
 ربنا زدنا فقهًا وعلمًا وإمياناً 



 باب صالة اجلماعة
 .  وعدم التقاطع والتواددألجل التواصل شرعت 

سفرا يف ولو -القادرين .3األحرار .2(. الرجال.1تلزم ) 
 : املؤداة.5( للصلوات اخلمس.)4 -خوفشدة 
كنت فيهم فأقمت هلم وإذا  }: عني؛ لقوله تعاىلوجوب 

فأمر باجلماعة , اآلية{ معكالصالة فلتقم طائفة منهم 
وحلديث أيب هريرة املتفق , ففي غريه أوىل, حال اخلوف

, أثقل صالة على املنافقني صالة العشاء والفجر: )عليه
ولقد مهمت أن , ولو يعلمون ما فيهما ألتومها ولو حبوا

مث , مث آمر رجال فيصلي بالناس, آمر بالصالة فتقام
انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إىل قوم ال 

 (.  يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوهتم بالنار

مقاصد صالة 

 اجلماعة

شروط وجوب 

صالة 

 اجلماعة

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

حكم صالة 

 اجلماعة



,  أي ليست اجلماعة شرطا لصحة الصالة( ال شرطا)
 .  ويف صالته فضل, فتصح صالة املنفرد بال عذر

وصالة اجلماعة أفضل بسبع وعشرين درجة؛ حلديث ابن 
 .  عمر املتفق عليه

ال , يف غري مجعة وعيد, ولو بأنثى وعبد, وتنعقد باثنني
 .  صيب يف فرض

:  حديثلعموم ( يف بيته)أي اجلماعة ( وله فعلها)
 (.  جعلت يل األرض مسجدا وطهورا)

 .وفعلها يف املسجد هو السنة

هل اجلماعة 

 شرط؟

فضل صالة 

 اجلماعة

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

حكم صالة 

 املنفرد بال عذر

 مب تنعقد؟

حكم صالة 

اجلماعة يف 

 البيت 



 تيميةوهو اختيار ابن .ليس له فعلها يف البيت مع وجود املسجد :والقول الراجح. 
1- (.من مسع النداء فلم جيب فال صالة له إال من عذر: )حلديث ابن عباس 
2- مهه بتحريق بيوت املتخلفني ومل يستفصل هل كانوا يصلون يف بيوهتم : وحديث

 .وحلديث األعمى . مجاعة أو ال 
 وجياب عن استدالل املذهب بأن احلديث سيق لبيان صحة الصالة يف كل مكان وهو

من خصائص هذه األمة خبالف غريها فهي ال تصلي إال يف الكنائس والبيع والصوامع , 
 .وليس لبيان صحة اجلماعة يف كل مكان 

وكذلك أنه خمصوص باألحاديث اليت تدل على وجوب الصالة يف املسجد. 
 ومن تأمل السنة حق التأمل تبني له أن فعلها يف املساجد فرض على : "قال ابن القيم

األعيان إال لعارض جيوز معه ترك اجلمعة واجلماعة , فرتك حضور املسجد لغري عذر كرتك 
 [كتاب الصالة".]حضور أصل اجلماعة لغري عذر , وهبذا تتفق مجيع األحاديث واآلثار

 

 حكم صالة اجلماعة يف البيت 



 .وتسن لنساء منفردات عن رجال
 .  ويكره حلسناء حضورها مع رجال

ويباح لغريها وجمالس الوعظ كذلك 
 . وأوىل

حكم صالة 

 اجلماعة للنساء

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

حكم حضور 

املرأة للمساجد 

 واحملاضرات



أي ( الثغرصالة أهل وتستحب )
يف مسجد ) يف موضع املخافة 

,  ؛ ألنه أعلى للكلمة(واحد 
 .  وأوقع للهيبة

أفضل املساجد 

اليت يصلى فيها 

 أهل الثغور

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 



 : يفأي غري أهل الثغر الصالة ( واألفضل لغريهم ) 
؛ ألنه حيصل بذلك ثواب (املسجد الذي ال تقام فيه اجلماعة إال حبضوره. ) 1

 .  وحتصل اجلماعة ملن يصلي فيه, عمارة املسجد
ويف الشرح أنه , ذكره يف الكايف و املقنع وغريمها( أكثر مجاعة  ماكانمث . ) 2

رواه أمحد ( وما كان أكثر فهو أحب إىل هللا تعاىل)األوىل؛ حلديث أيب بن كعب 
 .وأبو داود وصححه ابن حبان وصححه األلباين

 . ؛ ألنه الطاعة فيه أسبق(مث املسجد العتيق . ) 3
:  وقال يف اإلنصاف. واملذهب أنه مقدم على األكثر مجاعة: يف املبدعقال 

وجزم به يف , الصحيح من املذهب أن املسجد العتيق أفضل من األكثر مجاعة
 . اإلقناع و املنتهى

إذا كان جديدين أو قدميني اختلفا يف كثرة ( أوىل من أقرهبما ) املسجدين ( وأبعد ) 
أعظم الناس أجرا يف )اجلمع أو قلته أو استويا لقوله صلى هللا عليه وسلم 

 .  رواه الشيخان( الصالة أبعدهم فأبعدهم ممشى
 . وتقدم اجلماعة مطلقا على أول الوقت

ترتيب املساجد 

 يف األفضلية

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

أيها يقدم األبعد 

 أو األقرب؟

أيها يقدم الصالة يف 

أول الوقت أو 

 اجلماعة؟



؛ (وحيرم أن يؤم يف مسجد قبل إمامه الراتب إال بإذنه أو عذره ) 
لقوله صلى هللا عليه , ألن الراتب كصاحب البيت وهو أحق هبا

 .أخرجه مسلم( الرجل يف بيته إال بإذنه اليؤمن)وسلم 
قال يف . ومع اإلذن هو نائب عنه, وألنه يؤدي إىل التنفري عنه

وقدم يف , وجزم به يف املنتهى. وظاهر كالمهم ال تصح: التنقيح
 . وجزم به ابن عبد القوي يف اجلنائز, الرعاية تصح

وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا؛ لفعل الصديق رضي 
هللا عنه وعبد الرمحن بن عوف حني غاب النيب صلى هللا عليه 

 (.  أحسنتم: )وسلم فقال
وإن , ويراسل إن غاب عن وقته املعتاد مع قرب حمله وعدم مشقة

 . صلوا, أو مل يظن حضوره أو ظن وال يكره ذلك, بعد حمله

حكم صالة 

اجلماعة يف مسجد 

 قبل إمامه الراتب

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

احلاالت اليت 

جيوز هلم أن 

يصلوا قبل 

 جميء اإلمام



أي أقام ( مث أقيم ) ولو يف مجاعة ( ومن صلى) 
إذا كان يف ( سن له أن يعيدها ) املؤذن لفرض 

ومل يقصد , أو جاء غري وقت هني, املسجد
وال فرق بني إعادهتا مع إمام احلي أو , اإلعادة

صل الصالة لوقتها فإن )غريه؛ حلديث أيب ذر 
أقيمت وأنت يف املسجد فصل وال تقل إين صليت 

 .  رواه أمحد ومسلم( فال أصلي
فال تسن إعادهتا ولو كان صالها ( إال املغرب ) 

 .  بوترال يكون والتطوع , وحده؛ ألن املعادة تطوع

حكم من صلى 

 ثم أقيم الفرض

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 



وال تكره إعادة اجلماعة يف مسجد له إمام 
 .وكره قصد مسجد لإلعادة, راتب كغريه

وال تكره إعادة مجاعة يف غري مسجدي )  
 ,  وال فيهما لعذر( مكة واملدينة 

لئال يتواىن الناس , فيهما لغري عذروتكره 
 .  يف حضور اجلماعة مع اإلمام الراتب

حكم تكرار 

اجلماعة يف 

 مسجد واحد

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 



 تكرار اجلماعة

 أن يكون أمرًا عارضا

 حمل خالف

مسجد طريق أو حنوه 
 ليس له إمام راتب

 جائز

 أن تكون أمرًا راتباً 

 بدعة مذمومة



.  رواه مسلم( وإذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة ) 
وكان عمر يضرب على , من حديث أيب هريرة مرفوعا

تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة فال , اإلقامةالصالة بعد 
 .اليت يريد أن يفعلها مع ذلك اإلمام الذي أقيمت له

 .  ويصح قضاء الفائتة بل جتب مع سعة الوقت 
 .  وال يسقط الرتتيب خبشية فوت اجلماعة

خفيفة ( نافلة أمتها ) يصلي يف ( كان ) أقيمت و ( فإن )  
ألن الفرض ( إال أن خيشى فوات اجلماعة فيقطعها ) 

 .  أهم

حكم الصالة 

بعد إقامة 

 املكتوبة

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 



؛ ألنه (حلق اجلماعة ) األوىل ( قبل سالم إمامه ) مأموما ( ومن كرب ) 
 .ركعةفأشبه ما لو أدرك , أدرك جزءا من صالة اإلمام

لقوله صلى هللا ( راكعا دخل معه يف الركعة ) املسبوق ( وإن حلقه ) 
 (.  من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)عليه وسلم 

حبيث ينتهي إىل قدر , الركعة إذا اجتمع مع اإلمام يف الركوعفيدرك 
 .  األجزاء قبل أن يزول اإلمام عنه

 .  ويأيت بالتكبرية كلها قائما كما تقدم ولو مل يطمئن مث يطمئن ويتابع
 .بتكبريتنيواألفضل أن يأيت , عن تكبرية الركوع(  التحرمية وأجزأته) 

أو نوى به الركوع مل جيزئه؛ ألن تكبرية اإلحرام , فإن نوامها بتكبرية 
 . ركن ومل يأت هبا

اإلدراك يف 

 الصالة

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

 إدراك اجلماعة

 إدراك الركعة



 .  ويستحب دخوله معه حيث أدركه
ويقوم , وينحط معه يف غري ركوع بال تكبري

 .مسبوق به
وإن قام قبل سالم إمامه الثانية ومل يرجع 

 .  انقلبت نفال

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 



أي يتحمل اإلمام عنه قراءة الفاحتة؛ لقوله ( على مأموم وال قراءة ) 
 .  أمحدرواه ( من كان له إمام فقراءته له قراءة)صلى هللا عليه وسلم 

 :  يقرأللمأموم أن ( ويستحب ) 
 , أي فيما ال جيهر فيه اإلمام( يف إسرار إمامه ) 1.
وهي قبل الفاحتة , أي سكتات اإلمام( سكوته ) يف ( و ) 2.

 ,  وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة
 ,  لو سكت لتنفسوكذا 3.
 . عنه( إذا مل يسمعه لبعد ) فيما ( و ) 4.

,  فال يقرأ إن أشغل غريه عن االستماع( لطرش )إذا مل يسمعه ( ال ) 
 .  وإن مل يشغل أحدا قرأ

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

حكم قراءة 

الفاحتة على 

 املأموم



ويتعوذ فيما جيهر فيه ) املأموم ( ويستفتح ) 
ما مل : قال يف الشرح وغريه. كالسرية( إمامه 

 .  يسمع قراءة إمامه
,  وما أدرك املسبوق مع اإلمام فهو آخر صالته

ويقرأ , ويتعوذ, يستفتح هلا, وما يقضيه أوهلا
لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب , سورة

 .  يتشهد عقب أخرى ويتورك معه
 

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

 االستعاذةحكم 

 والبسملة للمأموم

ما يقضيه 

املسبوق آخر 

 صالته أو أوهلا؟



أحوال املأموم مع اإلمام من 

 حيث االقتداء

 املسابقة

 حترم

 األقوال األفعال التسليم التحرمية

 املتابعة

هي 

 السنة

 املوافقة

 تكره

 التخلف

 لعذر
لغري 

 عذر

إذا قال  كان رسول هللا )

سمع هللا لمن حمده لم يحن أحد 

 منا ظهره حتى يقع النبي 

(ساجداً ثم نقع سجوداً بعده



أي يرجع ( قبل إمامه فعليه أن يرفع ) أو رفع منهما ( ومن ركع أو سجد ) 
 .الواجبةلتحصيل املتابعة ( بعده ) أي مبا سبق به اإلمام ( ليأيت به ) 

أما خيشى أحدكم إذا )وحيرم سبق اإلمام عمدا؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم 
رفع رأسه قبل اإلمام أن حيول هللا رأسه رأس محار أو جيعل صورته صورة 

 .  متفق عليه( محار
 . أن يشرع يف أفعال الصالة بعد اإلمامواألوىل 

 .  كرب معه إلحرام مل تنعقدوإن  
وسهوا يعيده بعده , وقبله عمدا بال عذر بطلت, سلم معه كره وصحوإن 

 . وإال بطلت
صالته ( بطلت ) حىت حلقه اإلمام فيه ( عمدا ) أي مل يعد ( فإن مل يفعل ) 

وإن كان سهوا أو جهال فصالته صحيحة , ألنه ترك الواجب عمدا
 .  ويعتد به

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

حكم مسابقة 

 اإلمام

املشروع يف حال 

 املأموم مع اإلمام

 موافقة اإلمام



صالته؛ ألنه ( وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عاملا عمدا بطلت ) 
وجوب املتابعة ( وإن كان جاهال أو ناسيا ) سبقه مبعظم الركعة 

فيعيدها وتصح ( فقط ) اليت وقع السبق فيها ( بطلت الركعة)
 . صالته للعذر

ركع ورفع قبل ركوعه مث سجد قبل ) سبقه مأموم بركعتني بأن ( وإن ) 
صالته؛ ألنه مل يقتد ( بطلت ) أي رفع إمامه من الركوع ( رفعه 

فتصح صالهتما ( إال اجلاهل والناسي ) بإمامه يف أكثر الركعة 
( تلك الركعة قضاء ) اجلاهل أو الناسي ( ويصلي ) للعذر 

 .  لبطالهنا؛ ألنه مل يقتد بإمامه فيها وحمله إذا مل يأت بذلك مع إمامه
 .  وال تبطل بسبق بركن واحد غري ركوع

 .  والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

حكم مسابقة 

 اإلمام 

التخلف عن 

 اإلمام



لقوله صلى هللا ( ويسن إلمام التخفيف مع اإلمتام ) 
(  إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف)عليه وسلم 

ومعناه أن يقتصر : قال يف املبدع. أخرجه البخاري
على أدىن الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصالة 

وهو , وعددهم ينحصر, إال أن يؤثر املأموم التطويل
مع أنه سبق أنه يستحب أن , عام يف كل الصلوات

 .  يقرأ يف الفجر بطوال املفصل
 .  سرعة متنع املأموم فعل ما يسنوتكره 

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

من آداب اإلمام 

يف صالة 

 اجلماعة

حكم السرعة 

 يف الصالة



تطويل الركعة األوىل أكثر من ) يسن ( و ) 
كان النيب صلى هللا ) لقول أيب قتادة ( الثانية 

.  متفق عليه( عليه وسلم يطول يف الركعة األوىل
وبيسري  , إال يف صالة خوف يف الوجه الثاين

 . كسبح والغاشية
انتظار داخل إن مل يشق ) لإلمام ( ويستحب ) 

ألن حرمة الذي معه أعظم من ؛ (مأمومعلى 
 .  حرمة الذي مل يدخل معه

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

من آداب اإلمام 

يف صالة 

 اجلماعة 



إىل املسجد ) احلرة أو األمة ( وإذا استأذنت املرأة ) 
 المتنعوا)لقوله صلى هللا عليه وسلم ( كره منعها 

وبيوهتن خري هلن وليخرجن , إماء هللا مساجد هللا
 . رواه أمحد وأبو داود(. تفالت

 .  وخترج غري مطيبة وال البسة ثياب زينة
 . تقدمملا ( وبيتها خري هلا ) 

مث أخ وحنوه منع موليته من اخلروج إن خشي وألب 
 .االنفرادفتنة أو ضررا من 

 [أخرجه البخاري! ]مل يبق من دينكم إال هذه الصالة ، وهذه الصالة قد ضيعت : وقال بكى أنس 

آداب خروج املرأة 

 للمسجد

حكم منع املرأة 

من اخلروج 

 للمسجد



 :عن مأموم ويتحمل 
 , قراءة(1
 ,سهووسجود (2

 , وتالوة(3 
 , وسرتة( 4
 قنوت, ودعاء (5
 .بركعةأول إذا سبق وتشهد (6

 :  فائدة

ما يتحمله اإلمام 

 عن املأمومني



 [فصل يف أحكام اإلمامة]
 :  باإلمامةاألوىل )

ُ َعَلْيِه  -؛ لقوله ( العامل فقه صالته)جودة ( األقرأ1. َصلَّى اَّللَّ
لكتاب هللا, فإن كانوا يف القراءة  أقرؤهميؤم القوم »: -َوَسلََّم 

سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم 
 .مسلم, رواه « هجرة, فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سنا

ملا تقدم, فإن اجتمع ( األفقه)إن استووا يف القراءة ( مث) 2.
فقيهان قارئان وأحدمها أفقه, أو أقرأ قدم, فإن كانا قارئني قدم 

أجودمها قراءة, مث أكثرمها قرآنا ويقدم قارئ ال يعرف أحكام 
صالته على فقيه أمي, وإن اجتمع فقيهان أحدمها أعلم 
 بأحكام الصالة قدم؛ ألن علمه يؤثر يف تكميل الصالة, 

األوىل 

 باإلمامة

 األقرأ( 1

 لكتاب اهلل

 األفقه( 2



ُ َعَلْيِه  -؛ لقوله ( األسن)إن استووا يف القراءة والفقه ( مث. )3 َصلَّى اَّللَّ
 .  متفق عليه« أكربكم وليؤمكم»: -َوَسلََّم 

, وهو القرشي وتقدم بنو ( األشرف)مع االستواء يف السن ( مث. )4
 -هاشم على سائر قريش إحلاقا لإلمامة الصغرى بالكربى ولقوله 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   , « قدموا قريشا, وال تقدموها»: -َصلَّى اَّللَّ
 , أو إسالما, ( األقدم هجرةمث . )4
ِإنَّ َأْكَرَمُكْم }: ؛ ِلَقْوِلِه تَ َعاىَل ( األتقى)مع االستواء فيما تقدم ( مث. )5

 , [ 13: احلجرات]{ ِعْنَد اَّللَِّ أَتْ َقاُكمْ 
إن تشاحوا ألهنم تساووا يف ( من قرع)إن استووا يف الكل يقدم ( مث.)6

 .احلقوقاالستحقاق وتعذر اجلمع فأقرع بينهم كسائر 

األوىل 

 باإلمامة

 األسن( 3

األقدم هجرة ( 5

 أو إسالما

 األشرف( 4

 القرعة( 6



إذا كانا أهال لإلمامة مبن حضرهم ولو كان يف ( وساكن البيت وإمام املسجد أحق)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -احلاضرين من هو أقرأ, أو أفقه؛ لقوله  ال يؤمن الرجل »: -َصلَّى اَّللَّ

(  إال من ذي سلطان), رواه أبو داود عن ابن مسعود « سلطانهيف يف بيته, وال  الرجل
واليته وملا تقدم من احلديث والسيد أوىل باإلمامة يف بيت عبده؛ عليهما لعموم فيقدم 

 .  البيتألنه صاحب 
ومقيم )أي حضري, وهو الناشئ يف املدن والقرى ( وحاضر)بالرفع على االبتداء ( وحر)

أوىل )أي ثوبان وما يسرت به رأسه ( ومن له ثياب)أي مقطوع القلفة, ( وبصري وخمتون
واحلضري  واملبعضخرب عن حر وما عطف عليه فاحلر أوىل من العبد ( من ضدهم

أوىل من البدوي الناشئ بالبادية واملقيم أوىل من املسافر؛ ألنه رمبا يقصر فيفوت 
املأمومني بعض الصالة يف مجاعة وبصري أوىل من أعمى وخمتون أوىل من أقلف, ومن 

 املبعضله من الثياب ما ذكر أوىل من مستور العورة مع أحد العاتقني فقط, وكذا 
أوىل من العبد واملتوضئ أوىل من املتيمم واملستأجر يف البيت املؤجر أوىل من املؤجر 

إذا أم الرجل »: واملعري أوىل من املستعري وتكره إمامة غري األوىل بال إذنه حلديث
إال إمام " رسالته " ذكره أمحد يف « القوم وفيهم من هو خري منه مل يزالوا يف سفال

 .املسجد وصاحب البيت فتحرم

األحق 

 باإلمامة

يقدم من : الراجح

 قدمه اهلل ورسوله

تقدم اعتبارات 

 اإلمامةيف 



سواء كان فسقه من جهة ( خلف فاسق مطلقا)الصالة ( وال تصح)
 -األفعال, أو االعتقاد إال يف مجعة وعيد تعذرا خلف غريه؛ لقوله 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ال تؤمن امرأة رجال, وال أعرايب مهاجرا, وال »: -َصلَّى اَّللَّ
, رواه ابن ماجه « فاجر مؤمنا إال أن يقهره سلطان خياف سوطه وسيفه

 .عن جابر 
أي كما ال تصح خلف كافر سواء علم بكفره يف الصالة, أو بعد ( ككافر)

الفراغ منها, وتصح خلف املخالف يف الفروع, وإذا ترك اإلمام ما 
وإن كان عند مأموم وحده مل . صالهتماعمدا بطلت واجبا وحده  يعتقده

يعد, ومن ترك ركنا, أو شرطا, أو واجبا خمتلفا فيه بال تأويل, وال تقليد 
 أعاد, 

( وال)حلديث جابر السابق, ( امرأة)تصح صالة رجل وخنثى خلف ( وال)
إمامة ( وال)واخلناثى الحتمال أن يكون امرأة, ( خنثى للرجال)خلف 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -يف فرض؛ لقوله ( صيب لبالغ) ال تقدموا »: -َصلَّى اَّللَّ
( وال), وتصح يف نفل وإمامة صيب مبثله, "املبدع " , قاله يف « صبيانكم

 .بدلولو مبثله؛ ألنه أخل بفرض الصالة لغري ( أخرس)إمامة 

من ال يصح 

 إمامته

 الفاسق

 الكافر

إمامة املرأة 

 للرجال

 إمامة الصيب



أي ( أو قيام)إال ملثله, ( عاجز عن ركوع, أو سجود, أو قعود)إمامة ( وال)
أي الراتب ( إال إمام احلي)ال تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه 

 .لئال يفضي إىل ترك القيام على الدوام( املرجو زوال علته)مبسجد 
: ولو كانوا قادرين على القيام لقول عائشة( ويصلون وراءه جلوسا ندبا)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -صلى النيب » يف بيته, وهو شاك فصلى  -َصلَّى اَّللَّ
جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف, 

وإذا صلى جالسا فصلوا : " إىل قوله" به  ليؤمتإمنا جعل اإلمام : قال
, قال ابن عبد الرب روي هذا مرفوعا من طرق متواترة, « جلوسا أمجعون

أي حصلت له علة عجز ( قائما مث اعتل)اإلمام الصالة ( فإن ابتدأ هبم)
ُ  -؛ ألنه ( فجلس أمتوا خلفه قياما وجوبا)معها عن القيام  َصلَّى اَّللَّ

صلى يف مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس » -َعَلْيِه َوَسلََّم 
عن عائشة, وكان أبو بكر قد ابتدأ هبم قائما  . متفق عليه« خلفه قياما

 كما أجاب به اإلمام, 
 .كاألمي مبثله( وتصح خلف من به سلس ب مبثله)

من ال يصح 

 إمامته

العاجز عن الركوع 

 والسجود

إمامة العاجز عن 

 القيام

كيفية الصالة خلف 

 اإلمام القاعد



 حدثا أصغر, أو أكرب, ( وال تصح خلف حمدث)
ألنه ال ؛ (يعلم ذلك)جناسة غري معفو عنها إذا كان ( متنجس)خلف ( وال)

 صالة له يف نفسه, 
(  املأموم حىت انقضت صحت)جهل ( و)أي اإلمام ( فإن جهل هو)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ لقوله ( ملأموم وحده)الصالة  إذا صلى »: -َصلَّى اَّللَّ
, رواه حممد بن « اجلنب بالقوم أعاد صالته ومتت للقوم صالهتم

 احلسني احلراين عن الرباء بن عازب, 
 علم هو, أو املأموم فيها استأنفوا, وإن علم معه واحد أعاد الكل, وإن 
علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا, أو شك يف إخالل إمامه بركن, وإن 

أو شرط صحت صالته معه خبالف ما لو ترك السرتة, أو االستقبال؛ 
 ألنه ال خيفى غالبا, 

كان أربعون فقط يف مجعة ومنهم واحد حمدث, أو جنس أعاد الكل وإن  
 .سواء كان إماما, أو مأموما

من ال يصح 

 إمامته

إمامة احملدث 

 واملتنجس



 إمامة احملدث

أن يعلم بعض 
املأمومني حبدث اإلمام 

 :يف الصالة 

أن يعلم اإلمام يف أثناء 
الصالة باحلدث دون 

 املأمومني 

أال يعلم اإلمام 
واملأموم باحلدث إال 

 بعد فراغ الصالة

أن يعلم اإلمام واملأموم 
 حبدث اإلمام 



إمامة 
 املتنجس

أن يعلم بعض 
املأمومني بنجاسة 

 :اإلمام يف الصالة 

أن يعلم اإلمام يف أثناء 
الصالة بالنجاسة دون 

 املأمومني 

أال يعلم اإلمام 
واملأموم بالنجاسة إال 

 بعد فراغ الصالة

أن يعلم اإلمام واملأموم 
 بنجاسة اإلمام 



منسوب إىل األم كأنه على احلالة اليت ولدته ( وال تصح إمامة األمي)
حيفظ الفاحتة أن يدغم )أي ( من ال حيسن)أي األمي ( وهو)عليها, 

بأن يدغم حرفا فيما ال مياثله, أو يقاربه, وهو ( فيها ما ال يدغم
 األرت,

كمن يبدل الراء غينا إال ضاد املغضوب   األلثغبغريه, وهو ( أو يبدل حرفا)
 ,والضالني بظاء

أنعمت " وضم تاء " إياك " ككسر كاف ( أو يلحن فيها حلنا حييل املعىن)
"  ونون " نعبد " , فإن مل حيل املعىن كفتح دال "اهدنا " وفتح مهزة " 

فتصح ملساواته له, وال يصح اقتداء ( إال مبثله)مل يكن أميا " نستعني 
عاجز عن نصف الفاحتة األول بالعاجز عن نصفها األخري, وال عكسه, 

 ,وال اقتداء قادر على األقوال الواجبة بعاجز عنها
به؛  ائتم, وال صالة من ( على إصالحه مل تصح صالته)األمي ( وإن قدر) 

 .ألنه ترك ركنا مع القدرة عليه

من ال يصح 

 إمامته

إمامة األمي ومن يلحن 

 حلنًا حييل املعنى



أي كثري اللحن الذي ال حييل املعىن, ( وتكره إمامة اللحان)
فإن أحاله يف غري الفاحتة مل مينع صحة إمامته إال أن 

وإن أحاله يف غريها سهوا, أو " الشرح " يتعمده ذكره يف 
 . صالتهجهال, أو آلفة صحت 

الذي : والفأفاءوحنومها ( والتمتام الفأفاء)تكره إمامة ( و)
 .  التاءمن يكرر : يكرر الفاء, والتمتام

كالقاف ( من ال يفصح ببعض احلروف)تكره إمامة ( و)
 والضاد, وتصح إمامته أعجميا كان, أو عربيا, 

أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين, أو رجلني, أو وكذا 
إحدامها إذا قدر على القيام, ومن يصرع فتصح إمامتهم 

 .مع الكراهة ملا فيهم من النقص

من تكره 

 إمامته

 اللحان

من يكرر بعض 

 احلروف

من ال يفصح ببعض 

 احلروف

من به نقص يف 

 أطرافه أو حواسه



َصلَّى  -لنهيه ( أجنبية فأكثر ال رجل معهن)امرأة ( أن يؤم)يكره ( و)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  أن خيلو الرجل باألجنبية, فإن أم حمارمه, أو  -اَّللَّ

 -أجنبيات معهن رجل فال كراهة؛ ألن النساء كن يشهدن مع النيب 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   الصالة,  -َصلَّى اَّللَّ

كخلل يف دينه, أو فضله؛ لقوله ( قوما أكثرهم يكرهه حبق)أن يؤم ( أو)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - ثالثة ال جتاوز صالهتم آذاهنم العبد »: -َصلَّى اَّللَّ

اآلبق حىت يرجع, وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط, وإمام قوم وهم 
 حسن غريب وفيه لني, ": املبدع " رواه الرتمذي وقال يف , « له كارهون

 .كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فال كراهة يف حقهفإن  
, وكذا اللقيط ( وتصح إمامة ولد الزنا واجلندي إذا سلم دينهما)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -واألعرايب حيث صلحوا هلا لعموم قوله  :  -َصلَّى اَّللَّ
 «أقرؤهميؤم القوم »

من تكره 

 إمامته

إمامة الرجل لغري 

 حمارمه

إمامة قوم هم له 

 كارهون

حكم إمامة ولد 

 الزنا واجلندي



من يقضي ( من يؤدي الصالة مبن يقضيها وعكسه)تصح إمامة ( و)
الصالة مبن يؤديها؛ ألن الصالة واحدة, وإمنا اختلف الوقت, وكذا 

 . آخرلو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ لقوله ( مفرتض مبتنقل) ائتمام( ال) إمنا »: -َصلَّى اَّللَّ

ويصح النفل خلف الفرض, « به فال ختتلفوا عليه ليؤمتجعل اإلمام 
 .وال عكس

ولو ( من يصلي الظهر مبن يصلي العصر, أو غريمها) ائتماميصح ( وال)
فإن  ": املبدع " مجعة يف غري املسبوق إذا أدرك دون ركعة, قال يف 

كانت إحدامها ختالف األخرى كصالة كسوف واستسقاء وجنازة 
. وعيد منع فرضا وقيل ونفال؛ ألنه يؤدي إىل املخالفة يف األفعال اه 

فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر ال خيالفه يف أفعاله كشفع 
 .ووتر خلف تراويح حىت على القول الثاين

اختالف النيات 

 بني اإلمام واملأموم

أحدهما أداء واآلخر 

 قضاء

أحدهما فرض 

 واآلخر نفل

اختالف الصلوات مثل 

 الظهر مع العصر



 

 :مفرتض مبفرتض آخر  ائتمامويصح * 
فإذا كرب : )أي يف األفعال كما بني يف احلديث ( ال ختتلفوا عليه: )وجياب عن حديث 

ال ختتلفوا : وليس املراد به االختالف يف النية ألنه إذا كان كذلك فيقال ..( فكربوا 
عنه , واملذهب أول من ينقض هذا االستدالل فهم جيوزون االختالف بني نية اإلمام 

 .  واملتنفل باملفرتض  واملؤداةواملأموم كما يف املقضية 



 [فصل موقف اإلمام واملأمومني]
خلف )رجاال كانوا, أو نساء إن كانوا اثنني فأكثر ( املأمومونيقف )أن السنة 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لفعله ( اإلمام كان إذا قام إىل الصالة قام أصحابه  -َصلَّى اَّللَّ
وجوبا واملرأة إذا أمت النساء يقف وسطهم خلفه ويستثىن منه إمام العراة 

 .  ويأيتتقف وسطهن استحبابا 
؛ ألن ابن ( عن ميينه, أو عن جانبيه)أي مع اإلمام ( معه)وقوفهم ( ويصح)

ُ َعَلْيِه  -هكذا رأيت النيب : مسعود صلى بني علقمة واألسود وقال َصلَّى اَّللَّ
ال يصح رفعه, والصحيح أنه : فعل, رواه أمحد وقال ابن عبد الرب -َوَسلََّم 

 .  مسعودمن قول ابن 
أي ال قدام اإلمام فال تصح للمأموم ولو بإحرام؛ ألنه ليس موقفا ( ال قدامه)

 .  حبال
مبؤخر القدم وإال مل يضر, وإن صلى قاعدا فاالعتبار باأللية حىت لو مد واالعتبار 

 رجليه, وقدمهما على اإلمام مل يضر, وإن كان مضطجعا فباجلنب,

 موقف املأموم

 اثنني فأكثر

 املأموم الواحد

حكم الوقوف قدام 

 اإلمام واالعتبار يف ذلك



داخل الكعبة إذا جعل وجهه إىل وجه إمامه, أو ظهره إىل ظهره ال إن وتصح 
جعل ظهره إىل وجه إمامه؛ ألنه متقدم عليه, وإن وقفوا حول الكعبة 

مستديرين صحت, فإن كان املأموم يف جهته أقرب من اإلمام يف جهته جاز 
إن مل يكونا يف جهة واحدة فتبطل صالة املأموم ويغتفر التقدم يف شدة خوف 

 .إذا أمكن املتابعة
أي مع خلو ميينه إذا صلى ركعة ( عن يساره فقط)يصح للمأموم إن وقف ( وال)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -فأكثر؛ ألنه  أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إىل  -َصلَّى اَّللَّ
ميينه, فإن كرب معه آخر وقفا ورائه إىل ميينه, وإذا كرب عن يساره أداره من 

خلفه, فإن كرب اآلخر عن يساره أدارمها بيده وراءه, فإن شق ذلك, أو تعذر 
تقدم اإلمام فصلى بينهما, أو عن يسارمها ولو تأخر األمين قبل إحرام 

الداخل ليصليا خلفه جاز ولو أدركهما الداخل جالسني كرب وجلس عن ميني 
صاحبه, أو يسار اإلمام, وال تأخر إذا للمشقة كالزمىن ال يتقدمون, وال 

 .يتأخرون

داخل  املصافة

 الكعبة

حكم الوقوف عن يسار 

 اإلمام مع خلو ميينه



أو )أي خلف اإلمام, ( خلفه)أي الفرد ( الفذ)تصح صالة ( وال)
إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا, عاملا أو ( خلف الصف

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -جاهال؛ لقوله  ال صالة لفرد خلف »: -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ورأى », رواه أمحد وابن ماجه « الصف َصلَّى اَّللَّ

رواه أمحد, « رجال يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصالة -
الفذ ( إال أن يكون)والرتمذي وحسنه, وابن ماجه, وإسناده ثقات 

خلف رجل فتصح صالهتا ( امرأة)خلف اإلمام, أو الصف 
حلديث أنس, وإن وقفت جبانب اإلمام فكرجل وبصف رجال مل 

تبطل صالة من يليها, أو خلفها فصف تام من نساء ال مينع 
 .  رجالاقتداء من خلفهن من 

 -ندبا روي عن عائشة وأم سلمة ( وإمامة النساء تقف يف صفهن)
ُهَما  ُ َعن ْ , فإن أمت واحدة وقفت عن ميينها, وال يصح -َرِضَي اَّللَّ

 .  خلفها

صالة املنفرد خلف 

 الصف

 إمامة النساء

ذا الصف خلف الصالة تصح أأهنا :والأقرب  ا 

 ، عاجز لأنه الصف؛ يف موقفا   جيد مل

   .عهنا ابلعجز تسقط والواجبات

 .القمي وابن تميية ابن اختيار وهو



األحرار, مث العبيد األفضل ( الرجال)أي اإلمام من املأمومني ( ويليه)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -فاألفضل؛ لقوله  ليليين منكم أولو األحالم »: -َصلَّى اَّللَّ

؛ ( مث النساء)األحرار, مث العبيد, ( مث الصبيان), رواه مسلم, « والنهى
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لقوله  ويقدم « أخروهن من حيث أخرهن هللا»: -َصلَّى اَّللَّ
, مث األرقاء, مث من مل تبلغ من األحرار فاألرقاء البالغات األحرارمنهن 

يف )الفضلى فالفضلى, وإن وقف اخلناثى صفا مل تصح صالهتم كالرتتيب 
إذا اجتمعت فيقدمون إىل اإلمام وإىل القبلة يف القرب على ما ( جنائزهم

 .تقدم يف صفوفهم
أو ), أو خنثى, وهو رجل, ( إال كافر أو امرأة)يف الصف ( ومن مل يقف معه)

مل ( أو)له,  املصاففأي املصلي, أو ( أحدمها), أو جناسة ( من علم حدثه
أي فرد فال تصح صالته ركعة فأكثر ( ففذيف فرض صيب )يقف معه إال 

الصيب يف النفل, أو من جهل حدثه, أو جنسه  مصافةوعلم منه صحة 
 .حىت فرغ

األولوية يف 

 املصافة

الكافر واملرأة  مصافة

واحملدث والصيب يف 

 الفرض



, ( دخلها)بضم الفاء, وهي اخللل يف الصف ولو بعيدة ( ومن وجد فرجة)
ُ َعَلْيِه  -وكذا إن وجد الصف غري مرصوص وقف فيه؛ لقوله  َصلَّى اَّللَّ

 « إن هللا ومالئكته يصلون على الذين يصلون الصفوف»: -َوَسلََّم 
فإن مل ميكنه )؛ ألنه موقف الواحد, ( عن ميني اإلمام)جيد فرجة وقف ( وإال)

بنحنحة, أو كالم, أو إشارة, وكره جبذبه ويتبعه ( فله أن ينبه من يقوم معه
 .من ينبهه وجوبا

وإن )صالته ملا تقدم وكرره ألجل ما أعقبه به, ( فإن صلى ركعة فذا مل تصح)
( مث دخل يف الصف)أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة, ( ركع فذا

أو وقف معه آخر قبل سجود اإلمام )قبل سجود اإلمام صحت, 
صالته؛ ألن أبا بكرة ركع دون الصف, مث مشى حىت دخل ( صحت

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -الصف فقال له النيب  زادك هللا حرصا, وال »: -َصلَّى اَّللَّ
رواه البخاري, وإن فعله ومل خيش فوات الركعة مل تصح, إن رفع « تعد

 .اإلمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف, أو يقف معه آخر

احلكم فيمن 

 :دخل املسجد

 أن جيد فرجة( أ

أن ال جيد ( ب

 فرجة، وماذا يفعل؟

صالة املنفرد خلف 

الصف وتفصيل 

 ذلك

ذا الصف خلف الصالة تصح أأهنا :والأقرب  ا 

 ، عاجز لأنه الصف؛ يف موقفا   جيد مل

   .عهنا ابلعجز تسقط والواجبات

 .القمي وابن تميية ابن اختيار وهو



 [فصل يف أحكام االقتداء]
يف املسجد, وإن مل )إذا كانا ( يصح اقتداء املأموم باإلمام)

ألهنم يف موضع ( مسع التكبرييره, وال من ورائه إذا 
اجلماعة وميكنهم االقتداء به بسماع التكبري أشبه 

 املشاهدة, 
أي خارج ( خارجه)يصح االقتداء إذا كان أحدمها ( وكذا)

(  املأمومني)بعض ( اإلمام أو)املأموم ( إن رأى)املسجد 
الذين وراء اإلمام ولو كانت الرؤية يف بعض الصالة, أو 

من شباك وحنوه, وإن كان بني اإلمام واملأموم هنر جتري 
فيه السفن, أو طريق ومل تتصل فيه الصفوف حيث 

صحت فيه, أو كان املأموم بسفينة وإمامه يف أخرى يف 
 .غري شدة خوف مل يصح االقتداء

شروط االقتداء 

 باإلمام

 داخل املسجد( أ

 خارج املسجد( ب



لفعل حذيفة وعمار, رواه ( خلف إمام عال عنهم)صالة املأمومني ( وتصح)
 أبو داود, 

 -؛ لقوله ( إذا كان العلو ذراعا فأكثر)علو اإلمام عن املأموم ( ويكره)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  إذا أم الرجل القوم فال يقومن يف مكان أرفع »: -َصلَّى اَّللَّ

َصلَّى  -, فإن كان العلو يسريا دون ذراع مل يكره لصالته « من مكاهنم
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  على املنرب يف أول يوم وضع فالظاهر أنه كان على  -اَّللَّ

 .  املأمومالدرجة السفلى مجعا بني األخبار وال بأس بعلو 
أي طاق القبلة, وهي احملراب روي عن ابن ( إمامته يف الطاق)ما تكره ( ك )

 .  يكرهمسعود وغريه؛ ألنه يسترت عن بعض املأمومني, فإن مل مينع رؤيته مل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -بعدها؛ لقوله ( تطوعه موضع املكتوبة)يكره ( و) -َصلَّى اَّللَّ

«  ال يصلني اإلمام يف مقامه الذي صلى فيه املكتوبة حىت يتنحى عنه»: 
فيهما بأن ال جيد ( إال من حاجة), رواه أبو داود عن املغرية بن شعبة 

 .موضعا خاليا غري ذلك

ما يكره 

 لإلمام

 حكم علو اإلمام



لقول ( إطالة قعوده بعد الصالة مستقبل القبلة)يكره لإلمام ( و)
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى -كان النيب »: عائشة إذا سلم مل يقعد  -اَّللَّ

اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت يا : إال مقدار ما يقول
, رواه مسلم فيستحب له أن يقوم, أو « ذا اجلالل واإلكرام

 .  ميينهينحرف عن قبلته إىل مأموم جهة قصده وإال فعن 
؛ ( قليال لينصرفن)يف مكانه ( نساء لبث)أي هناك ( فإذا كان مث)

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ألنه  وأصحابه كانوا يفعلون ذلك,  -َصلَّى اَّللَّ
ُ  -ويستحب أن ال ينصرف املأموم قبل إمامه؛ لقوله  َصلَّى اَّللَّ

, رواه مسلم, قال يف « ال تسبقوين باالنصراف»: -َعَلْيِه َوَسلََّم 
إال أن خيالف اإلمام السنة يف إطالة ": الشرح " و " املغين " 

 .اجللوس مستقبل القبلة, أو مل ينحرف فال بأس بذلك
 

ما يكره 

 لإلمام

 حكم علو اإلمام



(  إذا قطعن السواريبني )أي املأمومني ( ويكره وقوفهم)
كنا نتقي هذا »: الصفوف عرفا بال حاجه لقول أنس

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -على عهد رسول هللا  , « -َصلَّى اَّللَّ
رواه أمحد, وأبو داود وإسناده ثقات, فإن كان 

 .الصف صغريا قدر ما بني الساريتني فال بأس
وحرم بناء مسجد يراد به الضرر ملسجد بقربه فيهدم 

 .  الضرارمسجد 
 اختاذ احملراب, ويباح 

.  حضور مسجد ومجاعة ملن أكل بصال وحنوهوكره 
 .حىت يذهب رحيه

حكم الصالة 

 السواريبني 

بناء مسجد 

 الضرار

حكم اختاذ 

 احملاريب

حضور من أكل ما 

 يتأذى به للمسجد

 أن ال يقطعن( أ

 أن يقطعن( ب



 [فصل األعذار املسقطة للجمعة واجلماعة]
 :  ومجاعةويعذر برتك مجعة )

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -؛ ألنه ( مريض. 1 ملا مرض  -َصلَّى اَّللَّ
 :ختلف عن املسجد وقال

 .  متفق عليه« مروا أبا بكر فليصل بالناس»
 خائف حدوث مرض وكذا 

اجلمعة دون اجلماعة من مل يتضرر بإتياهنا راكبا, أو وتلزم 
 . حمموال

 .والغائطالبول ( األخبثنيمدافع أحد )يعذر برتكهما ( و. )2
ويأكل حىت يشبع ( حمتاج إليه)هو ( ومن حبضرة الطعام). 3

 "الصحيحني " خلرب أنس يف 

ضابط 

 املريض

العذر باألمور 

املشغلة عن 

 اخلشوع

خوف الضرر 

 أو احلرج

 يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر



كمن ( خائف من ضياع ماله, أو فواته, أو ضررا فيه)يعذر برتكهما ( و. )4
خياف على ماله من لص, أو حنوه, أو له خبز يف تنور خياف عليه فسادا, أو 

له ضالة, أو آبق يرجو وجوده إذا, أو خياف فوته إن تركه ولو مستأجرا 
 حلفظ بستان, أو مال, أو يتضرر يف معيشة حيتاجها, 

, أو رفيقه, أو مل ( موت قريبه)كان خياف حبضوره اجلمعة, أو اجلماعة ( أو. )5
 يكن من ميرضهما غريه, أو خاف على أهله, أو ولده, 

يأخذه, ( سلطان)من ( أو)كسبع, ( على نفسه من ضرر)كان خياف ( أو. )6
يدفعه به؛ ألن حبس املعسر ظلم, وكذا إن ( أو مالزمة غرمي, وال شيء معه)

 يعذر,خاف مطالبة باملؤجل قبل أجله, فإن كان حاال, وقدر على وفائه مل 
بسفر ( من فوات رفقته[ )كان خياف حبضورمها أي اجلمعة واجلماعة( أو. )7

خياف به فوت ( غلبة نعاس)حصل له ( أو)مباح سواء أنشأه, أو استدامه, 
 الصالة يف الوقت, أو مع اإلمام,

خوف الضرر 

 أو احلرج

 وما جعل عليكم يف الدين من حرج



بفتح احلاء وتسكينها لغة رديئة, ( أذى مبطر ووحل)حصل له ( أو. )8
لقول ( وبريح باردة شديدة يف ليلة مظلمة)وكذا ثلج وجليد وبرد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -كان النيب »: ابن عمر ينادي مناديه يف  -َصلَّى اَّللَّ
, رواه ابن ماجه بإسناد « الليلة الباردة, أو املطرية صلوا يف رحالكم

 صحيح, 
 . عنهومن عليه قود يرجو العفو وكذا تطويل إمام 

وينكره . من عليه حد, وال إن كان يف طريقه, أو املسجد منكرال 
 حبسبه, 

طرأ بعض األعذار يف الصالة أمتها خفيفة إن أمكن وإال خرج وإذا 
 .واملأموم يفارق إمامه, أو خيرج منها: , قال"املبدع " منها, قاله يف 

خوف الضرر 

 أو احلرج

 وما جعل عليكم يف الدين من حرج

إذا طرأ عذر يف 

 أثناء الصالة


