نسي بعض أرآان األولى، إن ذ  : قال أحمد آر قبل الشروع في القراءة مضي،وصارت ه
ك دل تل الوا   . ب ذا ق راءة؛ وله و الق ام ه إن المقصود بالقي الرآوع     : ف ولي آ ن ق ى رآ تج إل م يح ه ل ادة بنفس ان عب ا آ م

ود           ام والقع ولي آالقي ى رآن ق اج إل ادة بنفسه احت م يكن عب ه         . والسجود، وما ل م أن ادة بنفسه عل ان السجود عب وإذا آ
    . من القيامأفضل 

  
رآن                 : أن يقال  : الوجه الرابع راءة الق راءة في الرآوع والسجود، وق د نهى عن الق ه ق رآن، فإن راءة الق از بق ام يمت القي

ام       : أفضل من التسبيح، فمن هذا الوجه تميز القيام، وهو حجة من سوي بينهما، فقال السجود بنفسه أفضل، وذآر القي
وتسقط عن المسبوق      . لكن يقال قراءة القرآن تسقط في مواضع    . من وجه، أو تعادال أفضل، فصار آل منهما أفضل

رة          ي بك ا في حديث أب ا ـ آم ام ـ أيًض د أدرك السجدة     ( /  : وفي السنن    . القراءة والقي ة فق ول     .  ) من أدرك الرآع ذا ق وه
    . جماهير العلماء، والنزاع فيه شاذ

  
ي ال أستطيع أن   ? يا  : قراءة باتفاق العلماء، آما في السنن أن رجًال قالأيًضا، فاألمي تصح صالته بال  رسول اهللا، إن

سبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أآبر، وال حول    : قل (   : فقال  . آخذ شيًئا من القرآن، فعلمني ما يجزيني منه
    .  ) اللهم اغفر لي، وارحمني، وارزقني، واهدني  : تقول (   : قال  ؟ هذا هللا، فما لي  : فقال  .  ) وال قوة إال باهللا

  
ل   . تجزيه الصالة، وروي ذلك عن الشافعي   : وأيًضا، فلو نسي القراءة في الصالة، قد قيل ى،      : وقي يها في األول إذا نس

د   ذا عن أحم رآعتين، وروي ه راءة ال ة ق ي الثاني رأ ف ا السجود فال يسقط بحال،    . ق م أن السجود أفضل من  وأم فعل
القراءة، آما أنه أفضل من القيام، والمسبوق في الصالة يبني على قراءة اإلمام الذي استخلفه، آما قد بني النبي صلى 

    . اهللا عليه وسلم على قراءة أبي بكر
  

دم، وإن     .  ) لسجود إن النار تأآل من ابن آدم آل شيء إال موضع ا (   : أنه قد ثبت في الصحيح  : الوجه الخامس فتأآل الق
    . آان موضع القيام

  
ادس/ ه الس ال  : الوج الى ق اُرُهْم   {   : أن اهللا تع َعًة َأْبَص َتِطيُعوَن َخاِش ا َيْس ُجوِد َفَل ى السُّ ْدَعْوَن ِإَل اٍق َوُي ن َس ُف َع ْوَم ُيْكَش َي

ه إذا   (   : وقد ثبت في األحاديث الصحيحة     .  ] 43، 42 : القلم [   } َوُهْم َساِلُموَنَتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد َآاُنوا ُيْدَعْوَن ِإَلى السُُّجوِد  إن
    .  ) تجلى لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون، ومن آان يسجد في الدنيا رياء يصير ظهره مثل الطبق

  
    . من غيره فقد أمروا بالسجود في عرصات القيامة، دون غيره من أجزاء الصالة، فعلم أنه أفضل

  
ال   : أنه قد ثبت في األحاديث الصحيحة  : الوجه السابع فأذهب،   (   : أن الرسول إذا طلب منه الناس الشفاعة يوم القيامة ق



 

ذ    ) فإذا رأيت ربي خررت له ساجًدا، وأحمد ربي بمحامد يفتحها على ال أحسنها اآلن د، وحينئ ، فهو إذا رآه سجد وحم
    . فعلم أنه أفضل من غيره  .  ) ، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفعأي محمد (   : يقال له

  
ي    .  ] 19  : العلق [   } َآلَّا َلا ُتِطْعُه َواْسُجْد َواْقَتِرْب {   : أن اهللا تعالى قال  : الوجه الثامن وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النب

ه في حال السجود أقرب         ) يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما (   : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ، وهذا نص في أن
ره   ى غي جود عل ي فضيلة الس ذا صريح ف ره، وه ي غي ه ف ى اهللا من ي    . إل ن أب ي صحيحه ع لم ف ديث رواه مس والح

    .  ) الدعاء فأآثروا  . أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد (   : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال/ : هريرة
  

ه     : ما رواه مسلم في صحيحه عن َمْعدان بن أبي طلحة قال  : الوجه التاسع لقيت ثوبان ـ مولي رسول اهللا صلى اهللا علي
سألت   : ثم سألته الثانية، فقال . بأحب األعمال إلى اهللا، فسكت  : أخبرني بعمل يدخلني اهللا به الجنة، أو قال  : وسلم ـ فقلت 
ال    عن ذلك رسو لم فق ه وس ا          (   : ل اهللا صلى اهللا علي رة السجود هللا، فإنك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا به عليك بكث

ان    . ثم لقيت أبا الدرداء، فسألته  : ، قال معدان ) درجة، وحط عنك بها خطيئة ي ثوب أله      . فقال لي مثلما قال ل ان س إن آ ف
ه   عن أحب األعمال فهو صريح في أن السجود أحب  د دل إلى اهللا من غيره، وإن آان سأله عما يدخله اهللا به الجنة، فق

    . على السجود دون القيام، فدل على أنه أقرب إلى حصول المقصود
  

ا    (   : وهذا الحديث يحتج به من يري أن آثرة السجود أفضل من تطويله، لقوله فإنك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا به
واع      ) يئةدرجة، وحط عنك بها خط ك، لكن السجدة أن ا ذل إذا آانت إحدي      . ، وال حجة فيه؛ ألن آل سجدة يستحق به ف

آما أن السجدة    . السجدتين أفضل من األخري، آان ما يرفع به من الدرجة أعظم، وما يحط به عنه من الخطايا أعظم
ذلك السجدة     / التي يكون فيها أعظم خشوًعا وحضوًرا، هي أفضل   ا، فك ه هي       من غيره ا لرب ي قنت فيه ة الت الطويل

    . أفضل من القصيرة
  

ه        : ما روي مسلم ـ أيًضا ـ عن ربيعة بن آعب قال    : الوجه العاشر لم فآتي ه وس آنت أبيت مع رسول اهللا صلى اهللا علي
ي    ال ل ه، فق ال       : ، فقلت  ) سل  (   : بوضوئه وحاجت ة، فق ك   (   : أسألك مرافقتك في الجن ر ذل ال    : قلت ف  )  ؟ أو غي   : هو ذاك، ق

رة السجود        .  ) فأعني على نفسك بكثرة السجود (  ه آث ا طلب من ة، وإنم ى أن     . فهذا قد سأل عن مرتبة علي ذا أدل عل وه
ال   . آثرة السجود أفضل ر من سجود قصير، وذاك                : لكن يق د يكث ل، وق ر من سجود طوي د يكث ر من السجود ق المكث

    . أفضل
  

لم               وأيًضا، فاإلآثار ه وس ي صلى اهللا علي ان النب ا آ ة، آم ة طويل إذا صلى إحدي عشرة رآع ه، ف من السجود البد من
يصلي، فإذا صلى المصلي في مثل زمانهن عشرين رآعة، فقد أآثر السجود، لكن سجود ذاك أفضل وأتم، وهذا أآثر 

م وأطول آصالة        إنما آان أآثر من قصرها فهو أفضل مما هو آثير  : من ذاك، وليس ألحد أن يقول ا ـ وهو أت ـ أيًض
    . النبي صلى اهللا عليه وسلم

  
الى      : الوجه الحادي عشر/ ال تع م ق ًدا        {   : أن مواضع الساجد تسمي مساجد، آ ِه َأَح َع اللَّ ْدُعوا َم ا َت ِه َفَل اِجَد ِللَّ   } َوَأنَّ اْلَمَس
َما َآاَن  {   : ، وقال تعالى ] 114  : البقرة [   } َنَع َمَساِجَد الّلِه َأن ُيْذَآَر ِفيَها اْسُمُهَوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مَّ {   : ، وقال تعالى ] 18  : الجن [ 

لِّ     {   : ، وقال تعالى ] 17 : التوبة [   } ِلْلُمْشِرِآيَن َأن َيْعُمُروْا َمَساِجَد اهللا َد ُآ وَهُكْم ِعن وْا ُوُج ِجدٍ  ُقْل َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسِط َوَأِقيُم   } َمْس
ا   ] 29 : األعراف [  ر           . ، وال تسمي مقامات إال بعد فعل السجود فيه ذي عب ال الصالة هو السجود، ال م أن أعظم أفع َفُعِل

    . عن مواضع السجود بأنها مواضع فعله
  

رُ      {   : أنه تعالى قال  : الوجه الثاني عشر ِذيَن ِإَذا ُذآِّ ا الَّ ْؤِمُن ِبآَياِتَن ا ُي ا         ِإنََّم ْم َل ْم َوُه ِد َربِِّه بَُّحوا ِبَحْم جًَّدا َوَس رُّوا ُس ا َخ وا ِبَه
ى            .  ] 15  : السجدة [   } َيْسَتْكِبُروَن اج اإلنسان إل إن احتي ه لسجود الصالة أعظم، ف تالوة، فتناول وهذا وإن تناول سجود ال

ذا    هذا السجود أعظم على آل حال، فقد جعل الخرور إلى السجود، مما ال يحصل ا ذآر، وه إليمان إال به، وخصه بال
ا   {   : وآذلك أخبر عن أنبيائه أنهم  . مما تميز به جًَّدا َوُبِكيًّ ريم  [   } ِإَذا ُتْتَلى عليهْم آَياُت الرَّْحَمن َخرُّوا ُس ال في    ] 58  : م ، وق
    .  ] 16  : السجدة [   } ْوًفا َوَطَمًعاَتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخ {   : تلك اآلية

  
رة       ي هري ه في حديث أب ل قول ا    (   : والدعاء في السجود أفضل من غيره، آما ثبت في األحاديث الصحيحة مث أقرب م

دعاء     أآثروا ال لم في صحيحه عن        ) يكون العبد من ربه وهو ساجد، ف ا روي مس ل م ال   / ، ومث اس ق ن عب آشف    : اب



 

ق من مبشرات       (   : فقال  . اهللا عليه وسلم الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكررسول اهللا صلى  م يب ه ل أيها الناس، إن
ه    ري ل لم أو ت وع،           . النبوة إال الرؤيا الصالحة، يراها المس ا الرآ اجًدا، فأم ا أو س رآن راآًع رأ الق ي نهيت أن أق أال وإن
وقد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم   .  ) َفَقِمٌن أن يستجاب لكم فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء

وُبُهْم    {   : وفي غير حديث، تبين أن ذلك في صالته بالليل، فعلم أن قوله  . الدعاء في السجود في عدة أحاديث اَفى ُجُن َتَتَج
ى       ، وإن آان يتن } َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا ة عل ه مزي اول الدعاء في جميع أحوال الصالة، فالسجود ل

ر الصلوات     (   : غيره، آما آلخر الصالة مزية على غيرها؛ ولهذا جاء في السنن أفضل الدعاء جوف الليل اآلخر، ودب
    .  ) المكتوبات

  
و أمكن            راءة، ول ام والق ين أن جنس السجود أفضل من جنس القي ا يب أن يكون أطول من     فهذه الوجوه وغيرها، مم

ه إذا طول              ام مع أن السنة تطويل ذا خفف السجود عن القي ة، فله القيام، لكان ذلك أفضل، لكن هذا يشق مشقة عظيم
ولما  . أنه آان يخفف القيام والقعود، ويطيل الرآوع والسجود  : القيام، آما آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يصلي فروي

    . أطال الرآوع والسجود أطال القيام في صالة الكسوف،
  

ًوا        : وآل عمران، قال/ أنه لما قرأ بالبقرة والنساء   : وآذلك في حديث حذيفة الصحيح ه، وسجد نح رآع نحوا من قيام
ين السجدتين فجلسته        : وفي حديث البراء الصحيح أنه قال  . من رآوعه آان قيامه فرآعته فاعتداله فسجدته فجلوسه ب

    . ما خال القيام والقعود  : وفي رواية  . النصراف قريًبا من السواءما بين السالم وا
  

ة   : وثبت في الصحيح عن عائشة ى أن       . أنه آان يسجد السجدة بقدر ما يقرأ اإلنسان خمسين آي دل عل ذه األحاديث ت فه
ول الثالث    ة،     تطويل الصالة قيامها ورآوعها وسجودها، أفضل من تكثير ذلك مع تخفيفه، وهو الق في الصورة الثاني

ال ا ق ذلك  : ومن سوي بينهم يس آ ك، ول ي ذل ه  . إن األحاديث تعارضت ف إن قول وت (   : ف ،  ) أفضل الصالة طول القن
ه     لم أن ه وس يتناول التطويل في القيام والسجود، وآذلك ما رواه مسلم في صحيحه، عن عمار عن النبي صلى اهللا علي

ة         إن طول صالة الرجل،    (   : قال أطيلوا الصالة، واقصروا الخطب ه، ف ة من فقه ه، مئن ال  ) وقصر خطبت من أمَّ   (   : ، وق
ومعلوم أن خير   . وأحاديث تفضيل السجود قد بينا أنها ال تنافي ذلك  .  ) الناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء

    . الكالم آالم اهللا، وخير الهدي هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم
  
أيًضا، فإنه لما صلى الكسوف آان يمكنه أن يصلي عشر رآعات، أو عشرين رآعة يكثر فيها قيامها وسجودها، فلم و

امين ورآوعين   / يفعل، بل صلى  ة قي ذا،     . رآعتين أطال فيهما القيام والرآوع والسجود، وجعل في آل رآع ى ه وعل
    . ويل الرآوع والسجودفكثرة الرآوع والسجود أفضل من طول القيام الذي ليس فيه تط

  
ام     وأما إذا أطال القيام والرآوع والسجود، فهذا أفضل من إطالة القيام فقط، وأفضل من تكثير الرآوع والسجود والقي

ذا، أو      . آثلث الليل، أو نصفه، أو سدسه أو الساعة  : والكالم إنما هو في الوقت الواحد  . بقدر ذلك هل هذا أفضل من ه
    . ذاهذا أفضل من ه

  
ر          : وفي الصحيحين عن أم هانئ، لما صلى الثماني رآعات يوم الفتح قالت ا، غي ه صلى صالة قط أخف منه ما رأيت

ثم قام فرآع ثماني رآعات، ال أدري أقيامه فيها أطول، أم رآوعه،    : وفي رواية لمسلم  . أنه آان يتم الرآوع والسجود
ا       أم سجوده، آل ذلك متقارب، فهذا يبين أنه ام، وأن قوله ا من القي وع، والسجود قريًب م أره صلى صالة     : طول الرآ ل

ات،     رة الرآع ع آث أخف منها، إخبار منها عما رأته، وأم هانئ لم تكن مباشرة له في جميع األحوال، ولعلها أرادت من
ار ل        ك، وهو بالنه ا متصلة    فإنه لم يصل ثمانيا جميًعا أخف منها، فإن صالته بالليل آانت أطول من ذل م يصل ثماني
ين    ا، أو رآعت ا أربًع ا لضيق     . قط، بل إنما آان يصلي المكتوبة، والظهر آان يصلي بعدها رآعتين،وقبله ه خففه أو لعل

ة     تح مك أمور ف رأ في الفجر           / الوقت،فإنه صالها بالنهار وهو مشتغل ب ى يق ة في السفر حت ان يخفف المكتوب ا آ آم
    . فجر بالزلزلة في الرآعتين،فهذا التخفيف لعارضوروي أنه قرأ في ال . بالمعوذتين

  
ان رسول اهللا صلى اهللا       : وقد احتج من فضل التكثير على التطويل بحديث ابن مسعود قال ي آ إني ألعرف السور الت

ه         ه؛ ألن ذا ال حجة في ام، وه ل القي عليه وسلم يقرأ بهن من المفصل، آل سورتين في رآعة، يدل على أنه لم يكن يطي
    . وأيًضا، فإنه آان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها  . وًال جمع بين سورتين من المفصلأ

  



 

ه   ة روي عن ة         : وأيًضا، فإن حذيف ران في رآع اء، وآل عم البقرة، والنس ام ب ه ق ى         . أن ه طول حت ن مسعود ذآر أن واب
ان      ومعلوم أن هذا ال يكون بسو  . أن أجلس وأدعه  : هممت بأمر سوء ه آ ا، وال ريب أن ه أحياًن رتين، فعلم أنه آان يفعل

    . واهللا أعلم  . يطيل بعض الرآعات أطول من بعض، آما روت عائشة وغيرها
    : وقال شيخ اإلسالم ـ قدس اهللا روحه

  
   قد ذآر اهللا قيام الليل في عدة آيات: فصل  
  

  ة باألمر أمر إيجاب، ثم نسخه بأمر االستح تارة بالمدح، وتار  . قد ذآر اهللا قيام الليل في عدة آيات
  

من صلى العشاء     : باب، إذا لم تدخل صالة العشاء فيه، بل أريد القيام بعد النوم؛ فإنه قد قال سعيد ابن المسيب وغيره
    . فقد جعل ذلك من القيام  . في جماعة، فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر

  
وهذا إذا أريد به ما يتناول صالة الوتر،   . أن قيام الليل واجب لم ينسخ، ولو آحلب شاة  : وقد روي عن عبيدة السلماني

    . فهو قول آثير من العلماء
  

ال    : والدليل عليه ا ق رآن     (   : أن في حديث ابن مسعود لم ا أهل الق روا ي ي   ) أوت ال أعراب ول رسول اهللا     : ، ق ا يق ال   ؟ م   : فق
    . فقد خاطب أهل القرآن من قيام الليل بما لم يخاطب به غيرهم  .  ) ابكإنها ليست لك، وال ألصح ( 

  
اه      ] 20  : المزمل  [   } َفاْقَرُؤوا َما َتَيسََّر ِمْنُه {   : وعلى هذا قوله/ ئال ينس ل ل ه باللي ال   . ، فسر بقرائت يئات     (   : وق نظرت في س

اها   فوجدت فيها الرجل يؤتيه اهللا آية فينام عنها  . أمتي ى ينس ه           .  ) حت لم أن ه وس ي صلى اهللا علي وفي الصحيح عن النب
ه        . من صلى العشاء في جماعة (   : قال ل آل ام اللي ا ق   : ، أي ) فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنم

ل   . الصبح مع العشاء الى    . فهذا يدل على أنهما ليسا من قيام الليل، ولكن فاعلهما آمن قام اللي ال تع ي    {   : ق يَن ِف ِإنَّ اْلُمتَِّق
َن اللَّيْ               ا مِّ اُنوا َقِليًل ِنيَن َآ َك ُمْحِس َل َذِل اُنوا َقْب ْم َآ ْم ِإنَُّه اُهْم َربُُّه ا آَت ِذيَن َم وٍن آِخ ْم     َجنَّاٍت َوُعُي َحاِر ُه وَن َوِباْلَأْس ا َيْهَجُع ِل َم

َتْغِفُروَن ذاريات [   } َيْس َحارِ   {   : ال، وق ] 18ـ 15 : ال َتْغِفِريَن ِباَألْس يَن َواْلُمْس اِنِتيَن َواْلُمنِفِق اِدِقيَن َواْلَق اِبِريَن َوالصَّ آل  [   } الصَّ
ـ    ] قليًال [ فــ   . آانوا يهجعون قليًال  : ، وهذا على أصح األقوال ـ معناه  ] 17 : عمران ا  [ و  ] يهجعون  [ منصوب بـ دة   ] م   . مؤآ

ونَ    {   : هوهذا مثل قول ا ُيْؤِمُن يًال مَّ رة  [   } َبل لََّعَنُهُم اللَّه ِبُكْفِرِهْم َفَقِل ه  ] 88  : البق ونَ       {   : ، وقول ا َيْهَجُع ِل َم َن اللَّْي ا مِّ اُنوا َقِليًل   } َآ
ه  ] 17  : الذاريات [  َفُه       {   : ، هو مفسر في سورة المزمل بقول ا ِنْص ا َقِليًل َل ِإلَّ ِم اللَّْي ِل      ُق ه َوَرتِّ ا َأْو ِزْد علي ُه َقِليًل صْ ِمْن َأِو انُق

ى             ] 2،4 : المزمل [   } اْلُقْرآَن َتْرِتيًلا ل بالنسبة إل ك السورة، وهو قلي ذآور في تل ل الم ، فهذا المستثنى من األمر هو القلي
ار،       مجموع الليل والنهار، فإنهم إذا هجعوا ثلثه أو نصفه أو ثلثاه، فهذا قليل بالنسبة إلى ل والنه وه من اللي م يهجع ما ل

    . وسواء ناموا بالنهار أو لم يناموا
  
ل محرم        . لم يأت عليهم ليلة إال قاموا فيها  : وقد قيل/ ذا ضعيف؛ ألن هجوع اللي ة، وه إن    . فالمراد هجوع جميع الليل ف

الى   . صالة العشاء فرض ِذينَ     {   : وقال تع ا الَّ ْؤِمُن ِبآَياِتَن ا ُي ا           ِإنََّم ْم َل ْم َوُه ِد َربِِّه بَُّحوا ِبَحْم جًَّدا َوَس رُّوا ُس ا َخ ُروا ِبَه ِإَذا ُذآِّ
م     َيْسَتْكِبُروَن َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُق َي َلُه ا ُأْخِف ٌس مَّ وَن َفَلا َتْعَلُم َنْف

ونَ  مِّ اُنوا َيْعَمُل ه       ] 15،17 : السجدة  [   } ن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَزاء ِبَما َآ ال في ذي ق اذ ال ي      : ، وفي حديث مع ا رسول اهللا، أخبرن ي
لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره اهللا عليه، تعبد اهللا وال  (   : قال  . بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار

ر     (   : ، ثم قال ) ا، وتقيم الصالة، وتؤتي الزآاة، وتصوم رمضان، وتحج البيتتشرك به شيًئ واب الخي ى أب ك عل   ؟ أال أدل
ل  ار، وصالة الرجل من جوف اللي اء الن ئ الم ا يطف ة آم ئ الخطيئ ة، والصدقة تطف ي ) الصوم جن م تل اَفى  {   : ، ث َتَتَج

ونَ   ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم اُهْم ُينِفُق غ   } َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّا َرَزْقَن ى بل ونَ  {   : ، حت ال   } َيْعَمُل م ق رك   (   : ، ث أال أخب
اد في سبيل اهللا         ؟ برأس األمر وعموده وذروة سنامه نامه الجه وده الصالة، وذروة س م    .  ) رأس األمر اإلسالم، وعم ث

ا      : ، فقلت ) اآفف عليك هذا (   : فقال -فأخذ بلسانه   : بلي، قال  : قلت  )  ؟ أال أخبرك بمالك ذلك آله (   : قال ا رسول اهللا، وإن ي
اخرهم إال    ! ثكلتك أمك يامعاذ (   : فقال  !  ؟ لمؤاخذون بما نتكلم به وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على من

    .  ) حصائد ألسنتهم
  
ِذينَ         َأمَّْن  {   : وقال تعالى/ َتِوي الَّ ْل َيْس ْل َه ِه ُق َة َربِّ و َرْحَم آِخَرَة َوَيْرُج َذُر اْل وَن   ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْح َيْعَلُم

اء      مِّْن َأْهِل {   : ، وقال تعالى ] 9  : الزمر [   } َوالَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذآَُّر ُأْوُلوا اْلَأْلباب ِه آَن اِت الّل وَن آَي اْلِكَتاِب ُأمٌَّة َقآِئَمٌة َيْتُل



 

ه     ] 113 : آل عمران [   } اللَّْيِل َوُهْم َيْسُجُدوَن د قول الى بع ال تع ْرآَن          {   : ، وق ِل َوُق ِق اللَّْي ى َغَس ْمِس ِإَل ُدُلوِك الشَّ َالَة ِل ِم الصَّ َأِق
اَن َمْش    ِر َآ ْرآَن اْلَفْج ِر ِإنَّ ُق وًدا       اْلَفْج ا مَّْحُم َك َمَقاًم َك َربُّ ى َأن َيْبَعَث َك َعَس ًة لَّ ِه َناِفَل ْد ِب ِل َفَتَهجَّ َن اللَّْي   } ُهوًدا َوِم

ِل اْلقُ            {   : ، وقال في سورة المزمل  ] 78،79 : اإلسراء [  ه َوَرتِّ ا َأْو ِزْد علي ُه َقِليًل صْ ِمْن َفُه َأِو انُق ا ِنْص ا َقِليًل َل ِإلَّ ِم اللَّْي ْرآَن ُق
    .  ] 2،6  : المزمل [   } َتْرِتيًلا ِإنَّا َسُنْلِقي عليَك َقْوًلا َثِقيًلا ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًءا َوَأْقَوُم ِقيًلا

  
  : وقال تعالى  . امنشأ، إذا ق  : يقال  . ال تكون إال بعد نوم  ] الناشئة [ و  : وإذا نسخ الوجوب بقي االستحباب، قال أحمد وغيره

  } يَن َيِبيُتوَن ِلَربِِّهْم ُسجًَّدا َوِقَياًماَوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى اْلَأْرِض َهْوًنا َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسَلاًما َوالَِّذ { 
وًرا        ِإنَّا َنْحُن َنزَّ {   : ، وقوله تعالى ] 63،64 : الفرقان [  ا َأْو َآُف ْنُهْم آِثًم ْع ِم ا ُتِط َك َوَل ِم َربِّ ْلَنا عليَك اْلُقْرآَن َتنِزيًلا َفاْصِبْر ِلُحْك

ا           ا َطِويًل بِّْحُه َلْيًل ُه َوَس ُجْد َل ِل َفاْس َن اللَّْي يًلا َوِم َرًة َوَأِص َك ُبْك اول صال      .  ] 26ـ 23 : اإلنسان  [   } َواْذُآِر اْسَم َربِّ ذا يتن إن ه ة ف
بِّْح     {   : وقوله تعالى } َوَسبِّْحُه َلْيًلا َطِويًلا {   : لقوله  . العشاء، والوتر، وقيام الليل وَن َفَس ا َيُقوُل َوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِبَم

    . مطلق لم يخصه بوقت آخر  .  ] 97،98  : الحجر [   } ِبَحْمِد َربَِّك َوُآن مَِّن السَّاِجِديَن
  

    . والحمد هللا وحده، وصلى اهللا على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليًما
  

    ؟ فهل يجوز له ترآه  : وسئل عن رجل لم يصل وتر العشاء اآلخرة
  

    : فأجاب
  

    . ومن أصر على ترآه فإنه ترد شهادته  . الحمد اهللا، الوتر سنة مؤآدة، باتفاق المسلمين
  

افعي،     : فأوجبه أبو حنيفة، وطائفة من أصحاب أحمد، والجمهور ال يوجبونهوتنازع العلماء في وجوبه،  ك، والش آمال
اق    و باتف ن ه ة، لك ى الراحل ل عل ه، والواجب ال يفع ى راحلت وتر عل ان ي لم آ ه وس ي صلى اهللا علي د؛ ألن النب وأحم

    . المسلمين سنة مؤآدة ال ينبغي ألحد ترآه
  

والعشاء، والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار، آصالة الضحي، بل أفضل والوتر أوآد من سنة الظهر والمغرب 
    . واهللا أعلم  . وأوآد ذلك الوتر، ورآعتا الفجر  . الصالة بعد المكتوبة قيام الليل

  
    . أفتونا مأجورين  ؟ هل عليه أن يصلي الوتر أم ال  : وسئل عما إذا آان الرجل مسافًرا وهو يقصر

  
    : فأجاب

  
ل أي وجه        نعم ه قب ى دابت ان يصلي عل ، يوتر في السفر، فقد آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يوتر سفًرا وحضًرا، وآ

    . توجهت به، ويوتر عليها، غير أنه ال يصلي عليها المكتوبة
  

    ؟ وسئل عمن نام عن صالة الوتر
  

    : فأجاب
  

د اهللا  ا    يصلي ما بين طلوع الفجر وصالة الصبح، آما فعل ذلك عب ر، وعائشة، وغيرهم ن عم و داود     .  ب د روي أب وق
يه، فليصله إذا أصبح، أو       (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : في سننه عن أبي سعيد قال ره أو نس من نام عن وت

    .  ) ذآر
  
ه     ؟ هل يقضي شفعه معه  : واختلفت الرواية عن أحمد/ ه     . والصحيح أنه يقضي شفعه مع د صح عن ه    وق صلى اهللا علي

ال  ا           (   : وسلم أنه ق ك وقته إن ذل ا، ف يها، فليصلها إذا ذآره ام عن صالة أو نس ل،       .  ) من ن ام اللي م الفرض، وقي ذا يع وه
ة   وم، أو وجع،              : قالت عائشة    . والوتر، والسنن الراتب ل ن ام اللي ه من قي لم إذا منع ه وس ان رسول اهللا صلى اهللا علي آ
    . رواه مسلم  . شرة رآعةصلى من النهار اثنتي ع



 

ال  ه ـ             (   : وروي عمر بن الخطاب عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ق ل ـ أو عن شيء من ه من اللي ام عن حزب من ن
    . وهكذا في السنن الراتبة  . رواه مسلم  .  ) فقرأه بين صالة الصبح، وصالة الظهر، آتب له آأنما قرأه من الليل

  
أنه لما نام هو وأصحابه عن صالة الصبح في السفر، صلى سنة الصبح            : ى اهللا عليه وسلموقد صح عن النبي صل

د العصر       دها صالها بع ي بع   : وقالت عائشة    . رآعتين، ثم صلى الصبح بعد طلوع الشمس، ولما فاتته سنة الظهر الت
رة     . رواه الترمذي   . اآان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا لم يصل أربًعا قبل الظهر، صالهن بعده و هري وروي أب

    . رواه الترمذي، وصححه ابن خزيمة  .  ) من لم يصل رآعتي الفجر، فليصلهما بعد ما تطلع الشمس (   : عنه أنه قال
  
ال   : وفيه قول آخر/ د ذهبت صالة       (   : أن الوتر ال يقضي، وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عنه أنه ق ع الفجر فق إذا طل
فإن المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل، آما أن وتر عمل النهار المغرب؛ ولهذا آان النبي   : قالوا  ) يل والوترالل

ان ثالث عشرة          يهن لك وتر ف ان ال و آ ة، ول صلى اهللا عليه وسلم إذا فاته عمل الليل صلى من النهار ثنتي عشرة رآع
ا، واهللا            والصحيح أن الوتر يقضي قبل صالة الصبح   . رآعة ي شرع له دة الت ق في قضائه الفائ م يب ه إذا صليت ل فإن
    . أعلم

  
  وسئل شيُخ اإلسالم عن إمام شافعي يصلي بجماعة حنفية وشافعية، وعند الوتر الحنفية وحدهم 

  
    : فأجاب

  
ال   ه ق إذا خش       (   : قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن ي، ف ي مثن ل مثن يت الصبح فصل   صالة اللي

ا             ) واحدة توتر لك ما صليت وتر بواحدة مفصولة عم ان ي ه آ لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ، وثبت في الصحيح عن النب
    . قبلها، وأنه آان يوتر بخمس، وسبع ال يسلم إال في آخرهن

  
    . آما جاءت به السنة - أيًضا -والذي عليه جماهير أهل العلم، أن ذلك آله جائز، وأن الوتر بثالث بسالم واحد جائز 

  
ك،             ل عن مال ا نق ثالث متصلة آصالة المغرب، آم وتر ب ره بعضهم ال ولكن هذه األحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء، فك

ة  وتر بخمس،                 . وبعض الشافعية والحنبلي ره بعضهم ال ة، وآ ي حنيف ل عن أب ا نق ك، آم ر ذل وتر بغي ره بعضهم ال وآ
    . أصحاب الشافعي، وأحمد، ومالكوسبع، وتسع متصلة، آما قاله بعض 

  
ك    . والصواب أن اإلمام إذا فعل شيًئا مما جاءت به السنة، وأوتر على وجه من الوجوه المذآورة، يتبعه المأموم في ذل

    . واهللا أعلم
  

    . وسئل عن صالة رآعتين بعد الوتر
  

    : فأجاب
  

أنه آان يصلي بعد   : صحيحه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلموأما صالة الرآعتين بعد الوتر، فهذه روي فيها مسلم في 
ر        : وروي ذلك من حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة  . الوتر رآعتين، وهو جالس ك إذا أوت ان يفعل ذل ه آ أن

ين وهو جالس         / بتسع فإنه آان يوتر وتر رآعت د ال وتر بتسع، ويصلي بع ان ي اء م     . بإحدي عشرة، ثم آ ر الفقه ا وأآث
    . سمعوا بهذا الحديث؛ ولهذا ينكرون هذه، وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته

  
ه،            م ينكر علي ك ل لم، فمن فعل ذل ه وس ورخص أحمد أن تصلي هاتين الرآعتين وهو جالس، آما فعل صلى اهللا علي

ى من      فليس ألحد إلزام ا  ] زحافة [ لكن ليست واجبة باالتفاق، وال يذم من ترآها، وال تسمي  ار عل ا، وال اإلنك اس به لن
    . فعلها

  
م                   ى العل ة من المنسوبين إل ه طائف ذا يفعل إن ه وتر، ف د ال ة من سجدتين مجردتين بع ه طائف ا يفعل ذي ينكر م ولكن ال

وتر سجدتين        : والعبادة من أصحاب الشافعي وأحمد، ومستندهم د ال ان يصلي بع لم آ و    . أنه صلى اهللا عليه وس رواه أب



 

ين    : فإن معناه  . سجدتان مجردتان، وغلطوا  : فظنوا أن المراد  . ديني، وغيرهموسي الم ا جاء     . أنه آان يصلي رآعت آم
ن عمر     ول اب ة، آق ه        : مبيًنا في األحاديث الصحيحة، فإن السجدة يراد بها الرآع حفظت من رسول اهللا صلى اهللا علي

ذلك  والمراد  . الحديث  .  .  . وسلم سجدتين قبل الظهر ًرا في الطرق الصحيحة         : ب ا جاء مفس ان، آم ه    . رآعت ذلك قول   : وآ
ة        . ، أراد به رآعة ) من أدرك سجدة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الفجر (  ًرا في الرواي ك مفس آما جاء ذل

    . المشهورة
  
اء،        فإن تعليق اإلدارك بسج  . وظن بعض أن المراد بها سجدة مجردة، وهو غلط/ ه أحد من العلم ل ب م يق دة مجردة، ل

    : بل لهم فيما تدرك به الجمعة والجماعة ثالثة أقوال
  

رة        : أصحها درًآا للجماعة بتكبي ة، ال يكون م إدراك رآع د استفاض     . أنه ال يكون مدرًآا للجمعة وال الجماعة إال ب وق
ه         . عن الصحابة أن من أدرك من الجمعة أقل من رآعة صلى أربًعا لم أن ه وس ي صلى اهللا علي وفي الصحيح عن النب

تم، أو     .  ) من أدرك رآعة من الصالة، فقد أدرك الصالة (   : قال وعلى هذا، إذا أدرك المسافر خلف المقيم رآعة، فهل ي
    . فيها قوالن  ؟ يقصر

  
  فإن الصالة يعبر عنها   . المراد به الرآعة  ] السجدة [ والمقصود هنا أن لفظ 

  
    . ابعاضها، فتسمي قياًما، وقعوًدا، ورآوًعا، وسجوًدا، وتسبيًحا، وقرآناب

  
ل عن أحد من               م ينق ذه بدعة، ول إن ه ردة، ف د السالم سجدة مف وأنكر من هذا ما يفعله بعض الناس من أنه يسجد بع

ك تحباب ذل ة اس داع، ف   . األئم وى واالبت ى اله اع، ال عل ى الشرع واالتب ا عل ادات مبناه ى والعب ي عل الم مبن إن اإلس
    . أال نعبد إال اهللا وحده، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ال نعبده باألهوء والبدع  : أصلين

  
  فيمن لم يواظب على صالة الزحافة: فصل 

  
رادهم     : وقولهم  ] الزحافة [ وأما الصالة  د       من لم يواظب عليها فليس من أهل السنة ـ وم ًا ـ فق وتر جالس د ال ان بع الرآعت

ال يكون    . أجمع المسلمون على أن هذه ليست واجبة، وإن ترآها طول عمره، وإن لم يفعلها وال مرة واحدة في عمره
ا        رك الرجل م و ت ل ل بذلك من أهل البدع، وال ممن يستحق الذم والعقاب، وال يهجر وال يوسم بميسم مذموم أصال، ب

ة        هو أثبت منها آتطوي ام إحدي عشرة رآع ه، وآقي لم يطول ه وس ان     . ل قيام الليل، آما آان النبي صلى اهللا علي ا آ آم
ذم، مع             . النبي صلى اهللا عليه وسلم يفعل ذلك، ونحو ذلك دعا وال مستحقا لل نة، وال مبت ا عن الس ذلك خارج م يكن ب ل

ن النبي صلى اهللا عليه وسلم يفعل أفضل، من أن  آما آا  . اتفاق المسلمين على أن قيام الليل إحدي عشرة رآعة طويلة
    . يدع ذلك ويصلي بعد الوتر رآعتين وهو جالس

  
ة           : فإن الذي ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ل إحدي عشرة رآع ان يصلي من اللي لم آ أن النبي صلى اهللا عليه وس

لم إال          ة والتاسعة، وال يس عًا، يجلس عقيب الثامن م صار يصلي تس دها    / عقيب  وهو جالس ث م يصلي بع التاسعة، ث
دها         م يصلي بع م يجلس إال عقيب الخامسة، ث رآعتين وهو جالس، ثم صار يوتر بسبع، وبخمس، فإذا أوتر بخمس ل

ابعة، وروي      . رآعتين وهو جالس ان يجلس عقيب       : وإذا أوتر بسبع، فقد روي أنه لم يكن يجلس إال عقيب الس ه آ أن
وهذا الحديث الصحيح دليل على أنه لم يكن يداوم عليها،   . رآعتين بعد الوتر وهو جالس السادسة والسابعة، ثم يصلي

    . إن من لم يداوم عليها فليس من أهل السنة  : فكيف يقال
  

اء     ؟ هل تشرع أم ال  : والعلماء متنازعون فيها ر من العلم لم         : فقال آثي ه وس ه صلى اهللا علي ا ال تشرع بحال، لقول   : إنه
راً   (  ل وت ى               .  ) اجعلوا آخر صالتكم باللي وتر عل د ال ان يصليهما بع ه آ ين روي أن رآعتين اللت أول ال ومن هؤالء من ت

ي الفجر       . رآعتي الفجر ر رآعت   . لكن األحاديث صحيحة صريحة بأنه آان يصلي بعد الوتر رآعتين وهو جالس، غي
ر، فظن بعض الشيوخ أن المراد سجدتان مجردتان، فكانوا أنه آان يصلي سجدتين بعد الوت  : وروي في بعض األلفاظ

  . يسجدون بعد الوتر سجدتين مجردتين، وهذه بدعة لم يستحبها أحد من علماء المسلمين، بل وال فعلها أحد من السلف 
ن عمر   ه  حفظت عن رسول اهللا صلى اهللا       : وإنما غرهم لفظ السجدتين، والمراد بالسجدتين الرآعتان، آما قال اب علي

  : وسجدتين قبل الفجر أي / وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء،



 

    . رآعتين
  

هاتـان الرآعتان اللتان آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يصليهما بعد الوتر جالسًا، نسبتها إلى   : ولعل بعض الناس يقول
ار    (   : المغرب إلى وتر النهار، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالنسبة رآعتي   : وتر الليل ر النه أوتروا    . المغرب وت ف
    . رواه أحمد في المسند  .  ) صالة الليل

  
م يخرج المغرب        ين، ول د المغرب رآعت فإذا آانت المغرب وتر النهار، فقد آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يصلي بع

ا جاءت         بذلك عن أن يكون وترًا ه من سهو ونقص، آم ا يحصل من ؛ ألن تلك الرآعتين هما تكميل الفرض وجبر لم
إن العبد لينصرف من صالته، ولم يكتب له منها إال نصفها، إال ثلثها،  (   : السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

راً    ) إال عشرها (   : حتى قال  ) إال ربعها، إال خمسها رائض   ، فشرعت السنن جب نقص الف ا       . ل د المغرب لم ان بع فالرآعت
ي صلى اهللا       ره النب ل جب ر اللي آانتا جبرًا للفرض، لم يخرجها عن آونها وترًا، آما لو سجد سجدتي السهو، فكذلك وت

فهنا نقص    . ولهذا آان يجبره إذا أوتر بتسع أو سبع أو خمس لنقص عدده عن إحدي عشرة  . عليه وسلم برآعتين بعده
    . دد، نقص ظاهرالع
  

ل       / وإن آان يصليهما إذا أوتر بإحدي عشرة آان هناك جبرًا لصفة  ر اللي ًا؛ ألن وت ان يصليهما جالس الصالة، وإن آ
ى   دون وتر النهار فينقص عنه في الصفة، وهي مرتبة بين سجدتي السهو، وبين الرآعتين الكاملتين، فيكون الجبر عل

جدتان، ل  هو س ر للس ات، جب الث درج و واجب متصل بالصالة   ث اهر، فه در الصالة ظ ي ق ن ذاك نقص ف ا   . ك وأم
ة     ذا آانت صالته تام ا في السنن     . الرآعتان المستقلتان، فهما جبر لمعناها الباطل، فله ه     (   : آم ا يحاسب علي إن أول م

    . واهللا أعلم  . أعماله آذلك، ثم يصنع بسائر  ) انظروا هل له من تطوع  : العبد من عمله الصالة فإن أآملها، وإال قيل
  

وما توفي   ؟ وسئل ـ َرحمه اهللا تعالى ـ عن قنوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل آان في العشاء اآلخرة أو الصبح  
    ؟ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والعمل عليه عند الصحابة

  
    : فأجاب

  
وازل        أما القنوت في صالة الصبح، فقد ثبت في الصحيح عن ا ان يقنت في الن ه آ لم أن ه وس قنت    . لنبي صلى اهللا علي

وام من أصحابه         . مرة شهرًا يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه، ثم ترآه دعو ألق رة أخري ي وقنت م
    . آانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة إليه

  
ه            وآذلك خلفاؤه الراشدون بعده آانوا يقنتون نحو / اء في ة، وللعلم ا يدعه بالكلي ه، وم داوم علي ان ي ا آ وت، فم ذا القن ه

    : ثالثة أقوال
  
    . إن المداومة عليه سنة  : قيل
  

    . وأنه آله بدعة  . القنوت منسوخ  : وقيل
  

ث ول الثال اؤ          : والق لم وخلف ه وس ا قنت رسول اهللا صلى اهللا علي ه، آم ة إلي د الحاج ه يسن عن و الصحيح ـ أن ه ـ وه
نهم من قنت في النصف              . الراشدون ت، وم م يقن الزم، فمن أصحابه من ل وأما القنوت في الوتر، فهو جائز وليس ب

    . األخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة آلها
  

نهم من يستحب         ة، وم د في رواي افعي، وأحم والعلماء منهم من يستحب األول آمالك، ومنهم من يستحب الثاني آالش
    . بي حنيفة، واإلمام أحمد في رواية، والجميع جائزالثالث آأ

  
    . واهللا أعلم  . فمن فعل شيئًا من ذلك، فال لوم عليه

  
  



 

    : وقال شيخ اِإلسَالم ـ َرِحمهُ اهللا/
  
  في القنوت: فصل  
  

    : وأما القنوت، فالناس فيه طرفان، ووسط
  

نهم من ال ي          وع، وم ل الرآ وت إال قب ري القن نهم من ال ي ده م ره ـ            . راه إال بع د وغي اء أهل الحديث ـ آأحم ا فقه وأم
دعاء      . فيجوزون آال األمرين لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده؛ ألنه أآثر وأقيس إن سماع ال ف

ك  سمع اهللا لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على اهللا قبل دعائه آما بنيت فاتحة الكتاب  : مناسب لقول العبد ا    : على ذل أوله
    . ثناء، وآخرها دعاء

  
    . بعد اتفاقهم على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قنت في الفجر  : وأيضًا، فالناس في شرعه في الفجر على ثالثة أقوال

  
    . آما جاءت به األحاديث الصحيحة  . إنه منسوخ، فإنه قنت ثم ترك  : منهم من قال

  
لدعاء على أولئك الكفار،فلم تبلغه ألفاظ الحديث،أو بلغته فلم يتأملها، فإن في الصحيحين عن   المتروك هو ا : ومن قال/

فإن فالنا   : قال  . قبل الرآوع  : فقال  ؟ هل آان قبل الرآوع أو بعده  : سألت أنس بن مالك عن القنوت  : عاصم األحول قال
ال    . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل الرآوعآذب، إنما قنت رس  : قال  . أخبرني أنك قلت بعد الرآوع أراه بعث قومًا يق

د، وقنت صلى اهللا                ين رسول اهللا عه نهم وب ان بي وم مشرآين ـ دون أولئك ـ وآ ى ق لهم القراء زهاء سبعين رجال إل
ما زال   : قال وآذلك الحديث الذي رواه أحمد والحاآم عن الربيع بن أنس، عن أنس أنه  . عليه وسلم شهرًا يدعو عليهم

ا    . ما زال يقنت قبل الرآوع  : أنه  : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، جاء لفظه مفسرا والمراد هن
دعاء  ال               . بالقنوت طول القيام، ال ال ن سيرين ق د ب ا جاء في الصحيحين عن محم ه م ذلك جاء مفسرا، ويبين قلت    : آ

ال   ؟ ى اهللا عليه وسلم في صالة الصبح   قنت رسول اهللا صل  : ألنس ان          : ق ه آ أخبر أن قنوت د الرآوع يسيرا، ف م، بع نع
اً     . يسيرا وآان بعد الرآوع، فلما آان لفظ القنوت هو إدامة الطاعة، سمي آل تطويل في قيام أو رآوع أو سجود قنوت

؛ ولهذا لما سئل ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ عن    ] 9  : الزمر [   } َوَقاِئًماَأمَّْن ُهَو َقاِنٌت آَناء اللَّْيِل َساِجًدا  {   : آما قال تعالى
    . ما سمعنا وال رأينا، وهذا قول  : القنوت الراتب قال

  
ي     : ومنهم من قال ه      / بل القنوت سنة راتبة، حيث قد ثبت عن النب ت، وروي عن ه قن لم أن ه وس ا     : صلى اهللا علي ه م أن

ي            . لدنيازال يقنت حتى فارق ا ا صح عن النب ع الصلوات، لم وهذا قول الشافعي، ثم من هؤالء من استحبه في جمي
رو أحد       . صلى اهللا عليه وسلم أنه قنت فيهن وجاء ذلك من غير وجه في المغرب والعشاء اآلخرة، والظهر   م ي لكن ل

لم للحسن   فاستحبوا أن يدعو فيه بقنوت الوتر الذ  . أنه قنت قنوتا راتبا بدعاء معروف ي علمه النبي صلى اهللا عليه وس
    . إلى آخره  .  .  . اللهم، اهدني فيمن هديت  : بن على وهو

  
وازل         : وتوسط آخرون من فقهاء الحديث وغيرهم آأحمد وغيره فقالوا لم قنت للن ه وس ي صلى اهللا علي قد ثبت أن النب

ل أصحابه، أو حبسهم ونحو ذل       ا استسقي حين الجدب،          . كالتي نزلت به من العدو، في قت ه قنت مستنصرًا، آم فإن
الى   . فاستنصاره عند الحاجة، آاسترزاقه عند الحاجة؛ إذ بالنصر والرزق قوام أمر الناس م    {   : آما قال تع ِذي َأْطَعَمُه الَّ

ْوفٍ  ْن َخ َنُهم مِّ وٍع َوآَم ن ُج ريش [   } مِّ لم   ] 4  : ق ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق ون إال   (   : ، وآم ل تنصرون وترزق وه
م تنصرون    (   : ، وآما قال في صفة األبدال ) بدعائهم وصالتهم واستغفارهم  ؟ بضعفائكم ون، وبه ا ذآر    ) بهم ترزق ، وآم

ُرُآم مِّن ُدوِن َأمَّْن َهَذا الَِّذي ُهَو ُجنٌد لَُّكْم َينُص {   : اهللا هذين النوعين في سورة الملك، وبين أنهما بيده ـ سبحانه ـ في قوله  
وت  ] 21، 20 : الملك [   } الرَّْحَمِن ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإلَّا ِفي ُغُروٍر َأمَّْن َهَذا الَِّذي َيْرُزُقُكْم ِإْن َأْمَسَك ِرْزَقُه وجاء    . ، ثم ترك القن

    . مفسرًا أنه ترآه لزوال ذلك السبب
  
ه ـ قنت           وآذلك آان عمر ـ رضي اهللا عنه ـ إذا أبطأ عليه   / ى ـ رضي اهللا عن ذلك عل ت، وآ خبر جيوش المسلمين قن

    . لما حارب من حارب من الخوارج وغيرهم
  

م        : قالوا را لحاجة ث لم أم ه وس وليس الترك نسخا، فإن الناسخ البد أن ينافي المنسوخ، وإذا فعل الرسول صلى اهللا علي



 

ا، لكان ذلك يدل على جواز الفعل والترك، ال على النهي عن ترآه لزوالها، لم يكن ذلك نسخًا، بل لو ترآه ترآًا مطلق
    . الفعل

  
ل أحد          : قالوا م ينق ه ل ه، فإن ى نقل دواعي عل ونعلم مطلقًا أنه لم يكن يقنت قنوتا راتبًا، فإن مثل هذا مما تتوفر الهمم وال

د        وال   . من الصحابة قط أنه دعا في قنوته في الفجر ونحوها إال لقوم أو على قوم ًا بع ه قنت دائم نهم قط أن نقل أحد م
ك      . الرآوع، وال أنه قنت دائمًا يدعو قبله، وأنكر غير واحد من الصحابة القنوت الراتب ًا أن ذل م قطع فإذا علم هذا عل

ه بعض الصحابة لعارض تحضيضًا        : لم يكن آما يعلم أن حي على خير العمل، لم يكن من األذان الراتب، وإنما فعل
فهذا القول أوسط األقوال، وهو أن القنوت مشروع غير منسوخ، لكنه مشروع للحاجة النازلة، ال   . ى الصالةللناس عل
    . سنة راتبة

  
ات               . وهذا أصل آخر في الواجبات، والمستحبات إن آل واحد من الواجب ذر، ف ا يسقط بالع دم في م ذي تق آاألصل ال

ة   تحبات الراتب ارض، بح / والمس ذر الع قط بالع رض     يس فر والم قط بالس ا س تحبًا، آم ًا وال مس ي ال واجب ث ال يبق ي
    . والخوف آثير من الواجبات والمستحبات

  
ا                 ادات في ثبوته ًا، فالعب تحبًا راتب ًا وال مس ا ال يكون واجب د يجب أو يستحب ألسباب العارضة، م وآذلك ـ أيضًا ـ ق

    . وب، أو االستحباب، أو سقوطهوسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة، وسواء في ذلك ثبوت الوج
  

ين           رق ب دي للف ن اهت ال، وم ر بح ب ال يتغي ل الرات ًا، أو تجع ارض راتب ل الع ث تجع ن حي ان م ط األذه ا تغل وإنم
    . المشروعات الراتبة والعارضة، انحلت عنه هذه المشكالت آثيرا

  
    : وسئل

  
والحديث    . الة التي تجبر بالسجود، وما يجبر إال الناقصإنه من أبعاض الص  : ومن يقول  ؟ هل قنوت الصبح دائمًا سنة

وهل هو     ؟ فهل هذا الحديث من األحاديث الصحاح   :  ) ما زال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقنت حتى فارق الحياة ( 
    ؟ ه، أو يدعو بما شاءفهل يتعين قول  : وإن قنت لنازلة  ؟ وما حجة آل منهم  ؟ وما أقوال العلماء في ذلك  ؟ هذا القنوت

  
    : فأجاب

  
وان     : الحمد للَّه رب العالمين، قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ل وَذْآ أنه قنت شهرًا يدعو على َرْع

    . وآان ذلك لما قتلوا القراء من الصحابة  . وعصية، ثم ترآه
  

ة     وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح الحديبية، وف انوا بمك ذين آ   . تح خيبر، يدعو للمستضعفين من أصحابه ال
ؤمنين     (   : ويقول في قنوته ام، والمستضعفين من الم   . اللهم، انج الوليد بن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هش

ان   وآان يقنت يدعو للمؤمنين، ويل  .  ) اللهم، اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين آسني يوسف ار، وآ عن الكف
    . قنوته في الفجر

  
ازع    . ?وثبت عنه في الصحيح أنه قنت في المغرب والعشاء، وفي الظهر، وفي السنن أنه قنت في العصر ـ أيضاً   فتن

    : المسلمون في القنوت على ثالثة أقوال
  

ا    أنه منسوخ، فال يشرع بحال، بناء على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قنت،   : أحدها ل، آم ثم ترك، والترك نسخ للفع
    . جعل القعود ناسخًا للقيام، وهذا قول طائفة من أهل العراق آأبي حنيفة وغيره  . أنه لما آان يقوم للجنازة، ثم قعد

  
    . أن القنوت مشروع دائمًا، وأن المداومة عليه سنة، وأن ذلك يكون في الفجر  : والثاني

  
راءة سرًا، وأال يقنت بسوي        السنة  : ثم من هؤالء من يقول د الق ل الرآوع بع ا نستعينك     : أن يكون قب م، إن ى    .  .  . الله إل

    . مالك  : آخرها، واللهم، إياك نعبد، إلى آخرها، آما يقول



 

ي            . السنة أن يكون بعد الرآوع جهرًا  : ومنهم من يقول ذي رواه عن النب ى ال ن عل دعاء الحسن ب ويستحب أن يقنت ب
يمن هديت     (   :  عليه وسلم قي قنوتهصلى اهللا دني ف م اه ى آخره    )  .  .  . الله د        . إل ل وبع وت قب د يجوزون القن انوا ق   . وإن آ

الى ه تع د يحتجون بقول اِنِتيَن {   : وهؤالء ق ِه َق وْا ِلّل َطي َوُقوُم َالِة اْلُوْس َلَواِت والصَّ ى الصَّ اِفُظوْا عل رة [   } َح ،  ] 238  : البق
    : وآلتا المقدمتين ضعيفة  . هي الفجر، والقنوت فيها  : الوسطى  : لونويقو

  
ذا أمر     : أما األولى فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن الصالة الوسطي هي العصر، وه

رهم   . ال يشك فيه من عرف األحاديث المأثورة اء     وإن  . ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغي ان للصحابة والعلم آ
    . في ذلك مقاالت متعددة، فإنهم تكلموا بحسب اجتهادهم

  
اء    {   : آما قال تعالى  . فالقنوت هو المداومة على الطاعة، وهذا يكون في القيام، والسجود  : وأما الثانية/ ٌت آَن َأمَّْن ُهَو َقاِن

آِخَرَة َذُر اْل ا َيْح اِجًدا َوَقاِئًم ِل َس ر [   } اللَّْي ه  .  ] 9  : الزم ي قول ل ف ا قي ام آم ة القي ه إدام د ب و أري ِك  {   : ول ي ِلَربِّ ْرَيُم اْقُنِت ا َم َي
ام   ] 43  : آل عمران [   } َواْسُجِدي َواْرَآِعي ، فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء، دون غيره، ال يجوز؛ ألن اهللا أمر بالقي

ه هو            له قانتين، واألمر يقتضي الوجوب، وق  ائم في حال قراءت اع؛ وألن الق ه ال يجب باإلجم ازع في دعاء المتن ام ال ي
وا عن الكالم           : قانت للَّه ـ أيضًا ـ وألنه قد ثبت في الصحيح      روا بالسكوت، ونه ا نزلت أم ة لم ذه اآلي م أن    . أن ه فعل

    . السكوت هو من تمام القنوت المأمور به
  

ه  ومعلوم أن ذلك واجب في جميع أجزاء ا  ام؛ وألن قول اِنِتينَ    {   : لقي ِه َق وْا ِلّل رة  [   } َوُقوُم ، ال يختص بالصالة    ] 238  : البق
ه   . الوسطي ى قول و معطوف عل ل ه واء آانت الفجر أو العصر؛ ب َطي  {   : س َالِة اْلُوْس َلَواِت والصَّ ى الصَّ اِفُظوْا عل َح

اِنِتيَن ِه َق وْا ِلّل رة [   } َوُقوُم ام  ] 238  : البق ع، فالقي اول الجمي ر بالمحافظة، والمحافظة تتن ع األم القنوت م را ب ون أم ، فيك
    . يتناول الجميع

  
ن                 ع ب رازي عن الربي ر ال ي جعف ـن أب اآم في صحيحه، عـ نده، والح د في مس واحتجوا ـ أيضًا ـ بما رواه اإلمام أحم

ا          : أنس، عن أنس ى ف ا زال يقنت حت لم م ه وس ي صلى اهللا علي الوا  أن النب دنيا ق ه في الحديث اآلخر      : رق ال م    : وقول ث
    . القبائل، لم يترك نفس القنوت/ ترآه، أراد ترك الدعاء على تلك 

  
اآم دون تحسين الترمذي        ي الصالة، وتصحيح الح ة ف نة راتب ه س ذا ـ بمجرده ـ ال يثبت ب ا يصحح   . وه رًا م وآثي

ال       الموضوعات، فإنه معروف بالتسامح في ذلك، ونفس ه  ده، فق ل الرآوع أو بع وت قب ا    : ذا الحديث ال يخص القن م
د        ?قنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الرآوع إال شهرًا  م يقنت بع ه ل ، فهذا حديث صحيح صريح عن أنس أن

    . الرآوع إال شهرًا، فبطل ذلك التأويل
  

م يكن    والقنوت قبل الرآوع قد يراد به طول القيام قبل الرآوع، سواء آان د، أو ل ذ، فال يكون      . هناك دعاء زائ فحينئ
ي   اللفظ داال على قنوت الدعاء، وقد ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس، محتجين بأن النب

    . صلى اهللا عليه وسلم قنت فيها ولم يفرق بين الراتب والعارض، وهذا قول شاذ
  

ه، فيكون                أن النبي صلى  : والقول الثالث ازل ب ك السبب الن د عدم ذل ه عن م ترآ ه ث زل ب لم قنت لسبب ن اهللا عليه وس
اء الراشدين ـ                  أثور عن الخلف اء أهل الحديث، وهو الم ه فقه ذي علي ول هو ال ذا الق وازل، وه د الن القنوت مسنونًا عن

    . رضي اهللا عنهم
  

اب      : المشهور/ فإن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ لما حارب النصاري قنت عليهم القنوت   رة أهل الكت ى    .  .  . اللهم عذب آف إل
ره،     . آخره وهو الذي جعله بعض الناس سنة في قنوت رمضان، وليس هذا القنوت سنة راتبة، ال في رمضان وال غي

ي صلى اهللا علي        ا أن النب ة، آم ك النازل ه بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة، ودعا في قنوته دعاء يناسب تل
دعو   ا قنت ي م لم ذي يناسب مقصوده ث يهم بال ا عل راء، دع وا الق ذين قتل ليم ال ي س ل بن ى قبائ ا قنت أوال عل لم لم وس

دل           . للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده ه الراشدين ت لم وخلفائ ه وس فسنة رسول اهللا صلى اهللا علي
    : على شيئين

  
    . السبب الذي يقتضيه،ليس بسنة دائمة في الصالةأن دعاء القنوت مشروع عند   : أحدهما



 

أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبًا، بل يدعو في آل قنوت بالذي يناسبه، آما دعا النبي صلى اهللا عليه وسلم أوال،   : الثاني
ناسب مقصوده، وعلى ـ رضي اهللا عنهم ـ لما حارب من حاربه في الفتنة، فقنت ودعا بدعاء ي  . وآما دعا عمر  . وثانيًا

ذا           ون ه ان المسلمون ينقل ب، لك دعاء رات دعو ب ًا، وي والذي يبين هذا أنه لو آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقنت دائم
داوم                م ي ا ل ه م ه في قنوت وا عن ذين نقل م ال ا، وه ى نقله دواعي عل م وال وفر الهم عن نبيهم، فإن هذا من األمور التي تت

ه للمستضعفين من      عليه، وليس بسنة راتبة، آدعائه  وا أصحابه، ودعائ ذين قتل وت عمر     / على ال وا قن أصحابه، ونقل
    . وعلي على من آانوا يحاربونهم

  
ي      ذا عن النب ل ه فكيف يكون النبي صلى اهللا عليه وسلم يقنت دائما في الفجر أو غيرها، ويدعو بدعاء راتب، ولم ينق

اس        !  ؟ صلى اهللا عليه وسلم ال في خبر صحيح، وال ضعيف م الن م أعل ذين ه لم ال بل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وس
ا وال سمعنا     : بسنته، وأرغب الناس في اتباعها، آابن عمر وغيره، أنكروا، حتى قال ابن عمر  ا رأين ة    . م   : وفي رواي

ا    إن النبي صلى اهللا علي  : أفيقول مسلم  . ما رأينا وال سمعنا  . تدَّعون  : أرأيتكم قيامكم هذا ان يقنت دائم لم آ ن    !  ؟ ه وس واب
    . وآذلك غير ابن عمر من الصحابة، عدوا ذلك من األحداث المبتدعة  . ما رأينا، وال سمعنا  : عمر يقول

  
ًا في             م يكن يقنت دائم لم ل ه وس ي صلى اهللا علي ًا أن النب ًا قطعي ومن تدبر هذه األحاديث في هذا الباب، علم علمًا يقين

إن من جعل        شيٍء من الصلوا ت، آما يعلم علمًا يقينيًا أنه لم يكن يداوم على القنوت في الظهر والعشاء والمغرب، ف
ة    د      . القنوت في هذه الصلوات سنة راتبة يحتج بما هو من جنس حجة الجاهلين له في الفجر سنة راتب ه ق وال ريب أن

ذه الصل       ه قنت في ه لم أن ان       ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وس ذي آ دعاء ال وا ال وات؛ لكن الصحابة بين
ك في             وا ذل د حصول المقصود، نقل ك عن رك ذل ه ت ه، وأن وت     / يدعو به، والسبب الذي قنت ل وت الفجر، وفي قن قن

    . العشاء ـ أيضًا
  

يس             ي، ل ى، أو بسورتي ُأب ن عل وت الحسن ب ًا بقن والذي يوضح ذلك، أن الذين جعلوا من سنة الصالة أن يقنت دائم
ذا  م عهم إال دعاء عارض، والقنوت فيها إذا آان مشروعًا، آان مشروعًا لإلمام والمأموم والمنفرد، بل وأوضح من ه

بيهًا بحال من جعل           ه ش ان حال اء، لك أنه لو جعل جاعل قنوت الحسن، أو سورتي أبي سنة راتبة في المغرب والعش
م في الفجر إال    ل          ذلك سنة راتبة في الفجر؛ إذ هؤالء ليس معه م ينق ارض، ول ك الع دعاء يناسب ذل وت عارض ب قن

اء في الفجر؛       . مسلم دعاء في قنوت غير هذا، آما لم ينقل ذلك في المغرب والعشاء بعض العلم وإنما وقعت الشبهة ل
ه،  والقنوت يتبع الصالة، وبلغهم أنه داوم عليه، فظنوا أن السنة المداومة عل  . ألن القنوت فيها آان أآثر، وهي أطول ي

    . فسنوا هذه األدعية المأثورة في الوتر، مع أنهم ال يرون ذلك سنة راتبة في الوتر  . ثم لم يجدوا معهم سنة بدعائه
  

رة في الشريعة     لم لسبب،           : وهذا النزاع الذي وقع في القنوت له نظائر آثي ه وس ي صلى اهللا علي ا يفعل النب رًا م فكثي
ي    ز ب نة، وال يمي ة والعارضة   فيجعله بعض الناس س ه في أغلب            . ن السنة الدائم م يكن يفعل ه ل ري أن اس ي وبعض الن

ل صالة    ك، مث ه ذل د بلغ ان ق وخا، إن آ ات مخصوصًا أو منس ي بعض األوق ه ف ل فعل ة، ويجع راه بدع ات، في األوق
ة ب  / أنه صلى بالليل وخلفه ابن   : فإنه قد ثبت عنه في الصحيح  . التطوع في جماعة رة،   عباس مرة، وحذيف ان م ن اليم
يم في داره،     . وآذلك غيرهما وآذلك صلى بعتبان بن مالك في بيته التطوع جماعة، وصلى بأنس ابن مالك وأمه واليت

ه           ] صالة األلفية [ فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من  داومون في ا ي ا مم ب، ونحوهم ة نصف شعبان، والرغائ ليل
    . على الجماعات

  
ر اس من يك ي الخمس ومن الن ا سن ف ا أن األذان إنم ي الخمس، آم ا سنت ف ه رأي أن الجماعة إنم   . ه التطوع؛ ألن

لم   . ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة، فال يكره أن يتطوع في جماعة وال   . آما فعل النبي صلى اهللا عليه وس
م       آمن يقيم للمسجد إماًما راتبًا يصلي بالناس ب  . يجعل ذلك سنة راتبة ا يصلي به ل، آم ين العشائين، أو في جوف اللي

ذا   الصلوات الخمس، آما ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما أذانًا آأذان الخمس؛ ولهذا أنكر الصحابة على من فعل ه
    . من والة األمور إذ ذاك

  
ي           د ثبت أن أب ه ق ام في رمضان، فإن دار القي اء في مق وم      ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلم ان يق ن آعب آ ب

ثالث       وتر ب ام رمضان، وي ة في قي ين             . بالناس عشرين رآع ه ب ه أقام نة؛ ألن ك هو الس اء أن ذل ر من العلم رأي آثي ف
    . واستحب آخرون تسعة وثالثين رآعة؛ بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم  . المهاجرين واألنصار، ولم ينكره منكر

  



 

ى       : حيح عن عائشةقد ثبت في الص  : وقال طائفة ره عل أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان وال غي
ثالث عشرة رآعة، واضطرب قوم في هذا األصل، لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء 

    . الراشدين، وعمل المسلمين
  

حمد ـ رضي اهللا عنه ـ وأنه ال يتوقت في قيام رمضان   والصواب أن ذلك جميعه حسن، آما قد نص على ذلك اإلمام أ
ام       . عدد، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يوقت فيها عددًا ا، بحسب طول القي وحينئذ، فيكون تكثير الرآعات وتقليله

    . وقصره
  

ه في الصحيح من ح      ان    فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يطيل القيام بالليل، حتى إنه قد ثبت عن ه آ ة أن ديث حذيف
وأبي بن آعب لما قام بهم ـ    . يقرأ في الرآعة بالبقرة، والنساء، وآل عمران فكان طول القيام يغني عن تكثير الرآعات

ام    م القي ك             . وهم جماعة واحدة ـ لم يمكن أن يطيل به وا ذل ام، وجعل ك عوضًا عن طول القي ر الرآعات ليكون ذل فكث
يقوم بالليل إحدي عشرة رآعة، أو ثالث عشرة، ثم بعد ذلك آان الناس بالمدينة ضعفوا ضعف عدد رآعاته، فإنه آان 

    . عن طول القيام فكثروا الرآعات حتى بلغت تسعًا وثالثين
  
م أقرت في             / ين، ث ـن رآعت ـة، فرضها رآعتيـ ـوات الخمس بمك ـرض الصل وممـا يناسب هـذا أن اهللا ـ تعالى ـ لمـا ف

ى    : ة الحضر، آما ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة ـ رضـي اهللا عنها ـ أنها قالت  السفر، وزيـد في صال لما هاجـر إل
ين      أقرت رآعت المدينة زيد في صــالة الحضر، وجعلت صــالة المغرب ثالثا؛ ألنهـا وتر النهار، وأما صالة الفجر ف

    . ألجل تطويل القراءة فيها، فأغني ذلك عن تكثير الرآعات
  

ا سواء      : أيما أفضل  : العلماء وقد تنازع وال     ؟ إطالة القيام أم تكثير الرآوع والسجود أم هم ة أق ى ثالث وهي ثالث     : عل
    . روايات عن أحمد

  
ال    .  ] طول القنوت [   : قال  ؟ وقد ثبت عنه في الصحيح أي الصالة أفضل ه ق ه سجدة إال       (   : وثبت عنه أن ن تسجد للَّ إنك ل

    .  ) أعني على نفسك بكثرة السجود (   : وقال لربيعة بن آعب  .  ) درجة، وحط عنك بها خطيئةرفعك اهللا بها 
  

ق األمر أن األفضل في         راءة، وتحقي ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام، ولكن ذآر القيام أفضل، وهو الق
ل،     فإذا أطال القيام يطيل الرآوع والسجود، آ  . الصالة أن تكون معتدلة لم يصلي باللي ه وس ما آان النبي صلى اهللا علي
ره   ة وغي ذا    . آما رواه حذيف ا      / وهك إن       : آانت صالته الفريضة، وصالة الكسوف، وغيرهم ة، ف آانت صالته معتدل

فضل مفضل إطالة القيام والرآوع والسجود مع تقليل الرآعات وتخفيف القيام والرآوع والسجود مع تكثير الرآعات، 
ن،            . قاربانفهذان مت اني رآعات يخففه تح صلى ثم وم الف ا صلى الضحي ي وقد يكون هذا أفضل في حال، آما أنه لم

    . وآما فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام  . ولم يقتصر على رآعتين طويلتين
  

ـر    وقد تبين بما ذآرناه أن القنوت يكون عند النوازل، وأن الدعــاء ف ا خطـ دعو بم ي القنــوت ليــس شيئًا معينًا، وال ي
ـب    ا يناسـ ا بم قاء دع ي االستس ا ف ه إذا دع ا إن وت، آم ا يناسب سبب القن ـروع بم ـاء المش ـن الدعـ دعو مـ ل ي ه، ب ل
ه            ـبب؛ فإن ذلك السـ ا خارج الصالة ل و دع ا ل المقصــود، فكذلك إذا دعا في االستنصار دعا بما يناسب المقصود، آم

    . ان يدعو بما يناسب المقصود، فهذا هو الذي جاءت به سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدينآ
  

ة          : ومن قال ه، بمنزل ة علي ه سنة يسن المداوم ى أن إنه من أبعاض الصالة التي يجبر بسجود السهو، فإنه بني ذلك عل
أوًال في       وقد تبين أن األمر ليس  . التشهد األول، ونحوه ك مت د ذل آذلك، فليس بسنة راتبة، وال يسجد له، لكن من اعتق

    . ذلك له تأويله، آسائر موارد االجتهاد
  

اد،     ه االجته إن          / ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ في ت، ف م يقن وت ل رك القن ه، وإن ت َت مع َت َقَن إذا َقَن ف
ه في الصحيح      ) ال تختلفوا على أئمتكم (   : وقال  .  ) ا جعل اإلمام ليؤتم بهإنم (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ، وثبت عن

يهم     (   : أنه قال م وعل م، وإن أخطأوا فلك رتين         .  ) ُيَصلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم وله رأ في األخي و ق ام ل ري أن اإلم أال ت
    . أما مسابقة اإلمام، فإنها ال تجوز  . في ذلك لوجبت متابعته  : بسورة مع الفاتحة وطولهما على األوليين

  



 

ع               ان التربي ى عثم د أنكر عل ن مسعود ق د اهللا ب ان عب ذا آ ه، وله د من متابعت فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه، فالب
ه رجل عن وقت    وآذلك أنس بن مالك لما سأل  . الخالف شر  : فقال  !  ؟ في ذلك  : بمني، ثم إنه صلى خلفه أربعًا، فقيل له

    . واهللا أعلم  . افعل آما يفعل إمامك  : الرمي، فأخبره، ثم قال
  

ال يحل لرجل يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد  (   : وسئل ـ َرحمه اهللا ـ عن قوله صلى اهللا عليه وسلم  
ه        ؟ مأمومينفهل يستحب لإلمام أنه آلما دعا اهللا ـ عز وجل ـ أن يشرك ال   .  ) خانهم ي صلى اهللا علي وهل صح عن النب

    ؟ فكيف الجمع بين هذين/  ؟ وسلم أنه آان يخص نفسه بدعائه في صالته دونهم
  

    : فأجاب
  

لم        . الحمـد للَّه رب العالمين ه وس ي صلى اهللا علي ال للنب ه ق أرأيت سكوتك     : قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن
م،    : أقول (   : قال  ؟ ما تقول  . بين التكبير والقراءة اللهم، باعد بيني وبين خطاياي آما باعدت بين المشرق والمغرب، الله

رد  ذا حديث    ) نقني من خطاياي آما ينقي الثوب األبيض من الدنس، اللهم، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والب ، فه
ه     وآذلك   . صحيح صريح في أنه دعا لنفسه خاصة، وآان إمامًا ذي أول تفتاح ال ى في االس وجهت وجهي    (   : حديث عل

ه  ) للذي فطر السموات واألرض  دني ألحسن األخالق، ال يهدي            (   : ، في ت، واه ذنوب إال أن ر ال ه ال يغف ي فإن اغفر ل ف
    .  ) ألحسنها إال أنت، واصرف عني سيئها، فإنه ال يصرف عني سيئها إال أنت

  
ه      وآذلك ثبت في الصحيح أنه آان ي د قول ع رأسه من الرآوع بع ا       (   : قول بعد رف ت، وال معطي لم ا أعطي انع لم ال م

وب األبيض من                  ( ،  ) منعت ا ينقي الث ا آم ي من الخطاي م، نقن رد، الله ثلج والب اء وال اي بالم ي من خطاي م، طهرن الله
ره             .  ) الدنس ه، ومن أم د التشهد من فعل ه بع أثورة في دعائ ذه األحاديث الم راد     وجميع ه ا إال لفظ اإلف ل فيه م ينق   . ، ل
ه يح     (   : آقول ة المس ن فتن ات، وم ا والمم ة المحي ن فتن ر، وم ذاب القب ن ع نم، وم ذاب جه ن ع ك م وذ ب ي أع م، إن الله
ي     / وآذا دعاؤه بين   .  ) الدجال ان النب ا آ اس، وآالهم السجدتين، وهو في السنن من حديث حذيفة، ومن حديث ابن عب

  سلم فيه إماما، أحدهما بحذيفة، واآلخر صلى اهللا عليه و
  

اس ابن عب ة  . ب ديث حذيف ي (   : وح ر ل ي، رب، اغف ر ل ه  ) رب، اغف اس في ن عب ديث اب ي،  (   : ، وح ي، وارحمن ر ل اغف
ذه       . ، ونحو هذا ) واهدني، وعافني، وارزقني دعو في ه ام ي فهذه األحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن اإلم

    . حيث يرون أنه يشرع مثل هذه األدعية  . وآذلك اتفق العلماء على مثل ذلك  . بصيغة اإلفراد األمكنة
  

وت ـ               دعاء القن أموم ـ آ ه الم ؤمِّن علي ذي ُي دعاء ال ه ال المراد ب وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذآور ـ إن صح ـ ف
الى لموسى وه        ال اهللا تع ًا، ق ان داعي ن آ ا    {   : رونفإن المأموم إذا َأمَّ ت دَّْعَوُتُكَم ْد ُأِجيَب ونس  [   } َق ان أحدهما    ] 89 : ي ، وآ

  : وإذا آان المأموم مؤمنًا على دعاء اإلمام، فيدعو بصيغة الجمع، آما في دعاء الفاتحة في قوله  . يدعو، واآلخر يؤمن
ل،          ، فإن المأموم ] 6  : الفاتحة [   } اهِدَنــــا الصَِّراَط الُمسَتِقيَم {  م يفع إن ل ًا، ف ا جميع دعو لهم ام ي اده أن اإلم إنما أمن العتق

    . فقد خان اإلمام المأموم
  

دعو                  أموم ي ا أن الم ك ـ فكم د التشهد، ونحو ذل ا بع تفتاح، وم ا آل إنسان لنفسه ـ آاالس دعو فيه فأما المواضع التي ي
أموم في الرآوع والسجود      . لنفسه، فاإلمام يدعو لنفسه ام في    آما يسبح الم ا    / ، إذا سبح اإلم الرآوع والسجود، وآم

    . يتشهد إذا تشهد، ويكبر إذا آبر، فإن لم يفعل المأموم ذلك فهو المفرط
  

م يلتفت     ة، ل وهذا الحديث لو آان صحيحًا صريحًا معارضــًا لألحاديــث المستفيضــة المتواترة، ولعمل األمة، واألئم
د     ل  إليه، فكيف وليس من الصحيح، ولكن ق ك خاصة، والخاص              : قي ًا، وتل ان عام ة لك ه دالل ان في و آ ه حسن، ول إن

ـهم    ( ثم لفظه   . يقضــي على العــام ـوة دونـ ذا ال           ) فيخص نفسه بدعـ اء، وه م دع ـل له م يحصـ ذا إذا ل ـل ه راد بمثـ ، ي
م   . يكون مع تأمينهم ذا جاء        وأما مع آونهم مؤمِّنـين على الدعــاء آلما دعــا، فيحصــل له م، وله ه بفعله ا حصل ل آم

تعينك، ونستهديك     (   : دعاء القنوت بصيغة الجمع ا نس م، إن ى آخره    ) الله ع          . إل ع، ويتب أتي بصيغة الجم ذا ي ل ه ي مث فف
    . واهللا أعلم  . السنة على وجهها

  
  



 

د  وذآروا   ؟ هل هو سنة أم بدعة  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عمن يصلي التراويح بعد المغرب    أن اإلمام الشافعي صالها بع
    ؟ المغرب، وتممها بعد العشاء اآلخرة

  
    : فأجاب

  
ـة   . الحمد للَّه رب العالمين ـل    . السنة في التراويح أن تصلي بعد العشاء اآلخرة، آما اتفق على ذلك السلف واألئم والنق

ي صلى اهللا      عن الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ باطل، فما آان األئمـة يصل  / المذآـور  د النب ى عه ونها إال بعد العشاء عل
إن      اء، ف ل العش عليه وسلم، وعهد خلفائه الراشدين، وعلى ذلك أئمة المسلمين، ال يعرف عن أحد أنه تعمد صالتها قب

لم          ه وس ي صلى اهللا علي ـال النب ا ق ام رمضان، آم م        (   : هذه تسمي قي يكم صيام رمضان، وسننت لك إن اهللا فرض عل
د جاء     . وقيام الليل في رمضان وغيره، إنما يكون بعد العشاء   .  ) من صامه وقامه، غفر له ما تقدم من ذنبهقيامه، ف وق

    . أنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء  : مصرحًا به في السنن
  

ة،   وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم قيامه بالليل هو وتره، يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان إحدي عشرة رآع
ن آعب في زمن عمر        . أو ثالث عشرة رآعة، لكن آان يصليها طواال فلما آان ذلك يشق على الناس، قام بهم أبي ب

وآان بعض   . بن الخطاب عشرين رآعة، يوتر بعدها، ويخفف فيها القيام، فكان تضعيف العدد عوضًا عن طول القيام
ا   ثالث    السلف يقوم أربعين رآعة فيكون قيامه دها ب وتر بع وتر          . أخف، وي ة ي ين رآع وم بست وثالث ان بعضهم يق وآ

    . بعدها، وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء اآلخرة
  

راويح ره صالة الت م إذا   . ولكن الرافضة تك ا أنه راويح، آم ون هي صالة الت اء اآلخرة ال تك ل العش إذا صلوها قب ف
د سلك سبيل المبتدعة           . سحونها في آخره أرجلهم أول الوضوء، ويم/ توضؤوا يغسلون  اء، فق ل العش فمن صالها قب
    . واهللا أعلم  . المخالفين للسنة

  
وسئل عما يصنعه أئمة هذا الزمان من قراءة سورة األنعام في رمضان في رآعة واحدة ليلة الجمعة هل هي بدعة أم 

    ؟ ال
  

    : فأجاب
  

م   فإنه لم ينقل عن النبي صلى   . نعم بدعة ة أنه اهللا عليه وسلم وال عن أحد من الصحابة والتابعين وال غيرهم من األئم
ة    ام نزلت جمل مشيعة بسبعين ألف      . تحروا ذلك، وإنما عمدة من يفعله ما نقل عن مجاهد وغيره، من أن سورة األنع

ة أمور   وهذا استدالل ضعيف وفي قراءتها جملة من الوجوه    . ملك، فقرؤوها جملة ألنها نزلت جملة ا   . المكروه   : منه
والسنة تطويل األولى على الثانية آما صح   . أن فاعل ذلك يطول الرآعة الثانية من الصالة على األولى تطويال فاحشًا

ا        . عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ل م ان يطول أوائ ه آ ومنها تطويل آخر قيام الليل على أوله، وهو خالف السنة، فإن
    . واهللا أعلم  . لرآعات على أواخرهاآان يصليه من ا

  
ك          ة، ويسمون ذل ة رآع ام مائ ل يصلون تم وسئل عن قوم يصلون بعد التراويح رآعتين في الجماعة، ثم في آخر اللي

د    ؟ فهل الصواب مع من يفعلها أو مع من يترآها  . صالة القدر، وقد امتنع بعض األئمة من فعلها وهل هي مستحبة عن
    ؟ وهل ينبغي فعلها واألمر بها، أو ترآها والنهي عنها  ؟ أو مكروهة أحد من األئمة

  
    : فأجاب

  
ل        . الحمد للَّه، بل المصيب هذا الممتنع من فعلها، والذي ترآها لمين، ب ة المس فإن هذه الصالة لم يستحبها أحد من أئم

لم وال أحد من الصحابة، وال     هي بدعة مكروهة باتفاق األئمة، وال فعل هذه الصالة ال رسول اهللا صلى  اهللا عليه وس
    . أن تترك وينهى عنها  : التابعين، وال يستحبها أحد من أئمة المسلمين، والذي ينبغي

  
ا                رآن فيه راءة الق راويح ق ل من أجل مقصود الت لمين، ب ة المس اق أئم راويح، فمستحب باتف وأما قراءة القرآن في الت

ي    فإن  . ليسمع المسلمون آالم اهللا دارس النب ل ي لم    / شهر رمضان فيه نزل القرآن، وفيه آان جبري ه وس صلى اهللا علي



 

ل فيدارسه           اه جبري ا يكون في رمضان حين يلق القرآن، وآان النبي صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس، وآان أجود م
    . القرآن

  
    ؟ والخالف الذي فيها ما الصحيح منه  ؟ هل ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فيها حديث  : وسئل عن سنة العصر

  
    : فأجاب

  
ن عمر         لم فحديث اب ه وس ي صلى اهللا علي ه        : الحمد للَّه، أما الذي صح عن النب حفظت عن رسول اهللا صلى اهللا علي

ين            : وسلم عشر رآعات اء، ورآعت د العش ين بع د المغرب، ورآعت ين بع دها، ورآعت ين بع رآعتين قبل الظهر، ورآعت
ال           . جرقبل الف ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ي عشرة         (   : وفي الصحيح ـ أيضًا ـ عن النب ة اثنت وم وليل من صلى في ي

د     (   : ، وجاء في السنن تفسيره ) رآعة تطوعًا، بني اهللا له بيتًا في الجنة ين بع دها، ورآعت أربعًا قبل الظهر، ورآعتين بع
    .  ) الفجرالمغرب، ورآعتين بعد العشاء، ورآعتين قبل 

  
ين صـالة         (   : وثبت عنه في الصحيح أنه قال ين آل أذان ين صالة، ب ين آل أذان ـال في     ) بين آل أذانين صالة، ب م ق ، ث

ـه يصلي       . ؛ آراهية أن يتخذهـا الناس سنـة ) لمن شـاء (   : الثالثة ـذا الحديث أن ـل المغرب،     / ففي ه ـل العصـر، وقبـ قب
ين             وقد   . وقبل العشاء ا رآعت ـرب وإقامته ين أذان المغـ انوا يصلون ب لم آ ه وس ي صلى اهللا علي صح أن أصحاب النب

ي       . والنبي صلى اهللا عليه وسلم يراهم فال ينهاهم، ولم يكن يفعل ذلك إن النب ـنة، ف فمثل هذه الصلوات حسنة ليست سـ
    . صلى اهللا عليه وسلم آره أن تتخذ سنة

  
ره أن              ولم يكن النبي صلى اهللا عل نة، وال يك اء، فال تتخذ س ل العش ل المغرب، وقب ل العصر، وقب لم يصلي قب ه وس ي

اً   : وقد روي  . يصلي فيها؛ بخالف ما فعله ورغب فيه، فإن ذلك أوآد من هذا ، وهو  ?أنه آان يصلي قبل العصر أربع
    .  أعلمواهللا  . والمراد به الرآعتان قبل الظهر  . أنه آان يصلي رآعتين  : وروي  . ضعيف

  
    ؟ أفتونا مأجورين  ؟ هل للعصر سنة راتبة أم ال  : وسئل

  
    : فأجاب

  
الحمد للَّه، الذي ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه آان يصلي مع المكتوبات عشر رآعات أو اثنتي 

، وبعد العشاء رآعتين، وقبل الفجر عشرة رآعة؛ رآعتين قبل الظهر أو أربعًا وبعدها رآعتين، وبعد المغرب رآعتين
ة          (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم قال/ وآذلك ثبت في الصحيح أن   . رآعتين ي عشرة رآع ة ثنت وم وليل من صلى في ي

د      (   : ، ورويت في السنن ) تطوعا غير فريضة بني اهللا له بيتا في الجنة ين بع دها، ورآعت ين بع أربعًا قبل الظهر ورآعت
حديث ابن عمر   : وليس في الصحيح سوي هذه األحاديث الثالثة  .  ) ورآعتين بعد العشاء، ورآعتين قبل الفجرالمغرب 

ه                . وعائشة وأم حبيبة ل العصر إال وفي ان يصلي قب لم آ ه وس ي صلى اهللا علي ل أحد أن النب م يق وأما قبل العصر، فل
ه       ضعف، بل خطأ آحديث يروي عن على أنه آان يصلي نحو ستة ع ل العصر، وهو مطعون في ا قب شر رآعة، منه

م        ل العشاء ل ل المغرب وقب فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته آعائشة وابن عمر بينوا ما آان يصليه، وآذلك الصالة قب
يهم  ه     . يكن يصليها لكن آان أصحابه يصلون قبل المغرب بين األذان واإلقامة، وهو يراهم فال ينكر ذلك عل وثبت عن

؛ آراهية أن يتخذها  ) لمن شاء (   : ، ثم قال في الثالثة ) بين آل أذانين صالة، بين آال أذانين صالة (   : يح أنه قالفي الصح
ل العصر     الناس سنة فهذا يبين أن الصالة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة، فمن أحب أن يصلي قب

ي صلى          . فحسنآما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه،  ان يصليها النب ة آ ك سنة راتب وأما أن يعتقد أن ذل
    : والصالة مع المكتوبة ثالث درجات  . اهللا عليه وسلم آما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب، فهذا خطأ

  
ا س         : سنة الفجر والوتر  : إحداها ا وهم أمر بغيرهم م ي لم ول ه وس ة،   فهاتان أمر بهما النبي صلى اهللا علي اق األئم نة باتف

    . صلى اهللا عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما/ وآان النبي 
  

ة ة         : والثاني و حنيف ت أب د أثب ة وق رة رآع الث عش ات وث ر رآع و عش ي الحضر وه ة ف ع المكتوب ليه م ان يص ا آ م
    . والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخالف مالك



 

در     : والثالثة ه وال ق التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يداوم علي
    . فيه عددًا، والصالة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب وقريبًا من ذلك صالة الضحي، واهللا أعلم

  
    ؟ هل سنة العصر مستحبة  : وسئل 
  

    : فأجاب
  

ل الظهر         ان يصلي قب ا آ يئًا وإنم ل العصر ش ًا،       : لم يكن النبي صلى اهللا عليه وسلم يصلي قب ا أربع ين، وإم ا رآعت إم
    . وآان يصلي بعد المغرب رآعتين، وبعد العشاء رآعتين، وقبل الفجر رآعتين  . وبعدها

  
ال   وأما قبل العصر، وقبل المغرب، وقبل العشاء، فلم يكن يصلي؛ لكن ثبت عن ه ق ين     (   : ه في الصحيح أن ين آل أذان ب

و           ) لمن شاء (   : ثم قال في الثالثة  ) صالة ل العصر، فه ًا قب نة، فمن شاء أن يصلي تطوع اس س ؛ آراهية أن يتخذها الن
    . لكن ال يتخذ ذلك سنة، واهللا أعلم  . حسن

  
    ؟ هل تقضي السنن الرواتب  : وسئل ـ رحمه اهللا

  
    : فأجاب

  
    : على قولين هما روايتان عن أحمد  ؟ إذا فاتت السنة الراتبة ـ مثل سنة الظهر ـ فهل تقضي بعد العصرأما 

  
    . ال تقضي، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك  : أحدهما

  
    . واهللا أعلم  . تقضي، وهو قول الشافعي، وهو أقوي  : والثاني

  
    ؟ رواتبعمن ال يواظب على السنن ال  : وسئل ـ رحمه اهللا 
  

    : فأجاب
  

    . من أصر على ترآها، دل ذلك على قلة دينه، وردت شهادته في مذهب أحمد، والشافعي، وغيرهما
  

ا حجة      ؟ هل لها سنة  : عن صالة المسافر  : وسئل ـ رحمه اهللا  اده، فم فإن اهللا جعل الرباعية رآعتين رحمة منه على عب
ى من     ؟ من يدعي السنة د الفريضة    وقد أنكر عمر عل أبي            . سبح بع د السنة في السفر آ ذاهب تأآ فهل في بعض الم

    ؟ وهل نقل هذا عن أبي حنيفة أم ال  ؟ حنيفة
    : فأجاب

  
ا         : أما الذي ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ه لم ى إن ا الفجر، حت و رآعت أنه آان يصلي في السفر من التطوع، فه

فإنه قد   . ن خيبر، قضاهما مع الفريضة هو وأصحابه، وآذلك قيام الليل، والوترنام عنها هو وأصحابه في منصرفه م
ه ال يصلي                : ثبت عنه في الصحيح ـير أن ا، غ وتر عليه ـه، وي ـه توجهت ب ـل أي وج ـته قب ى راحل ان يصلي عل أنه آ

    . عليها المكتوبة
  

سفر، ولم يصل معها شيئًا، وآذلك آان يصلي بمني وأمـا الصالة قبل الظهر وبعـدها، فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في ال
    . رآعتين، رآعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها شيئًا

  
    . واهللا أعلم  . وابن عمر آان أعلم الناس بالسنة، وأتبعهم لها، وأما العلماء فقد تنازعوا في استحباب ذلك

  
    ؟ عن الصالة بعد أذان المغرب، وقبل الصالة  : وسئل



 

  
    : فأجاب

  
ان من الصحابة من       رآعتين، فك آان بالل آما أمره النبي صلى اهللا عليه وسلم يفصل بين أذانه وإقامته، حتى يتسع ل

ين   (   : يصلي بين األذانين رآعتين، والنبي صلى اهللا عليه وسلم يراهم ويقرهم، وقال بين آل أذانين صالة، بين آل أذان
    . ؛ مخافة أن تتخذ سنة ) لمن شاء (   : ثم قال في الثالثة،  ) صالة، بين آل أذانين صالة

  
ة، فاالشتغال             ان يصل األذان باإلقام ا إن آ نة، وأم ذه الصالة حس ك، فه دار ذل ين مق فإذا آان المؤذن يفرق بين األذان

    .  ) ما يقولإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل  (   : بإجابة المؤذن هو السنة، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
  

ول  ول،      : وال ينبغي ألحد أن يدع إجابة المؤذن، ويصلي هاتين الرآعتين، فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يق ا يق ل م مث
    . إلى آخره ، ثم يدعو بعد ذلك  )  .  .  . اللهم، رب هذه الدعوة التامة (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم، ويقول/ ثم يصلي على 

  
ئل ات ع  : وس ي بعض األوق ام ف ل تصليه، فتعجز عن القي ا ِوْرٌد باللي رأة له ا  . ـن ام ل له ى   : فقي د عل إن صالة القاع

    ؟ النصف من صالة القائم فهل هو صحيح
  

    : فأجاب
  
عادته  لكن إذا آان  .  ) صالة القاعد على النصف من صالة القائم (   : صحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  . نعم

لم      . أنه يصلي قائما، وإنما قعد لعجزه، فإن اهللا يعطيه أجر القائم ه وس ه صلى اهللا علي افر     (   : لقول د أو س إذا مرض العب
ه؛     ) آتب له من العمل ما آان يعمله وهو صحيح مقيم ا آل ه أجره ، فلو عجز عن الصالة آلها لمرض آان اهللا يكتب ل

   !  ؟ كيف إذا عجز عن أفعالهاألجل نيته وفعله بما قدر عليه، ف
  

    .  ) ال تجعلوا بيوتكم قبورا (   : وسئل عن معنى قول النبي صلى اهللا عليه وسلم
  

    : فأجاب
  

إن في          ) اجعلوا من صالتكم في بيوتكم (   : وأما لفظ الحديث القبور؛ ف ت، وآانت آ تم آالمي ا آن ذآروا اهللا فيه ، وإذا لم ت
ل الحي والميت          (   :  عليه وسلم أنه قالالصحيح عن النبي صلى اهللا ه، آمث ذآر رب ذي ال ي ه، وال ذآر رب ذي ي ،  ) مثل ال

    .  ) مثل البيت الذي يذآر اهللا فيه، والذي ال يذآر اهللا فيه مثل الحي والميت (   : وفي لفظ
  

    ؟ وسئل عن صالة نصف شعبان
  

    : فأجاب
  

ة النصف وحده، أو في جم      و أحسن          إذا صلى اإلنسان ليل ان يفعل طوائف من السلف، فه ا آ ا    . اعة خاصة آم وأم
درة    ى صالة مق اجد عل ي المس اع ف ف      . االجتم راءة أل ة، بق ة رآع ى مائ اع عل دٌ   { آاالجتم ُه َأَح َو اللَّ ْل ُه ورة  [   } ُق س

    . واهللا أعلم  . ، دائما، فهذا بدعة، لم يستحبها أحد من األئمة ] اإلخالص
  

    : سالمَوَقاَل شيخ اإل
  

لم أن      . فال تستحب ال جماعة، وال فرادي  . وأما صالة الرغائب، فال أصل لها، بل هي محدثة فقد ثبت في صحيح مس
ة بصيام وم الجمع ام، أو ي ة بقي ة الجمع لم نهي أن تخص ليل ه وس ي صلى اهللا علي ا آذب   . النب ذي ذآر فيه ر ال واألث

ة أصالً   ولم يذآره أحد   . موضوع باتفاق العلماء د روي في فضلها أحاديث          . من السلف واألئم ة النصف، فق ا ليل وأم
  وآثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم آانوا يصلون فيها، 

ذا       ل ه ه حجة فال ينكر مث ي         . فصالة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله في ذا مبن ا جماعة، فه ا الصالة فيه وأم



 

ى      اع عل ة في االجتم ادات  على قاعدة عام ا مستحب            . الطاعات والعب ا واجب وإم ة إم ه نوعان أحدهما سنة راتب فإن
ا     . آالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصالة الكسوف واالستسقاء والتراويح، فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة عليه

    . والمداومة
  

ل        : والثاني ام اللي ل قي اع لصالة تطوع مث رآن، أو ذآر اهللا أو دعاء      ما ليس بسنة راتبة مثل االجتم راءة ق ى ق   . أو عل
لم     . فهذا ال بأس به إذا لم ُيتَّخذ عادة راتبة ه وس داوم        / فإن النبي صلى اهللا علي م ي ًا ول صلى التطوع في جماعة أحيان

اقي يستمعون         . عليه إال ما ذآر رأ والب نهم أن يق ًدا م روا واح وا أم ن      . وآان أصحابه إذا اجتمع ان عمر ب الخطاب  وآ
ى أهل الصفة       . ذآرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون  : يقول ألبي موسي وقد روي أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خرج عل

ذآر الحديث المعروف       : وقد روي  . ومنهم واحد يقرأ فجلس معهم و    . في المالئكة السيارين الذين يتبعون مجالس ال فل
لكن    . ة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكرهأن قومًا اجتمعوا بعض الليالي على صال

ر المشروع بالمشروع           بيه غي ر الشريعة وتش ه من تغيي ا في روه لم و ساغ     . اتخاذه عادة دائرة بدوران األوقات مك ول
دين، أو  ذلك، لساغ أن يعمل صالة أخري وقت الضحي أو بين الظهر والعصر أو تراويح في شعبان أو  أذان في العي

ه    ديل ل دين اهللا وتب ر ل ذا تغيي دس، وه ت المق ى الصخرة ببي ج إل ا    . ح د وغيره ة المول ي ليل ول ف ذا الق دع   . وهك والب
ة بال شرع من         ًا وقرب يئًا دين المكروهة ما لم تكن مستحبة في الشريعة وهي أن يشرع ما لم يأذن به اهللا فمن جعل ش

ه     اهللا، فهو مبتدع ضال وهو ال لم بقول ه وس ي صلى اهللا علي فالبدعة ضد الشرعة،      .  ) آل بدعة ضاللة    (   : ذي عناه النب
ى       راويح عل اع في الت ده آاالجتم والشرعة ما أمر اهللا به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب، وإن لم يفعل على عه

و بدعة     . وقتل أهل الردة والخوارج ونحو ذلك  . إمام واحد وجمع القرآن في المصحف وما لم يشرعه اهللا ورسوله، فه
ام الجمع           / مثل تخصيص   : وضاللة ات الصلوات وأي ا خص الشارع أوق ه آم ادة في ى عب مكان أو زمان باجتماع عل
وآما خص مكة بشرفها والمساجد الثالثة وسائر المساجد بما شرعه فيها من الصلوات وأنواع العبادات آل   . واألعياد

راد بالبدعة ضد الشرعة             بحسبه؛ وبهذا الت إن الم ة الشرع من النصوص واإلجماعات، ف ين أدل فسير يظهر الجمع ب
ذلك عن أن يكون        ه اهللا ورسوله، خرج ب وهو ما لم يشرع في الدين، فمتى ثبت بنص أو إجماع في فعل أنه مما يحب

    . بدعة، وقد قررت ذلك مبسوطا في قاعدة آبيرة من القواعد الكبار
  

    : َرحَمه اهللا َوَقاَل ـ 
  
    ] صالة الرغائب [ 

  
ه، وال استحبها        صالة الرغائب  لم، وال أحد من خلفائ ه وس بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول اهللا صلى اهللا علي

رهم              وري، واألوزاعي، والليث ـ وغي ة، والث ي حنيف د، وأب افعي، وأحم ك، والش دين ـ آمال ة ال والحديث    . أحد من أئم
ة               المروي  ة من رجب، وفي ليل ة جمع ذآر أول ليل ي ت ذلك الصالة الت ة بالحديث، وآ اع أهل المعرف فيها آذب بإجم

ة       ا طائف د ذآره ان ق المعراج، وألفية نصف شعبان، والصالة يوم األحد، واإلثنين وغير هذا من أيام األسبوع، وإن آ
ة   من المصنفين في الرقائق، فال نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن أ حاديثه آلها موضوعة، ولم يستحبها أحد من أئم

ال   ? عن أبي هريرة عن النبي/ وفي صحيح مسلم   . الدين ه ق لم أن ام،      (   : صلى اهللا عليه وس ة بقي ة الجمع ال تخصوا ليل
    .  ) وال يوم الجمعة بصيام

  
    . واهللا أعلم  . هللا عليه وسلمواألحاديث التي تذآر في صيام يوم الجمعة، وليلة العيدين، آذب على النبي صلى ا

  
    ؟ وسئل عن صالة الرغائب هل هي مستحبة أم ال

  
    : فأجاب

  
لمين، وال             ة المس ابعين، وال أئم لم وال أحد من أصحابه، وال الت ه وس هذه الصالة لم يصلها رسول اهللا صلى اهللا علي

لم، وال أحد من السلف، وال ا      ه وس ة فضيلة تخصها      رغب فيها رسول اهللا صلى اهللا علي ذه الليل روا له ة وال ذآ   . ألئم
ال      ذا ق ذلك؛ وله ة ب ل المعرف اق أه ذب موضوع باتف لم آ ه وس ي صلى اهللا علي ن النب ك ع ي ذل روي ف ديث الم والح

    . إنها مكروهة غير مستحبة، واهللا أعلم  : المحققون
  



 

  
    : َوَقال شيخ اِإلسالم

  
    ] سجود القرآن [ في  : فصل

  
    . خبر عن أهل السجود، ومدح لهم، أو أمر به، وذم على ترآه  :  وهو نوعان ـ

  
ُجُدونَ      {   : فاألول سجدة األعراف ُه َيْس بُِّحوَنُه َوَل ِه َوُيَس ْن ِعَباَدِت ،  ] 206  : األعراف  [   } ِإنَّ الَِّذيَن ِعنَد َربَِّك َال َيْسَتْكِبُروَن َع

    . آروهذا ذآره بعد األمر باستماع القرآن والذ
  

الِ           {  : وفي الرعد ُدوِّ َواآلَص م ِباْلُغ ا َوِظالُلُه ا َوَآْرًه َماَواِت َواَألْرِض َطْوًع ي السَّ ن ِف ُجُد َم ِه َيْس ، وفي   ] 15  : الرعد  [   } َوِلّل
ا      َأَو َلْم َيَرْوْا إلى َما َخَلَق الّلُه ِمن َشْيٍء َيَتَفيَُّأ ِظَالُلُه َعِن اليِميِن َو {   : النحل ُجُد َم ِه َيْس ُروَن َوِلّل ْم َداِخ اْلشََّمآِئِل ُسجًَّدا ِلّلِه َوُه

ْوِقهِ      ن َف م مِّ اُفوَن َربَُّه َتْكِبُروَن َيَخ ْؤَمُرونَ   ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض ِمن َدآبٍَّة َواْلَمآلِئَكُة َوُهْم َال َيْس ا ُي وَن َم   } ْم َوَيْفَعُل
ْبَحاَن    {   : في سبحان، و ] 50ـ 48  : النحل [  وَن ُس ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه ِإَذا ُيْتَلي عليهْم َيِخرُّوَن ِلَألْذَقاِن ُسجًَّدا َوَيُقوُل

وًعا    ُدُهْم ُخُش وَن َوَيِزي ر عن     ] 109ـ  107  : سراء اإل [   } َربَِّنا ِإن َآاَن َوْعُد َربَِّنا َلَمْفُعوًال َوَيِخرُّوَن ِلَألْذَقاِن َيْبُك ذا خب ، وه
    . سجود مع من سمع القرآن فسجد

  
ريم  ن ُذرِّ               {   : وآذلك في م وٍح َوِم َع ُن ا َم ْن َحَمْلَن ِة آَدَم َوِممَّ ن ُذرِّيَّ يَن ِم َن النَِّبيِّ يهم مِّ ُه عل َم اللَّ ِذيَن َأْنَع َك الَّ َراِهيَم   ُأْوَلِئ ِة ِإْب يَّ
اء سجدوا     ] 58  : مريم [   } َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا ِإَذا ُتْتَلي عليهْم آَياُت الرَّْحَمن َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكيًّاَوِإْسَراِئيَل َوِممَّْن  ، فهؤالء األنبي

    . إذا تتلي عليهم آيات الرحمن، وأولئك الذين أوتوا العلم من قبل القرآن إذا يتلي عليهم القرآن يسجدون
  

ق  ذا سجود مطل هوظاهر ه ٌة {   : آسجود السحرة، وآقول وْا ِحطَّ جَّدًا َوُقوُل اب ُس وْا اْلب رة [   } َواْدُخُل ان  ] 58  : البق ، وإن آ
    : آما قال الشاعر  . فالسجود هو خضوع له وذل له؛ ولهذا يعبر به عن الخضوع  . المراد به الرآوع

  
  ترى اُألُآم فيها سجدًا للحوافر

  
    : السجود التواضع والخضوع وأنشدوا  : قال جماعة من أهل اللغة

  
  خـاشــع الطــرف أصـم المســمع** ساجــد المنخـــــر مــا يـرفعـــه 

  
    . نعم، سجدة ال يرفع رأسه منها أبدًا  : قال  ؟ أيسجد القلب  : قيل لسهل بن عبد اهللا

  
وُم   َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َي {   : األولى خبر  ] الحج [ وفي سورة  ُر َوالنُُّج ْسُجُد َلُه َمن ِفي السََّماَواِت َوَمن ِفي اْلَأْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَم

ا لَ    ُه َفَم ُل     َواْلِجَباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَآِثيٌر مَِّن النَّاِس َوَآِثيٌر َحقَّ عليه اْلَعَذاُب َوَمن ُيِهِن اللَّ َه َيْفَع ِرٍم ِإنَّ اللَّ ن مُّْك ا  ُه ِم َم
    . أمر مقرون بالرآوع؛ ولهذا صار فيها نزاع  : ، والثانية ] 18  : الحج [   } َيَشاء

  
وًرا         {   : وسجدة الفرقان ْم ُنُف ا َوَزاَدُه ا َتْأُمُرَن ُجُد ِلَم رَّْحَمُن َأَنْس ا ال اُلوا َوَم ان  [   } َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمِن َق ،  ] 60 : الفرق

ْمِس      {   : وآذلك سجدة النمل    . قرون بذم من أمر بالسجود فلم يسجد، ليس هو مدحًاخبر م ُجُدوَن ِللشَّ ا َيْس دتَُّها َوَقْوَمَه َوَج
جُ      ا َيْس ُدوَن َألَّ ا َيْهَت ْم َل ي     ُدوا ِللَّ ِمن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن َلُهُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل َفُه ْبَء ِف ِرُج اْلَخ ِذي ُيْخ ِه الَّ

يمِ               ْرِش اْلَعِظ َو َربُّ اْلَع ا ُه َه ِإلَّ ا ِإَل ُه َل وَن اللَّ ا ُتْعِلُن وَن َوَم ا ُتْخُف ُم َم َأْرِض َوَيْعَل َماَواِت َواْل ر   ] 26ـ   24  : النمل  [   } السَّ ، خب
    . دوا، آانت أمرًاومن قرأ أال يا اسج  . يتضمن ذم من يسجد لغير اهللا، ولم يسجد للَّه

  
ا َيسْ        {   :  ] ألم تنزيل السجدة [ وفي  ْم َل ْم َوُه ِد َربِِّه بَُّحوا ِبَحْم جًَّدا َوَس   } َتْكِبُروَنِإنََّما ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا الَِّذيَن ِإَذا ُذآُِّروا ِبَها َخرُّوا ُس

    . مان عمن ذآر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذآر بها، وهذا من أبلغ األمر والتخصيص؛ فإنه نفي اإلي ] 15  : السجدة [ 
  

اً   :  ] ص [ وفي  ل   [ ، و  . خبر عن سجدة داود، وسماها رآوع ْمُس       {   : أمر صريح    ] حم تنزي اُر َوالشَّ ُل َوالنََّه ِه اللَّْي ْن آَياِت َوِم



 

هِ     ُجُدوا ِللَّ ِر َواْس ا ِلْلَقَم َك            َواْلَقَمُر َلا َتْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوَل َد َربِّ ِذيَن ِعن َتْكَبُروا َفالَّ ِإِن اْس ُدوَن َف اُه َتْعُب ُتْم ِإيَّ نَّ ِإن ُآن ِذي َخَلَقُه الَّ
َأُمونَ  نجم أمر صريح    ] 37،38 : فصلت  [   } ُيَسبُِّحوَن َلُه ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َوُهْم َلا َيْس ُدوا    {   : ، وال ِه َواْعُب ُجُدوا ِللَّ نجم  [   } َفاْس   : ال

رآن  ] 62 ماع الق د س ريح عن ر ص قاق أم ُجُدونَ   {   : ، واالنش ا َيْس ْرآُن َل يهُم اْلُق ِرَئ عل وَن َوِإَذا ُق ا ُيْؤِمُن ْم َل ا َلُه   } َفَم
ق  [   } اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق { ، و ] 20،21 : االنشقاق [  ق   ] 1  : العل ِربْ   {   : ، أمر مطل ُجْد َواْقَت ق  [   } َواْس فالستة    .  ] 91  : العل

ول  ] ص [ والتسع البواقي من الثانية من الحج أمر وذم لمن لم يسجد، إال    . األول إلى األولى من الحج خبر ومدح   : ، فنق
وهو يجب إذا قرئت السجدة في الصالة،   : وقيل  . ال يجب  : وقيل  . يجب  : قيل  . قد تنازع الناس في وجوب سجود التالوة

ات             : رواية عن أحمد، والذي يتبين لي أنه واجب ى الوجوب؛ لكن آي ا عل دل بمجرده ا مدح ال ت ي فيه ات الت فإن اآلي
ال    د يق ا ق ذا ضعيف،              : األمر والذم والمطلق منه رأ، وه ان، واق ة من الحج، والفرق ى الصالة، آالثاني ه محمول عل إن
ا          ِإنََّم { /  : فكيف وفيها مقرون بالتالوة آقوله ْم َل ْم َوُه ِد َربِِّه بَُّحوا ِبَحْم جًَّدا َوَس رُّوا ُس ا َخ ُروا ِبَه ا ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا الَِّذيَن ِإَذا ُذآِّ

د ذآر      ] 15  : السجدة [   } َيْسَتْكِبُروَن ا، فق امعًا له ، فهذا نفي لإليمان باآليات عمن ال يخر ساجدًا إذا ذآر بها، وإذا آان س
    . بها
  

ذا ذم لمن    ] 20،21 : االنشقاق  [   } َفَما َلُهْم َلا ُيْؤِمُنوَن َوِإَذا ُقِرَئ عليهُم اْلُقْرآُن َلا َيْسُجُدوَن {   :  ] االنشقاق [ رة وآذلك سو ، وه
ه  رآن آقول ه الق رئ علي جد إذا ق ينَ  {   : ال يس ْذِآَرِة ُمْعِرِض ِن التَّ ْم َع ا َلُه دثر [   } َفَم ا  { ،  ] 49 : الم ِه  َوَم وَن ِباللَّ ا ُتْؤِمُن ْم َل َلُك

َربُِّكمْ  د  [   } َوالرَُّسوُل َيْدُعوُآْم ِلُتْؤِمُنوا ِب ِديًثا       { ،  ] 8  : الحدي وَن َح اُدوَن َيْفَقُه ْوِم َال َيَك ـُؤالء اْلَق ا ِلَه ذلك   ] 78  : النساء  [   } َفَم ، وآ
ورة  نجم [ س ه  ] ال ِديِث تَ   {   : قول َذا اْلَح ْن َه ُدوا       َأَفِم ِه َواْعُب ُجُدوا ِللَّ اِمُدوَن َفاْس ُتْم َس وَن َوَأن ا َتْبُك َحُكوَن َوَل وَن َوَتْض   } ْعَجُب

نجم [  ن   ] 62ـ     59 : ال ر بالسجود، لك ماعه سبب األم رآن يقتضي أن س و الق ذي ه ر الحديث ال ًا عقب ذآ را بالغ ، أم
الصالة فليس هو مختصا بسجود التالوة، فمن ظن   السجود المأمور به عند سماع القرآن آما أنه ليس مختصا بسجود

    . هذا أو هذا، فقد غلط، بل هو متناول لهما جميعًا، آما بينه الرسول صلى اهللا عيله وسلم
  

ة السجدة، سواء      . فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه فالسجود عند سماع آية السجدة هو سجود مجرد عند سماع آي
رآن  رآن             تليت مع سائر الق د جنس الق و سجود عن رآن، فه ق الق الوة مطل د ت يس هو سجودًا عن د    . ، أو وحدها، ل وعن

ه      األمر يتناول ه ـ سبحانه                   . خصوص األمر بالسجود، ف رآن ـ أيضًا ـ وهو أبلغ؛فإن اول لسجود الق وهو ـ أيضًا ـ متن
َتْكِبُرونَ       ِإنََّما ُيْؤِمُن ِبآَياِتَنا الَِّذيَن ِإَذا ُذآِّ {   : قال/وتعالى ـ   ا َيْس ْم َل ْم َوُه ِد َربِِّه بَُّحوا ِبَحْم جًَّدا َوَس   : السجدة  [   } ُروا ِبَها َخرُّوا ُس

    . ، فهذا الكالم يقتضي أنه ال يؤمن بآياته إال من إذا ذآر بها خر ساجدًا، وسبح بحمد ربه، وهو ال يستكبر ] 15
  

ي    } ِبآَياِتَنا {   : ومعلوم أن قوله رآن       ليس يعن ع الق ل جمي ط، ب ات السجود فق ا آي ات        . به ع آي د أن يكون إذا ذآر بجمي فالب
ون          راءة نفسه، فال يكون ذآر بق ام ي ام، واإلم راءة اإلم القرآن يخر ساجدًا، وهذا حال المصلي، فإنه يذآر بآيات اهللا بق

ون أوال إل   ى السجود،     مؤمنين حتى يخروا سجدًا، وهو سجودهم في الصالة، وهو سجود مرتب ينتقل م إل ى الرآوع ث
ى         : والسجود مثني آما بينه الرسول ليجتمع فيه خروران ـام ـ وهو السجدة األول ود،      . خرور من قيــ وخرور من قع

إن                . وهو السجدة الثانية نة؛ ف ه الس ا مضت ب ا، آم ة فيه دة الفصل، والطمأنين ـوب قع ى وجـ ه عل ـتدل ب وهذا مما يســ
م       . ـون إال من قعود أو قيامالخرور ســاجدًا ال يكــ رب، ل ود أق ى القع وإذا فصل بين السجدتين آحد السيف، أو آان إل

    . يكن هذا خرورًا
  

ه        . ولكن الذي جوزه ظن أن السجود يحصل بوضع الرأس على األرض، آيف ما آان أمور ب ل هو م ذلك، ب وليس آ
ـل  ] 15  : السجدة [   } ِإَذا ُذآُِّروا ِبَها َخرُّوا ُسجًَّدا {   : آما قال ـدوا   : ، ولم يق أمور     . سج ذه      / فالخـرور م ره في ه ا ذآ ه، آم ب

ادة مقصودة      ى األرض عب ة عل ك      . اآلية، ونفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة، آما أن وضع الجبه ى ذل دل عل ي
وَن          ُقْل آِمُنوْا ِبِه َأْو َال ُتْؤِمُنوْا ِإنَّ الَِّذيَن ُأ {   : قولـه تعالى جًَّدا َوَيُقوُل اِن ُس رُّوَن ِلَألْذَق يهْم َيِخ ي عل ِه ِإَذا ُيْتَل ن َقْبِل َم ِم وُتوْا اْلِعْل

وًعا         ُدُهْم ُخُش وَن َوَيِزي اِن َيْبُك رُّوَن ِلَألْذَق وًال َوَيِخ ا َلَمْفُع ُد َربَِّن ، فمدح   ] 109ـ  107  : اإلسراء  [   } ُسْبَحاَن َربَِّنا ِإن َآاَن َوْع
    . أي عليها يبكون  : والثاني بخرورهم لألذقان  . وأثني عليهم بخرورهم لألذقان، أي على األذقان سجدًاهؤالء، 

  
ا اهللا        ادة مقصودة، يحبه ذقن عب ى ال ا          . فتبين أن نفس الخرور عل األرض، آم ذقن ب الخرور إلصاق ال راد ب يس الم ول
ه،         . منتهاه تلصق الجبهة، والخرور على الذقن هو مبدأ الرآوع، والسجود ى ذقن ه ال عل ى جبهت فإن الساجد يسجد عل

ى األرض     ه إل ه، وأقرب ه يخر        . لكنه يخر على ذقنه، والذقن آخر حد الوجه، وهو أسفل شيء من ى ذقن ذي يخر عل فال
ى      . ومن حينئذ، قد شرع في السجود  . وجهه ورأسه خضوعًا للَّه الخرور عل فكما أن وضع الجبهة هو آخر السجود، ف

اس           ا ن عب د روي عن اب ود، وق ام أو قع ام الخرور أن يكون من قي انِ   {   : لذقن أول السجود، وتم رُّوَن ِلَألْذَق   : أي  } َوَيِخ



 

ين، وهو غضروف أعضاء الوجه         : قال الزجاج  . للوجوه ذقن مجتمع اللحي   . الذي يخر وهو قائم إنما يخر لوجهه، وال
    . ه إلى األرض الذقنفإذا ابتدأ يخر فأقرب األشياء من وجه

  
ال       : وقال ابن األنباري/ ذلك ق ه، فل ه ذقن انِ  {   : أول ما يلقي األرض من الذي يخر قبل أن يصوب جبهت ، ويجوز   } ِلَألْذَق

    . وبالنوع من الجنس  . آما يكتفي بالبعض من الكل  . أن يكون المعني يخرون للوجوه، فاآتفي بالذقن من الوجه
  

آما قال   . يخر على الذقن ال يسجد على الذقن، فليس الذقن من أعضاء السجود، بل أعضاء السجود سبعةوالذي   : قلت
رآبتين،      : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم دين، وال الجبهة وأشار بيده إلى األنف ـ والي

ع     ، ولو سجد على ذقنه ارتفعت جبهته، والجمع  ) والقدمين اتئ، يمن ا وهو ن بينهما متعذر، أو متعسر؛ ألن األنف بينهم
ه     ى جبهت ه، ويسجد عل ذا خرور السجود     . إلصاقهما معًا باألرض في حال واحدة، فالساجد يخر على ذقن ال    . فه م ق   : ث

    . سجود، وقد ال يكون، فهذا خرور البكاء، قد يكون معه  ] 109  : اإلسراء [   } َوَيِخرُّوَن ِلَألْذَقاِن َيْبُكوَن { 
  

    . ، فهذا خرور وسجود وبكاء ] 58 : مريم [   } ِإَذا ُتْتَلي عليهْم آَياُت الرَّْحَمن َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكيًّا {   : فاألول آقوله
  

ى      ، فقد يبكي الباآي من خشية اهللا مع خضوعه    } َوَيِخرُّوَن ِلَألْذَقاِن َيْبُكوَن {   : آقوله  : والثاني م يصل إل بخروره، وإن ل
وآالهما عبادة للَّه، فإن بكاء الباآي للَّه، آالذي   . وهذا عبادة ـ أيضًا ـ لما فيه من الخرور للَّه، والبكاء له  / حد السجود 

ين عين باتت تحرس في سبيل اهللا، وع      : عينان ال تمسهما النار (   : وقد روي  . من أفضل العبادات  . يبكي من خشية اهللا
ال    ) يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية اهللا ه ق لم أن م    (   : ، وفي الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وس سبعة يظله

إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة اهللا، ورجالن تحابا في اهللا، اجتمعا على ذلك وتفرقا   : اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله
ه، ورجل تصدق       عليه، ورجل ذآر اهللا خاليًا ففاضت  ود إلي ى يع ه حت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمسجد، إذا خرج من

ي أخاف اهللا رب           ال إن ال، فق رأة ذات حسب وجم ه ام ه، ورجل دعت بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمين
    .  ) العالمين

  
تهم سماه      فذآر صلى اهللا عليه وسلم هؤالء السبعة، إذ آل منهم آمل العبادة التي قام ب د صنف مصنف في نع   : ها، وق

ادة اهللا     : فاإلمام العادل  .  ] اللمعة في أوصاف السبعة [  ا يجب      : آمل ما يجب من اإلمارة، والشاب الناشئ في عب آمل م
ْن   ِإنََّما َيْعُمُر  {   : آمل عمارة المساجد بالصلوات الخمس؛ لقوله  : من عبادة اهللا، والذي قلبه معلق بالمساجد ِه َم َمَساِجَد الّل

    . آمل اإلخالص  : آمل الصدقة ، والباآي  : آمل الخوف من اهللا، والمتصدق  : ، والعفيف ] 18  : التوبة [   } آَمَن ِبالّلِه
  
ابَ    {   : وأما قوله عن داود ـ عليه السالم  / ا َوَأَن رَّ َراِآًع ه سجد    ] 24  : ص [   } َوَخ ا ثبت با    . ، ال ريب أن اع   آم نة، وإجم لس

ذا أول السجود، وهو خروره           ًا، وه ه خر راآع ذآر ـ سبحانه ـ       . المسلمين أنه سجد هللا، واهللا ـ سبحانه ـ مدحه بكون ف
ين       . أول فعله وهو خروره راآعًا، ليبين أن هذا عبادة مقصودة، وإن آان هذا الخرور آان ليسجد ى النبي ي عل ا أثن آم

هِ   { ،  ] 58  : مريم [   } ي عليهْم آَياُت الرَّْحَمن َخرُّوا ُسجًَّدا َوُبِكيًّاِإَذا ُتْتَل {   : بأنهم آانوا ن َقْبِل م   } ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم ِم ِإَذا  {   : أنه
ونَ    { ،  } ُيْتَلي عليهْم َيِخرُّوَن ِلَألْذَقاِن ُسجًَّدا اِن َيْبُك رُّوَن ِلَألْذَق ك ألن الخرور هو أول     ] 109ـ  107 : اإلسراء  [   } َوَيِخ ، وذل

ر   افي للكب وع المن ه ذل          . الخض رور في ان الخ ًا، إذا آ بًا مرتفع زال منتص ب أال ي ر، ويح ره أن يخ ر يك إن المتكب ف
فكان أحدهم إذا سقط منه الشيء ال يتناوله،   . وتواضع، وخشوع؛ ولهذا يأنف منه أهل الكبر من العرب، وغير العرب

    . يلئال يخر وينحن
  

إذا خفضه،          . فإن الخرور انخفاض الوجه والرأس، وهو أعلى ما في اإلنسان وأفضله ا منتصبا، ف ق رفيع د خل وهو ق
ه       م يسجد ل السيما بالسجود، آان ذلك غاية ذله؛ ولهذا لم يصلح السجود إال للَّه، فمن سجد لغيره، فهو مشرك، ومن ل

ل     ن أه افر م ا آ ه، وآالهم ن عبادت تكبر ع و مس ارفه الى  . الن ال تع ِذيَن    {   : ق ْم ِإنَّ الَّ َتِجْب َلُك وِني َأْس ُم اْدُع اَل َربُُّك َوَق
ِرينَ  نََّم َداِخ َيْدُخُلوَن َجَه اَدِتي َس ْن ِعَب َتْكِبُروَن َع افر [   } َيْس ال  ] 60 : غ الى/ ، وق ْمُس   {   : تع اُر َوالشَّ ُل َوالنََّه ِه اللَّْي ْن آَياِت َوِم

ُدونَ       َواْلَقَمُر  اُه َتْعُب ُتْم ِإيَّ نَّ ِإن ُآن ِذي َخَلَقُه ِه الَّ ُجُدوا ِللَّ ال في قصة     ] 37  : فصلت  [   } َلا َتْسُجُدوا ِللشَّْمِس َوَلا ِلْلَقَمِر َواْس ، وق
ُدوَن   َوَجدتَُّها َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن َلُهُم الشَّْيَطاُن  {   : بلقيس ا َيْهَت َأْعَماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل َفُهْم َل

ْرِش      َألَّا َيْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن َو َربُّ اْلَع ا ُه َه ِإلَّ اللَُّه َلا ِإَل
ا نهي      . والشمس أعظم ما يري في عالم الشهادة وأعمه نفعا، وتأثيرًا  .  ] 24،26 : لنملا [   } اْلَعِظيِم فالنهي عن السجود له

    . عما هو دونها بطريق األولى من الكواآب، واألشجار، وغير ذلك



 

  
ه     ، داللة على أن السجود للخالق ال للمخل } َواْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ {   : وقوله ل لمن خلق دره، ب ذا    . وق، وإن عظم ق وه

ُدونَ   {   : آما قال  . لمن يقصد عبادته وحده اُه َتْعُب الى        } ِإن ُآنُتْم ِإيَّ ال تع ات، ق ذه المخلوق ه أن يسجد له ِإِن   {   : ، ال يصلح ل َف
َأُمونَ اْسَتْكَبُروا َفالَِّذيَن ِعنَد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن َلُه ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر َو م ـ سبحانه ـ أن في         ] 38  : فصلت  [   } ُهْم َلا َيْس د عل ه ق ، فإن

ه             : بني آدم من يستكبر عن السجود له فقال ل يسبحون ل م، ب ادة ربه الذين هم أعظم من هؤالء ال يستكبرون عن عب
ه،      بيح ل ا بالتس فهم هن ين، فوص الف اآلدمي ة، بخ آمة وال مالل م س ار وال يحصل له ل والنه بيح  باللي فهم بالتس ووص

ُجُدونَ   {   : والسجود جميعا في قوله ُه َيْس /  .  ] 206 : األعراف  [   } ِإنَّ الَِّذيَن ِعنَد َربَِّك َال َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسبُِّحوَنُه َوَل
    .  ] 165،166 : الصافات [   } َنْحُن اْلُمَسبُِّحوَنَوِإنَّا َلَنْحُن الصَّافُّوَن َوِإنَّا َل {   : وهم ُيَصفُّون له صفوفًا آما قالوا

  
ال    ه ق لم أن ا       (   : وفي الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وس د ربه ة عن ا َتْصف المالئك فون آم الوا  )  ؟ أال َتُص وآيف    : ، ق

    .  ) يسدون األول فاألول، ويتراصون في الصف (   : قال  ؟ تصف المالئكة عند ربها
  
  آياته توجب فهمها والعمل بما فيها :فصل  
  

    : فآياته ـ سبحانه ـ توجب شيئين
  

    . فهمها وتدبرها، ليعلم ما تضمنته  : أحدهما
  

ا،          : والثاني م يفهمه و سمعها السامع ول ذا، فل ذا وه عبادته، والخضوع له إذا سمعت، فتالوته إياها وسماعها يوجب ه
ا ولو فهمها ولم يعمل بم  . آان مذموما ه     . ا فيها آان مذمومًا، بل البد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل به ا أن آم

ه    . البد لكل أحد من استماعها، فالمعرض عن استماعها آافر، والذي ال يفهم ما أمر به فيها آافر والذي يعلم ما أمر ب
َفَما َلُهْم َعِن التَّْذِآَرِة ُمْعِرِضيَن َآَأنَُّهْم ُحُمٌر  {   : قولهوهو ـ سبحانه ـ يذم الكفار بهذا، وهذا آ  . فال يقر بوجوبه ويفعله آافر
َوَرةٍ     ن َقْس رَّْت ِم َتنِفَرٌة َف دثر  [   } مُّْس ه ] 49،51 : الم ْم          {   : ، وقول ِه َلَعلَُّك ْوا ِفي ْرآِن َواْلَغ َذا اْلُق َمُعوا ِلَه ا َتْس ُروا َل ِذيَن َآَف اَل الَّ َوَق

ا           {   : ، وقوله ] 26  : فصلت [   } َتْغِلُبوَن ْم َل ُرُهْم َفُه َأْعَرَض َأْآَث ِذيًرا َف يًرا َوَن وَن َبِش ْوٍم َيْعَلُم ا لَِّق ِآَتاٌب فصلْت آَياُتُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّ
    . ، ونظائره آثيرة ] 3،4 : فصلت [   } َيْسَمُعوَن

  
ال  [   } ِفيِهْم َخْيًرا لَّأْسَمَعُهْم َوَلْو َأْسَمَعُهْم َلَتَولَّوْا وَُّهم مُّْعِرُضونَ َوَلْو َعِلَم الّلُه  {   : وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها ،  ] 23  : األنف

م    وا بعلمه م يعمل وا ل و فهم ون، ول م ال يفهم ى أنه ذمهم عل الى  . ف ال تع ْم َال   {   : وق ِمْعَنا َوُه اُلوا َس ِذيَن َق وْا َآالَّ َوَال َتُكوُن
َمَعهُ        َيْسَمُعوَن ِإنَّ ًرا لَّأْس يِهْم َخْي ُه ِف َم الّل ْو َعِل وَن َوَل ال  [   } ْمَشرَّ الدََّوابَّ ِعنَد الّلِه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َال َيْعِقُل ،  ] 21،23  : األنف

    .  ] 73  : الفرقان [   } َوالَِّذيَن ِإَذا ُذآُِّروا ِبآَياِت َربِِّهْم َلْم َيِخرُّوا عليها ُصمًّا َوُعْمَياًنا {   : وقال
  

ا        : قال ابن قتيبة م يروه م يسمعوها عمي ل ة       . لم يتغافلوا عنها، فكأنهم صم ل ره من أهل اللغ ال غي ى      : وق وا عل م يبق ل
ة  ول العرب    . حالهم األولى، آأنهم لم يسمعوا، ولم يروا، وإن لم يكونوا خروا حقيق د        : تق ام يبكي، وقع ا فق شتمت فالن

    . قبل يتعذر، وظل يفتخر، وإن لم يكن قام، وال قعديندب، وأ
  

دوحا،    . في ذآره ـ سبحانه ـ لفظ الخرور دون غيره، حكمة    : قلت فإنهم لو خروا وآانوا صما وعميانًا، لم يكن ذلك مم
من السمع والبصر  والبد  . من الخرور، والسجود  : فالبد من شيئين  . فكيف إذا آانوا صما وعميانا بال خرور  . بل معيبا

دي  ور واله ن الن ه م ي آيات ا ف وع،  / لم م الرآ ام، ث ي القي راءة، ف ا الق ا شرعت الصالة شرع فيه ذلك لم ان، وآ والبي
    . والسجود

  
رآن زل اهللا من الق ا أن أول م َق {   : ف ِذي َخَل َك الَّ ِم َربِّ َرْأ ِباْس ق [   } اْق القراءة، وختم ] 1  : العل األمر ب ا ب األمر ، فافتتحه ا ب ه

ال  ِربْ   {   : بالسجود، فق ُجْد َواْقَت ق  [   } َواْس الى   ] 19  : العل ه تع جًَّدا          {   : ، فقول رُّوا ُس ا َخ ُروا ِبَه ِذيَن ِإَذا ُذآِّ ا الَّ ْؤِمُن ِبآَياِتَن ا ُي ِإنََّم
ه من   ، يدل على أن التذآير بها آقراءتها  ] 15 : السجدة [   } َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد َربِِّهْم في الصالة موجب للسجود والتسبيح، وأن

ا سجود، وهي            يس فيه ي ل ات الت اول اآلي ذا متن ؤمن، وه يس بم لم يكن إذا ذآر بها يخر ساجدًا، ويسبح بحمد ربه، فل
    . جمهور آيات القرآن، ففي القرآن أآثر من ستة آالف آية، وأما آيات السجدة، فبضع عشرة آية

ى          } اُذآُِّروا ِبَه {   : وقوله ه عل ا يستدل ب ذا مم ، يتناول جميع اآليات، فالتذآير بها جميعها موجب للتسبيح والسجود، وه



 

ى وجوب جنس التسبيح ـ          . وجوب التسبيح والسجود دل عل وعلى هذا، تدل عامـة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة ـ ت
    . نواع التسبيح المشروع أجزأهفمن لم يسبح في السجـود، فقد عصي اهللا ورسوله، وإذا أتي بنوع من أ

  
ى   {   : يجب ويتعين قوله  : وقيل/ ال يجب ذآر بحال،   : قيل  . وللفقهاء في هذه المسألة ثالثة أقوال ي األعل ، ال  } سبحان رب

د وق  . يجب جنس التسبيح، وإن آان هذا النوع أفضل من غيره؛ ألنه أمر به أن يجعل في السجود  : وقيل  . يجزئ غيره
ا في سـجودآم    (   : وقوله  . ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في الصحيح أنواع أخـر ـذا      ) اجعلوه يس ه ـالم ل ـه آ ، في

ه         . بأي اسم سبحه، فقد سبح اسم ربه األعلى  : موضعـه، إذ قـد يقال المسبح لربه ـا رب ـد دع ـاه فق أي اسم دع آما أنه ب
َني          {   : لآما قا  . الذي له األسماء الحسني َماء اْلُحْس ُه اَألْس ْدُعوْا َفَل ا َت ا مَّ ـَن َأيًّ وْا الرَّْحَم َه َأِو اْدُع   : اإلسراء  [   } ُقِل اْدُعوْا الّل

    .  ] 180  : األعراف [   } َوِلّلِه اَألْسَماء اْلُحْسَني َفاْدُعوُه ِبَها {   : ، وقـال ] 110
  

ع أسمائه      فإذا آان يدعي بجميع أسمائه الحسني،  وبأي اسم دعاه، فقد دعا الذي له األسماء الحسني، وهو يسبح بجمي
وبسط    . الحسني، وبأي اسم سبح فقد سبح الذي له األسماء الحسني، ولكن قد يكون بعض األسماء أفضل من بعض      

    . هذا له موضع آخر
  

ة     ا في اآلي ه، آم الى     . والمقصود هنا أن األمر بالسجود تابع لقراءة القرآن آل ه تع وَن َوِإَذا      {   : وفي قول ا ُيْؤِمُن ْم َل ا َلُه َفَم
، فهذا يتناول جميع القرآن، وأنه من قرئ عليه القرآن فهو مأمور  ] 20،21االنشقاق  [   } ُقِرَئ عليهُم اْلُقْرآُن َلا َيْسُجُدوَن

ذا يسمع          ك سبب لألمر بالسجود، فله رآن، وذل ه الق رئ علي رد      بالسجود، والمصلي قد ق ام والمنف رآن ويسجد اإلم الق
رآن ه الق ى نفس رأ عل و يق ه وه راءة نفس د   . يسمع ق ال/ وق ه  : يق ن قول جًَّدا {   : ال يصلون، لك رُّوا ُس ،  ] 15 : السجدة [   } َخ

رج        . صريح في السجود المعروف؛ القترانه بلفظ الخرور و الف ال أب زاع، ق ا ن ة ففيه يهُم  َوِإَذا قُ  {   : وأما هذه اآلي ِرَئ عل
    : ، فيه قوالن } اْلُقْرآُن َلا َيْسُجُدوَن

  
    . ال يصلون، قاله عطاء، وابن السائب  : أحدهما

  
ى        : والثاني و يعل اره القاضي أب ر، واخت ن جري ال   . ال يخضعون له، وال يستكينون له، قاله اب ى       : ق وم عل ا ق واحتج به

ع         . لكوجوب سجود التالوة، وليس فيها داللة على ذ ى جمي ه أضاف السجود إل ري أن وإنما المعني ال يخشعون، أال ت
    . القرآن، والسجود يختص بمواضع منه

  
ل،               : قلت وه عن مقات الثعلبي، والبغوي ـ وحك ره ـ آ ذآرون غي ر من المفسرين، ال ي القول األول هو الذي يذآره آثي

    . اءوالكلبي وهو المنقول عن مفسري السلف، وعليه عامة العلم
  

ى آل من       . فما علمت أحدًا نقله عن أحد من السلف  : وأما القول الثاني والذين قالوه إنما قالوه لما رأوا أنه ال يجب عل
فإن   . يخضعون، ويستكينون  : فقالوا  . سمع شيئًا من القرآن أن يسجد، فأرادوا أن يفسروا اآلية بمعني يجب في آل حال

    . عليه القرآن به آل من قرئ/ هذا يؤمر 
  

ه،     : آما قد بسط هذا في مواضع، لكن يقال لهم  . ولفظ السجود يراد به مطلق الخضوع، واالستكانة أمور ب الخضوع م
راد من              ى آل أحد، وهو الم ة عل وخضوع اإلنسان وخشوعه، ال يتم إال بالسجود المعروف، وهو فرض في الجمل

دون     : القرآن حيث ذآر في  : السجود المضاف إلى بني آدم اس ب إذ هو خضوع اآلدمي للرب،والرب ال يرضي من الن
    . هذا الخضوع؛ إذ هو غاية خضوع العبد، ولكل مخلوق خضوع بحسبه، هو سجوده

  
ال      ل يق ذا ال يعرف، ب أمورون    : وأما إن يكون سجود اإلنسان ال يراد به إال خضوع ليس فيه سجود الوجه، فه م م   : ه

إذا    إذا قرئ عليهم الق ين صالتين، ف رآن بالسجود، وإن لم يكن السجود التام عقب استماع القرآن، فإنه البد أن يكون ب
وع من الخضوع والخشوع               م ن يهم حصل له رئ عل ا ق م لم يهم، وه قاموا إلى الصالة، فقد أتوا بالسجود الواجب عل

أمور  فإذا اعتقدوا وجوب الصالة وعزمو  . باعتقاد الوجوب والعزم على االمتثال ا على االمتثال، فهذا مبدأ السجود الم
ِبيَلُهمْ      {   : آما قال في المشرآين  . به، ثم إذا صلوا، فهذا تمامه وْا َس اَة َفَخلُّ ُوْا الزََّآ َالَة َوآَت ة  [   } َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ   : التوب

الهم    ] 5 ن قت ف ع وا الصالة آ ابوا والتزم م إذا ت ذا مب  . ، فه ا  فه وا إقامته د أتم ا فق م إذا فعلوه ا، ث ا إذا   . دأ إقامته وأم
    . بالكالم ولم يفعلوا فإنهم يقاتلون/ التزموها 



 

  
ي الصحيحين     . أنه سجد بها في الصالة   : ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فف

ذه    : ، فسجد فقلت  ] سورة االنشقاق  [   } ِإَذا السََّماء انَشقَّْت {   : فقرأ  . صليت مع أبي هريرة العتمة  : عن أبي رافع قال ا ه   ؟ م
    . سجدت بها خلف أبي القاسم، وال أزال أسجد بها حتى ألقاه، وهذا الحديث قد اتفق العلماء على صحته : قال
  

ن       والسجود فيها قول جمهور ال  . وأما سجوده فيها، فرواه مسلم دون البخاري د ب افعي، وأحم ة، والش أبي حنيف اء آ علم
إن لفظ السجود فيها لم يرد به إال مطلق   : وهو قول ابن وهب، وغيره من أصحاب مالك، فكيف يقال  . حنبل، وغيرهم

ه اللفظ      دل علي م ي م يكن السجود الخاص           ؟ الخضوع واالستكانة، وأما السجود المعروف فل ذا صحيحًا، ل ان ه و آ ول
أن        مشروعا إذا تل تالوة، ب ى وجوب سجود ال ا عل يت، السيما في الصالة، وبهذا يظهر جواب من أجاب من احتج به
    . المراد الخضوع

  
راءة        : قيل  . فإذا فسر السجود بالصالة، آما قاله األآثرون، لم يجب سجود التالوة  : فإن قيل رادة من جنس ق الصالة م
رآن أن يسجد،   وهذه اآلية توجب على  . آما تقدم  . القرآن ه أن       / من قرئ عليه الق ه خارج الصالة، فعلي رئ علي إن ق ف

رآن،إال هو وقت صالة مفروضة،فعليه أن         ا الق ه فيه يسجد قريبًا، إذا حضر وقت الصالة،فإنه ما من ساعة يقرأ علي
رئ علي        و ممن إذا ق م يصل، فه إذا ل رآن ال  يصليها؛ إذ بينه وبين وقت الصالة المفروضة أقل من نصف يوم، ف ه الق

ود، وآل            ا من قع ام، وسجدة يخر فيه ا من قي يسجد فإن قرئ عليه القرآن في الصالة فعليه أن يسجد سجدة يخر فيه
    . منهما بعد رآوع، آما بينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  
ذه     وأما السجود عند تالوة هذه اآلية، فهو السجود الخاص، وهو سجود التالوة ، وهذا سجود مبادر إل د سماع ه ه عن ي

تالوة      د سماعها سجود ال م يسجد     . اآلية، فإنها أمرته أن يسجد إذا قرئ عليه القرآن، فمن تمام المبادرة أن يسجد عن ث
د                رة بالسجود عن ا، فهي اآلم ه هي أو غيره رئ علي أمر بالسجود إذا ق ة ت ـذه اآلي إن ه دم، ف عند تالوة غيرها آما تق

رآن،  قراءة القرآن، دون سائر اآليا ت التي ال يسجد عندها، فكان لها حض من األمر بالسجود مع عموم آونها من الق
    . فتخص بالسجود لها، ويسجد في الصالة إذا قرئت آما يسجد إذا قرئ غيرها

  
يرًا لمجمل             . وبهذا فسرها النبي صلى اهللا عليه وسلم ر، أو تفس اال ألم ه إذا خرج امتث ا في الصالة وفعل فإنه سجد به

يما وهو في الصالة     / ان حكمـه حكمه، فـدل آ   . ذلك على وجـوب السجود الذي سـجده عنـد قراءة هذه السورة، ال س
ا أفضل     تالوة فيه والصالة مفروضة، وإتمامها مفروض، فال تقطع إال بعمـل هو أفضل من إتمامها، فعلم أن سجود ال

    . وهنا سجود التالوة مشروع فيها  . عمدًا بطلت صالته من إتمامها بال سجود، ولو زاد في الصالة فعال من جنسها
  

    : وعن أحمد في وجوب هذا السجود في الصالة روايتان، واألظهر الوجوب، آما قدمناه لوجوه متعددة
  

    . واهللا أعلم  . أن نفس األئمة يؤمرون أن يصلوا آما صلى النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهو هكذا صلى  : منها
  

اول السجود         ] 21 : االنشقاق [   } َلا َيْسُجُدوَن {   : وقوله ه يتن ى أن السجود مقصود لنفسه، وأن ، ولم يقل ال يصلون، يدل عل
القرآن موجب لمسمي السجود الشامل        . في الصالة وخارج الصالة، فيتناول ـ أيضًا ـ الخضوع والخشوع، آما مثل   ف

وجب له، ومن لم يسجد إذا قرئ عليه مطلقًا فهو آافر، ولكن ال يجب آل   لجميع أنواعه، فما من سجود إال والقرآن م
د    سجود في آل وقت، بل هو بحسب ما بينه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكن اآلية دلت على تكرار السجود عن

    . واهللا أعلم  . وهذا واجب إذا قرئ عليه القرآن في الصالة وخارج الصالة، آما تقدم/ تكرار قراءة القرآن عليه،
  

فإنها فرض باالتفاق، ويتناول سجود القرآن؛ ألن   . وأما األمر المطلق بالسجود، فال ريب أنه يتناول الصلوات الخمس
ا     . النبي صلى اهللا عليه وسلم سن السجود في هذه المواضع ان أجنبي ه، وإال آ ذآور    . فالبد أن يكون ما تلي سببًا ل والم

دل  األمر عن               إنما هو األمر، ف رون ب ه، وإال فكيف يخرج السجود المق أمور ب ذا السجود من السجود الم ى أن ه عل
    . األمر، وهذا آسجود المالئكة آلدم لما أمروا

  
ن آدم بالسجود     . يا ويله  : يقول  . إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي (   : وهكذا جاء في الحديث الصحيح ُأِمر اب

ًا في           . رواه مسلم  .  )  ! الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار فسجد، فله ذا ترغيب لم ذآر ه ه وس والنبي صلى اهللا علي



 

ه،            د سن السجود عقب ر، وق ا أم ان السجود آلدم؛ ألن آالهم ا آ ه، آم هذا السجود، فدل على أن هذا السجود مأمور ب
    . س، بل هذا سجود للَّه، فهو أعظم من السجود آلدمفمن سجد آان متشبهًا بالمالئكة، ومن أبي، تشبه بابلي

  
    . وهذا الحديث آاف في الداللة على الوجوب، وآذلك اآليات التي فيها األمر المقيد، واألمر المطلق ـ أيضًا

  
  . واإلنس ، سجد وسجد معه المسلمون والمشرآون، والجن     ] والنجم [   : وأيضًا، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم لما قرأ/

م سجدوا إال رجال من المشرآين أخذ         : وفي الصحيح عن ابن مسعود   . آما ثبت ذلك في الصحيح عن ابن عباس أنه
افرا   : قال  . يكفيني هذا  : آفا من حصا، وقال ذا السجود،           . فلقد رأيته بعد قتل آ أمورين به انوا م م آ ى أنه دل عل ذا ي وه

جود الصالة، بل آان خضوعا للَّه، وفيهم آفار، وفيهم من لم يكن متوضيا، لكن  وأن تارآه آان مذمومًا، وليس هو س
    . سجود الخضوع إذا تلي آالمه

  
ا       {   : آما أثنى على من إذا سمعه سجد، فقال جًَّدا َوُبِكيًّ رُّوا ُس رَّْحَمن َخ اُت ال يهْم آَي ريم  [   } ِإَذا ُتْتَلي عل ال  ] 58 : م ْل   {   : ، وق ُق

اَن   ِبِه َأْو َال ُتْؤِمُنوْا ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه ِإَذا ُيْتَلي عليهْم َيِخرُّوَن ِلَألْذَقاِن ُسجًَّدآِمُنوْا  ا ِإن َآ ا َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربَِّن
وعً        ُدُهْم ُخُش وَن َوَيِزي اِن َيْبُك رُّوَن ِلَألْذَق وًال َوَيِخ ا َلَمْفُع ل   ] 109ـ  107 : اإلسراء  [   } اَوْعُد َربَِّن ذا وإن قي اول     : ، وه ه متن إن

اك   سجود الصالة، فإنهم إذا سمعوا القرآن رآعوا وسجدوا، فال ريب أنه متناول سجود القرآن بطريق األولى؛ ألن هن
وع؛ ألن الرآو              ى الرآ ه عل ي يمكن حمل ا بق ان، فم ى األذق ا ذآر سجودًا مجردًا عل ع ال السجود بعض الصالة، وهن

    . يكون على األذقان
  

ينِ   {   : آما قال  . على األذقان  : أي  } ِلَألْذَقاِن {   : وقوله ُه ِلْلَجِب ين    : أي  ] 103  : الصافات  [   } َوَتلَّ ى الجب ه   . عل انِ  {   : وقول ،  } ِلَألْذَق
ى    وأنهم سجدوا على األنف مع الجبهة حتى التصقت األذق/ يدل على تمام السجود،  ان باألرض، ليسوا آمن سجد عل

    . الجبهة فقط، والساجد على األنف قد ال يلصق الذقن باألرض، إال إذا زاد انخفاضه
  

نجم  [ وأما احتجاج من لم يوجبه بكون النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يسجد لما قرأ عليه زيد  ول عمر   ] ال رأ     : ، وبق ا ق لم
ى جاء      على المنبر سورة النحل حتى جاء السج ا حت ة قرأه ة القابل دة فنزل فسجد، وسجد الناس، حتى إذا آانت الجمع

ه، وفي لفظ        : قال  . السجدة م علي ان     : يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فال إث ا آ فلم
    . شوفتم، ثم نزل فسجدإنا نمر بالسجدة ولم تكتب علينا، ولكن قد ت  : في الجمعة الثانية تشرفوا ـ فقال

  
ن مسعود    : فيقال إن سجدت سجدنا       : تلك قضية معينة، ولعله لما لم يسجد زيد لم يسجد هو، آما قال اب ا، ف   . أنت إمامن

ا، واستمع        : وقال عثمان ى من جلس إليه ى            . إنما السجدة عل ى المستمع، وال تجب عل ا تجب عل ى أنه دل عل ذا ي وه
    . ن مسعود يدل على أنها ال تجب إذا لم يسجد القارئالسامع، وآذلك حديث اب

  
ول      . إن السجود فيها مشروع   : آان للنبي صلى اهللا عليه وسلم عذر عند من يقول  : وقد يقال اس من يق ـن الن يمكن   : فمـ

    . طهارة، ولكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة/ أنه لم يكن على 
  

ي صلى        ] االنشقاق [ و  ] اقرأ [ وحدها منسوخ، بخالف   ] النجم [ إن السجود في   : وقد قيل ، فقد ثبت في الصحيح عـن النب
م يسجد في           . اهللا عليه وسلم أنه سـجد فيهما، وسجد معه أبو هريرة، وهو أسلم بعد خيبر ول ل ول من يق ذا يبطل ق وه

    . المفصل بعد الهجرة، وأما سورة النجم
  

د    : نه لم يسجد فيها، قال هؤالءبل حديث زيد صريح في أ فيكون النسخ فيها خاصة، ال في غيرها، لما آان الشيطان ق
ام،        . ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم، ترك السجود فيها بالكلية سدًا لهذه الذريعة أتي في آخر القي وهي في الصالة ت

    .  واهللا أعلم  . وسجدة الصالة تغني عنها، فهذا القول أقرب من غيره
  

وقول عثمان وغيره يدل على   . فلو آان صريحًا لكان قوله وإقرار من حضر، وليسوا آل المسلمين  : وأما حديث عمر
ر          : ثم يقال  . الوجوب ى المنب ام عل ا اإلم ذه الحال، وهو إذا قرأه   . قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في ه

ذه الحال     ي ه ك أن السجود ف ين ذل راً    /يب ة، ويعمل عمال آثي ام الخطب ه اإلم ه يقطع في ق؛ ألن يس آالسجود المطل   . ل
ه،      ادة أفضل من والسنة في الخطبة المواالة، فلما تعارض هذا وهذا صار السجود غير واجب؛ ألن القارئ يشتغل بعب



 

    . وهو خطبة الناس وإن سجد جاز
  

ره ك وغي ول مال ذا يق ا  : وله تحب، ق ذا السجود ال يس ى   : لإن ه رأ عل ام إذا ق ى أن يسجد اإلم دنا عل ل عن يس العم ول
ا       . المنبر، آما أنه لم يستحب السجود في الصالة ال السر وال الجهر ة وغيرهم و حنيف روايتين، وأب وأحمد في إحدي ال

ه في ا      : يقولون روايتين يوجب لصالة،  ال يستحب في صالة السر، مع أن أبا حنيفة يوجب السجود، وأحمد في إحدي ال
ذه       ل ه م يكتب في مث ثم لم يستحبوه في هذه الحال، بل اتصال الصالة عندهم أفضل، فكذلك قد يكون مراد عمر أنه ل

    . في هذه الحال -أيضًا-الحال، آما يقول من يقول، ال يستحب 
  

ذلك            ه، فك ل صليت قبل م يقطع بصالة العصر، ب نته االتصال ل وم    وهذا آما أن الدعاء بعرفة لما آانت س الخاطب ي
ه   الجمعة مقصوده خطابهم وأمرهم ونهيهم، ثم الصالة عقب ذلك، فال يجب أن يشتغلوا عن هذا المقصود، مع أن عقب

    . يحصل السجود
  

ال      / أال   . وهذا يدل على أن سجود التالوة يسقط لما هو أفضل منه د يق ة، ق وم الجمع رأ لنفسه ي   : تري أن اإلنسان لو ق
ى من السجود،        ؟ أن يسجد دون الناس، آما ال يشرع للمأموم أن يسجد لسهوه إنه لم يستحب له  ام أول ة اإلم ألن متابع

م يسجد     . وإن قلنا يستحب له أن يقرأ، فهو آما يستحب للمأموم أن يقرأ خلف إمامه  . وهو مع البعد ولو قرأ بالسجدة، ل
تالوة،   فهنا محافظته  . وما أعلم في هذا نزاعا  . بها دون اإلمام على متابعة اإلمام في الفعل الظاهر أفضل من سجود ال

م يسجدوا              م يسجد ل و ل ر، ول ا سجد عم اس لم ا سجد الن ة إنم ومن سجود السهو، بل هو منهي عن ذلك، ويوم الجمع
    . فإذا آان حديث عمر قد يراد به أنه لم يكتب علينا في هذه الحال، لم يبق فيه حجة، ولو آان مرفوعًا  . حينئذ

  
ه رب         م للَّ اس آله جد الن امع س ي الج رآن ف رئ الق اهرة، إذا ق الم الظ عائر اإلس ن ش و م رآن ه جود الق ًا، فس وأيض
ره،             ة وغي ي حنيف ول أب ان، آق ى األعي ة عل د واجب ا أن صالة العي ذا رجحن العالمين، وفي ترك ذلك إخالل بذلك؛ وله

    . وهو أحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد
  

د      : وقول من قال ة، وق ال تجب، في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر اإلسالم، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمع
المصر العظيم أربعون    / هي فرض على الكفاية، ال ينضبط، فإنه لو حضرها في   : شرع فيها التكبير، وقول من قال

    . مين آلهم، آما في الجمعةرجًال لم يحصل المقصود، وإنما يحصل بحضور المسل
  

ا      األظهر وجوبه ا األضحية، ف ع األمصار،             -أيضاً -وأم ام في جمي ا من أعظم شعائر اإلسالم، وهي النسك الع فإنه
ال   ] 162  : األنعام [   } ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن {   : في قوله  . والنسك مقرون بالصالة ، وقد ق

رْ  {   : تعالى وثر  [   } فصل ِلَربَِّك َواْنَح ا أمر بالصالة      ] 2 : الك النحر آم أمر ب الى     . ، ف ال تع د ق ًكا      {   : وق ا َمنَس ٍة َجَعْلَن لِّ ُأمَّ َوِلُك
هٌ   ِإَلُهُكْم ِإَل ينَ      ِلَيْذُآُروا اْسَم اللَِّه َعَلى َما َرَزَقُهم مِّن َبِهيَمِة اْلَأْنَعاِم َف ِر اْلُمْخِبِت ِلُموا َوَبشِّ ُه َأْس ٌد َفَل ال  ] 34  : الحج  [   } َواِح   : ، وق

ِإَذا وَ              {  َوافَّ َف ا َص ِه عليه َم اللَّ اْذُآُروا اْس ٌر َف ا َخْي ْم ِفيَه ِه َلُك َعاِئِر اللَّ ن َش م مِّ ا     َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُك وا ِمْنَه ا َفُكُل ْت ُجُنوُبَه َجَب
ا ِدَما   َوَأْطِعُم ا َوَل َه ُلُحوُمَه نُكْم      وا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترَّ َآَذِلَك َسخَّْرَناَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َلن َيَناَل اللَّ َوى ِم ُه التَّْق ن َيَناُل ا َوَلِك ُؤَه

ا         .  ] 37، 36  : الحج [   } ِنيَنَآَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم ِلُتَكبُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُآْم َوَبشِِّر اْلُمْحِس ذي أمرن راهيم ال ة إب وهي من مل
رك المسلمين      نهم، وت باتباع ملته، وبها يذآر قصة الذبيح، فكيف يجوز أن المسلمين آلهم يترآون هذا ال يفعله أحد م

    . آلهم هذا أعظم من ترك الحج، في بعض السنين
  

ية؛ ألنه من شعائر اإلسالم، والضحايا في عيد النحر آذلك، بل هذه تفعل إن الحج آل عام فرض على الكفا  : وقد قالوا
ا يظهر ذآر        / في آل بلد  الحج، آم ا ال يظهر ب ه، م هي والصالة، فيظهر بها عبادة اهللا وذآره، والذبح له، والنسك ل

ا    . اهللا بالتكبير في األعياد األمر به وًال في        . وقد جاءت األحاديث ب ا ق د خرج وجوبه ي      وق ول أب د، وهو ق مذهب أحم
    . حنيفة، وأحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك

  
من أراد أن يضحي ودخل العشر، فال يأخذ      (   : ونفاة الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى اهللا عليه وسلم

الوا   .  ) من شعره، وال من أظفاره اإلرادة     : ق ق ب ذا آ    . والواجب ال يعل ى إرادة      وه إن الواجب ال يوآل إل ل، ف ـالم مجم
ام             : فيقال  . العبد ـن األحك م م ان حك ـشرط لبي ق الواجب بال د يعل ل ق ه، ب ه   . إن شئت فافعل الِة     {   : آقول ى الصَّ ُتْم ِإَل ِإَذا ُقْم

راءة   إذا أردت   : إذا أردتم القيام، وقدروا  : ، وقد قدروا فيه ] 6  : المائدة [   } فاْغِسُلوْا ة، والق القراءة فاستعذ، والطهارة واجب



 

، ومشيئة االستقامة  ] 27،28 : التكوير [   } ِإْن ُهَو ِإلَّا ِذْآٌر لِّْلَعاَلِميَن ِلَمن َشاء ِمنُكْم َأن َيْسَتِقيَم {   : وقد قال  . في الصالة واجبة
    . واجبة

  
ال   . لقادر، فهو الذي يريد أن يضحيوأيضًا، فليس آل أحد يجب عليه أن يضحي، وإنما تجب على ا من أراد   (   : آما ق

،  ) من أراد أن يضحي  (   : فقوله  . والحج فرض على المستطيع  .  ) الحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة، وتعرض الحاجة
ا فاضال عن حوائجه          ) فليتعجل/من أراد الحج  (   : آقوله در عليه أن يق آصدقة    . األصلية  ووجوبها ـ حينئذ ـ مشروط ب
    . الفطر

  
ون          ان الصحابة يفعل ا آ م ـ آم ائه وأوالده، ومن معه   . ويجوز أن يضحي بالشاة عن أهل البيت ـ صاحب المنزل ونس

زاع             ألة ن د تكون مس ًا، فق ل اشتري لحم م يضح، ب ه ل ازعوا في وجوب       . وما نقل عن بعض الصحابة من أن ا تن آم
ر اهللا،    العمرة، وقد يكون من لم يضح لم ا لغي يكن له سعة في ذلك العام، وأراد بذلك توبيخ أهل المباهاة الذين يفعلونه

لم       . أو أن يكون قصد بترآها ذلك العام توبيخهم، فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة ه وس ال صلى اهللا علي ا ق د   (   : آم لق
ى ق       م حزم حطب إل يهم     هممت أن آمر بالصالة فتقام، ثم أنطلق معي برجال، معه ُأَحرِّق عل وم اليشهدون الصالة، ف

ين،        .  ) بيوتهم بالنار، لوال ما في البيوت من النساء والذرية ة المتخلف ة؛ ألجل عقوب فكان يدع الجمعة والجماعة الواجب
  فإن هذا من 

  
    . باب الجهاد الذي قد يضيق وقته، فهو مقدم على الجمعة والجماعة

  
ك             ولو أن ولي األمر ـ آالمحتسب وغ   ه، جاز ذل ة لينظر من ال يصليها فيعاقب ام عن الجمع ره ـ تخلف بعض األي   . ي

ق، والنبي صلى       . وآان هذا من األعذار المبيحة لترك الجمعة ذا الطري فإن عقوبة أولئك واجب متعين ال يمكن إال به
ة وال   لحرق البيوت على من فيها، لكن ف/ اهللا عليه وسلم قد بين أنه لوال النساء والصبيان، يهم جمع يها من ال تجب عل
ين ال يجوز           . جماعة من النساء والصبيان، فال تجوز عقوبته ل الجن ا؛ ألن قت ى تضع حمله رجم الحامل حت ا ال ت   . آم

    . آما في حديث الغامدية
  

  سجود القرآن ال يشرع فيه تحريم وال تحليل: فصل 
  

ة       هذا ه  : وسجود القرآن ال يشرع فيه تحريم وال تحليل ه عام لم، وعلي ه وس ي صلى اهللا علي و السنة المعروفة عن النب
وعلى هذا، فليست صالة، فال تشترط لها شروط الصالة، بل تجوز    . السلف، وهو المنصوص عن األئمة المشهورين

ارة، لكن هي بشروط الصالة أفضل، وال ينبغي أن يخل             . على غير طهارة ر طه ى غي آما آان ابن عمر يسجد عل
    . إال لعذر بذلك

  
ال    د يق ى السامع، وال            : فالسجود بال طهارة خير من اإلخالل به؛ لكن ق ا ال يجب عل ذه الحال، آم ه ال يجب في ه إن

    . على من لم يسجد قارئه، وإن آان ذلك السجود جائزًا عند جمهور العلماء
  

الوا  د حمل بعضهم           : وآما يجب على المؤتم في الصالة تبعًا إلمامه باالتفاق، وإن ق ذه الحال، وق ر ه ال يجب في غي
افر،           / حديث زيد على أن  ى المريض، والمس ة عل ا ال تجب الجمع رًا، وآم م يكن متطه لم ل النبي صلى اهللا عليه وس

ا              ه يجوز فعله راجح أن ارة، ولكن ال ا إال مع الطه اء ال يجوزون فعله ر العلم يما وأآث والعبد، وإن جاز له فعلها، الس
ادة      و  . للحديث ى عب ادة إل ل من عب ه ال ينتق ذا     . المروي فيها عن النبي صلى اهللا عليه وسلم تكبيرة واحدة، فإن ى ه وعل

ه وضوء      ] باب سجدة المسلمين مع المشرآين    [   : ترجم البخاري فقال يس ل ال   . ، والمشرك نجس ل ن عمر      : ق ان اب وآ
  . م بالنجم لما سجد، وسجد معه المسلمون والمشرآون يسجد على غير وضوء، وذآر سجود النبي صلى اهللا عليه وسل

ي صلى اهللا     . من حديث ابن مسعود، وحديث ابن عباس  : وهذا الحديث في الصحيحين من وجهين وهذا فعلوه تبعًا للنب
    .  ] 62  : النجم [   } َفاْسُجُدوا ِللَِّه َواْعُبُدوا {   : عليه وسلم لما قرأ قوله

  
ا تشترط للصالة   ومعلوم أن جنس ا ذلك جنس السجود يشترط لبعضه، وهو         . لعبادة ال تشترط له الطهارة، بل إنم فك

    . السجود الذي للَّه آسجود الصالة، وسجدتي السهو، بخالف سجود التالوة، وسجود الشكر، وسجود اآليات
  



 

م   أن اهللا أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا بموسي على وجه ا  : ومما يدل على ذلك لرضا بذلك السجود، وال ريب أنه
اهللا ويرضاه، وإن لم يكن صاحبه  / فعلم أن السجود المجرد للَّه مما يحبه   . لم يكونوا متوضئين، وال يعرفون الوضوء

لموا فاعتصموا              ذين اس ره ال ان، ونظي ذا سجود إيم ه، وه رد شرعنا بخالف م ي ا ل متوضئًا، وشرع من قبلنا شرع لنا م
يهم  بالسجود، ولم يق بل ذلك منهم خالد فقتلهم، فأرسل النبي صلى اهللا عليه وسلم عليا فوداهم بنصف دية، ولم ينكر عل

    . ذلك السجود، ولم يكونوا بعد قد أسلموا، وال عرفوا الوضوء، بل سجدوا للَّه سجود اإلسالم، آما سجد السحرة
  

أمرهم بوضوء،     . حطة  : سجدًا، ويقولواومما يدل على ذلك، أن اهللا أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الباب  ومعلوم أنه لم ي
ه إن     وع، فإن األرض، أو الرآ وال آان الوضوء مشروعا لهم، بل هو من خصائص أمة محمد، وسواء أريد السجود ب

لكن شرعنا شرع فيه سجود مفرد، وأما   . أريد الرآوع فهو عبادة مفردة يتضمن الخضوع للَّه، وهو من جنس السجود
    . ع مفرد ففيه نزاع، جوزه بعض العلماء بدال عن سجود التالوةرآو

  
ِة         {   : وأيضًا، فقد أخبر اهللا عن األنبياء بالسجود المجرد، في مثل قوله ن ُذرِّيَّ يَن ِم َن النَِّبيِّ يهم مِّ ُه عل َم اللَّ ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َأْنَع

جًَّدا    آَدَم َوِممَّْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح َوِمن ُذرِّ رُّوا ُس رَّْحَمن َخ يَِّة ِإْبَراِهيَم َوِإْسَراِئيَل َوِممَّْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا ِإَذا ُتْتَلى عليهْم آَياُت ال
ا جاءت األحاديث               ] 58  : مريم [   } َوُبِكيًّا د، آم ة محم إن الوضوء من خصائص أم أمورين بالوضوء ف وا م م يكون ، ول

ه ال  يبعثون /أنهم   : الصحيحة يوم القيام غرًا محجلين من آثار الوضوء، وأن الرسول يعرفهم بهذه السيماء فدل على أن
ال      . يشرآهم فيها غيرهم ًا، وق ًا ثالث رتين، وثالث   : والحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره أنه توضأ مرة مرة، ومرتين م

د     حديث ضعيف عند أهل الع  .  ) هذا وضوئي، ووضوء األنبياء قبلي (  يس عن ه، ول لم بالحديث، ال يجوز االحتجاج بمثل
ان  ه آ ة فإن ال من الجناب لمين، بخالف االغتس ان يتوضأ وضوء المس ه آ اء أن د من األنبي ر عن أح اب خب أهل الكت
ة، والحدث األصغر،             يمم مع الجناب ه الت ا فضلت ب ة مم ذه األم اء، وه مشروعًا، ولكن لم يكن لهم تيمم إذا عدموا الم

    . والوضوء
  

    . أولئك األنبياء إنما سجدوا على غير وضوء؛ ألن الصالة آانت تجوز لهم بغير وضوء  : فإن قيل
  
ا قصه اهللا             : قيل اء م ع من شرع األنبي ا نتب ر وضوء، ونحن إنم لم يقص اهللا علينا في القرآن أن أحدًا منهم صلي بغي

َداُهُم   {   : وقال  . ذلك علينا لنعتبر به علينا، وما أخبرنا به نبينا صلى اهللا عليه وسلم، فإنه قص ُأْوَلـِئَك الَِّذيَن َهَدى الّلُه َفِبُه
وَن       { أنهم   : ، وآذلك ذآر عن الذين أوتوا العلم من قبله ] 90 : األنعام [   } اْقَتِدْه جًَّدا َوَيُقوُل اِن ُس رُّوَن ِلَألْذَق يهْم َيِخ ِإَذا ُيْتَلى عل

    .  ] 109ـ 107  : اإلسراء [   } َآاَن َوْعُد َربَِّنا َلَمْفُعوًال َوَيِخرُّوَن ِلَألْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخُشوًعا ُسْبَحاَن َربَِّنا ِإن
  
  : وقد أوجب اهللا ـ تعالى ـ الطهارة للصالة آما أمر بذلك في القرآن، وآما ثبت عن النبي صلي اهللا عليه وسلم أنه قال  /
ه         . أخرجاه في الصحيحين    .  ) صالة أحدآم إذا أحدث حتى يتوضأ ال يقبل اهللا (  ي صلي اهللا علي وفي الصحيح عن النب

ول        (   : وسلم أنه قال ور، وال صدقة من غل ر طه ل اهللا صالة بغي ارة        ) ال يقب ى وجوب الطه د أجمع المسلمون عل ، وق
    . للصالة

  
يسلم منه، وقال   : فقالوا  . وا الطهارة للسجود المجرد، اختلفوا فيما بينهمفإن الذين أوجب  ] الصالة [ يبقي الكالم في مسمي 

ال بعضهم        : يكبر تكبيرتين  : بعضهم رة للسجود، وق اح، وتكبي رة لالفتت ذه          : تكبي م لشيء من ه يس معه ه، ول يتشهد في
    . قالوه برأيهم، لما ظنوه صالة األقوال أثر، ال عن النبي صلي اهللا عليه وسلم، وال عن أحد من الصحابة، بل هو مما

  
واحتج بما في السنن عن      . ال تكون الصالة إال رآعتين، وما دون ذلك ال يكون صالة، إال رآعة الوتر  : وقال بعضهم

، وهذا القول قاله ابن حزم، ولم يشترط   ) صالة الليل والنهار مثني مثني (   : ابن عمر أن النبي صلي اهللا عليه وسلم قال
إن الحديث ضعيف     . وهذا ـ أيضًا ـ ضعيف      . لطهارة لما دون ذلك، ال لصالة الجنازة، وال لغيرهاا ذي     . ف والحديث ال

ي  (   : في الصحاح الذي رواه الثقاة قوله ه    .  ) صالة الليل مثني مثن ا قول ار  ( و  : وأم د       ) النه ارقي، وق ا الب رد به ادة انف ، فزي
    . مرجع في مسمي الصالة إلى الرسولوال  . وغيره/ ضعفها أحمد، 

  
ليم     (  : وفي السنن حديث على عن النبي صلي اهللا عليه وسلم ا التس ر، وتحليله ا التكبي   .  ) مفتاح الصالة الطهور،وتحريمه

ه    ين أن    : وهذا محفوظ عن ابن مسعود من قول ذا يب ر، وتحلي     :   ] الصالة   [ فه ا التكبي ا الطهور،وتحريمه ي مفتاحه ا  الت له
ليم   . التسليم ه التس ي أو         : وهذا يتناول آل ما تحريمه التكبير، وتحليل ا رآوع وسجود،سواء آانت مثن ي فيه آالصالة الت



 

    . وهو يتناول صالة الجنازة، فإن تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم  . واحدة، أو آانت ثالثًا متصلة،أو أآثر من ذلك
  

ال في     . رقوا بينها وبين سجود التالوة، وهو الذي ذآره البخاري في صحيحهوالصحابة أمروا بالطهارة لما ف اب   [ فق ب
ازة    (   : وقال النبي صلي اهللا عليه وسلم  :  ] سنة الصالة على الجنازة ى الجن ال   ) من صلي عل ى صاحبكم    (  : وق   ) صلوا عل

 سجود ، وال يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم، وآان ، سماها صالة، وليس فيها رآوع وال ) صلوا على النجاشي (   : وقال
َوَال ُتَصلِّ َعَلى  {   : وقال تعالى  . ابن عمر ال يصلي إال طاهرًا، وال يصلي عند طلوع الشمس، وال غروبها، ويرفع يديه

    . فوف وإمام، وفيها ص ] 84  : التوبة [   } َأَحٍد مِّْنُهم مَّاَت َأَبًدا َوَال َتُقْم َعَلَى َقْبِرِه
  

م       . وسجود اآليات/ وهذه األمور التي ذآرها آلها منتفية في سجود التالوة، والشكر، لم ل ه وس فإن النبي صلي اهللا علي
د السالم،          ازة وسجدتي السهو بع يسم ذلك صالة ولم يشرع لها االصطفاف، وتقدم اإلمام، آما يشرع في صالة الجن

ل  وال سن فيها الن  . وسائر الصلوات بي صلي اهللا عليه وسلم سالما، لم يرو ذلك عنه ال بإسناد صحيح، وال ضعيف، ب
    . وال جعل لها تكبير افتتاح، وإنما روي عنه أنه آبر فيها إما للرفع، وإما للخفض، والحديث في السنن  . هو بدعة

  
د في إحدي    وابن عباس جوز التيمم للجنازة عند عدم الماء، وهذا قول آثير من العلماء، وهو  مذهب أبي حنيفة وأحم

ليم، والكالم      ه تس يس في الروايتين، فدل على أن الطهارة تشترط لها عنده، وآذلك هذه الصفات منتفية في الطواف، فل
ي     رد عن النب جائز فيه، وليس فيه اصطفاف وإمام، وقد قرن اهللا في آتابه وسنة رسوله بين الطائف والمصلي، ولم ي

ي             صلي اهللا عليه وسلم  انوا يصلون رآعت رًا هو والصحابة، وآ ان يطوف متطه ه آ ارة للطواف، لكن أنه أمر بالطه
ال   الحائض تقضي المناسك     (   : الطواف بعد الطواف، وال يصلي إال متطهرًا، والنهي إنما جاء في طواف الحائض فق

ا إال الطواف بالبيت    ل   ) آله د قي ل ألجل الطواف        : ، وق ك ألجل المسجد، وقي ل إن ذل ا   : ، وقي ال        . لهم الى ـ ق واهللا ـ تع
    . ، فاقتضي ذلك تطهيره من دم الحيض وغيره ] 26  : الحج [   } َوَطهِّْر َبْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن {   : إلبراهيم ـ عليه السالم 

  
ر وضوء، وشرعهم شر      / انوا يصلون بغي عنا إال وأيضا، فإبراهيم والنبيون بعده، آانوا يطوفون بغير وضوء، آما آ

جدًا         ا األرض مس ت لن ا جعل ا، آم ا الوضوء لغيره رض علين م يف ا، ول ا بالوضوء له د أمرن خ، فالصالة ق ا نس فيم
م    وطهورًا، فحيث ما أدرآت المسلم الصالة، فعنده مسجده وطهوره، وإن آان جنبًا تيمم وصلي، ومن قبلنا لم يكن له

راءة          ذلك ، بل آانوا ممنوعين من الصالة مع الجنابة حتى  ع الجنب من اللبث في المسجد، ومن ق ا يمن يغتسلوا، آم
    . القرآن

  
ويجوز له قراءة القرآن، والمروي فيها عن النبي صلي اهللا    . ويجوز للمحدث اللبث في المسجد معتكفا، وغير معتكف

    . عليه وسلم تكبيرة واحدة، فإنه لم ينتقل من عبادة إلى عبادة
  

ه             وسئل َشْيخ اإلْسَالم ـ   ى قدمي ام عل رأ سجدة، فق ين جماعة، فق ز ب اب العزي و الكت ان يتل َرحمه اهللا ـ عن الرجل إذا آ
    ؟ وهل فعله ذلك رياء ونفاق  ؟ فهل قيامه أفضل من سجوده وهو قاعد أم ال  . وسجد

  
    : فأجاب

  
ا،    بل سجود التالوة قائما أفضل منه قاعدا، آما ذآر ذلك من ذآره من العلماء من أصحاب ال   د وغيرهم افعي وأحم ش

لم من                   ه وس ي صلي اهللا علي ننه عن النب و داود في س ا روي أب ذلك سجود الشكر، آم ل وآ ل عن عائشة، ب وآما نق
    . سجوده للشكر قائما، وهذا ظاهر في االعتبار، فإن صالة القائم أفضل من صالة القاعد

  
ًا يصلي   ه يرآع ويسجد وهو           وقد ثبت عن النبي صلي اهللا عليه وسلم أنه آان أحيان إذا قرب من الرآوع فإن دًا ف قاع

قائم، وأحيانًا يرآع ويسجد وهو قاعد، فهذا قد يكون للعذر، أو للجواز، ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليرآع ويسجد   
    . قيامإذ هو أآمل وأعظم خشوعا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة للَّه من ال  . وهو قائم، دليل على أنه أفضل

  
دع    ه أن ي ومن آان له ورد مشروع من صالة الضحي، أو قيام ليل، أو غير ذلك، فإنه يصليه حيث آان، وال ينبغي ل
اء،                 اده في سالمته من الري ه مع اجته رًا للَّ ه س ه يفعل ه أن م اهللا من قلب اس، إذا عل ين الن ورده المشروع ألجل آونه ب

ه    . ترك العمل ألجل الناس رياء، والعمل ألجل الناس شرك   : عياضومفسدات اإلخالص؛ ولهذا قال الفضيل بن  وفعل



 

ته، ويشتغل     في مكانه الذي تكون فيه معيشته التي يستعين بها على عبادة اهللا خير له من أن يفعله حيث تتعطل معيش
    . قلبه بسبب ذلك، فإن الصالة آلما آانت أجمع للقلب، وأبعد من الوسواس، آانت أآمل

  
    : نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء، فنهيه مردود عليه من وجوهومن 

  
ا من             : أحدها ا، ونحن إذا رأين اإلخالص فيه ا، وب ؤمر به ل ي اء، ب أن األعمال المشروعة ال ينهى عنها خوفًا من الري

اِدُعُهْم      {   : يفعلها أقررناه، وإن جزمنا أنه يفعلها رياء، فالمنافقون الذين قال اهللا فيهم َو َخ َه َوُه اِدُعوَن الّل ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُيَخ
يالً           َه ِإالَّ َقِل ْذُآُروَن الّل اَس َوَال َي َرآُؤوَن النَّ اَلى ُي اُموْا ُآَس َالِة َق ى الصَّ اُموْا ِإَل ي     ] 142  : النساء  [   } َوِإَذا َق ان النب ، فهؤالء آ

ونهم عن الظاهر؛        صلي اهللا عليه وسلم والمسلمون يقرونهم على رائين، وال ينه انوا م دين، وإن آ ما يظهرونه من ال
ار    رك إظه ي ت اد ف ان         / ألن الفس ار اإليم رك إظه اد ت ا أن فس اء، آم اره ري ي إظه اد ف ن الفس م م روع أعظ المش

    . سوالصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء؛ وألن اإلنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رئاء النا
  

إني لم أومر أن أنقب   (   : ألن اإلنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة، وقد قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  : الثاني
ن الخطاب     .  ) عن قلوب الناس، وال أن أشق بطونهم ه وإن          : وقد قال عمر ب اه علي اه، ووالين را أحببن ا خي من أظهر لن

    . ومن أظهر لنا شرًا أبغضناه عليه، وإن زعم أن سريرته صالحة  . آانت سريرته بخالف ذلك
  

ـر       : الثالث دين إذا رأوا من يظه ر وال أن تسـويغ مثل هذا يفضـي إلى أن أهل الشـرك والفسـاد ينكرون على أهل الخي
ـوا    ـسنونًا، قال ـار األمور الم          : أمـرًا مشروعا م رك أهل الصـدق واإلخالص إظه راء، فيت ذا م شروعة، حذرا من    ه

ذا من أعظم             يهم، وه ـر عل ـرون الشر، وال أحد ينك لمزهم وذمهم، فيتعطل الخير، ويبقي ألهل الشـرك شـوآة يظه
    . المفاسد

  
ع  الى  : الراب ال اهللا تع ال المشروعة، ق ى من يظهر األعم افقين، وهو يطعن عل ذا من شعائر المن ل ه ِذيَن  {   : أن مث الَّ

هُ           َيْلِمُزوَن اْلُمطَّ  ِخَر الّل ْنُهْم َس َخُروَن ِم َدُهْم َفَيْس ُدوَن ِإالَّ ُجْه ِذيَن َال َيِج َدَقاِت َوالَّ ي الصَّ ْؤِمِنيَن ِف َن اْلُم ْم   وِِّعيَن ِم ْنُهْم َوَلُه  ِم
وك جاء بعض الصحا               .  ] 79  : التوبة [   } َعَذاٌب اليٌم ام تب اق ع ى اإلنف ا حض عل لم لم ه وس ي صلي اهللا علي إن النب ـة  ف ب

الن،        : هذا مراء، وجاء بعضهم بصاع، فقالوا  : ِبُصرَّة آادت يده تعجز من حملها، فقالوا ًا عن صاع ف ان اهللا غني لقد آ
    . واهللا أعلم  . فلمزوا هذا وهذا، فأنزل اهللا ذلك، وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين المطيعين هللا ورسوله

  
    ؟ جدة سجد على غير وضوء، فهل يأثم أو يكفر، أو تطلق عليه زوجتهوسئل عن الرجل إذا تلي عليه القرآن فيه س

  
    : فأجاب

  
ة أن من صلي بال      ال يكفر، وال تطلق عليه زوجته، ولكن يأثم عند أآثر العلماء، ولكن ذآر بعض أصحاب أبي حنيف

ي      . ان مرتدًاآالصلوات الخمس، أنه يكفر بذلك، وإذا آفر آ  . وضوء فيما تشترط له الطهارة باإلجماع د أب د عن والمرت
ا هو عن أتباعه،             ة نفسه، وال عن صاحبيه وإنم ي حنيف وًال عن أب حنيفة تبين منه زوجته، ولكن تكفير هذا ليس منق

    . وجمهور العلماء على أنه يعزر، وال يكفر إال إذا استحل ذلك، واستهزأ بالصالة
  

ه     / تجوز بغير وأما سجدة التالوة، فمن العلماء من ذهب إلى أنها  ر فاعل طهارة، وما تنازع العلماء في جوازه ال يكف
ى اإلسالم          م يرجع إل ه، إال إذا انقضت عدتها، ول ه زوجت ين من واهللا   . باالتفاق، وجمهور العلماء على أن المرتد ال تب

    . أعلم
  

    ؟ وسئل عن دعاء االستخارة، هل يدعو به في الصالة أم بعد السالم
  

    : فأجاب
  
ه      يج ي صلي اهللا علي إن النب وز الدعاء في صالة االستخارة، وغيرها قبل السالم وبعده، والدعاء قبل السالم أفضل؛ ف

    . واهللا ـ تعالى ـ أعلم  . وسلم أآثر دعائه آان قبل السالم، والمصلي قبل السالم لم ينصرف، فهذا أحسن



 

  
    : وقال شيخ اِإلسَالم أحمد بن تيمية ـ َرِحمه اهللا

  
  في أوقات النهي: فصل  
  

    . فإن للناس في هذا الباب اضطرابًا آثيرًا  . في أوقات النهي، والنزاع في ذوات األسباب، وغيرها
  

ي صلي        : فنقول قد ثبت بالنص واإلجماع، أن النهي ليس عاًما لجميع الصلوات؛ فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النب
د أدرك      من أدرك (   : اهللا عليه وسلم أنه قال ع الشمس، فق ل أن تطل ة قب ا أخري    (   : ، وفي لفظ   ) رآع ، وفي   ) فليصل إليه

ال      .  ) سجدة  (   : ، وفي لفظ  ) فيتم صالته (   : لفظ ذلك ق ا صحيحة، وآ ل أن تغرب        (   : وآله ة من العصر قب من أدرك رآع
ا أخري   فل (   : ، وفي لفظ ) فليتم صالته (   : ، وفي لفظ ) الشمس، فقد أدرك ره      ) سجدة  (   : ، وفي لفظ   ) يصل إليه ذا أم وفي ه

    . بالرآعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس
  

ا أخري       / وفيه أنه إذا صلي رآعة من العصر عند غروب الشمس صحت  أن يصل إليه أمور ب ة، وهو م   . تلك الرآع
    . وهذا الثاني مذهب األئمة األربعة وغيرهم من العلماء

  
ـوع               وأما ا ذا مجم ى ه ابعين، وعل ر واحد من الصحابة والت ى، وغي روي عن عل اء، ي ول جمهور العلم ألول، فهو ق

ال   : الصحابة، فقد ثبـت أن أبا بكـر الصديق قرأ في الفجر بسورة البقرة، فلما سلم، قيل له و    : آادت الشمس تطلع، فق ل
    . طلعت لم تجدنا غافلين

  
ي      ذا خطاب الصديق للصحابة يب رين اهللا،           فه ل وجدتهم ذاآ افلين، ب م تجدهم غ ك، ول م يضرهم ذل و طلعت ل ا ل ن أنه

نَ     {   : ممتثلين لقوله ن مِّ اِل َوَال َتُك ُدوِّ َواآلَص اِفِلينَ َواْذُآر رَّبََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرُّعًا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغ   }  اْلَغ
    . وهذا القول مذهب مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر،  ] 205  : األعراف [ 

  
ا     : يقضي ما نام عنه أو نسيه في أوقات النهي، ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون  : وهؤالء يقولون تفسد صالته؛ ألنه

    . ضرة، مفعولة في وقتهاصارت فائتة، والفوات عندهم ال يقضي في أوقات النهي، بخالف عصر يومه فإنها حا
  

    : وأجاب الجمهور بوجوه  . الشمس/ واحتجوا بتأخير الصالة يوم نام هو وأصحابه عنها حتى طلعت 
  

    .  ) هذا واٍد حضرنا فيه الشيطان (   : أن التأخير آان ألجل المكان؛ ألن النبي صلي اهللا عليه وسلم قال  : أحدها
  

    . ز ال على الوجوبأنه دليل على الجوا  : الثاني
  

ا    . أما من صلي رآعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الوقت  . أن هذا غايته أن يكون فيمن ابتدأ قضاء الفائتة  : الثالث آم
ة   .  ) فقد أدرك (   : قال الوا   . والثانية تفعل تبعًا، آما يفعله المسبوق، إذا أدرك رآع ى         : ق ذر من العصر إل ى بالع ذا أول وه
ع         . غروب؛ ألن الغروب مشهود، يمكنه أن يصلي قبلهال ي تطل م مت ع ال يعل ل أن تطل و قب وع فه إذا صلي     . وأما الطل ف

لم    ه وس صلي في الوقت؛ ولهذا ال يأثم من أخر الصالة حتى يفرغ منها قبل الطلوع، آما ثبت عن النبي صلي اهللا علي
  : قد طلعت الشمس أو آادت، وقال في الحديث الصحيح   : لقائل يقولفي أحاديث المواقيت، أنه سلَّم في اليوم الثاني، وا

م تصفر الشمس     (   : ، وقال ) وقت الفجر ما لم تطلع الشمس (  ا ل م تضيف للغروب     (   : ، وفي لفظ   ) وقت العصر م ا ل   .  ) م
و   فمن صلي قبل طلوع الشمس جميع صالة الفجر، فال إثم عليه، ومن صلي العصر وقت الغروب م ن غير عذر، فه

ى           (   : آما في الحديث الصحيح   . آثم افق، يرقب الشمس حت ك صالة المن افق، تل ك صالة المن ي    / تل ين قرن إذا آانت ب
    .  ) شيطان، قام فنقر أربعًا ال يذآر اهللا فيها إال قليًال

  
افر إذا   لكن جعله الرسول مدرآا للوقت، وهو وقت الضرورة، في مثل النائم إذا استيقظ، والح  ائض إذا طهرت، والك

م         ذين ه ه، وهو من المصلين ال أخير إلي أسلم، والمجنون والمغمي عليه إذا أفاقا، فأما من أمكنه قبل ذلك، فهو آثم بالت
    . عن صالتهم ساهون، ولكن فعلها في ذلك الوقت خير من تفويتها، فإن تفويتها من الكبائر



 

  
ه     من فا (   : وفي الصحيحين عنه أنه قال ه ومال وع       .  ) تته الصالة ـ صالة العصر ـ فكأنما وتر أهل ل طل ا المصلي قب وأم

ل             ة قب ه فمن صلي رآع م علي تمكن فال إث ر م الشمس فال إثم عليه، فإذا آان من صلي رآعة بعد غروب الشمس غي
    . طلوعها أو قد صالها قبل أن يطلع شيء منها، فهو غير آثم أيضًا

  
ال   . الثانية في وقت جواز بعد الغروب، بخالف األول، فإنه يصلي الثانية وقت نهي إن ذلك يصلي  : وقولهم الكالم    : يق

إنما جعل وقت العصر ما / لم جوزتم له أن يصلي العصر وقت النهي مع أن النبي صلي اهللا عليه وسلم   . في األمرين
    ؟ لم تغرب الشمس، أو تضيف للغروب ولم تجوزوا فعل الفجر وقت النهي

  
م       : الثاني ر وقت نهي، ث أن ُمَصلِّي العصر، وإن صلي الثانية في غير وقت نهي، فمصلي الفجر صلي األولى في غي

ذم      ى مع ال إنه ترجح عليه بأنه صلى األولى في وقتها، بال ذم وال نهي، بخالف مصلي العصر، فإنه إنما صلي األول
    . والنهي

  
اقهم    د دل الحديث، واتف النص،                 : وبكل حال، فق ه تفعل وقت النهي ب ل عصر يوم ه عن آل صالة، ب م ين ه ل ى أن عل

ل   . وآذلك الثانية من الفجر تفعل بالنص، مع قول الجمهور  . واتفاقهم ى صـالة العصـر وقت         : فإن قي ـوم عل و مذم فه
م إذا       ؟ لم ينه قبل الذم  : النهـي، فكيـف يقولـون ـت، ث ذا الوق ى ه ا إل ـر أن يصليها      إنما هو لتأخيره ـير أم عصي بالتأخ

وع من     فـي هذا الـوقت، وال يفوتها، فإن التفـويت أعظـم إثمًا؛ وال يجـوز بحـال من األحـوال، وآان أن يصليها مع ن
    . اإلثم خيرًا من أن يفوتها، فيلزمه من اإلثم ما هو أعظم من ذلك

  
شر الشرين بالتزام أدناهما، وهذا آمن معه ماء في السفر   والشارع دائما يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع 

التيمم، وآانت صالته             ه، عصي وأمر ب إن أراق ه ف أن يتطهر ب ؤمر ب رًا من    / هو محتاج إليه لطهارته، ي التيمم خي ب
    . تفويت الصالة، لكن في وجوب اإلعادة عليه قوالن، هما وجهان في مذهب أحمد، وغيره

  
ذا الموضع        . اإلعادةومفوت الوقت ال تمكنه  ر ه د بسط في غي ى أن          . آما ق اقهم عل د دل النص مع اتف وبكل حال فق

ـح      ـث الصحيـ ـوله في الحديـ النهي ليس شامًال لكل صالة، وقد احتج الجمهور على قضاء الفوائت في وقت النهي بقـ
ادة المتفق       .  ) هــا إال ذلكمن نام عن صالة أو نسيها، فليصلها إذا ذآرها ال آفارة ل (   : المتفق عليه ي قت ـث أب وفي حديـ

لم   ى يجيء وقت                  (   : عليه، واللفظ لمس م يصل الصالة حت ى من ل ريط في اليقظة عل ا التف ريط، إنم وم تف يس في الن ل
ره بالصالة حين ين     ) األخري، فمن فعــل ذلك فليصلها حين ينتبــه لها، فإذا آان الغد، فليصلها عند وقتها د أم ه،  ، فق تب

اول الفرض، ال            . وحين يذآر، وهذا يتناول آل وقت م يتن د ثبت أن ذاك ل ه ق وم النهي؛ ألن وهذا العموم أولى من عم
ك    أداًء وال قضاًء، لم يتناول عصر يومه، ولم يتناول الرآعة الثانية من الفجر؛ وألنه إذا استيقظ أو ذآر، فهو وقت تل

ـل عص   ال          الصالة فكان فعلها في وقتها، آفعـ ذور لكن يق ر مع ذور وذاك غي ذا مع ا، مع أن ه ه في وقته ذا    : ر يوم ه
ذلك    ت، وآ المفوت لو أخرهـا حتى يزول وقت النهي، لم يحصل له تفويت ثان بخالف العصر، فإنه لو لم يصلها لفات

    . الثانية من الفجر
  
ال   هذا يقتضي جواز تأخيرها لمصلحة راجحة آما أخرها النبي صلي اهللا   : فيقال/ لم، وق ه وس ذا واٍد حضرنا    (   :  علي ه

لم              ) فيه الشيطان ه وس ي صلي اهللا علي ا صلوا خلف النب ره، ويصلوها جماعة، آم ومثل أن يؤخرها حتى يتطهر غي
ا بحال من األحوال      ذي     . صالة الفجر لما ناموا عنها، بخالف الفجر والعصر الحاضرة، فإنه ال يجوز تفويته ذا ال وه

    . أنه ال عموم لوقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، فغيرهما من المواقيت أولى وأحرىبيناه، يقتضي 
  

  في جواز الطواف في أوقات النهي: فصل 
  

ت،      (   : وروي جبير بن مطعم أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال ذا البي دًا طاف به يا بني عبد مناف، ال تمنعوا أح
ة، الشافعي       . حديث صحيح   : وقال الترمذي  . رواه أهل السنن  .  ) وصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار ه األئم واحتج ب

ن        ن عمر واب ا روي عن اب وأحمد وأبو ثور وغيرهم، وأخذوا به وجوزوا الطواف والصالة بعد الفجر والعصر، آم
    . الزبير وغيرهما من الصحابة والتابعين

ان وأمـا في األوقات الثالثة، فعن أحمد فيه ر رون            . وايت ا، ال ي ـالك، وغيرهم ة وم أبي حنيف م آ وآخرون من أهل العل



 

    : وقت النهي، والحجة مع أولئك من وجوه/ رآعتي الطواف في 
  

، عموم مقصود في الوقت،  ) ال تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلي أية ساعة شاء من ليل أو نهار (   : أن قوله  : أحدها
    !  ؟ إنه لم يدخل في ذلك المواقيت الخمسة  : فكيف يجوز أن يقال

  
اني اع،         : الث النص واإلجم ي مخصوص ب ديث النه اع، وح نص وال إجم ه صورة ال ب م يخص من وم ل ذا العم أن ه

    . والعموم المحفوظ راجح على العموم المخصوص
  

ه       أن البيت ما زال الناس يطوفون به، ويصلون عنده من حين بناه إبراهيم  : الثالث ي صلي اهللا علي ان النب ل، وآ الخلي
ه، وصالتهم        ر طواف المسلمين ب ة آث وسلم وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به، ويصلون عنده، وآذلك لما فتحت مك

ًا       . عنده ك نهي ولو آانت رآعتا الطواف منهيًا عنها في األوقات الخمسة، لكان النبي صلي اهللا عليه وسلم ينهى عن ذل
ك، مع أن   عامًا، لحاجة الم سلمين إلى ذلك، ولكان ذلك ينقل، ولم ينقل مسلم أن النبي صلي اهللا عليه وسلم نهى عن ذل

    . الطواف طرفي النهار أآثر وأسهل
  

    . أن في النهي تعطيال لمصالح ذلك من الطواف والصالة  : الرابع
  
ك أن الصالة في     أن النهي إنما آان لسد الذريعة، وما آان لسد الذريعة، فإنه  : الخامس/ يفعل للمصلحة الراجحة، وذل

وا أن    (   : نفسها من أفضل األعمال، وأعظم العبادات، آما قال النبي صلي اهللا عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلم
، الشيطان يقارن الشمس   : فليس فيها نفسها مفسدة تقتضي النهي، ولكن وقت الطلوع والغروب  .  ) خير أعمالكم الصالة

    . وحينئذ يسجد لها الكفار، فالُمَصلِّي حينئذ يتشبه بهم في جنس الصالة
  

فالسجـود ـ وإن لم يكونوا يعبدون معبــودهم، وال يقصدون مقصودهم ـ لكن يشبههم في الصـورة، فنهى عن الصالة      
وة      في هاتين الوقتين سدًا للذريعــة، حتى ينقطــع التشبه بالكفار، وال يتشبه بهم المسلم ا نهى عن الخل في شرآهم، آم

ـرم،        ـر إال مع زوج، أو ذي مح ـا أن تسافـ اد، ونهاه باألجنبيـــة، والسفر معها، والنظر إليها لما يفضي إليه من الفس
ه من حيث     وآما نهى عـن سب آلهـة المشرآين؛ لئال يسبوا اهللا بغيــر علم، وآما نهى عن أآل الخبائث لما يفضي إلي

    . يقتضي األعمال المنهــي عنها، وأمثال ذلكالتغذية الذي 
  

ف       ا إذا خي فر به ة، والس ى المخطوب ر إل اح النظ ا يب ة، آم اح للمصلحة الراجح ة يب د الذريع ه لس ى عن ا نه م إن م ث
ن      م    / ضياعها، آسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم آلثوم، وآسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان ب ه ل ل، فإن الُمَعطَّ

    . إال ألنه يفضي إلى المفسدة، فإذا آان مقتضيًا للمصلحة الراجحة، لم يكن مفضيًا إلى المفسدةينه عنه، 
  

ات النهي، لسعة              ه في أوق اجين إلي اس محت يس الن ى المفسدة، ول د يفضي إل وهذا موجود في التطوع المطلق، فإنه ق
ات، من    األوقات التي تباح فيها الصالة، بل في النهي عنه بعض األوقات مصالح أخر من إجمام النفوس بعض األوق

ومتي    : ولهذا قال معاذ  . ثقل العبادة آما يجم بالنوم وغيره ومن تشويقها وتحبيب      . إني ألحتسب نومتي، آما أحتسب ق
ات، نشطت                 بعض األوق ادة إذا خصت ب إن العب ا، ف ه يكون أنشط وأرغب فيه ًا، فإن ا وقت ا إذا منعت منه الصالة إليه

ا   . ا أعظم مما تنشط للشيء الدائمالنفوس له ه بعض             : ومنه إذا نهى عن ه، وتمل وتضجر، ف أم من دائم تس أن الشيء ال
ع لمفاسد،وجلب       ي النهي دف ق، فف األوقات، زال ذلك الملل، إلى أنواع أخر من المصالح في النهي عن التطوع المطل

    . لمصالح من غير تفويت مصلحة
  

ا إذا نهى عنه فاتت المصلحة، وتعطل على الناس من العبادة والطاعة، وتحصيل األجر وأما ما آان له سبب، فمنها م
ة المسجد، وسجود              ام الحي، وآتحي ادة مع إم ا ال يمكن استدراآه، آالمع نهم، م والثواب، والمصلحة العظيمة في دي

    . التالوة، وصالة الكسوف، ونحو ذلك
  
ام،        ومنها ما تنقص به المصلحة، آرآعتي الطواف،/ ك األي وا الطواف في تل دون أن يغتنم السيما للقادمين، وهم يري

    . والطواف لهم، وألهل البلد طرفي النهار
ذي ال            : أن يقال  : الوجه السادس ق ال ت، بخالف التطوع المطل م تفعل ألجل الوق ا داع، ل ذوات األسباب إنما دعا إليه



 

ا         . سبب له أ مم ا تنش ذ، فمفسدة النهي إنم ن عمر           وحينئ ال في حديث اب ذا ق ه السبب، وله ا ل ه دون م ال  (   : ال سبب ل
    .  ) تتحروا بصالتكم طلوع الشمس وال غروبها

  
    . وهذه الوجوه التي ذآرناها تدل ـ أيضًا ـ على قضاء الفوائت في أوقات النهي

  
  في إعادة الصالة في أوقات النهي: فصل  
  

ور      إذا أقيمت الصالة وهو ف  : والمعادة ي ث د، وأب ي المسجد تعاد في وقت النهي عند الجمهور ـ آمالك والشافعي وأحم
    . وغيرهم

  
    : وأبو حنيفة، وغيره جعلوها مما نهى عنه، واحتج األآثرون بثالثة أحاديث

  
ه فصليت       : حديث جابر بن يزيد بن األسود عن أبيه قال  : أحدها لم حجت ه وس ه  شهدت مع رسول اهللا صلي اهللا علي مع

ا قضي صالته     ه،           . صالة الفجر في مسجد الخيف، وأنا غالم شاب، فلم م يصليا مع وم ل رجلين في آخر الق إذا هو ب
اال   )  ؟ ما منعكما أن تصليا معنا (   : ، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال ) على بهما (   : فقال د صلينا في        : ق ا رسول اهللا، ق ي

ة            ال تفعال  (   : قال  . رحالنا ا نافل ا لكم م، فإنه ا مسجد جماعة فصليا معه م أتيتم ا ث رواه أهل    .  ) ، إذا صليتما في رحالكم
    . آأبي داود، والترمذي، وغيرهما، وأحمد واألثرم  . السنن

  
ه   : والثاني ي صلي اهللا         : ما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن بشر بن محجن عن أبي ًا مع النب ان جالس ه آ أن

ي صلي       ع ال النب ُن في مجلسه، فق ليه وسلم فأذن للصالة فقام رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فصلى، ثم رجع َومْحَج
اس  (   : اهللا عليه وسلم لم     ؟ ما منعك أن تصلي مع الن ال   )  !  ؟ ألست برجل مس ا رسول اهللا     : ق ي ي د صليت في       ! بل ولكن ق

د صليت    (   : وسلم أهلي، فقال له رسول اهللا صلي اهللا عليه ه،      ) إذا جئت فصل مع الناس، وإن آنت ق دل بعموم ذا ي وه
    . واألول صريح في اإلعادة بعد الفجر

  
ال   : الثالث لم        : ما روي مسلم في الصحيح عن أبي ذر ق ه وس ي رسول اهللا صلي اهللا علي ال ل آيف أنت إذا آانت     (   : ق

راء  ك أم ا، أو / علي ؤخرون الصالة عن وقته اي ون الصالة عن وقته ال )  ؟ يميت ت  : ، ق أمرني  : قل ا ت ال  ؟ فم صل  (   : ق
ة          ك نافل ا ل م فصل، فإنه ا معه إن أدرآته ا، ف ه    ) الصالة لوقته ة ل لم ـ          : ، وفي رواي ه وس ال رسول اهللا صلي اهللا علي ق

ا    (   : وضرب فخذي ـ  ال   )  ؟ آيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصالة عن وقته أمرني    : ق ا ت ال   ؟ فم صل الصالة    (   : ق
ة   ) لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصالة وأنت في المسجد فصل    لم ـ أيضًا      : ، وفي رواي صل الصالة    (   : لمس
    .  ) لوقتها فإن أدرآت الصالة فصل، وال تقل إني قد صليت فال أصلي

  
إنهم  وهذه النصوص تتناول صالة الظهر والعصر قطعا، فإنهم ا هما اللتان آان األمراء يؤخرونهما، بخالف الفجر، ف

ى      ا إل ؤخرون العصر أحيان لم يكونوا يصلونها بعد طلوع الشمس، وآذلك المغرب لم يكونوا يؤخرونها، ولكن آانوا ي
    . شروع الغروب

  
ه    وحينئذ، فقد أمره أن يصلي الصالة لوقتها، ثم يصليها معهم بعد أن صالها، ويجعلها نافلة ، وهو في وقت نهي؛ ألن

    . قد صلي العصر، وألنهم قد يؤخرون العصر إلى االصفرار، فهذا صريح باإلعادة في وقت النهي
  

  في الصالة على الجنازة بعد الفجر: فصل 
  

ر، إجماع المسلمين في الصالة على الجنازة بعد الفج  : والصالة على الجنازة بعد الفجر، وبعد العصر، قال ابن المنذر
دل   وبعد العصر، وتلك األنواع الثالثة لم يختلف فيها قول أحمد أنها تفعل في أوقات النهي؛ ألن فيها أحاديث خاصة ت

    . على جوازها في وقت النهي، فلهذا استثناها، واستثني الجنازة في الوقتين، إلجماع المسلمين
  

ات     مثل تحية المسجد، وسجود التالوة  : وأما سائر ذوات األسباب ي الطواف في األوق ، وصالة الكسوف، ومثل رآعت
ر        . الثالثة،ومثل الصالة على الجنازة في األوقات الثالثة، فاختلف آالمه فيها ار آثي ه النهي، وهو اختي والمشهور عن



 

د الفجر لكْن أبو حنيفة يجوز السجود بع  . وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة  . آالِخَرقي، والقاضي، وغيرهما  : من أصحابه
    . والعصر، ال واجب عنده

  
ذا       : والرواية الثانية راجح في ه جواز جميع ذوات األسباب، وهي اختيار أبي الخطاب، وهذا مذهب الشافعي، وهو ال
    : الباب لوجوه

  
إذا  (   : الأن تحية المسجد قد ثبت األمر بها في الصحيحين، عن أبي قتادة، أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ق   : منها/

ين    ل أن يجلس    . دخل أحدآم المسجد فليرآع رآعت ال   ) قب ه ق لم         : ، وعن ه وس دخلت المسجد ورسول اهللا صلي اهللا علي
لم    : قال  . جالس بين ظهراني الناس ه وس ل أن       (   : فجلست، فقال رسول اهللا صلي اهللا علي ين قب ا منعك أن ترآع رآعت م

ال     يا رسول اهللا   : فقلت  )  ؟ تجلس وس، ق اس جل ا والن ى يرآع          (   : ، رأيتك جالس إذا دخل أحدآم المسجد فال يجلس حت ف
ا   ) رآعتين ، فهذا فيه األمر برآعتين قبل أن يجلس، والنهي عن أن يجلس حتى يرآعهما، وهو عام في آل وقت عموم

ام، و     . محفوظًا لم يخص منه صورة بنص، وال إجماع يس بع ه ل ى     وحديث النهي قد عرف أن دم عل وظ مق ام المحف الع
    . العام المخصوص فإن هذا قد علم أنه ليس بعام، بخالف ذلك، فإن المقتضي لعمومه قائم لم يعلم أنه خرج منه شيء

  
ال   : الوجه الثاني ال           : ما أخرجا في الصحيحين عن جابر ق اس فق لم يخطب الن ه وس   : جاء رجل والنبي صلي اهللا علي

وم     (   : ثم قال  : ولمسلم قال  .  ) فصل رآعتين (   : وفي رواية  .  ) قم فارآع (   : ال، قال  : قال  )  ؟ صليت يا فالن (  إذا جاء أحدآم ي
اء      .  ) الجمعة واإلمام يخطب، فليرآع رآعتين، وليتجوز فيهما ائر فقه وأحمد أخذ بهذا الحديث بال خالف عنه، هو وس

المنذر، آما روي عن غير واحد من السلف، مثل الحسن، ومكحول  / ، وابن الحديث، آالشافعي، وإسحاق، وأبي ثور
    . وغيرهما

  
ريح     ل عن ش ا نق ي، آم ت نه ه وق ة؛ ألن ت الخطب وا عن الصالة وق ديث فنه ذا الح وا ه م يعرف اء ل ن العلم ر م وآثي

    . والنخعي وابن سيرين، وهو قول أبي حنيفة، والليث، ومالك، والثوري
  

ل هو منهي عن        وهو قياس قول من ًا؛ ب منع تحية المسجد وقت النهي، فإن الصــالة والخطيــب على المنبر أشد نهي
آل ما يشغله عن االستماع، وإذا قال لصاحبــه أنصت فقد لغا، فإذا آان قد أمر بتحية المسجد في وقت الخطبــة، فهو 

    . في سائر األوقــات أولى باألمر
  

ه        أنه  : وقد احتج بعض أصحابنا وع، لقول ه الرآ إذا دخل   (   : إذا دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصالة، يسن ل
ر،         : وقالوا  .  ) أحدآم المسجد واإلمام يخطب، فال يجلس، حتى يصلي رآعتين ى المنب ام عل تنقطع الصالة بجلوس اإلم

آان النبي صلي اهللا عليه وسلم أمر  فال يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويوجز، وهذا تناقض بين، بل إذا
ى         ة أول ات النهي الباقي تماع، فأوق بالتحية في هذا الموضع، وهو وقت نهى عن الصالة وغيرها، مما يشغل عن االس

    . بالجواز
  

ام يخطب      / يبين ذلك أنه في هذه الحال ال يصلي على جنازة، وال يطاف  ا الطواف، واإلم ت، وال يصلي رآعت   . بالبي
ى            فدل ع اك أول ا هن األمر به ة المسجد، ف ا بتحي إذا أمر هن لى أن النهي هنا أوآد، وأضيق منه بعد الفجر والعصر، ف
    . وهذا بين واضح، وال حول والقوة إال باللَّه  . وأحرى

  
ال   : الوجه الثالث تثناء بعض الصلوات من النهي         : أن يق د ثبت اس ي الفجر، والفائ      : ق ة،  آالعصر الحاضرة، ورآعت ت

ر منهي              . والمعادة في المسجد  . ورآعتي الطواف ه ومشروع غي ى منهي عن ات النهي إل ام الصالة أوق فقد ثبت انقس
ذا محظوراً             أمورًا، وه ذا م اثلين، فيجعل ه ين المتم رق ب ان الشارع ال يف ا، إذا آ رق بينهم رق    . عنه، فالبد من ف والف

و  بينهما، إما أن يكون المأذون فيه له سبب، فال مصلي صالة السبب صالها ألجل السبب، لم يتطوع تطوعا مطلقًا، ول
لم يصلها لفاته مصلحة الصالة، آما يفوته إذا دخل المسجد ما في صالة التحية من األجر، وآذلك يفوته ما في صالة  

    . الكسوف، وآذلك يفوته ما في سجود التالوة، وسائر ذوات األسباب
  

ا      وإما أن يكون الفرق شيئًا آ باب، وغيره ين ذوات األس رق ب ان    . خر، فإن آان األول، حصل المقصود من الف وإن آ
فأنتم ال تعلمون الفرق، بل قد علمتم أنه نهى عن بعض، ورخص في بعض، وال تعلمون الفرق، فال    : الثاني، قيل لهم



 

ه الشارع       النزاع، ال بنهي وال بإذن؛ ألنه يجوز أن / يجوز لكم أن تتكلموا في سائر موارد  رق ب ذي ف رق ال يكون الف
تم ال تعلمون             ه، وأن ًا في ا إذن ه، وإم ًا عن ا نهي زاع، إم وارد الن اوال لم في صورة النص، فأباح بعضًا وحرم بعضًا، متن
أذنوا إال          ه، وال ت يح عن اء الوصف المب ه؛ النتف ه نهي عن واحدًا من النوعين، فال يجوز لكم أن تنهوا إال عما علمتم أن

وأما التحليل والتحليل بغير أصل مفرق عن صاحب الشرع، فال       . م أنه أذن فيه؛ لشمول الوصف المبيح لهفيما علمت
    . يجوز

  
أحاديث النهي عامة، فنحن نحملها على عمومها إال ما خصه الدليل، فما علمنا أنه مخصوص لمجيء نص      : فإن قيل

    . خاص فيه خصصناها به، وإال أبقيناها على العموم
  
ه         : قيل ا خص من ه لم ه، وأن وي من هذا إنما يستقيم أن لو آان هذا العام المخصوص لم يعارضه عمومات محفوظة أق

ا سوي       ي م ا، بق صور، علم اختصاصها بما يوجب الفرق، فلو ثبت أنه عام خص منه صور لمعني منتف من غيره
م        ، وقد عارضه أحاديث خاصة وعا  ؟ ذلك على العموم، فكيف وعمومه منتف ه ل ا خص من ًا، وم ًا محفوظ ة وعموم م

ه   ى من ي الوصف الموجب لتخصيصه، أو أول ه ف ره مشارك ل ل غي ره، ب تثناءه دون غي يختص بوصف يوجب اس
    . بالتخصيص

  
ة     / أخير الطواف، بخالف تحي وحاجة المسلمين العامة إلى تحية المسجد أعظم منها إلى رآعتي الطواف، فإنه يمكن ت

ه                المسجد، فإنها ال ت ي صلي اهللا علي ًا ألمر النب ان مخالف م يصل، آ م الرجل إذا دخل وقت نهى إن جلس ول ن؛ ث مك
ذا شيء عظيم       . وسلم، مفوتًا هذه المصلحة، إن لم يكن آثمًا بالمعصية، وإن بقي قائمًا أو امتنع من دخول المسجد، فه

  منهم من يقف على   : يكرهون التحيةومن الناس من يصلي سنة الفجر في بيته، ثم يأتي إلى المسجد، فالذين 
  

ه              ك الوقت الشريف، وذآر اهللا في م، ويحرم نفسه دخول بيت اهللا في ذل دخل يصلي معه   . باب المسجد حتى يقيم، في
ومنهم من يدخل ويجلس وال يصلي فيخالف األمر، وهذا ونحوه مما يبين قطعًا أن المسلمين مأمورون بالتحية في آل 

ا              وقت، وما زال المس ذا مم ان ه ذ لك ة المسجد حينئ ين عن تحي انوا منهي و آ ار، ول لمون يدخلون المسجد طرفي النه
ى يصلي      يظهر نهى الرسول عنه، فكيف وهو قد أمرهم إذا دخل أحدهم المسجد والخطيب على المنبر فال يجلس حت

    ؟ رآعتين، أليس في أمرهم بها في هذا الوقت تنبيها على غيره من األوقات
  

ا        : الرابع الوجه ا مصلحة راجحة، والفاعل يفعله ما قدمناه من أن النهي آان لسد ذريعة الشرك، وذوات األسباب فيه
    . ألجل السبب، ال يفعلها مطلقًا فتمتنع فيه المشابهة

  
د العصر، و     : أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلي اهللا عليه وسلم  : الوجه الخامس/ هو  أنه قضي رآعتي الظهر بع

ات النهي،             م تفعل في أوق ي إذا ل ل الت ت، فالنواف ك الوق ر ذل قضاء النافلة، في وقت النهي، مع إمكان قضائها في غي
آتحية   : تفوت هي أولى بالجواز من قضاء نافلة في هذا الوقت مع إمكان فعلها في غيره، السيما إذا آانت مما أمر به

د     وقد اختار طائفة م  . المسجد، وصالة الكسوف ة تقضي بع ن أصحاب أحمد منهم أبو محمد المقدسي أن السنن الراتب
    . آاألوقات الثالثة  . العصر، والتقضي في سائر أوقات النهي

  
ار أن يقضيهما من الضحي         : وذآر أن مذهب أحمد د اخت دها، إال أن أحم ائز بع ام     . أن قضاء سنة الفجر ج ال اإلم وق

وذآر في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر أن المنصوص عن    . أه، وأما أنا فأختار ذلكإن صالهما بعد الفجر أجز  : أحمد
ع الفجر       : سمعت أبا عبد اهللا ُيْسَأل  : قال األثرم  . أحمد أنه يفعله ا يطل د م ال   ؟ أيوتر الرجل بع م   : ق ال   . نع ك    : ق وروي ذل

د، وعائشة،      عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وحذيفة، وأبي الدرداء،  ن عبي وعبادة بن الصامت، وفضالة ب
ال    . وهو ـ أيضًا ـ مروي عن على بن أبي طالب    . وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة ه ق   : وأنه لما ذآر له عن أبي موسي أن

م ي   / يوتر ما بينه وبين الصالة، وأنكر    . أعرف  : قال  . من أوتر بعد المؤذن ال وتر له، وسألوا عليًا ك ول ًا  ذل ذآر نزاع
    . إال عن أبي موسي، مع أنه ال ينبغي بعد الفجر

  
د                : قال د احتج أحم ي، وق ه حديث ُأَب ا في ل صالة الفجر، وإنم وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي قب

  إن اهللا زادآم صالة  (   : بحديث أبي نضرة الغفاري عن النبي صلي اهللا عليه وسلم أنه قال
ه صالة     : قال مالك  . وهذا مذهب مالك والشافعي والجمهور  .  ) الوتر  : ين العشاء إلى صالة الصبحفصلوها ما ب من فاتت



 

ال ل أن يصلي الصبح، ق د الفجر قب ه أن يصلي بع ل، فل ي   : اللي ي ف ي موسي الخرق ن أب اه اب اد [ وحك ذهبًا   ] اإلرش م
    . ألحمد، قياسًا على الوتر

  
ة في     وهذا الذي اخت  : قلت واع األربع اره ال يناقض ما ذآره الخرقي وغيره من قدماء األصحاب، فإنه ذآر إباحة األن

ازة، ولكن        : جميع أوقات النهي قضاء الفوائت، ورآعتي الطواف، وإذا أقيمت الصالة وهو في المسجد، وصالة الجن
    . نن في أوقات النهيفلم ينه عن قضاء الس  . ذآر النهي عن الكسوف، وسجود التالوة، في بابهما

  
ات      : فاختار الشيخ أبو محمد وطائفة من أصحاب أحمد ائر أوق أن السنن الراتبة تقضي بعد العصر، وال تقضي في س

ة، وصالة الكسوف، وصالة االستخارة،        باب، آالتحي ة، وسنة    / النهي، وال يفعل غيرها من ذوات األس وصالة التوب
د ثبت باألحاديث الصحيحة،       الوضوء، وسجود التالوة، ال في هذا ا ق الوقت، وال في غيره؛ ألنهم وجدوا القضاء فيه

ة،     . والنهي في هذا الوقت أخف من غيره، الختالف الصحابة فيه فال يلحق به سائر األوقات  : قالوا ا مزي والرواتب له
ره بصالة             ة المسجد، وأم لم بتحي ه وس ي صلي اهللا علي إن أمر النب تالوة،    وهذا الفرق ضعيف، ف الكسوف وسجود ال

لم      ه وس ي صلي اهللا علي أقوي من قضاء سنة فائتة، فإذا جاز هذا، فذاك أجوز، فإن قضاء السنن ليس فيه أمر من النب
ان هو ـ      . سنة الظهر، لكنه فعلها وداوم عليها، وقضاها لما فاتته  : بل وال أمر بنفس السنة وما أمر به أمته، السيما وآ

    . هو أوآد مما فعله، ولم يأمرهم بهأيضًا ـ يفعله، ف
  

د العصر، فقضاء سنة الفجر        فإذا جاز لهم فعل هذا في أوقات النهي ففعل ذاك أولى، وإذا جاز قضاء سنة الظهر بع
د             ى غروب الشمس، وق ك إل أخير تل وع الشمس أمكن ت ى طل ا إل بعد الفجر أولى، فإن ذاك وقتها، وإذا أمكن تأخيره

ال       آانوا يصلون بين أذ ك وق ى ذل رهم عل راهم ويق لم ي ه وس ين     (   : ان المغرب وإقامتها وهو صلي اهللا علي ين آل أذان ب
    . ، آراهية أن يتخذها الناس سنة ) لمن شاء (   : ، ثم قال في الثالثة ) صالة

  
  النهي في العصر معلق بصالة العصر: فصل 

  
ه أن       فإذا صالها لم يص  : والنهي في العصر معلق بصالة العصر م يصلها فل ا ل م يصـل، وم ل بعدها وإن آان غيره ل

    : ففيها نزاع مشهور، وفيه عن أحمد روايتان  : وأما الفجر . يصلي، وهذا ثابت بالنص واالتفاق، فإن النهي معلق بالفعل
  
ي          : قيل ة من السلف، ومذهب أب ول طائف ة إنه معلق بطلوع الفجر، فال يطوع بعده بغير الرآعتين، وهو ق ال    . حنيف ق

    . آانوا يكرهون التطوع بعد الفجر  : النخعي
  

ـل ل، آالعصـر  : وقي ـق بالفع ـه معل افعي  . إن ول الحسن والش و ق ي    . وه ا ف ـد الصالة، آم ي إال بع ت النه م يثب ه ل فإن
مرضيون ـ    شهد عندي رجال  : وأحاديث النهي تسوي بين الصالتين، آما في الصحيحين عن ابن عباس قال  . العصر

د        : وأرضاهم عندي عمر ـ  ى تشرق الشمس، وبع أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم نهى عن الصالة بعد الصبح حت
    . العصر حتى تغرب

  
ى تغرب      : وآذلك فيهما عن أبي هريرة ولفظه/ د العصر حت ا    . وعن الصالة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبع وفيهم

لم  قال رسو  : عن أبي سعيد قال ه وس د          (   : ل اهللا صلي اهللا علي ع الشمس، وال صالة بع ى ترتف د الصبح حت ال صالة بع
د صالة العصر    (   : ، ولمسلم ) العصر حتى تغيب الشمس لم حديث      ) ال صالة بعد صالة الفجر ، وبع ، وفي صحيح مس

ى     صل  (   : قال  . قلت يا رسول اهللا، أخبرني عن الصالة  : عمرو بن َعَبَسة قال صالة الصبح، ثم أقصر عن الصالة حت
ي شيطان     ين قرن ع ب إن الصالة محضورة            . تطلع الشمس، فإنها تطلع حين تطل م صل ف ار، ث ا الكف ذ، يسجد له وحينئ

نم          . مشهودة، حتى يستقل الظل بالرمح َجر جه ذ ـ ُتْس ه ـ حينئ إن        . ثم أقصر عن الصالة فإن يء، فصل، ف ل الف إذا أقب ف
ي          الصالة مشهودة م ين قرن ا تغرب ب ى تغرب الشمس، فإنه حضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصالة حت

    .  ) وحينئذ، يسجد لها الكفار  . شيطان
  

  : قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  : حديث ابن عمر قال  : واألحاديث المختصة بوقت الطلوع والغروب، وباالستواء
ذا اللفظ     ) وإذا غاب حاجب الشمس، فأخروا الصالة حتى تغيب  . الصالة حتى تبرزإذا بدا حاجب الشمس، فأخروا  (  ه

ال        امر، ق ن ع ة ب لم عن عقب ا أن           : لمسلم، وفي صحيح مس لم ينهان ه وس ان رسول اهللا صلي اهللا علي ثالث ساعات آ



 

ا    يهن موتان ر ف ع     : نصلي فيهن، أو نقب ائ       / حين تطل وم ق ع، وحين يق ى ترتف ل،    الشمس بازغة حت ى تمي رة حت م الظهي
ه البخاري، لكن       . وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب ذآر حديث ووقت الزوال ليس في عامة األحاديث، ولم ي

د            ة اعتم ذه الثالث ى ه ا الصنابحي، وعل ة، وتابعهم ن َعَبَس رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر، ومن حديث عمرو ب
ال    ولما ذآر له الرخصة في الصالة ن  . أحمد ة، ق وم الجمع ار ي لم من          : صف النه ه وس ي صلي اهللا علي في حديث النب

    . حديث عقبة بن عامر، وحديث عمرو بن َعَبَسة، وحديث الصُّـَناِبحي  : ثالثة أوجه
  

ويقضي الفوائت من الصلوات الفرض، ويرآع للطواف، وإن آان في   : والِخـرقي لم يذآره في أوقـات النهي، بل قـال
وقد آان صلي في آل وقت نهي عن الصالة فيه، وهـو بعـد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد   . وأقيمت الصالة المسجد

    . العصر حتى تغرب
  

روايتين،         ـدي ال ي آإح ات النه ي أوق ل ف ه يفع ا أباح ـذان، ويقتضي أن م ي إال ه ـت نه يس وق ه ل ذا يقتضـي أن وه
ان النهي من حين       . الفجر  : بعد الفجر حتى تطلـع الشمس، ولم يقل  : ويقتضـي أن النهي معلق بالفعـل، فإنه قال ولو آ

د الصبح           . طلوع الفجر الستثني الرآعتين، بل استثني الفرض والنفل ه نهى عن الصالة بع ـاظ الرسول، فإن وهذه ألف
    . حتى تطلع الشمس، آما نهى عن الصالة بعد العصر حتى تغرب الشمس

  
ال        ومعلوم أنه لو أراد / ه، حيث ق ا نهي عن ك في م تثناء ذل ال  (   : الوقت الستثني رآعتي الفجر والفرض، آما ورد اس

، فلما لم يذآر ذلك في األحاديث، علم أنه أراد فعل الصالة آما جاء مفسرًا في أحاديث    ) صالة بعد الفجر إال سجدتين
وقت نهي، وما بعد الفجر وقت صالة الفجر      صحيحة، وألنه يمتنع أن تكون أوقات الصالة المكتوبة فرضها وسنتها

وأمر   ؟ وهل يكون وقت نهي سن فيه الصالة دائمًا بال سبب  ؟ إن هذا وقت نهي  : سنتها وفرضها، فكيف يجوز أن يقال
ذي              ؟ بتحري الصالة فيه يس آوقت العصر ال وع الشمس، ل ى طل ًا للصالة إل هذا تناقض مع أن هذا الوقت جعل وقت

    . قت فيه إذا اصفرت الشمسجعل آخر الو
  

وع     د الطل ي عن ي النه ان األصل ف ذا آ ر، وله وع الفج ن طل ون م ذا ال يك ا، وه ار يسجدون له و ألن الكف ي ه والنه
دهما     د يصلي بع والغروب، آما في حديث ابن عمر، لكن نهي عن الصالة بعد الصالتين سدًا للذريعة فإن المتطوع ق

والنهي في هذين أخف؛ ولهذا آان يداوم على الرآعتين بعد العصر، حتى قبضه   . حتى يصلي وقت الطلوع والغروب
    . فأما قبل صالة الفجر، فال وجه للنهي، لكن ال يسن ذلك الوقت إال الفجر سنتها وفرضها  . الّله
  

م صل           رآعتين، ث ع الفجر صلى ال م إذا طل وتر، ث ل، وي ى الفرض،  ولهـذا آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يصلي باللي
وم أو وجـع               / وآان يضطجع أحياًنا  ـل ن ـن اللي ه م ـان إذا غلب ي الفجر، وآ د رآعت ا بع وتر، وإم د ال ا بع ليستريح، إم

ـن      م يك ـه ل صلى مـن النهار اثنتي عـشرة رآعـة بـدل قيامـه مـن الليـل، ولم يكـن يقضي ذلك قبـل صـالة الفجـر؛ ألن
ان يغلس بالفجـر   يتسع لذلك، فإن هـذه الصـالة فيها ط  ـح    . ـول، وآ ين         (   : وفي الصحي ـا ب رأه م ه فق ام عن حزب ـن ن م

ل   ن اللي رأه م ا ق ـه آأنم ب ل ـر وصـالة الظهر،آت ل صـالة    .  ) صـالة الفج ـه قب يء من راءة ش ن ق و أمك ه ل وم أن ومعل
ذا    ـإن ه ل، ف ذا       الفجـر،آـان أبلغ، لكن إذا قرأه قبل الزوال، آتب له آأنما قرأه من اللي ة الماضية، وله ابع لليل الوقت ت

    . فعلناه البارحة، وهو وقت الضحي، وهو خلف عن قيام الليل  : ويقال بعـد الزوال  . فعلناه الليلـة  : يقال فيما قبل الزوال
  

ة    ي عشرة رآع ذ     . ولهذا آان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا نام عن قيامه قضاه من الضحي، فيصلي اثنت د جاء ه ا وق
ه   ره من الصحابة في قول ُكوًرا  {   : عن عمر وغي ذَّآََّر َأْو َأَراَد ُش ْن َأَراَد َأن َي ًة لَِّم اَر ِخْلَف َل َوالنََّه َل اللَّْي ِذي َجَع َو الَّ   } َوُه

م يسن،          .  ] 62 : الفرقان [  ك ل ا سوي ذل ة، وفرضها الفجر، وم م   فما بعد طلوع الفجر إنما سن للمسلمين السنة الراتب ول
ين صالة   (   : يكن منهًيا عنه إذا لم يتخذ سنة، آما في الحديث الصحيح ال في     ) بين آل أذانين صالة، بين آل أذان م ق ، ث

    . ، آراهية أن يتخذها الناس سنة ) لمن شاء (   : الثالثة
  
ه    فهذا فيه إباحة الصالة بين آل أذانين، آما آان الصحابة يصلون رآعتين بين أذاني المغ/ رب، والنبي صلى اهللا علي

ين      ر، لكن ب وسلم يراهم ويقرهم على ذلك، فكذلك الصالة بين أذاني العصر والعشاء، وآذلك بين أذاني الفجر والظه
ا     لمين، آم ع المس أذاني الفجر الرآعتان سنة بال ريب، وما سواها يفعل وال يتخذ سنة، فال يدوام عليه، ويؤمر به جمي

    . نة تعم المسلمين ويداوم عليها، آما أنهم آلهم مسنون لهم رآعتا الفجر، والمداومة عليهاهو حال السنة، فإن الس
د    . ال سنة بعد طلوع الفجر إال رآعتان، فهذا صحيح، وأما النهي العام فال  : فإذا قيل واإلنسان قد ال يقوم من الليل فيري



 

ر       أن يصلي في هذا الوقت، وقد استحب السلف له قضاء وتره، ب دهم خي ك عن ت، وذل ذا الوق ل وقيامه من الليل في ه
    . من أن يؤخره إلى الضحي

  
  للناس في الصالة نصف النهار أقوال: فصل 

  
    : وللناس في الصالة نصف النهار يوم الجمعة وغيرها أقوال

  
ك    اإلذن مطلقًا، آما اقتضاه آالم الِخرْ   : وقيل  . قيل بالنهي مطلقًا وهو المشهور عن أحمد روي عن مال ي، وي ل   . ِق   : وقي

ي صلى اهللا       تاء، دون الصيف؛ ألن النب بالفرق بين الجمعة وغيرها، وهو مذهب الشافعي، وأباحه فيها عطاء في الش
الظل  / ثم بعد طلوعها صل، فإن الصالة مشهودة محضورة حتى يستقل  (   : عليه وسلم قال في حديث عمرو بن َعَبَسة

    .  ) فإذا أقبل الفيء فصل  . لصالة، فإنه ـ حينئذ ـ ُتْسَجر جهنمبالرمح، ثم أقصر عن ا
  

ثم اقصر عـن الصـالة    (   : وفي الطلوع والغروب بمقارنة الشيطان، فقال  . فعلل النهي ـ حينئذ ـ بأنه حينئذ تسجر جهنم  
ـرب       ثم أقصر عـن   (   : وفي الغـروب قـال  .  ) حتى تطلـع، فإنها تطلع بين قرني شـيطان ـإنها تغ ـرب ف ى تغ الصالة حت

َناِبحي           .  ) بين قرني شيطان يس في شيء من الحديث إال في حديث الصُّ تواء، فل   . وأما مقارنة الشيطان لها حين االس
ـارنها، وإذا دنت          (   : قال ت، ق إذا زال ا، ف م إذا استوت، قارنه ا، ث إنها تطلـع ومعها قـرن الشيطان، فإذا ارتفعت، قارنه
ك الساعات          ) روب، قارنها، فإذا غربت، قارنهاللغ لم عن الصالة في تل ه وس ه صلى اهللا علي لكن    . ، فنهي رسـول الّل

ن               : الصَُّنابحي قد قيل لم، بخالف حديث عمرو ب ه وس ي صلى اهللا علي ذا من النب م يسمع ه إنه لم تثبت له صحبة، فل
    . َعَبَسة فإنه صحيح سمعه منه

  
ى أن النهي      . األحاديث ليس فيها إال النهي وقت الطلوع ووقت الغروب، أو بعد الصالتين ويؤيد هذا أن عامة دل عل ف

    . نصف النهار نوع آخر له علة غير علة ذينك الوقتين
  

لم        / أن الكفار يسجدون لها وقت الطلوع، ووقت    : يوضح هذا ه وس ي صلى اهللا علي ه النب ر ب ا أخب ا    . الغروب، آم فأم
    . قبل الزوال، فهذا لم يذآره النبي صلى اهللا عليه وسلم عنهم، ولم يعلل به سجودهم لها

  
لم        ه وس ال صلى اهللا علي ه ق أبردوا     (   : وأيضًا، فإن ضبط هذا الوقت متعسر، فقد ثبت في الصحيح أن تد الحر، ف إذا اش

ى صحته، و     .  ) بالصالة، فإن شدة الحر من فيح جهنم اء عل أخبر أن شدة الحر      وهذا حديث اتفق العلم القبول، ف ه ب تلقي
، وأمر باإلبراد، فدل على أن الصالة منهي عنها عند شدة  ) فإنه حينئذ تسجر جهنم (   : من فيح جهنم، وهذا موافق لقوله

    . الحر؛ ألنه من فيح جهنم
  

ن يؤخر الصالة عن ففي الصيف ُتْسَجر نصف النهار، فيكون النهي عن الصالة نصف النهار في الحر، وهو يؤمر بأ
راد،     الزوال حتى يبرد، لكن إذا زالت الشمس فاءت األفياء فطالت األظلة، بعد تناهي قصرها، وهذا مشروع في اإلب

ثم أقصر عن الصالة، فإنه حينئذ تسجر   (   : فلهذا آانت الصالة جائزة من حين الزوال، آما في حديث عمرو بن َعَبَسة
  جهنم، فإذا أقبل الفيء 

  
يء الظل           ) فصل يء، فيف ل الف ى أن الصالة مشروعة من حين يقب دل عل ة         : ، ف ى جه ة المغرب إل أي يرجع من جه

    . المشرق، ويرجع في الزيادة بعد النقصان
  

ولفظ الظل يتناول هذا وهذا، فإنه قبل   . معني الرجوع/ إن لفظ الفيء مختص بما بعد الزوال، لما فيه من   : ولهذا قالوا
م  وع الش الى     طل ال تع ا ق دًا، آم ل ممت ون الظ اِآًنا          {   : س يك ُه َس اء َلَجَعَل ْو َش لَّ َوَل دَّ الظِّ َف َم َك َآْي ى َربِّ َر ِإَل ْم َت   } َأَل

زال                 .  ] 45 : الفرقان [  ز الظل عن الضحي، ونسخت الشمس الظل، ال ت يال، فتمي ه دل م إذا طلعت الشمس آانت علي ث
ا نسخته عن         تنسخه وهو يقصر إلى الزوال، فإ ان أول م د أن آ دأ بع ذا زالت، فإنه يعاد ممتدًا إلى المشرق، حيث ابت

ع    المشرق، ثم عن المغرب، ثم تفيء إلى المشرق ثم المغرب، ولم يزل يمتد ويطول إلى أن تغرب، فينسخ الظل جمي
    .  ) هنم، فإذا أقبل الفيء فصلثم اقصر عن الصالة فإنه حينئذ تسجر ج (   : فلهذا قال في حديث عمرو بن عبسة  . الشمس

الوا   . إنها ال ُتْسَجر يوم الجمعة، آما قد روي  : وعلى هـذا، فمن رخص في الصالة يوم الجمعة قال ه ال يستحب     : وق إن



 

ق      راد مشقة للخل اس، وفي اإلب د     . اإلبراد يوم الجمعة، بل يجوز عقب الزوال بالسنة الصحيحة، واتفاق الن ويجوز عن
ه،      أحمد وغ ائزة في ة ج يره أن يصلي وقت الزوال آما فعلـه غير واحـد من الصحابة، فكيف يكون وقت نهي والجمع

    . والفرائض المؤداة ال تشرع في وقت النهي لغير عذر، آما قلنا في الفجر، فإن هذا تناقض
  

ره،          ى أصل غي ه عل د أظهر من ى أصل أحم ة عل ة     وبالجملة جواز الصالة وقت الزوال يوم الجمع ه يجوز الجمع فإن
ذي        / وقت الزوال، وال يجعل  ت، وهو الوقت ال ك الوق ذلك وقت نهي، بل قد قيل في مذهبه، إنها ال تجوز إال في ذل
ا،         . هو وقت نهي في غيرها ه فيه ؤمر ب ا ال ي ه في غيره فعلم الفرق بين الجمعة وغيرها، وآما أن اإلبراد المأمور ب

نم  بل ينهي عنه، وهو معلل بأن شدة  ه      . الحر من فيح جهنم، فكذلك قد علل بأنه حينئذ تسجر جه ذا من جنس قول   : وه
    .  ) فإن شدة الحر من فيح جهنم ( 

  
ت     ي عن الصالة وق ة ال ينه ذه العل ى مقتضي ه ري، وعل ذلك األخ ة، فك وم الجمع ا سوي ي ت مختصة بم وإذا آان

أنه نهي عن الصالة      : في السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ويؤيد ذلك ما  . الزوال، ال في الشتاء، وال يوم الجمعة
    . والّله أعلم  . نصف النهار، إال يوم الجمعة، وهو أرجح مما احتجوا به على أن النهي في الفجر معلق بالوقت

  
    : َوَقاَل شيخ اِإلسالم

  
ه، ومن         الحمد لّله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالّله من شرور أنفسنا، ومن سيئ ه فال مضل ل ده الّل ا، من يه ات أعمالن

ه                  ه علي ده ورسوله، صلى الّل دًا عب ه، وأشهد أن محم ه وحده ال شريك ل ه إال الّل ه وأشهد أن ال إل ادي ل يضلل فال ه
    . وعلى آله وسلم تسليمًا

  
  . في أن ذوات األسباب تفعل في أوقات النهي: فصل 

  
د  فقد آتبنا فيما تقدم في األسكندرية و غيرها آالمًا مبسوطًا في أن هذا أصح قولي العلماء وهو مذهب الشافعي، وأحم

    . في إحدي الروايتين عنه، اختارها أبو الخطاب
  

ر           دناها أحاديث ضعيفة، أو غي ا، وج ا عن حقيقته ا بحثن انعون، فلم وآنا قبل متوقفين لبعض األدلة التي احتج بها الم
    : متعددةدالة، وذآرنا أن الدالئل على ذلك 

  
ا ه   : منه باب آقول ذوات األس ر ب ث األم ين  (   : أن أحادي ى يصلي رآعت ال يجلس حت جد، ف دآم المس ام  ) إذا دخل أح ، ع

ذي ال     . محفوظ ال خصوص فيه ام ال وأحاديث النهي ليس فيها حديث واحد عام، بل آلها مخصوصة، فوجب تقديم الع
    . ر القائلين بالعموم، بخالف الثاني، وهو أقوي منه بال ريبخصوص فيه، فإنه حجة باتفاق السلف والجمهو

  
ه        / أنه قد ثبت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر بصالة   : ومنها ا بال خالف عن ة هن د الخطب داخل عن تحية المسجد لل

    . لثبوت النص به، والنهي عن الصالة في هذا الوقت أشد بال ريب، فإذا فعلت هناك، فهنا أولي
  

ا      (   : أن حديث ابن عمر في الصحيحين لفظه    : ومنها وع الشمس، وال غروبه والتحري هو     .  ) ال تتحروا بصالتكم طل
أه     . التعمد والقصد، وهذا إنما يكون في التطوع المطلق فأما ما له سبب فلم يتحره، بل فعله ألجل السبب، والسبب ألج

م          وهذا اللفظ المقيد المفسر يفسر سائ  . إليه وعين ل ان عن الن و آ ان عن التحري، ول ا آ ر األلفاظ، ويبين أن النَّهي إنم
    . يكن للتخصيص فائدة، ولكان الحكم قد علق بلفظ عديم التأثير

  
ي الطواف،        : ومنها ـن الفجر، وآرآعت ـية مـ أنه قد ثبت جواز بعض ذوات األســباب بعضــها بالنص، آالرآعة الثانـ

د العصر، وإذا نظر في           وآالمعادة مع إمام ال ازة بع د الغروب، وآالجن اع آالعصر عن النص واإلجم حي، وبعضها ب
المقتضي للجواز لم توجد له علة صحيحة، إال آونها ذات سبب، فيجب تعليق الحكم بذلك، وإال فما الفرق بين المعادة 

    . رة صحيحةوبين تحية المسجد، واألمر بهذه أصح، وآذلك الكسوف قد أمر بها في أحاديث آثي
  

الصالة في وقت النهي ال تخلو أن تكون مفسدة محضة، ال تشرع بحال، آالسجود للشمس         : والمقصود هنا أن نقول



 

نفسها، أو يكون مما يشرع في حال دون حال، واألول باطل؛ ألنه قد ثبت بالنص واإلجماع، أن العصر تصلي وقت   
د   (   : ين قولهوثبت في الصحيح  . الغروب قبل سقوط القرص آله من أدرك رآعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فق

    . قول الجمهور  : قد اتفق عليه، والثاني  : واألول  .  ) ومن أدرك رآعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك  . أدرك
  

والعصر   . ي منهيًا عنها فائتةإذا طلعت الشمس بطلت الصالة؛ ألنها تبق  : وأبو حنيفة يفرق بين الفجر والعصر، ويقول
الوا       . إذا غربت الشمس دخل في وقت الجواز، ال في وقت النهي رق، وق ذا الف د والجمهور ه الكالم    : وقد ضعف أحم

ذا                ى ه ؤخر العصر إل ه أن ي يس ل وع وقت نهي، ول د الطل ا بع ا أن م في العصر وقت الغروب، فإنه وقت نهي، آم
ا في     . ئض تطهر، والنائم يستيقظالوقت، لكن يكون له عذر آالحا ولو قدر أنه أخرها من غير عذر، فهو مأمور بفعله

ل   . صالتها في الوقت فرض  : فإذا قيل  . وقت النهي، مع إمكان أن يصليها بعد الغروب ور       : قي ى الف ة عل وقضاء الفائت
    .  ) لها إال ذلك من نام عن صالة أو نسيها، فليصلها إذا ذآرها، ال آفارة (   : فرض؛ لقوله

  
دائها وقت النهي،         و أخف من ابت وأيضا، فإذا صلى رآعة من الفجر قبل الطلوع، فقد شرع فيها قبل وقت النهي، فه

وإذا ثبت أن الصالة في أغلظ أوقات النهي ـ وهو وقت الطلوع والغروب ليس مفسدة     . مع أن هذا جائز عند الجمهور
ات ال يوجب           محضة ـ ال تشرع بحال، بل تشرع ف   ذه األوق َم أن وجود بعض الصلوات في ه ي بعض األحوال، ُعِل

    . مفسدة النهي، إذ لو وجدت، لما جاز شيء من الصلوات
  

ت،     ان في الوق وإذا آان آذلك، فالشرع قد استقر على أن الصالة، بل العبادة التي تفوت إذا أخرت تفعل بحسب اإلمك
راءة،           ولو آان في فعلها من ترك الواجب وفع ل الصالة بال ق ه في الوقت،مث ان فعل د إمك ا اليسوغ عن ل المحظور م

ول، والصالة مع الحدث بال اغتسال وال            ه سلس الب وصالة العريان، وصالة المريض وصالة المستحاضة، ومن ب
ى ا    ا عل در أن يفعله ا، إذا ق رم فعله ي ال يح ن الصلوات الت ك م ال ذل ة، وأمث ر القبل ى غي ه وضوء، والصالة إل لوج

ثم إنه يجب عليه فعلها في الوقت مع النقص لئال يفوت، وإن أمكن فعلها بعد الوقت على وجه    . المأمور به في الوقت
ه أن             . الكمال م يمكن ه إذا ل ذلك؛، فإن ذا في التطوع آ ا، وه ائر واجباته ى س فعلم أن اعتبار الوقت في الصالة مقدم عل

ال     / أو مع سلس البول، صلى آما يصلي إال عريانا، أو إلى غير القبلة،  م يفعل إال مع الكم يصلي الفرض؛ ألنه لو ل
    . تعذر فعله، فكان فعله مع النقص خيرًا من تعطيله

  
ه، بخالف    ت المصلحة الحاصلة ب ت، وبطل ت وتعطل ت النهي فات ل وق م تفع باب إن ل ذوات األس ذلك، ف ان آ وإذا آ

إذا    عة، ف ا س ات فيه إن األوق ق، ف وع المطل به       التط ع للتش و قط ي، وه ة النه ي، حصلت حكم ات النه ي أوق رك ف ت
ع الصلوات،           ع من جمي ى المن اج حصولها إل ة ال يحت ذه الحكم بالمشرآين الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت، وه

    . آما تقدم، بل يحصل المنع من بعضها فيكفي التطوع المطلق
  

ًا        وأيضًا، فالنهي عن الصالة فيها هو من باب سد الذر ان منهي ا آ ى الشرك، وم ائع لئال يتشبه بالمشرآين، فيفضي إل
دة      ر مفس وت المصلحة لغي ة، وال تف ا مصلحة راجح ان فيه رع إذا آ ه يش ي نفس دة ف ه مفس ة ال ألن د الذريع ه لس عن

ة، شر             . راجحة إذا تعذرت المصلحة إال بالذريع ى المفسدة ف ة إل ل هي ذريع عت والصالة لّله فيه ليس فيها مفسدة، ب
ق     . واآتفي منها إذا لم يكن هناك مصلحة  ه مفسدة، وال تفويت مصلحة،           . وهو التطوع المطل ع من يس في المن ه ل فإن

    . إلمكان فعله في سائر األوقات
  

ا مع الحاجة                     ه، وإم م يحتج إلي ه إذا ل ا ينهي عن ة، إنم اب سد الذريع ان من ب ا آ ره في أن م د وغي وهذا أصل ألحم
ذرائع         للمصلحة التي ال  ل وسد ال ين الحي ود ب رق في العق ذا يف ه؛ وله ال   . تحصل إال به، وقد ينهي عن يقصد  /  : فالمحت

فصاحبها ال يقصد المحرم، لكن إذا لم يحتج إليها، نهي عنها، وأما مع الحاجة    : وأما الذريعة  . المحرم، فهذا ينهي عنه
    . فال
  

    . هي عنها مع الحاجة إليهاوأما مالك، فإنه يبالغ في سد الذرائع، حتى ين
  

ل         : وذوات األسباب آلها تفوت إذا أخرت عن وقت النهي ة المسجد، وصالة الكسوف، ومث تالوة، وتحي مثل سجود ال
وت إذا أخرت                    ه يف ذي يستخير ل ان ال ذلك صالة االستخارة ـ إذا آ الل، وآ ا في حديث ب ارة آم الصالة عقب الطه

ا  الصالة ـ وآذلك صالة التوبة، فإ  ذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي رآعتين ثم يتوب، آم



 

د             . في حديث أبي بكر الصديق ي الظهر بع لم رآعت ه وس ي صلى اهللا علي ا قضي النب ونحو قضاء السنن الرواتب آم
ادرة   وآما أقر الرجل على قضاء رآعتي الفجر بعد الفجر، مــع أنــه يمكن تأخيرها، ل  . العصر كن تفوت مصلحة المب

    . إلى القضاء، فإن القضاء مأمور به على الفور في الواجب واجب، وفي المستحب مستحب
  

وت   يوجب تعجيله؛ ألنها من ذوات األسوالشافعي يجوز القضاء في وقت النهي، وإن آان ال  ذا ال تف باب، وهي مع ه
يمم، وإن   الوقت، لكن يفوت فضل تقديمها، وبراءة الذمة، / بفوات  ان والمت آما جاز فعل الصالة في أول الوقت للعري

اج في السنن الرواتب        أمكن فعلها آخر الوقت بالوضوء والسترة، لكن هو محتاج إلى براءة ذمته في الواجب، ومحت
ا  إلى تكميل فرضه؛ فإن الرواتب مكمالت للفرض، ومحتاج إلى أال يزيد التفويت، فإنه مأمور بفعلها في الوقت، فك لم

    . قرب آان أقرب إلى األمر، مما يبعد منه
  

فيقربها من الوقت ما استطاع، والشيخ    .  ) إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم (   : وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم
شافعي، وهو أبو محمد المقدسي يجوز فعل الرواتب في أوقات النهي، موافقة ألبي الخطاب لكن أبو الخطاب يعمم آال

    . الصواب
  

    ؟ فالتطوع المطلق يفوت من قصده عمارة األوقات آلها بالصالة  : فإن قيل
  
ه من وقت       : قيل د ل هذا ليس بمشروع، بل هو منهي عنه، وال يمكن بشًرا أن يصلي دائًما جميع النهار والليل، بل الب

ال اآلخر  أن  : راحة ونوم وقد ثبت في الصحيحين أن رجاًال قال أحدهم ال       : ا أصوم وال أفطر، وق ام، وق وم ال أن ا أق وأن
لم    : ال أتزوج النساء، وقال اآلخر  : اآلخر ه وس وم      ( /   : ال آآل اللحم، فقال النبي صلى اهللا علي ي أصوم وأفطر، وأق لكن

حكمة النهي عن التطوع    إن من جملة   : ، قد قيل ) فمن رغب عن سنتي فليس مني  . وأنام، وأتزوج النساء، وآآل اللحم
ه،              ا آانت ممنوعة من ى م ا تنبسط إل المطلق في بعض األوقات، إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصالة، فإنه

    . واهللا أعلم  . وتنشط للصالة بعد الراحة
  

قت، وذآر له نهي النبي صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة في هذا الو  : وسئل عمن رأي رجًال يتنفل في وقت نهي فقال
    ؟ ال أسمعه، وأصلي آيف شئت، فما الذي يجب عليه  : فقال هذا  . الحديث الوارد في الكراهة

  
    : فأجاب

  
ى   الحمد هللا، أما التطوع الذي ال سبب له، فهو منهي عنه بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صالة العصر حت

ن الخط     ان عمر ب د العصر     تغرب الشمس، باتفاق األئمة، وآ ه يعزر        . اب يضرب من يصلي بع ك، فإن فمن فعل ذل
لم                 ه وس ي صلى اهللا علي واترت األحاديث عن النب د ت اء الراشدين ـ إذ ق ن الخطاب ـ أحد الخلف اتباًعا لما سنه عمر ب

    . بالنهي عن ذلك
  

ل   زاع، وتأوي ه ن ذا في جد، وصالة الكسوف، فه ة المس بب، آتحي ه س ا ل ا م ان يصل  . وأم إن آ ا ف ي صالة يسوغ فيه
    . االجتهاد لم يعاقب

  
ه       /  : وأما رده األحاديث بال حجة، وشتم الناهي، وقوله للناهي ك، إذ الرجل علي ى ذل ه يعزر عل أصلي آيف شئُت، فإن

    . واهللا أعلم  . أن يصلي آما يشرع له، ال آما يشاء هو
  
    ؟ هل يجوز أن يصلي تحية المسجد   : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن الرجل إذا دخل المسجد في وقت النهي 
  

    : فأجاب
  

    : هذه المسألة فيها قوالن للعلماء، هما روايتان عن أحمد  . الحمد هللا
  

    . أنه ال يصليها  : وهو قول أبي حنيفة، ومالك  : أحدهما



 

  
ل   . وهو قول الشافعي، أنه يصليها، وهذا أظهر  : والثاني ال فإن النبي صلى اهللا عليه وس إذا دخل أحدآم المسجد،     (   : م ق

ه     . وهذا أمر يعم جميع األوقات، ولم يعلم أنه خص منه صورة من الصور   .  ) فال يجلس حتى يصلي رآعتين ا نهي وأم
ا الطواف    . منها قضاء الفوائت  . عن الصالة بعد طلوع الفجر وبعد غروبها، فقد خص منه صور متعددة   . ومنها رآعت

    . والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص  . دة مع إمام الحي، وغير ذلكومنها المعا
  
ي    / وأيضا، فإن الصالة وقت الخطبة منهي عنها، آالنهي في هذين الوقتين، أو أوآد، ثم قد ثبت في الصحيح عن النب

ين   إذا دخل أحدآم المسجد والخطيب على المنبر، فال يجل   (   : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ى يصلي رآعت إذا    .  ) س حت ف
د في            . آان قد أمر بالتحية في هذا الوقت، وهو وقت نهي ول أحم م يختلف ق ي، ول ق األول فكذلك الوقت اآلخر بطري

ذه              ا ه م تبلغهم ه ل ذهبهما في الموضعين النهي، فإن إن م ك ف ة ومال ي حنيف هذا لمجيء السنة الصحيحة به، بخالف أب
    . علمواهللا أ  . السنة الصحيحة

  
    ؟ هل تفعل في أوقات النهي أم ال  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن تحية المسجد

  
    : فأجاب

  
فإذا دخل وقت نهي فهل     .  ) إذا دخــل أحدآم المسجد، فال يجلس حتى يصلي رآعتين (   : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم

إن   . على قولين للعلماء  ؟ يصلي د الفجر،           لكن أظهرهما أنه يصلي، ف لم عن الصالة بع ه وس ي صلى اهللا علي نهي النب
ال           . وبعد العصر قد خص من صور آثيرة لم ق ه وس ي صلى اهللا علي أن النب ة، ب   : وخص من نظيره وهو وقت الخطب

ين  /إذا دخل أحدآم المسجد واإلمام يخطب، فال  (  ذه          ) يجلس حتى يصلي رآعت ي ه ة، فف ة وقت الخطب إذا أمر بالتحي ف
    . واهللا أعلم  . وقات أولياأل
  
  
ه أن يصلي شكًرا                   د صلى الفجر، فهل يجوز ل ل الغروب، وق وع الشمس، وقب ل طل وسئل عن رجل إذا توضأ قب

    ؟ للوضوء
  

    : فأجاب
  

    . هذا فيه نزاع، واألشبه أن يفعل لحديث بالل
  

  باب صالة الجماعة 
  
ة، أم سنة   سئل ـ َرحمه اهللا ـ عن صالة الجماعة هل هي فرض     إن آانت فرض عين وصلى        ؟ عين أم فرض آفاي ف

ر عذر     ك       ؟ فهل تصح صالته أم ال    . وحده من غي اء في ذل وال العلم ا أق نهم     ؟ وم ا حجة آل م راجح من     ؟ وم ا ال وم
    ؟ أقوالهم

  
    : فأجاب

  
ا     اتفق العلماء على أنها من أوآد العبادات، وأجل الطاعات،   . الحمد هللا رب العالمين ى م وأعظم شعائر اإلسالم، وعل

ال          لم حيث ق ه وس ي صلى اهللا علي ى صالته وحده          (   : ثبت في فضلها عن النب تفضل صالة الرجل في الجماعة عل
ن عمر   ) بخمس وعشرين (   : وأبي سعيد  . ، هكذا في حديث أبي هريرة ) بخمس وعشرين درجة بسبع   (   : ، ومن حديث اب

    . الصحيح، والثالثة في  ) وعشرين
  

ه الفضل         : وقد جمع بينهما أن حديث الخمس والعشرين، ذآر في رد والصالة في الجماعة،        / ب ين صالة المنف ذي ب ال
ا،         ردًا وصالته في الجماعة والفضل بينهم والفضل خمس وعشرون، وحديث السبعة والعشرين ذآر فيه صالته منف

ه،   فصار المجموع سبعًا وعشرين، ومن ظن من المتنسكة أن صالته وحده أفضل، إما في خلوته، وإما في غير خلوت



 

ام المعصوم، فعطل المساجد عن الجمع والجماعات          . فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إال خلف اإلم
ابهًا لمن نهي       التي أمر الّله بها ورسوله، وعمر المساجد بالبدع والضالالت التي نهي الّله عنها ورسوله، وصار مش

    . ن عبادة الرحمن، وأمر بعبادة األوثانع
  

ا     {  : آما قال تعالى  . فإن الّله ـ سبحانه ـ شرع الصالة وغيرها في المساجد   ْذَآَر ِفيَه ِه َأن ُي َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مََّنَع َمَساِجَد الّل
اِجدِ    َوَال {   : ، وقال تعالى ] 114  : البقرة [   } اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ي اْلَمَس اِآُفوَن ِف ُتْم َع رة  [   }  ُتَباِشُروُهنَّ َوَأن ،  ] 187  : البق

ِرِآيَن     {  : ،وقال تعالى ] 29  : األعراف [   } ُقْل َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسِط َوَأِقيُموْا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُآلِّ َمْسِجٍد {   : وقال تعالى اَن ِلْلُمْش ا َآ َم
ْم            {   : إلى قوله  } َمَساِجَد اهللاَأن َيْعُمُروْا  اَة َوَل ى الزََّآ َالَة َوآَت اَم الصَّ ِر َوَأَق ْوِم اآلِخ ِه َوالي َن ِبالّل ْن آَم ِإنََّما َيْعُمُر َمَساِجَد الّلِه َم

ِدينَ      َن اْلُمْهَت وْا ِم ـِئَك َأن َيُكوُن ة  [   } َيْخَش ِإالَّ الّلَه َفَعَسى ُأْوَل الى ، وق  ] 18، 17 : التوب َع      {   : ال تع ُه َأن ُتْرَف وٍت َأِذَن اللَّ ي ُبُي ِف
ن    ٌع َع هِ  َوُيْذَآَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواْلآَصاِل ِرَجاٌل لَّا ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَلا َبْي ِر اللَّ ة    } ِذْآ ور  [ اآلي ،  ] 36،37 : الن

الى   ال تع ًدا      َوَأنَّ اْلَمسَ  {   : وق ِه َأَح َع اللَّ ْدُعوا َم ا َت ِه َفَل الى  / ، ] 18  : الجن  [   } اِجَد ِللَّ ال تع ِه      {   : وق ُم اللَّ ا اْس ْذَآُر ِفيَه اِجُد ُي َوَمَس
    .  ] 40  : الحج [   } َآِثيًرا

  
و دعاء، أو غير وأما مشاهد القبور ونحوها، فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين اإلسالم أن تخص بصالة أ

بل قد تواترت السنن في النهي عن      . ومن ظن أن الصالة والدعاء والذآر فيها أفضل منه في المساجد، فقد آفر  . ذلك
ائهم مساجد        (   : آما ثبت في الصحيحين أنه قال  . اتخاذها لذلك ور أنبي ود والنصاري اتخذوا قب ه إليه ا     ) لعن الّل يحذر م

ه آنيسة           . ولوال ذلك ألبرز قبره، ولكن آره أن يتخذ مسجدًا  : قالت عائشة  . فعلوا ه ذآر ل وفي الصحيحين ـ أيضًا ـ أن
ره مسجدًا،           (   : بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير، فقال ى قب وا عل يهم الرجل الصالح بن أولئك إذا مات ف

ُدب      .  ) قيامةوصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الّله يوم ال وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث ُجْن
إني          (   : قبل أن يموت بخمس  : أنه قال ور مساجد، ف ور مساجد، أال فال تتخذوا القب إن من آان قبلكم آانوا يتخذون القب

ه   .  ) أنهاآم عن ذلك ند عن ال    : وفي المس ه ق اء،         (   : أن م أحي درآهم الساعة وه ق من ت ذين يتخذون    إن من شرار الخل وال
وم اتخذوا            (   : وفي موطأ مالك عنه أنه قال  .  ) القبور مساجد ى ق ه عل تد غضب الّل د، اش ًا يعب ري وثن اللهم، ال تجعل قب

ال       .  ) قبور أنبيائهم مساجد  ه ق ه أن إن صالتكم         / ال تتخذوا   (   : وفي السنن عن تم، ف ا آن ى حيثم دًا، وصلوا عل ري عي قب
    .  ) تبلغني

  
ادات، وأجل     وا لمقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العب

دعاء    ل ال ات، أو جع ي الجماع ى الصلوات الخمس ف راد عل وة واالنف ارًا للخل ا إيث ا عليه ن فضل ترآه ات، وم القرب
اِقِق   {   . قة الدين، واتبع غير سبيل المؤمنينوالصالة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد، فقد انخلع من رب َوَمن ُيَش

ِلهِ           َولَّى َوُنْص ا َت ِه َم ْؤِمِنيَن ُنَولِّ ِبيِل اْلُم َر َس ْع َغْي َدى َوَيتَِّب ُه اْلُه يََّن َل ا َتَب ِد َم ن َبْع وَل ِم يًرا   الرَُّس اءْت َمِص نََّم َوَس   } َجَه
ى            ولكن تنازع العلماء بع  .  ] 115 : النساء [  دة، عل ة، أو سنة مؤآ ى الكفاي ان، أو عل ى األعي ة عل ا واجب ك في آونه د ذل

    : ثالثة أقوال
  

ر من أصحاب           : فقيل ك، وآثي ر أصحاب مال ة، وأآث ي حنيف هي سنة مؤآدة فقط، وهذا هو المعروف عن أصحاب أب
    . الشافعي، ويذآر رواية عن أحمد

  
ول في مذهب        هي واجبة على الكفاية، وهذا هو المر  : وقيل ك، وق ول بعض أصحاب مال جح في مذهب الشافعي، وق
    . أحمد

  
رهم / هي واجبة على األعيان، وهذا هو المنصوص عن أحمد   : وقيل   . وغيره، من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغي

    : على قولين  ؟ وهؤالء تنازعوا فيما إذا صلى منفردًا لغير عذر، هل تصح صالته
  

نهم،   ال  : أحدهما  ذهب ع ي شرح الم ى، ف و يعل ره القاضي أب د، ذآ دماء أصحاب أحم ة من ق ول طائف تصح، وهو ق
    . وبعض متأخريهم آابن عقيل، وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم وغيره

  
    . تصح مع إثمه بالترك، وهذا هو المأثور عن أحمد، وقول أآثر أصحابه  : والثاني

الوا   . صالة الجماعة على صالة الرجل وحده  : حتجوا بتفضيل النبي صلى اهللا عليه وسلموالذين نفوا الوجوب ا و    : ق ول



 

لم                    ه وس ي صلى اهللا علي م النب ا جاء من ه وا م اك تفضيل، وحمل م يكن هن رد، ول م تصح صالة المنف ة ل آانت واجب
ون عن ا     انوا يتخلف ذين آ ان      بالتحريق على من ترك الجمعة، أو على المنافقين ال اق، وأن تحريقهم آ لجماعة مع النف

    . ألجل النفاق ال ألجل ترك الجماعة، مع الصالة في البيوت
  

    . وأما الموجبون، فاحتجوا بالكتاب والسنة واآلثار
  

    : وفيها دليالن  ] 102 : النساء [ اآلية   } َعَكَوِإَذا ُآنَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َلُهُم الصََّالَة َفْلَتُقْم َطآِئَفٌة مِّْنُهم مَّ {   : أما الكتاب فقوله تعالى
  
ق      : أحدهما/ دل بطري أنه أمرهم بصالة الجماعة معه في صالة الخوف، وذلك دليل على وجوبها حال الخوف، وهو ي

    . األولي على وجوبها حال األمن
  

تدب         : الثاني ر عذر، آاس ا ال يجوز لغي ا م ه ال     أنه سن صالة الخوف جماعة، وسوغ فيه ر، فإن ة، والعمل الكثي ار القبل
ا               ام، آم ة اإلم ذلك التخلف عن متابع ور، وآ د الجمه ل السالم عن ام قب ة اإلم ذلك مفارق يجوز لغير عذر باالتفاق، وآ

الوا   . يتأخر الصف المؤخر بعد رآوعه مع اإلمام إذا آان العدو أمامهم ر          : ق و فعلت لغي ذه األمور تبطل الصالة ل وه
ة في      عذر، فلو لم ة الواجب تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصالة، وترآت المتابع

    . الصالة ألجل فعل مستحب، مع أنه قد آان من الممكن أن يصلوا وحدانا صالة تامة فعلم أنها واجبة
  

اَة وَ     {   : وأيضا، فقوله تعالى وْا الزََّآ َالَة َوآُت وْا الصَّ رَّاِآِعينَ   َوَأِقيُم َع ال وْا َم رة  [   } اْرَآُع ة      ] 43  : البق ه المقارن راد ب ا أن ي ، إم
ة ل، وهي الصالة جماع ه  . بالفع راد بقول ا ي ه م راد ب ا أن ي اِدِقيَن {   : وإم َع الصَّ وْا َم ة [   } َوُآوُن د   .  ] 119  : التوب إن أري ف
رَّاِآِعينَ    { صوموا مع الصائمين،    صلوا مع المصلين، و  : الثاني، لم يكن فرق بين قوله َع ال وْا َم دل     .  } َواْرَآُع والسياق ي
    . على اختصاص الرآوع بذلك

  
د          : قيل  . فالصالة آلها تفعل مع الجماعة  : فإن قيل/ ة فق ه الصالة، فمن أدرك الرآع درك ب ه ت خص الرآوع بالذآر ألن

رَّاِآِعينَ   {   : مريمأدرك السجدة، فأمر بما يدرك به الرآعة، آما قال ل َع ال ران  [   } اْقُنِتي ِلَربِِّك َواْسُجِدي َواْرَآِعي َم   : آل عم
ل      : فإنه لو قيل  .  ] 43 و قي ام، ول ى وجوب إدراك        : اقنتي مع القانتين، لدل على وجوب إدراك القي دل عل م ي اسجدي، ل

رَّاِآِعينَ   {  : الرآوع، بخالف قوله َع ال ه، وهو             ، } َواْرَآِعي َم ا قبل ده دون م ا بع إدراك الرآوع وم ى األمر ب دل عل ه ي فإن
    . المطلوب

  
ال         : وأما السنة ه ق لم أن ه وس ه صلى اهللا علي ه عن   : فاألحاديث المستفيضة في الباب، مثل حديث أبي هريرة المتفق علي

يهم    ثم آمر رجال فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى  . لقد هممت أن آمر بالصالة فتقام (  أحرق عل قوم ال يشهدون الصالة، ف
افقين صالة العشاء والفجر،         (   : فهم بتحريق من لم يشهد الصالة، وفي لفظ قال  .  ) بيوتهم بالنار ى المن ل الصالة عل أثق

    . الحديث  ) ولو يعلمون ما فيهما ألوتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصالة فتقام
  

ام الصالة     (   : وفي المسند وغيره ة، ألمرت أن تق ه      . الحديث   ) لوال ما في البيوت من النساء والذري ين صلى اهللا علي فب
إنهم   وسلم أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصالة، وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية، ف

    . قتله، وآان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلي ال يجب عليهم شهود الصالة، وفي تحريق البيوت قتل من ال يجوز
  
رٌَّة ِبغَ  {   : وقد قال ـ سبحانه وتعالى ـ  / ِر  َوَلْوَلا ِرَجاٌل مُّْؤِمُنوَن َوِنَساء مُّْؤِمَناٌت لَّْم َتْعَلُموُهْم َأن َتَطُؤوُهْم َفُتِصيَبُكم مِّْنُهم مََّع ْي

    ] 25 : الفتح [   } ن َيَشاء َلْو َتَزيَُّلوا َلَعذَّْبَنا الَِّذيَن َآَفُروا ِمْنُهْم َعَذاًبا أليًماِعْلٍم ِلُيْدِخَل اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َم
  

ع          م أتب ه حيث ذآر صالة العشاء والفجر، ث ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة، فسياق الحديث يبين ضعف قول
    . ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصالة

  
    : قوبة على النفاق، ال على ترك الصالة، فقوله ضعيف ألوجهوأما من حمل الع

  
أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ما آان يقيل المنافقين إال على األمور الباطنة، وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم   : أحدها



 

    . من ترك واجب أو فعل محرم، فلوال أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم
  

    . لعقوبة على ترك شهود الصالة، فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذآرهأنه رتب ا  : الثاني
  

وم            : الثالث ن أم مكت ه، واب أذن ل م ي ه، فل أنه سيأتي ـ إن شاء الّله ـ حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيت
لم       ه وس ي صلى اهللا علي ان النب ت / رجل مؤمن من خيار المؤمنين، أثني عليه القرآن، وآ ان    يس ة، وآ ى المدين خلفه عل

    . يؤذن للنبي صلى اهللا عليه وسلم
  

ال     : الرابع من    : أن ذلك حجة على وجوبها ـ أيضًا ـ آما قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الّله بن مسعود أنه ق
ن       ه س ه شرع لنبي إن الّل ن، ف دي، وإن  سره أن يلقي الّله غدا مسلما، فليصل هذه الصلوات الخمس حيث ينادي به ن اله

ذا    ا صلى ه وتكم آم ي بي و صليتم ف م ل دي، وإنك نن اله ن س ن م ادي به ي ين اجد الت ي المس ذه الصلوات الخمس ف ه
وم                   افق معل ا إال من ا يتخلف عنه ا وم د رأيتن يكم لضللتم، ولق رآتم سنة نب و ت يكم ول رآتم سنة نب ه، لت المتخلف في بيت

    . رجلين حتى يقام في الصفالنفاق، ولقد آان الرجل يؤتي به يهادي بين ال
  

د          ا عن تقرار وجوبه ى اس ل عل ذا دلي اق، وه وم النف فقد أخبر عبد الّله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إال منافق معل
ل،                ام اللي تحبة آقي دهم مس ت عن و آان لم، إذ ل ه وس لى اهللا علي ي ص ة النب ن جه ك إال م وا ذل م يعلم ؤمنين، ول الم

آان منهم من يفعلها، ومنهم من ال يفعلها مع إيمانه، آما   . ائض، وصالة الضحي، ونحو ذلكوالتطوعات التي مع الفر
ان ال يتخلف       .  ) أفلح إن صدق (   : فقال  . والّله ال أزيد على ذلك، وال أنقص منه  : قال له األعرابي ومعلوم أن آل أمر آ

ي    عنه إال منافق آان واجبًا على األعيان،آخروجهم إلى غزوة  إن النب وك، ف لم أمر المسلمين      / تب ه وس صلى اهللا علي
ه أسرار  ا رجع آشف الّل م لم ه ألجل عذره، ث أذن ل ذرًا ف ه ع ف، إال من ذآر أن ل ي التخل أذن ألحد ف م ي ًا، ل جميع

الهجر، حت           . المنافقين، وهتك أستارهم، وبين أنهم تخلفوا لغير عذر وا ب ان عوقب ر عذر مع اإليم وا لغي ذين تخلف ى وال
    . هجران نسائهم لهم، حتى تاب الّله عليهم

  
    . فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها، وتجوزون تحريق البيوت عليه، إذا لم يكن فيها ذرية  : فإن قيل

  
ر ممن هو مؤمن ال               : قيل له وم آثي د صار الي ه، وق أول يسقط الحد عن ل المت من األفعال ما يكون واجًبا، ولكن تأوي
ي صلى اهللا               . ها واجبة عليه، فيترآها متأواليرا ل؛ ألن النب م يكن ألحد تأوي لم ل ه وس ي صلى اهللا علي وفي زمن النب

    . عليه وسلم قد باشرهم باإليجاب
  

ا      : وأيضا، آما ثبت في الصحيح والسنن ه، فلم أذن ل أن أعمي استأذن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يصلي في بيته، ف
داء   (   : الولي دعاه، فق ال   .  )  ؟ هل تسمع الن ال    : ق م، ق د         ) فأجب  (   : نع ذا أوجب أحم داء؛ وله ة إذا سمع الن أمره باإلجاب ، ف

دار وإن               . الجماعة على من سمع النداء ي رجل شاسع ال ه، إن ا رسول الّل ال ي وم ق ن أم مكت وفي لفظ في السنن أن اب
داء   (   : فقال  ؟ أصلي في بيتي/ ، فهل تجد لي رخصة أن المدينة آثيرة الهوام، ولي قائد ال يالئمني ال   )  ؟ هل تسمع الن   : ق

    . وهذا نص في اإليجاب للجماعة، مع آون الرجل مؤمنًا  .  ) ال أجد لك رخصة (   : نعم، قال
  

رد  وأما احتجاجهم بتفضيل صالة الرجل في الجماعة على صالته وحده، فعنه جوابان مبنيان على صحة صال  ة المنف
ى               : لغير عذر، فمن صحح صالته قال و أخر العصر إل ه ل ة، وليست شرطا في الصحة، آالوقت فإن الجماعة واجب

ا ثبت في             ة، آم دار رآع ى أن يبقي مق ا إل و أخره ذلك ل ل وآ وقت االصفرار آان آثما، مع آون الصالة صحيحة، ب
ال         : قال  .  ) من أدرك رآعة من العصر فقد أدرك العصر (   : الصحيح د ق ائز، فق ى أن المفضول ج دل عل والتفضيل ال ي
ْم إِ         {  : تعالى ٌر لَُّك ْم َخْي َع َذِلُك ِه َوَذُروا اْلَبْي ِر اللَّ ى ِذْآ َعْوا ِإَل ونَ  ِإَذا ُنوِدي ِللصََّلاِة ِمن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْس ُتْم َتْعَلُم ة  [  } ن ُآن   : الجمع

ع حرام    ، فجعل السعي إلى الجمعة  ] 9 الى    . خيرًا من البيع، والسعي واجب والبي ال تع ْن      {   : وق وا ِم ْؤِمِنيَن َيُغضُّ ل لِّْلُم ُق
    ] 30  : النور [   } َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك َأْزَآى َلُهْم

  
ال     : ومن قال ة الوجوب، ق ا ثبت و    : ال تصح صالة المنفرد إال لعذر، احتج بأدل ان شرطا في       وم ه في الصالة آ جوب

    . الصحة، آسائر الواجبات
ي ال   وأما الوقت فإنه ال يمكن تالفيه، فإذا فات لم يمكن فعل الصالة فيه، فنظير ذلك فوت الجمعة، وفوت الجماعة الت



 

ن فوت الجماعة   وآذلك م   . فإذا فوت الجمعة الواجبة آان آثمًا، وعليه الظهر، إذ ال يمكن سوي ذلك  . يمكن استدراآها
ان                  دم إمك ا لع ردًا وتصح صالته هن ه يصلي منف اك جماعة أخري، فإن يس هن ه شهودها، ول ي يجب علي الواجبة الت

    . صالته جماعة، آما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة
  

م أقيمت                 ر عذر، ث ردًا لغي ه منف يمن صلى في بيت ا الكالم ف ة، وإنم أعظم من وجوب الجمع وليس وجوب الجماعة ب
    . الجماعة، فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة، آمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة

  
من سمع النداء ثم لم يجب من   (   : واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم

ى        ) جار المسجد إال في المسجدال صالة ل (   : ويؤيد ذلك قوله  .  ) غير عذر فال صالة له ذا معروف من آالم عل إن ه ، ف
ك بعض          وي ذل لم، وق ه وس ي صلى اهللا علي ى النب وعائشة، وأبي هريرة، وابن عمر، وقد رواه الدارقطني مرفوعا إل

ه          : قالوا  . الحفاظ ه آقول رك واجب في ى فعل شرعي إال لت ال  (   : وال يعرف في آالم الّله ورسوله حرف النفي دخل عل
    . ، ونحو ذلك ) ال إيمان لمن ال أمانة له ( ، و ) صالة إال بأم القرآن

  
الوا    . وأجاب هؤالء عن حديث التفضيل/ أن ق المريض ونحوه        : ب ذور آ ى المع ه       . هو محمول عل ة قول ذا بمنزل إن ه ف

، وأن  ) على النصف من صالة القاعد صالة القاعد على النصف من صالة القائم، وصالة النائم (   : صلى اهللا عليه وسلم
ام واجب     . تفضيله صالة الرجل في جماعة على صالته وحده آتفضيله صالة القائم على صالة القاعد ومعلوم أن القي

    . في صالة الفرض دون النفل، آما أن الجماعة واجبة في صالة الفرض دون النفل
  

    : على قولين  ؟ هل المراد بهما المعذور، أو غيره  : هذا الحديث، وهو أن العلماء تنازعوا في  : وتمام الكالم في ذلك
  

ي موسي         : قالوا  . المراد بهما غير المعذور  : فقالت طائفة ألن المعذور أجره تام، بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أب
افر آتب      (   : األشعري عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال د أو س ه وهو        إذا مرض العب ان يعمل ا آ ه من العمل م ل

فإذا آان المريض والمسافر يكتب لهما ما آانا يعمالن في الصحة، واإلقامة، فكيف تكون صالة    : قالوا  .  ) صحيح مقيم
وحمل هؤالء تفضيل صالة القائم على النفل دون الفرض؛    !  ؟ المعذور قاعدًا أو منفردًا دون صالته في الجماعة قاعدًا

    . يام في الفرض واجبألن الق
  

ال     ه ق د ثبت أن ه نصف       (   : ومن قال هذا القول، لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعًا؛ ألنه ق دًا فل ومن صلى قاع
ائم  ر الق د   .  ) أج ل       / وق وع الرج وزوا أن يتط د، وج افعي، وأحم أخري أصحاب الش ن مت ة م دليل طائف ذا ال رد ه ط

    . ث، ولتعذر حمله على المريض، آما تقدممضطجعًا، لغير عذر؛ ألجل هذا الحدي
  

دثًا في اإلسالم      الوا   . ولكن أآثر العلماء أنكروا ذلك، وعدوه بدعة، وح دًا قط صلى في اإلسالم         : وق ال يعرف أن أح
ولو آان هذا مشروعا، لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى اهللا عليه وسلم، أو بعده، ولفعله   . على جنبه وهو صحيح

فقد آان يتطوع قاعدًا، ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت،   . لنبي صلى اهللا عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجوازا
ذين     . أو لفعله أصحابه   . ويوتر عليها، غير أنه ال يصلي عليها المكتوبة، فلو آان هذا سائغا لفعله، ولو مرة وهؤالء ال

ه      أنكروا هذا ـ مع ظهور حجتهم ـ قد تناقض   وا قول نهم، حيث حمل تفضل صالة الجماعة     (   : من لم يوجب الجماعة م
لم آان التفضيل هنا في حق   : على أنه أراد غير المعذور، فيقال لهم  ) على صالة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة

    !  ؟ غير المعذور، والتفضيل هناك في حق المعذور، وهل هذا إال تناقض
  

ى صحة    وأما من أوجب الجماع ة وحمل التفضيل على المعذور، فطرد دليله، وحينئذ، فال يكون في الحديث حجة عل
    . صالة المنفرد لغير عذر

  
يم       (   : وأما ما احتج به منازعهم من قوله/ ه وهو صحيح مق ان يعمل ا آ   ) إذا مرض العبد أو سافر، آتب له من العمل م

ة؛ ألجل    إن هذا الحديث دليل على أنه   : فجوابهم عنه يكتب له مثل الثواب الذي آان يكتب له في حال الصحة واإلقام
    . نيته له، وعجزه عنه بالعذر

  
ة الفاعل        : وهذه قاعدة الشريعة ان بمنزل ه، آ ه من در علي ذا    . أن من آان عازمًا على الفعل عزمًا جازمًا وفعل ما يق فه



 

ة الفاعل       الذي آان له عمل في صحته وإقامته عزمه أنه يفعله، وق ان بمنزل ه، فك ا أمكن   . د فعل في المرض والسفر م
فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صالة     : آما جاء في السنن

ال قطعتم واديا إن بالمدينة لرجاال ما سرتم مسيرًا، و (   : الجماعة، وآما ثبت في الصحيح من قوله صلى اهللا عليه وسلم
ذر     (   : قال  ؟ وهم بالمدينة  : ، قالوا ) إال آانوا معكم ة حبسهم الع م بالمدين الى     .  ) وه ال تع د ق َن     {   : وق ُدوَن ِم َتِوي اْلَقاِع الَّ َيْس

َأْمَواِلِهْم َوَأنُفسِ        ِه ِب ِبيِل الّل ي َس ُدوَن ِف َرِر َواْلُمَجاِه ِهمْ     اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأْوِلي الضَّ َأْمَواِلِهْم َوَأنُفِس ِديَن ِب ُه اْلُمَجاِه َل الّل   } ِهْم َفضَّ
ا          .  ] 95  : النساء [ اآلية  د عمل م ل، وق ه أن يفع فهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح، إذا آانت نيت

ها في     يقدر عليه، وذلك ال يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح، فليس في الحديث  أن صالة المريض نفس
ه أن   / األجر مثل صالة الصحيح، وال أن صالة المنفرد المعذور في نفسها مثل صالة الرجل في الجماعة،      ا في وإنم

    . يكتب له من العمل ما آان يعمل وهو صحيح مقيم، آما يكتب له أجر صالة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها
  

ه وأيضًا، فليس آل معذور يكتب له    . مثل عمل الصحيح، وإنما يكتب له إذا آان يقصد عمل الصحيح، ولكن عجز عن
ان    ا آ فالحديث يدل على أنه من آان عادته الصالة في جماعـة، والصالة قائمًا، ثم ترك ذلك لمرضه، فإنه يكتب له م

ا      وآذلك من تطوع على الراحلة في السفر، وقد آان يتطوع في ال    . وهو صحيح مقيم  . يعمل ه م ًا، يكتب ل حضر قائم
فأما من لم تكن عادته الصالة في جماعة، وال الصالة قائمًا إذا مرض، فصلى وحده، أو صلى   . آان يعمل في اإلقامة

    . قاعدًا، فهذا ال يكتب له مثل صالة المقيم الصحيح
  

م، وصالته منفردًا مثل الصالة ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صالة هذا قاعدًا مثل صالة القائ
    . في جماعة، وهذا قول باطل لم يدل عليه نص وال قياس، وال قاله أحد

  
ى القاعد،              : وأيضًا، فيقال ائم عل رد، ولصالة الق ى صالة المنف لم لصالة الجماعة عل ه وس تفضيل النبي صلى اهللا علي

    . ه الصالة، حيث يكون آل من الصالتين صحيحةوالقاعد على المضطجع، إنما دل على فضل هذه الصالة على هذ
  
ات، وال سيق    / أما آون هذه الصالة المفضولة تصح حيث تصح تلك، أو ال تصح، فالحديث لم يدل عليه بنفي وال إثب

الحديث ألجل بيان صحة الصالة وفسادها، بل وجوب القيام والقعود، وسقوط ذلك، ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقي 
ل          : وآذلك ـ أيضًا ـ    . رمن أدلة أخ ذا الحديث، ب ه ه م يتعرض ل ه ل آون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو ال يكتب ل

ان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح          يتلقي من أحاديث أخر، وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن آ
    . مقيم، ال لكل أحد

  
ن حصين  وتثبت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض، آق م      (   : وله صلى اهللا عليه وسلم لعمران ب إن ل ًا، ف صل قائم

ك،    .  ) تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب وبين جواز التطوع قاعدًا لما رآهم وهم يصلون قعودًا، فأقرهم على ذل
لجماعة فيعطي   آذلك تثبت نصوص أخر وجوب ا      . وآان يصلي قاعدًا مع آونه آان يتطوع على الراحلة في السفر

ا       م يعطه ه، ول دل علي ا ال ت آل حديث حقه، فليس بينها تعارض وال تناف، وإنما يظن التعارض والتنافي من حملها م
    . والّله أعلم  . حقها بسوء نظره وتأويله

  
ى رأي         ا، والضيق والحرج عل تالء به ام  وسئل َشيخ اإلْسالم ـ رحمه الّله ـ عن مسائل يكثر وقوعها، ويحصل االب إم

ا   ؟ هل هي واجبة أم سنة   ] مسألة الجماعة للصالة [   : منها  . بعينه درة          : وإذا قلن دونها مع الق ة، هل تصح الصالة ب واجب
    ؟ عليها 

  
    : فأجاب

  
ان      : إنها واجبة على الكفاية ـ وقيل   : وقيل  . إنها سنة  : وأما الجماعة فقد قيل ى األعي ة عل ا واجب ذا هو     . إنه ذي دل  وه ال

    . عليه الكتاب والسنة، فإن الّله أمر بها في حال الخوف، ففي حال األمن أولي، وآآد
  

    . ، وهذا أمر بها ] 43  : البقرة [   } َواْرَآُعوْا َمَع الرَّاِآِعيَن { وأيضًا، فقد قال تعالى
  

ل         ه وس ي صلى اهللا علي وم سأل النب ن أم مكت ه،      وأيضًا، فقد ثبت في الصحيح أن اب ه أن يصلي في بيت م أن يرخص ل



 

داء    (   : فقال ال   )  ؟ هل تسمع الن م   : ق ال   . نع ة    .  ) فأجب  (   : ق ك رخصة     (   : وفي رواي ا أجد ل ان رجال       .  ) م وم آ ن أم مكت واب
َأْعَمى    { /  : صالحًا، وفيه نزل قوله تعالى اءُه اْل َولَّى َأن َج ان  ] 1،2 : عبس  [   } َعَبَس َوَت م يكن من       ، وآ اجرين، ول من المه

    . المهاجرين من يتخلف عنها إال منافق، فعلم أنه ال رخصة لمؤمن في ترآها
  

ق     (   : وأيضًا، فقد ثبت عنه في الصحاح أنه قال م أنطل اس، ث لقد هممت أن آمر بالصالة فتقام، ثم آمر رجال يصلي بالن
ار    معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم ال يشهدون الصال وتهم بالن يهم بي أحرق عل ة    .  ) ة، ف ا    (   : وفي رواي وال م ل

وت من النساء                .  ) في البيوت من النساء والذرية ين عن الجماعة من في البي ق المتخلف ه من تحري ا يمنع ه إنم فبين أن
    . واألطفال، فإن تعذيب أولئك ال يجوز؛ ألنه ال جماعة عليهم

  
ه ضعيف    إن هذا آان في الجمع  : ومن قال اقهم، فقول ه          . ة، أو آان ألجل نف ي صلى اهللا علي م يكن النب افقين ل إن المن ف

اب،       . وسلم يقتلهم ألجل النفاق، بل ال يعاقبهم إال بذنب ظاهر فلوال أن التخلف عن الجماعة ذنب يستحق صاحبه العق
ه   وقد تق  . والحديث قد بين فيه التخلف عن صالة العشاء والفجر  . لما عاقبهم دم حديث ابن أم مكتوم، وأنه لم يرخص ل

    . في التخلف عن الجماعة
  

رك بعض       ؤمر بت م ي ا ل وأيضًا، فإن الجماعة يترك لها أآثر واجبات الصالة في صالة الخوف وغيرها، فلوال وجوبه
    . الواجبات لها؛ ألنه ال يؤمر بترك الواجبات لما ليس بواجب

  
  إذا ترك الجماعة من غير عذر: فصل 

  
    : وإذا ترك الجماعة من غير عذر، ففيه قوالن في مذهب أحمد وغيره

  
تفضل صالة الرجل في الجماعة على صالته وحده بخمس   (   : تصح صالته؛ لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم  : أحدهما

    .  ) وعشرين درجة
  

من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فال  (   : لال تصح، لما في السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قا  : والثاني
    . ، وقد قواه عبد الحق اإلشبيلي ) ال صالة لجار المسجد إال في المسجد (   : ولقوله  .  ) صالة له

  
    . وأيًضا، فإذا آانت واجبة، فمن ترك واجًبا في الصالة، لم تصح صالته

  
ائم        (   : قوله آما في  . وحديث التفضيل محمول على حال العذر ائم، وصالة الن صالة القاعد على النصف من صالة الق

    . وهذا عام في الفرض والنفل  .  ) القاعد/ على النصف من صالة 
  

واإلنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعًدا أو نائًما، إال في حال العذر، وليس له أن يتطوع نائًما عند جماهير السلف،  
    . ذهب الشافعي وأحمدوالخلف، إال وجًها في م

  
لم        ه وس ه صلى اهللا علي ـن السلف، وقول ـد م إذا مرض   (   : ومعلوم أن التطـوع بالصـالة مضطجًعا بـدعة، لم يفعلها أح

ان ال        ) العبد أو سافر، آتب له من العمل ما آان يعمل وهو صحيح مقيم ـه، وإن آ ـه ألجـل نيت ه يكتب ل ، يدل على أن
ه أجر               يعمل عادته قبل المرض  ا، آتب ل ان يعتاده رك الجماعة لمرض أو سفر وآ ـن ت ذا يقتضي أن م والسفر فه

ـرد       . وإن لم يكـن يعتادها، لم يكـن يكتب لـه  . الجماعة نفس الفعل صالة منف ه ب ـذلك    . وإن آـان في الحالين إن ما ل وآ
إذا صلى الرجـ        . المريض إذا صلى قاعـًدا أو مضطجًعا ول، ف ذا الق ى ه ك في       وعل د ذل ه أن يصلي بع ل وحده وأمكن

ًرا، وإن قصد الرجل    ة وصلي ظه ه الجمع ن فاتت ـر اهللا، آم ـة، استغف ل الجماع ه فع م يمكن ك، وإن ل ل ذل ة فع جماع
ه         ي صلى اهللا علي ـنة عـن النب ـه الس ا وردت ب الجماعة ووجـدهم قـد صلـوا آان لـه أجـر من صلى في الجماعـة، آم

    . وسلم
  

من رآعة، فله بنيته أجر الجماعة، ولكن هل يكون     / ع اإلمام رآعة، فقد أدرك الجماعة، وإن أدرك أقل وإذا أدرك م
    . فيه قوالن للعلماء في مذهب الشافعي وأحمد  ؟ مدرًآا للجماعة أو يكون بمنزلة من صلى وحده



 

  
    . أنه يكون آمن صلى في جماعة، آقول أبي حنيفة  : أحدهما

  
ـه    يكون   : والثاني لم أن ه وس آمن صلى منفرًدا، آقول مالك، وهذا أصح، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا علي
د أدرك الصالة    (   : قـال اء        ) من أدرك رآعة من الصالة، فق ك وجمهور العلم د ومال ال الشافعي وأحم ذا ق ه ال    : ، وله إن

و      ة من الصالة، ولكن أب ون     يكـون مدرًآا للجمعـة إال بـإدراك رآع ه يقول ة ومن وافق ا إذا       : حنيف درًآا له ه يكون م إن
    . أدرآهم في التشهد

  
ة             : ومن فوائد النزاع في ذلك ل من رآع إن أدرك أق ة، ف م الصالة إذا أدرك رآع يم أت أن المسافر إذا صلى خلف المق
    . فعلى القولين المتقدمين

  
ة     والصحيح أنه ال يكون مدرًآا للجمعة وال للجماعة إال ب ه متابع ا يفعل ه، وإنم إدراك رآعة، وما دون ذلك ال يعتد له ب

    . لإلمام، ولو بعد السالم، آالمنفرد باتفاق األئمة
  

    : وقال شيخ اإلسالم ـ قدس اهللا روحه
  
  صالة الجماعة دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على وجوبها :فصل  
  

ه الك ا دل علي اتبع م ة، ف ا صالة الجماع قوطها  فأم ذر، وس دم الع ع ع ا، م ن وجوبه وال الصحابة م نة، وأق اب والس ت
    . بالعذر

  
ال    لم حيث ق اب اهللا     (   : وتقديم األئمة بما قدم به النبي صلى اهللا عليه وس رؤهم لكت وم أق ؤم الق راءة       . ي انوا في الق إن آ ف

ا دل   في  .  ) سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن آانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة نة، آم فرق بين العلم بالكتاب، أو العلم بالس
ديث  ه الح ه             . علي ى الوج الة عل ام الص ة بإق ي المعرف تووا ف ى بعض إذا اس ة عل رجيح بعض األئم ون ت ا يك وإنم

ه     ال       . المشروع،وفعلها على السنة، وفي دين اإلمام الذي يخرج به المأموم عن نقص الصالة خلف تويا في آم إذا اس ف
هما وخلفهما، قدم األقرأ، ثم األعلم بالسنة، وإال ففضل الصالة في نفسها مقدم على صفة إمامها، وما يحتاج الصالة من

    . إليه من العلم والدين فيها مقدم على ما يستحب من ذلك
  
    . وقد يقول هي فرض على الكفاية  . وغيره قد يقول هي سنة مؤآدة/
  

  : إقامة الصفوف فيها، آما أمر به النبي صلى اهللا عليه وسلم من سننها الخمسولهم في تقديم األئمة خالف، ويأمرهم ب
وهي تقويم الصفوف، ورصها، وتقاربها، وسد األول فاألول، وتوسيط اإلمام حتى ينهيىعما نهى عنه النبي صلى اهللا 

ليه وسلم في حديثين ثابتين عليه وسلم من صالة المنفرد خلف الصف، ويأمره باإلعادة، آما أمر به النبي صلى اهللا ع
ا أمر المسيء في وضوئه           . عنه ادة، وآم فإنه أمر المنفرد خلف الصف باإلعادة، آما أمر المسيء في صالته باإلع

الذي ترك موضع ظفر من قدمه لم يمسه الماء باإلعادة، فهذه المواضع دلت على اشتراط الطهارة، واالصطفاف في  
    . الصالة، واإلتيان بأرآانها

  
ده      ت عن م يثب ه، أو ل م يبلغ ن ل نهم م افعي، م ك والش ة ومال أبي حنيف ف الصف آ رد خل ديث المنف الفوا ح ذين خ   . وال

ا               رة لم ي بك م، وبحديث أب ة ـ جدة أنس ـ صلت خلفه والشافعي رآه معارًضا بكون اإلمام يصلي وحده، وبكون مليك
    . رآع دون الصف

  
ى          وأما أحمد، فأصله في األحاديث إذا تعا ه يستعمل آل حديث عل اثلتين، فإن ر متم ابهتين غي رضت في قضيتين متش

ذه   . باآلخر/ وجهه، وال يرد أحدهما  نهن        : فيقول في مثل ه اء، صلت بي رأة إذا آانت مع النس ا إذا آانت مع      . الم وأم
ا من      وإن آانت وحدها؛ ألنها منهية عن مصافة الرجال، فانفرادها   . الرجال، لم تصل إال خلفهم ى به عن الرجال أول

نهم             راة بي ام الع ا يصلي إم ا، آم ه أستر له نهن؛ ألن اء، صلت بي وإن آانت سنة     . مصافتهم، آما أنها إذا صلت بالنس
    . الرجل الكاسي إذا أمَّ أن يتقدم بين يدي الصف



 

  
ؤتمين اال       : ونقول دم ال المصافة، وسنة الم نته التق ام       . صطفاف إن اإلمام ال يشبه المأموم، فإن س راد اإلم دل انف م ي نع

اس             ذا قي رًدا، فه ه إال منف ان يصلي في ه مك م يحصل ل ا إذا ل والمرأة على جواز انفراد الرجل المأموم لحاجة، وهو م
قط       ا، فس يس االصطفاف إال بعض واجباته ذار، فل قط باألع ا تس ات الصالة وغيره ره، وألن واجب د وغي ول أحم ق

    . غيره فيها، وفي متن الصالة بالعجز في الجماعة، آما يسقط
  

ة     ر، ومفارق ل الكثي ة، والعم تدبار القبل ع اس ا، م ي صالة الخوف والمرض ونحوهم ة ف ان تحصيل الجماع ذا آ وله
ديم        ه يجوز تق ى أن د إل اإلمام، ومع ترك المريض القيام ـ أولى من أن يصلوا وحداًنا؛ ولهذا ذهب بعض أصحاب أحم

د روي في بعض صفات             المؤتم على اإلمام عند الحا ر حاجة، وق ان ال يجوز لغي ام ونحوه، وإن آ جة، آحال الزح
    . صالة الخوف

  
ر للجماعة من       ا يعتب ك للحاجة،        / ولهذا سقط عنده وعند غيره من أئمة السنة م ة، ونحو ذل ام، وحل البقع عدل اإلم

خلف األئمة الفاجرين، وفي األمكنة  فجوزوا، بل أوجبوا فعل صلوات الجمعة والعيدين والخوف والمناسك ونحو ذلك
ك        ة، ونحو ذل ة في األم ى فتن ا جاء في حديث       . المغصوبة إذا أفضي ترك ذلك إلى ترك الجمعة والجماعة، أو إل آم

ابر يفه، أو سوطـه (   : ج لطان يخاف س ره س ا إال أن يقه اجر مؤمًن ؤمَّن ف ام  ) ال ي ـون عدل اإلم ك أن يك ة ذل ؛ ألن غاي
    . ط بالعذر، آما سقط آثير من الواجبات في جماعة الخوف بالعذرواجًبا، فيسق

  
د           . ومن اهتدي لهذا األصل ا، فق ات في الجماعات ونحوه ذلك الواجب ذر، فك وهو أن نفس واجبات الصالة تسقط بالع

ه بعضهم، وب   ي ب د يبتل ا ق ا، آم ريعة رأًس ات الش ال بعض واجب ين إهم ن التوسط ب نة م ه الس اءت ب ا ج ين هدي لم
وإن آان ذلك   . اإلسراف في ذلك الواجب حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوآد منه عند العجز عنه

ين                ه هو الوسط ب ك دون المعجوز عن ه من ذل دور علي إن فعل المق ه آخرون، ف ي ب األوآد مقدوًرا عليه، آما قد يبتل
    . األمرين

  
ذا     ] مسألة اإلمامة [ عزم، التي هي أصل وعلى هذا األصل تنبني مسائل الهجرة وال درة، وله بحيث ال يفعل وال تسع الق

ول      ة من أصحابه يق ه وطائف ا في صالة           : آان أحمد في المنصوص عن ل للحاجة، آم داء المفترض بالمتنف يجوز اقت
ك  / وآما لو آان المفترض غير قارئ آما في   . الخوف ان ال يجوزه   و  . حديث عمرو بن سلمة، ومعاذ، ونحو ذل إن آ

ا، فال آالم       . لغير حاجة على إحدي الروايتين عنه ا إذا جوزه مطلًق ان من أصحابه من ال يجوزه بحال،         . فأم وإن آ
ة     ه ثالث ر مذهب ه وغي ا أن الجواز             . فصارت األقوال في مذهب ك، آم ة ومال ي حنيف ا هو المشهور عن أب ع مطلًق والمن

    . مطلًقا هو قول الشافعي
  

    : هذا مفارقة المأموم إمامه قبل السالم، فعنه ثالث روايات ويشبه
  

اذ صالة                 : أوسطها ه مع ذي طول علي ا فعل ال ى في صالة الخوف، وآم ة األول ا تفعل الطائف جواز ذلك للحاجة، آم
    . العشاء اآلخرة، لما شق عليه طول الصالة

  
    . المنع مطلًقا، آقول أبي حنيفة  : والثانية

  
ل أن             : والثالثة رأة الرجال لحاجة، مث ؤم الم ه أن ت ى المشهور عن د عل الجواز مطلًقا،آقول الشافعي؛ ولهذا جوز أحم

تكون قارئة، وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح، آما أذن النبي صلى اهللا عليه وسلم ألم ورقة أن تؤم أهل دارها، 
هذا مع ما   . للحاجة، وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة وجعل لها مؤذًنا وتتأخر خلفهم، وإن آانوا مأمومين بها

رأة   (   : روي عنه صلى اهللا عليه وسلم من قوله ة         ) رجالً / ال تؤمن ام ول عام رأة بالرجال ق ة الم ع من إمام ، وأن المن
    . العلماء

  
  إذا صلى جالًسا  (   : مامولهذا األصل استعمل أحمد ما استفاض عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من قوله في اإل

  
ا في            ) فصلوا جلوًسا أجمعون ام لم أمومين القي بعض، فسقط عن الم ام األعاجم بعضهم ل ، وأنه علل ذلك بأنه يشبه قي



 

ه  ذلك    . القيام من المفسدة التي أشار إليها النبي صلى اهللا عليه وسلم من مخالفة اإلمام، والتشبه باألعاجم في القيام ل وآ
ام    . الصحابة بعده لما اعتلوا فصلوا قعوًدا، والناس خلفهم قعود، آأسيد بن الحضير عمل أئمة ولكن آره هذا لغير اإلم

ا؛           . الراتب؛ إذ ال حاجة إلى نقص الصالة في االئتمام به ا مزمًن ام الراتب مرًض ا ـ إذا مرض اإلم ولهذا آرهه ـ أيًض
م        ألنه يتعين ـ حينئذ ـ انصرافه عن اإلمامة، ولم    ًدا وه اء الصالة قاع ير هذا منسوًخا بكونه في مرضه صلى في أثن

    . قيام، لعدم المنافاة بين ما أمر به وبين ما فعله، وألن الصحابة فعلوا ما أمر به بعد موته، مع شهودهم لفعله
  

ه    إذ ليس في   . فيفرق بين القعود من أول الصالة، والقعود في أثنائها، إذ يجوز األمران جميًعا أمور ب الفعل تحريم للم
    . بحال، مع ما في هذه المسائل من الكالم الدقيق الذي ليس هذا موضعه

  
ا     {   : التي دل عليها قوله تعالى/ وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب الصحيحة،  َه َم اتَُّقوا اللَّ َف

ا استطعتم     (   : صلى اهللا عليه وسلم ، وقوله ] 16  : التغابن [   } اْسَتَطْعُتْم ه م أتوا من ذر جمع     ) إذا أمرتكم بأمر ف ه إذا تع ، وأن
    . الواجبين قدم أرجحهما، وسقط اآلخر بالوجه الشرعي، والتنبيه على ضوابط من مآخذ العلماء ـ رضي اهللا عنهم

  
راه جماعة من      وفيهم من يصلي في بيته، وف  ؟ وسئل عن أقوام يسمعون الداعي ولم يجيبوا راه يصلي، وي يهم من ال ت

ا   ذه         . الناس، وال يرونه بالصالة، وحاله لم ترض اهللا وال رسوله من جهة الصالة وغيره راه في ه فهل يجوز لمن ي
    . أفتونا مأجورين  ؟ الحالة أن يولي عنه أو يسلم عليه

  
ام هو        وأيًضا، هل يجوز لرجل إذا آان إماًما في المسجد الذي هو فيه لم ي ة في بعض األي ران أو ثالث ه إال نف صل في

ره إال ألجل فضل الجماعة، وهل           ؟ يصلي فيه احتساًبا وأيًضا، إن آان يصلي فيه بأجرة ال ما يطلب الصالة في غي
    . أفتونا ـ يرحمكم اهللا  ؟ يجوز ذلك

  
    : فأجاب

  
ا   ة  الصالة في الجماعات التي تقام في المساجد من شعائر اإلسالم الظ نته الهادي ن        . هرة، وس ا في الصحيح عن اب آم

ه الصالة      : مسعود أنه قال ام في يكم      / إن هذه الصلوات الخمس في المسجد الذي تق دي، وإن اهللا شرع لنب من سنن اله
يكم                 رآتم سنة نب و ت يكم، ول رآتم سنة نب ه لت ذا المتخلف في بيت ا صلى ه وتكم آم سنن الهدي، وإنكم لو صليتم في بي

    . ، وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، ولقد آان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجال حتى يقام في الصفلضللتم
  

م    (   : وفي الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصالة فتقام، ثم أنطلق معي برجال معه
ار حزم من الحطب إلى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق ع ال         .  ) ليهم بيوتهم بالن رة ق ي هري لم عن أب   : وفي صحيح مس

أله أن يرخص     . يا رسول اهللا، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد   : أتي النبي صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمي، فقال فس
ة    ) أجب  (   : عم، قالن  : قال  ؟  ) أتسمع النداء بالصالة (   : له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولي دعاه فقال ، وفي رواي

    .  ) ال أجد لك رخصة (   : نعم، قال  : قال  )  ؟ أتسمع النداء (   : قال  : في السنن
  

لم     : وفي السنن عن ابن عباس قال ه وس ه من اتباعه عذر         (   : قال رسول اهللا صلى اهللا علي م يمنع داء فل ،  ) من سمع الن
    . رواه أبو داود  .  ) خوف أو مرض، لم تقبل منه الصالة التي صلي (   : قال  ؟ ما العذر  : قالوا

  
ة        /  . وصالة الجماعة من األمور المؤآدة في الدين باتفاق المسلمين ر السلف، وأئم د أآث ان عن ى األعي وهي فرض عل

ى الكفا             رهم، وهي فرض عل افعي، وغي ة من أصحاب الش ا، وطائف د وإسحاق، وغيرهم د   أهل الحديث، آأحم ة عن ي
    . طوائف من أصحاب الشافعي، وغيرهم، وهو المرجح عند أصحاب الشافعي

  
وإن   . والمصر على ترك الصالة في الجماعة، رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك، بل يعاقب عليه، وترد شهادته

ذا داخل في قو         . إنها سنة مؤآدة  : قيل ا بالفسق مضيًعا للصالة، فه ه وأما من آان معروًف ٌف      {   : ل ِدِهْم َخْل ن َبْع َف ِم َفَخَل
ا       ْوَن َغيًّ ْوَف َيْلَق َهَواِت َفَس وا الشَّ َلاَة َواتََّبُع اُعوا الصَّ ريم [   } َأَض رك        ] 59  : م ى ت دعوه إل ا ي ك بم ى ذل ه عل ، ويجب عقوبت

    . المحرمات وفعل الواجبات
م الج   م تق ر          ومن آان إماًما راتًبا في مسجد، فصالته فيه إذا ل ان أآث ره، وإن آ ه أفضل من صالته في غي ماعة إال ب



 

    . جماعة
  

ى        ه عل ًرا ل ه تعزي لم علي ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات، أو فعل المحرمات، فإنه يستحق أن يهجر، وال يس
    . واهللا ـ سبحانه ـ أعلم  . ذلك، حتى يتوب

  
    ؟ وسئل عن رجل يقتدى به في ترك صالة الجماعة

  
    : فأجاب

  
إن      لمين؛ ف اق المس دع باتف من اعتقد أن الصالة في بيته أفضل من صالة الجماعة في مساجد المسلمين، فهو ضال مبت

    . صالة الجماعة إما فرض على األعيان، وإما فرض على الكفاية
  

ا، ف     : واألدلة من الكتاب والسنة أنها واجبة على األعيان، ومن قال م يوجبه دة، ول ى     إنها سنة مؤآ ذم من داوم عل ه ي إن
ل شهادته، فكيف            م تقب دهم، ول ه عن ي هي دون الجماعة، سقطت عدالت ترآها، حتى أن من داوم على ترك السنن الت

م وال شهادة وال         ؟ بمن يداوم على ترك الجماعة ا، فال يمكن من حك فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين، ويالم على ترآه
ي هي أعظم شعائر اإلسالم        فتيا مع إصراره على ترك السنن ال   ؟ راتبة، التي هي دون الجماعة، فكيف بالجماعة الت

    . واهللا أعلم
  

    . وسئل عن رجل جار للمسجد، ولم يحضر مع الجماعة الصالة ويحتج بدآانه
  

    : فأجاب
  

ال      . لفإن تاب، وإال قت   . يؤمر بالصالة مع المسلمين، فإن آان ال يصلي، فإنه يستتاب  . الحمد اهللا ه اإلهم وإذا ظهر من
    . إذا فرغت صليت، بل من ظهر آذبه لم يقبل قوله، ويلزم بما أمر اهللا به ورسوله  : للصالة لم يقبل قوله

  
صالة الجماعة أفضل من صـالة      (   : قال صلى اهللا عليه وسلم  : فقال أحدهما  ] صالة الفذ [ وسئل عن رجلين تنازعا في 

    . متي آانت الجماعة في غير مسجد، فهي آصالة الفذ  : ، وقال اآلخر ) الفذ بخمس وعشرين
  

    : فأجاب
  

ليست الجماعة آصالة الفذ، بل الجماعة أفضل ولو آانت في غير المسجد، لكن تنازع العلماء فيمن صلى جماعة في 
د من حضور الجماعة في المسجد        / بيته، هل  ه أال      ؟ يسقط عنه حضور الجماعة في المسجد، أم الب ذي ينبغي ل وال

    . واهللا أعلم  . يترك حضور الجماعة في المسجد إال لعذر آما دلت على ذلك السنن واآلثار
  

ة               ه متابع ذه الجماعة جماعة أخري، فهل يستحب ل د ه وسئل ـ رحمه اهللا تعالى ـ عن رجل أدرك آخر جماعة، وبع
    ؟ أو ينتظر الجماعة األخري  ؟ هؤالء في آخر الصالة

  
    : فأجاب

  
ة       د من إدراك رآع ة، أم الب ل من رآع   ؟ أما إذا أدرك أقل من رآعة، فهذا مبني على أنه هل يكون مدرًآا للجماعة بأق

يكون مدرًآا لها بإدراك القعدة فيتمها   : أنه يكون مدرًآا، وطرد قياسه في ذلك حتى قال في الجمعة  : فمذهب أبي حنيفة
  . ال يكون مدرًآا إال بإدراك رآعة، وطرد المسألة في ذلك حتى فيمن أدرك من آخر الوقت   أنه  : ومذهب مالك  . جمعة

    : فإن المواضع التي تذآر فيها هذه المسألة أنواع
  

    . الجمعة  : أحدها
    . فضل الجماعة  : والثاني



 

  
    . إدراك المسافر من صالة المقيم  : والثالث

  
    . ل خروج الوقت، آإدراك بعض الفجر قبل طلوع الشمسإدراك بعض الصالة قب  : والرابع

  
    . إدراك آخر الوقت، آالحائض تطهر، والمجنون يفيق، والكافر يسلم في آخر الوقت  : والخامس

  
ا  : والسادس ذا األصل السادس نزاًع ي ه إن ف ذلك، ف ول إن الوجوب ب د من يق ك من أول الوقت عن ا   . إدراك ذل وأم

ة           مذهب الشافعي وأح يمن أدرك من الجمع الوا ف إنهم ق ك، ف ى ذل اق الصحابة عل ك؛ التف مد فقاال في الجمعة بقول مال
    . يصلي إليها أخري، ومن أدرآهم في التشهد صلى أربعًا  : رآعة

  
ر من             د، وآثي ان عن أحم افعي، وروايت والن للش ا ق د، وهم وأما سائر المسائل، ففيها نزاع في مذهب الشافعي وأحم

    . يرجح قول أبي حنيفة أصحابهما
  

رة ـ                ي هري د ثبت في الصحيح عن أب ه ق ك أن واألظهر هو مذهب مالك، آما ذآره الِخْرقي في بعض الصور، وذل
ـد أدرك   (   : رضي اهللا عنه ـ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  ـذا    .  ) الصـالة / من أدرك رآعة من الصـالة، فـق فه

ان إدراك جماعة أو إدراك الوقت       نص عـام في جميع صور إ  ـواء آ ة من الصـالة، س وفي الصحيحين     . دراك رآع
ـد أدرك الفجر، ومن أدرك     (   : عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال مـن أدرك رآعـة مـن الفجر قبـل أن تطلع الشمس، فق

    . في الوقت وهذا نص في رآعة  .  ) رآعة مـن العصر قبـل أن تغـرب الشمس فقـد أدرك العصـر
  

، وظنوا أن هذا يتناول ما إذا أدرك السجدة األولى،  ) من أدرك سجدة (   : وقد عارض هذا بعضهم بأن في بعض الطرق
ذا باطل ر   . وه ن عم ديث اب ي ح ا ف ة، آم جدة الرآع راد بالس إن الم لم    : ف ه وس حفظت عن رسول اهللا صلى اهللا علي

ين   : وفي اللفظ المشهور  . إلى آخره  .  .  . دتين بعد المغربسجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعدها وسج ا روي   . رآعت   : وآم
رًا في الحديث الصحيح       ك مفس وتر       . أنه آان يصلي بعد الوتر سجدتين، وهما رآعتان، آما جاء ذل د ال ومن سجد بع

    . سجدتين مجردتين عمًال بهذا، فهو غالط باتفاق األئمة
  

وا بالحديث     وأيضًا، فإن الحكم عن م يقول م ل م أنه ان      . دهم ليس متعلقًا بإدراك سجدة من السجدتين، فعل ذا، إذا آ ى ه فعل
ذا أفضل         ة، فه م في جماعة صالة تام ذا يكون      . المْدَرك أقل من رآعة وآان بعدها جماعة أخري فصلى معه إن ه ف

إنه يكون به مدرآًا للجماعة،    : ة، وقلنامصليًا في جماعة؛ بخالف األول، وإن آان المدرك رآعة أو آان أقل من رآع
ا جاء في      . لهذه الجماعة، وإدراآه للثانية من أولها، فإن إدراك الجماعة من أولها أفضل/ فهنا قد تعارض إدراآه  آم

ع، أ        . فإن آانت الجماعتان سواء، فالثانية أفضل   . إدراآها بحدها رة الجم ال الفضيلة، أو آث ى بكم زت األول و وإن تمي
ارة   فضل اإلمام، أو آونها الراتبة، فهي في هذه الجهة أفضل، وتلك من جهة إدراآها بحدها أفضل، وقد يترجح هذا ت

    . وأما إن قدر أن الثانية أآمل أفعاًال، وإمامًا، أو جماعة، فهنا قد ترجحت من وجه آخر  . وهذا تارة
  

ان م   م يكن يصلي في المسجد الواحد          ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف في السلف إال إذا آ ه ل درآًا لمسجد آخر، فإن
إمامان راتبان، وآانت الجماعة تتوفر مع اإلمام الراتب، وال ريب أن صالته مع اإلمام الراتب في المسجد جماعة ـ     

    . واهللا أعلم  . ولو رآعة ـ خير من صالته في بيته ولو آان جماعة
  

    ؟ ماعة فوجدهم يصلون، فهل له أن يصلي مع الجماعة من الفائتوسئل عن رجل صلى فرضه، ثم أتى مسجد ج
  

    : فأجاب
  

ـن،   / إذا صلى الرجـل الفـريضـة ثم أتي مسجدًا تقام فيه تلك  م يك الصالة، فليصلها معهم، سواء آـان عليه فـائتـة أو ل
اس         م يصليا مع الن رجلين ل ـال ل ذلك حيث ق ال   : آما أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم ب م تصليا     (   : فق ا ل ا لكم تما    ؟ م ألس

ـالنا     : فقاال  )  ؟ مسلمين ـال   . يا رسول اهللا، صلينا في رح ـما مسجد جماعة فصليا          (   : فق م أتيت ـالكما ث إذا صليتما في رح
    .  ) معهم، فإنها لكما نافلة



 

  
د           ه عم ور، سواء فاتت ى الف ى قضائها عل ادر إل ه أن يب ة، فعلي اء    ومن عليه فائت د جمهور العلم ك    . ًا أو سهوًا، عن آمال

    . وآذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمدًا، آان قضاؤها واجبًا على الفور  . وأحمد وأبي حنيفة، وغيرهم
  

ذا    ه ه ا دل علي ى الصحيح، آم ال عل ة نف ًا والثاني ى فرض ت األول ادة، وآان ة مع وي بالثاني ة ن ع الجماع وإذا صلى م
    . ذلك إلى اهللا تعالى، واهللا أعلم  : وقيل  . الفرض أآملهما  : وقيل  . يث وغيرهالحد

  
ه صالة     : وسئل ـ َرحمه اهللا ـ عن حديث يزيد بن األسود قال   شهدت حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصليت مع

ات ال    رجلين في أخري ال    الصبح في مسجد الخيف، فلما قضي الصالة وانحرف، فإذا هو ب م يصليا، فق وم ل ى   ( /   : ق عل
ا،         : فقاال  )  ؟ ما منعكما أن تصليا معنا (   : ، فإذا بهما ترعد فرائصهما، فقال ) بهما ا صلينا في رحالن ا آن يا رسول اهللا، إن
    .  ) فال تفعال، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة (   : قال
  
رأيت عبد اهللا بن عمر جالسًا على البالط، والناس يصلون، فقلت يا عبد اهللا، ما لك   : عن سلمان بن سالم قال  : الثانيو

ا الجمع      : إني قد صليت، وإني سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  : فقال  ؟ ال تصلي رتين، فم ال تعاد صالة م
    ؟ بين هذا، وهذا

  
    : فأجاب

  
ره للرجل         . أما حديث ابن عمر فهو في اإلعادة مطلقًا من غير سبب  . اهللا الحمد ه يك ه، وأن ذا منهي عن وال ريب أن ه

ان يمكن          ين، آ ان مشروعا للصالة الشرعية عدد مع أن يقصد إعادة الصالة من غير سبب يقتضي اإلعادة، إذ لو آ
    . هذا ال ريب في آراهته اإلنسان أن يصلي الظهر مرات، والعصر مرات، ونحو ذلك، ومثل

  
ا مسجد    (   : فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضي اإلعادة، وهو قوله  : وأما حديث ابن األسود إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتم

م حضر            .  ) جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة ة، ويستحب لمن صلى ث ا حضور الجماعة الراتب فسبب اإلعادة هن
    . ن يصلي معهمجماعة راتبة أ

  
ك      . لكن من العلماء من يستحب اإلعادة مطلقًا، آالشافعي وأحمد ل، آمال ة أآم إذا    . ومنهم من يستحبها إذا آانت الثاني ف

ذا الحديث     . أعادها، فاألولى هي الفريضة، عند أحمد وأبي حنيفة، والشافعي في أحد القولين ا    (   : لقوله في ه ا لكم فإنه
م           (   : ذلك قال في الحديث الصحيحوآ  .  ) نافلة ا، ث ا، فصلوا الصالة لوقته ؤخرون الصالة عن وقته راء ي إنه سيكون أم

ة م نافل وا صالتكم معه ة          .  ) اجعل ة نافل بب، ويتضمن أن الثاني ا لس ًا ـ يتضمن إعادته ذا ـ أيض ل  . وه الفريضة   : وقي
    . ذلك إلى اهللا  : وقيل  . أآملهما

  
لم       : عادة لسببومما جاء في اإل ه وس ي صلى اهللا علي ال النب أال رجل يتصدق    (   : الحديث الذي في سنن أبي داود لما ق

أمور      .  ) على هذا يصلي معه ادة الم م اإلع فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصالة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة، ث
    . حنيفة ال تشرع وقت النهيبها مشروعة عند الشافعي وأحمد ومالك وقت النهي، وعند أبي 

  
    . على ثالثة أقوال مشهورة للفقهاء  ؟ فهل تعاد على صفتها أم تشفع برآعة أم ال تعاد  : وأما المغرب

  
م الصالة                  لم في بعض صلوات الخوف صلى به ه وس ي صلى اهللا علي ا ثبت أن النب ادة لسبب م ه اإلع ومما جاء في

ا          ثم سلم،/ مرتين، صلى بطائفة رآعتين، ل لم ن جب اذ ب ذا حديث مع ل ه لم، ومث ثم صلى بطائفة أخري رآعتين ثم س
    . آان يصلي خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم، فهنا إعادة أيضًا، وصالة مرتين

  
    : والعلماء متنازعـون في مثل هذا ـ وهي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل ـ على ثالثة أقوال

  
  : وقيل  . يجوز آقول الشافعي وأحمد في رواية ثانية  : وقيل  . فة وأحمد في إحدي الرواياتال يجوز آقول أبي حني  : فقيل

د         ة عن أحم ة ثالث ا آرواي المتطوع، وال يجوز لغيره ام ب ويشبه    . يجوز للحاجة مثل حال الخوف، والحاجة إلى االئتم



 

رة       هذا إعادة صالة الجنازة لمن صلى عليها أوال؛ فإن هذا ال يشرع بغير س ا م و صلى عليه ل ل اء، ب بب باتفاق العلم
د،    : قيل  . على قولين للعلماء  ؟ فهل يصلي عليها  . ثانية، ثم حضر من لم يصل يصلي عليها، وهو مذهب الشافعي وأحم

ى     ـم صلوا عل ويصلي عندهما على القبر، لما ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وعن غير واحد من الصحابة، أنه
ـم     جنازة ب ا غيره ـا صلى عليه ـد م ة الجماعة في                . ع ان عن إقام ا ُيْنهَي ك، آم ك ينهى عن ذل ة ومال ي حنيف ـد أب وعن

ألن الفرض يسقط بالصالة األولى، فتكون الثانية نافلة، والصالة على الجنازة ال يتطوع    : المسجد مرة بعد مرة، قالوا
ة   وهذا بخالف من يصلي الفريضة، فإنه يصليها با  . بها ا واجب د     /تفاق المسلمين؛ ألنه ه، وأصحاب الشافعي وأحم علي

    : يجيبون بجوابين
  

ات     : أحدهما ائر فروض الكفاي ا فرض        : أن الثانية تقع فرضًا عمن فعلها، وآذلك يقولون في س ا أسقط به أن من فعله
ين أن يسقط    ل   . الفرض بفعل نفسه   نفسه، وإن آان غيره قد فعلها، فهو مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلك، وب ل    : وقي ب

    . إن صالة الجنازة ال يتطوع بها، بل قد يتطوع بها، إذا آان هناك سبب يقتضي ذلك  : هي نافلة، ويمنعون قول القائل
  

ا           : وينبني على هذين المأخذين ه تبع ا أوال أن يصلي مع أنه إذا حضر الجنازة من لم يصل أوال فهل لمن صلى عليه
ة  آما يفعل مثل ين    ؟ هذا في المكتوب ى وجه ل   . عل زاع         : قي ل بال ن ا نف ه هن ا؛ ألن فعل ا     . ال يجوز هن ل به   . وهي ال يتنف

ذا           : وقيل د صلى أوال، وه ان ق ه من آ ر، صلى خلف بل له اإلعادة؛ فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم لما صلى على القب
ادة مقص      . أقرب ازة     فإن هذه اإلعادة بسبب اقتضاه، ال إع ة والجن ائغ في المكتوب ذا س م   . ودة وه وصلي اهللا    . واهللا أعل

    . على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما آثيرًا
  

و في           : فأيما أفضل  . وسئل َشيُخ اِإلسَالم عمن يجد الصالة قد أقيمت ام ول أتي بالسنة ويلحق اإلم صالة الفريضة أو ي
    ؟ وهل رآعتا الفجر سنة للصبح أم ال  ؟ التشهد

  
    : فأجاب

  
ة  (   : قد صح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ة   ) إذا أقيمت الصالة فال صالة إال المكتوب فال صالة    (   : ، وفي رواي

ه ال يشتغل           ) إال التي أقيمت ى أن اء عل د اتفق العلم ، فإذا أقيمت الصالة فال يشتغل بتحية المسجد وال بسنة الفجر، وق
    . لمسجدعنها بتحية ا

  
ه             : ولكن تنازعوا في سنة الفجر ر بيت ة، فال يصلي السنة ال في البيت وال في غي ه إذا سمع اإلقام ل    . والصواب أن ب
وع        . يقضيها إن شاء بعد الفرض ين طل يس ب ان، ول والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر رآعتين سنة، والفريضة رآعت

ذلك السنة تسمى سنة الفجر،           الفجر والفريضة سنة إال رآعتان، والفريض  داة، وآ ة تسمى صالة الفجر، وصالة الغ
    . واهللا أعلم  . وسنة الصبح، ورآعتي الفجر، ونحو ذلك

  
    ؟  ) القراءة خلف اإلمام ( وسئل عن 

  
    : فأجاب

  
    . وسططرفان،و  : وأصول األقوال ثالثة  . للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه  . الحمد اهللا

  
    . أنه ال يقرأ خلف اإلمام بحال  : فأحد الطرفين

  
    . أنه يقرأ خلف اإلمام بكل حال  : والثاني

  
ر من             : والثالث ـام خي ـراءة اإلم ـه لق إن استماع رأ، ف م يق ام أنصت، ول وهو قول أآثر السلف، أنه إذا سمع قراءة اإلم

ـراءة،  قراءته، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، فإن قرا ءته خير مـن سكوتـه، فاالسـتماع لقـراءة اإلمام أفضل مـن الق
ـن            ة م ل وجمهور أصحابهما، وطائف ن حنب د ب ك وأحم اء آمال والقـراءة أفضـل مـن السكوت، هذا قول جمهور العلم

    . أصحاب الشافعي، وأبي حنيفـة، وهو القول القديم للشافعي، وقول محمد بن الحسن



 

  
أموم       : وعلى هذا القول ى الم ة عل ام بالفاتحة واجب ولين في مذهب       ؟ أو مستحبة   ؟ فهل القراءة حال مخافتة اإلم ى ق عل

    . أحمد
  

ديم   ي الق افعي ف ول الش و ق تحبة، وه ا مس هرهما أنه ام   . أش ر اإلم ال جه تماع ح تحب   : واالس و واجب أو مس ل ه   ؟ ه
د،     ؟ وهل تبطل الصالة إذا قرأ  ؟ والقراءة إذا سمع قراءة اإلمام هل هي محرمة أو مكروهة على قولين في مذهب أحم

    : وغيره
  

أن القراءة ـ حينئذ ـ محرمة، وإذا قرأ بطلت صالته، وهذا أحد الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد اهللا بن حامد،     : أحدهما
    . في مذهب أحمد

  
رين، وهو الم      : والثاني ول األآث د    أن الصالة ال تبطل بذلك، وهو ق ذا    . شهور من مذهب أحم ر ه رأ حال     : ونظي إذا ق

رأ              ؟ هل تبطل الصالة     : رآوعه وسجوده  لم نهى أن يق ه وس ي صلى اهللا علي د؛ ألن النب ين في مذهب أحم ى وجه عل
    . القرآن راآعًا أو ساجدًا

  
ى الفاتحة،      يقرأ حال الجهر، والمخافتة، إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة     : والذين قالوا ا زاد عل خاصة، وم

    . فإن المشروع أن يكون فيه مستمعًا ال قارئًا
  

    : على قولين  ؟ أو مستحبة  . وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة
  

    . وهو قول الشافعي في الجديد، وقول ابن حزم  . أنها واجبة  : أحدهما
  

اني ـي، وال   : والث ول األوزاعـ و ق تحبة، وه ا مس ى   أنه بيل إل ات، وال س ي البرآ ـدي أب ـار جـ ـد، واختي ـن سع ث بــ لي
االحتياط في الخروج من الخالف في هذه المسألة، آما ال سبيل إلى الخروج من الخالف في وقت العصر، وفي فسخ 

    . الحج، ونحو ذلك من المسائل
  

صالة العصر يخرج وقتها إذا   : لعلماء يقوليتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي، وذلك أن آثيرًا من ا
    . صار ظل آل شيء مثليه، آالمشهور من مذهب مالك، والشافعي، وهو إحدي الروايتين عن أحمد

  
ه إذا صلى              : وأبو حنيفة يقول ا فإن ه صالة العصر، بخالف غيره ى وقت تجوز في وا عل حينئذ يدخل وقتها، ولم يتفق

د مصير ظ       زوال بع د ال زوال صحت صالته، والمغرب ـ أيضًا ـ تجزئ              الظهر بع ه، سوي ظل ال ل آل شيء مثل
ل، والفجر    / باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب، والعشاء تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق األبيض، إلى ثلث اللي

فار الشديد    ى اإلس ول      . تجزئ باتفاقهم إذا صالها بعد طلوع الفجر إل ذا يق ا العصر فه ين  تص   : وأم ى المثل ذا    . لي إل وه
ين     : يقول د المثل ى اصفرار الشمس،                . ال تصلي إال بع ه إل ا تصلي من حين يصير ظل آل شيء مثل والصحيح أنه

وعلى هذا تدل األحاديث الصحيحة المدنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن   . فوقتها أوسع، آما قاله هؤالء، وهؤالء
    . مدالحسن وهو الرواية األخري عن أح

  
والمقصود هنا أن من المسائل مسائل ال يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، لكن ـ واهللا الحمد ـ القول الصحيح عليه 

    . دالئل شرعية تبين الحق
  

داء، ويهل       رة ابت ًا ويحرم بعم ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرة، فإن الحج الذي اتفق األمة على جوازه، أن يهل متمتع
    . قد ساق الهدي، فأما إن أفرد أو قرن ولم يسق الهدي، ففي حجه نزاع بين السلف والخلفقارنًا و

  
إذا جهر اإلمام استمع لقراءته، فإن آان ال يسمع لبعده، فإنه يقرأ في أصح    : والمقصود هنا القراءة خلف اإلمام فنقول

ان يس          ان ال يسمع لصممه، أو آ ره، وإن آ د وغي ول أحم ه       /مع القولين، وهو ق ول، ففي ا يق ه م ام وال يفق ة اإلم همهم
    . قوالن في مذهب أحمد، وغيره



 

  
واألظهر أنه يقرأ؛ ألن األفضل أن يكون إما مستمعًا، وإما قارئًا، وهذا ليس بمستمع، وال يحصل له مقصود السماع،  

    . نه في حال المخافتة يقرأفقراءته أفضل من سكوته، فنذآر الدليل على الفصلين، على أنه في حال الجهر يستمع، وأ
  

    : الكتاب والسنة واالعتبار  : فالدليل على األول
  

ا األول ال    : أم الى ق ه تع ونَ     {   : فإن ْم ُتْرَحُم ُتوْا َلَعلَُّك ُه َوَأنِص َتِمُعوْا َل ْرآُن َفاْس ِرىَء اْلُق راف [   } َوِإَذا ُق د  ] 204  : األع ، وق
في الخطبة، وذآر أحمد بن حنبل اإلجماع على   : لقراءة في الصالة، وقال بعضهماستفاض عن السلف أنها نزلت في ا

    . أنها نزلت في ذلك، وذآر اإلجماع على أنه ال تجب القراءة على المأموم حال الجهر
  

راءة في        } َحُموَنَوِإَذا ُقِرىَء اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْر {   : قوله تعالى : ثم يقول ا أن يختص الق ام، فأم لفظ ع
ا  ه يجب             . الصالة، أو في القراءة في غير الصـالة، أو يعمهم ل أحد من المسلمين أن ه ال يق ًا؛ ألن اني باطـل قطع والث

ه        / االستماع خـارج الصالة، وال يجب في  ـه ويجب علي أتم ب ذي ي ام ال راءة اإلم ى ق  الصالة،وألن استماع المستمع إل
ى      ا عل متابعتـه أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصالة داخلـة في اآليـة، إما على سبيل الخصوص، وإم

ان أمر إيجاب أو          . سبيل العموم ام، وسواء آ راءة اإلم وعلى التقديرين، فاآليـة دالـة على أمـر المأمـوم باإلنصات لق
    . استحباب

  
ازع  فـإن المرا  . فالمقصـود حاصـل د أن االستماع أولى من القراءة، وهذا صريح في داللة اآلية على آل تقدير، والمن

والفاتحة أم    . واآلية أمرت باإلنصات إذا قرئ القرآن  . يسلم أن االستماع مأمور به دون القراءة، فيما زاد على الفاتحة
رآن القرآن، وهي التي البد من قراءتها في آل صالة، والفاتحة أفضل سور   وراة وال         . الق زل في الت م ين ي ل وهي الت

في اإلنجيل وال في الزبور وال في القرآن مثلها، فيمتنع أن يكون المراد باآلية االستماع إلى غيرها دونها، مع إطالق 
ا    ه    . لفظ اآلية وعمومها، مع أن قراءتها أآثر وأشهر، وهي أفضل من غيره إن قول رْ   {   : ف ِرىَء اْلُق ا،    } آُنَوِإَذا ُق يتناوله

ده         . آما يتناول غيرها، وشموله لها أظهر لفظًا ومعني ا عن دل ألن قراءته ا يع ا، إنم ى قرائته والعادل عن استماعها إل
راءة،          ؤتم باالستماع دون الق اب والسنة أمرت الم إن الكت اع، ف أفضل من االستماع، وهذا غلط يخالف النص واإلجم

    . ما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليهاواألمة متفقة على أن استماعه ل
  

ى            ا زاد عل ه لم أموم أفضل من قراءت راءة الم ان ق ه، لك فلو آانت القراءة لما يقرأه اإلمام أفضل من االستماع لقراءت
ر، أ  ه   الفاتحة، وهذا لم يقل به أحد وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجه و مستحبة ل

    . حينئذ
  

وجـوابه أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل باالستماع ما هو أفضل منها، بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة،  
ا          ـراءة، فلم ـو الق ـرين، وه ـل أفضل األم ى أن يفع ان األول فلوال أنه يحصل له باالستماع ما هو أفضل من القراءة لك

ا يحصل      دل الكتاب والسـنة واإل ه أفضل مم جماع على أن االستماع أفضل له من القراءة، علم أن المستمع يحصل ل
القراءة،               ا يحصل ب ه أفضل مم ام يحصل ل راءة اإلم ا، فالمستمع لق للقارئ، وهذا المعني موجود في الفاتحة وغيره

    . وحيئذ، فال يجوز أن يؤمر باألدني وينهى عن األعلى
  

ر   م              وثبت أنه في هذه الحال ق ابعين له اهير السلف والخلف من الصحابة والت ك جم ال ذل ا ق راءة، آم ه ق ام ل اءة اإلم
ال            . بإحسان ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ك الحديث المعروف عن النب ه         (   : وفي ذل ام ل راءة اإلم ام فق ه إم ان ل من آ
    .  ) قراءة

  
اة روو     ة الثق ر األئم ي صلى اهللا         وهذا الحديث روي مرسال، ومسندًا لكن أآث ن شداد عن النب د اهللا ب ه مرسال عن عب

نداً       ن ماجه مس نده بعضهم، ورواه اب لم، وأس د عضده     ?عليه وس ذا المرسل ق رآن والسنة   / ، وه ه     . ظاهر الق ال ب وق
ة                 اق األئم ه باتف ذا المرسل يحتج ب ل ه ابعين، ومث ابر الت له من أآ ابعين، ومرس م من الصحابة والت جماهير أهل العل

    . ة، وغيرهم، وقد نص الشافعي على جواز االحتجاج بمثل هذا المرسلاألربع
  

ا       اج إليه ي يحت فتبين أن االستماع إلى قراءة اإلمام أمر دل عليه القرآن داللة قاطعة؛ ألن هذا من األمور الظاهرة الت



 

ة لل       ان، وجاءت السنة موافق ه مقصود البي رآن جميع األمة، فكان بيانها في القرآن مما يحصل ب لم      . ق ي صحيح مس فف
ال     ي موسي األشعري ق ال          : عن أب ا صالتنا، فق نتنا، وعلمن ا س ين لن ا، فب لم خطبن ه وس   : إن رسول اهللا صلى اهللا علي

توا    (  رأ فأنص روا، وإذا ق ر فكب إذا َآبَّ دآم، ف ؤمكم أح م لي فوفكم، ث وا ص ل     .  ) أقيم ي الطوي ي موس ديث أب ن ح ذا م وه
ه     لكن بعض الر  . المشهور ذآر قول م ي نهم من ل رأ فأنصتوا   (   : واة زاد فيه على بعض، فم ا،     ) وإذا ق نهم من ذآره ، وم

    . وهي زيادة من الثقة، ال تخالف المزيد، بل توافق معناه، ولهذا رواها مسلم في صحيحه
  

، لم يكونوا مؤتمين به، فإن اإلنصات إلى قراءة القارئ من تمام االئتمام به، فإن من قرأ على قوم ال يستمعون قراءته
إذا                 ال، ف ى في األفع ا، حت ى غيره ة عل ه مقدم ه إلمام إن متابعت أموم، ف ى الم راءة عل ة سقوط الق وهذا مما يبين حكم

تشهد عقب الوتر، وهذا لو فعله منفرًدا، لم يجز، وإنما فعله / أدرآه ساجًدا سجد معه، وإذا أدرآه في وتر من صالته 
    . أن االئتمام يجب به ما ال يجب على المنفرد، ويسقط به ما يجب على المنفرد ألجل االئتمام، فيدل على

  
لم      : وعن أبي هريرة قال ه وس رأ           (   : قال رسول اهللا صلى اهللا علي روا، وإذا ق ر فكب إذا آب ه، ف ؤتم ب ام لي ا جعل اإلم إنم

لم   . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه  .  ) فأنصتوا ن الحجاج   قيل لمس ي       : ب رة صحيح، يعن ي هري   : حديث أب
ليس آل شيء عندي   : يعني في آتابه، فقال  ؟ لما ال تضعه هاهنا  : فقيل له  . هو عندي صحيح  : قال  .  ) وإذا قرأ فأنصتوا ( 

    . صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه
  

لم انصرف من صالة جهر         وروى الزهري عن ابن أآيمة الليثي عن أبي  ه وس هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا علي
ال   .  ) ما لي أنازع القرآن  : إني أقول (   : يا رسول اهللا، قال  . نعم  : فقال رجل  )  ؟ هل قرأ معي أحد منكم آنًفا (   : فيها، فقال   : ق

ـراءة في        فانتهي الناس عن القراءة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما جه  لم بالق ه وس ي صلى اهللا علي ه النب ر في
لم          ه وس ـن رسول اهللا صلى اهللا علي ك م ـوا ذل ائي،        . الصلوات، حين سمع ن ماجه، والنس و داود، واب ـد وأب رواه أحم

م فانتهي الناس، من آال    : قوله  : سمعت محمد بن يحيي بن فارس، يقول  : قال أبو داود  . حديث حسن  : والترمذي، وقال
حدثني الليث، حدثني يوسف     : في الكني من التاريخ، وقال أبو صالح  : وروى عن البخاري نحو ذلك، فقال/  . الزهري

ول    رة يق ا هري ي صلى اهللا      : عن ابن شهاب، سمعت ابن أآيمة الليثي يحدث أن سعيد ابن المسيب سمع أب صلىلنا النب
ال      م ق القراءة ث ا ب نكم أحد معي      (   : عليه وسلم صالة جهر فيه رأ م ا   )  ؟ هل ق م   : قلن ال   . نع ول   (   : ق ي أق ازع      : إن ي أن ا ل م

فانتهي الناس، وقال   : حدثني ابن شهاب ولم يقل  : قال الليث  . فانتهي الناس عن القراءة فيما جهر اإلمام  : قال  .  )  ؟ القرآن
    . ، والصحيح أنه قول الزهريهو قول ابن أآيمة  : وقال بعضهم  . هو قول الزهري  : بعضهم

  
ي صلى       وهذا إذا آان من آالم الزهري، فهو من أدل الدالئل على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النب

ي صلى اهللا        . اهللا عليه وسلم، فإن الزهري من أعلم أهل زمانه، أو أعلم أهل زمانه بالسنة راءة الصحابة خلف النب وق
م   عليه وسلم إذا آا ابعين له نت مشروعة واجبة أو مستحبة، تكون من األحكام العامة، التي يعرفها عامة الصحابة والت

أن           . بإحسان، فيكون الزهري من أعلم الناس بها ا، فكيف إذا قطع الزهري ب ى انتفائه ذلك عل فلو لم يبينها، الستدل ب
    . جهرالصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم في ال

  
    . ابن أآيمة رجل مجهول لم يحدث إال بهذا الحديث وحده، ولم يحدث عنه غير الزهري  : قال البيهقي  : فإن قيل

  
ول     : ليس آذلك، بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه  : قيل/ ه مقب ه         . صحيح الحديث، حديث اتم البستي أن ي ح وحكي عن أب

    . هالل، وابن أبيه عمر، وسالم بن عمار بن أآيمة بن عمر روى عنه الزهري، وسعيد بن أبي  : قال
  

ول      د اهللا يق ن عب ابر ب م          : وقد روى مالك في موطئه عن وهب بن آيسان أنه سمع ج ا، ل رأ فيه م يق ة ل من صلى رآع
ام ان إذا سئل  . يصل إال وراء اإلم ن عمر آ د اهللا ب افع أن عب ا عن ن ام  : وروى أيًض رأ خلف اإلم ولي  ؟ هل يق إذا   : ق

ام  رأ    . صلىأحدآم خلف اإلمام، تجزئه قراءة اإلم ال   . وإذا صلىوحده، فليق رأ خلف         : ق ر، ال يق ن عم د اهللا ب ان عب وآ
راءة مع     : وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع اإلمام، فقال  . اإلمام ال ق

    . اإلمام في شيء
  

ال            وروى البيهق ام، فق راءة خلف اإلم ن مسعود عن الق ل، أن رجًال سأل اب ي وائ إن في       : ي عن أب رآن، ف أنصت للق
ة من الصحابة،          . الصالة شغال، وسيكفيك ذلك اإلمام ة، وأهل الكوف ا أهل المدين وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيه



 

    . وفي آالهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة اإلمام
  
ام  [ لك البخاري في آتاب وآذ/ ال        ] القراءة خلف اإلم ي طالب ق ن أب ى ب ى يسبح في        : عن عل وروى الحارث عن عل

م يصح    : األخريين، قال رو، عن                 . ول ن عم د اهللا ب ن سعيد، سمع عبي ان ب دثنا عثم ع، ح ي راف ن أب د اهللا ب ه عبي وخالف
ي طالب        إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن أبي رافع، مو ن أب ى ب ه عن عل ي هاشم، حدث م    : لي بن إذا ل

اب في            ين، من الظهر والعصر، وفاتحة الكت يجهر اإلمام في الصلوات، فاقرأ بأم الكتاب، وسورة أخري في األولي
    . األخريين من الظهر والعصر، وفي اآلخرة من المغرب، وفي األخريين من العشاء

  
ى أن   ى أن استماعه          وأيًضا، ففي إجماع المسلمين عل ل عل راءة، دلي ؤمر باالستماع دون الق ى الفاتحة ي ا زاد عل ه فيم

    . لقراءة اإلمام خير له من قراءته معه، بل على أنه مأمور باالستماع دون القراءة مع اإلمام
  

ام، وإ    : وأيًضا، فلو آانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين ى    إما أن يقرأ مع اإلم ا أن يجب عل م
أموم بالفاتحة        راءة الم ام أن يسكت لق ى اإلم اإلمام أن يسكت له حتى يقرأ، ولم نعلم نزاًعا بين العلماء أنه ال يجب عل

ول       . وال غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة ل نق ر، ب   : فثبت أنه ال تجب عليه القراءة معه في حال الجه
أموم، وال يستحب          لو آانت قراءة المأموم ف راءة الم ام أن يسكت لق ي حال الجهر واالستماع مستحبة، الستحب لإلم

    . السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم/ لإلمام 
  

ه        وحجتهم في ذلك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، وال ن ل ثبت عن ه، ب ذا أحد عن ل ه ق
راغ       : في الصحيح سكوته بعد التكبير لالستفتاح، وفي السنن أنه آان له سكتتان د الف راءة، وسكتة بع سكتة في أول الق

ل           . من القراءة، وهي سكتة لطيفة للفصل ال تتسع لقراءة الفاتحة  م يق د الفاتحة، ول ذه السكتة آانت بع د روى أن ه وق
د        إنه آان  : أحد ع فق لم ثالث سكتات أو أرب ه وس له ثالث سكتات، وال أربع سكتات، فمن نقل عن النبي صلى اهللا علي

من جنس السكتات التي عند رؤوس   } َوَال الضَّاليَن {   : قال قوًال لم ينقله عن أحد من المسلمين، والسكتة التي عقب قوله
    . إنه يقرأ في مثل هذا  : من العلماء ومثل هذا ال يسمي سكوًتا؛ ولهذا لم يقل أحد  . اآلي

  
اَلِمينَ  {   : فإذا قال اإلمام  . وآان بعض من أدرآنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس اآلي ،  } اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَع

ال  } َنْسَتِعيُن ِإيَّاَك َنْعُبُد وِإيَّاَك {   : ، وإذا قال } اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن {   : قال َتِعينُ     {   : ، ق اَك َنْس ُد وِإيَّ اَك َنْعُب ه     } ِإيَّ م يقل ذا ل ، وه
    . أحد من العلماء

  
ا    : وقيل  . ال سكوت في الصالة بحال، وهو قول مالك  : فقيل  : وقد اختلف العلماء في سكوت اإلمام على ثالثة أقوال فيه

ن     : وقيل فيها  . سكتة واحدة لالستفتاح، آقول أبي حنيفة سكتتان، وهو قول الشافعي، وأحمد، وغيرهما لحديث سمرة ب
ه سكتتان       : جندب ان ل لم آ ه وس رغ من السورة           : أن رسول اهللا صلى اهللا علي تح الصالة، وسكتة إذا ف سكتة حين يفت
ن آعب،    فكتب في ذلك إل  . آذب سمرة  : قبل أن يرآع، فذآر ذلك لعمران بن حصين، فقال  . الثانية ي ب ى المدينة إلى أب
    . حديث حسن  : رواه أحمد، واللفظ له وأبو داود وابن ماجه، والترمذي، وقال  . صدق سمرة  : فقال

  
الينَ     { سكتة إذا آبر، وسكتة إذا فرغ من   (   : وفي رواية أبي داود يهْم َوَال الضَّ وِب عل ِر الَمغُض د    ] 7 : الفاتحة  [   } َغي وأحم

ولم يستحب أحمد أن يسكت اإلمام لقراءة المأموم، ولكن   . ية األولى، واستحب السكتة الثانية؛ ألجل الفصلرجح الروا
ان            . بعض أصحابه استحب ذلك راءة الفاتحة، لك ان يسكت سكتة تتسع لق و آ لم ل ومعلوم أن النبي صلى اهللا عليه وس

    . أحد، علم أنه لم يكن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا
  

د روى        ا، وق د ال ينضبط مثله والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين، وذلك أنها سكتة يسيرة، ق
د   ة                 . الفاتحة / أنها بع م تكن طويل ة، واألخري بكل حال ل م أن إحداهما طويل م يسكت إال سكتتين، فعل ه ل وم أن ومعل

    . متسعة لقراءة الفاتحة
  

وفر               ا تت ذا مم ان ه ة، لك ا في الثاني ى، وإم ا في السكتة األول ه إم وأيًضا، فلو آان الصحابة آلهم يقرؤون الفاتحة خلف
رؤون        ه يق ة خلف انوا في السكتة الثاني الهمم والدواعي على نقله، فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم آ

    . الصحابة أحق الناس بعلمه، وعمله، فعلم أنه بدعةالفاتحة، مع أن ذلك لو آان مشروًعا، لكان 



 

  
انوا    إذا آ ر، ف ر دون الس ي الجه ام ف راءة اإلم ى ق ون عل ذا يؤمِّن أمومين، وله تماع الم الجهر اس ا، فالمقصود ب وأيًض

م يستمع لحديث        ة أن يحدث من ل ه، مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم ال يستمعون لقراءتة، وهو بمنزل
ه الشريعة زه عن فه تن ذا س ه، وه تمع لخطبت م يس ي الحديث  . ويخطب من ل ذا روى ف ام  (   : وله تكلم واإلم ذي ي ل ال مث

    . فهكذا إذا آان يقرأ واإلمام يقرأ عليه  .  ) يخطب آمثل الحمار يحمل أسفاًرا
  

  ال يستفتح وال يتعوذ في حال جهر اإلمام: فصل 
  

ر، وال          وإذا آان المأموم مأموًرا ب راءة، وال ذآ ا، ال بق ك بغيره م يشتغل عن ذل ام، ل راءة اإلم االستماع واإلنصات لق
ات عن        . وفي هذه المسألة نزاع  . ففي حال جهر اإلمام ال يستفتح وال يتعوذ  . دعاء وال، هي ثالث رواي وفيها ثالثة أق
ه باالس    : قيل  . أحمد تفتاح       إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذ، وال يقرأ؛ ألن راءة، بخالف االس ه مقصود الق تماع يحصل ل

    . واالستعاذة، فإنه ال يسمعها
  

    . يستفتح وال يتعوذ، ألن االستفتاح تابع لتكبيرة اإلحرام بخالف التعوذ، فإنه تابع للقراءة، فمن لم يقرأ ال يتعوذ  : وقيل
  

ه        فإن ذلك ي  . ال يستفتح وال يتعوذ حال الجهر، وهذا أصح  : وقيل يس ل ه، ول أمور ب شغل عن االستماع واإلنصات الم
    . أن يشتغل عما أمر به بشيء من األشياء

  
د   تفتاح، أو                 : ثم اختلف أصحاب أحم ام، هل يشتغل باالس ا هو في حال سكوت اإلم ذا الخالف إنم ال ه نهم من ق فم
ر          . اأو ال يشتغل إال بالقراءة لكونها مختلفا في وجوبه  / االستعاذة، أو بأحدهما، ر، فال يشتغل بغي ا في حال الجه وأم

ل    . اإلنصات ة،       . والمعروف عند أصحابه أن هذا النزاع هو في حال الجهر، لما تقدم من التعلي ا في حال المخافت وأم
ة         ي حنيف د، وأب ذهب أحم اهر م ي ظ ه ف ن قراءت ام أفضل م كوت اإلم ال س تفتاحه ح تفتح، واس ه أن يس فاألفضل ل

    . اءة يعتاض عنها باالستماع، بخالف االستفتاحوغيرهما؛ ألن القر
  

والن مشهوران في       ؟ وآذلك االستفتاح هل يجب    : إن قراءة المأموم مختلف في وجوبها، فيقال  : وأما قول القائل ه ق في
ن بطة وجوب اال     . إنه ال يجب على المأموم القراءة في حال الجهر  : ولم يختلف قوله  . مذهب أحمد تفتاح،  واختار اب س

ة            . وقد ذآر ذلك روايتين عن أحمد راءة حال المخافت ن الجوزي ـ أن الق رج ب أبي الف َفُعِلم أن من قال من أصحابه ـ آ
ر،         . أفضل في مذهبه من االستفتاح، فقد غلط على مذهبه راءة الفاتحة حال الجه ولكن هذا يناسب قول من استحب ق

جدي أبي البرآات، وليس هو مذهب أحمد وال عامة أصحابه، مع أن تعليل  وهذا ما علمت أحدًا قاله من أصحابه قبل
ام في نفس          ا األحك ق الشارع به ي يعل األحكام بالخالف علة باطلة في نفس األمر، فإن الخالف ليس من الصفات الت

ة           ًا باألدل م يكن عالم لكه من ل لم، ولكن يس ه وس / الشرعية في  األمر، فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى اهللا علي
    . نفس األمر، لطلب االحتياط

  
رأ  م يق تعاذة إذا ل تفتاح االس ع االس ه م ة هل يستحب ل ي حال المخافت ذا، فف ى ه ين  ؟ وعل ى روايت أن   : والصواب  . عل
    . االستعاذة ال تشرع إال لمن قرأ، فإن اتسع الزمان للقراءة، استعاذ وقرأ، وإال أنصت

  
  يسمع قراءة اإلمام في القراءة إذا لم: فصل  
  

القراءة                       إن األمر ب ام وسكوته، ف ة اإلم ام، آحال مخافت راءة اإلم م يسمع ق راءة ـ إذا ل اني ـ وهو الق ا الفصل الث وأم
ا    والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره، فإن قراءة القرآن في الصالة أفضل منها خارج الصالة، وم

لم     ورد من الفضل لقارئ القرآن  ه وس ه صلى اهللا علي ره؛ لقول رآن     (   : يتناول المصلي أعظم مما يتناول غي رأ الق من ق
ول ي ال أق ا إن نات، أم ه بكل حرف عشر حس م {   : فل يم حرف  } ال ال   .  ) حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وم ق

    . حديث صحيح  : الترمذي
  

هريرة عن النبي صلى اهللا عليه ? ي رواه مسلم عن أبيوقد ثبت في خصوص الصالة قوله في الحديث الصحيح، الذ
ي أآون     : فقيل ألبي هريرة  . غير تمام  : ، ثالثًا أي ) صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج/ من  (   : وسلم قال إن



 

ول          : فقال  . وراء اإلمام لم يق ه وس إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا علي ال اهللا  (   : اقرأ بها في نفسك ف قسمت الصالة     : ق
ا سأل    دي م د     . بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعب ال العب إذا ق اَلِمينَ    {   : ف ِه َربِّ اْلَع ُد لّل ،  } اْلَحْم

ال اهللا  } الرَّْحمـِن الرَِّحيِم {   : فإذا قال  . حمدني عبدي  : قال اهللا دي     : ، ق ى عب ي عل ا    . أثن إذا ق دِّينِ    {   : لف ْوِم ال ـاِلِك َي ال  } َم   : ، ق
رة     ال م دي ـ وق ال        : مجدني عب إذا ق دي ـ ف ى عب َتِعينُ     {   : فوض إل اَك َنْس ُد وِإيَّ اَك َنْعُب ال  } ِإيَّ دي،       : ، ق ين عب ي وب ذا بين ه

أل  ا س دي م ال   . ولعب إذا ق ِذيَن     {   : ف َراَط الَّ َتِقيَم ِص َراَط الُمس ـا الصِّ يهْم َوَال    اهِدَنـــ وِب عل ِر الَمغُض يهْم َغي َت عل َأنَعم
    .  ) هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل  : ، قال } الضَّاليَن

  
رأ     : وروى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يق

رأ  (   : بسبح اسم ربك األعلى، فلما انصرف قال  : خلفه ارئ   ( أو   )  ؟ أيكم ق م الق ال رجل    )  ؟ أيك ا   : ق ال   . أن د ظننت أن    (   : ق ق
ـال       . رواه مسلم  .  ) بعضكم خالجنيها ـراءة، لكن قـ ره عن القـ د   (   : فهذا قد قرأ خلفه في صالة الظهر، ولم ينهه وال غي ق

    .  ) ما لي ُأناَزع القرآن  : إني أقول (   : آما قال في الحديث اآلخر  . نازعنيها  : ، أي ) ظننت أن بعضكم خالجنيها
  

ال     : وفي المسند عن ابن مسعود قال لم، فق ه وس رآن    (   : آانوا يقرؤون خلف النبي صلى اهللا علي ى الق ذا    .  ) خلطتم عل فه
ره، وإ         رأ في نفسه بحيث ال يسمعه غي ا  آراهة منه لمن نازعه وخالجه، وخلط عليه القرآن، وهذا ال يكون ممن ق نم

ام     ًا خلف اإلم ه قارئ ة      . يكون ممن أسمع غيره، وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره، ال ألجل آون ا مع مخافت وأم
ارئ         )  ؟ أيكم القارئ (   : اإلمام، فإن هذا لم يرد حديث بالنهي عنه، ولهذا قال ذلك الق رد ب م ي ازعني، ل ذي ن أي القارئ ال

وآراهة القراءة خلف اإلمام إنما هي إذا   . وال يعرف أنه خالج النبي صلى اهللا عليه وسلمفإن هذا ال ينازع،   . في نفسه
ع     امتنع من اإلنصات المأمور به، أو إذا نازع غيره، فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور به، وال منازعة، فال وجه للمن

رآن في الصالة     الوة الق تما         . من ت راءة باس م يعتض عن الق ا ل ارئ هن ًا، مع      والق راءة جميع ه االستماع والق ع، فيفوت
د        ل أحم ى نق اذ، حت ه ش ر، فإن الخالف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه الحال، بخالف وجوبها في حال الجه

    . اإلجماع على خالفه
  

ِه   {   : دقسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العب (   : وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله اْلَحْمُد لّل
    . ، أن ذلك يعم اإلمام والمأموم } َربِّ اْلَعاَلِميَن

  
أموم     رع للم را يش ا س ام أن يقوله رع لإلم ي يش ار الت ع األذآ ًا، فجمي وع  / وأيض ي الرآ بيح ف را آالتس ا س أن يقوله

معني ال تشرع له القراءة في السر، ومعلوم أن القراءة أفضل من الذآر والدعاء، فألي   . والسجود، وآالتشهد والدعاء
    . وهو ال يسمع قراءة السر، وال يؤمن على قراءة اإلمام في السر

  
ال       ا ق إن اهللا ـ سبحانه ـ لم ونَ        {   : وأيضًا، ف ْم ُتْرَحُم ُتوْا َلَعلَُّك ُه َوَأنِص َتِمُعوْا َل ْرآُن َفاْس ِريَء اْلُق ،  ] 204 : األعراف  [   } َوِإَذا ُق

ال نَ          {   : وق ن مِّ اِل َوَال َتُك ُدوِّ َواآلَص ْوِل ِباْلُغ َن اْلَق ِر ِم ًة َوُدوَن اْلَجْه رُّعًا َوِخيَف َك َتَض ي َنْفِس َك ِف ر رَّبَّ اِفِليَنَواْذُآ   }  اْلَغ
رد             .  ] 205  : األعراف [  م ي ا ل ة م ه األم ه، خوطبت ب ا خوطب ب ه م وهذا أمر للنبي صلى اهللا عليه وسلم، وألمته، فإن

ه نص ُروِب {   : بالتخصيص، آقول َل اْلُغ ْمِس َوَقْب وِع الشَّ َل ُطُل َك َقْب ِد َربِّ بِّْح ِبَحْم ه ] 39  : ق [   } َوَس َالَة  {   : ، وقول ِم الصَّ َوَأِق
لِ   َن اللَّْي ه  ] 114 : هود  [   } َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا مِّ ُدُلوِك الشَّ     {   : ، وقول َالَة ِل ِم الصَّ لِ   َأِق ِق اللَّْي ى َغَس ،  ] 78  : اإلسراء  [   } ْمِس إل

اول صالة              . ونحو ذلك دو واآلصال، وهو يتن ذآر اهللا في نفسه بالغ أن ي رد ب أموم والمنف وهذا أمر يتناول اإلمام والم
اع، وإن الفجر والظهر والعصر، فيكون المأموم مأمورا بذآر ربه في نفسه لكن إذا آان مستمعًا، آان مأمورًا باالستم

ه في نفسه     ذآر رب الى        . لم يكن مستمعًا، آان مأمرًا ب ال تع ا ق ذآر آم رآن أفضل ال اهُ     {   : والق اَرٌك َأنَزْلَن ٌر مَُّب َذا ِذْآ   } َوَه
الى   ] 99  : طه  [   } َوَقْد آَتْيَناَك ِمن لَُّدنَّا ِذْآًرا {   : ، وقال تعالى ] 50  : األنبياء [  ال تع نْ  {   : ، وق ُه       َوَم ِإنَّ َل ِري َف ن ِذْآ َرَض َع َأْع

ي     ْرَتِني َأْعَم َم َحَش اَل َربِّ ِل ال  ] 124  : طه  [   } َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمي َق ن       {   : ، وق ٍر مَّ ن ِذْآ ْأِتيِهم مِّ ا َي َم
    .  ] 2  : األنبياء [   } رَّبِِّهم مُّْحَدٍث

  
ذآر    . ليس عبادة، وال مأمورا به، بل يفتح باب الوسوسة/ ت بال قراءة وال ذآر وال دعاء،وأيضًا، فالسكو فاالشتغال ب

ا ثبت        ره، آم القرآن أفضل من غي اهللا أفضل من السكوت، وقراءة القرآن من أفضل الخير، وإذا آان آذلك، فالذآر ب
ال    ه ق لم أن رآن ـ            (   : في الحديث الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وس ع ـ وهن من الق رآن أرب د الق   : أفضل الكالم بع

ال        . رواه مسلم في صحيحه    .  ) سبحان اهللا، والحمد للَّه، وال إله إال اهللا، واهللا أآبر ي أوفى ق ن أب د اهللا ب جاء    : وعن عب
ل  (   : يجزئني منه، فقالإني ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما   : رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال   : ق



 

ي    : فقال  .  ) سبحان اهللا، والحمد للَّه، وال إله إال اهللا، واهللا أآبر، وال حول وال قوة إال باللَّه ا ل   ؟ يا رسول اهللا، هذا للَّه، فم
ال     .  ) اللهم، ارحمني، وارزقني، وعافني، واهدني  : قل (   : قال ام ق ا ق ال      : فلم ه ـ فق ذا بيدي ه     هك رسول اهللا صلى اهللا علي
    . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي  .  ) أما هذا فقد مأل يديه من الخير (   : وسلم

  
ال       لم ق ه وس ي صلى اهللا علي ادة أن النب تم   (  : والذين أوجبوا القراءة في الجهر، احتجوا بالحديث في السنن عن عب إذا آن

ا     ورائي فال تقرؤوا إال بفاتحة الكتاب، ف رأ به م يق أمور          .  ) إنه ال صالة لمن ل ة الحديث ب د أئم ل عن ذا الحديث معل وه
ذا الموضع،وبين أن الحديث الصحيح           . آثيرة، ضعفه أحمد وغيره من األئمة ى ضعفه في غيره وقد بسط الكالم عل

اه     ) بأم القرآن/ ال صالة إال  (   : قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ذي أخرج في الصحيحين، ورواه الزهري    ، فهذا هو ال
أن عبادة آان يؤم ببيت المقدس،   : وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله  . عن محمود بن الربيع عن عبادة

    . فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة
  

ول ف   ا من المسائل     وأيضًا، فقد تكلم العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة، وبسطوا الق ا، وفي غيره ردوا     . يه ارة أف وت
ردة  ره    : القول فيها في مصنفات مفردة، وانتصر طائفة لإلثبات في مصنفات مف ة للنفي    . آالبخاري وغي أبي    : وطائف آ

    . مطيع الَبْلِخي، وآرام، وغيرهما
  

ول الوسط        ه الق ين ل رد      . ومن تأمل مصنفات الطوائف تب ة المصنفات المف إن عام ولين      ف ة تتضمن صور آل من الق
وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر   . المتباينين، قول من ينهي عن القراءة خلف اإلمام، حتى في صالة السر

ه الشافعي         . اإلمام ا يقول ك، آم ل يوجب ذل والبخاري ممن بالغ في االنتصار لإلثبات بالقراءة حتى مع جهر اإلمام، ب
ا،         في الجديد، وابن ح ألة وتوابعه ذه المس ة في ه ي حنيف ول أب زم، ومع هذا، فحججه ومصنفه إنما تتضمن تضعيف ق

    . مثل آونه
  
    : وقاَل أيضًا ـ َرِحَمُه اهللا ـ في القراءة خلف اإلمام بعد آالم/
  

اب     (   : والنبي صلى اهللا عليه وسلم قال رأ بفاتحة الكت م يق ذا أخرجه أصحاب      .  ) ال صالة لمن ل الصحيح آالبخاري   وه
د البخاري في مصنفه     ال   . ومسلم في صحيحيهما، وعليه اعتم ة       [   : فق راءة في آل رآع اب وجوب الق ذا    .  ] ب وروي ه

ن طرق د   : الحديث م ن زي ان، ويوسف ب ن َآْيَس ة، وصالح ب ن عيين ة اب ل رواي اري  . مث ال البخ ر عن   : ق ال معم وق
ه     . وعامة الثقاة  .  ) فاتحة الكتاب فصاعداال صالة لمن لم يقرأ ب (   : الزهري را في قول ه    ) فصاعدا  (   : لم يتابع معم ، مع أن

ه        ) فصاعدا (   : قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله ك، إال أن يكون آقول ر من ذل ان أو أآث ال  (   : غير معروف ما أراد به حرف
ار      ، فقد تقطع اليد ف  ) تقطع اليد إال في ربع دينار فصاعدا ر من دين ار، وفي أآث ع دين ال البخاري    . ي رب ال   : ق إن   : ويق

ره،        ين الزهري غي ه وب م أدخل بين عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا، وأن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري، ث
    . وال يعلم أن هذا من صحيح حديثه أم ال

  
ذا المصنف  رو/ معنى هذا حديث صحيح، آما رواه أهل السنن، وقد   : قلت ي       : اه البخاري في ه ا يحي دثنا مسدد، ثن ح

رة       ي هري دي، عن أب ان النه و عثم ادي أال صالة إال بفاتحة           : بن سعيد، ثنا أب ره فن لم أم ه وس ي صلى اهللا علي أن النب
ال            : وقال أيضًا  . الكتاب، وما زاد رة ق ي هري ن جريج، عن عطاء، عن أب فيان عن اب   : حدثنا محمد بن يوسف، ثنا س

ي سعيد في السنن         . تجزئ بفاتحة الكتاب فإن زاد، فهو خير و       . وذآر الحـديث اآلخـر عن أب ـدثنا أب ال البخاري ح ق
    . أمرنا نبينا صلى اهللا عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر  : الوليد، حدثنا همام عن قتادة، عن أبي نضرة قال

  
ى            وهذا يدل على أنه ليس ال  : قلت ه عل ول أن زيادت دًا ال يق إن أح ام، ف أموم حال سماعه لجهر اإلم راءة الم مراد به ق

ر   ال خي ذه الح ي ه ام ف راءة اإلم رك إنصاته لق ة، وت ى    . الفاتح دة عل راءة زائ ر بق ال الجه أمور ح أموم م وال أن الم
لم يدخل في الحديث، ولكن هب     الفاتحة، وآذلك عللها البخاري في حديث عبادة، فإنها تدل على أن المأموم المستمع

    . أنها ليست في حديث عبادة، فهي في حديث أبي هريرة
  

رأ             ل ق م ينصت، ب اء من أبطل صالته إذا ل ام، ومن العلم راءة اإلم وأيضًا، فالكتاب والسنة يأمر بإنصات المأموم لق
    . معه

ون     و/ ، ) ال صالة إال بأم القرآن (   : وحينئذ، يقال تعارض عموم قوله وم األمر باإلنصات، فهؤالء يقول ينصت إال    : عم



 

ه    : في حال قراءة الفاتحة، وأولئك يقولون رآن    ( قول أم الق لموا       ) ال صالة إال ب أمور باإلنصات، إن س ه الم تثني من ، يس
ال صالة لمن   (   : ليس في الحديث داللة على وجوب القراءة على المأموم، فإنه إنما قال  : شمول اللفظ له، فإنهم يقولون

ه    .  ) لم يقرأ بأم القرآن وقد ثبت بالكتاب والسنة وباإلجماع، أن إنصات المأموم لقراءة إمامه، يتضمن معني القراءة مع
فإن استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به بالقراءة باتفاقهم، فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل    . وزيادة

ين اإلنصات            من القارئ، ل ه الجمع ب رآن، وال يمكن راءة الق د ثبت األمر باإلنصات لق ه ق كان قراءته أفضل له، وألن
    . ولوال أن اإلنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة، لم يأمر اهللا بترك األفضل ألجل المفضول  . والقراءة

ي صلى اهللا   وأيضًا، فهذا عموم قد خص منه المسبوق، بحديث أبي بكرة وغيره وخص من ه الصالة بإمامين، فإن النب
راءة                   تأنف ق م يس و بكر ول رأ من حيث انتهي أب بعض الصالة، ق و بكر ب بقه أب د س اس، وق عليه وسلم لما صلى بالن

    . الفاتحة ألنه بني على صالة أبي بكر، فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع، فعن المأموم أولى 
  

م         . تماع اإلمام حال عذر، فهو مخصوصوخص منه حال العذر، وحال اس ام، ل راءة اإلم أموم باإلنصات لق وأمر الم
وظ، واآلخر مخصوص، وجب          . خاص، وال إجماع/ يخص معه شيء ال بنص  ان أحدهما محف وإذا تعارض عموم

    . تقديم المحفوظ
  

ى أن الم       ل عل و دلي أموم، وه اع الم ي اتب ي معن ل ف ر باإلنصات داخ إن األم ًا، ف اته   وأيض ه بإنص نصت يحصل ل
ة    ر         . واستماعه ما هو أولى به من قراءته، وهذا متفق عليه بين المسلمين في الخطب راءة في الصالة في غي وفي الق
    . محل النزاع، فالمعني الموجب لإلنصات يتناول اإلنصات عن الفاتحة وغيرها

  
رأ لنفسه      وأما وجوب قراءتها في آل صالة، فإذا أنصت إلى اإلمام، الذي يق ا يق رًا مم ان خي ا آ ذر أن      . رأه و ن وهو ل

ل هو             ه، ب لم تجزئ ه وس ي صلى اهللا علي يصلي في المسجد األقصي، لكانت صالته في المسجد الحرام، ومسجد النب
ه   إذا    . أفضل له آما دلت على ذلك السنة، وهو لم يوجب على نفسه إال الصالة في البيت المقدس، لكن هذا أفضل من ف

ذا  ان ه ذر، فكيف يوجب  آ ه هو بالن اء تعيين ذور، وإلغ ام المن وم مق ى نفسه جعل الشارع األفضل يق ه عل ي إيجاب ف
ه، بخالف                ى بالفعل من ره أول يئًا قط وغي ين ش يم ال يع ه، والشارع حك وم مقام ه يق الشارع شيئًا وال يجعل أفضل من

د       ه، وق ى من ره أول ا غي لم المصلي إذا       اإلنسان، فإنه قد يخص بنذره ووقفه ووصيته م ه وس ي صلى اهللا علي أمر النب
    . سهي بسجود السهو في غير حديث

  
د سالمه         / ه أن يسجد بع ه، مع إمكان ه ل ه     . ثم المأموم إذا سهى يتحمل إمامه عنه سهوه؛ ألجل متابعت وإنصاته لقراءت

ة ي المتابع ن     . أدخل ف د م تغل أح إذا اش ه، ف تمع قراءت ن يس ر لم ا يجه ام إنم إن اإلم ان  ف ه آ القراءة لنفس المصلين ب
ي      اء ف ا ج و آم ذا فه ل ه ن فع دثون، وم م يتح اس وآله ذي يخطب الن ب ال ه، آالخطي تمع إلي ن ال يس آالمخاطب لم

ال        .  ) آحمار يحمل أسفارًا (   : الحديث ذا ق ار؛ وله ه آالحم ام، فإن فإنه لم يفقه معني المتابعة، آالذي يرفع رأسه قبل اإلم
ار   (   : يه وسلمالنبي صلى اهللا عل ام     )  !  ؟ أما يخشي الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن يحول رأسه رأس حم ع لإلم ه متب ، فإن

ال    !  ؟ فكيف يسابقه ك، وق ديت      : ولهذا ضرب عمر من فعل ذل ع رأسه      . ال وحدك صليت، وال بإمامك اقت وأمر إذا رف
ك عن   وقد نص   . سهوًا أن يعود فيتخلف بقدر ما سبق به اإلمام أحمد وغيره على ذلك، وذآر هو وغيره اآلثار في ذل

    . الصحابة
  

َداج         (   : فقول النبي صلى اهللا عليه وسلم رآن فهي ِخ أم الق ا ب رأ فيه م يق ه    .  ) من صلى صالة فل ا     : فقلت   : وفي تمام ا أب ي
ال  إني         : هريرة، إني أآون أحيانا وراء اإلمام، ق ا فارسي، ف ا في نفسك ي رأ به لم       اق ه وس ي صلى اهللا علي سمعت النب

ى آخره     )  .  .  . قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين   : قال اهللا (   : يقول لم في        . الحديث إل وهو حديث صحيح رواه مس
    . صحيحه

  
ناده المشهور        / ك، وإس ل ذل ه في مث ى عادت والبخاري احتج به في هذا المصنف، وإن آان لم يخرجه في صحيحه عل
رة، ورواه من        : ي رواه مسلم حديث العالء عن ابن السائب عن أبي هريرة، وبعضهم يقولالذ ي هري ه عن أب عن أبي

    . حديث عائذ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
  

اد، عن أبي      : قال البخاري ن عب ه، ثنا محمد بن عبد اهللا الرََّقاِشي ، ثنا يزيد بن ُزَريع، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا يحيي ب
ة ول   : عن عائش لم يق ه وس معت رسول اهللا صلى اهللا علي داج  (   : س ي خ رآن فه أم الق ا ب رأ فيه ل صالة ال يق ال   .  ) آ ق



 

ال   : البخاري ا عامر األحول، عن             : وزاد يزيد بن هارون بفاتحة الكتاب، ق ان، ثن ا أب ن إسماعيل، ثن دثنا موسي ب وح
ي ص  ده أن النب ه، عن ج عيب عن أبي ن ش رو ب العم لم ق ه وس ي   (   : لى اهللا علي رآ فه أم الق ا ب رأ فيه ل صالة ال يق آ

    .  ) مخدجة
  

ه عن جده         : وقال ن شعيب، عن أبي حدثنا هالل بن بشر، ثنا يوسف بن يعقوب السلعي، ثنا حسن المعلم عن عمرو اب
    .  ) اب، فهي خداج، فهي خداجآل صالة ال يقرأ فيها بفاتحة الكت (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : قال
  
في آل صالة     : ثنا موسي، ثنا داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن أبي هريرة  : وقال البخاري/

نحن نسره          ا أسر ف ه، وم نحن نعلن لم، ف ه وس وروى من    . قراءة، ولو بفاتحة الكتاب، فما أعلن لنا النبي صلى اهللا علي
ول     : الزاهرية طريقين عن أبي درداء يق ا ال لم أفي آل          : ثنا آثير بن مرة، سمع أب ه وس سئل رسول اهللا صلى اهللا علي

ذه   : فقال رجل من األنصار .  ) نعم (   : قال  ؟ صالة قراءة ه      . وجبت ه ة قول ذه األحاديث بمنزل رأ      (   : وه م يق ال صالة لمن ل
ارئ      ) بفاتحة الكتاب إن المستمع المنصت ق ك         ، ف ى ذل دل عل ارئ لنفسه، وي ل أفضل من الق ال صالة إال بفاتحة    (   : ب
    . فإن المستمع المنصت ليس مأمورًا بقراءة الزيادة  .  ) أمرنا أن نقرأ بها وما تيسر (   : وقوله  .  ) الكتاب وما زاد

  
يك        : وأيضًا، فقول أبي هريرة ا عل ا أخفين ا أخفي علين ام، وإال      ما ُأْسِمعنا أسمعناآم، وم ه اإلم راد ب ى أن الم ل عل م، دلي

    . فالمأموم ال يسمع أحد قراءته
  

، فصالة المأموم المستمع لقراءة اإلمام فيها قراءة،  ) ال صالة إال بأم القرآن (   : ، وقوله ؟ أفي آل صالة قراءة  : وأما قوله
راءة   اإلمام ضامن لصالته، فصالته في ضمن صالة اإل   : بل األآثرون يقولون ا الق ام، ففيه ون إذا     . م ورهم يقول وجمه

رق    / فلو آانت قراءة اإلمام ال تغني عن  . آان اإلمام أميا لم يقتد به القارئ م يكن ف المأموم شيئًا، بل آل يقرأ لنفسه، ل
ى        ا زاد عل تماع م أمور باس أموم م ات؛ وألن الم ن الواجب ك م ر ذل ن غي زه ع راءة، وعج ن الق زه ع ين عج ب

ام الفاتحة، وهي الفرض        . ليست قراءة واجبةالفاتحة،و راءة اإلم ؤمر باستماع      ؟ فكيف ال يؤمر باالستماع لق وآيف ي
رض تماع الف اع،     ؟ التطوع، دون اس نة واإلجم اب والس ًا بالكت ة واجب ى الفاتح دة عل راءة الزائ تماع للق ان االس وإذا آ
    . فاالستماع لقراءة الفاتحة أوجب

  
ُتواْ     {   : احتجاجك بقول اهللا  : وقيل له  : ثم قال البخاري ُه َوَأنِص َتِمُعوْا َل ْرآُن َفاْس ، أرأيت   ] 204 : األعراف  [   } َوِإَذا ُقِريَء اْلُق

ه    رأ خلف ام أيق ال    ؟ إذا لم يجهر اإلم إن ق ال     : ف ُتواْ    {   : ال، تبطل دعواه؛ ألن اهللا ق ُه َوَأنِص َتِمُعوْا َل ا يستمع ل    .  } َفاْس ا  وإنم م
هُ   {   : يجهر، مع أنا نستعمل قول اهللا تعالى َتِمُعوْا َل ول   } َفاْس د السكتات       : نق ام عن رأ خلف اإلم مرة    . يق ال ُس ي     : ق ان للنب آ

يم     . سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من قراءته  : صلى اهللا عليه وسلم َسْكَتات ن ُخَث ال اب ر      : وق ن جبي   : قلت لسعيد ب
ان إذا أم أحدهم      . فإنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه  . نعم، وإن سمعت قراءته  : قال  ؟ امأقرأ خلف اإلم إن السلف آ

رأ وأنصت   رة     . الناس آبر ثم أنصت، حتى يظن أن من خلفه قرأ بفاتحة الكتاب، ثم ق و هري ال أب ان رسول اهللا     : وق آ
ا  كتة، ق رأ سكت س لم إذا أراد أن يق ه وس ران،  /  : لصلى اهللا علي ن مه ون ب رحمن، وميم د ال ن عب لمة ب و س ان أب وآ

لم  ال صالة   (   : وغيرهم، وسعيد بن جبير، يرون القراءة عند سكوت اإلمام ليكون مقتديا بقول النبي صلى اهللا عليه وس
ول اهللا        . ، فتكون قراءته في السكتة ) إال بفاتحة الكتاب ًا لق ى يكون متبع ام، أنصت، حت الى فإذا قرأ اإلم ِع    {   :  تع ْن ُيِط مَّ

هَ   اَع الّل ْد َأَط وَل َفَق اء [   } الرَُّس ه  ] 80  : النس ِبيِل      {   : ، وقول َر َس ْع َغْي َدي َوَيتَِّب ُه اْلُه يََّن َل ا َتَب ِد َم ن َبْع وَل ِم اِقِق الرَُّس ن ُيَش َوَم
    .  ] 115  : النساء [   } َمِصيًرااْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه َما َتَولَّي َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت 

  
ال الحسن     . إن لم يتم اإلمام أتممنا  : وإذا ترك اإلمام شيئا من حق الصالة، فحق على من خلفه أن يتموا، قال علقمة وق

رأ بالفار    : وقال آخرون من هؤالء     : قال  . أقرأ بالحمد يوم الجمعة  : وسعيد بن جبير وحميد بن هالل ه أن يق ية،  يجزئ س
    . ويجزئه أن يقرأ بآية ينقض آخرهم على أولهم بغير آتاب وال سنة

  
دك      : وقيل له من أباح لك الثناء ـ واإلمام يقرأ ـ بخبر أو قياس وحظر على غيرك الفرض، وهي القراءة، وال خبر عن

رؤو             م يق رون ث ره، يكب ام،وال لغي اء لإلم روا الثن م ي ة ل بهم     وال اتفاق،ألن عدة من أهل المدين دهم في ري ر عن ن فتحي
ن التطوع   ون م ل الواجب أه ن الفرض،فجع ياء م ي أش ذا صنعه ف ع أن ه رددون م ي  / . يت رأ ف م يق ه إذا ل زعمت أن

    . الرآعتين من الظهر أو العصر أو العشاء يجزئه، وإذا لم يقرأ في رآعة من أربع من التطوع، لم يجزئه
  



 

ا  وإذا لم يقرأ في رآعة من المغرب أج  : قلت زأه، وإذا لم يقرأ في رآعة من الوتر لم يجزه، فكأنه يريد أن يجمع بين م
    . فرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو يفرق بين ما جمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  
ذآر   أنه  : أما سكتة النبي صلى اهللا عليه وسلم حين يكبر، فقد بين أبو هريرة في حديثه المتفق على صحته  : قلت آان ي

أمومين   راءة الم ر ويجهر          . فيها دعاء االستفتاح، لم يكن سكوتًا محضًا، ألجل ق ان يكب وثبت في الصحيح أن عمر آ
تفتح في          . بدعاء االستفتاح، يعلمه الناس زاع معروف، هل يس ه ن ذا في وأما احتجاجه على من استفتح حال الجهر، فه

ه   حال الجهر ويتعوذ، أو يستفتح وال يتعوذ إ وذ في ر، وال يتع وال، هي       ؟ ال إذا قرأ، أوال يستفتح حال الجه ة أق ه ثالث في
    . ثالث روايات عن أحمد

  
راءة، من       ه من استماع الق لكن األظهر ما احتج به البخاري، فإن األمر باإلنصات يقتضي اإلنصات عن آل ما يمنع

راءة أوآ     ل اإلنصات للق اء،     / ولكن إذا سكت     . دثناء وقراءة، ودعاء آما ينصت للخطبة، ب ى للثن ام السكتة األول اإلم
راءة             ذه السكتة؛ ألن مقصود الق راءة الفاتحة في ه ى من ق أموم أول تفتاح الم فهنا عند أحمد وأبي حنيفة وغيرهما اس

ي صلى          . تحصل له باستماعه لقراءة اإلمام تفتاحه لنفسه؛ وألن النب ه إال باس اهللا وأما مقصود االستفتاح فال يحصل ل
ولو اشتغل   . عليه وسلم آان يسكت مستفتحًا، وعمر آان يجهر باالستفتاح ليعلمه المأمومين، َفُعِلم أنه مشروع للمأموم

ذا                 أمومون في حال سكوته، وه رأ الم م يكن يسكت ليق لم ل ه وس تفتاح، والنبي صلى اهللا علي ه االس عنه بالقراءة لفات
    . سكوتًا لقراءة المأموم، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك وغيرهممذهب جمهور العلماء ال يستحبون لإلمام 

  
رأ وال     ام أن يق ومن أصحاب أحمد من استحب له السكوت لقراءة المأموم، ومنهم من استحب له في حال سكوت اإلم

    . يستفتح، وهو اختيار أبي بكر الدينوري، وأبي الفرج ابن الجوزي
  

راءة ب   ه الق تحب ل ن اس نهم م ام  وم ر اإلم ال جه ي ح ة ف ات   . الفاتح دي أبوالبرآ اره ج ا اخت ث    . آم ذهب اللي و م وه
    . واألوزاعي وغيرهما

  
ا           رأ ليجمع بينهم تفتح في حال سكوته، ويق ه أن يس راءة دون        . ثم من هؤالء من يستحب ل ه الق نهم من يستحب ل وم

    . السكوت
  

ه حال الجهر    نهم من     : آما أن الذين يكرهون قراءت ه   م ه، وهو        / يستحب ل نهم من يكره ر، وم تفتاح حال الجه االس
    . روايتان عن أحمد، ومذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه في حال سكوته لالستفتاح يستفتح، وهو األظهر

  
ك    تفتاح آمذهب مال ون       : وما ذآره البخاري من أن عدة من أهل المدينة لم يروا االس م يقول ور؛ ألنه   : هو حجة للجمه

تفتح        . اإلمام هنا ال سكوت له، وحينئذ، فإن قرأنا معه، خالفنا الكتاب والسنة ى من يس لكن ما ذآره البخاري حجة عل
أموم، وال يحمل            . حينئذ، فيشتغل باالستفتاح عن استماع القراءة راءة عن الم ام يحمل الق ى أن اإلم وهؤالء نظروا إل
أمور باالستماع واإلنصات، فال يشتغل عن         عنه االستفتاح، لكن هذا إنما يدل على عدم و أموم م راءة، والم جوب الق

ي        أموم، أثن ه الم اء وأدرآ ام يسكت للثن ذلك بثناء، آما ال يشتغل عنه بقراءة، والقراءة أفضل من الثناء، فإن آان اإلم
    . عما أمر به معه، وإن آان ال يسكت، أو أدرك المأموم وهو يقرأ، فهو مأمور باإلنصات واالستماع، فال يعدل

  
د، وإذا        والن في مذهب أحم أموم ق ى الم فإن قيل في وجوب الثناء قوالن في مذهب أحمد، قيل في وجوب القراءة عل

ه ى، لقول اء أول ألن ينهي عن الثن ام، ف راءة اإلم تماع ق راءة الس ُتوْا { /   : نهي عن الق ُه َوَأنِص َتِمُعوْا َل األعراف  [   } َفاْس
    . قضوا، آما ذآره البخاريوإال تنا  ] 204

  
ول             : وأما قول أبي هريرة لم يق ه وس إني سمعت رسول اهللا صلى اهللا علي ا فارسي، ف ال اهللا  (   : اقرأ بها في نفسك ي   : ق

ى آخره    )  .  . قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ال    . إل د يق ك من            : فق ا في ذل القراءة؛ لم ره ب ا أم رة إنم ا هري إن أب
رآن فهي خداج           (   : يلة المذآورة في حديث القسمة، ال لقولهالفض أم الق ا ب رأ فيه م يق ان     ) من صلى صالة ل و آ ه ل ، فإن

ال    . ولم يعلل األمر بحديث القسمة   . صالة المأموم خداجا، إذا لم يقرأ، ألمره بذلك، ألجل ذلك الحديث م إال أن يق   : الله
ءة قسم الصالة، فدل على أنه البد منها في الصالة، إذ لو خلت عنها لم تكن القسمة ذآره توآيدًا، أو ألنه لما قسم القرا

    . وعلى هذا يبقي الحديثان مدلولهما واحد  . موجودة



 

  
اقرأ بها في نفسك، مجمل، فإن أراد ما أراد غيره من القراءة في حال المخافتة، أو سكوت اإلمام، لم يكن ذلك   : وقوله

رأ فأنصتوا   (   : ئك، يؤيد هذا أن أبا هريرة ممن روى قولهمخالفًا؛ لقول أول ه  ) وإذا ق ال صالة إال بفاتحة    (   : ، وروى قول
راءة     .  ) تجزئ فاتحة الكتاب وإذا زاد فهو خير (   : ، وقال ) وما زاد  . الكتاب ومعلوم أن هذا لم يتناول المأموم المستمع لق

ى الفاتحة خيرًا لـه، بـل االستماع واإلنصات خير له، فال يجزم ـ حينئذ ـ بأنه أمره   اإلمام، فإن هذا ال تكون الزيادة عل
    . أن يقرأ حال استماعه لقراءة اإلمام بلفظ مجمل/ 
  

من قرأ   : وروى ابن صالح عن األصفهاني، عن المختار، عن عبد اهللا بن أبي ليلي، عن أبيه، عن على  : قال البخاري
ه من       : قال  . الفطرة خلف اإلمام فقد أخطأ ه، وال أبي وهذا لم يصح؛ ألنه ال يعرف المختار، وال يدري أنه سمع من ابن

    . وحديث الزهري عن عبد اهللا بن أبي رافع عن على أولى وأصح  . على، وال يحتج أهل الحديث بمثله
  

د    . الجهر حديث الزهري بين في أنه أمره بالقراءة في صالة المخافتة، ال في صالة  : قلت وعلى هذا، فيكون إن آان ق
ن عمر       . قال هذا قاله في صالة الجهر، إذا سمع اإلمام، فال منافاة بين القولين ن مسعود، واب آما تقدم مثل ذلك عن اب

    . وغيرهما
  

رأ خلف     : وروى داود بن قيس، عن أبي ِنَجاد ـ رجل من ولد سعد ـ عن سعد      : قال البخاري ذي يق ام   وددت أن ال اإلم
ام    : قال  . في فيه جمر وهذا مرسل، وابن نجاد لم يعرف، وال سمي، وال يجوز ألحد أن يقول في في القارئ خلف اإلم

وهم   ) ال تعذبوا بعذاب اهللا (   : وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم  . جمرة؛ ألن الجمرة من عذاب اهللا ، وال ينبغي ألحد أن يت
ال /  : قال  . عفهذلك على سعد مع إرساله وض د اهللا    : وروى ابن حبان، عن سلمة بن ُآهيل عن إبراهيم ق ال عب وددت   : ق

ا    وه تبن ئ ف ال   . أن الذي يقرأ خلف اإلمام مل راهيم عن األسود،              : ق ن عون عن إب ه اب ه، وخالف ذا مرسل اليحتج ب وه
    . ، وليس هذا من آالم أهل العلم لوجوه ؟ َرْضفا  : وقال

  
    .  ) ال تالعنوا بلعنة اهللا،وال بالنار، وال تعذبوا بعذاب اهللا (   : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  : اأما أحده

  
لم           : والوجه اآلخر ه وس ي صلى اهللا علي واه أصحاب النب ي أن يمأل أف ن الخطاب،      : أنه ال ينبغي ألحد أن يتمن عمر ب

    . وال ترابًا وأبي بن آعب، وحذيفة، ومن ذآرنا رضفا، وال تبنا،
  

ال    . إذا ثبت الخبر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وعن أصحابه، فليس في قول األسود ونحوه حجة    : والوجه الثالث ق
لمة    . ليس أحد بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم إال ويؤخذ من قوله ويترك  : ابن عباس ومجاهد ن س وددت   : وقال حماد ب

    . ملئ فوه سكرًا أن الذي يقرأ خلف اإلمام
  

ال    : قال البخاري ام، فال صالة        (   : وروى عمر بن محمد، عن موسي بن سعد، عن زيد بن ثابت ق رأ خلف اإلم من ق
ه ذا  ) ل ه / ، وال يعرف له ن بعض، وال يصح مثل ماع بعضهم م ناد س ال  . اإلس روة    : ق يَّب، وع ن المس عيد ب ان س وآ

ك،            والشَّْعبي، وعبيد اهللا بن عبد اهللا ز، وَمْكحول، ومال و ُمجَل د، وأب ن محم يح، والقاسم ب و الَمل ر، وأب ن جبي ، ونافع اب
راءة    رون الق ة ي راءة خلف            . وابن عون، وسعيد بن أبي َعُروَب د األنصاري يستحبان الق ن يزي د اهللا ب ان أنس وعب وآ

    . اإلمام
  

ام  أنه سأل زيد   : قد روى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار  : قلت ال   . بن ثابت األنصاري عن القراءة مع اإلم   : فق
راءة مع               . ال قراءة مع اإلمام في شيء اس عن الق انتهي الن ال الزهري ف ا ق ر، آم ه في الجه راءة مع وهذا يتناول الق

    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيما يجهر فيه
  

ال      وأما في صالة المخافتة فال يقال قرأ معه، آما ال يقال أ ا ال يق رأ مع اآلخر، وآم أمومين يق تفتح     : ن أحد الم ه اس إن
    . معه، وتشهد معه، وسبح معه في الرآوع والسجود

  
ام               رأ خلف اإلم ان يق ام، وآ راءة اإلم أموم لق أمر بإنصات الم ان ي ه آ ه بأن ة عن دمت الرواي   . وآذلك ابن مسعود قد تق

وه      /  : الذين نقلوا عنه آاألسودإن آان قاله، أو قول أصحابه   : وعلى هذا فقوله ئ ف ام مل رأ خلف اإلم وددت أن الذي يق



 

ذا هو      تماع، وه َرْضَفا، أو تبنا، أو ترابًا، يتناول من قرأ وهو يسمع اإلمام يقرأ، فترك ما أمر به من اإلنصات واالس
إلمام القراءة، بأن يكون اإلمام أو من ، السيما إذا نازع ا ] وددت أن في فيه جمرًا [   : الذي يتناوله قول سعد إن آان قاله

ه      لم في ه وس ي صلى اهللا علي رآن     (   : يسمع قراءة اإلمام يسمع حسه، فيكون ممن قال النب ازع الق ي أن ا ل ه    )  ؟ م ال في   : وق
ازع        .  ) علمت أن بعضكم خالجنيها (  الج وين ام وينازعه، أو يخ الج اإلم  وآذلك لو قرأ في السر،ورفع صوته بحيث يخ

    . غيره من المأمومين، لكان مسيئًا في ذلك
  

ام في               : وقول حماد بن سلمة وغيره ه خلف اإلم راءة، لقراءت ه الق رأ حيث يستحب ل وه سكرًا، إذا ق ئ ف وددت أنه مل
ـا             : صالة السر، وآذلك ما نقل عن زيــد بن ثابت أنه قال رك م ـن ت اول م ـه ، يتن ـال صـالة ل ام ف رأ خلف اإلم مـن ق

ال  أم ر به، وفعــل ما نهي عنه، فقرأ وهو يسمع قراءة اإلمام، وفي بطالن صالة هذا وجهان في مذهب أحمد، ومن ق
لم       . هـذا مـن السلف مـن صحابي أو تابعي، فقـد يريـد بـه معني صحيحًا ه وس ي صلى اهللا علي ول النب ألن  (   : آما في ق

ـبر      يجلس أحدآم على جمــرة فتخلص إلى جلده فتحــرق  ى ق ـن أن يجلس عل ه م ر ل ـان     .  ) ثيابـــه، خي ذيب اإلنسـ وتع
    . ما نهى اهللا عنه/ بعـذاب في الدنيا أيسـر عليه مـن رآـوب

  
ه، جاز أن       ا نهي اهللا عن فمن اعتقد أن قراءته حال استماع إمامه معصية اهللا ورسوله، ترك بها ما أمره اهللا، وفعل م

ه       ألن يحصل بفيه شيء يؤ  : يقول ا نهي عن ه من أن يفعل م ر ل ال     . ذيه فيمنعه عن المعصية خي د يق ا ق م     : آم لمن تكل
ان         : بكلمة محرمة ذا، لك تاله اهللا به و اب راد ل لو آنت أخرس لكان خيرًا لك، وال يراد بذلك أنا نحن نعذبه بذلك، لكن ي

    . خيرًا له من أن يقع في الذنب
  

ا   .  ) عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة (   : لمتالعنينوقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم ل والواحد من السلف قد يذآر م
اده مع رسول اهللا صلى اهللا          : في الفعل من الوعيد، وإن فعله غيره متأوال، لقول عائشة د أبطل جه ه ق أخبري زيدًا أن

ا    وليس في هذا تالعن بلعنة اهللا، وال بالنار،   . عليه وسلم إال أن يتوب ي بم ي أن يبتل وال تعذيب بعذاب اهللا، بل فيه تمن
ه، ال         . وإن آان فيه أذي له  . يمنعه عن المعصية ور ل أول مغف أن المت ه ب والعالم قد يذآر الوعيد فيما يراه ذنبًا مع علم

راه   يناله الوعيد، لكن يذآر ذلك ليبين أن هذا الفعل مقتضي لهذه العقوبة عنده، فكيف وهو لم يذآر إال ما  ا ي يمنعه عم
    . ذنبًا
  
راءة              : وآذلك قول من قال/ ه من الق اول من فعل من أمر اهللا ب كرا، يتن وه ُس ئ ف ه مل ذا، فمن فعل       . وددت أن ومع ه

اده، وخطؤه    القراءة المنهي عنها معتقدًا أنه مأمور به، أو ترك المأمور به معتقدًا أنه منهي عنه، آان مثابا على اجته
آان العاِلم يقول في الفعل الذي يري أنه واجب أو محرم ما يناسب الوجوب والتحريم، وليس في ذلك مغفور له، وإن 

ة     ا؛ ألن أولئك عام تمني أن يمأل أفواه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال أحدًا من المؤمنين َرْضَفا وال تبن
فلم يتوارد الذم والفعل، وإن قدر أنهما   . ن يقرأ في الجهرما نقل عنهم من القراءة خلف اإلمام في السر،وذم الذامين لم

    . تواردا من السلف، فهو آتواردهما من الخلف
  

دام           ابرهم ق بعض أآ ابر الصحابة ل ول بعض أآ أعظم من ق وحينئذ، فهذا يتكلم باجتهاده، وهذا باجتهاده، وليس ذلك ب
ل    . افقينإنك منافق، تجادل عن المن    : النبي صلى اهللا عليه وسلم ول القائ يس         : وق افق، ول ذا المن ق ه ي أضرب عن دعن

ي      . ذلك بأعظم مما وقع بينهم من التأويل في القتال في الفتن، والدعاء في القنوت باللعن ، وغيره مع ما ثبت عن النب
اب بعض       (   : صلى اهللا عليه وسلم من قوله ارًا يضرب بعضكم رق ه  ) ال ترجعوا بعدي آف لمان    (   : ، وقول إذا التقي المس

ا       / فإذا آان هذا الوعيد يندفع عنهم بالتأويل   .  ) بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ل فيم دفع بالتأوي دماء، فألن ين في ال
    . دون ذلك أولى وأحرى

  
ى الخالف           ذا عل إذا جاز ه ه حرق، ف ه أن ذلك الصديق روى عن مع   وقد ثبت عن على أنه حرق بالنار المرتدين، وآ

    . لم يمتنع أن يغلط بعضهم فيما يراه ذنبًا ومعصية بمثل هذا الكالم  . ثبوت النص بخالفه، ألجل التأويل
  

ومعلوم أن النهي عن القراءة خلف اإلمام في الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، آما أن القراءة خلف  
ابعين وم   ا هو           اإلمام في السر متواترة عن الصحابة والت ًا مم أموم مطلق ى الم راءة عل ل ونفي وجوب الق دهم، ب ن بع

    . معروف عنهم
  



 

ا                : وقد روى البخاري في هذا الكتاب اد ـ وهو الجصاص ـ ثن ا زي ارون، ثن ن ه د ب ر، سمع يزي ن مني حدثنا عبد اهللا ب
ال      ن حصين، ق ران ب لم إال بطهور ورآوع وسجود وراء         : الحسن، حدثني عم و صالة مس ان   ال تزآ ام، وإن آ اإلم

ل    . وحده بفاتحة وآيتين أو ثالث فلم يوجب الفاتحة عليه إذا آان إمامًا، آما أوجب عليه الطهارة والرآوع والسجود، ب
    . أوجبها مع االنفراد

  
ن   حدثنا   : ، وذآر طرقه وما فيه من االختالف، فقال ) ال تقرؤوا خلفي إال بأم القرآن (   : ثم روى البخاري قوله/ شجاع ب

   . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  . الوليد، ثنا النضر، ثنا عكرمة، ثنا عمرو بن سعد
  

    : َوَقاَل شيخ اِإلسالم
  
  األقوال في القراءة خلف اإلمام: فصل  
  

تحباب  ي الوجوب واالس ازعون ف ام متن راءة خلف اإلم ي الق اس ف ي حن  : الن ول أب و ق ا ه ًا، آم ره مطلق ل تك ة، فقي يف
    . وغيره

  
وهو قول ابن حزم، وزاد ال تشرع بغير ذلك   . بل تجب بالفاتحة مطلقا آما هو قول الشافعي في الجديد، وغيره  : وقيل
    . بحال

  
ا ال تجب في صالة           . بل تجب بها في صالة السر فقط، آقوله القديم  : وقيل ى أنه اس عل اع الن واإلمام أحمد ذآر إجم
    . الجهر

  
ة    والجم ام بالفاتح كتات اإلم ي س ر، وف ي صالة الس راءة ف تحب الق ل تس ا، ب ره مطلق ا ال تجب وال تك ى أنه ور عل ه

ا    د، وغيرهم ك، وأحم ا         . وغيرها، آما هو مذهب مال رأ فيه ام سكتات فق م يكن لإلم ا إذا ل راءة، أم      . وأم ره الق فهل تك
/ أنها تكره بالفاتحة وغيرها، واختار طائفة أنها تستحب فمذهب أحمد وجمهور أصحابه   . فيه قوالن  ؟ تستحب بالفاتحة

    : وحجة هذا القول شيئان  . حينئذ بالفاتحة، وهو اختيار جدي، وهو قول الليث، واألوزاعي
  

ا إذا     : أحدهما أن في قراءتها خروًجا من االختالف في وجوبها، فإنه إذا لم يقرأ، ففي صحة صالته خالف، بخالف م
    . وته االستماع حين قراءتها فقطقرأ فإنما يف

  
ادة   : الثاني ه ال            (   : الحديث الذي في السنن حديث عب اب، فإن أم الكت رؤوا إال ب ام ـ فال تق ي ـ أو وراء اإلم تم ورائ إذا آن

ط، ف    : وهؤالء يقولون  . وهو حجة الموجبين  ) صالة لمن لم يقرأ بها ام فق ا في   النهي إنما هو حال استماع قراءة اإلم أم
  . فعلم أنه يستثني الفاتحة حال النهي عن غيرها، وهذا يفيد قراءتها حال استماع الجهر     . غير ذلك، فالقراءة مشروعة

    : ثم هنا ثالثة أقوال
  
    . آما قاله ابن حزم  . إنها واجبة، وإنه ال يقرأ بغيرها بحال  : قيل
  

    . حال الجهر، فال يفيد النهي مطلقًابل هي واجبة، والنهي عن القراءة بغيرها   : وقيل
  

ه   . ال يفيد الوجوب / بل يفيد استثناء قراءتها من النهي، واالستثناء من النهي  : وقيل رأ       (   : وقول م يق ه ال صالة لمن ل فإن
ا في الصالة     ) بها أموم، وإن ل            . ، تعليل بوجوب قراءته ذه الحال للم تثني في ه ًا اقتضي أن تس ا رآن إن آونه م تكن  ف

ال      ه يق ا آخرون فإن ام به ى      : مفروضة عليه، آفرائض الكفايات إذا قام بها طائفة سقط بها الفرض ثم ق هي فرض عل
رة          : الكفاية، وإن آان لهم إسقاطها بفعل الغير؛ ولهذا يقال ا فرض، وإن فعلت م ات النهي؛ ألنه الجنازة تفعل في أوق

    . ي حق هؤالء، وإن آان لهم إسقاطها بفعل الغيرثانية في أصح الوجهين؛ ألنها تفعل فرضًا ف
  

ي     . وقراءة الفاتحـة هي رآن، وللمأموم أن يجتزئ بقراءة إمامه، وله أن يسقطها بنفسه وهـذا آما في صدقة الفطر الت
داء، أو تحمالً     زوج ابت ى ال ين    ؟ يتحملها اإلنسان عن غيره، آصدقة الزوجة، فإنها هل تجب عل ى وجه   : ماأصحه   : عل



 

ا،          زوج بإخراجه زم ال ين أن تل ا، وب ين أن تخرجه ـيرة ب ـة مخ أنها تحمل، فلو أخرجتها الزوجـة لجاز، فتكـون الزوج
ان      ذلك اإلخراج، لك ـد ب م تعت ـو يتحمل           . فلو أخرجـها الزوج ثم أخرجتها هي، ول راءة، وه ـن ق ه م د ل ام الب لكن اإلم

أموم ـراءة عن الم دة ت  . الق القراءة الواح روض  ف ائر ف ن، آس ـه فحس ـن نفس ـو ع رأ ه ه، وإن ق ه وعن جزي عن إمام
    . الكفايات، لكن هذا فرض عين على األئمة

  
الى            / ه تع تهم قول ور، فحج م الجمه ًا، وه ام مطلق راءة اإلم راءة في حال استماع ق ِرىَء   {   : وأما الذين آرهوا الق َوِإَذا ُق

م         ] 204  : األعراف [   } َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا رأ وهو يستمع، فل ًا، ومن ق ، فأمر باإلنصات مطلق
    . ينصت

  
    : ومن أجاب عن هذا بأن اآلية مخصوصة بغير حال قراءة الفاتحة، فجوابه من وجوه

  
ا نزلت في الصالة وفي ا        : أحدها  ى أنه اس عل اع الن د من إجم ام أحم ره اإلم ا ذآ ه م ذلك قول ة، وآ رأ  (   : لخطب وإذا ق

    .  ) فأنصتوا
  

ا        : وأيضًا ى دعائه ؤمن عل ذا ي ارئ؛ وله ال   . فالمستمع للفاتحة هو آالق ه        (   : وق أمنوا، فمن وافق تأمين ارئ ف ن الق إذا أمَّ
و م    .  ) تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه ام،    وأما اإلنصات المأمور به حال قراءة اإلمام، فه ة لإلم اب المتابع ن ب

رك              ا باإلنصات، وت أمور به ة الم رك المتابع رأ الفاتحة ت راءة، وإذا ق ه، أي بمقصود الق أمور ب فهو فاعل لالتباع الم
ا         ي حصل المقصود منه ة الت راءة الفاتح رين إال بق ذين األم ن ه تض ع م يع رآن، ول ي الق ه ف أمور ب اإلنصات الم

ا باستماعه قراءة اإلمام، وتأمينه ع م                . ليه ذا الواجب، ول ه ه دل، ففات ر ب ى غي ه إل أمور ب رك اإلنصات الم د ت ان ق وآ
ه  ا حصل مقصوده بدون ه إال م ه إذا دار   . يعتض عن وم أن ه يتضمن  / ومعل ى وج رين عل د أم ت أح ين تفوي ر ب األم

    . تحصيل أحدهما، آان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه
  
أموم    وأي رأ الم ر الفاتحة أن يق ا اتفق المسلمون      . ضًا، فلو لم يكن المستمع آالقارئ، لكان المستحب حال جهره بغي فلم

راءة      ه مقصود الق ه يحصل ل م أن رأ، عل تمع وال يق تحبة أن يس راءة المس ماع الق ال س أموم ح روع للم ى أن المش عل
و     ل أوجب تالوة، ب ه ال راءة المستحبة     باالستماع، وإال آان المشروع في حق ه اإلنصات حال الق فاإلنصات حال     . ا علي

ه إال    . القراءة الواجبة أولى وأما الحديث، فقد طعن فيه اإلمام أحمد وغيره، ولفظ الحديث الذي في الصحيحين ليس في
    . قول مطلق

  
ه ق        وم، فإن ه عم يس في ك أن لفظه ل ال  وأيضا، فإن صح حمل على اإلمام الذي له سكتات، يقرر ذل ه ق إذا  (   : د روي أن

فالنبي صلى اهللا عليه وسلم آان   . ، وهذا استثناء من النهي لهم عن القراءة خلفه ) آنتم ورائي فال تقرؤوا إال بأم الكتاب
آما ثبت سكوته بين التكبير والقراءة بحديث أبي هريرة المتفق عليه   . له سكتتان، آما روي ذلك َسمرة وأبي بن آعب

رأ بعضها في          في الصحيح راءة الفاتحة، فكيف إذا ق ه ق ين، والدعاء الذي روى أبو هريرة في هذا السكوت يمكن في
، دليل على أنه  ) إذا آنتم ورائي فال تقرؤوا إال بأم القرآن (   : فحينئذ، ال يكون في قوله  . سكتة، وبعضها في سكتة أخري

    . يقرأ بها في حال الجهر
  
ا في    فإن هذا استثناء من ا/ لنهي فال يفيد إال اإلذن المطلق، بمعني أنهم ليسوا منهيين عن القراءة بها، ال يمكن قراءته

    . حال سكتاته
  

ه إذا أمكن أن            ـا، ويسلمون أن ـة وغيره رأ بالفاتح ـه في صـالة السـر يق يؤيـد هـذا أن جمهور المنازعـين يسلمون أن
ذا   يقرأ بما زاد على الفاتحة في سكتات اإلمام قر أ، وأن البعيد الذي ال يسمع يقرأ بالفاتحة، وبما زاد، فحينئذ، يكون ه
    . واستثناء قراءة الفاتحة إلمكان قراءتها في سكتاته  . النهي خاصًا فيمن صلى خلفه في صالة الجهر

  
ن الصامت أن    ادة ب رسول   يبين هذا أن لفظ الحديث في الصحيحين من رواية الزهري عن محمود بن الربيع عن عب

ة    .  ) ال صالة لمن لم يقرأ بأم القرآن (   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اب   (   : وفي رواي ا      .  ) بفاتحة الكت ادة فرواه ا الزي وأم
رأ رسول اهللا صلى اهللا            : عن عبادة بن الصامت، قال لم في صالة الفجر، فق ه وس آنا خلف رسول اهللا صلى اهللا علي

ال   . نعم، يا رسول اهللا  : ، قلنا ) لعلكم تقرؤون خلف إمامكم (   : القراءة، فلما فرغ قال عليه وسلم فثقلت عليه وا   (   : ق ال تفعل



 

ال    : رواه أبو داود والترمذي، وقال  .  ) إال بفاتحة الكتاب، فإنه ال صالة لمن لم يقرأ بها دارقطني، وق   : حديث حسن، وال
    . إسناده حسن

  
ادة ب   / ال  ورواها عن عب ا              : ن الصامت ق ي يجهر فيه لم بعض الصلوات الت ه وس ا رسول اهللا صلى اهللا علي صلى بن

راءة    ه الق ال        . بالقراءة، فالتبست علي ه، وق ا بوجه ل علين ا انصرف أقب القراءة     (   : فلم رؤون إذا جهرت ب ال    )  ؟ هل تق فق
القراءة      ما لي أنازع  : فال، وأنا أقول (   : إنا لنصنع ذلك، قال  : بعضنا رآن إذا جهرت ب القرآن، فال تقرؤوا بشيء من الق

ال يجوز صالة ال يقرأ الرجل فيها فاتحة  (   : وله أيضًا  . رواه أبو داود، واللفظ له والنسائي والدارقطني  .  ) إال بأم القرآن
    . إسناد حسن، ورجاله آلهم ثقات  : وقال  ) الكتاب

  
ي    ان أن النب م      ففي هذا الحديث بي م يكن يعل لم ل ه وس رؤون وراءه بشيء أم ال     : صلى اهللا علي و      ؟ هل يق ه ل وم أن ومعل

ك         ين ذل و ب آانت القراءة واجبة على المأموم، لكان قد أمرهم بذلك، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز، ول
ى ا   اج إل تفهامه لهم لفعله عامتهم، لم يكن يفعله الواحد أو االثنان منهم، ولم يكن يحت م يوجب         . س ه ل ى أن ل عل ذا دلي فه

اس         ا ذآر من التب اب، وم ر أم الكت راءة بغي عليهم قراءة خلفه حال الجهر، ثم إنه لما علم أنهم يقرؤون، نهاهم عن الق
ا يوجب           إن م رين، ف ة لألم ة متناول ا، فالعل ان بالفاتحة أو غيره القراءة عليه تكون بالقراءة معه حال الجهر، سواء آ

    . قراءة والتباهسا على اإلمام منهي عنهثقل ال
  
ى       / راءة عل ون الق ة، أو مستحبة، فيثقل ام واجب وهذا يفعله آثير من المؤتمين الذين يرون قراءة الفاتحة حال جهر اإلم

ام،   اإلمام، ويلبسونها عليه، ويلبسون على من يقاربهم اإلصغاء واالستماع الذي أمروا به، فيفوتون مقصود جهر اإلم
    . قصود استماع المأموموم
  

ره ال لمن يستمع، فال         نفس جه ه ف رؤون خلف ومعلوم أن مثل هذا يكون مكروها، ثم إذا فرض أن جميع المأمومين يق
ال    .  ) إذا أمن فأمنوا (   : يكون فيه فائدة لقوله نهم، إال أن يق   : ويكونون قد أمنوا على قرآن لم يستمعوه، وال استمعه أحد م

فعلم   . يجب على اإلمام بقدر ما يقرؤون، وهم ال يوجبون السكوت الذي يسع قدر القراءة، وإنما يستحبونه إن السكوت
ام أن               ى اإلم ة، لوجب عل أموم واجب ى الم راءة عل و آانت الق ه، ول راءة في أن استحباب السكوت يناسب استحباب الق

    . أوجب السكوت ألجل قراءة المأموميسكت بقدرها سكوتًا فيه ذآر، أو سكوتًا محضا، وال أعلم أحدا 
  

ال            ي موسي ق ـلم عن أب ا في صحيح مس ام، آم ـراءة اإلم ـال ق إن رسول اهللا    : يحقـق ذلك أنه قد أوجـب اإلنصات ح
ال          ا صالتنا، فق نتنا، وعلمن ا س ين لن ا، فب لم خطبن ه وس ر         (   : صلى اهللا علي إذا آب ؤمكم أحدآم، ف م لي وا صفوفكم، ث أقيم

لم   / قال رسول اهللا    : ورواه من حديث أبي هريرة ـ أيضًا ـ قال    .  ) ذا قرأ فأنصتوافكبروا، وإ ه وس ا   (   : صلى اهللا علي إنم
رأ فأنصتوا   ن ماجه، والنسائي        .  ) جعل اإلمام ليؤتم به فإذا آبر فكبروا وإذا ق و داود، واب د، وأب ام أحم ل    . رواه اإلم قي

ال   ) إذا قرأ فأنصتوا (   : هو صحيح، يعني حديث أبي هريرة  : لمسلم بن الحجاج دي صحيح    : ق ه    . عن ل ل م ال تضعه    : قي ل
ي    . ليس آل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا  : ـ يعني في آتابه ـ قال    ؟ هاهنا إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه، يعن

لم  من طريق أبي هريرة لم يجمع عليها، وأجمع عليها من رواية أبي موسي، ورواه م    . ا من طريق أبي موسي مس ول
    . يروها مسلم من طريق أبي هريرة

  
ـراءة               ا بالق لم انصرف من صالة جهر فيه ه وس رة أن رسول اهللا صلى اهللا علي ي هري وعن ابن أآيمة الليثي عن أب

رآن      : ني أقولإ (   : قال  . نعم، يا رسول اهللا  : ـ يعني أحدًا منا آنًفا ـ قال رجل    )  ؟ هل قرأ (   : فقال ازع الق ي أن ا ل انتهي    )  ؟ م ف
القراءة من الصالة حين                  لم ب ه وس ي صلى اهللا علي ه النب ا جهر في لم، فيم ه وس ه صلى اهللا علي راءة مع الناس عن الق

ال        . سمعوا ذلك منه صلى اهللا عليه وسلم ذي، وق ائي، والترم ن ماجه، والنس و داود واب   . حديث حسن    : رواه أحمد وأب
ه  قال  ال قول ى آخره        : أبو داود سمعت محمد بن يحيي بن فارس ق راءة، إل اس عن الق انتهي الن ول الزهري،      . ف من ق

ذا الحديث          : وروي البخاري نحو ذلك، فقد قال البيهقي م يحدث إال به ة رجل مجهول ل م يحدث    / ابن ُأَآيَم وحده، ول
    : عنه غير الزهري، وجواب ذلك من وجوه

  
ة      : قد قال فيه أبو حاتم الرازيأنه   : أحدها اتم هو في الغاي وحكى عن     . صحيح الحديث، حديثه مقبول، وتزآية أبي ح

روي عنه الزهري، وسعيد بن أبي هالل، وابن ابنه عمرو بن مسلم بن عمارة بن ُأَآيَمة بن   : أبي حاتم الُبستي أنه قال
    . عمر



 

  
رؤوا خلف      . يَمة إال ما في حديث عبادة الذي اعتمده البيهقي، ونحوهليس في حديث ابن ُأَآ  : أن يقال  : الثاني م ق من أنه

    .  ) ما لي أنازع القرآن (   : وأنه قال  . النبي صلى اهللا عليه وسلم
  

ذي      : الثالث ه، وأن الحديث ال إن حديث ابن ُأَآيَمة رواه أهل السنن األربعة، فإذا آان هذا الحديث هو مسلم بصحة متن
ه من    اح تج به والذي احتج به منازعوه قد اتفقا على هذه الرواية، آان ما اتفقا عليه معموال به باالتفاق، وما في حديث

ادة المختلف          ة، وآانت الزي ا األئم الزيادة قد انفرد بها من ذلك الطريق، ولم يروها إال بعض أهل السنن، وطعن فيه
    . فيها أحق بالقدح في األصل المتفق على روايته

  
ه بسنة رسول      : وأما قوله فانتهي الناس، فهذا إذا آان من آالم الزهري آان تابعًا، فإن الزهري أعلم التابعين في زمن

ي صلى اهللا    / اهللا  صلى اهللا عليه وسلم، وهذه المسألة مما تتوفر الدواعي والهمم على نقل ما آان يفعل فيها خلف النب
راءة            عليه وسلم، ليس ذلك مما ينفرد به  وا الق م ترآ ى أنه ة عل ذا من أحسن األدل ان، فجزم الزهري به الواحد واالثن

م يستثن فاتحة     ) وإذا قرأ فأنصتوا  (   : خلفه حال الجهر بعد ما آانوا يفعلونه، وهذا يؤيد ما تقدم ذآره، ويوافق قوله ، ول
ا   . وال غيرها ائر        وتحقق أن تلك الزيادة إما ضعيفة األصل، أو لم يحفظ راويه ا يوافق س ان مم ا آ ا، وأن معناه لفظه

    . واهللا أعلم  . الروايات، وإال فال يمكن تغيير األصول الكلية الثابتة في الكتاب والسنة في هذا األمر المحتمل
  

لم       : وتمام القول في ذلك يتضح بما رواه مسلم في صحيحه عن عمـران بن حصين  ه وس أن رسول اهللا صلى اهللا علي
رأ  (   : ، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اســم ربك األعلى، فلما انصرف قالصلى الظهر ارئ   ( أو   )  ؟ أيكم ق م الق ال    )  ؟ أيك ق

ادة    .  ) قد ظننت أن بعضكم خالجنيها (   : أنــا، فقــال  : رجل ففي هذا الحديث أن منهم من قــرأ خلفه في صالة الســر بزي
ى الفاتحة في صالة              على الفاتحة، ومع ذلك لم ينههم  ادة عل ه بالزي راءة خلف ى الق م عل ه له رار من ك إق ك، وذل عن ذل

    . السر، خالفا لمن قال ال يقرأ خلفه بحال، أو ال يقرأ بزيادة على الفاتحة
  

ع  القراءة،وإنما يفهم منه، أنه ال ينبغي للمأموم أن ي/ ليس فيه نهي عن أصل  ) قد ظننت أن بعضكم خالجنيها (  : وقوله رف
ام         د يفعل اإلم ا ق أمومين، وآم ا يفعل بعض الم ادة      . حسه بحيث يخالج اإلمام، آم و قت ال أب ا ق ة      : آم ان يسمعنا اآلي آ

    . أحيانا
  

ا       : وفيه ـ أيضًا ـ   ه في السر، ال بالفاتحة، وال غيره م        . دليل على أنه لم يأمرهم بالقراءة خلف ذلك ل رهم ب ان أم و آ إذ ل
ال     ينكر القراءة خلفه، ل ق ة، ب رأ   (   : وهو لم ينكر قراءة سورة معين م ق ارئ   (   : أو  )  ؟ أيك م الق وم في      )  ؟ أيك ل من المعل ، ب

أموم في السر، ال               ى الم راءة عل ه ال تجب الق ى أن دل عل ذا ي د الفاتحة، فه العادة أن القارئ خلفه لم يقرأ بسبح إال بع
    . بالفاتحة وال غيرها

  
أبي بكر لما استخلفه النبي صلى اهللا عليه وسلم في الصالة حين ذهب يصلح بين بني عمرو  آما يدل على ذلك حديث

بن عوف، ثم رجع يقرأ من حيث انتهي أبو بكر، وآما في حديث أبي بكرة الذي رواه البخاري في صحيحه لما رآع  
د زادك اهللا (   : دون الصف، ثم دخل في الصالة، وقال له النبي صلى اهللا عليه وسلم راءة      .  )  حرصا وال تع و آانت ق ول

ه         . الفاتحة فرضًا على المأموم مطلقًا لم تسقط بسبق، وال جهل    ال ل ي المسيء في صالته ق ا أن األعراب ارجع   (   : آم
    . ، وأمر الذي صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصالة ) فصل فإنك لم تصل

  
يمنع أن يكون للمأموم أن يقرأ فيأتي هو بالكمال في ذلك، فإن ذلك خير  وأيضاًً، فتحمل اإلمام القراءة عن المأموم ال/

ذي ال        رآن أفضل من الساآت ال ارئ للق من السكوت الذي ال استماع معه، وهذا أمر معلوم متيقن من الشريعة أن الق
م  (  أقول من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني ال (   : يستمع قراءة غيره، وهو داخل في قوله حرف،    ) ال

ه أصال،            .  ) ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف ه اهللا ورسوله ال وجه ل ذي يحب ذا العمل الصالح ال فكراهة ه
    . وهذا بخالف المستمع فإن استماعه يقوم مقام قراءته

  
روه   ا أمر استح ات إما أمر إيجاب، وإمودليل ذلك اتفاقهم على أنه مأمور حال القراءة المستحبة باإلنص ه مك باب، وأن

لم يكن مأمورًا باإلنصات منهيًا عن القراءة، فإن   : لهم القراءة حال االستماع، فلوال أن االستماع آالقراءة، بل وأفضل
    . اهللا ال يأمر باألدنى وينهى عن األفضل



 

  
رآن فال تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت ب (   : ومما يؤيد ذلك قوله في حديث عبادة اهم     .  ) القراءة، إال بأم الق ا نه فإنم

ا جهر         : عن القراءة إذا جهر، وآذلك قول الزهري لم فيم ه وس فانتهي الناس عن القراءة مع رسول اهللا صلى اهللا علي
    . فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حين سمعوا ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  
امكم    (   : قال  . لق في اللفـظ اآلخروهـذا المفسـر يقيـد المط/ رؤون خلف إم ا   )  ؟ تق ـال    : قلن م، ق وا إال بفاتحة     (   : نع فال تفعل

ال      . يعني في الجهر  ) الكتاب رؤون خلف      : ويبين ـ أيضًا ـ ما رواه أحمد في المسـند عن عبد اهللا بن مسعود ق انوا يق آ
ـرآن   خلطتم  (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال ى الق ع            .  ) عل ـر، أو في صـالة سـر رف ـون في صـالة جه ذا ال يك فه

ه     ـط علي ام، وال يخل المأموم فيها صـوته حتى سمعـه اإلمـام، وإال فالمأموم الذي يقرأ سرًا في نفسه ال يخلط على اإلم
د      اإلمـام، بخالف المأموم الذي يقرأ حال قراءة اإلمام، فإن اإلمام قطعًا يخلط عليه، ـن يعي ـومين م ـن المأم حتى أن م

    . الفاتحة مرات ألن صوت اإلمام يشغله قطعًا
  

ره   بل إذا آان النبي صلى اهللا عليه وسلم قد جعل المأموم يخلط عليه ويلبس ويخالج اإلمام، فكيف باإلمام في حال جه
ان أ       ه إذا جهر وحده آ ر؛ ألن ه       مع المأموم، والمأموم يلبس على المأموم حال الجه ل علي ه، ويثق بس علي ي حس يل دن

    . القراءة، فإن لم تكن األصوات هادئة هدوءًا تاما، وإال ثقلت عليه القراءة ولبس عليه، وهذا أمر محسوس
  

ى من يشوش           أدني حس، وينكرون عل اء والتصدية يشوشون ب   . ولهذا تجد الذين يشهدون سماع القصائد سماع المك
ة، فإنه يشوش عليه بأدني حس، فكيف من يقرأ في الصالة، ولو قرأ قارئ خارج  وآذلك من قرأ القرآن خارج الصال

ل       ه، ب م ال ينصتون ل ه    / الصالة على جماعة وه رؤون ألنفسهم لتشوش علي ة السمعية والقياسية        . يق ين باألدل د تب فق
    . القول المعتدل في هذه المسألة، واهللا أعلم

  
لباب تبين الصواب، فعن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع واألثار المروية عن الصحابة في هذا ا

الم      . رواه مسلم  . ال قراءة مع اإلمام في شيء  : فقال  . اإلمام نة، وهو ع ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالس
    . ال قراءة مع اإلمام في شيء أهل المدينة، فلو آانت القراءة بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة، لم يقل

  
ذا،              . مع اإلمام، إنما يتناول من قرأ معه حال الجهر    : وقوله ذا مع ه ذا، وال ه رأ مع ه ذا يق ة فال ه ا حال المخافت فأم

    . وآالم زيد هذا ينفي اإليجاب واالستحباب، ويثبت النهي والكراهة
  

م يصل؛ إال وراء           : وعن وهب بن َآيَسان أنه سمع جابر بن عبد اهللا يقول رآن فل أم الق ا ب رأ فيه م يق ة ل من صلى رآع
ك ـ      . رواه مالك في الموطأ  . اإلمام ة، وروي مال وجابر آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وهو من أعيان تلك الطبق

ام   / لى أحدآم  إذا ص   : يقول  ؟ هل يقرأ أحد خلف اإلمام  : أيضًا ـ عن نافع عن عبد اهللا ابن عمر آان إذا سئل  خلف اإلم
م         : قال  . فحسبه قراءة اإلمام، وإذا صلى وحده، فليقرأ ن عمر من أعل ام، واب وآان عبد اهللا بن عمر ال يقرأ خلف اإلم

    . الناس بالسنة، وأتبعهم لها
  

ل    ه وس و    ولو آانت القراءة واجبة على المأموم، لكان هذا من العلم العام الذي بينه النبي صلى اهللا علي ًا، ول ًا عام م بيان
ى           ر، حت ن عم ى اب ذا الواجب عل ل ه م يخف مث بين ذلك لهم لكانوا يعملون به عمًال عامًا، ولكان ذلك في الصحابة ل
د              ذا ق إن ه ا يكون مستحبًا، ف ًا، بخالف م ا عام ين بيان د ب يترآه مع آونه واجبًا عام الوجوب على عامة المصلين، ق

    . يخفى
  

ي  ي عن أب ال وروي البيهق ام، فق راءة خلف اإلم ن مسعود عن الق ل أن رجال سأل اب ي   : وائ إن ف رآن، ف أنصت للق
ام  يكفيك ذاك اإلم غال، وس ل         . الصالة لش ام؛ ألج ف اإلم راءة خل ن الق اه ع ا نه ه إنم ين أن ذا يب عود ه ن مس ول اب فق

ا في صالة السر، وحال ال          . اإلنصات تمعًا آم م يكن مس ذ ـ ال        . سكتات واالشتغال به لم ينهه إذا ل أموم ـ حينئ إن الم ف
وهذا حجة على من خالف ابن مسعود من الكوفيين، ومبين لما رواه عن النبي صلى   . يكون منصتًا وال مشتغال بشيء

    . اهللا عليه وسلم آما تقدم
  
زاع،   / ال ن ت ب ابر فثاب ى ج وف عل ا الموق ندا، ومرسال، فأم د روي مرفوعا،ومس دم ق ذي تق ابر ال ذلك وحديث ج وآ



 

ال      . المرسل ثابت بال نزاع ه ق لم أن ه وس ه     (   : من رواية األئمة عن عبد اهللا بن شداد عن النبي صلى اهللا علي ان ل من آ
د اهللا        . وأما المسند فتكلم فيه  .  ) إمام فقراءة اإلمام له قراءة ن عب ابر ب ي، عن ج ابر الِجْعِف   . رواه ابن ماجه من حديث ج

يس بشيء     : وقال ابن معين  . به أيوب، وزائدة، ووثقه الثوري وسعيدوجابر الِجْعِفي آذ ة، ل   . ال يكتب حديثه، وال آرام
ال     . متروك  : وقال النسائي ه ق د أن ه           : وروي أبو داود عن أحم ه لرأي م في ا تكل ه، إنم ابر لحديث تكلم في ج م ي و     . ل ال أب ق

ا     ) اءة اإلمام له قراءةفقر (   : ليس عندي بالقوي من حديثه، قوله  : داود راءة، آم أموم الق ، ال تدل على أنه ال يستحب للم
ه      إن قول وفيين، ف ه من الك راءة     (   : احتج بذلك من احتج ب ه ق ام ل راءة اإلم ذلك، وأن       ) ق زئ ب ه أن يجت ى أن ل ل عل ، دلي

ه أن  ره،      الواجب يسقط عنه بذلك، ال يدل على أنه ليس له أن يقرأ آما في مواضع آثيرة، ول يسقط الواجب بفعل غي
    . وأقصي ما يقدر أن يكون هو آأنه قد قرأ  . وآذلك المستحب  . وله أن يفعله هو بنفسه

  
م  رة، ل د م ا العب تحبها، إذا فعله ا ومس ار الصالة واجبه م إن أذآ ة لغرض / ث رة ثاني ا م ي محله ا ف ه أن يفعله ره ل يك

ه و        ي صلى اهللا علي د ثبت عن النب ه ق ول    صحيح، مع أن ان يق ه آ لم أن ر       (   : س رًا، اهللا أآب ر آبي رًا، اهللا أآب ر آبي اهللا أآب
رًا ه    .  ) آبي ا ردد قول دة، آم ة الواح ردد اآلي لم ي ه وس ي صلى اهللا علي ان النب اُدَك {   : وآ ِإنَُّهْم ِعَب ذِّْبُهْم َف دة [   } ِإن ُتَع   : المائ
    .  على محمد النبي وآله وسلمآخر ما وجد، والحمد للَّه وحده، وصلى اهللا  .  ] 118

  
    : َوَقال أيضًا

  
   القراءة خلف اإلمام: فصل  
  

    . فالناس فيها طرفان، ووسط  : وأما القراءة خلف اإلمام
  

ذا هو     : منهم من يكره القراءة خلف اإلمام، حتى يبلغ بها بعضهم إلى التحريم، سواء في ذلك صالة السر والجهر، وه
    . آأصحاب أبي حنيفة  : الكوفة، ومن اتبعهمالغالب على أهل 

  
ولي               : ومنهم د من ق ذا هو الجدي رأ، وه ام يق راءة الفاتحة، وإن سمع اإلم ى يوجب ق من يؤآد القراءة خلف اإلمام حت

    . الشافعي، وقول طائفة معه
  

ر، وال       : ومنهم ام في صالة الجه ام    من يأمر بالقراءة في صالة السر، وفي حال سكتات اإلم ذي ال يسمع اإلم د ال   . بعي
تالوة  ام ال تماع مق ة لالس ه؛ إقام راءة إمام ه باإلنصات لق ام فيأمرون راءة اإلم ذي يسمع ق ا القريب ال ول   . وأم ذا ق وه

ه    . من فقهاء األمصار، وفقهاء اآلثار/ آمالك، وأحمد، وغيرهم،  : الجمهور وعليه يدل عمل أآثر الصحابة، وتتفق علي
    . أآثر األحاديث

  
  ؟ أم آل واحد منهما يصلى لنفسه   ؟ هل هي مبنية على صالة اإلمام  : وهذا االختالف شبيه باختالفهم في صالة المأموم

أموم             . آما تقدم التنبيه عليه ى الم ادة عل ه يوجب اإلع ى أن ًا، حت ا مطلق ة عليه ا، ومبني فأصل أبي حنيفة أنها داخلة فيه
نة؛          : وأصل الشافعي  . حيث وجبت اإلعادة على اإلمام ه ال في فرض وال س وم مقام أن آل رجل يصلي لنفسه، ال يق

تثناة،          ام، إال في مواضع مس نقص صالة اإلم ولهذا أمر المأموم بالتسميع، وأوجب عليه القراءة، ولم يبطل صالته ب
ارئ خلف األمي،    وإب  . آتحمل اإلمام عن المأموم سجود السهو، وتحمل القراءة إذا آان المأموم مسبوقًا طال صالة الق

ر،    . فإنها مبنية عليها من وجه دون وجه  : وأما مالك وأحمد  . ونحو ذلك آما ذآرناه من االستماع للقراءة في حال الجه
ا دلت     : والمشارآة في حال المخافتة، وال يقول المأموم عندهما سمع اهللا لمن حمده، بل يحمد جوابًا لتسميع اإلمام، آم

    . فيما يعذران فيه، دون ما ال يعذران، آما تقدم في اإلمامة  . لنصوص الصحيحة، وهي مبنية عليهاعليه ا
  

    ؟ هل عليه إثم في ذلك، أم ال  : وإذا قرأ خلف اإلمام  ؟ جائزة أم ال  : عن قراءة المؤتم خلف اإلمام  : وسئل
  

    : فأجاب
  

د األ     ا أفضل في حق              القراءة خلف اإلمام في الصالة ال تبطل عن اء أيم ازع العلم يهم ـ لكن تن ة ـ رضوان اهللا عل ئم
    ؟ المأموم



 

  
رتين      : أن األفضل له أن يقرأ في حال سكوت اإلمام  : فمذهب مالك والشافعي وأحمد ر، والعصر، واألخي آصالة الظه

أن األفضل أال يقرأ خلفه   : ةومذهب أبي حنيف  . من المغرب والعشاء، وآذلك يقرأ في صالة الجهر إذا لم يسمع قراءته
    . بحال، والسلف ـ رضوان اهللا عليهم من الصحابة والتابعين ـ منهم من آان يقرأ، ومنهم من آان ال يقرأ خلف اإلمام

  
ك         ة، ومال ي حنيف ذا مذهب أب رأ بحال، وه وأما إذا سمع المأموم قراءة اإلمام، فجمهور العلماء على أنه يستمع وال يق

رأ حال الجهر بالفاتحة خاصة، ومذهب            . هموأحمد، وغير ه يق ره من     / ومذهب الشافعي أن األوزاعي وغي ة آ طائف
    . الشاميين يقرأها استحبابًا، وهو اختيار جدنا

  
ي حال    رأ ف ي حال السر، وال يق رأ ف ة، فيق ر، وحال المخافت ين حال الجه رق ب اء هو الف ور العلم ه جمه ذي علي وال

و  دل األق ذا أع ر، وه الالجه الى ق ونَ   {   : ال؛ ألن اهللا تع ْم ُتْرَحُم ُتوْا َلَعلَُّك ُه َوَأنِص َتِمُعوْا َل ْرآُن َفاْس ِرىَء اْلُق   } َوِإَذا ُق
ه            ] 204 : األعراف [  ذي ال استماع مع ر من السكوت ال راءة خي إن الق رأ ف   . ، فإذا قرأ اإلمام فليستمع، وإذا سكت، فليق

شر حسنات، آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم، فال يفوت هذا األجر بال فائدة، بل ومن قرأ القرآن، فله بكل حرف ع
    . واهللا ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم  . يكون إما مستمعًا، وإما قارئًا

  
    ؟ عما تدرك به الجمعة والجماعة  : وسئل

  
    : فأجاب

  
    : اختلف الفقهاء فيما تدرك به الجمعة والجماعة على ثالثة أقوال

  
وأحمد في إحدي الروايتين عنه اختارها جماعة من أصحابه، / أنهما ال يدرآان إال برآعة، وهو مذهب مالك،   : أحدها

    . وهو وجه في مذهب الشافعي، واختاره بعض أصحابه أيضًا ـ آأبي المحاسن الرياني، وغيره
  

    . أنهما يدرآان بتكبيرة، وهو مذهب أبي حنيفة  : والقول الثاني
  

ث  ول الثال ذهب           : والق ن م هور م و المش ول ه ذا الق رة، وه درك بتكبي ة ت ة، والجماع درك إال برآع ة ال ت أن الجمع
    : والصحيح هو القول األول؛ لوجوه  . الشافعي، وأحمد

  
دها ة،       : أح ة، وال الجماع ي الجمع ت، وال ف ي الوق ام، ال ف ن األحك يئًا م ارع ش ه الش ق ب م يعل رة ل در التكبي وال أن ق
    . فهو وصف ملغي في نظر الشارع، فال يجوز اعتباره  . غيرها

  
ار         : الثاني ره، واعتب ا اعتب اء لم التكبيرة إلغ ا ب أن النبي صلى اهللا عليه وسلم إنما علق األحكام بإدراك الرآعة، فتعليقه

ال    فف  . لما ألغاه، وآل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه الرآعة، وعلق اإلدراك بها في الوقت رة ق ي هري   : ي الصحيحين عن أب
الشمس، فليتم صالته، / إذا أدرك أحدآم رآعة من صالة العصر قبل أن تغرب  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

    .  ) وإذا أدرك رآعة من صالة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فليتم صالته
  

ه   ا في اللفظ اآلخر        ،  ) إذا أدرك أحدآم سجدة   (   : وأما ما في بعض طرق ة، آم ة التام ا الرآع المراد به ة    . ف وألن الرآع
ذا الحديث     . سجدة  : وباسم السجود فيقال  . رآعة  : التامة تسمي باسم الرآوع، فيقال وهذا آثير في ألفاظ الحديث، مثل ه

    . وغيره
  

ة، وهو        : الثالث ام برآع ق اإلدراك مع اإلم لم عل ألة    أن النبي صلى اهللا عليه وس ي الصحيحين من      . نص في المس فف
د أدرك الصالة    (   : حديث أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ام، فق ذا   ) من أدرك رآعة من الصالة مع اإلم ، وه

    . نص رافع للنزاع
ن   منه  : أن الجمعـة ال تدرك إال برآعـة، آما أفتي به أصحاب رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : الرابع ر، واب م ابن عم

ـريق    . وال يعلم لهم في الصحابة مخالف  . مسعود، وأنس وغيرهم وقد حكى غير واحـد أن ذلك إجماع الصحابة، والتف



 

ار                ة وآث ـاديث الثابت ا، ولكن األح ـة طـرد أصله، وسـوي بينهم و حنيف ذا أب ر صحيح؛ وله بين الجمعـة والجماعة غي
    . الصحابـة تبطـل مـا ذهب إليه

  
يئًا   / أن ما دون الرآعة ال يعتد به من الصالة، فإنه يستقبلها   : الخامس ام ش جميعها منفردًا، فال يكون قد أدرك مع اإلم

ًا صالة            ه، فتكون صالته جميع ه ب د ل يحتسب له به، فال يكون قد اجتمع هو واإلمام في جزء من أجزاء الصالة يعت
ا    يوضح هذا أنه ال يكون مدرآًا للرآ  . منفرد ه بم د ل عة إال إذا أدرك اإلمام في الرآوع، وإذا أدرآه بعد الرآوع لم يعت

ام       ة وهو القي ه معظم الرآع فعله معه، مع إنه قد أدرك معه القيام من الرآوع والسجود، وجلسة الفصل، ولكن لما فات
ه،    والرآوع ـ فاتته الرآعة، فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصالة مع الجماعة، وهو لم ي  ه ب درك معهم ما يحتسب ل

فإدراك الصالة بإدراك الرآعة، نظير إدراك الرآعة بإدراك الرآوع؛ ألنه في الموضعين قد أدرك ما يعتد له به، وإذا 
ا        درك م م ي ه في الموضعين ل لم يدرك من الصالة رآعة، آان آمن لم يدرك الرآوع مع اإلمام في فوت الرآعة؛ ألن

    . القياس يحتسب له به، وهذا من أصح
  

ه      : أنه ينبني على هذا  : السادس تم الصالة، وإن أدرك مع أن المسافر إذا ائتم بمقيم وأدرك معه رآعة فما فوقها، فإنه ي
تم        د ائ ة ق إدراك الرآع ه ب ذا ألن أقل من رآعة، صالها مقصورة، نص عليه اإلمام أحمد في إحدي الروايتين عنه، وه

    . اإلتمام، وإذا لم يدرك معه رآعة فصالته صالة منفرد فيصليها مقصورة بمقيم في جزء من صالته، فلزمه
  
وينبني عليه ـ أيضًا ـ أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر رآعة، لزمها العصر، وإن طهرت قبل /

فهل    : الظهر والمغربوأما   . الفجر بقدر رآعة، لزمها العشاء، وإن حصل ذلك بأقل من مقدار رآعة، لم يلزمها شيء
ة     : فقيل  . فيه خالف مشهور  ؟ يلزمها بذلك ي حنيف ول أب ل   . ال يلزمها وهو ق ك، والشافعي        : وقي ا وهو مذهب مال يلزمه

    . وأحمد، ورواه اإلمام أحمد عن ابن عباس، وعبد الرحمن بن عوف
  

    : ثم اختلف هؤالء فيما تلزم به الصالة األولى على قولين
  

    : على قولين  ؟ أو تكبيرة  . تجب بما تجب به الثانية، وهل هو رآعة  : اأحدهم
  

    . ال تجب، إال بأن تدرك زمنًا يتسع لفعلها، وهو أصح  : والثاني
  

ا قضاء الصالة أم ال        م حاضت، هل يلزمه ى    ؟ وقريب من هذا اختالفهم فيما إذا دخل عليها الوقت وهي طاهرة ث عل
    : قولين

  
    . ال يلزمها، آما يقوله مالك، وأبو حنيفة  : أحدهما

  
    . يلزمها، آما يقوله الشافعي، وأحمد  : والثاني

  
    : ثم اختلف الموجبون عليها الصالة فيما يستقر به الوجوب على قولين/
  

    . قدر تكبيرة، وهو المشهور في مذهب أحمد  : أحدهما
  

    . الطهارة وفعل الصالة، وهو القول الثاني في مذهب أحمد، والشافعيأن يمضي عليها زمن تتمكن فيه من   : والثاني
  

د      ؟ هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع األولى  : ثم اختلفوا بعد ذلك ام أحم ان عن اإلم   . على قولين، وهما روايت
ا يج          ا شيء، ألن القضاء إنم ا ال يلزمه ك أنه ة ومال ي حنيف ا     واألظهر في الدليل مذهب أب د، وال أمر هن أمر جدي ب ب

رط أيضًا ـ            . يلزمها بالقضاء، وألنها أخرت تأخيرًا جائزًا فهي غير مفرطة  ر مف ان غي ائم أو الناسي ـ وإن آ ا الن وأم
ذآر      تيقظ وي ه حين يس ال    . فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصالة في حق ا ق لم      : آم ه وس ي صلى اهللا علي   : النب

لم حديث واحد        .  ) ة أو نسيها، فليصلها إذا ذآرها فإن ذلك وقتهامن نام عن صال (  ه وس وليس عن النبي صلى اهللا علي
أمره للمسيء         ات الصالة آ ًا من واجب رك واجب بقضاء صالة بعد وقتها، وإنما وردت السنة باإلعادة في الوقت لمن ت



 

ن    أمره لم ا، وآ أمور به ة الم رك الطمأنين ا ت ادة لم ي صالته باإلع رك   ف ا ت ادة لم ردًا باإلع ف الصف منف صلى خل
لمن ترك لمعة من قدمه لم يصبها الماء باإلعادة لما ترك الوضوء المأمور به وأمر النائم / المصافة الواجبة، وآأمره 

    . والناسي بأن يصليا إذا ذآرا، وذلك هو الوقت في حقهما واهللا ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم
  

    ؟ وما يجب عليه  ؟ يرفع قبل اإلمام ويخفض، ونهي فلم ينته، فما حكم صالته عمن  : وسئل ـ َرحمه اهللا
  

    : فأجاب
  

ة       اق األئم ام، فحرام، باتف ابقة اإلم ا مس ه          . أم ه، وال يسجد قبل ع قبل ه، وال يرف ل إمام د   . ال يجوز ألحد أن يرآع قب وق
ك،    ن ذل النهي ع لم ب ه وس ي صلى اهللا علي ن النب ث ع ديث الصحيح استفاضت األحادي ي الح ه ف بقوني  (   : آقول ال تس

دنت     د ب ي ق ه   .  ) بالرآوع، وال بالسجود، فإني مهما أسبقكم به إذا رآعت، تدرآوني به إذا رفعت، إن ا جعل    (   : وقول إنم
ال رسول اهللا   ) اإلمام ليؤتم به، فإذا آبر فكبروا، وإذا رآع فارآعوا، فإن اإلمام يرآع قبلكم، ويرفع قبلكم صلى اهللا   ، ق

لم ه وس ال (   : علي ك، وإذا ق ك بتل جد،    : فتل ر وس م، وإذا آب د، يسمع اهللا لك ك الحم ا ول وا ربن ده، فقول ن حم سمع اهللا لم
    .  ) فكبروا، واسجدوا، فإن اإلمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم، فتلك بتلك

  
ل اإل      (   : وآقوله صلى اهللا عليه وسلم/ ع رأسه قب ذي يرف ار    أما يخشى ال ام أن يحول اهللا رأسه رأس حم ذا ألن   ) م ، وه

ه      . المؤتم متبع لإلمام مقتد به، والتابع المقتدي ال يتقدم على متبوعه، وقدوته ذي ال يفق ار ال فإذا تقدم عليه، آان آالحم
    .  ) مثل الذي يتكلم والخطيب يخطب آمثل الحمار يحمل أسفارًا (   : ما يراد بعمله، آما جاء في حديث آخر

  
ا روي عن عمر       ه، آم ذي يردعه، وأمثال ام،       : ومن فعل ذلك، استحق العقوبة والتعزير ال ه رأي رجال يسابق اإلم أن

    . ال وحدك صليت، وال بإمامك اقتديت  : وقال  . فضربه
  

ذلك أصحاب      ا أمر ب رسول اهللا  وإذا سبق اإلمام سهوًا، لم تبطل صالته، لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به اإلمام، آم
ه زاد       ام سهوًا، ال يبطل صالته؛ ألن صلى اهللا عليه وسلم، ألن صالة المأموم مقدرة بصالة اإلمام، وما فعله قبل اإلم
في الصالة ما هو من جنسها سهوًا، فكان آما لو زاد رآوعا أو سجودًا سهوًا، وذلك ال يبطل بالسنة واإلجماع، ولكن  

لى الصحيح؛ ألنه فعله في غير محله؛ ألن ما قبل فعل اإلمام ليس وقتًا لفعل المأموم، ما يفعله قبل اإلمام ال يعتد به ع
ل      ه، ب ا أوجب اهللا علي فصار بمنزلة من صلى قبل الوقت، أو بمنزلة من آبر قبل تكبير اإلمام، فإن هذا ال يجزئه عم

ام، ال  رم اإلم أموم إذا أح رم الم ه، وأن يح ت ال قبل رم إذا حل الوق د أن يح ه الب أموم   . قبل ذلك الم ون / فك د أن يك الب
ره   رآوعه وسجوده إذا رآع اإلمام وسجد، ال قبل ذلك، فما فعله سابقًا وهو ساه عفي له عنه، ولم يعتد له به، فلهذا أم

    . الصحابة واألئمة أن يتخلف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل اإلمام
  

ال    . والن معروفان في مذهب أحمد وغيرهوأما إذا سبق اإلمام عمدًا، ففي بطالن صالته ق ا ق ذا زاد    : ومن أبطله إن ه
داً         ا أو سجودًا عم ه رآوع و فعل قبل ا ل و زاد في           . في الصالة عمدا فتبطل، آم ا ل ب، وآم إن الصالة تبطل بال ري ف

ًدا   ال الصحابة للمسابق      . الصالة رآوًعا أو سجوًدا عم د ق د      : وق م يصل      . يتال وحدك صليت، وال بإمامك اقت ومن ل
رك              . وحده، وال مؤتما، فال صالة له ر الصالة، وت وب من نق ابقة، ويت وب من المس ى المصلي أن يت ذا، فعل وعلى ه

الطمأنينة فيها، وإن لم ينته فعلى الناس آلهم أن يأمروه بالمعروف الذي أمره اهللا به، وينهوه عن المنكر الذي نهاه اهللا 
    . م وإال أثموا آلهمفإن قام بذلك بعضه  . عنه

  
ه     ؤثرًا في ومن آان قادرا على تعزيره وتأديبه على الوجه المشروع، فعل ذلك، ومن لم يمكنه إال هجره ـ وآان ذلك م

    . واهللا أعلم  . ـ هجره، حتى يتوب
  
    ؟ هل هي سنة أم ال  : عن المصافحة عقيب الصالة  : وسئل 
  

    : فأجاب
    . واهللا أعلم  . ب الصالة ليست مسنونة، بل هي بدعةالحمد للَّه، المصافحة عقي

  



 

  باب اإلَماَمة  
  
    ؟ هل فعلها أفضل، أم ترآها  : ُسِئَل ـ َرحمه اهللا ـ عن اإلمامة 
  

    : فأجاب
  

ذلك  ا جاء في الحديث      . بل يصلي بهم، وله أجر ب ة       (   : آم وم القيام ان المسك ي ى آثب ة عل ه       : ثالث م ل ا وه رجل أم قوم
    . واهللا أعلم  . الحديث  .  )  .  .  . اضونر
  

  أحدهما حافظ للقرآن، وهو واعظ، يحضر الدف والش   : وسئل ـ َرحمه اهللا ـ عن رجلين
  

    ؟ فأيهما أولي باإلمامة  . بابة، واآلخر عالم متورع
  

    : فأجاب
  

ا   لم ق إن       (   : لثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى اهللا عليه وس اب اهللا، ف رأهم لكت وم أق ؤم الق ي
انوا في الهجرة سواء،           / آانوا  إن آ دمهم هجرة، ف في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن آانوا في السنة سواء، فأق

    .  ) فأقدمهم سنًا
  

ى اآلخ             ه عل اب والسنة وجب تقديم م بالكت ان أعل ا آ ة، فأيهم ـل الديان ـن أه اً فـإذا آـان الرجـالن م ان     . ر متعين إن آ ف
ـل              ـن أه ًا م ـباب الفسوق، واآلخـر مؤمن ـن أس ك م ة، ونحو ذل ذب، والخيان ا بالك أحدهما فاجًرا مثل أن يكون معروف
إن الصالة خلف الفاسق منهي             م، ف رأ وأعل ان األول أق ا، وإن آ ان من أهله التقوي، فهذا الثاني أولي باإلمامة، إذا آ

د جاء في الحديث      . لماء، ونهي تنزيه عند بعضهم عنها نهي تحريم عند بعض الع ًا، إال أن     (   : وق اجر مؤمن ُؤمَّنَّ ف ال ي
    . واهللا أعلم  . وال يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر  .  ) يقهره بسوط أو عصا

  
    : ََقاَل شيخ اِإلسالم

  
  الصالة خلف أهل األهواء والبدع: فصل  
  

    : ألهواء والبدع، وخلف أهل الفجور، ففيه نزاع مشهور، وتفصيل ليس هذا موضع بسطهوأما الصالة خلف أهل ا
  

ره          : لكن أوسط األقوال في هؤالء ى غي درة عل ة ال يجوز مع الق ان      . أن تقديم الواحد من هؤالء في اإلمام إن من آ ف
ا   ه؛      مظهرًا للفجور أو البدع يجب اإلنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب اإلنك ر هجره لينتهي عن فجوره وبدعت

ه، بخالف      ار علي تحق اإلنك ر فاس ر المنك ة أظه إن الداعي ة، ف ر الداعي ة وغي ين الداعي ة ب ور األئم رق جمه ذا ف وله
م تضر إال صاحبها،        ت، ل ة إذا خفي إن الخطيئ الساآت، فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا ال ينكر عليه في الظاهر، ف

الي،    ولكن إذا أعلنت، فلم  ى اهللا تع تنكر، ضرت العامة؛ ولهذا آان المنافقون تقبل منهم عالنيتهم، وتوآل سرائرهم إل
    . بخالف من أظهر الكفر

  
اد الصالة       / ر، ال ألجل فس فإذا آان داعية منع من واليته وإمامته وشهادته وروايته، لما في ذلك من النهي عن المنك

ك    أو اتهامه في شهادته وروايته، فإذا أمك ة، وجب ذل ره     . ن إلنسان أال يقدم مظهرًا للمنكر في اإلمام لكن إذا واله غي
ره من   ا أظه تمكن من صرفه إال بشر أعظم ضررا من ضرر م و ال ي ان ه ة، أو آ ه صرفه عن اإلمام م يمكن ول

إن الشريعة   المنكر، فال يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، وال دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين،   ف
ان  م        . جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب اإلمك رين إذا ل ر الخي رجيح خي ا ت ومطلوبه

    . يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعًا
م يجز ذ        ه، ل ى ضرر إمامت د عل ا ال      فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إال بضرر زائ ه م ل يصلي خلف ك، ب ل

ان الصحابة يصلون خلف          . يمكنه فعلها إال خلفه، آالجمع، واألعياد، والجماعة ذا آ ره، وله ام غي إذا لم يكن هناك إم



 

ادًا من          ة والجماعة أعظم فس إن تفويت الجمع الحجاج، والمختار بن أبي عبيد الثقفي، وغيرهما الجمعة والجماعة، ف
جر، السيما إذا آان التخلف عنهما ال يدفع فجوره، فيبقي ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك االقتداء فيهما بإمام فا

د        . المفسدة دودين عن ًا مع ة الجور مطلق ة من أهل     / ولهذا آان التارآون للجمعة والجماعات خلف أئم السلف، واألئم
    . البدع

  
اجر   وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر، فهو أولي م ا خلف الف اجر        . ن فعله إذا صلي خلف الف ذ، ف وحينئ

    . من غير عذر، فهو موضع اجتهاد للعلماء
  

إنه يعيد ألنه فعل ما ال يشرع، بحيث ترك ما يجب عليه من اإلنكار بصالته خلف هذا، فكانت صالته    : منهم من قال
    . خلفه منهيًا عنها فيعيدها

  
ألن الصالة في نفسها صحيحة، وما ذآر من ترك اإلنكار هو أمر منفصل عن الصالة،   : قال  . ال يعيد  : ومنهم من قال

    . وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة
  

ة من            د ظن طائف دع، وق ا من فعل أهل الب وأما إذا لم يمكنه الصالة إال خلفه آالجمعة، فهنا ال تعاد الصالة، وإعادته
ذلك   إن الصالة خل  : الفقهاء أنه إذا قيل يس آ د، ول زاع في      . ف الفاسق ال تصح، أعيدت الجمعة خلفه، وإال لم تع ل الن ب

دم من أن         . اإلعادة حيث ينهي الرجل عن الصالة ا تق ه، لم ادة علي ه ال إع فأما إذا أمر بالصالة خلفه، فالصحيح هنا أن
    . العبد لم يؤمر بالصالة مرتين

  
ه  وأما الصالة خلف من يكفر ببدعته من أهل / ة خلف ال    . األهواء، فهناك قد تنازعوا في نفس صالة الجمع ه    : ومن ق إن

ذه    يكفر أمر باإلعادة؛ ألنها صالة خلف آافر، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل األهواء، والناس مضطربون في ه
ذلك    وعن اإلمام أحمد ـ   . وقد حكي عن مالك فيها روايتان وعن الشافعي فيها قوالن  . المسألة أيضًا ـ فيها روايتان، وآ

    . وغالب مذاهب األئمة فيها تفصيل  . أهل الكالم فذآروا لألشعري فيها قوالن
  

ك  افر، لكن                  : وحقيقة األمر في ذل و آ ذا فه ال آ ال من ق ر صاحبه، ويق ول بتكفي ق الق رًا، فيطل د يكون آف ول ق أن الق
    . ليه الحجة التي يكفر تارآهاالشخص المعين الذي قاله ال يحكم بكفره، حتى تقوم ع

  
ي     {   : وهذا آما في نصوص الوعيد فإن اهللا ـ سبحانه وتعالي ـ يقول   ْأُآُلوَن ِف ا َي ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُآُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما ِإنََّم

ين ال يشهد        ، فهذا ونحوه من ] 10  : النساء [   } ُبُطوِنِهْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا د حق، لكن الشخص المع نصوص الوعي
د ال يكون    عليه بالوعيد، فال يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أال يلحقه الوعيد لفوات شرط، أو ثبوت مانع، فق
التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلي بمصائب 

    . فر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاعتك
  
م تثبت   / وهكذا األقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنـده ول

دًا في طلب     عنده،أو لم يتمكن من فهمها،وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره اهللا بها، فمن آان من المؤمنين مجته
ة               الحق وأخطأ ة، أو العملي ان في المسائل النظري ان ـ سواء آ ا آ ا م ه خطأه ـ آائن ر ل إن اهللا يغف ه      . ، ف ذي علي ذا ال ه

ا،          ر بإنكاره ى مسائل أصول يكف ا قسموا المسائل إل أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، وجماهير أئمة اإلسالم ،وم
    . ومسائل فروع ال يكفر بإنكارها

  
ه أصل ال     فأما التفريق بين نوع و يس ل رق ل تسميته مسائل األصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الف

دع،    . عن الصحابة، وال عن التابعين لهم بإحسان، وال أئمة اإلسالم وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل الب
ه ي     اقض، فإن ق متن وعين     وعنهم تلقاه من ذآره من الفقهاء في آتبهم، وهو تفري ين الن رق ب ال لمن ف ا حد مسائل      : ق م

ا     ر المخطئ فيه ي يكف روع       ؟ األصول الت ين مسائل الف ا وب ا الفاصل بينه ال   ؟ وم إن ق ائل      : ف مسائل األصول هي مس
ه أم ال    : االعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له   ؟ فتنازع الناس في محمد صلى اهللا عليه وسلم هل رأي رب

ى أفضل  وفي أ رآن، وتصحيح بعض األحاديث هي من             ؟ ن عثمان أفضل من علي، أم عل اني الق ر من مع وفي آثي
اق  ا باالتف ر فيه ة، وال آف ة العلمي ائل االعتقادي واحش  /   . المس ريم الف اة والصيام والحج وتح ووجوب الصالة والزآ



 

    . والخمر هي مسائل عملية، والمنكر لها يكفر باالتفاق
  

ة،    : هي المسائل القطعية، قيل له  : ألصولوإن قال ا آثير من مسائل العمل قطعية، وآثير من مسائل العلم ليست قطعي
اطع           دليل الق ة لظهور ال د رجل قطعي ألة عن د تكون المس وآون المسألة قطعية أو ظنية، هو من األمور اإلضافية، وق

ه له، آمن سمع النص من الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وتيقن مر ة، فضال عن أن         . اده من د رجل ال تكون ظني وعن
    . تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بداللته

  
ه  م اسحقوني،       (   : وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم حديث الذي قال ألهل أحرقوني، ث ا مت، ف إذا أن

المين        ثم ذروني في اليم، دًا من الع ه أح ا عذب ذابًا م ذبني اهللا ع ا أخذ        . فواهللا لئن قدر اهللا على ليع رد م ر ب أمر اهللا الب ف
درة     .  ) خشيتك يا رب، فغفر اهللا له  : قال  ؟ ما حملك على ما صنعت  : منه، والبحر برد ما أخذ منه، وقال فهذا شك في ق

ه ال  ه      اهللا وفي المعاد، بل ظن أنه ال يعود، وأن ر اهللا ل ك، وغف ه إذا فعل ذل در اهللا علي ذه المسائل مبسوطة في       .  يق وه
    . غير هذا الموضع

  
ولكن المقصود هنا أن مذاهب األئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين، ولهذا حكي طائفة عنهم الخالف في  /

ر أهل     . ذلك، ولم يفهموا غور قولهم ى تجعل الخالف في        فطائفة تحكي عن أحمد في تكفي ًا، حت ين مطلق دع روايت الب
ره          . تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي د، وال غي ذا مذهب أحم يس ه ار، ول وربما رجحت التكفير والتخليد في الن

ر من يفضل          : من أئمة اإلسالم، بل ال يختلف قوله أنه ال يكفر المرجئة الذين يقولون ل، وال يكف ول بال عم ان ق اإليم
رهم       عل ة وغي ر الخوارج والقدري اع من تكفي ة       . يا على عثمان، بل نصوصه صريحة باالمتن ر الجهمي ان يكف ا آ وإنم

ة    . المنكرين ألسماء اهللا وصفاته؛ ألن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ظاهرة بينة وألن حقيق
يقة أمرهم، وأنه يدور على التعطيل، وتكفير الجهمية مشهور  قولهم تعطيل الخالق، وآان قد ابتلي بهم حتى عرف حق

    . عن السلف واألئمة
  

ذي          ه أعظم من ال ذي يعاقب مخالف ه، وال ول ب لكن ما آان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يق
ة   ومع هذا، فالذين آانوا من   . يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه ول الجهمي ون بق   : والة األمور يقول

ويمتحنونهم، ويعاقبونهم، إذا لم / ويدعون الناس إلى ذلك،  . أن القرآن مخلوق، وأن اهللا ال يري في اآلخرة، وغير ذلك
ة        . يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم ول الجهمي ر بق ى يق وه حت م يطلق رآن    : حتى أنهم آانوا إذا أمسكوا األسير، ل إن الق

ك     . خلوق، وغير ذلكم ول ذل د ـ        . وال يولون متوليًا وال يعطون رزقًا من بيت المال إال لمن يق ام أحم ذا، فاإلم ومع ه
ه،    رحمه اهللا تعالي ـ ترحم عليهم، واستغفر لهم، لعلمه بأنهم لم يبن لهم أنهم مكذبون للرسول، وال جاحدون لما جاء ب

    . ذلك ولكن تأولوا فأخطأوا، وقلدوا من قال لهم
  

م       : وآذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد ـ حين قال  ر، ول ول آف القرآن مخلوق ـ آفرت باللَّه العظيم، بين له أن هذا الق
د صرح    يحكم بردة حفص بمجرد ذلك؛ ألنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد، لسعي في قتله، وق

    . ء والصالة خلفهمفي آتبه بقبول شهادة أهل األهوا
  

ر    : وآذلك قال مالك ـ رحمه اهللا ـ والشافعي، وأحمد، في القدري   م اهللا آف ة     : ولفظ بعضهم    . إن جحد عل اظروا القدري ن
    . بالعلم، فإن أقروا به ُخِصُموا، وإن جحدوه آفروا

  
ة   وحينئذ، ف  . إن جحد العلم، آفر  : فقال  ؟ هل يكفر  : وسئل أحمد عن القدري ل     . جاحد العلم هو من جنس الجهمي ا قت وأم

وإن لم يكن في نفس األمر آافرًا، فليس آل    . البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس، آما يقتل المحارب/ الداعية إلى 
 طة وهذه المسائل مبسو  . وعلي هذا قتل َغيالن القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه  . من أمر بقتله يكون قتله لردته

 
    . في غير هذا الموضع وإنما نبهنا عليها تنبيهًا

  
  
  
 



 

  فيمن ال يقيم قراءة الفاتحة آاأللثغ؟: فصل 
  

ًا بحرف، إال          دل حرف ذي يب غ ال وأما من ال يقيم قراءة الفاتحة، فال يصلي خلفه إال من هو مثله فال يصلي خلف األلث
    : لناس، فهذا فيه وجهانحرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم آما هو عادة آثير من ا

  
ال ن ق نهم م دق،       : م رج الضاد الش رف؛ ألن مخ ا بح دل حرف ه أب ه؛ ألن ي نفس ه، وال تصح صالته ف ال يصلي خلف

    . ، آان معناه ظل يفعل آذا ] وال الظالين [   : فإذا قال  . ومخرج الظاء طرف األسنان
  

ابه       تصح، وهذا أقرب؛ ألن الحرفين في ال  : والوجه الثاني سمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس اآلخر لتش
والقارئ إنما يقصد الضالل المخالف للهدي، وهو الذي يفهمه المستمع، فأما المعني المأخوذ من ظل، فال   . المخرجين

ذا ال ي    / يخطر ببال أحد، وهذا بخالف الحرفين  إن ه الغين، ف راء ب حصل  المختلفين صوتًا ومخرجًا وسمعًا، آإبدال ال
    . به مقصود القراءة

  
    . وسئل ـ َرحمه الّله ـ عن الصالة خلف المرازقة، وعن بدعتهم

  
    : فأجاب

  
ة           اق األئم قا، باتف ه بدعة، وال فس م من م يعل يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من ل

ام أن     . األربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ول      وليس من شرط االئتم ه، فيق ه، وال أن يمتحن اد إمام أموم اعتق م الم   : يعل
    . بل يصلي خلف مستور الحال  ؟ ماذا تعتقد 

  
ك      د، ومال ومذهب    . ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع، ففي صحة صالته قوالن مشهوران في مذهب أحم

    . الشافعي، وأبي حنيفة الصحة
  

ه،           . ن أعرفال أسلم مالي إال لم  : وقول القائل الي إال لمن أعرف لم م ا ال أس ه، آم ومراده ال أصلى خلف من ال أعرف
ه       . آالم جاهل لم يقله أحد من أئمة اإلسالم د يخون ول، فق د يضيعه   / فإن المال إذا أودعه الرجل المجه ه، وق ا    . في وأم

ره، أ           ا في البخاري وغي أموم، آم ذلك الم م يؤاخذ ب أ أو نسي، ل و أخط ام، فل ال   اإلم لم ق ه وس ي صلى اهللا علي   : ن النب
يهم    . أئمتكم يصلون لكم ولهم (  م وعل م،         .  ) فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن اخطؤوا فلك ى نفسه دونه ام عل أ اإلم فجعل خط

أمومين                           أمر الم م ي اد ول ة ـ فأع يًا للجناب نهم ـ وهو جنب ناس ه ع ره من الصحابة ـ رضي الّل د صلى عمر وغي وق
    . ا مذهب جمهور العلماء آمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهباإلعادة، وهذ

  
ل أن يفتصد ويصلي وال يتوضأ، أو يمس         وآذلك لو فعل اإلمام ما يسوغ عنده، وهو عند المأموم يبطل الصالة، مث

و   ك، فجمه اء  ذآره، أو يترك البسملة، وهو يعتقد أن صالته تصح مع ذلك، والمأموم يعتقد أنها ال تصح مع ذل ر العلم
وجهين      ه، وهو أحد ال على صحة صالة المأموم، آما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين، بل في أنصهما عن

    . في مذهب الشافعي، اختاره الَقفَّال وغيره
  

ذلك،          أموم ب ه الم م يطالب الّل أموم، ل ي مات الم م  ولو قدر أن اإلمام صلى بال وضوء متعمدًا، والمأموم لم يعلم حت ول
يس                 ذا ل إن ه ه، ف ه أن يصلي خلف يس ل ه يصلي بال وضوء، فل م أن ا إذا عل لمين، بخالف م يكن عليه إثم باتفاق المس

ام     . بمصل؛ بل العب، ولو علم بعد الصالة أنه صلى بال وضوء، ففي اإلعادة نزاع أموم أن اإلم دع  / ولو علم الم مبت
دين،      يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق، وهو اإلمام ة والعي ام الجمع ه، آإم الراتب الذي ال تمكن الصالة إال خلف

د             ف، وهو مذهب أحم ة السلف والخل د عام ه عن أموم يصلي خلف إن الم واإلمام في صالة الحج بعرفة، ونحو ذلك، ف
    . والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم

  
رًا       : ولهذا قالوا في العقائد ام ب اجراً  إنه يصلي الجمعة والعيد خلف آل إم ان أو ف ة إال        . آ م يكن في القري ذلك إذا ل وآ

قا   ام فاس   . إمام واحد، فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصالة في جماعة خير من صالة الرجل وحده، وإن آان اإلم
ان في ظاهر مذهب       : هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل، والشافعي، وغيرهما، بل الجماعة واجبة على األعي



 

ة السنة             . حمدأ ره، من أئم د، وغي ام أحم د اإلم دع عن و مبت اجر، فه ام الف ا    . ومن ترك الجمعة والجماعة خلف اإلم آم
    . وابن مالك، والعطار  . ذآره في رسالة عبدوس

  
دون           ة الفجار، وال يعي ة والجماعة خلف األئم انوا يصلون الجمع والصحيح أنه يصليها، وال يعيدها، فإن الصحابة آ

ي   آم ا آان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وآان يشرب الخمر حت
ى     ! ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة  : فقال ابن مسعود  ؟ أزيدآم  : أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا ثم قال وه إل ولهذا رفع

ان،      / عنه ـ   وفي صحيح البخاري أن عثمان ـ رضي الّله   . عثمان ائل عثم اس شخص، فسأل س لما ُحِصر، صلى بالن
اس،           : فقال  . إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة  : فقال ا يعمل الن ن أخي، إن الصالة من أحسن م يا اب

    . ومثل هذا آثير  . فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساؤوا، فاجتنب إساءتهم
  

فإذا صلى المأموم خلفه، لم تبطل صالته، لكن إنما آره من آره الصالة   . الته في نفسه صحيحةوالفاسق والمبتدع ص
ا       ب إمام ورًا ال يرت ة أو فج ر بدع ن أظه ك أن م ن ذل ب، وم ر واج ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ه؛ ألن األم خلف

رك      للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتي يتوب، فإذا أمكن هجره حتي يتوب، آان حسنا، اس إذا ت ان بعض الن وإذا آ
ه          ل ذنب اس عن مث وب، أو يعزل، أو ينتهي الن ي يت ك حت رك      . الصالة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذل ذا إذا ت ل ه فمث

وأما إذا آان ترك الصالة يفوت المأموم الجمعة   . الصالة خلفه، آان فيه مصلحة، ولم يفت المأموم جمعة، وال جماعة
    . ك الصالة خلفهم إال مبتدع مخالف للصحابة ـ رضي الّله عنهموالجماعة، فهنا ال يتر

  
رك الصالة                ه ت يس علي ا ل ه مصلحة، فهن رك الصالة خلف م يكن في ت ور، ول ه والة األم وآذلك إذا آان اإلمام قد رتب

ا   اب   خلفه، بل الصالة خلف اإلمام األفضل أفضل، وهذا آله يكون فيمن ظهر منه فسق، أو بدعة، تظهر مخالفته للكت
ة،    ل            . ونحوهم /والسنة، آبدعة الرافضة، والجهمي ة والجماعة، ب روافض وهو ال يصلي الجمع ومن أنكر مذهب ال

ة        رآهم الجمع يهم، ت نة عل ل الس ره أه ا أنك م م ن أعظ إن م روافض، ف ذهب ال ل م ي مث ع ف د وق لمين، فق ر المس يكف
    . والجماعة، وتكفير الجمهور

  
  ؟الصالة خلف المبتدع: فصل  
  

ان      . وأما الصالة خلف المبتدع، فهذه المسألة فيها نزاع، وتفصيل ام إال بمك ي ال تق فإذا لم تجد إماما غيره آالجمعة الت
اق أهل السنة والجماعة،          اجر باتف ر وف واحد، وآالعيدين وآصلوات الحج، خلف إمام الموسم، فهذه تفعل خلف آل ب

م يكن        وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف األئمة أهل ة والجماعة إذا ل ري الجمع البدع آالرافضة ونحوهم، ممن ال ي
رك        ى ت ئال يفضي إل ردًا؛ ل ه منف في القرية إال مسجد واحد، فصالته في الجماعة خلف الفاجر خير من صالته في بيت

    . الجماعة مطلقًا
  

ن صلى خلفه، ففي صالته نزاع بين لكن إ  . وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع، فهو أحسن، وأفضل بال ريب
    . ففي مذهبهما نزاع وتفصيل  : وأما مالك وأحمد  . تصح صالته  : ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة  . العلماء

  
ة، ونحوهم        / دع الرافضة والجهمي ل ب اب والسنة، مث ا مسائل     . وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكت فأم

د يكون آل من               الدين التي يتنازع ا، فق ألة الحرف، والصوت، ونحوه ل مس بالد، مث ذه ال اس في ه فيها آثير من الن
ا إذا ظهرت     . المتنازعين مبتدعا، وآالهما جاهل متأول، فليس امتناع هذا من الصالة خلف هذا بأولي من العكس فأم

د       . الحمد لّله رب العالمينو  . السنة وعلمت، فخالفها واحد، فهذا هو الذي فيه النزاع، والّله أعلم ى محم ه عل وصلى الّل
    . وآله وصحبه وسلم

  
ام    ال رجل    . وسئل عن رجل استفاض عنه أنه يأآل الحشيشة، وهو إم ه     : فق ه رجل      . ال تجوز الصالة خلف أنكر علي ف

اجر   (   : تجوز، واحتج بقول النبي صلى اهللا عليه وسلم  : وقال ر والف ر، مصيب       .  ) تجوز الصالة خلف الب ذي أنك ذا ال فه
ه    ؟ وهل يجوز آلآل الحشيشة أن يؤم بالناس  ؟ أم مخطئ  وهل    ؟ وإذا آان المنكر مصيبًا، فما يجب على الذي قام علي

    ؟ يجوز للناظر في المكان أن يعزله أم ال 
  

    : فأجاب



 

ة من هو       ال يجوز أن يولي في اإلمامة بالناس من يأآل الحشيشة، أو يفعل من المنكر      ان تولي ة، مع إمك ات المحرم
د        (   : آيف وفي الحديث/  . خير منه ك العصابة من هو أرضي لّله،فق من قلد رجال عمال على عصابة، وهو يجد في تل

    .  ) خان الّله،وخان رسوله،وخان المؤمنين
  

ه  (   : وفي حديث آخر وم،    (   : وفي حديث آخر     .  ) اجعلوا أئمتكم خيارآم، فإنهم وفدآم فيما بينكم وبين الّل إذا أم الرجل الق
ال           .  ) وفيهم من هو خير منه، لم يزالوا في َسَفال لم ق ه وس ي صلى اهللا علي د ثبت في الصحيح أن النب وم    (   : وق ؤم الق ي

انوا   فإن آانوا في السنة سواء، فأقدمهم  . فإن آانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة  . أقرؤهم لكتاب الّله هجرة، فإن آ
م األسبق      . فأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بتقديم األفضل بالعلم بالكتاب  .  ) في الهجرة سواء، فأقدمهم سنًا نة، ث ثم بالس

    . إلى العمل الصالح بنفسه، ثم بفعل الّله تعالى
  

ـي صلى       أن رجـال من األنصـار آان يصلي بقوم إماما، فب  : وفي سـنن أبي داود وغـيره ـم النب ة فأمره صـق في القبل
ه    ـوا خلف ـة، وال يصل أله         . اهللا عليه وسلم أن يعزلـوه عن اإلمام لم فس ه وس ي صلى اهللا علي ى النب رهم     : فجاء إل هل أم

ه ورسوله    (   : فقال  ؟ بعزله ة،             .  ) نعم، إنك آذيت الّل اءته في الصالة، وبصاقه في القبل ان المرء يعزل ألجل إس إذا آ  ف
ا      ان مستحال للمسكر منه يما إن آ اس       . فكيف المصر على أآل الحشيشة، الس ة من الن ه طائف ا علي ذا      . آم ل ه إن مث ف

    . ينبغي أن يستتاب، فإن تاب، وإال قتل؛ إذ السكر منها حرام باإلجماع، واستحالل ذلك آفر بال نزاع
  
    : ، فهذا غلط منه لوجوه ) فاجرتجوز الصالة خلف آل بر و (   : وأما احتجاج المعارض بقوله/
  

ًا إال     (   : أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، بل في سنن ابن ماجه عنه  : أحدها اجر مؤمن ؤمَّن ف ال ي
    . وفي إسناد اآلخر مقال ـ أيضًا  .  ) أن يقهره بسوط أو عصا

  
يهم   أنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولي،   : الثاني وا عل وإن آان تولية ذلك المولي ال تجوز، فليس للناس أن يول

    . الفساق، وإن آان قد ينفذ حكمه، أو تصح الصالة خلفه
  

وا في صحتها        : الثالث ل   : أن األئمة متفقون على آراهة الصالة خلف الفاسق، لكن اختلف ك،     . ال تصح   : فقي ول مال آق
ا روايتين عنهم ي إحدي ال د ف ل  . وأحم ل تصح  : وقي م   . ب ا، ول ة األخري عنهم افعي، والرواي ة، والش ي حنيف ول أب آق

    . يتنازعوا أنه ال ينبغي توليته
  

ه    : الرابع أنه ال خالف بين المسلمين في وجوب اإلنكار على هؤالء الفساق، الذين يسكرون من الحشيشة بل الذي علي
ا نجسة  جمهور األئمة أن قليلها وآثيرها حرام، بل الصوا ه،          . ب أن آآلها يَحد، وأنه ا فم م يغسل منه ا ل ان آآله إذا آ ف

ه صالة         (   : وفي الحديث    . منها ـ أيضًا ـ فهي خمر  / آانت صالته باطلة، ولو غسل فمه  ل من م تقب من شرب الخمر ل
ه   أربعين يومًا، فإن تاب، تاب الّله عليه، فإن عاد فشربها، لم تقبل له صالة أربعين يومًا، فإ ه علي اب الّل إن    . ن تاب ت ف

ال            ة الخب قيه من طين ه أن يس ى الّل ًا عل ان حق ة ـ آ ة أو الرابع ل   .  ) عاد فشربها في الثالث ة        : قي ا طين ه، وم ا رسول الّل ي
ه باتف          .  ) عصارة أهل النار (   : قال  ؟ الخبال ار علي ه يجب اإلنك ة، فإن ر مقبول ارة غي اق وإذا آانت صالته تارة باطلة وت

    . فمن لم ينكر عليه، آان عاصيًا لّله ورسوله  . المسلمين
  

ال  من حالت    (   : ومـن منع المنكر عليه، فقد حاد الّله ورسوله، ففي سنن أبي داود عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ق
ب          ـه، ح يس في ـا ل ال في مؤمن م ره، ومن ق ال    شفاعته دون حد من حدود الّله، فقد ضاد الّله في أم ة الخب س في َرْدَغ

زع           ي ين ه حت زل في سخط الّل م ي ـلم، ل ـه،     .  ) حتي يخرج مما قـال، ومـن خاصـم في باطل وهو يع فالمخاصمون عن
ـم        . مخاصمون في باطـل، وهم في سخط الّله ـن عل ره، وآل م والحائلون دون ذلك اإلنكار عليه، مضادون لّله في أم

    . والّله أعلم  . درتـه، فهو عاص لّله ورسولهحـالـه ولم ينكـر عليـه بحسـب قـ
  

ع              ي تمن ا هي البدعة الت ه، فم ه؛ ألجل بدعة في امتنعوا عن الصالة خلف وسئل عن خطيب قد حضر صالة الجمعة، ف
    ؟ الصالة خلفه 

  
    : فأجاب



 

ا ألجل   وآذلك ليس له  . ليس لهم أن يمنعوا أحدًا من صالة العيد والجمعة، وإن آان اإلمام فاسقًا م ترك الجمعة ونحوه
دع،        انوا من أهل الب ام، آ فسق اإلمام، بل عليهم فعل ذلك خلف اإلمام، وإن آان فاسقًا، وإن عطلوها ألجل فسق اإلم

    . وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما
  

ه، وإن    : فقيل  . وإنما تنازع العلماء في اإلمام إذا آان فاسقًا، أو مبتدعا، وأمكن أن يصلي خلف عدل تصح الصالة خلف
ة           . آان فاسقًا ي حنيف روايتين وأب د في إحدي ال ذا مذهب الشافعي وأحم ل   . وه ال تصح خلف الفاسق، إذا أمكن       : وقي

    . والّله أعلم  . الصالة خلف العدل، وهو إحدي الروايتين عن مالك وأحمد
  

ليس بحرف، وال صوت، فهل    . ّله تكلم بكالم أزلي قديمإن ال  : وسئل عن إمام يقول يوم الجمعة على المنبر في خطبته
    ؟ وما يجب عليه   ؟ تسقط الجمعة خلفه أم ال 

  
    : فأجاب

  
وق     ر مخل زل غي ه من اس هو         . الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن آالم الّل رأه الن ذي يق رآن ال ذا الق وأن ه

ه          فالك  . آالم الّله، يقرأه الناس بأصواتهم ه حروف ه آالم الّل رآن جميع اري، والق اري، والصوت صوت الق الم آالم الب
    . ومعانيه

  
    . والّله أعلم  . وإذا آان اإلمام مبتدعا، فإنه يصلي خلفه الجمعة، وتسقط بذلك

  
    ؟ فهل تصح الصالة خلفه، أم ال   : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن إمام قتل ابن عمه

  
    : فأجاب

  
فينبغي أن يعزل عن اإلمامة، وال يصلي خلفه إال لضرورة، مثل / الرجل قد قتل مسلمًا متعمدًا بغير حق،إذا آان هذا 

يئات    و عن الس ة      . أال يكون هناك إمام غيره، لكن إذا تاب وأصلح، فإن الّله يقبل التوبة عن عباده ويعف اب التوب إذا ت ف
    . والّله أعلم  . الشرعية، جاز أن يقر على إمامته

  
    ؟ فهل يجوز أن يصلي خلفه  : وسئل ـ أيًضا ـ عن إمام مسجد قتل

  
    : فأجاب

  
يهم         اس، وف م الن وهم، فهؤالء عداة من أظل إذا آان قد قتل القاتل أوال، ثم عمدوا أقارب المقتول إلى أقارب القاتل فقتل

الى   ه تع يمٌ        {   : نزل قول َذاٌب َأِل ُه َع َك َفَل َد َذِل َدى َبْع ِن اْعَت رة  [   } َفَم ة من السلف      ] 178  : البق ذا قالت طائف إن هؤالء    : ؛ وله
نهم      دًا، وال يعفي ع تلهم السلطان ح ول         . القاتلين يق اء المقت ى أولي رهم إل ون أم اء يجعل ان من      . وجمهور العلم ومن آ

ين عزلهم، وال ي            ذين يتع دوان، ال ه من أهل البغي والع دماء، فإن ذه ال ل ه ًا    الخطباء يدخل في مث صلح أن يكون إمام
    . والّله أعلم  . للمسلمين، بل يكون إمامًا للظالمين المعتدين

  
ا، فهل يصلى                و به ه، وصار يخل ي فارقت ا حت ى زوجه رأة عل وسئل ـ رحمه الّله تعالى ـ عن إمام المسلمين خبب ام

    ؟ وما حكمه   ؟ خلفه
  

    : فأجاب
  

ه   لم أن ال  في المسند عن النبي صلى اهللا عليه وس ه           (   : ق ى موالي دًا عل ا، أو عب ى زوجه رأة عل ا من خبب ام يس من   .  ) ل
ل    م فع ن أعظ و م ل السحرة، وه ن فع و م ديدة، وه ذنوب الش ن ال ا م رأة وزوجه ين الم ق ب ي التفري فسعي الرجل ف

يما إ    . الشياطين ا، وال س رائن   ال سيما إذا آان يخببها على زوجها ليتزوجها هو مع إصراره على الخلوة به ذا دلت الق
فإذا أمكن الصالة   . فإن تاب، تاب الّله عليه  . ومثل هذا ال ينبغي أن يولي إمامة المسلمين، إال أن يتوب  . على غير ذلك



 

    . والّله أعلم  . خلف عدل مستقيم السيرة، فينبغي أن يصلي خلفه، فال يصلي خلف من ظهر فجوره لغير حاجة
  

    ؟ هل تصح الصالة خلفه  : ام يقرأ على الجنائزوسئل ـ رحمه الّله ـ عن إم
  

    : فأجاب
  

ي من الصالة خلف من             ه أول ورع، فالصالة خلف إذا أمكنه أن يصلى خلف من يصلي صالة آاملة، وهو من أهل ال
وأخذ    . من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب األربعة  : فإن هذا مكروه من وجهين  . يقرأ على الجنائز

    . والّله أعلم  . فإن االستئجار على التالوة لم يرخص فيه أحد من العلماء  . األجرة عليها أعظم آراهة
  

    ؟ وسئل عن إمام يبصق في المحراب هل تجوز الصالة خلفه أم ال 
  

    : فأجاب
  

ًا ألجل بصاقه       : سلموفي سنن أبي داود عن النبي صلى اهللا عليه و  . الحمد لّله، ينبغي أن ينهي عن ذلك أنه عزل إمام
، أنت نهيتهم  ؟ يارسول الّله  : صلى اهللا عليه وسلم فقال/ ال تصلوا خلفه، فجاء إلى النبي   : وقال ألهل المسجد  . في القبلة

ه ورسوله      (   : قال  ؟ أن يصلوا خلفي د آذيت الّل ك، أو انتهي ال         .  ) نعم، إنك ق ة ألجل ذل إن عزل عن اإلمام جماعة أن  ف
    . والّله أعلم  . يصلوا خلفه؛ ألجل ذلك آان ذلك سائغًا

  
ه من حد الكتف        : وسئل عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن، وبه عذر ده الشمال خلف الوا       . ي د ق ه أصابع لحم، وق إن   : ول

    . الصالة غير جائزة خلفه
  

    : فأجاب
  

ه  زاع      إذا آانت يداه يصالن إلى األرض في السجود، فإن ه بال ن ان أقطع        . تجوز الصالة خلف ا إذا آ زاع فيم ا الن وإنم
لم    . اليدين والرجلين، ونحو ذلك ه وس   : وأما إذا أمكنه السجود على األعضاء السبعة، التي قال فيها النبي صلى اهللا علي

إن الس   ) والرآبتين والقدمين  . الجبهة، واليدين  : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم (  ة     ، ف ه تام ام، وصالة من خلف   . جود ت
    . والّله أعلم

  
    ؟ وسئل ـ رحمه الّله تعالى ـ عن الخصي هل تصح الصالة خلفه

  
    : فأجاب

  
ه           . الحمـد لّله، تصح خلفه ة ممن هو دون لمين، وهو أحق باإلمام ة المس اق أئم ان     . آما تصح خلف الفحل، باتف إذا آ ف

    . ان مقدمًا عليه في اإلمامة، وإن آان المفضول فحال، والّله أعلمأفضل من غيره في العلم والدين، آ
  

    ؟ وسئل ـ عن رجل ما عنده ما يكفيه، وهو يصلي باألجرة، فهل يجوز ذلك أم ال 
  

    : فأجاب
  

د ك، وأحم ة، ومال ي حنيف ذهب أب ي المشهور من م ة ال يجوز ف ى اإلمام تئجار عل ل  . االس ذهب   : وقي و م يجوز، وه
    . والخالف في األذان ـ أيضًا  . عي، ورواية عن أحمد، وقول في مذهب مالكالشاف

  
ى       : لكن المشهور من مذهب مالك/ تئجار عل ردة، وفي االس أن االستئجار يجوز على األذان، وعلي اإلمامة معه ومنف

ره    د، وغي ه يجوز مع الحاجة، وال ي      : هذا ونحوه، آالتعليم على قول ثالث في مذهب أحم دون حاجة   أن ه    . جوز ب والّل
    . أعلم



 

ده، فهل         وسئل ـ رحمه الّله ـ عن رجل معرف على المراآب، وبنى مسجدًا، وجعل لإلمام في آل شهر أجرة من عن
    ؟ وهل تجوز الصالة في المسجد أم ال   ؟ هو حالل أم حرام

  
    : فأجاب

  
ر حق         إن آان يعطي هذه الدراهم من أجرة المراآب التي له، جاز أخذه اس بغي ا يأخذ من الن ا مم ان يعطيه ا، وإن آ

    . والّله أعلم  . فال
  

ه      وسئل عن رجل إمام بلد وليس هو من أهل العدالة، وفي البلد رجل آخر يكره الصالة خلفه، فهل تصح صالته خلف
م يصل   ؟ أم ال  ذلك/ وإذا ل أثم ب ة، هل ي ع الجماع رك الصالة م ه، وت ره الصالة   ؟ خلف ذي يك ه ال وال د أن ه، يعتق خلف

    . يصحح الفاتحة، وفي البلد من هو أقرأ منه، وأفقه
  

    : فأجاب ـ رحمه الّله 
  

راءة          رؤون الفاتحة ق ة والخاصة يق ق من العام ة الخل الحمد لّله، أما آونه ال يصحح الفاتحة، فهذا بعيد جدًا، فإن عام
د        تجزئ بها الصالة، فإن اللحن الخفي، واللحن الذي ال يحيل رة ق راءات آثي المعني ال يبطل الصالة، وفي الفاتحة ق

    . ، فهذه قراءات مشهورة } الزراط { ، و } السراط { ، و } الصراط {   : أو قرأ  .  } عليُهُم { ،  } عليُهْم { ، و } عليِهْم { فلو قرأ   . قرئ بها
  

ه   { ، و } الحمُد لّله {   : ولو قرأ ُد ُللَّ رأ   } الحم المين  { ، أو ق المين  { أو   } ربُّ الع ك، لكانت        .  } ربَّ الع رأ بالكسر، ونحو ذل أو ق
ا   . قراءات قد قرئ بها رأ    . وتصح الصالة خلف من قرأ به و ق المين  {   : ول رأ    } رُب الع دين    {   : بالضم، أو ق وم ال َك ي   } مال

    . بالفتح، لكان هذا لحنًا ال يحيل المعني، وال يبطل الصالة
  

ال         لم ق ه وس ي صلى اهللا علي إن النب ه، ف ُؤمَّنَّ الرجل    (   : وإن آان إمامًا راتبًا وفي البلد من هو أقرأ منه، صلى خلف ال ي
رك       / وإن آان متظاهرًا بالفسق، وليس هناك من يقيم الجماعة غيره صلى   .  ) الرجل في سلطانه م يت ه ـ أيضًا ـ ول خلف

    . الف للكتاب والسنة، ولما آان عليه السلفالجماعة، وإن ترآها، فهو آثم، مخ
  
ائزة أم ال      : وسئل ـ عن رجل صلى بغير وضوء إمامًا وهو ال يعلم، أو عليه نجاسة ال يعلم بها   وإن   ؟ فهل صالته ج

    . أفتونا مأجورين  ؟ فهل صالة المأمومين خلفه تصح  : آانت صالته جائزة
  

    : فأجاب
  

م يعل   أموم إذا ل ا الم افعي،    أم د الش ه، عن ادة علي ي قضيت الصالة، فال إع ه حت ي علي ام، أو النجاسة الت م بحدث اإلم
اء الراشدين،       . ويعيد وحده إذا آان محدثًا  . وآذلك عند مالك وأحمد، إذا آان اإلمام غير عالم وبذلك مضت سنة الخلف

    . والّله أعلم  . الناس باإلعادة فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصالة فأعادوا، ولم يأمروا
  

    : َوَقاَل شيخ اِإلسالم
  

   في انعقاد صالة المأموم بصالة اإلمام: فصل 
  

    : الناس فيه على ثالثة أقوال  : في انعقاد صالة المأموم بصالة اإلمام
  

الثواب بالجماعة، وهذا هو الغالب أنه ال ارتباط بينهما، وإن آل امرئ يصلي لنفسه، وفائدة االئتمام في تكثير   : أحدها
المرأة           األمي، والرجل ب ارئ ب داء الق ه اقت د عورض بمنع افعي، لكن ق ؤتم بمن ال       . على أصل الش وإبطال صالة الم

ذا موضعه    . آالكافر، والمحدث  : صالة له ه          . وفي هذه المسائل آالم ليس ه ي صلى اهللا علي ول النب ه ق ومن الحجة في
    .  ) وإن أساؤوا فلكم وعليهم  . إن أحسنوا، فلكم، ولهم (   : وسلم في األئمة

  



 

ى صالة                : والقول الثاني ام يسري إل ل حصل في صالة اإلم ًا، فكل خل ا مطلق رع عليه ام، وف أنها منعقدة بصالة اإلم
د       ـ ال / وعلي هذا، فالمؤتم بالمحدث   .  ) اإلمام ضامن (   : لقوله صلى اهللا عليه وسلم  : المأموم ا يعي د آم ه ـ يعي ناسي لحدث
ن الحسن    . وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب  . إمامه   : حتي اختار بعض هؤالء آمحمد ب

    . أال يأتم المتوضئ بالمتيمم، لنقص طهارته عنه
  

ى صالة الم     : والقول الثالث ا مع       أنها منعقدة بصالة اإلمام، لكن إنما يسري النقص إل ا، فأم ذر منهم أموم مع عدم الع
ذا   العذر، فال يسري النقص، فإذا آان اإلمام يعتقد طهارته، فهو معذور في اإلمامة، والمأموم معذور في االئتمام، وه

ا في     . قول مالك، وأحمد، وغيرهما وعليه يتنزل ما يؤثر عن الصحابة في هذه المسألة، وهو أوسط األقوال آما ذآرن
    . فحكم صالته آحكم نفسه  . مام الناقص؛ أن حكمه مع الحاجة يخالف حكمه مع عدم الحاجةنفس صفة اإل

  
أوال                ام مت ان اإلم رائض الصالة، إذا آ أموم من ف ده الم ا يعتق رك م د ت ام ق وعلي هذا ـ أيضًا ـ ينبني اقتداء المؤتم بإم

فإن اعتقاد اإلمام هنا صحة صالته،   . و ذلكتأويال يسوغ، آأال يتوضأ من خروج النجاسات، وال من مس الذآر، ونح
    . فإنه هناك تجب عليه اإلعادة، وهذا أصل نافع ـ أيضًا  . آاعتقاده صحتها مع عدم العلم بالحدث، وأولي

  
ه    ه صلى      : ويدل على صحة هذا القول ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ـ رضي الّله عن أن رسول الّل

يهم    / يصلون  (   : قالاهللا عليه وسلم  م وعل م، وإن أخطؤوا، فلك ام إذا       .  ) لكم فإن أصابوا فلكم وله ذا نص في أن اإلم فه
أمومين  ى الم ه، ال عل ه علي ان درك خطئ أ آ ه     . أخط ت علي ًا أو آان دثًا أو جنب ان مح ه وآ دًا لطهارت ن صلى معتق فم

ه،          نجاسة، وقلنا عليه اإلعادة للنجاسة، آما يعيد من الحدث، ف اد، فيكون خطؤه علي ذا االعتق ام مخطئ في ه ذا اإلم ه
ه صلى اهللا        . فيعيد صالته ه رسول الّل وأما المأمومون، فلهم هذه الصالة، وليس عليهم من خطئه شيء، آما صرح ب
لم ه وس زاء صالتهم  . علي ي إج ذا نص ف د     . وه ه عن أ في ل أخط رائض الصالة بتأوي ام بعض ف رك اإلم و ت ذلك ل وآ

ه نجاسة ال يعفي            : مالمأمو راءة البسملة، أو يصلي وعلي رك ق مثل أن يمس ذآره ويصلي، أو يحتجم ويصلي، أو يت
ك أموم، ونحو ذل د الم ا عن ذه الصالة   . عنه م يكن مصيبًا، فتكون ه ا، إن ل ه أن يكون مخطئ وأ أحوال ام أس ذا اإلم فه

    . للمأموم، وليس عليه من خطأ إمامه شيء
  

ال        وآذلك روى أحمد و ه ـ ق ه عن ن عامر ـ رضي الّل لم         : أبو داود عن عقبة ب ه وس ه صلى اهللا علي سمعت رسول الّل
ذآر    ) من أم الناس فأصاب الوقت، وأتم الصالة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا، فعليه وال عليهم (   : يقول لكن لم ي

يهم  (   : ث األول أنه الخطأ، ومفهوم قولهفهذا االنتقاص يفسره الحدي  .  ) وأتم الصالة (   : أبو داود   :  ) وإن أخطأ فعليه وال عل
    . أنه إذا تعمد لم يكن آذلك، والتفاق المسلمين على أن من يترك األرآان المتفق عليها ال تنبغي الصالة خلفه

  
    ؟ وسئل ـ عن رجل يؤم قوما وأآثرهم له آارهون

  
    : فأجاب

  
ك   : ألمر في دينه إن آانوا يكرهون هذا اإلمام ه      . مثل آذبه أو ظلمه، أو جهله، أو بدعته، ونحو ذل ون اآلخر ألن ويحب

فإنه يجب أن يولي عليهم هذا اإلمام الذي يحبونه، وليس لذلك   . مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين  . أصلح في دينه منه
ي صلى اهللا     . اإلمام الذي يكرهونه أن يؤمهم ال     آما في الحديث عن النب ه ق لم أن ه وس ة ال تجاوز صالتهم     (   : علي ثالث

    . والّله أعلم  .  ) رجل أمَّ قومًا وهم له آارهون، ورجل ال يأتي الصالة إال دبارًا، ورجل اعتبد محررا  : آذانهم
  

ة      ذاهب األربع ه ال         ؟ هل تصح صالة بعضهم خلف بعض أم ال        : وسئل ـ عن أهل الم ـن السلف إن ال أحد م وهل ق
أن صالته معه صحيحة، / وإذا فعل اإلمام ما يعتقد   ؟ ومن قال ذلك، فهل هو مبتدع أم ال  ؟ يصلي بعضهم خلف بعض
ره، أو مس النساء بشهوة أو           . والمأموم يعتقد خالف ذلك أ، أو رعف، أو احتجم، أو مس ذآ مثل أن يكون اإلمام تقي

ك، أو    بغير شهوة، أو قهقه في صالته، أو أآل لحم اإلبل، و صلى ولم يتوضأ، والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذل
آان اإلمام ال يقرأ البسملة، أو لم يتشهد التشهد اآلخر، أو لم يسلم من الصالة، والمأموم يعتقد وجوب ذلك، فهل تصح 

القر      ؟ صالة المأموم والحال هذه م ب ره أعل ان غي آن والسنة  وإذا شرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين، فك
    ؟ وهل تصح الصالة خلفه أم ال   ؟ فهل يجوز ذلك  : منه وولي

  



 

    : فأجاب
  

ة          . الحمد لّله دهم من األئم م بإحسان، ومن بع ابعون له نعم، تجوز صالة بعضهم خلف بعض، آما آان الصحابة والت
ه ال    : ولم يقل أحد من السلف     . األربعة يصلي بعضهم خلف بعض، مع تنازعهم في هذه المسائل المذآورة وغيرها إن

    . ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال، مخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف األمة، وأئمتها  . يصلي بعضهم خلف بعض
  

ا     : وقد آان الصحابة والتابعون ومن بعدهم نهم من ال يقرأه نهم        . منهم من يقرأ البسملة، وم ا، وم نهم من يجهر به وم
نهم من ال يقنت        . من ال يجهر بها نهم    . وآان منهم من يقنت في الفجر، وم ة والرعاف      / وم من يتوضأ من الحجام

نهم من ال يتوضأ          . والقيء، ومنهم من ال يتوضأ من ذلك ذآر، ومس النساء بشهوة، وم ومنهم من يتوضأ من مس ال
نهم من ال يتوضأ من ذل         . من ذلك نهم من يتوضأ من أآل لحم         . كومنهم من يتوضأ من القهقهة في صالته، وم وم

    : ومع هذا، فكان بعضهم يصلي خلف بعض  . اإلبل، ومنهم من ال يتوضأ من ذلك
  

انوا ال     ة، وإن آ ن المالكي ة م ل المدين ة أه ف أئم رهم يصلون خل افعي وغي ة وأصحابه، والش و حنيف ان أب ا آ ل م مث
د احتجم    وصلى أبو يوسف خلف   . يقرؤون البسملة ال سرًا وال جهرًا يد وق ه ال يتوضأ، فصلى        . الرش ك بأن اه مال وأفت

    . خلفه أبو يوسف ولم يعد
  

م يتوضأ،      : وآـان أحمـد بن حنبـل يري الوضوء مـن الحجامة والرعاف، فقيل له دم ول فإن آان اإلمام قد خرج منه ال
    . آيف ال أصلى خلف سعيد بن المسيب، ومالك  : فقال  ؟ تصلى خلفه

  
    : لة، فهذه المسائل لها صورتانوبالجم

  
ة،    : إحداهما أال يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصالة، فهنا يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف، واألئمة األربع
أن الصالة خلف الحنفي  / وليس في هذا خالف متقدم، وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين، فزعم   . وغيرهم

تتاب أهل              ال تصح، وإن ا يس تتاب آم ى أن يس ول إل ذا الق ل ه ا، وقائ د وجوبه ا وهو ال يعتق أتي بالواجبات؛ ألنه أداه
ه    د بخالف ى أن يعتق ه              . البدع، أحوج منه إل د خلفائ لم وعه ه وس ي صلى اهللا علي د النب ى عه ا زال المسلمون عل ه م فإن

ين المفروض والم      . يصلي بعضهم ببعض زون ب ة ال يمي ل يصلون الصالة الشرعية     وأآثر األئم ان     . سنون، ب و آ ول
ة،          . العلم بهذا واجبًا لبطلت صلوات أآثر المسلمين، ولم يمكن االحتياط ك خفي ة ذل زاع، وأدل ه ن ك في فإن آثيرًا من ذل

ولين          اط من الخالف، وهو ال يجزم بأحد الق دين أن يحت أآثر         . وأآثر ما يمكن المت ًا ف ان الجزم بأحدهما واجب إن آ ف
ى         دل عل ة شرعية ت و طولب بأدل اء، ول الخلق ال يمكنهم الجزم بذلك، وهذا القائل نفسه ليس معه إال تقليد بعض الفقه

    . صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك؛ ولهذا ال يعتد بخالف مثل هذا، فإنه ليس من أهل االجتهاد
  

ره، أو النساء لشهوة، أو يحتجم،        : سوغ عندهأن يتيقن المأموم أن اإلمام فعل ما ال ي  : الصورة الثانية مثل أن يمس ذآ
    . ثم يصلي بال وضوء، فهذه الصورة فيها نزاع مشهور  . أو يفتصد، أو يتقيأ

  
ة،         ي حنيف ه من أصحاب أب ك من قال فأحد القولين ال تصح صالة المأموم؛ ألنه يعتقد بطالن صالة إمامه، آما قال ذل

    . والشافعي، وأحمد
  
ول اآلخر في مذهب                  : لقول الثانيوا/ ك، وهو الق ول جمهور السلف، وهو مذهب مال أموم؛ وهو ق تصح صالة الم

ذا   ى ه ره           . الشافعي، وأحمد، بل وأبي حنيفة وأآثر نصوص أحمد عل ا ثبت في الصحيح وغي ذا هو الصواب؛ لم وه
يهم     يصلون لكم فإن أصابوا، فل  (   : عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال م وعل م، وإن أخطؤوا، فلك م وله ين     .  ) ك د ب فق

م    ه ال إث صلى اهللا عليه وسلم أن خطأ اإلمام ال يتعدي إلى المأموم، والن المأموم يعتقد أن ما فعله اإلمام سائغ له، وأن
د صحة صال     و يعتق ه ال  عليه فيما فعل، فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد، وهو يعلم أن هذا قد غفر الّله له خطأه، فه ته، وأن

ذه    ان ينف ل آ اده، فال         . يأثم إذا لم يعدها، بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه، ب د فعل باجته ام ق ان اإلم وإذا آ
د أدي        ا ق ان آل منهم ا صحيحة، وآ يكلف الّله نفسا إال وسعها، والمأموم قد فعل ما وجب عليه آانت صالة آل منهم

    . مام في األفعال الظاهرةما يجب عليه، وقد حصلت موافقة اإل
  



 

ه، وأن            : وقول القائل ا وجب علي ام فعل م د أن اإلم أموم يعتق إن الم ه، ف إن المأموم يعتقد بطالن صالة اإلمام،خطأ من
    . الّله قد غفر له ما أخطأ فيه، وأال تبطل صالته ألجل ذلك

  
أموم جوا       د الم ام خطأ، واعتق لم اإلم ي        / ز ولو أخطأ اإلمام والمأموم فس لم المسلمون خلف النب ا س لم، آم ه فس متابعت

  صلى اهللا عليه وسلم لما سلم من اثنتين سهوًا، مع علمهم بأنه إنما صلى رآعتين، وآما لو صلى خمسا سهوًا 
  

فصلوا خلفه خمسا، آما صلى الصحابة خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم لما صلى بهم خمسا، فتابعوه، مع علمهم بأنه 
  . ؛ العتقادهم جواز ذلك، فإنه تصح صالة المأموم في هذه الحال، فكيف إذا آان المخطئ هو اإلمام وحده صلى خمسا

م تبطل صالة          ا ل و صلى خمس ه، ول م يتابع وقد اتفقوا آلهم على أن اإلمام لو سلم خطأ، لم تبطل صالة المأموم، إذا ل
    . والّله أعلم  . أ ال يلزم فيه بطالن صالة المأمومالمأموم إذا لم يتابعه، فدل ذلك على أن ما فعله اإلمام خط

  
    ؟ هل تصح صالة المأموم خلف من يخالف مذهبه   : وسئل ـ َرحمه الّله 

  
    : فأجاب

  
وأما صالة الرجل خلف من يخالف مذهبه، فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واألئمة األربعة، ولكن 

    : النزاع في صورتين
  

المأموم، لكن ال يعتقد وجوبها مثل التشهد األخير / خالفها شاذ، وهو ما إذا أتي اإلمام بالواجبات آما يعتقده   : إحداهما
اذ          ه خالف ش ذا في ه، فه د وجوب أموم يعتق ه، والم د وجوب ه السلف وجمهور        . إذا فعله من لم يعتق ذي علي والصواب ال

    . الخلف صحة الصالة
  

رًا،    : ةوالمسألة الثاني فيها نزاع مشهور، إذا ترك اإلمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سرًا وجه
ة، أو       . والمأموم يعتقد وجوبها ل، أو القهقه أو مثل أن يترك الوضوء من مس الذآر، أو لمس النساء، أو أآل لحم اإلب

ري و      أموم ي ادرة، والم والن       خروج النجاسات، أو النجاسة الن ه ق ذا في ك، فه أصحهما صحة     . جوب الوضوء من ذل
وجهين في مذهب        ائل، وهو أحد ال صالة المأموم، وهو مذهب مالك، وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المس

ا      . الشافعي، بل هو المنصوص عنه ه وجوب قراءته   . فإنه آان يصلي خلف المالكية الذين ال يقرؤون البسملة، ومذهب
ال     والدلي ه ق لم أن ه وس م       (   : ل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى اهللا علي إن أصابوا، فلك م ف يصلون لك

    . فجعل خطأ اإلمام عليه دون المأموم  ) ولهم، وإن اخطؤوا، فلكم وعليهم
  

  : به، والمنازع يقولوهذه المسائل إن آان مذهب اإلمام فيها هو الصواب، فال نزاع، وإن آان مخطئًا فخطؤه مختص 
ه أجران،   / المأموم يعتقد بطالن صالة إمامه، وليس آذلك، بل يعتقد أن اإلمام يصلي  باجتهاد أو تقليد، إن أصاب، فل

ه      ه ب ذا أعظم من اقتدائ ه       . وإن أخطأ، فله أجر، وهو ينفذ حكم الحاآم في مسائل االجتهاد، وه د حكم ان المجته إن آ ف
اذ ال م يجز إنف اطال، ل اء ب ا ثبت عن الخلف ور، آم د الجمه أموم عن د الم م يع يًا ل ارة ناس ام الطه رك اإلم و ت باطل، ول

    . الراشدين، مع أن الناسي عليه إعادة الصالة، والمتأول ال إعادة عليه
  

ي             ه أول ادة علي ادة، فألن تصح خلف من ال إع ه اإلع د إذا ذآر دون      . فإذا صحت الصالة خلف من علي ام يعي واإلم
ه          الم اده بقول ام ال يرجع عن اعتق ريط؛ ألن اإلم أموم تف ام وال من الم ا إذا رأي     . أموم، ولم يصدر من اإلم بخالف م

د       . على اإلمام نجاسة ولم يحذره منها، فإن المأموم هنا مفرط ام، فال يعي ا اإلم فإذا صلى يعيد؛ ألن ذلك لتفريطه، وأم
    . لك، والشافعي في القديم، وأحمد في أصح الروايتين عنهفي هذه الصورة في أصح قولي العلماء، آقول ما

  
ة،         ه خطؤه، فال تكون صالته باطل ور ل وعلم المأموم بحال اإلمام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مغف

    . والّله أعلم  . وهذا القول هو الصواب المقطوع به
  

    ؟ لصالة الوترية، وفي جمع المطر أم الهل يقلد الشافعي حنفيًا، وعكس ذلك في ا  : وسئل
  



 

    : فأجاب
  

اء،                  ذا مذهب جمهور العلم يما وه د من يجوز الجمع من المطر، ال س ره أن يقل م، يجوز للحنفي وغي ه، نع الحمد لّل
    . آمالك، والشافعي، وأحمد

  
وا في المطر      ة إذا جمع د       و  . وقد آان عبد الّله بن عمر يجمع مع والة األمور بالمدين اس أن يقل ى أحد من الن يس عل ل

لمون    ا زال المس لم، وم ه وس ه صلى اهللا علي تحبه إال رسول الّل ه، ويس ه، وينهي عن أمر ب ا ي ل م ي آ ه ف رجال بعين
ول      . يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا، وتارة هذا ه، أو الق فإذا آان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دين

ح، أو ن ا أرج ك، وال       به ة، وال مال و حنيف ك ال أب رم ذل م يح لمين، ل اء المس اهير علم اق جم ذا باتف از ه ك، ج و ذل ح
    . الشافعي، وال أحمد

  
قنت، قنت معه، وإن لم يقنت، لم يقنت، وإن صلى بثالث / فإن   . وآذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه
ك، وإن فصل فصل ـ أ         ه،         . يضاً رآعات موصولة، فعل ذل أموم أن يصل إذا فصل إمام ار للم اس من يخت ومن الن

    . والّله أعلم  . واألول أصح
  

    ؟ وسئل عما إذا أدرك مع اإلمام بعض الصالة وقام، ليأتي بما فاته، فائتم به آخرون، هل يجوز أم ال
  

    : فأجاب
  

    . جاز ذلك في أظهر قولي العلماء  : إذا أدرك مع اإلمام بعضا، وقام يأتي بما فاته، فائتم به آخرون
  

اتتكم، هل يسوغ      : وسئل عن إمام يصلي صالة الفرض بالناس، ثم يصلي بعدها صالة أخري ويقول هذه عن صالة ف
    ؟ هذا 

  
    : فأجاب

  
ة لسنة رسول ال            ذه بدعة مخالف إن ه رتين، ف اس الفريضة م اد أن يصلي بالن ه  الحمد لّله، ليس لإلمام الراتب أن يعت ّل

رهم         / صلى اهللا عليه وسلم،  ة، وغي ة المسلمين األربع ك أحد من أئم م يستحب ذل ي    . وسنة خلفائه الراشدين، ول ال أب
أمومين الصالة        . حنيفة، وال مالك، وال الشافعي، وال أحمد بن حنبل اد بأولئك الم ام إذا أع بل هم متفقون على أن اإلم

    . فعل ذلك على وجه التقرب، آان ضاالمرتين دائمًا أن هذا بدعة مكروهة، ومن 
  

    . وإنما تنازعوا في اإلمام إذا صلى مرة ثانية بقوم آخرين، غير األولين
  

ومنهم من يحرم ذلك، آأبي حنيفة ومالك، وأحمد   . منهم من يجيز ذلك آالشافعي، وأحمد بن حنبل في إحدي الروايتين
    . في الرواية األخري عنه

  
فإنه يقضيها بحسب اإلمكان، أما آون اإلمام يعيد الصالة دائمًا مع الصالة الحاضرة، وأن يصلوا      ومن عليه فوائت،

يهم من الفوائت     : وإن قال  . خلفه، فهذا ليس بمشروع ى أن          . إني أفعل ذلك ألجل ما عل ة إل ه ذريع ذا أن ا في ه ل م وأق
ر ب     ا الصغير، وتغي و عليه وادي، ومواضع الجهل       يتشبه به األئمة، فتبقي به سنة، يرب ببها شريعة اإلسالم في الب   . س

    . والّله أعلم
  

    : َوَقال شيخ اإلسالم ـ قدس الّله روُحه
  
  
  
  



 

  من أدي فرضه إمامًا أو منفردًا فهل يجوز أن يؤم من يأدي فرضه؟: فصل  
  

ردًا ا، أو منف ًا، أو مأموم ا من أدي فرضه إمام ك الصال  : وأم ي تل ؤم ف ل أن فهل يجوز أن ي ؤدي فرضه مث ة لمن ي
    : هذه فيها نزاع مشهور، وفيها ثالث روايات عن أحمد  ؟ يصلي اإلمام مرتين

  
    . أنه ال يجوز، وهي اختيار آثير من أصحابه، ومذهب أبي حنيفة، ومالك  : إحداها

  
    . ب الشافعيآالشيخ أبي محمد المقدسي، وهي مذه  : يجوز مطلقًا، وهي اختيار بعض أصحابه  : والثانية

  
ال الشيخ    . يجوز عند الحاجة، آصالة الخوف  : والثالثة ه           : ق ي صلى اهللا علي ات؛ ألن النب ي البرآ دنا أب ار ج وهو اختي

    . وسلم صلى بأصحابه بعض األوقات صالة الخوف مرتين، وصلى بطائفة وسلم، ثم صلى بطائفة أخرى وسلم
  
أنه آان يصلي خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم ينطلق فيؤم   : المعروفومن جوز ذلك مطلقًا، احتج بحديث معاذ /

    . فكانت األولي فرضا له، والثانية نفال  : وفي رواية  . قومه
  

إنما جعل اإلمام ليؤتم  (   : آقوله  . فإنهم احتجوا بلفظ ال يدل على محل النزاع  . والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة
ك        .  ) ختلفوا عليهبه، فال ت دفع تل ا ي ذين م وبأن اإلمام ضامن، فال تكون صالته أنقص من صالة المأموم، وليس في ه

د الصالة، فيكون        أموم أن يعي الحجج، واالختالف المراد به االختالف في األفعال، آما جاء مفسرًا، وإال، فيجوز للم
راء    (   : دل على ذلك قوله في الحديث الصحيح وقد  . آما هو قول جماهير العلماء  . متنفال خلف مفترض يكون بعدي أم

    .  ) يؤخرون الصالة عن وقتها، فصلوا الصالة لوقتها، ثم اجعلوا صالتكم معهم نافلة
  

ال    ا يصليا، فق ا     (   : وأيضًا، فإنه صلى بمسجد الَخيف، فرأي رجلين لم ا أن تصليا معن ا منعكم اال   )  ؟ م د صلينا في      : ق ق
ة  (   : ا، فقالرحالن ه رأي      .  ) إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافل وفي السنن أن

فقد ثبت صالة المتنفل خلف المفترض في عدة     .  )  !  ؟ أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معه (   : رجال يصلي وحده فقال
النفل ليست بواجبة، واإلمام ضامن، وإن / علم أن موافقة اإلمام في نية الفرض أو ف  . أحاديث، وثبت ـ أيضًا ـ بالعكس  

    . آان متنفال
  

صالة العشاء اآلخرة خلف من يصلي قيام رمضان يصلي خلفه رآعتين ثم يقوم فيتم رآعتين، فأظهر   : ومن هذا الباب
ا إال ل      رهم ثاني اك من        األقوال جواز هذا آله، لكن ال ينبغي أن يصلي بغي يس هن ل أن يكون ل حاجة، أو مصلحة، مث

انوا مستوين في       يصلح لإلمامة غيره، أو هو أحق الحاضرين باإلمامة؛ لكونه أعلمهم بكتاب الّله وسنة رسوله، أو آ
ه      . العلم وهو أسبقهم إلى هجرة ما حرم الّله ورسوله، أو أقدمهم سنا ي صلى اهللا علي فإنه قد ثبت في الصحيح عن النب

يؤم القوم أقرأهم لكتاب الّله، فإن آانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن آانوا في السنة سواء،     (   : م أنه قالوسل
اب     .  ) فأقدمهم هجرة، فإن آانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا م بالكت فقدم النبي صلى اهللا عليه وسلم بالفضيلة في العل

ى من سبق              والسنة، فإن استووا في العلم، اجر عل اره، وهو المه دم السابق باختي ى العمل الصالح، وق قدم بالسبق إل
    . بخلق الّله له، وهو الكبير السن

  
اجر   (   : وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمه

ب    .  ) من هجر ما نهي الّله عنه إذا             فمن س ة، ف دم في اإلمام دمهم هجرة، فيق و أق ا، فه ة منه يئات بالتوب ى هجر الس ق إل
فرضه، فإنه يؤمهم، آما أم النبي صلى اهللا عليه وسلم لطائفة بعد طائفة /حضر من هو أحق باإلمامة، وآان قد صلى 

م باإلمام       ان أحقه ه آ اء؛ ألن د ادعي بعضهم أن    من أصحابه مرتين، وآما آان معاذ يصلي ثم يؤم قومه أهل قب ة، وق
حديث معاذ منسوخ، ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة، وما ثبت من األحكام بالكتاب والسنة ال يجوز دعوي نسخه    

ذا          . بأمور محتملة للنسخ وعدم النسخ ر ه ا هو مبسوط في غي اس، آم وهذا باب واسع قد وقع في بعضه آثير من الن
    . الموضع

  
از   ى الجن ان             وآذلك الصالة عل ة، إذا آ ة الثاني ه أن يصلي بالطائف دم آخرون، فل م ق ا، ث ا الرجل إمام ة إذا صلى عليه

ل أن             ًا، مث د الفريضة تبع ا يعي ًا، آم م تبع دها معه ة أن يعي رة ثاني ازة م أحقهم باإلمامة، وله إذا صلى غيره على الجن



 

م     ب، فيصلي معه ام رات ذا م    . يصلي في بيته، ثم يأتي مسجدًا فيه إم إن ه زاع،        ف د بال ن ام أحم شروع في مذهب اإلم
ه الصالة        ر إذ فاتت ى القب ه أن يصلي عل ره، ول   . وآذلك مذهبه فيمن لم يصل على الجنازة فله أن يصلي عليها بعد غي

ا        ة ال يراه و حنيف ادة، وأب ري اإلع ك ال ي هذا مذهب فقهاء الحديث قاطبة، آالشافعي وأحمد، وإسحاق، وغيرهم، ومال
    . إال للولي

  
ة       : وأما إذا صلى هو على الجنازة، ثم صلى عليها غيره ة الثاني دها مع الطائف ه أن يعي ان في مذهب       ؟ فهل ل ه وجه في

ا     : قالوا  . ال يعيدها/  : قيل  . أحمد ل به ازة ال يتنف ل   . ألن الثانية نفل، وصالة الجن دها، وهو الصحيح       : وقي ه أن يعي ل ل   . ب
ازة     . وسلم لما صلى على قبر منبوذ، صلى معه من آان صلى عليها أوال فإن النبي صلى اهللا عليه وإعادة صالة الجن

وله   ه ورس رعها الّل ث ش رع حي ادة الفريضة، فتش نس إع ن ج ذا  . م ي ه رتين   : وعل ازة م ى الجن ؤم عل ل ي ى   ؟ فه عل
    . والّله أعلم  . والصحيح أن له ذلك  . روايتين

  
    ؟ ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إماًما فهل يجوز ذلك أم ال وسئل عن رجل صلى مع اإلمام،

  
    : فأجاب

  
هذه المسألة هي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل فإن اإلمام آان قد أدي فرضه، فإذا صلى بغيره إماًما، فهذا جائز في  

نه يجوز للحاجة، وال يجوز لغير أ  : وفيها قول ثالث في مذهب أحمد  . مذهب الشافعي، وأحمد في إحدي الروايتين عنه
    . واهللا أعلم  . فإذا آان ذلك اإلمام هو القارئ، وهو المستحق لإلمامة دونهم، ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن  . حاجة

  
    ؟ هل يجوز االقتداء به أم ال   . وسئل عن إمام مسجدين

  
    : فأجاب

  
ا في موضعين،       إذا أمكن أن يرتب في آل مسجد إمام راتب، فال يص إذا صلى إمام لح أن يرتب إمام في مسجدين، ف

اء  ين العلم ؤدي فريضته خالف ب ن ي ة لم ي صحة الصالة الثاني ي إحدي    . فف د ف ك، وأحم ة، ومال ي حنيف ذهب أب فم
    . والّله أعلم  . أن الفرض ال يسقط عن أهل المسجد الثاني  . الروايتين

  
    ؟  وسئل عمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفال

  
    : فأجاب

  
    . يجوز ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي، وأحمد في إحدي الروايتين عنه

  
    ؟ هل يأتم به المفترض  . وسئل َشيخ اإلْسالم ـ َرحمه الّله ـ عما يفعله الرجل شاآا في وجوبه، على طريق االحتياط

  
    : فأجاب

  
ل بوجوب الصوم       قياس المذهب أنه يصح؛ ألن الشاك يؤ م نق اء، وإن ل ة اإلغم   . ديها بنية الوجوب إذًا، آما قلنا في ني

    . آما قلنا فيمن شك في انتقاض وضوئه يتوضأ
  

و                ا ل ك، بخالف م ر ذل ارة، أو غي اة أو صالة أو نسك أو آف ارة أو صيام أو زآ وآذلك صور الشك في وجوب طه
ها خالف؛ ألنها في الحقيقة نفل لكنها في اعتقاده واجبة، والمشكوك اعتقد الوجوب ثم تبين له عدمه، فإن هذه خرج في

    . فيها هي في قصده واجبة، واالعتقاد متردد
  

ة،        . وسئل ـ َرحمه الّله ـ عمن وجد جماعة يصلون الظهر، فأراد أن يقضي معهم الصبح   ة الثالث ام للرآع ام اإلم ا ق فلم
    ؟ أي مذهب تصح وعلي  ؟ فارقه بالسالم، فهل تصح هذه الصالة



 

    : فأجاب
  

ه             روايتين عن د في إحدي ال ك وأحم ة، ومال ي حنيف افعي،       . هذه الصالة ال تصح في مذهب أب وتصح في مذهب الش
    . والّله أعلم  . وأحمد في الرواية األخري

  
ك    . وسئل عمن وجد الصالة قائمة فنوى االئتمام، وظن أن إمامه زيد، فتبين أنه عمرو و ظن      ؟ هل يضره ذل ذلك ل وآ

    ؟ اإلمام في المأموم مثل ذلك
  

    : فأجاب
  

ه عمرو صحت صالته،         / إذا آان مقصوده أن يصلي خلف إمام تلك الجماعة آائنا  ين أن د فتب ه زي من آان، وظن أن
أ الظن ال         ك من خط اءة، ونحو ذل ه عب ذي ال آما لو اعتقد أنه أبيض فتبين أنه أسود، أو اعتقد أن عليه آساء فتبين أن

    . يقدح في االئتمام
  

ه           أتم ب م ي ذا ل رو، فه ان عم ه، وآ م يصل خلف رو ل ه عم م أن و عل د، ول ان مقصوده أن يصلي خلف زي ا   . وإن آ وإنم
    . األعمال بالنيات

  
م        ؟ وهل هو بمنزلة من صلى بال ائتمام أو تبطل صالته أموم ال يعل ة والم ام باطل   . فيه نزاع، آما لو آانت صالة اإلم

ام     ذلك اإلم فال يضر المؤتم الجهل بعين اإلمام إذا آان مقصوده أن يصلي خلف اإلمام الذي يصلي بتلك الجماعة، وآ
    . لم يضره الجهل بعين المأمومين، بل إذا نوي الصالة بمن خلفه جاز

  
بحيث يكون قصده أال يصلي  الفرق بين تعيينه بالقصد،   : والصواب  . إنه إذا عين فأخطأ بطلت صالته مطلقًا  : وقد قيل

    . والّله أعلم  . إال خلفه، وبين تعيين الظن بحيث يكون قصده الصالة خلف اإلمام مطلقًا، لكن ظن أنه زيد
  

ك هل هي         ؟ هل تصح صالته أم ال     . وسئل ـ َرحمه الّله ـ عمن صلى خلف الصف منفرداً   واردة في ذل واألحاديث ال
لون بهذا من غير األئمة األربعة؛ آحماد بن أبي سليمان، وابن المبارك، وسفيان الثوري، واألئمة القائ  ؟ صحيحة أم ال
ا      : قد قال عنهم رجل ـ أعني عن هؤالء األئمة المذآورين ـ    . واألوزاعي ذا الكالم م هؤالء ال يلتفت إليهم، فصاحب ه

    ؟ وز تقليد األئمة األربعة أم ال آما يج  ؟ وهل يسوغ تقليد هؤالء األئمة لمن يجوز له التقليد  ؟ حكمه
  

    : فأجاب
  

ه           ي صلى اهللا علي ك حديثين عن النب الحمد لّله، من قول العلماء أنه ال تصح صالة المنفرد خلف الصف؛ ألن في ذل
وقد صحح الحديثين غير واحد من     .  ) ال صالة لفذ خلف الصف (   : وسلم أنه أمر المصلي خلف الصف باإلعادة، وقال

ئمة الحديث، وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة، بل المخالفون لهما يعتمدون في آثير من المسائل على ما هو أضعف أ
إسنادًا منهما، وليس فيهما ما يخالف األصول، بل ما فيهما هو مقتضي النصوص المشهورة، واألصول المقررة، فإن 

اني         الجتماع المصلين في الفعل/ صالة الجماعة سميت جماعة  اني أو الزم اع المك وا باالجتم إذا أخل ًا، ف ا وزمان مكان
ة،               اق األئم ه باتف ًا عن ك منهي ان ذل ر عذر، آ رًا لغي ًا آثي ه تخلف وا عن ام، أو يتخلف مثل أن يتقدموا أو بعضهم على اإلم

ذا من أعظم             ان ه ذا، آ ذا خلف ه ذا، وه ذا خلف ه األمور  وآذلك لو آانوا مفترقين غير منتظمين، مثل أن يكون ه
راص          ديلها، وت فوف وتع ويم الص لم بتق ه وس لى اهللا علي ي ص رهم النب ل أم طفاف، ب روا باالص د أم ل ق رة، ب المنك

ان         ى أحسن وجه، بحسب اإلمك اعهم عل ق اجتم   . الصفوف، وسد الُخَلَل، وسد األول فاألول، آل ذلك مبالغة في تحقي
ذه       . د، وهلم جراولو لم يكن االصطفاف واجبا، لجاز أن يقف واحد خلف واح ًا أن ه ا عام وهذا مما يعلم آل أحد علم

تظم           . ليست صالة المسلمين ر من وا الصف غي ذلك إذا جعل ل وآ رة، ب و م   : ولو آان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ول
لم عن   ه، والنهي  مثل أن يتقدم هذا على هذا، ويتأخر هذا عن هذا، لكان ذلك شيئًا قد علم نهي النبي صلى اهللا عليه وس

    . يقتضي التحريم، بل إذا صلوا قدام اإلمام، آان أحسن من مثل هذا
  

دون               الة ب ح الص ف تص ذر، فكي ر ع ا لغي ًا، وإم ا مطلق ام، إم دام اإلم الة ق ححون الص ور ال يص ان الجمه إذا آ ف



 

ذان        . االصطفاف ه ه ا جاء ب رد ال تصح، آم الحديثان،   فقياس األصول يقتضي وجوب االصطفاف، وأن صالة المنف
د يكون         / ومن خالف ذلك من العلماء، فال ريب أنه لم تبلغه هذه السنة  م يسمعها، وق د يكون ل ل ق ه، ب من وجه يثق ب

    . ظن أن الحديث ضعيف، آما ذآر ذلك بعضهم
  

ي صل       : والذين عارضوه احتجوا بصحة صالة المرأة منفردة، آما ثبت في الصحيح يم صفا خلف النب ى أن أنسا واليت
رأة             . اهللا عليه وسلم، وصفت العجوز خلفهما م يكن في الجماعة ام ردة إذا ل ا منف ى صحة وقوفه اء عل وقد اتفق العلم

نة ه الس ا جاءت ب ا، آم رداً     . غيره ام منف وف اإلم ـ بوق وا ـ أيضًا ع دون   . واحتج ا رآ رة لم ي بك وا بحديث أب واحتج
د   (   : ليه وسلمالصف، ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى اهللا ع ذه حجة ضعيفة ال      .  ) زادك الّله حرصا، وال تع وه

    : تقاوم حجة النهي عن ذلك، وذلك من وجوه
  

ا     : أحدها ك مكروه ان ذل وهل    . أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها، ولو وقفت في صف الرجال، لك
    . أحمد، وغيرهفيه قوالن للعلماء في مذهب   ؟ تبطل صالة من يحاذيها 

  
    . من أصحاب أحمد  . تبطل، آقول أبي حنيفة، وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص  : أحدهما

  
ازعهم في الرجل الواقف     / آقول مالك، والشافعي، وهو قول ابن  . ال تبطل  : والثاني حامد والقاضي، وغيرهما، مع تن
    . ن صالة من يليها في الموقفوالمنصوص عن أحمد بطال  ؟ هل يكون فذا أم ال   : معها

  
وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه، وترك للسنة باتفاقهم، فكيف يقاس المنهي بالمأمور به، وآذلك وقوف 

ى          ؟ فكيف يقاس المأمور به بالمنهي عنه  . اإلمام أمام الصف هو السنة اس المسكوت عل ا هو قي اس الصحيح إنم والقي
منصوص على منصوص يخالفه، فهو باطل باتفاق العلماء، آقياس الربا على البيع، وقد أحل المنصوص، أما قياس ال
    . الّله البيع وحرم الربا

  
أن المرأة وقفت خلف الصف؛ ألنه لم يكن لها من تصافه، ولم يمكنها مصافة الرجل، ولهذا لو آان معها في   : والثاني

    . وآان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجالالصالة امرأة، لكان من حقها أن تقوم معها، 
  

رد، وإال ظهر صحة                ين لصالة المنف ين المبطل زاع ب ه ن ذا في ًا إال خلف الصف، فه ونظير ذلك أال يجد الرجل موقف
ذا الموضع ي ه العجز  : صالته ف قط ب ات الصالة تس ع واجب ام    . ألن جمي ى اإلم دم عل ذا صحة صالة المتق وطرد ه

    . ل طائفة، وهو قول في مذهب أحمدللحاجة، آقو
  
ذلك االصطفاف              / العجز، فك ك، يسقط ب ر ذل اء وغي ارة بالم ام الرآوع والسجود والطه راءة وإتم ام والق وإذا آان القي

ر             . وترك التقدم ام، وال من وراءه مع سماعه للتكبي ر اإلم م ي ألة من صلى ول وطرد هذا بقية مسائل الصفوف، آمس
    . مام ؛ فإنما ُقدِّم ليراه المأمومون فيأتمون به، وهذا منتف في المأموموغير ذلك، وأما اإل

  
د أدرك من                    ام رأسه من الرآوع فق ع اإلم ل رف ردًا خلف الصف قب ه صلى منف ه أن يس في رة؛ فل ي بك وأما حديث أب

م يجيء آخر فيصافه      إن     االصطفاف المأمور به ما يكون به مدرآا للرآعة، فهو بمنزلة أن يقف وحده ث ام، ف في القي
ه      ه النهي بقول رة في ي بك د  (   : هذا جائز باتفاق األئمة، وحديث أب ا في           ) وال تع ة، آم ادة الرآع ره بإع ه أم ه أن يس في ول

ه    . حديث الفذ فإنه أمره بإعادة الصالة، وهذا مبين مفسر، وذلك مجمل حتي لو قدر أنه صرح في حديث أبي بكرة بأن
ذا      دخل في الصف بعد اعتدال  ل ه اإلمام ـ آما يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره ـ لكان سائغًا في مث

    . دون ما أمر فيه باإلعادة، فهذا له وجه، وهذا له وجه
  

د       النهي، وق ا ب م يكن عالم وأما التفريق بين العالم والجاهل، آقول في مذهب أحمد، فال يسوغ، فإن المصلي المنفرد ل
    . آما أمر األعرابي المسيء في صالته باإلعادةأمره باإلعادة 

  
ه      . فمن سادات أئمة اإلسالم  : وأما األئمة المذآورون/ رهم أجل من أقران   : فإن الثوري إمام أهل العراق، وهو عند أآث

ان       أرض خراس وم ب ى الي اق إل ذهب ب ه م ره، ول ة، وغي ي حنيف ي، وأب ن ح ن صالح ب ن ب ي، والحس ي ليل ابن أب   . آ



 

ل أن                واأل ه قب ى مذهب انوا عل ل أهل المغرب آ ة، ب ة الرابع ى المائ ه إل ى مذهب وا عل ا زال ام، وم وزاعي إمام أهل الش
ل،        : وحماد بن أبي سليمان  . يدخل إليهم مذهب مالك ن حنب د اب ول أحم هو شيخ أبي حنيفة، ومع هذا، فهذا القول هو ق

وم          ى الي اق إل ه ب ا، ـ ومذهب ه وغيرهم ى         وإسحاق بن راهوي اق إل ذهبهم ب ى وأصحابه، وم ن عل ـ وهو مذهب داود ب
    . اليوم، فلم يجمع الناس اليوم على خالف هذا القول، بل القائلون به آثير في المشرق والمغرب

  
ي،    عد، واألوزاع ن س ث ب ك واللي ين شخص وشخص، فمال دين ب ة المجته ي األئم رق ف نة ف اب والس ي الكت يس ف ول

لم والثوري، هؤالء أئمة في زم ذا، ولكن         : انهم، وتقليد آل منهم آتقليد اآلخر، ال يقول مس ذا دون ه د ه ه يجوز تقلي إن
    : من منع من تقليد أحد هؤالء في زماننا، فإنما يمنعه ألحد شيئين

  
ال       : أحدهما ه ق زاع مشهور، فمن منع وتي، ومن      : اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم، وتقليد الميت فيه ن هؤالء م

    . البد أن يكون في األحياء من يعرف قول الميت  : سوغه قال
  
ه        . اإلجماع اليوم قد انعقد على خالف هذا القول  : أن يقول  : والثاني/ ة في أصول الفق ألة معروف ى مس   . وينبني ذلك عل

م أ           : وهي ولين، ث ى ق ألة عل وا في مس ابعون أو أهل    أن الصحابة مثًال أو غيرهم من أهل األعصار إذا اختلف جمع الت
د،        ؟ العصر الثاني على أحدهما، فهل يكون هذا إجماًعا يرفع ذلك الخالف زاع مشهور في مذهب أحم وفي المسألة ن

د أن أهل العصر       : فمن قال  . وغيره من العلماء إن مع إجماع أهل العصر الثاني ال يسوغ األخذ بالقول اآلخر، واعتق
    . ن االعتقادين المنعأجمعوا على ذلك يرآب من هذي

  
ول اآلخر                 ى الق ذهاب إل ه يسوغ ال ا، فإن وال ال تموت بموت قائليه اق؛ ألن األق ه ب ديم حكم م أن الخالف الق ومن عل

    . للمجتهد الذي وافق اجتهاده
  

    . يرهماوأما التقليد فينبني على مسـألة تقليد الميت، وفيها قوالن مشهوران ـ أيضًا ـ في مذهب الشافعي، وأحمد وغ
  

ه        ذاهبهم، فال ريب أن قول ة م اء الباقي وأما إذا آان القول الذي يقول به هؤالء األئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلم
رانهم  ن أق الفهم م ن خ ؤالء م ل به ه، ويقاب ؤالء ويعتضد ب ة ه د بموافق ة   . مؤي ا حنيف الثوري واألوزاعي وأب ل ب فيقاب

ك   ومالك؛ إذ األمة متفقة على أنه إذ ال       / ا اختلف مال م يجز أن يق ة، ل و حنيف وري وأب ذا هو      : واألوزاعي والث ول ه ق
    . والّله أعلم  . الصواب دون هذا إال بحجة

  
لم أو في شيء من              : وسئل ـ َرحمه الّله تعالي   ه وس ه صلى اهللا علي د رسول الّل ى عه ان عل ام آ هل التبليغ وراء اإلم
ة المشروعة، واتصال        فإن لم ي  ؟ زمن الخلفاء الراشدين ام، والطمأنين ة اإلم كن، فمع األمن من إخالل شيء من متابع

وهل ذهب أحد من علماء   ؟ الصفوف، واالستماع لإلمام من ورائه إن وقع خلل مما ذآر، هل يطلق على فاعله البدعة
    ؟ التعريف  وما حكم من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم يفعله بعد  ؟ المسلمين إلى بطالن صالته بذلك 

  
    : فأجاب

  
د             ى عه لم، وال عل ه وس ه صلى اهللا علي د رسول الّل ى عه ليم عل د والتس لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحمي
ه    خلفائه، وال بعد ذلك بزمان طويل، إال مرتين؛ مرة صرع النبي صلى اهللا عليه وسلم عن فرس رآبه فصلى في بيت

و بكر        . آذا رواه مسلم في صحيحه  . التكبيرقاعدًا، فبلغ أبو بكر عنه  ه أب غ عن ه بل ذا    . ومرة أخرى في مرض موت وه
    . مشهور

  
ًا               ان إمام لم، وآ ه وس النبي صلى اهللا علي ا ب ًا فيه و بكر مؤتم ان أب ذه الصالة آ مع أن ظاهر مذهب اإلمام أحمد أن ه

ذا قالت عائشة ـ رضي         للناس، فيكون تبليغ أبي بكر إمامًا للناس، وإن آان مؤتمًا ب  لم، وهك ه وس النبي صلى اهللا علي
ًا      . آان الناس يأتمون بابي بكر، وأبو بكر يأتم بالنبي صلى اهللا عليه وسلم  : الّله عنها ـ   اء تبليغ ولم يذآر أحد من العلم

    . لمرضه  : على عهد رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم إال هاتين المرتين
  

ه صلى اهللا       والعلماء المصنفـون لما احتاجـوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة، لم يكن عندهم سنة عن رسول الّل



 

    . عليه وسلم إال هذا، وهذا يعلمه علمًا يقينيًا من له خبرة بسنة رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم
  

ن       ر م ل صرح آثي يس بمستحب، ب روه  وال خالف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاجة ل ه مك ال     . هم أن نهم من ق   : وم
ره         د، وغي ك، وأحم ذا موجود في مذهب مال ه، وه ام،         . تبطل صالة فاعل أموم، أو لضعف اإلم د الم ا الحاجة لبع وأم

ولي    و أصح ق ال، وه ذا الح ي ه ائز ف ه ج د أن د أصحاب أحم روف عن ذه، والمع ي ه ه ف وا في د اختلف ك، فق ر ذل وغي
    . وحيث جاز ولم يبطل فيشترط أال يخل بشيء من واجبات الصالة  . ف في ذلكأصحاب مالك، وبلغني أن أحمد توق

  
ام،        . فأما إن آان المبلغ ال يطمئن، بطلت صالته عند عامة العلماء آما دلت عليه السنة/ وإن آان ـ أيضا ـ يسبق اإلم

وإن آان يخل بالذآر المفعول في   . وهو الذي دلت عليه السنة، وأقوال الصحابة  . بطلت صالته في ظاهر مذهب أحمد
غ         . الرآوع والسجود والتسبيح ونحوه، ففي بطالن الصالة خالف ا تبطل، وال ريب أن التبلي د أنه وظاهر مذهب أحم

د        . لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة فال ريب أنه إما جاهل، وإما معاند اء من الطوائف ق ع العلم وإال، فجمي
ى    . وال يجهر بشيء من التكبير  : قالوا  . بهم، حتي في المختصراتذآروا ذلك في آت إال أن يكون إمامًا، ومن أصر عل

    . والّله أعلم  . هذا أقل أحواله  . اعتقاد آونه قربة، فإنه يعزَّر على ذلك لمخالفته اإلجماع
  

    ؟ هل يجوز أن يكبر خلف اإلمام  : وسئل 
  

    : فأجاب
  

ر حاجة   ال يشرع الجهر بال غ لغي ي            : تكبير خلف اإلمام الذي هو المبل غ خلف النب م يكن يبل الال ل إن ب ة، ف اق األئم باتف
لم       ه وس ي صلى اهللا علي صلى اهللا عليه وسلم هو وال غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن لما مرض النب

ذلك    صلى بالناس مرة وصوته ضعيف، وآان أبو بكر يصلى إلى جنبه يسمع ا اء ب ى  / لناس التكبير، فاستدل العلم عل
    . مثل ضعف صوته، فأما بدون ذلك، فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع  : أنه يشرع التكبير عند الحاجة

  
ا         . وتنازعوا في بطالن صالة من يفعله على قولين د، وغيرهم ك، وأحم   . والنزاع في الصحة معروف في مذهب مال

    . والّله أعلم  . ق المذاهب آلهاغير أنه مكروه باتفا
  

    ؟ هل هو مستحب أو بدعة   : وسئل ـ َرحمه الّله ـ عن التبليغ خلف اإلمام
  

    : فأجاب
  

ي       . أما التبليغ خلف اإلمام لغير حاجة، فهو بدعة غير مستحبة باتفاق األئمة ان النب ا آ ام، آم وإنما يجهر بالتكبير اإلم
ي               صلى اهللا عليه وسلم، وخلفا ا مرض النب لم، لكن لم ه وس ي صلى اهللا علي غ خلف النب م يكن أحد يبل ون، ول ؤه يفعل

    . صلى اهللا عليه وسلم ضعف صوته، فكان أبو بكر ـ رضي اهللا عنه ـ يْسِمع بالتكبير
  

    . على قولين في مذهب مالك، وأحمد، وغيرهما  ؟ هل تبطل صالة المبلغ  : وقد اختلف العلماء 
  

    : اهللا  وسئل ـ رحمه
  

    ؟ هل تجزئ الصالة قدام اإلمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم ال
  

    : فأجاب 
  

    : أما صالة المأموم قدام اإلمام، ففيها ثالثة أقوال للعلماء
  

    . أنها تصح مطلًقا، وإن قيل إنها تكره، وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك، والقول القديم للشافعي  : أحدها
  



 

    . أنها ال تصح مطلًقا، آمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في المشهور من مذهبهما  : والثاني
  

دَّام                  : والثالث ازة إال ُق ة أو الجن ه أن يصلى الجمع م يمكن ة فل ان زحم ا إذا آ ل م ره، مث ذر، دون غي ا تصح مع الع أنه
د،     . صالةاإلمام، فتكون صالته قدام اإلمام خيًرا له من ترآه لل وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحم

ات الصالة        /  . وهو أعدل األقوال وأرجحها  . وغيره ا من واجب ه أن يكون واجًب ام غايت وذلك ألن ترك التقدم على اإلم
  . ولي بالسقوط وإن آانت واجبة في أصل الصالة، فالواجب في الجماعة أ  . في الجماعة، والواجبات آلها تسقط بالعذر

    . ولهذا يسقط عن المصلى ما يعجز عنه من القيام، والقراءة، واللباس، والطهارة، وغير ذلك
  

ه ساجًدا أو     : وأما الجماعة فإنه يجلس في األوتار لمتابعة اإلمام، ولو فعل ذلك منفرًدا عمًدا، بطلت صالته، وإن أدرآ
    . عة، مع أنه ال يعتد له بذلك، ويسجد لسهو اإلمام، وإن آان هو لم يسهقاعًدا آبر وسجد معه، وقعد معه؛ ألجل المتاب

  
ي       ة األول ل السالم، ويقضي الرآع وأيضا، ففي صالة الخوف ال يستقبل القبلة، ويعمل العمل الكثير،ويفارق اإلمام قب

    . قبل سالم اإلمام، وغير ذلك مما يفعله ألجل الجماعة، ولو فعله لغير عذر بطلت صالته
  

ر أهل الحديث      ر البصريين، وأآث أمومون         : وأبلغ من ذلك أن مذهب أآث ا صلى الم ام الراتب إذا صلى جالًس أن اإلم
لم    / جلوًسا؛ ألجل متابعته، فيترآون القيام الواجب ألجل المتابعة، آما استفاضت  ه وس السنن عن النبي صلى اهللا علي

    .  ) أجمعونوإذا صلى جالًسا، فصلوا جلوًسا  (   : أنه قال
  

    : والناس في هذه المسألة على ثالثة أقوال
  
    . آقول مالك، ومحمد بن الحسن  : ال يؤم القاعد القائم، وأن ذلك من خصائص النبي صلى اهللا عليه وسلم   : قيل
  

    . آقول أبي حنيفة، والشافعي . بل يؤمهم، ويقومون، وأن األمر بالقعود منسوخ  : وقيل
  

ن حضير،                 ب  : وقيل يد اب لم آأس ه وس ي صلى اهللا علي د موت النب ر واحد من الصحابة بع ه غي د فعل م، وق ل ذلك محك
ا           . وغيره ل، وغيرهم ن حنب د ب د، وأحم ن زي اد ب ذا مذهب حم ي صحة صالتهم           . وه ا فف و صلوا قياًم ذا، فل ي ه وعل
    . قوالن

  
موم ال يمكنه االئتمام بإمامه إال قدامه، آان غاية ما في والمقصود هنا أن الجماعة تفعل بحسب اإلمكان، فإذا آان المأ

هذا أنه قد ترك الموقف ألجل الجماعة، وهذا أخف من غيره، ومثل هذا أنه منهي عن الصالة خلف الصف وحده،       
ا أن      دع الجماعة، آم م ي رأة إذا  / فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحًدا يصلى معه، صلى وحده خلف الصف، ول الم

ة       لم  اق األئم ا تقف وحدها خلف الصف، باتف د          . تجد امرأة تصافها، فإنه ان ال عن ا أمر بالمصافة مع اإلمك وهو إنم
    . العجز عن المصافة

  
  صالة المأموم خلف اإلمام خارج المسجد: فصل 

  
اق   فإن آانت الصفوف متصل     : وأما صالة المأموم خلف اإلمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل ة جاز باتف

    : ففيه قوالن معروفان، هما روايتان عن أحمد   : وإن آان بينهما طريق، أو نهر تجري فيه السفن  . األئمة
  

    . المنع آقول أبي حنيفة  : أحدهما
  

    . الجواز آقول الشافعي  : والثاني
  

ل  وأما إذا آان بينهما حائل يمنع الرؤية، واالستطراق، ففيها عدة أقوال في  ره، قي ل   . يجوز   : مذهب أحمد وغي ال   : وقي
وال ريب أن ذلك جائز   . يجوز مع الحاجة، وال يجوز بدون الحاجة  : وقيل  . يجوز في المسجد دون غيره  : وقيل  . يجوز

    . ذلكمغلقة، أو نحو / مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها اإلمام   : مع الحاجة مطلًقا



 

  
ذر، وأن        . فهنا لو آانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة ات الصالة والجماعة تسقط بالع آما تقدم، فإنه قد تقدم أن واجب

    . الصالة في الجماعة خير من صالة اإلنسان وحده بكل حال
  

    ؟ ل تصح صالته أم اله  : وسئل عمن يصلي مع اإلمام، وبينه وبين اإلمام حائل، بحيث ال يراه، وال يرى من يراه
  

    : فأجاب 
  

وهو المنصوص الصريح عن أحمد، فإنه نص على أن المنبر ال يمنع   . الحمد هللا، نعم تصح صالته، عند أآثر العلماء
    . االقتداء، والسنة في الصفوف أن يتموا األول فاألول، ويتراصون في الصف

  
    . واهللا أعلم  . انت صالته مكروهةفمن صلى في مؤخر المسجد مع خلو ما يلي اإلمام آ

  
    ؟ فهل تصح صالة المتقدمين على اإلمام أم ال   : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن إمام يصلي خلفه جماعة، وقدامه جماعة

  
    : فأجاب 

  
    : الحمد هللا، أما الذين خلف اإلمام 

  
تصح إذا    : وقيل  . ال تصح  : وقيل  . تصح  : قيل  : أقوال فللعلماء فيهم ثالثة  : وأما الذين قدامه  . فصالتهم صحيحة بال ريب

    . واهللا أعلم  . لم يمكنهم الصالة معه إال تكلًفا، وهذا أولى األقوال
  

ة في           . وسئل عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب األسواق م الصفوف ـ فهل تجوز صالة الجمع إذا اتصلت به
    ؟ حوانيتهم 

  
    : فأجاب

  
لم        : ا صالة الجمعة وغيرهاأم ه وس ي صلى اهللا علي فعلى الناس أن يسدوا األول، فاألول، آما في الصحيحين عن النب

ا     : قالوا  )  ؟ أال تصفون آما َتُصفُّ المالئكة عند ربها ( /  : أنه قال د ربه ة عن ال   ؟ وآيف تصف المالئك يسدون األول،   (   : ق
ات             .  ) فاألول، ويتراصون في الصف ة، وال يصف في الطرق و المقدم فليس ألحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خل

ل الصفوف        دخل لتكمي ه، وي ده تخطي اء بع ن ج ب، ولم تحق التأدي ك اس ل ذل ن فع جد، وم و المس ع خل ت م والحواني
    . المقدمة، فإن هذا ال حرمة له

  
ا    و، وم زال ويصلى          آما أنه ليس ألحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد، ويتأخر ه ل ي ة، ب ه حرم م يكن ل ه ل فرش ل

ذ ـ في                      إذا اتصلت الصفوف ـ حينئ تأل المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، ف ل إذا ام ى الصحيح، ب ه عل مكان
    . الطرقات واألسواق، صحت صالتهم

  
    . ءوأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف اآلخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صالتهم في أظهر قولي العلما

  
ه ال         ر حاجة، فإن ر من غي وآذلك إذا آان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث ال يرون الصفوف، ولكن يسمعون التكبي

    . تصح صالتهم في أظهر قولي العلماء
  

يس     م تصح صالته، ول ال ل ق خ ه والطري ي حانوت ن صلى ف ذلك م ر اتصال  / وآ انوت وينتظ ي الح د ف ه أن يقع ل
    . واهللا أعلم  . يذهب إلى المسجد فيسد األول فاألولالصفوف به، بل عليه أن 

  
  



 

    ؟ هل تصح صالته أم ال  : وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن صالة الجمعة في األسواق، وفي الدآاآين والطرقات اختياًرا 
  

    : فأجاب
  

    . إن اتصلت الصفوف فال بأس بالصالة لمن تأخر، ولم يمكنه إال ذلك
  

د الرجل أ ا إذا تعم اكوأم د هن ؤالء مخطؤون   . ن يقع ت، فه ي الحواني دون ف ذين يقع ى المسجد آال دخول إل رك ال ويت
وآيف تصف    : قالوا  )  ؟ أال تصفون آما تصف المالئكة عند ربها (   : فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  . مخالفون للسنة

ا وشرها     (   : وقال  .  ) في الصف يكملون األول فاألول، ويتراصون (   : قال  ؟ المالئكة عند ربها خير صفوف الرجال أوله
    .  ) آخرها

  
    . وأما إذا لم تتصل الصفوف، بل آان بين الصفوف طريق، ففي صحة الصالة قوالن للعلماء، هما روايتان عن أحمد

  
    . ال تصح، آقول أبي حنيفة  : أحدهما/
  

    . تصح، آقول الشافعي، واهللا أعلم  : والثاني
  

ى سطح السوق     ؟ هل تجوز صالة الجمعة في السوق  : وسئل عن جامع بجانب السوق بحيث يسمع التكبير منه   ؟ أو عل
    ؟ أو في الدآاآين أم ال 

  
    : فأجاب

  
    . الحمد هللا، إذا امتأل الجامع جاز أن يصلى في الطرقات

  
ا إ   . وغيرها  . فإذا امتألت صلوا فيما بينها من الحوانيت م تتصل الصفوف، فال    وأم وق األسطحة، واهللا      . ذا ل ذلك ف وآ

    . أعلم
  

وسئل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى آخر رمضان يصلى بهم بين العشائين   
ك شعارً          رات، ويتخذ ذل ل هو اهللا أحد ثالث م اب وق ا، عشرين رآعة بعشر تسليمات، يقرأ في آل رآعة بفاتحة الكت

ه     ال ل ذي ق ذا         : ويحتج بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم أم ابن عباس واألنصاري ال ك، فهل ه ي وبين السيول تحول بين
    ؟ وهل يؤجر على ذلك أم ال والحالة هذه  ؟ موافق للشريعة أم ال

  
    : فأجاب

  
    : الحمد هللا رب العالمين، صالة التطوع في جماعة نوعان

  
ه الجماعة الراتبة آالكسوف واالستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفعل في الجماعة دائما آما مضت به ما تسن ل  : أحدهما 
    . السنة

  
    . آقيام الليل، والسنن الرواتب، وصالة الضحي، وتحية المسجد ونحو ذلك  : ما ال تسن له الجماعة الراتبة  : الثاني

  
    . فهذا إذا فعل جماعة أحياًنا جاز

  
ابعين        . عة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهةوأما الجما لم والصحابة والت ه وس فإن النبي صلى اهللا علي

ك في جماعة           . لم يكونوا يعتادون االجتماع للرواتب على ما دون هذا ا تطوع في ذل لم إنم ه وس والنبي صلى اهللا علي
ة   قليلة أحياًنا فإنه آان يقوم الليل وحده؛ لكن لما بات ابن عباس عنده، صلى معه، وليلة أخري صلى معه حذيفة، وليل



 

ه،                  ان يتخذه مصلى صلى مع ك األنصاري في مك ن مال ان ب د عتب ذلك صلى عن ن مسعود، وآ ه اب أخري صلى مع
    . وآذلك صلى بأنس وأمه واليتيم

  
ا         اه في التطوعات المسنونة، فأم ذي ذآرن ذا ال رًدا، وه در      وعامة تطوعاته إنما آان يصليها مف دد مق إنشاء صالة بع

ا،   ة     ] آصالة الرغائب   [ وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة آهذه الصلوات المسؤول عنه في أول جمع
ر                ] واأللفية [ من رجب  ذا غي ك ـ فه ال ذل ة سبع وعشرين من شهر رجب وأمث في أول رجب، ونصف شعبان، وليل

ل          مشروع باتفاق أئمة اإلسالم، آما نص على تح مث دع، وف ذا إال جاهل مبت ل ه رون وال ينشئ مث ذلك العلماء المعتب
   . واهللا أعلم  . هذا الباب يوجب تغيير شرائع اإلسالم، وأخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به اهللا
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