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 احمليسن/ د. الثاني من مدونة الصالة على أخصر املختصراتاجلزء 

 أحكام صالة اجلماعة

 احلكمة من مشروعية صالة اجلماعة: -

من املصاحل األخروية : مضاعفة األجرر   ومرن املصاصرل اعشررعية : ااج مرال   وعر   كر          

 اع وادد واع حاب وعلم اع صاطع  -2 اع واصل واإل سان بني اعناس     -1منها: 

اجلاهل ، وتنشيط اعكسرالن ،  وهلا فوائل : زيادة اععمل عنل مشاهلة أوعي اجلل ، وتعل  

 وتصوية أواصر األخوة ، وإظهار عز اإلسالم ، وتعويل األمة على ااج مال 

 شروط من جتب علي  صالة اجلماعة : -

 اعرجال   وهو اعذكر اعباعغ   فال جتب على اعنساء   -1

األ رار   أخرر  اععبيرل   واألبررب : أجتر  جترب علرى اععبيرل   فاألصرل اع سراو            -2

 ر واععبيل يف اععبادات اعبلجتية احملضة  بني األ را

 اعصادرين  أخر  ذو  األعذار وسيأتي   -3

 أن تكون اعصالة مؤداة   وهي ما فعلت يف وب ها   -4

فال جيب يف املصضية )ما فعلت بعرل وب هراب برل يسر حب يف برول أكلرر أهرل اععلر  عفعرل          

ن صرالة اعفررر مرع    عر  يف بصة اخلنلق ، وحلليث أبي ب رادة : ملرا جترام اعرنيب      اعنيب 

 ]مسل [ أصحاب  صالها مجاعة  

  ك  صالة اجلماعة )مسأعة خالفيةب : -

بال ابن هبرية : "وأمجعوا على أن صالة اجلماعة مشروعة وأجت  جيب إظهارها يف اعنراس ،  

 فإن ام نع من ذعك أهل بلل بوتلوا عليها"  

 واخ لف أهل اععل  يف وجوبها :

ب احلنبلي وب  بال أكلر احلنفية ، واخ اره ابرن تيميرة وابرن    ب واجبة على األعيان ، املذه1

 باز وابن عليمني  

 ب فرض كفاية   وهو مذهب اعشافعية  2

 ب سنة   وهو بول املاعكية  3
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ب شرررط   وهررو روايررة عررن أ ررل ، وهررو بررول اععاهريررة ، وجتصررل عررن ابررن تيميررة كمررا يف       4

 ااخ يارات 

 أدعة اعوجوب :

  اعلاعرررة : أن ام أمررر بهررا وهل يرررخ  هلرر   رررال     آيررة صررالة اخلرروج   ووجرر     -1

اخلوج ، فلو كاجتت سنة عكان أوىل األعذار بسصوطها عذر اخلروج ، وعرو كاجترت    

 فرض كفاية عسصط اعفرض بفعل اعطائفة األوىل  

ترررار    رررليث أبررري هريررررة اعرررذ  ذكرررره املؤعرررف  يرررث هرررلد رسرررول ام    -2

تركهرا براع حريق ، وعرو كاجترت      اجلماعة باع حريق إذ عرو كاجترت سرنة ملرا هرلد علرى      

 ومن مع  من اعصحابة   فرض كفاية عسصط أداء اعفرض برسول ام 

رجرل أعمرى فصرال :     بصة األعمى : كما يف  ليث أبي هريرة : أتى اعرنيب   -3

أن يررخ    يا رسول ام إجت  عيس عي بائرل يصرودجتي إىل املسررل فسرأل رسرول ام      

 دعاه فصال : هل تسمع اعنلاء باعصالة   بال : ع  فيصلي يف بي   فرخ  ع  فلما وىل

 ]مسل [  جتع  بال أجب   

إمجال اعصحابة   بال ابن مسعود : )من سره أن يلصى ام غلًا مسلمًا فليصل هذه  -4

اعصررلوات اخلمررس  يررث ينررادف بهررن ، فررإن ام شرررل عنبرريك  سررنن اهلررلف ، وإن هررذه    

ن سرنن اهلرلف ، وإجتكر  عرو صرلي   يف      اعصلوات اخلمس يف املسراجل اعري ينرادف بعرن مر     

بيرروتك  كمررا صررلى هررذا امل تلررف يف بي رر  عككرر   سررنة جتبرريك  ، وعررو ترررك   سررنة    

جتبريك  عضرلل   ، وعصرل رأي نرا ومرا ي تلرف عنهرا إا منرافق معلروم اعنفراق ، وعصرل كرران            

  ]مسل [ اعرجل يؤتى ب  يهادف بني اعرجلني   ى يصام يف اعصفب 

اعصرالتني يف املطرر فلرو هل تكرن اجلماعرة واجبرة ملرا ترر  هلرا           ويصو  هذا : اجلمرع برني  

 اعوبت اعواجب  

أدعررة اعسررنية :  ررليث ابررن عمررر مرفوعررًا : )صررالة اجلماعررة تفضررل صررالة اعفررذ بسرريع        

  ووجه  أجت  اثبت فضراًل عصرالة اعفررد ، وعرو كاجترت صرالة       ]م فق علي [ وعشرين درجة ب 

 اجلماعة واجبة هل يلبت هلا فضاًل  
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بش : بأجترر  ا يلررزم مررن ذكررر فضررل شرريء عررلم وجوبرر  كاإل رران واجلهرراد، وهررذا    وجتررو

 احلليث يلل على أن صالة املنفرد صحيحة وفيها فضل عكن  جتاب   

واس لل من بال بأجتها فرض كفاية : مبا اسر لل بر  املوجبرون عكرن هنرا  صرارفًا عرن        

 اعوجوب اععيين وهو دعيل اعصائلني باعسنة  

 من شعائر اإلسالم اععاهرة وحيصل بإظهارها من اعبعض  واس لعوا : بأجتها 

واس لل من بال باعشرطية : حبليث ابن عباس : )من مسع اعنلاء فل  يأت  فال صالة عر   

  1إا من عذرب

وجترروبش : بررأن اعنفرري علكمررال ا علصررحة ي إذ دل  ررليث املفاصررلة علررى صررحة صررالة         

 املنفرد    

 ن إعمال األدعة كلها  واعراجح : بول املذهب ، ملا في  م

  ك  صالة اجلماعة علمسافر : -

 كان يصاتل يف اعسفر   واجبة   آلية صالة اخلوج ، واعرسول 

بال ابن باز: "وعيس أل ل أن يصلي و له سواء كان مسرافرًا أو مصيمرًا يف  رل تصرام فير       

نرلاء فلر    : )مرن مسرع اع   اجلماعة ، بل علي  أن يصلي مرع اعنراس وير   معهر  عصرول اعرنيب       

يأترر  فررال صررالة عرر  إا مررن عررذرب فاعواجررب علررى كررل مسررل  مسررافر أو مصرري  أن يصررلي يف 

    2اجلماعة وأن حيذر اعصالة و له إذا كان يسمع اعنلاء" 

  ك  صالة املنفرد : -

 صالت  صحيحة ، وفيها فضل حلليث املفاصلة  

فإجت  يك رب عر  مرا     وإذا كان ترك  علرماعة ععذر وبل كان من عادت  اعصالة يف مجاعة

كان يعمل وهو صحيح مصي    كمرا يف  رليث أبري موسرى مرفوعرًا : )إذا مررض اععبرل أو        

 ]اعبتار [سافر ك ب ع  ما كان يعمل صحيحًا مصيمًاب 

 فضل صالة اجلماعة : -

                                                 
1
 ]ابن ماج   واعلاربطين واحلاك  وصحح  ابن  رر يف اع لتي [ 

2
   44/ 12ف اوف ابن باز   
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 بم تنعقد الجماعة ؟ -

  وتنعصل اجلماعة بصيب يف اعفرض واعنفل على اعراجح خالفًا ملا ذكره املؤعف  وسيأتي 

  ك  فعل اجلماعة يف اعبيت : -

 املذهب : جيوز فعلها يف اعبيت   ععموم  ليث : )وجعلت عي األرض مسرلًا وطهورًاب

واعصررول اعررراجح :عرريس عرر  فعلررها يف اعبيررت مررع وجررود املسرررل  وهررو اخ يررار ابررن تيميررة وابررن     

 عليمني 

 ب  حلليث ابن عباس : )من مسع اعنلاء فل  جيب فال صالة ع  إا من عذر-1

و ررليث : همرر  ب حريررق بيرروت املرر تلفني وهل يس فصررل هررل كرراجتوا يصررلون يف بيرروته    -2

 مجاعة أو ا   وحلليث األعمى  

وجياب عن اس لال املذهب بأن احلليث سيق عبيان صحة اعصالة يف كل مكان وهو من 

خصررائ  هررذه األمررة هررالج غريهررا فهرري ا تصررلي إا يف اعكنررائس واعبيررع واعصرروامع ،     

 س عبيان صحة اجلماعة يف كل مكان  وعي

 وكذعك أجت  خمصوص باأل اديث اعي تلل على وجوب اعصالة يف املسرل 

بررال ابررن اعصرري  : "ومررن تأمررل اعسررنة  ررق اع أمررل ترربني عرر  أن فعلررها يف املسرراجل فرررض علررى     

األعيرران إا ععررارض جيرروز معرر  تررر  اجلمعررة واجلماعررة ، فررك   ضررور املسرررل ع ررري عررذر  

ر أصررل اجلماعررة ع ررري عررذر ، وبهررذا ت فررق مجيررع األ اديررث واآلثار" ]ك رراب   كررك   ضررو

 اعصالة[

بال ابن تيمية : واعصالة يف املساجل من أكرب شعائر اعلين وعالمات  ، وعو كان اعواجرب  

 فعل اجلماعة ملا جاز اجلمع علمطر وحنوه وتر  اعشرط وهو اعوبت ألجل اعسنة"  

 واملس شفيات وامللارس :اجلماعات يف اعلوائر احلكومية  -

 إن كان عنله  مسرل خص  علصالة في  تصام في  اعصالة : فل   ك  املسرل 

وإن هل يكررن هنررا  مسرررل وإمررا تصررام مجاعررة يف مصررلى أو سررراد يفررر  فيصررلى فيرر       

فاعواجررب صررالة اجلماعررة يف املسرررل إذا كرران بريبررًا وهل ي عطررل اععمررل أو يكتررب علررى         

 خروجه  مفاسل  
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كرران بعيررلًا أو خيررف تعطررل اععمررل أو عشررى تسررلل بعررض املرروظفني أو اعطررالب :    فأمررا إن

    1فيروز هل  اعصالة يف أماكنه 

 ا ختلو صالة اعنساء مجاعة من  اعني :  ك  صالة اجلماعة علنساء : -

 ب أن تصلي مع اعرجال يف املسرل ، وهذا جائز وسيأتي  1

 ، ويس حب أ ياجتًا إذا اج معن   ب أن يصلني منفردات عن اعرجال   وهذا جائز2

   3  ، وعفعل عائشة وأم سلمة  2أمر أم وربة أن تؤم أهل دارها ألن اعنيب 

 ضور احلسناء : اععلة خشية ااف  ان بها ، واحلك  يلور مع عل   وجودًا وعلمًا ، فإذا 

 هل ختش هل يكره ، وإن علمت اعف نة أو ظنت  رم  

وصالة اجلماعة مرع اعرجرال وكرذعك علمحاصررات و راعس      ويباح علنساء  ضور املساجل 

اعوعظ ويكن منفردات عن اعرجال حلليث : )ا متنعوا إماء ام مساجل ام وبيوتهن خري 

   4هلنب

 أفضل املساجل اعي تصلى فيها اجلماعة : -

بررلأ املؤعررف : بصررالة أهررل اعل ررر ، وهرري اعرربالد اإلسررالمية اعرري عرراج فيهررا هررروم عررلو أو  

 ت يف  لود بالد املسلمني  كاجت

 فاألوىل أن يصلوا يف مسرل وا ل  ألجت  أعلى علكلمة وأوبع علهيبة  

 وهو م علق باملصلحة وع لف باخ الج األزمنة واألمكنة واأل وال  

 وترتيب األفضلية يف املساجل اعي تصلي فيها اجلماعة :

 املسرل اعذ  ا تصام في  اجلماعة إا حبضوره   -1

املسررل عريس فير  إا مصرل وا رل ، أو ألجتر  إمرام راترب وي فررق اعنراس مرع عرلم             إما ألن 

  يئ   

 ما كان أكلر مجاعة   -2

                                                 
1
 ذكره ابن عليمني يف املم ع      

2
 [2/222]أ ل وأبو داود و سن  يف اإلرواء 

3
 رواهما اعبيهصي بإسنادين صحيحني   

4
 ]أ ل وأبو داود وصحح  يف اإلرواء[   
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حلليث : )وإن صالة اعرجل مع اعرجل أزكى من صالت  و رله ، وصرالت  مرع اعررجلني     

   1أزكى من صالت  مع اعرجل ، وما كان أكلر فهو أ ب إىل ام تعاىلب 

 ل عشيء حي ا  إىل دعيل علي  ، وا دعيل   املسرل اعع يق   اع فضي -3

واعصررالة يف األكلررر مجاعررة أفضررل مررن املسرررل اعع يررق علحررليث ، وألن املصررلحة يف       

 كلرة اجلماعة أرجح من بلم املسرل    

 مسأعة : إذا تساويا فهل األوىل األبرب أم األبعل  

  جررروارًا وهرررو اعرررذ  يلررري املررذهب : األبعرررل أوىل   اعروايرررة اعلاجتيرررة : األبررررب أوىل   ألن عرر  

 اإلجتسان 

 وجياب عن ما ذكره املؤعف حبمل  على مسرل عيس هنا  أبرب من   

وعلى هذا فاألبرب : أن يصلي اإلجتسان يف ما  وع  من املسراجل إا إذا كران األبعرل عر      

خاصية كاحلرمني اعشريفني أو كان أخشع عإلجتسان ألن اعفضل امل علرق برذات اععبرادة    

 اة من اعفضل امل علق مبكاجتها أو زماجتها  أوىل باملراع

  ك  صالة اجلماعة يف مسرل ببل إمام  اعراتب : -

 اإلمام اعراتب : هو اإلمام املوىل من ببل جهة مسئوعة أو من ببل أهل احلي  

 : )وا يؤمن اعرجل اعرجل يف سلطاجت ب   فهو أ ق باإلمامة عصول اعنيب 

اعراترب إا بإذجتر  أو عرذره   علنهري يف احلرليث ، وملرا        فال جيوز أن يؤم يف مسرل ببل إمام 

 يؤد  إعي  إذا أجيز أن يصلي غري اإلمام اعراتب من اعفوصى واعنزال  

 ويس لنى  اع ان :

 إذا أذن   ب وكيل خاص ، أو عام   -1

إذا كرران معررذورًا   كمررا عررو علمنررا أجترر  أصرراب  مرررض أو مسررافر   فررإن تررأخر    -2

 صلوا 

 عذر وا إذن :  ك  صالة من صلى ب ري

                                                 
1
 ]أبو داود واعنسائي  وصحح  ابن معني وابن خز ة واألعباجتي[ 
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املذهب : أن صالت  باطلة هو ومن عل  بها ، األبرب : صالت  صرحيحة مرع اإلثر  ألن اعنهري     

ا يعود إىل ذات املنهي عنهرا وا إىل شررط  اعرذ  ا ينفرك عنر  ، وإمرا هرو م وجر  إىل أمرر          

 خار  وهو ااف يات على اإلمام 

  ك  من صلى ث  أبي  اعفرض : -

أو يف غري مجاعة ، ث   ضر مسرلًا أو مصرلى وأبيمرت اعصرالة     من صلى سواء يف مجاعة

 : سن ع  أن يعيلها  

 واملصلي هنا ا علو :

أن يكررون داخررل املسرررل : فيسررن عرر  أن يعيررل معهرر  ، ويشرركط أا يصصررل          -1

 اإلعادة 

أن يكون خرار  املسررل فيشركط علرى املرذهب شررطان : أن ا يكرون وبرت          -2

، 1يشررل أن يصصرل مسررلًا ألجرل أن يعيرل اعصرالة        جتهي، وأا يصصل اإلعرادة ، فرال  

 واعراجح : أجت  يشكط اعشرط اآلخر فصط ، ألن إعادة اجلماعة من ذوات األسباب  

أمررا امل رررب : فررال تسررن إعادتهررا   واعروايررة اعلاجتيررة : يعيررلها ، وبررول األ نرراج وبعررض         

 احلنابلة: يشفعها بركعة ، وهو األبرب ، عئال ي طول بوتر  

: عررو أدر  بعررض املعررادة فررال يلزمرر  إمتامهررا إذا صررلى ركعرر ني ، وإن أ  فهررو        مسررأعة

   2أفضل ععموم ]ما أدرك   فصلوا ، وما فاتك  فأمتوا[ 

  ك  إعادة اجلماعة : -

 ا تكره إعادة اجلماعة يف املسرل ع  إمام راتب  

ة أخرررف ع صررلي املررراد بإعررادة اجلماعررة : أن يصررلي اإلمررام اعراتررب باجلماعررة ثرر  تررأتي طائفرر 

 مجاعة يف املسرل ، وهلا ثالث  اات :

أن تكررون إعررادة اجلامعررة أمرررًا راتبررًا   بررأن يكررون املسرررل عرر  إمامرران دائمررًا     -1

 فهذا بلعة مذمومة  

                                                 
 : )ا تصلوا صالة يف يوم مرتنيب ]أبو داود وبال األعباجتي  سن صحيح[ وععلم فعل اعسلف  حلليث ابن عمر مرفوعًا  1

2
 [   4/224] اجتعر : املم ع  
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يصررول اعشرريد أ ررل شرراكر : "وبررل رأينررا أن اعشررافعية هلرر  إمررام يصررلي بهرر  اعفرررر يف       

وبل رأينرا كرلريًا مرن احلنفريني مرن      اع لس، واحلنفيون هل  آخر يصلي اعفرر بإسفار ، 

علمراء وطررالب وغريهرر  ين عرررون إمررامه  عيصررلي بهرر  اعفرررر وا يصررلون مررع اعشررافعيني  

 واعصالة بائمة" وكما يف احلرم املكي يف وبت من األوبات   

أن يكون مسرل طريق يكدد اعناس إعي  فيرأتوا إعير  مجاعرات مجاعرات فرال       -2

  1املسرل معل جلماعات م فربة  تكره إعادة اجلماعة في  ألن هذا

أن يكون أمرًا عارصًا بأن يصلي اإلمام باجلماعة ث  تأتي مجاعرة أخررف برل     -3

 ختلفت عن اجلماعة األوىل ف صلي يف املسرل  

 فأكلر اععلماء أجته  يصلون فرادف ، وا تعاد اجلماعة مرة أخرف  

 والمدينة . كما في الروضوعند الحنابلة : ال تكره إعادة الجماعة إال في مسجدي مكة 

وعن اإلمام أ ل وهو برول ابرن  رزم : ا تكرره اإلعرادة مطلصرًا   رى يف مسررل مكرة          

وامللينة   وأبررب األبروال : هرو عرلم اعكراهرة مطلصرًا حلرليث أبري برن كعرب : )صرالة            

اعرجل مع اعرجل أزكى من صالت  و لهب ، وحلليث أبي سعيل:)من ي صلق على هذا 

 ب

صرراع علررى إدرا  اجلماعررة مررع اإلمررام ومنعرر  عررذر فيررؤجر كأجترر  صررالها  وإذا كرران  ري

كما يف  ليث أبي هريرة مرفوعًا : )مرن توصرأ فأ سرن اعوصروء ثر  راح فوجرل اعنراس        

بررل صررلوا أعطرراه ام عررز وجررل ملررل أجررر مررن صررالها و ضرررها ، ا يررنص  ذعررك مررن       

  2أجره  شيئًا ب

  ك  صالة اعنافلة بعل اإلبامة : -

لاء اعنافلررة بعررل إبامررة اعفريضررة   وعررو كرران يف بي رر    وأمررا أثررر عمررر أجترر  كرران ا يشرررل اب رر

وجتهرري عنهررا ملررا فيرر  مررن املتاعفررة مررن وجهررني : أجترر  يف جتافلررة       3يضرررب عليهررا   فهررو صررعيف

                                                 
1
 وجتصل اعنوو  اإلمجال على أجت  إذا هل يكن علمسرل إمام راتب فال كراهة يف اجلماعة اعلاجتية واعلاعلة    

 
2
 [264]أبو داود وصحح  األعباجتي  

3
 وابن أبي شيبة وهو صعيف[ ]عبل اعرزاق 
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واعناس يصلون فريضة ، أجت  يصلي و له واعناس مجاعة ، وألن احملافعرة علرى مكمرالت    

لررة  وإذا مسررع اإلبامررة يف مسرررل ا يريررل اعصررالة معرر       اعفرررائض أوىل مررن اع شرراغل باعناف  

 فالجتهي 

  ك  بضاء اعفائ ة بعل إبامة اعصالة : -

يصررح ، وا يسررصط اعكتيررب هشررية فرروات اجلماعررة   هررذا املررذهب عوجرروب اعصضرراء عنررل      

اعكتيرب   –اع ذكر   واألبرب سصوط اعكتيرب هشرية فروات اجلماعرة ألجتر  اج مرع واجبران        

فكرران إدرا  اجلماعررة أوىل ع أكررلها اآلن   وجيرروز عرر  أن يصررلي مررع  –وصررالة اجلماعررة 

 اإلمام بنية بضاء اعفائ ة  

 احلك  فيما عو أبيمت اعصالة وهو يصلي اعنافلة : -

إذا كرران عشررى فرروات اجلماعررة يصطعهررا   وإذا كرران ا عشررى ذعررك : ي مهررا خفيفررة وعررو    

   وا تبطلوا أعماعك  كان خار  املسرل وعو فات   اعركعة عصوع  تعاىل : 

وفرق ابن عليمني بني إذا كان يف اعركعة اعلاجتية في مها ، ألجتر  أدر  ركعرة مرن اعصرالة     

 ،  ويف األوىل يصطعها ععلم إدراك  ركعة منها   

 إدرا  اجلماعة : -

فرق  ]م باع كبري ببرل سرالم اإلمرام   حلرليث : )فمرا أدركر   فصرلوا ومرا فراتك  فرأمتواب           

  1فلل احلليث بإطالب  أن من أدر  جزءًا من اعصالة يسمى ملركًا علي [ 

وهو ملر  عفضل اجلماعة بصصله اجلماعرة و  رى عرو وجرله  برل صرلوا ، عكرن ا يع رل         

 ]م فق علي [: )من أدر  ركعة من اعصالة فصل أدر  اعصالة ب  مبا أدرك  عصول اعنيب 

 إدرا  اعركعة : -

  2ام  حلليث : )من أدر  اعركعة فصل أدر  اعصالةببإدر  اعركول مع اإلم

                                                 
1
ذهب املاعكية واخ اره ابن تيمية وابن عليمني : أن اجلماعة تلر  برإدرا  ركعرة   واسر لعوا حبرليث)من أدر  ركعرة مرن        

 اعصالة فصل أدر  اعصالةب وبصياس  على صالة اجلمعة فإن من أدر  أبل من ركعة فيصليها ظهرًا   
2
ر  اعركول فصل أدر  اعركعةب وهل أره عنل أبي داود إا بلفظ : ) من أدر  اعركعرة  ]ذكر املؤعف احلليث بلفظ : )من أد 

 فصل أدر  اعصالة ب و ل بعضه  اعركعة على املعنى اجملاز  هلا وهي اعركول   واحلليث  سن[
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وهو راكع فركرع ببرل أن يصرل إىل اعصرف      وحلليث أبي بكرة  يث اجت هى إىل اعنيب 

فلر    1فصرال : )زاد  ام  رصرًا وا تعرلب    فذكر ذعك علنيب  فذكر ذعك عرسول ام 

 بصضاء تلك اعركعة   يأمره اعنيب 

اء حبيث  كن مس ركب ي  بيلي  ألجت  ا عرر  مرن  رل    وصفة اعركول اجملزئ : ااحنن

 اعصيام إىل اعركول إا ب   

وجتزئ  تكبرية اإل رام عن تكبرية اعركول فيكررب مررة وا رلة وهرو برائ  ، ثر  يركرع        

برررلون تكررربري   وذعرررك ألجتهمرررا عبرررادات مرررن جرررنس وا رررل اج مع رررا يف آن وا رررل فررراك في 

 أكمل وأفضل   بإ لاهما عن األخرف     وتكبريه علركول

 إن جتواهما ب كبرية : هل جيزئ  على املذهب ألجت  شر  بني اعواجب وغريه باعنية  

 واألبرب : جيزئ  ، وهو اخ يار ابن بلامة ألن جتية اعركول ا تنايف جتية ااف  اح  

 وتسصط عن  اعفاحتة مبص ضى اعلعيل واع عليل :

 عليرل : فرإن برراءة اعفاحترة جترب يف      فأما اعلعيل فهرو  رليث أبري بكررة اعسرابق ، وأمرا اع      

  ال اعصيام وسصط عن  هنا صرورة م ابعة اإلمام  

  ك  اعلخول مع اإلمام يف غري اعركول : -

يس حب ذعك حلليث أبي هريرة مرفوعًا : )إذا جئ   إىل اعصالة وحنن سرود فاسررلوا ،  

: املررذهب: ا   ويكرررب تكرربرية اإل رررام ، وهررل يكرررب يف اخلفررض       2وا تعررلوها شرريئًا ب 

 يكرب ألجت  ا يع ل ب  وبل فات   ل اع كبري  

 يكرب يف كل خفض ورفعب   األبرب : أجت  ينحط مع  ب كبري حلليث : )كان اعنيب 

 وأما املسبوق فيصوم علصضاء ب كبري ألجت  اجت صال يع ل ب   

  أن يعرود إذا برام   مسأعة : إذا بام املسبوق ببل سالم اعلاجتية وهل يرجع : تنصلب جتفاًل   فيلزم

   واعراجح : أن اع سليمة اعلاجتية عيست بركن ، فال تنصلب جتفاًل       

  ك  براءة اعفاحتة على املأموم )مسأعة خالفيةب : -

                                                 
1
 ]اعبتار [ 

2
 ]أبو داود وصحح  األعباجتي[   
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اخ لررف أهررل اععلرر  يف وجرروب بررراءة اعفاحتررة علررى املررأموم يف اجلهريررة واعسرررية علررى ثالثررة    

 أبوال:

رأ مع اإلمام ا يف صالة اعسرر وا يف صرالة اجلهرر    اعصول األول : ا جيب على املأموم أن يص

، وي حملررها عنرر  اإلمررام ، عكررن يسرر حب علمررأموم أن يصرررأ يف إاسرررار إمامرر  يف اعصررالة         

اعسررررية ، ويف سررركوت  يف اعصرررالة اجلهريرررة  وهرررو املرررذهب ، وهرررو مرررذهب املاعكيرررة ،     

 واس لعوا:

برال اإلمرام أ رل : أمجرع      وا َعرُ  َوَأجْتصعرُ وا   َوِإَذا بعِرَئ اْعصعْرآُن َفاْسرَ مععُ  بوع  تعاىل :  -1

 اعناس أن هذه اآلية يف اعصالة  

  1 ليث أبي هريرة مرفوعًا : )إما جعل اإلمام عيؤ  ب     وإذا برأ فأجتص واب  -2

 [ 2ما رو  : )من كان ع  إمام فصراءة اإلمام ع  براءةب ]وهو صعيف -3

فيها باعصراءة فصرال : )هرل بررأ     جتصرج من صالة جهر  ليث أبي هريرة أن اعنيب  -4

معري أ ررل مررنك  آجتفررًا ب فصررال رجرل : جتعرر  يررا رسررول ام بررال : إجتري أبررول مررا عرري أجتررازل    

    3 فيما جيهر في  رسول اماعصرآن   بال فاجت هى اعناس عن اعصراءة 

واعصررول اعلرراجتي : جيررب علررى املررأموم بررراءة اعفاحتررة مطلصررًا يف اعسرررية واجلهريررة   وهررو بررول  

 عشافعية وابن  زم  ا

 واس لعوا :  

برررال : )ا صرررالة ملرررن هل يصررررأ بفاحترررة      حبرررليث عبرررادة برررن اعصرررامت أن اعرررنيب      -1

  4اعك ابب

                                                 
1
 صحيح عنل  ، وصحح  األعباجتي[ ]أ ل وأبو داود  وابن ماج   بال مسل  يف صحيح  : وهو 

2
]ابن ماج  أ ل احلليث صعف  جهابذة علماء احلليث كاخلطيب اعب لاد  وابن  زم وابن اجلوز  وابرن كرلري واعرذهيب[     

  
3
 ]أ ل وأبو داود واعكمذ  وبال :  سن صحيح[ 

4
 ]م فق علي [ 
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يف صرالة اعفررر فلصلرت علينرا       ليث عبادة بن اعصرامت برال : كنرا خلرف اعرنيب       -2

اعصراءة، فلمرا فررق برال : ععلكر  تصررلون خلرف إمرامك  بلنرا جتعر  برال : ا تفعلروا إا            

    1احتة اعك اب فإجت  ا صالة ملن ا يصرأ بهابف

 اعصول اعلاعث : جتب اعصراءة فيما يسر ب  اإلمام دون ما جيهر ب    وهو بول ابن تيمية   

 و ل أدعة املوجبني على اعسرية ، وأدعة علم املوجبني على اجلهرية  

 وبواه مبصاصل وعلل : 

 يف أدعة اعصول األول    األدعة اعي تلل على وجوب اإلجتصات كما مر-1

أن بررراءة اعفاحتررة مررن اإلمررام عرر  وعلمررأموم بررلعيل اع ررأمني عليهررا كصوعرر  تعرراىل : )بررل  -2

 أجيبت دعوتكماب فسمى املؤمن داعيًا مع أن اعلاعي هو موسى علي  اعسالم 

أجتررر  عرررو وجبرررت اعصرررراءة يف اجلهريرررة عوجرررب سررركوت اإلمرررام ألجرررل حتصررريل املرررأموم  -3

اعواجب باععرز عن  ، ومرن اععررز : اععررز اعشررعي ومنر  تعرذر اعصرراءة        اعواجب، ويسصط 

ألجررل بررراءة اإلمررام ومصررلحة افنصررات ، كمررا يسررصط عنرر  إذا جرراء واإلمررام راكررع ألجررل  

 اععرز اعشرعي  

: اعصرول اعلاعرث   ويرلل علرى اعصرراءة يف اعسررية عمروم األدعرة مرع           -وام أعل   –واعراجح 

ب فصيررل عررلم بررراءة اعفاحتررة علمررأموم  جيهررر فيرر  رسررول ام  ررليث أبرري هريرررة : )فيمررا 

 باجلهرية ، وجياب عن  ليث عبادة : )ا تفعلوا إا بفاحتة اعك ابب أجت  صعيف  

 احلاات اعي يشرل علمأموم اعصراءة فيها: -

 يف إسرار إمام    هذا يف اعسرية   -1

 سكوت  يف اجلهرية   -2

 بوهي ببل اعفاحتة  1

عسورة   واألبرب : أجتها سك ة عطيفرة عريكاد إعير  اعرنفس   كمرا ذهرب       ببني اعفاحتة وا2

 إعي  املاعكية واخ اره ابن تيمية وابن عليمني  

 ب بعل اعصراءة   وهي سك ة يسرية بصلر ما يكاد إعي  اعنفس ببل اعركول 3

                                                 
1
 [323جح صعف  ، وصعف  األعباجتي يف صعيف أبي داود]أبو داود اعكمذ  وجود إسناده اخلطابي و سن  اعكمذ  ، واعرا 
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 عنل علم مساع  إلمام    -3

 صفة بضاء املسبوق ملا فات  : -

آخرر صرالت  ، ومرا يصضري  أوهلرا   واسر لعوا : حبرليث :            املذهب : مرا أدركر  املسربوق هرو    

)وما فاتك  فابضواب   واعراجح : أن ما أدرك  مرع اإلمرام هرو أول صرالت  ، ومرا يصضري        

آخرهرررا   وهرررو مرررذهب احلنفيرررة واملاعكيرررة حلرررليث : )ومرررا فررراتك  فرررأمتواب وهررري روايرررة 

فررإذا بضرريت    تعرراىل : علحررليث، وحيمررل عفررظ اعصضرراء علررى األداء واعفعررل كمررا يف بوعرر

   اعصالة

 أ وال املأموم مع اإلمام من  يث ااب لاء: ع  أربعة أ وال :

 امل ابعة  -4      اع تلف -3  املوافصة  -2  املسابصة   -1

 أبسام  وهي  احلاعة األوىل : مسابصة املأموم عإلمام : -

إل ررام فرال ينعصرل فرصر  ي ألجتر  ائر   مبرن هل تنعصرل         أن تكون املسابصة يف تكبرية ا -1

 صالت   

 أن تكون يف اع سلي  بأن يسل  ببل  بال عذر ف بطل صالت  ، وععذر جيوز   -2

 أن يسبص  فيما علا ذعك من األركان   -3

  كم  :  رم بااتفاق إذا كان املصلي م عملًا عاملًا  

 وأما باعنسبة إلبطال اعصالة فينصس  إىل بسمني :

أن يكررون عاملررًا برراحلك  م عمررلًا  فعنررل املررذهب وهررو بررول اجلمهررور أن صررالت  ا   ب1

   1تبطل

 أن يكون ساهيًا أو جاهال احلك    فصالت  صحيحة ألجت  معذور   ب2

 وجيب علي  اعرجول عيأتي ب  بعل اإلمام ألجت  فعل  يف غري  ل   

 * أ وال مسابصة اإلمام يف األركان :

                                                 
1
اعرواية اعلاجتية : تبطل صالت    وجت  اإلمام عليها يف رساع   يف اعصرالة )اعرسراعة اعسرنية يف اعصرالةب وابرن  رزم وهرو اخ يرار          

ة عملًا ف بطرل كمرا عرو فعرل     ابن تيمية وابن عليمني واعلرنة اعلائمة    علحليث اعوارد يف تععي  املسابصة ، وألجت  زاد يف اعصال

 ببل  ركوعًا أو سرودًا عملًا فإن اعصالة تبطل بال ريب  
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 ن  أن يسبق إمام  إىل اعرك -1

أن يسبق إمام  باعركن   وا يعل سابصًا باعركن   ى ين صل من  إىل اعرركن   -2

 اعذ  يلي    وا علو هذا اعركن :

 إما أن يكون ركوعًا  

 أو أن يكون غري اعركول  

 أن يسبص  بركنني فأكلر   -3

 إن كان عاملًا عاملًا بطلت صالت  مطلصًا  

 إن هل يأت مبا سبق ب    وإن كان جاهاًل أو جتاسيًا بطلت تلك اعركعة

 وا ختلو :احلال اعلاجتية : املوافصة ، 

 أن تكون يف تكبرية اإل رام فال تنعصل صالت    -1

 أن تكون يف األبوال : فال يؤثر كاع سبيح واع شهل   -2

أن يوافص  يف األفعال فيكره حلليث أبي هريرة : )إمرا جعرل اإلمرام    ، فرإذا كررب       -3

 فكربوا   ب  

ومعناها : أن يشررل اإلجتسران يف أفعرال اعصرالة فرور شررول إمامر          ة : امل ابعة   احلال اعلاعل

إذا برال مسرع    وهي اعسنة حلليث أبري هريررة اعسرابق وعصرول اعررباء : )كران رسرول ام        

]م فرق  ساجلًا ث  جتصع سررودًا بعرلهب   ام ملن  له هل حين أ ل منا ظهره   ى يصع اعنيب 

 علي [  

 ع تلف   احلال اعرابعة : ا

 واملذهب اع تلف عن  كسبص   

 وبال اعشيد ابن عليمني : اع تلف عن اإلمام جتوعان :

ختلررف ععررذر ك فلررة وجترروم واجتصطررال صرروت فيررأتي مبررا ختلررف عنرر  وي ررابع إمامرر  وعررو     -1

ركنًا أو ركنني إا أن يصل اإلمام إىل املوصع اعذ  هو في  فإجت  ي ابع اإلمرام وا يرأتي   

 أتي بركعة  مبا ختلف عن  ، بل ي
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أن يكون ع ري عذر )ك رلبر عرلعاء أو ذكرر أو إكمرال سرورةب : فرإن أدر  اإلمرام         -2

وهو يف اعركن فصالت  صحيحة عكن  خاعف اعسنة ، وإن كان بركن فال علو إما 

أن يكرررون ركوعرررًا أو غرررري ركرررول ، أو يكرررون برررركنني فرررأكلر   علرررى مرررا مرررر يف   

    1املسابصة

 جلماعة :* ما يس حب عإلمام يف صالة ا

 وهو بسمان :اع تفيف مع اإلمتام    -1

 ازم وهو أن ا ي راوز ما جاءت ب  اعسنة   ب1

بال أجتس : )ما صليت خلف إمام بط أخف صالة وا أ  صالة مرن اعرنيب ب]م فرق    

   2علي [ ويف  ليث علمان بن أبي اععاص : )واب ل بأصعفه ب

وواظرب علير  وأمرر بر       يب فاع تفيف املأمور ب  أمر جتسيب يرجع إىل ما فعل  اعن

 ا إىل شهوة املأمومني  

 عارض وهو أن جيوز عما جاءت ب  اعسنة عسبب من األسباب  ب2

: )إجترري ألبرروم يف اعصررالة وأجتررا أريررل أن أطررول فيهررا فررأمسع بكرراء اعصرريب   بررال 

 ]اعبتار [ فأجتوز فيها خمافة أن أشق على أم ب 

 تطويل اعركعة األوىل أكلر من اعلاجتية   -2

يصرلي بنرا فيصررأ يف اععهرر واععصرر يف اعرركع ني        أبو ب رادة : كران رسرول ام    بال 

األوعيني بفاحترة اعك راب وسرورتني ، وكران يطرول اعركعرة األوىل مرن اععهرر ويصصرر          

، ]م فرق علير [   وهكذا يف صرالة اععصرر     -ويف رواية -اعلاجتية ، وكذعك يف اعصبح  

 يلر  اعناس اعركعة األوىل  بال أبو ب ادة : فعننا أجت  يريل بذعك أن 

وبال أبو سعيل : كاجتت صالة اععهر تصرام فيرذهب اعرذاهب إىل اعبصيرع فيصضري  اج ر        

  ]مسل [ يف اعركعة األوىل مما يطوهلا    ث  ي وصأ ث  يأتي ورسول ام 

 واس لنى املؤعف  اع ني :

                                                 
1
 سواء كان اعركول أو غريه   -عنل ابن عليمني –وإن أدر  اإلمام بعل أن فرق من اعركن فصالت  غري صحيحة  
2
على معاذ وبوع  : )يا معاذ ، أف ران   ويكره اع طويل اعزائل عن اعسنة اعذ  يشق على املأمومني وبل يكون  رامًا ع ضب   

 أجتت  ! أف ان أجتت  ! ابرأ بسبح اس  ربك األعلى واعليل إذا ي شى ب 
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 يف صالة اخلوج إذا كان اععلو يف غري جهة اعصبلة    1

 اعفرق اعيسري    2

 اجت عار املأموم : أما يف اعركول : علصول باس حباب ااجت عار وج    -3

وأما يف غري اعركول : فإن كان املأموم سيس فيل ملل إدرا  اجلماعة بإدراك  جزءًا من 

 اعصالة فحسن ، وإن كان ا يس فيل فال ين عر  

 احلك  فيما عو اس أذجتت املرأة إىل املسرل : -

 التها يف املسرل   ى يف مكة وامللينة  صالتها يف اعبيت أفضل من ص

ورد مرفوعًا : )صالة املرأة يف بي ها أفضل من صالتها يف  ررتها ، وصالتها يف خملعها 

  1أفضل من صالتها يف بي ها ب

بي ها : اعلاخلي عكمال سكه ، واحلررة : صحن اعلار ، واملتلل اع رفة داخل اعبيت 

   2توصع فيها األم عة اعنفيسة 

مرا أ رلث اعنسراء ملرنعهن املسررل كمرا منعر  جتسراء          ول عائشة : )عو أدر  رسرول ام  تص

: )عو تركنا هذا اعباب علنساءب برال   بين إسرائيلب   وعن ابن عمر بال : بال رسول ام 

     3جتافع: فل  يلخل من  ابن عمر   ى مات

 شروط خروجها : -

 اس ئذان اعزو  أو وعي األمر   -1

 اععاهرة واع رب    يف اععباءة واعنصاب اعواسع وحنو ذعك  اج ناب اعزينة  -2

 اج ناب اعطيب   )أ ا امرأة أصابت هورًا فال تشهلن معنا اععشاء اآلخرةب ]مسل [   -3

 اج ناب ااخ الط باعرجال يف املسرل واعطريق   -4

 علم تركها ألمر واجب يف اعبيت كرعاية زو  أو وعل وبيت   -2

يف اعذهاب إىل املسرل ف ريه كاألسواق وامللرسرة واجلامعرة   وإذا ذكرت هذه اعضوابط   

 واععمل من باب أوىل ، وداعي اعف نة أبوف  

                                                 
1
 [274]أبو داود وصحح  األعباجتي يف صحيح أبي داود  

2
 [2/194]عون املعبود  

3
 [271]أبو داود وصحح  األعباجتي  
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 1أحكام اإلمامة

 * األوىل باإلمامة :

 األ ق باإلمامة : على اعكتيب : -

األبرأ عك اب ام أ  األجود براءة بأن يعرج خمار  احلروج وا يلحن فيها  -1

بال : )إذا  ضرت اعصالة  و بن سلمة أن اعنيب أو األكلر  فعًا حلليث عمر

فليؤذن أ لك  وعيؤمك  أكلرك  برآجتاب ]اعبتار [ ويف رواية : )أكلرك  

فيصلم األكلر  فعًا اجمليل عصراءت  على بليل 2مجعًا علصرآن أو أخذا علصرآنب 

 ،بشرط أن يكون اعصارئ عاملًا فص  صالت   3احلفظ وإن كان أجود يف اعصراءة 

كالم هنا يف األ ق باإلمامة عنل اخ يار إمام راتب علمسرل ، أو  ضور اعصالة وعلم واع

 وجود اإلمام اعراتب ، فإن وجل فهو األوىل باإلمامة  

 تصلي  األفص    إطالق اعفصي  يف اعشرل على اععاهل باعك اب واعسنة   -2

 
                                                 

1
 امة ويراد بها معان ثالثة :تعريف اإلمامة : مش ق من األم ، وهو اعصصل   تطلق اإلم 

 اإلمامة اعكربف وهي اخلالفة أو امللك أو رئاسة اعلوعة   -1

 إمامة اعصالة   وهو املراد هنا   –اإلمامة اعص رف  -2

    واجعلنا علم صني إماما اععاهل املص لف ب    ومن  :  -3

سرلك سربيله  مرن واة األمرور أن األمرري      وسرائر خلفائر  ومرن     أهمية اإلمامة : هلا مصاحل ععيمرة عرذعك كاجترت سرنة اعرنيب      

إذا بعرث أمررريًا علرى  ررب كرران هرو اعرذ  ي رروىل إمامرة اعصررالة ،        يكرون إمامرًا يف اعصررالة واجلهراد ، فلصرل كرران اعرنيب      

وكذعك إذا اس عمل رجاًل جتائبًا على ملينة كما اس عمل علمان بن أبي اععاص على اعطائف وعليًا ومعاذا على اعريمن وعمررو   

 زم على جنران    بن ج

وا شك أن دوره هام فهو يصوم بإمام ه  يف اعصالة فاإلمام هو اعصائل واملأمومون تابعون ع  ، واإلمام يصروم باإلرشراد واع وجير     

 جلماع   مبا يلصي من دروس وكلمات ، وإصالح علناس و ل عصضاياه   

: اجعلررين إمررام بررومي ، بررال : أجتررت إمررامه  واب ررل       كرر  طلبهررا : جررائز حلررليث علمرران بررن أبرري اععرراص أجترر  بررال علررنيب      

 بأصعفه   ]اعنسائي وهو صحيح[
2
 ]أبو داود وهو صحيح[ 

3
وبفة يف  فظ اعصرآن : من أه  ما حيرص علي  طاعب اععل   فظ اعصرآن ، وعيعل  أن  افظ اعصرآن مصلم على غريه يف أمرور   

سرنة وغرري احلرافظ مرؤخر   رى وعرو        12خررة     رى وعرو كران عمرره      كلرية يف اعلجتيا ومن  اإلمامرة واعرلفن ، وكرذعك يف اآل   

كان عمره أربعني سنة ، وبصة عمرو بن أبي سلمة معلومة فإجت  كان يصلي بصوم  وعمره سبع سنني   وفرص ك أيها اعطاعب 

  صن و لصة اعصرآن  اجلامعي أن حتفع  يف فكة اجلامعة ببل أن تكلر أعماعك ، واس عن بام ث  باعوسائل عذعك كاعشيد امل
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 تصلي  األسن   -3

هررررة وإسررالمًا علررى األسررن  حلررليث ماعررك بررن احلررويرث ، عكررن األبرررب تصررلي  األبررلم    

برلم األكررب    حلليث أبي مسعود يف ذعك ، وأما  رليث ماعرك برن احلرويرث فرإن اعرنيب       

ألجتهمررا م سرراويان يف اهلررررة واإلسررالم   وبررل بررال ماعررك راويرر  : وكنررا يومئررذ م صرراربني يف 

 اععل   

 تصلي  األشرج   -4

 1اس لعوا : حبليث : )بلموا بريشًا وا تصلموهاب 

: إسقاط هذه املرتبة وهي األشرفية وأهنا ال تأثري هلا يف باب إمامة الصالة. وهو اختيار ابن  والراجح
 عثيمني. 

 تصلي  األبلم هررة   -2

 تصلي  األتصى   -6

واع صرروف صررفة بررال شررك ينب رري أن تراعررى يف اإلمررام املت ررار، فررال جتعررل مرتبررة مسرر صلة بررل 

 ذا  حيرص على اعصارئ األتصى ، ث  اعفصي  األتصى وهك

 اعراجح يف األوىل باإلمامة :  سب ما دعت علي  اعسنة :

 األبرأ   -1

 األعل  باعسنة    -2

 األبلم هررة  -3

 األبلم إسالمًا   -4

 وإذا  صل اع ساو  فيصلم : األسن   -2

 اع صلي  باعصرعة   -7

واعروايررة اعلاجتيررة : مررن ع رراره اجلررريان ثرر  اعصرعررة   ألن مررن ع رراره اجلررريان حيصررل برر             

 ج مال على اإلمام   وهذا أبرب  اائ الج واا

                                                 
1
]اعشافعي يف مسنله واعبيهصي وأ ل واحلليث  سن بواه ابرن  ررر بشرواهله[ وحلرليث: )األئمرة مرن برريشب ]أح اعطرباجتري          

 بال احلافظ يف اع لتي  : إسناده  سن[  
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  * أ صية من ع  سلطة :

صا ب اعبيت يف بي   ، وملل  إمام املسرل اعراتب أ ق من غريه إذا كان أهاًل عإلمامرة ،   

 وعو مع وجود من هو أفضل من   

صررا ب اعسررلطان ومررن عرر  األمررر أوىل   كرراألمري وبائررل اجلرريش ومررلير امللرسررة وعميررل       

، ويسرر حب هلرر  تصررلي  غريهمررا إن كرران أفضررل مررنه  مراعرراة حلررق    اعكليررة   واحلررق هلرر 

 اعفضل  

 أ صية اإلمام األعع  وجتواب    -

  أ صية إمام املسرل يف مسرله   -

 أ صية صا ب اعبيت يف بي     -

 تصلي  األكمل   ذكر املؤعف أمللة كلرية ورجح تصلي  األكمل فيها   -

ام ورسروع  مرن األبررأ واألفصر  واألتصرى وعرو كران        واألبرب فيها مجيعًا : تصلي  مرا بلمر    

عبلًا أو مسافرًا أو أعمى ، ععمروم األدعرة : )يرؤم اعصروم أبررله  عك راب ام ب ، وحلرليث        

 ابن عمر : أن ساهل موىل أبري  ذيفرة أم املهراجرين اعرذين برلموا ببرل مصرلم رسرول ام         

  []اعبتاروكان أكلره  برآجتا ، وفيه  عمر وأبو سلمة   

صلى به  عام اعف ح وبل كان مسافرًا وبال : )أمتوا يا أهل مكة فإجترا بروم    وألن اعنيب 

 ابن أم مك وم وهو أعمى على امللينة فكان يؤم به      واس تلف اعنيب 1سفرب 

امل وصررأ أوىل مررن امل رريم  علررى املررذهب ألن اع رريم  مبرريح ا رافررع ، واألبرررب اع سرراو             

 ىل وجود املاء  واع يم  رافع علحلث إ

  ك  إمامة غري األوىل    -

ما ذكر ه املؤعف من  ليث : )إذا أم اعرجرل اعصروم وفريه  مرن هرو خرري منر  هل يزاعروا يرف          

    2سفالبفهو صعيف

 

 
                                                 

1
 د واعكمذ  و سن []أبو داو 

2
 ]أخرج  اععصيلي يف اعضعفاء وابن عل  واحلليث صعيف[ 
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 إمامة اعفاسق : -

اعفسق : هو اععصيان ، واعك  ألمر ام ، وجت  ابن بلامة : أجت  من فعل كبرية أو أكلر 

 عان :من ص رية   وهو جتو

 اعفسق اععملي : من جهة األعمال كمرتكب كبرية أو مصر على ص رية   -1

 اعفسق ااع صاد    كاألشاعرة واملع زعة ممن ا ختر  بلع   من امللة   -2

برر أهل اععل  : أجت  جيب على اعناس أن يوعوا األصلح يف اإلمامة وا سيما عإلمام اعراتب ، 

 ة على ذعك وعيس علناس أن يوعوا اعفساق مع اعصلر

 عكن عو بلم اعفاسق فصلى باعناس فما  ك  إمام   وصالة من خلف   

 عنل املذهب : األصل علم صحة اعصالة خلف اعفاسق    

    1واس لل احلنابلة مبا ذكره املؤعف من  ليث جابر وهو صعيف

ة خل  ويستثنون الصالة خلفه يف اجلمعة والعيد التفاق الصحابة على ذلك كما ورد عنهم الصال
 احلجاج وغريه .

واعصول اعلاجتي : صحة اعصالة خلف اعفاسق   ومن صحت صالت  صحت إمام     وهرو برول   

برال : )يصرلون عكر  فرإن      أكلر اععلماء   واس لعوا : حبليث أبي هريررة أن رسرول ام   

    ]اعبتار [ أصابوا فلك  وهل  ، وإن أخطأوا فلك  وعليه ب 

،  ]اعبتررار [ سرراق اعررواة   فصررلى ابررن عمررر خلررف احلرررا   وكرران اعصررحابة يصررلون خلررف ف

 وصلى أبو سعيل واحلسن واحلسني خلف مروان بن احلك   

واألبررررب : اعصرررول اعلررراجتي ، عكرررن ا جيعرررل اعفاسرررق إمامرررًا راتبرررًا علمسرررلمني   وإذا تيسرررر   

 عإلجتسان مسرل إمام  تصي فهو األوىل ع   

ا ينهرى عنهرا عربطالن صرالته  ، عكرنه  إذا       واعصالة خلف أهل األهرواء واعبرلل واعفررور   

 أظهروا املنكر اس حصوا أن يهرروا ، وأا يصلموا يف اعصالة باملسلمني  

 إمامة اعكافر : -

 ا ختلو من أمرين :

                                                 
1
   224ابن ماج  وغريه وهو صعيف ألن ملاره على عبل ام اععلو  وعلي بن جلعان وهما صعيفان[ اإلرواء]وبل أخرج   
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 أن يعل  كفره   فال تصح إمام   بااتفاق   -1

 أن جيهل كفره   فاملذهب : ا تصح إمام   فيعيل املأموم   -2

 : ا تلزم املأموم اإلعادة إذا هل يعل  إا بعل اعصالة   وهي أبرب ي علرهل  واعرواية اعلاجتية

  ك  اعصالة خلف املتاعف يف اعفرول : -

  ك  صالة املأموم فيما إذا تر  اإلمام واجبًا : هلا  اع ان : -

أن يع صررل اإلمررام و ررله وجوبرر  : ملاعرر  : أن يرررف اإلمررام اعوصرروء مررن حلرر  اإلبررل      ب1

 أموم ا يرف اعوصوء من حل  اإلبل   ويكك  ، وامل

فاملذهب : ا تصح اعصالة خلفر  عرك  اإلمرام واجبرًا علير    واملرأموم إذ كران يعلر           

ذعررك فكيررف يصررح ااب ررلاء بإمررام يعلرر  بطررالن صررالت  ، أمررا إذا هل يعلرر  املررأموم      

 فصالت  صحيحة   

جروب اعوصروء مرن    أن يع صل املأموم و رله وجوبر    ملاعر  : أن يررف اإلمرام عرلم و       ب2

 حل  اإلبل أو اعوصوء من مس اعنساء فكك  ، واإلمام يرف وجوب ذعك  

 ف صح صالة املأموم ألن املأموم يع صل أن ما فعل  اإلمام سائغ ع  ألجت    هل في   

 احلك  فيما عو تر  اإلمام ركنًا أو شرطًا أو واجبًا خم لفًا في  :-

  ك  إمامة املرأة علرجال: -

   1ه  اإلمجال على علم صحة توعية املرأة اإلمامة باعرجالجتصل بعض

ويستدل لعدم الصحة : بعموم األدلة اليت تدل على عدم تولية املرأة على الرجال ، وكذلك أن املرأة األوىل 
 هلا التأخر يف الصفوف عن الرجال .

 ]اعبتار [: )عن يفلح بوم وعوا أمره  امرأةب  كصوع   ب1

   وتصح إمامة املرأة بنساء    ]مسل [ آخرها ، وشرها أوهلا ب )وخري صفوج اعنساء  ب2

  ك  إمامة اعصيب عباعغ : -3

 إمامة اعصيب هلا ثالث  اات :

                                                 
1
وجتصل عن أبي ثور واعطرب  واملزجتي صحة ذعك ، وحي ا  اعنصل إىل حترير ، وعو صح فيحمل كالمه  على صح ها مبحارمهرا   

أمرر أم وربرة أن ترؤم أهرل دارهرا   ]أبرو        ب  من بال باعصحة أن اعنيب    ورواية علحنابلة صحة إمام ها اعكاويح   وأما ما اس لل

 [   فل  يلبت أجت  كان يصلي خلفها رجال   وهل يصل أ ل بصحة إمام ها ع ري  ارمها 2/222داود واحلاك  و سن  يف اإلرواء
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 إمامة اعصيب بصيب ملل    ف صح   ب1

 إمامة اعصيب بباعغ يف اعفرض   ب2

اعصول األول : ا تصح   وهو بول اجلمهور ومنه  املذهب ي ملا ذكره املؤعف من  ليث وهرو  

 ، وعللوا أن صالت  تصح جتفاًل ، وا يصح ائ مام املفكض بامل نفل  1يفصع

اعصول اعلاجتي : تصح   وهو مرذهب اعشرافعي وروايرة عرن أ رل  حلرليث عمررو برن سرلمة أن          

بررال ألبيرر  : )وعيررؤمك  أكلرررك  برآجتررًاب فنعررروا فلرر  يكررن أ ررل أكلررر برآجتررا  اعررنيب 

وهرذا هرو األبررب   ععمروم األدعرة      ]اعبتار [ ني   فصلموجتي بني يليه  وأجتا ابن ست أو سبع سن

 يف األوعوية وعلصاعلة : من صحت صالت  بنفس  صحت صالت  ب ريه 

 إمامة اعصيب بباعغ يف جتفل   ب3

  ك  إمامة األخرس : -

واعصرول اعلراجتي : يصررح أن يرؤم مللرر  ، برال ابرن علرريمني : "اعرراجح أن إمامررة األخررس تصررح        

اعصاعرلة أن كرل مرن صرحت صرالت  صرحت إمام ر  ، عكرن         مبلل  ومبن عيس بأخرس ألن 

 ذعك ا ينب ي أن يكون إمامًا ألجت  ا يصرأ "  

  ك  إمامة اععاجز عن ركول أو سرود أو بعود : -

املذهب : ا تصح إمام   إا مللل    ألجت  أخل برركن ا يسرصط يف اعنافلرة فلر  جيرز اائ مرام       

 املة  ب  ، وألن صالت  جتابصة وصالة من خلف  ك

واعررراجح : صررحة إمام رر    وهررو مررذهب اعشررافعي واخ يررار ابررن تيميررة   ععمرروم األدعررة : )يررؤم  

 اعصوم أبرله    ب، واعصاعلة: من صحت صالت  صحت إمام    

  ك  إمامة اععاجز عن اعصيام : املذهب : ا تصح إمام   إا بشرطني :-

 عل     أن يرجى زوال-2 أن يكون إمام احلي )اإلمام اعراتبب  -1

ركرب فرسرًا فصررل عنر  فرحرش       واشكط املذهب ذعرك حلرليث أجترس : إن رسرول ام     

 ]م فق علي [شص  األ ن فصلى صالة من اعصلوات وهو باعل فصلينا وراءه بعودًا ب 

 واألقرب : الصحة مطلقاً لعموم األدلة ، وللقاعدة .

                                                 
1
 ]أخرج  اعليلمي واحلليث صعيف[ 
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 كيفية اعصالة خلف اإلمام اعصاعل : -

 املسأعة هلا  اع ان :

 أن يب لأ اإلمام به  اعصالة باعلًا : -1

 أن يب لأ به  اعصالة بائمًا ث  اع ل فرلس : -2

 اعصالة خلف من ب  سلس اعبول : أو )من  لث  مس مرب كريح وغائط   -

املذهب : ا تصرح إا مبللر    فرال تصرح صرالة اعسرلي  مرن هرذا املررض خلرف مرن بر  سرلس              

 اعنراسة اعي حيصل بها احللث من غري طهارة  اعبول  وعللوا : بأن اإلمام يصلي مع خرو 

 واعصحيح : صحة اعصالة خلف  ععموم األدعة )أبرله  عك اب امب وعلصاعلة  

وهو عاجز عن شرط ، وبل فعل اعواجب علي  وهو فعل ما يصلر علي  من  وصالت  كاملرة  

 فال تبطل صالت  وا إمام     

 هلا صور : اعصالة خلف احمللث : -

   اإلمام واملأمومون حبلث اإلمام : فال تصح صالتهما مجيعًا  أن يعل ب1

 أا يعل  اإلمام واملأموم باحللث إا بعل فراق اعصالة : ب2

تصررح صررالة املررأمومني دون اإلمررام ، حلررليث : )يصررلون عكرر  فررإن أصررابوا فلكرر    

وهل  وإن أخطأوا فلك  وعلريه ب ، وألن املرأموم أدف اععبرادة علرى وجر  شررعي فرال        

 ل إا بلعيل شرعي  تبط

    1وما ذكره املؤعف من  ليث : )إذا صلى اجلنب باعصوم  ب فهو صعيف 

 أن يعل  اإلمام يف أثناء اعصالة باحللث دون املأمومني : ب3

 فاملذهب : بطالن صالة اإلمام واملأمومني وا اس تالج  

تلف واعصررحيح : أن صررالة اإلمررام تبطررل ، وأمررا صررالة املررأمومني فررال تبطررل فيسرر     

 اإلمام من ي   به  أو يس تلفوا وا لًا منه  ي   به  ، أو ي موجتها فرادف   

 أن يعل  بعض املأمومني حبلث اإلمام يف اعصالة : ب4

 فاملذهب : بطالن صالة اجلميع اإلمام واملأمومني  

                                                 
1
 ]اعلاربطين وهو صعيف جلًا[ 
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واعراجح : صحة صالة كرل مرأموم هل يعلر  حبرلث إمامر  ، وتبطرل صرالة مرن علر           

 ام  وبصي على جتية اائ م

وذعررك ألجتهرر  كرراجتوا جرراهلني فهرر  معررذورون باجلهررل ، وعرريس بوسررعه  وا بواجررب       

عليه  أن يسأعوا إلمرامه  هرل أجترت علرى وصروء أم ا   فرإذا كران ا يلرزمه  وصرلى          

 به  وهو ا يعل  أجت   لث فكيف تبطل صالته   !

 كن واعصاعلة : "من فعل شيئًا على وج  صحيح مبص ضى اعلعيل اعشرعي فإجت  ا 

إبطاع  إا بلعيل شرعي" وعو أبطلنا ما بام اعلعيل على صح   عكران يف هرذا جنايرة    

 على اعشرل واملكلف وإعنات ع  ومشصة علي    

 اعصالة خلف امل نرس: وهلا صور : -

 أن يعل  اإلمام واملأمومون بنراسة اإلمام : فال تصح صالته    -1

 ة : فاملذهب بطالن صالته  مجيعًا  أن ا يعل  اإلمام واملأمومون إا بعل اعصال -2

بنعلير  وفيهمرا أذف    واعراجح : صحة صالته  مجيعًا   حلليث جابر :  يرث صرلى اعرنيب    

   1فأخربه جربيل فتلعهما وبنى على صالت  

وألن اجتناب النجاسة من باب النواهي فيعذر فيها باجلهل والنسيان ، خبالف رفع احلدث فمن باب 
 فيه باجلهل والنسيان .األوامر فال يعذر 

أن يعلرر  اإلمررام باعنراسررة و ررله دون بصيررة املررأمومني : فاملررذهب صررالته  باطلررة وا      -3

 اس تالج  واألبرب : أن املأمومني صالته  صحيحة  

أما باعنسبة عإلمام فإن أمكنر  إزاعرة اعنراسرة دون اإلخرالل بشريء مرن شرروط اعصرالة أو         

، وإن هل  كنرر  اسرر تلف مررن يرر   اعصررالة       واجباتهررا أزاهلررا وبنررى كمررا فعررل اعررنيب     

 باملأمومني  

أن يعل  بعض املأمومني يف اعصالة بنراسة اإلمام : فاملذهب بطالن صالته  مجيعرًا    -4

، واألبرب : أجت  جيب علرى مرن علر  جناسرة اإلمرام إعالمر  بإشرارة أو حنوهرا ، فرإن هل          

                                                 
1
 حح  احلاك []أ ل وأبو داود وص 
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اعة ، واملأمومون اب رلائه   يس طع صحت صالة اجلميع ، اإلمام عكوجت  معذورًا باجله

 بإمام يع صلون صحة صالت   

 اعفرق بني مسأعة احمللث وامل نرس على اعصول اعراجح :

أجت  إذا جهل اإلمام واملأموم فإن اإلمام يعيرل اعصرالة إذا كران جراهاًل باحلرلث ، وا يعيرل       

 إذا كان جاهاًل اعنراسة  

 مسائل م فربة يف احمللث :-

 أو املأموم أن اإلمام تر  واجبًا علي  يف صالت  سهوًا :إذا عل  اإلمام  -

 إذا شك املأموم يف إخالل إمام  بركن أو شرط :-

 إن كان املأمومون أربعني ومنه  وا ل  لث أو جنس :-

علررى املررذهب : صررالته  غررري صررحيحة ، فيعيررلوا صررالته  مجيعررًا وكررذعك اإلمررام   ألن       

 اععلد املع رب علرمعة  احمللث وامل نرس وجوده كعلم  فينص  

واعراجح : صحة صالة غرري احملرلث ألن اإلمرام وبصيرة املرأمومني معرذورين باجلهرل ، وهرذا         

على اعصول باشكاط األربعني ، ويأتي يف اجلمعة أجت  يك فرى بلالثرة كمرا هرو اخ يرار ابرن       

 تيمية   

 * أ كام إمامة األمي واعلحان :

 تعريف األمي :-

وفسرر   فرممنوا برام ورسروع  اعرنيب األمري      يك رب كصوعر  تعراىل :     ع ة : من ا يصررأ وا 

ومسري األمري برذعك ألجتر       َوَما كعْنَت َتْ لعو معْن َبْبلع ع معْن كعَ راب  َوا َتُتطهرُ  بعَيمعينعرَك     بصوع  

 كاعبابي على أصل وادة أم  ع    اصطال ًا: من ا حيسن اعفاحتة  

 ومن صور ذعك :

 ا  فعًا وا تالوة     أن ا يصرلها

  أن يلغ  فيها ما ا يلغ    ملرال : )احلمرل علررب اععراملنيب أدغر  اهلراء براعراء فهرذا إدغرام          

 غري صحيح   ألجت  أسصط احلرج امللغ   
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  أن يبررلل  رفررًا حبرررج   )األع ررغب ملررل : أن يبررلل اعررراء برراعالم )عررب اععرراملنيب أو غينررًا   أو     

 ، اع ني بافًا ، واعصاج غينًا    اعسني ثاء ، أو اجلي  شينًا

ويسرر لنى مررن هررذه املسررأعة إبررلال اعضرراد ظرراء فإجترر  معفررو عنرر  وذعررك خلفرراء اعفرررق بينهمررا     

وتشرراب  املترررجني ، وا سرريما علعررامي   واعصررارئ إمررا يصصررل اعضررالل املترراعف علهررلف وا   

 يصصل أجت  من ظل يفعل كذا إذا فعل  جتهارًا  

حبررج آخرر علرى برراءة أخررف ملرل : اعصرراط واعسرراط فهري          أما إبلال  رج على برراءة  

 براءة سبعية بشرط علم اع شويش على املصلني   وكذعك )ملكب بلل )ماعكب  

   أن يلحن حلنًا حييل املعنى  

واعلحرن ت ريري احلركرات سرواء كران ت ريريًا صررفيًا أو حنويرًا فرإن كران ي رري املعنرى فرإن              

 يس بأمي  امل ري أمي وإن كان ا ي ريه فل

 فإذا بال : )احلمل م ربَّ اععاملنيب بف ح اعباء فاعلحن هذا ا حييل املعنى  

 وإذا بال : )أهلجتا ب بف ح اهلمزة فهذا حييل املعنى ألجتها من اإلهلاء أ  إعطاء اهللية  

 وعو بال )إيا ع جتعبلب بكسر اعكاج فهذه إ اعة شليلة  

 املعنى  وعو بال : )أجتعمُتب بضمها فهذا حييل 

 وعو بال : )جتعبعلب بكسر اعباء فهذا ا حييل املعنى  

  ك  إمامة األمي :-

  ك  إمامة اعلحان : -

 : )يؤم اعصوم أبرله  عك اب امب   ودعيل اعكراهة : خماعفة بول اعنيب 

 وأما اعلحن اعذ  حييل املعنى فإن كان يف اعفاحتة فصل تصلم 

 أو ا يفصح ببعضها : ك  إمامة من يكرر بعض احلروج -

 فهو بل أتى بفرض اعصراءة  

  ك  إمامة األجنيب امرأة : -

 هذه املسأعة هلا أ وال :

أن يررؤم امررررأة أجنبيررة فصرررط   واملؤعررف برررال باعكراهررة ، واألصرررل يف اعنهررري      ب1

 اع حري   
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أن يؤم  ارم  أو أجنبيات معهن رجرل أو أ رل  ارمر  فيرروز حلرليث أجترس        ب2

واعي ررري  معررري واععرررروز مرررن ورائنرررا فصرررلى بنرررا   ام  وفيررر  : ) فصرررام رسرررول

 ]م فق علي [ركع ني ب 

أن يررؤم أجنبيررات وا رجررل معهررن وا أ ررل  ارمرر  : كررالم املؤعررف : يكررره       ب3

 واألبرب : أجت  ا يكره ععلم اخللوة إا إذا خاج اعف نة فيمنع منع وسيلة  

  ك  إمامة رجل بومًا يكرهوجت  : هلا  اع ان :-

  1راه ه  إلمامه  حبق : احلليث اعذ  أورده املؤعف صعيف أن يكون ك -1

 : )ا خت لفوا ف ت لف بلوبك ب فرعل  إمامًا يؤد  إىل ااخ الج   وعصوع  

أن يكررون كررراه ه  إلمررامه  ب ررري  ررق : كمررا عررو كرهرروه حلرصرر  علررى اعسررنة         -2

عررربة كاع ررأجتي يف اعصررالة   فررإن إمام رر  فرريه  ا تكررره ألجتهرر  كرهرروه ب ررري  ررق فررال    

   2بكراه  

  ك  إمامة وعل اعزجتا واجلنل  :-

 * أ كام اخ الج اعنية بني اإلمام واملأموم : هلا صور :

  ك  إمامة من يؤد  اعصالة مبن يصضيها واععكس :-

ملاع  : دخل رجل واعناس يصلون اععهر ، وذكر أن علي  صالة اععهر براألمس فيصرح أن   

 يلخل معه  بنية اعصضاء  

 م مفكض مب نفل : ك  ائ ما-

ملاعرر  : رجررل يريررل أن يصررلي سررنة اعفرررر فررراء آخررر وبررال : أصررلي معررك اعفرررر   وصررالة    

 اععشاء مع إمام يصلي اعكاويح  

 املذهب : ا يصح ائ مام مفكض مب نفل ، واس لعوا :

                                                 
1
]اعكمررذ  واحلررليث خم لررف يف صررح   ،  سررن  اعكمررذ  واعنرروو  وصررعف  اعبيهصرري واهليلمرري واعررذهيب واألعبرراجتي كمررا يف   

 [323صعيف اعكمذ  
2
عكن ظاهر احلليث اعكراهة مطلصًا ألن اع رض من صالة اجلماعرة هرو اائر الج وااج مرال ، ومرن املعلروم أجتر  ا ائر الج          

 عنله  ، وينب ي ع  أن يععه  ويذكره  وي أعفه  وإذا عل  ام صلق جتي   يف اع أعيف يسر ام ع  ذعك  مع شت  مكروه 
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]م فرق علير [    ليث أبي هريررة : )إمرا جعرل اإلمرام عيرؤ  بر   فرال خت لفروا علير ب           ب1

 علي    وهذا اخ الج

 أن صالة املأموم أعلى من صالة اإلمام يف هذه اعصورة ، وهذا ا ينب ي   ب2

اعصول اعلاجتي : صحة اعفريضة خلف اعنافلة  وهرو روايرة عنر  ومرذهب اعشرافعية واخ راره ابرن        

 تيمية وابن عليمني   واس لعوا :

عشرراء اآلخرررة ثرر  يرجررع إىل بومرر   بصررة معرراذ ، فإجترر  كرران يصررلي مررع اعررنيب   ب1

 [  1لي به  تلك اعصالة  ]م فق علي فيص

 ليث عمرو بن سلمة  يث أم بوم  وهو ابن سبع سنني ، واعصيب صرالت  جتفرل    ب2

 فلل على جواز اب لاء املفكض بامل نفل  

 : )يؤم اعصوم أبرأه  ب   ععموم بول اعنيب  ب3

واألبرررب : اعصررول اعلرراجتي ، وجيرراب عررن  ررليث : )ا خت لفرروا عليرر ب أ  يف األفعررال      

ا بني يف احلليث : )فإذا كررب فكرربوا   ب وعريس املرراد بر  ااخر الج يف اعنيرة        كم

ألجترر  إذا كرران كررذعك فيصررال : ا خت لفرروا عنرر  ، واملررذهب أول مررن يررنصض هررذا          

ااس لال فه  جيوزون ااخ الج بني جتية اإلمام واملرأموم كمرا يف املصضرية واملرؤداة     

 وامل نفل باملفكض    

 مبفكض : ك  ائ مام م نفل -

يصح حلليث أبي ذر مرفوعا: )كيف أجتت إذا كان عليك أمراء  ي ون اعصالة عن وب ها 

بلت : ما تأمرجتي   بال : صل اعصالة عوب ها ، فإن أدرك ها معه  فصرل فإجتهرا عرك جتافلرةب     

أبصرر رجراًل يصرلي و رله فصرال :       ]مسل [   وحلليث أبي سرعيل اخلرلر : أن رسرول ام    

و ررليث يزيررل بررن األسررود : )فصررليا معرر  فإجتهررا    2لررى هررذا فيصررلي معرر أا رجررل ي صررلق ع

   عكما جتافلةب  

  ك  ائ مام مفكض مبفكض آخر :-

 اجلمهور ومنه  املذهب : ا يصح حلليث : )فال خت لفوا علي ب

                                                 
1
 ويف رواية )هي ع  تطول وهل  مك وبة اععشاءب]اعلاربطين واعبيهصي وصححها ابن  رر[  

2
 ]د ت وصحح  ابن خز ة[ 
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اعصول اعلراجتي : صرحة ذعرك   وهرو مرذهب اعشرافعية وروايرة عنر  اخ ارهرا ابرن تيميرة ي عصصرة             

أن اخ الج اعنيات ا تضر   وهذا أرجرح ، واملرراد برااخ الج ااخر الج يف     معاذ فلل على 

 األفعال  

وعلى هذا : فإذا صلى صالة أكلر من اإلمام فرال إشركال   كمرا عرو صرلى اععشراء خلرف        

 من يصلي امل رب فيصوم ويأتي بركعة  

ح أجتر   وإذا صلى وراء إمام صرالة أبرل مرن صرالة اإلمرام فهنرا فير  إشركال ، عكرن اعصرحي          

جيوز أن يلخل مع  ، فإن أدر  اإلمرام يف اعلاجتيرة فرال إشركال ، وإن دخرل يف أول اعصرالة       

فيلزم  إذا بام اإلمام إىل اعرابعة أن جيلس وا يصروم ، وعكرن إذا جلرس هرل ينرو  ااجتفرراد       

ويسل  أو ين عر اإلمام   هو خمري ، ويس حب ع  إذا كان يريل أن يلر  اععشاء مرع اإلمرام   

   1ل أن يس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
فرراد علعرذر احلسري كمرن يلافعر  األخبلران واإلمرام يطيرل         فاجتفراده هنا علعذر اعشررعي كحرال صرالة اخلروج ، وجيروز ااجت      

 اعصالة كصصة صا ب معاذ   
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 موقف اإلمام والمأمومين

 أوًا : موبف املأمومني :

 موبف املأموم اعوا ل : -

عنرلها ف وصرأ    يصف عن  ني اإلمام   حلليث ابن عباس بال : مت عنل ميموجتة واعنيب 

 ]اعبتار  ومسل [ث  بام يصلي فصمت عن يساره فأخذجتي فرعلين عن  ين     

 كاجتوا اثنني فما فوق : موبف املأمومني إذا -

اعسنة : خلف اإلمام سواء كاجتا رجلني أو صبيني أو رجراًل وصربيًا  حلرليث جرابر أن اعرنيب      

   بام عيصلي فرئت فصمت عن يساره فأخذ بيل  فأدارجتي   ى أبامين عن  ين  ث  جراء

   ]مسل [ جبار بن صتر فأخذ بأيلينا مجيعًا فلفعنا   ى أبامنا خلف    

 ج املأمومني عن  ني اإلمام أو عن جاجتبي  : ك  وبو -

 وبوج املأموم أمام اإلمام :-

 ، وع أخريه جابرًا وجبارًا   بول اجلمهور : ا تصح ععلم جتصل  عن اعنيب 

وبول املاعكية واخ يار ابن تيمية : تصح مع اععذر ، فإن اعواجبات تسصط باععذر فإن غاية 

 بًا  تر  اع صلم على اإلمام أن يكون واج

 ااع بار يف اع صلم :-

إن وبفرروا  ررول اعكعبررة : ا يضررر تصررلم املررأموم إذا كرران يف غررري جهررة اإلمام،واعصررف -

األول يف غررري جهررة اإلمررام هررو مررا اتصررل باعصررف األول اعررذ  خلررف اإلمررام ا مررا برررب مررن     

 اعكعبة 

ر : تصرح عرن   وبوج املأموم عن يسار اإلمام : مع خلو  ين  املرذهب : ا يصرح    اجلمهرو   -

يسار اإلمام   وأن كون املأموم اعوا ل عن  ني اإلمام إما هو على األفضلية   واخ اره ابن 

هل يررأمر ابررن عبرراس وجررابرًا بإعررادة      سررعل  وابررن علرريمني ، وهررو اعررراجح   ألن اعررنيب      

اع حر ة ، وعو كاجتت ا تصح ألمرره  برذعك   وإدارتر  ا يرلل علرى اعوجروب ، وإمرا يرلل         

 أن  ني اإلمام هو املوبف اعشرعي  على

و ررليث ابررن عبرراس فعررل  رررد ، واعفعررل اجملرررد ا يررلل علررى اعوجرروب ، واعصررول ب ررأثي        

 اإلجتسان أو بطالن صالت  حي ا  إىل دعيل   
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 ثاجتيًا :أ كام املصافة :

 صالة اعفرد خلف اعصف )مسأعة خالفيةب : -

 لى ثالثة أبوال :اخ لف أهل اععل  يف  ك  صالة اعفرد خلف اعصف ع

األول : ا تصررح صررالة اعفرررد خلررف اعصررف أو خلررف اإلمررام   مطلصررًا سررواء كرران عامررلًا أو  

 جتاسيًا عاملًا أو جاهاًل ، وذعك إن صلى ركعة فأكلر   وهو بول املذهب  

 اعلاجتي : تصح صالة املنفرد خلف اعصف   وهو بول األئمة اعلالثة  

هل جيرل موبفرًا يف اعصرف  وهرو برول عربعض اعسرلف        اعلاعث: تصح اعصالة خلف اعصف إذا 

 كاحلسن واخ يار ابن تيمية وابن اعصي    

 أدعة األبوال : اعصول األول : ذكرها املؤعف ، وهي :

 1 ليث علي بن شيبان : )ا صالة عفرد خلف اعصفب -1

   2رأف رجاًل يصلي خلف اعصف فأمره أن يعيل اعصالة   ليث وابصة : أن اعنيب  -2

حيث وقفت العجوز خلف الصف ، وما جاز للمرأة ( ]متفق عليه[ حديث أنس وفيه : )والعجوز من ورائنا-8لقول الثاني :ا

 جاز للرجل .

  ]م فق علي [ من ورائ  وهل يؤمر باإلعادة   ليث ابن عباس  يث أداره اعنيب  -2

وهررو راكررع ببررل أن يصررل إىل اعصررف       ررليث أبرري بكرررة أجترر  اجت هررى إىل اعررنيب      -3

    ]اعبتار [فصال : زاد  ام  رصًا وا تعل  ذكر ذعك علنيب ف

فراتصوا   واس لل أصحاب اعصول اعلاعث : أن اعواجبات تسرصط مرع اععررز ، عصوعر  تعراىل :      

 : )إذا أمرتك  بأمر فأتوا من  ما اس طع  ب ، وبوع   ام ما اس طع   

س فصياس املررأة علرى اعرجرل يف هرذه     اعراجح : اعصول اعلاعث  وأما أدعة اجلمهور فحليث أجت

املسأعة غري مسل  ألن املرأة عيس هلرا  رال يف مصراج اعرجرال   رى يف أمراكن اععبرادة ،        

وعذعك خري صفوج اعنساء آخرها ، فوبوج املرأة خلف اعصف مأمور ب  ، ووبروج اعرجرل   

 خلف اعصف منهي عن  ، فال يصاس املأمور ب  على املنهي عن   

                                                 
1
 ]ابن ماج  أ ل وهو صحيح صحح  ابن خز ة وابن  زم و سن  اإلمام أ ل[   

2
 ]أبو داود اعكمذ  ابن ماج   واحلليث صحيح جتصل احلافظ يف اعف ح تصحيح  عن أ ل وابن خز ة ، و سن  اعكمذ  [   
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 عباس فإن امللار خلف اعصف ا يسمى مصليًا   وأما  ليث ابن

رأس  مرن اعركرول فصرل     وأما  ليث أبي بكرة فصل دخل يف اعصف ببل أن يرفع اعنيب 

 أدر  ااصطفاج املأمور ب  فهو مبنزعة من صف و له ث  جاء آخر فصاف  يف اعصيام  

 :1موبف إمامة اعنساء - اصطفاج اعنساء :  -

 :* األوعوية يف املصافة 

يس حب أن يلي اإلمام أهل اععل   واعفضل عكري علفروه يف اإلمامرة إن  رلث بر   رلث يف       

 صالت  ، وعريجع إىل بوهل  إن أصاب  سهو أو عرض يف صالت  عارض  

  2حيب ان يلي  املهاجرون واألجتصار عيأخذوا عن ب وحلليث أجتس : )كان رسول ام 

 اعبرراعغ : األبرررب عررلم تررأخريه    ألن   وإذا  ضررر اعصرريب املميررز فهررل يررؤخر علررى اعكرربري   

احلليث اعوارد وهو : )عيلين منك  أوعو األ الم واعنهىب املراد من  احلث علكبري وطالب 

واأل صيرة ملرن سربق    اععل  على اعرلجتو مرن اإلمرام ، وإا عرو تصرلم اعصريب املميرز فرال يرؤخر ،          

،  3عير  أ رل فهرو أ رق بر ب      : )من سبق إىل ما هل يسربق إ  فمن سبق فهو أوىل عصول اعنيب 

جتهررى أن يصررام اعرجررل مررن مكاجترر  عرريرلس فيرر    وألن فيرر  مفسررلة ك ررنفري       وألن اعررنيب 

 اعصيب عن املسرل  

ما أورده املؤعف مرن  رليث : )أخرروهنب برال ابرن  ررر : هل أجرله مرفوعرًا ، فاحلرليث ا          

ليث : )خررري يلبررت رفعرر  ، عكنرر  موبرروج علررى ابررن مسررعود   وتررأخريهن ا جتررزال فيرر  حلرر       

 صفوج اعنساء آخرهاب  واأل رار واععبيل يف هذا سواء ععموم األدعة   

 * تفريع على صالة املنفرد خلف اعصف :

مصافة اعكرافر واملررأة : إذا هل يصرف مرع اإلجتسران إا كرافر أو امررأة فهرو منفررد يف           -

صرحت  اعصف  فال تصح مصراف هما مرع وجرود فرجرة يف اعصرف ، فرإذا كران اعصرف تامرًا          

 صالت  على اعراجح  

                                                 
1
 أثر عائشة : ابن أبي شيبة ، أثر أم سلمة : عبل اعرزاق وابن أبي شيبة  واألثران صحيحان ، صححهما اعنوو  وابن امللصن   
2
 ]أ ل وابن ماجة بال اعبوصري  : إسناد رجاع  ثصات[   

3
 ]أبو داود وذكره األعباجتي يف صحيح أبي داود[ 
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مصافة من عل   لثر  أو جناسر   : أمرا إذا علر  احملرلث وهل يعلر  مرن صرف معر  فعلرى           -

املررذهب : ا تصررح ، واألبرررب صررح ها علعررذر باجلهررل   وكررذعك يف مررن فيرر  جناسررة  وإذا     

 كان اعصف تامًا فصالة املنفرد صحيحة 

دون اعفرررض   ألن اعصرريب ا  مصررافة اعصرريب : املررذهب :تصررح مصررافة اعصرريب يف اعنفررل -

 تصح إمام   فال تصح مصاف   كاملرأة  

 اجلمهور : تصح مصافة اعصيب املميز يف اعفرض كاعنفل   وهذا هو األبرب  

 واعي ي  معي   واس لل اجلمهور : حبليث أجتس وفي  : فصام رسول ام 

  اعفرض  وما ثبت يف اعنفل ثبت يف اعفرض إا مبتص    وعصحة إمامة اعصيب يف

 احلك  فيمن هل جيل فرجة يف اعصف: -

    1بسل اخللل يف اعصالة   واحلليث اعذ  أورده املؤعف إن وجل فرجة يلخلها ألمره 

يق  عن ميني اإلمام . املذهب ، واختيار ابن تيمية : أنه يق  فذًا أن األمر بالصافة  -1فإن مل جيد :
 إلمام ليتميز اإلمام مبكانه .إمنا هو مع اإلمكان  ، وال يق  عن ميني ا

أن جيذب    هذا مكروه ، وما ورد يف اجلذب فهو صعيف   وملا يف اجلذب من إشر ال  -2

   2املصلي وجتصل  إىل مكان مفضول ، وإش ال علمصلني

 اعركول دون اعصف : على املذهب : ع   اع ان كما ذكر املؤعف   -

 املصلي دون اعصف من  اعني :وتصلم اخ يار ابن تيمية ، وعلى بوع  ا علو 

أن يكون ععذر وهو اك مال اعصف فصالت  صحيحة مطلصًا   ى وإن بصي إىل آخر  -1

  صالت   

أن يكون ع ري عذر فإن دخل اعصف أو وبف مع  آخر ببرل أن يرفرع اإلمرام رأسر  مرن      -2

 اعركول صحت صالت  وإا فال   

                                                 
1
 افص  اعذهيب []ابن ماج  وأ ل وصحح  ابن خز ة واحلاك  وو 

عررو جرراء اثنرران وهنررا  فرجررة ت سررع عوا ررل فأيهمررا أفضررل وبوفهمررا مجيعررًأ أو سررل اعفرجررة وينفرررد اآلخررر   رجررح ابررن تيميررة      2

 ااصطفاج مع بصاء اعفرجة ألن سل اعفرجة مس حب وااصطفاج واجب    
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 أحكام االقتداء

 واملأموم ا علو من  اع ني :

 ىل : اب لاء املأموم باإلمام إذا كان داخل املسرل  األو

فيصح ااب لاء باإلمام وعو هل ت صل اعصفوج أو كان بينهما  ائل كأن صرلى اإلمرام يف   

 صحن احلرم أو املسرل واملأموم يف سطح   

 ويشكط إمكان ااب لاء بأن يسمع اع كبري  

يكرن  اجرة وبرل برال اعرنيب       وعلم اتصال اعصفوج بعضها مع بعرض خرالج اعسرنة إذا هل   

         أا تصفون كما تصف املالئكة عنرل ربهرا   براعوا : وكيرف تصرف املالئكرة عنرل( :

ويف  ررليث آخررر: )ا ]م فررق علير [  ربهرا   بررال : يسرلون األول فرراألول ويكاصررون يف اعصرفب    

 فينص  أجر من سل اعصفوج املؤخرة مع خلو اعصفوج املصلمة 1تباعلوا بينهاب 

 اقتداء المأموم باإلمام إذا كان خارج المسجد . الثانية :

 املذهب : يشكط عالب لاء ثالثة شروط:

 رلية اإلمام أو من وراءه وعو يف بعض اعصالة   -1

 مسال اع كبري   -2

 اتصال اعصفوج   -3

  2واألبرب : اشكاط اتصال اعصفوج مع إمكان ااب لاء وا تع رب اعرلية 

  ك  علو اإلمام   -

  3ف من  ليث : )إذا أم اعرجل اعصوم    ب ما ذكره املؤع

  ك  علو املأموم ككوجت  يف سطح املسرل  -

                                                 
1
 ]أبو داود وصحح  األعباجتي[  

اجتيرت مرع خلرو املسررل ، وملرن جراء بعرله ختطير  ويرلخل ع كميرل اعصرفوج            بال ابن تيمية : "وا يصرف يف اعطربرات واحلو    2

املصلمة فإن هذا ا  رمة ع  ، وإذا كان بينه  وبني اعصفوج  ائط حبيث ا يررون اعصرفوج وعكرن يسرمعون اع كربري مرن       

ح صرالت  ،  غري  اجرة فإجتر  ا تصرح صرالته  يف أظهرر بروعي اععلمراء ، وكرذعك مرن صرلى يف  اجتوتر  واعطريرق خرال هل تصر              

 وعيس ع  أن يصعل يف احلاجتوت وين عر اتصال اعصفوج ب  ، بل علي  أن يذهب إىل املسرل فيسل األول فاألول" 
3
 ]أبو داود، واحلليث صعيف، ومال األعباجتي إىل حتسين  بأثر  ذيفة وأبي مسعود [ 
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  ك  صالة اإلمام يف احملراب -

  ك  تطول اإلمام موصع املك وبة   -

 جتهى أن توصل صالة بصالة   ى ي كل  أو عر   حلليث معاوية أن اعنيب 

1وصع اعذ  صلى في    ى ي حولبويف  ليث امل رية مرفوعًا : )ا يصلي اإلمام يف امل
  

فاملشرول أن ا يوصل جتفل بفرض ، وطريق ذعك إما اع حول من املكان وبل ورد 

مشروعي   سيما اإلمام   وخ  اإلمام باع حول متييزًا عفرض اعصالة عن جتفلها ، ففي 

 حتوع  من مكاجت  إعالم ملن أتى املسرل أجت  بل صلى فال ين عره  

 اعنافلة يف اعبيت ، عكن من أراد أن يصليها يف املسرل فكما سبق  واألفضل : أن تصلى 

 ما يفعل  اإلمام بعل فراق اعصالة  -

 يس حب ع  أن ا يلبث جاعسًا على هيئ   ببل اعسالم ، بل ينصرج ويصبل على املأمومني  

 ويكره ع  إطاعة بعوده بعل اعصالة مس صبل اعصبلة   

أمومني بوجهر  هرذا هرو اعسرنة   حلرليث مسررة : )كران        فينحرج عن ببل   فيصبرل علرى املر   

 م فق علي  [إذا صلى صالة أببل علينا بوجه ب ] اعنيب 

وعرن  ]اعبترار [  كرلريًا ينصررج عرن يسرارهب      وعن عبل ام بن مسعود : )عصل رأيت اعنيب 

 ]مسل [ ينصرج عن  ين ب  أجتس : )أما أجتا فأكلر ما رأيت اعنيب 

 يفعل هذا تارة ، وهذا تارة   بأجت  كان  ومجع بينهما اعنوو 

  ك  اعصالة بني اعسوار  :-

إما أا تصطع اعسارية اعصف بأن يصلي إىل اعسارية فهو مس حب حتصياًل علسكة وبرل ورد  

يف اعبتررار  عررن يزيررل بررن عبيررل بررال : كنررت آترري مررع سررلمة بررن األكررول فيصررلي عنررل            

 اعصالة عنلهاب ي حرف  األسطواجتة بال : )فإجتي رأيت اعنيب 

يب لرون اعسوار   وعن أجتس بال : كان املؤذن إذا أذن بام جتاس من أصحاب رسول ام 

 ]م فق علي [وه  كذعك يصلون اعركع ني ببل امل رب     ى عر  اعنيب 

 فإذا بطعت اعسوار  اعصف فال علو اعصالة بينها:

                                                 
1
 ]أبو داود وصحح  األعباجتي[ 
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ل : )كنرا جتنهرى عرن اعصرالة       وعن برة برا  1أن يكون ع ري  اجة : فيكره   ألثر أجتس-1

   2بني اعسوار  وجتطرد عنها طردًاب

أن يكررون حلاجررة كضرريق املسرررل وكلرررة اجلماعررة : فررال يكررره ، ووبرروفه  بررني     -2

 اعسوار  خري من وبوفه  خار  املسرل  

 * أحكام املساجد :

 حتليل املسرل   املكان املتص  علصالة في   -

 وهيأ علصالة فصط   و  ى مصلى اععيل يعل مسرلًا إذا خص 

املوبوفة املعلة علصالة تأخذ مجيرع أ كرام    – وطة ب   –ر بة املسرل امل صلة باملسرل 

    3املسرل وإا فال

  ك  بناء مسرل عيضر آخر :-

 حيرم إذا كان اعبناء بصصل اإلصرار فيهلم مسرل اعضرار  

مسرررل  ل هررلم اعررنيب  اآليررة   وبرر  واعررذين اختررذوا مسرررلًا صرررارًا       عصوعرر  تعرراىل :  

 اعضرار اعذ  بناه املنافصون بصباء  

 فإذا هل يصصل ب  اإلصرار جاز وإن برب  واألفضل عنل احلاجة تكبري املسرل وتوسع     

  ضور املسرل ملن أكل ما ي أذف من  : وملل  شارب اعلخان مع حتري  شرب    -

ويف روايرة  ]م فق علير [  لي معناب حلليث أجتس : )من أكل من هذه اعشررة فال يصربنا وا يص

 فيهما : )فإن املالئكة ت أذف مما ي أذف من  بنو آدمب  

 وال حيضر املسجد ليس ألنه معذور ، بل دفعاً ألذيته .

 

                                                 
1
 [  ]أبو داود واعكمذ  وصحح    وأ ل وهو صحيح 

2
 ابن خز ة ، و سن  األعباجتي    

1
مك بة املسرل : كر بة املسرل فإن كان بابها يف وسط املسرل أو ا يلخل إعيها إا من املسررل فهري منر  ، وإن كران      

 بابها خار  املسرل فهي عيست من   
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  1األعذار املسقطة للجمعة واجلماعة

جاءت اعشريعة بصواعل ععيمة يف املشصة واععذر ورفع احلرر  ، كصاعرلة : رفرع احلرر  يف     

 ، واملشصة جتلب اع يسري ، وبل دل عليها جتصوص كلرية كصوع  تعاىل :  اع كاعيف

      َوَما َجَعَل َعَلرْيكعْ  فعري اعرِليِن معرْن َ رَر ا    : وبوعر  تعراىل ،       ْ َُفراتَّصعوا اعلهرَ  َمرا اْسرَ َطْع  

 : )إذا أمرتك  بأمر فأتوا من  ما اس طع  ب وبوع  

الة يف مجاعرة )إذا مرر ض اععبرل أو سرافر ك رب عر        ويرجى علمعذور أن يكون ع  أجر اعص

 ما كان يعمل صحيحًا مصيمًاب  

 ومعنى املسصطة علرمعة واجلماعة : أ  املبيحة تركها  

 املريض   -1

وصابط املرض اعذ  يكون سببًا إلسصاط اجلماعة : ما يلحق معر   رر  ومشرصة عرو ذهرب      

 يصلي مجاعة     

2  جيررب فررال صررالة عرر  إا مررن عررذربحلررليث ابررن عبرراس : )مررن مسررع اعنررلاء فلرر 
ويف عفررظ :  

باعوا: وما اععذر   بال )خوج أو مرضب   وبول ابن مسعود : )وبصل رأي نا وما ي تلف عنهرا  

 ]مسل [إا منافق معلوم اعنفاق أو مريضب 

 ملافع أ ل األخبلني  -2

 )ا صالة حبضرة طعام وا هو يلافع  األخبلانب  

وخشررروعها ، وهرررذا جتصررر  يف ذات اععبرررادة ، وترررر   وألجتررر   نرررع مرررن إكمرررال اعصرررالة  

اجلماعررة جتصرر  يف أمررر خررار  ، واحملافعررة علررى ذات اععبررادة أوىل   وألن يف  بسررهما        

 صررًا على اإلجتسان 

من حبضرة طعام   ا  إعي   بشرط أن ا ي تذه عادة وإا فصل كان م عملًا  -3

 تر  اجلماعة  

                                                 
1
ن عن اعصالة أل  مربر كم ابعرة  عع  بلر اعصالة ووجوب اعصالة يف مجاعة ، فأين اعذين ي كاسلوهذا اعباب يلعنا على  

مسلسرل أو مبرراراة أو فرر ح ملوابررع يف اعشربكة اععنكبوتيررة أو مصررلحة مررلعاة  !   فينب رري أن يكرون  ررال املسررل  مررع اعصررالة    

 يكون يف مهنة أهل  ، فإذا  ضرت اعصالة خر  إىل اعصالة ب ]اعبتار [   تععيمًا واه مامًا تصول عائشة : كان اعنيب 
2
 األعباجتي[ ]ج  وصحح  
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باععشراء ب ]م فرق علير [  واععلرة      اة ، فابللو: )إذا وصع اععشاء ، وأبيمت اعصال يصول 

هي تشوج اعنفس إىل اعطعام ، فيأكل   ى تنصضي  اج   من    وهذا ظاهر عو كان 

مجاعة  صورين وين عرون شواء وحنوه فاألوىل أن ا يصيموا اعصالة   رى يفرغروا مرن    

 أكل   

 خائف من صيال ماع  أو صرر علي    -4

 بل  صل اتفابًا  وهو عذر إن هل ي عمل سبب  ، 

وملل ذعرك : مرن كران مسرئوًا عرن مهمرة عرو ذهرب علرماعرة ترترب علير  جتصر  يف أدائر               

 ملهم   كرجال األمن واهليئة إذا كان يرابب مكاجتًا أو  رمًا وحنو ذعك   

 خائف على جتفس  أو أهل  أو وعله  -2

 خائف فوات رفص     كر ل   باعطائرة أو باعسيارة   -6

  ب أجت  يفوت مصصله إذا اجت عر اعصالة  1 فهو معذور عوجهني :

 ب أن بلب  سينش ل عن اعصالة  2

 املطر واعطني واعريح اعشليلة اعي ي أذف بها   -7

 هذه األعذار عيست عذرًا يف تر  اعصالة وا يف تأخريها عن وب ها  

 هل يعذر من كان يف طريص  منكر   -

 إن طرأ اععذر يف اعصالة   -
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 األعذار أحكام صالة أهل

 وه  املريض واملسافر واخلائف  

 أحكام صالة املريض

 املريض : هو اعذ  اع لت صح   سواء كان يف جزء من بلجت  ، أو يف مجيع بلجت   

   1فمن اش كى عين  فهو مريض ، ومن أخذت  احلمى فهو مريض

   فاتصوا ام ما اس طع    اعصاعلة : ترتيب كيفية صالة املريض :  -

 إن كان مس نلًا  بائمًا و -1

باإلمجال يف اعفررض مرع اعصرلرة حلرليث عمرران برن  صرني : )صرل بائمرًا فرإن هل تسر طع            

 اعبتار [ فصاعلًا فإن هل تس طع فعلى جنبب ]

 باعلًا ، وصفة صالت  باعلًا  -2

صررابط مررا يبرريح ااجت صررال إىل اعصعررود: عررلم ااسرر طاعة بررأن عرررز عررن اعصيررام أو شررق عليرر    

   اعضابط علمشصة : ما زل ب  اخلشول وهو  ضور اعصلب واعطمأجتينة عضرر أو زيادة مرض 

بال إمام احلرمني : "واعذ  أراه يف صربط اععررز أن يلحصر  باعصيرام مشرصة ترذهب خشروع         

 ألن اخلشول مصصود اعصالة "واخ اره ابن عليمني  

كيفية صالة اعصاعل: يصح أن يصلي علي أ   ال يكون فيها باعلًا كرأن يكرون علرى    

اعكرسي ، واعسنة :أن جيلس مكبعًا جتلبًا يف  ال اعصيام   حلرليث عائشرة : )رأيرت رسرول     

 ويركع منحنيًا و اع  كحال اعصائ  مكبعًا ، خالفًا علمؤعف   2يصلي مكبعًاب  ام 

 على اجلنب    -3

ويشكط أن يكون وجه  إىل اعصبلة ، ويصرلي علرى أ  جنرب ، واعريمني أفضرل ، واألوىل :      

 ال يفعل ما هو أيسر ع  ، وهو مطلق يف  ليث عمران )فعلى جنبب أن يص

 مس لصيًا ، وصفة ركوع  وسروده  -4

                                                 
1
وبفة : هنا  جهل كبري من املرصى بأ كام اعطهارة واعصالة وا سيما يف املس شفيات ، وهذا يؤكل أهمية تعلر  طاعرب    

 اععل  هلذه األ كام وتعليمها من حي اجها  
2
 ]اعنسائي  وهو صحيح[  
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إن هل يصررلر علررى اجلنررب فين صررل إىل ااسرر لصاء وتصررح صررالت  علررى ظهررره   ععمرروم : )ومررن   

 صلى جتائمًا فل  جتصف أجر اعصاعلب ويف رواية حلليث عمران: )فإن هل تس طع فمس لقب  

 تصح صالت  مس لصيًا مع بلرت  على اجلنب   بول املؤعف :

اعصول اعلاجتي : ا تصح ععراهر  رليث عمرران فهري هيئرة منصروص عليهرا مرن ببرل اعشررل            

وألجترر  تررر  اسرر صبال اعصبلررة مررع بلرترر  عليرر  ، ففرري ااسرر لصاء يكررون وجرر  املررريض إىل          

 اعسماء  وهو اخ يار ابن بلامة وابن عليمني  

 إىل اعصبلة ا تصح صالت  ألجت  عو بام عكان مس لبرًا اعصبلة وإن صلى مس لصيًا ورأس  

: )إذا أمرتك  بأمر فأتوا من  مرا   كيفية ركوع  وسروده : يومأ برأس  وجوبًا عصوع  

   1اس طع  ب   ليث علي اعذ  ذكره املؤعف صعيف 

 أن يصلي بصلب   فيس حضر اعصول إن عرز عن  بلفع  واعفعل بصلب     -2

أن يصلي بعيني  أو بطرف  ععلم ثبروت ذعرك وألجتر  ا يعرل مصرليًا ، واعرذ  ورد يف       وا يشرل 

وبرال: )صرل علرى     -صرلى علرى وسرادة فرمرى بهرا      –برال ملرريض     ليث جابر أن اعنيب 

  2األرض إن اس طعت ، وإا فأوم إ اًء ، واجعل سرود  أخفض من ركوعكب 

 من كان بادرًا على األبوال دون األفعال : -

تسصط اعصالة ما دام اععصل ثاب رًا : ععمروم أدعرة وجروب اعصرالة   وهرو األبررب واأل روط          ا 

 ف سصط عن  األفعال دون األبوال  

ألجت  عاجز عن األفعال ، أما األبوال فإجتها ا تسرصط عنر  ألجتر  برادر عليهرا ، وبرل برال ام        

ركررول فكرررب وسرربح  فنصررول : كرررب وابرررأ ، واجتررو اع  فرراتصوا ام مررا اسرر طع    تعرراىل : 

 تسبيح اعركول   

وإن عرز عن اعصول واعفعل حبيث يكون اعرجل مشرلوًا وا ير كل  ف سرصط عنر  األبروال      

واألفعال ، وتبصى اعنية فينو  أجت  يف صالة وينو  اعصراءة وينو  اعركول واعسرود واعصيام 

 واعصعود وهذا هو اعراجح ألن اعصالة أبوال وأفعال بنية   

 ء باألصبع ا أصل ع  وهل تأت اعسنة ب  وهل يصل  أ ل من اععلماء  أما اإل ا

                                                 
1
 اعشيعة وعيس بصلوق [  ]اعلاربطين واعبيهصي وهو صعيف ملاره على  سن بن  سني اععرجتي ، وهو من رلساء 

2
 ]اعبيهصي بال ابن  رر يف اعبلوق : بسنل بو  ، وع  شواهل تلل على صح  [  
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 أجر صالة املريض   -

 حلليث أبي موسى : )إذا مرض اععبل أو سافر   ب  

 بال ابن تيمية : "ومن جتوف اخلري وفعل ما يصلر علي  كان ع  كأجر اعفاعل " 

   يكره ذعك   ك  اعسرود على وسادة وحنوها ، األبرب مع ثبوت  ليث جابر أجت-

 احلك  فيما عو بلر املريض على  ال أعلى كان عاجزًا عن : -

 احلك  فيما عو عرز املريض يف أثناء اعصالة   -

ذكر املؤعف علم إجزاء اعفاحترة فريمن برام مرن بعرود  واألبررب: أن اعفاحترة جتزئر  عصوعر           

 لرت  وبل برأ اعفاحتة يف احلال اعي هي ب فاتصوا ام ما اس طع  تعاىل : 

 عو بلر على اعصيام واعصعود دون اعركول واعسرود -

وإذا كرران يسرر طيع اعسرررود برراعصرب مررن األرض بوصررع كفيرر  وركب يرر  يف األرض دون     

   وكذا املربوط فيومي   فاتصوا ام ما اس طع   جبه   فيفعل ذعك عصوع  

 
 ًا : ك  اعصالة يف اعسفينة باعل -

راكب اعسرفينة ك رريه يلزمر  اعصرالة بائمرًا حلرليث عمرران : )صرل بائمرًاب ، فرال تصرح            

 باعلًا مع اعصلرة على اعصيام  

  ك  اعفرض على اعرا لة : -

فررإن بررلر علررى اعنررزول عررن را ل رر  وا صرررر عليرر  يف اعنررزول عزمرر  اعنررزول ، وعزمرر  اعصيررام   

 واعركول ك ري  اعة املطر  

  ليث يعلى بن أمية صعيف   ما ذكره املؤعف من

وكذا إذا خاج اجتصطاعًا عن رفص   بنزوعر  كمرن خراج فروات احلافلرة يف أيرام احلر  ، أو        

 على جتفس  من علو أو سبع  

 وعلي  أن يفع ما يصلر علي  من اعشروط كاس صبال اعصبلة واألركان واعواجبات  

وبوعرر  تعرراىل :          طرهو يلمررا كنرر   فوعرروا وجرروهك  شرر     عصوعرر  تعرراىل يف ااسرر صبال :   

  فاتصوا ام ما اس طع    وما ا يصلر علي  ا يكلف ب  فال واجب مع اععرز 
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 اعصالة يف اعسيارة واعطائرة واعصطار: -

 اعراكب هلا ا علو من  اعني :

 أن ي مكن من فعل مجيع اعشروط واألركان واعواجبات : -1

 كأن يكون يف اعصطار أو اعطائرة مصلى فهذا ع  أن يصلي اعصالة يف تلك املراكب   

 أا ي مكن من فعل بعض اعشروط أو األركان كااس صبال أو اعسرود : -2

فإن كان يعل  أجت  سي مكن من اعنزول يف اعوبت بصرلر  كرن أدالهرا فير  فإجتر  جيرب       

علي  أن يؤخر اعصالة   ى يصل ألن فعلها أول اعوبت سرنة ، وفعرل اعواجرب مصرلم علرى      

، وكذا عو كاجتت اعصالة جتمع مع غريها كاععهر مع اععصر وامل رب مرع  فعل اعسنة 

اععشرراء ، وعلرر  أجترر  سرري مكن مررن اعنررزول ببررل خرررو  وبررت اعلاجتيررة حبيررث يرر مكن مررن  

 فعلها يف اعوبت  

أما إذا عل  أجت  عن ير مكن مرن اعنرزول إا بعرل خررو  اعوبرت فإجتر  جيرب علير  أن يصرلي           

علوبت  سب اس طاع   ، ويأتي مبا ي مكن منر  مرن   اعصالة يف تلك املراكب إدراكًا 

اعشروط واألركان ، فإن كاجتت هنا  فروات يف تلك املراكب برني املصاعرل واألبرواب    

حبيررث يسرر طيع اعركررول واعسرررود وااسرر صبال فيرررب اعصررالة فيهررا مررع اإلمكرران ،       

ويصررلون مجاعررة حبسررب مررا ي سررع ذعررك املكرران ، فررإن هل  كررن ذعررك صررلى  سررب       

وعررو يف مكرران جلوسرر  ، وعليرر  ااسرر صبال يف اعفرررض إن متكررن منرر  ، وإن      بلرترر ، 

متكررن مررن اعصيررام بررام ، وأومررأ برراعركول بائمررًا ، وإن هل يرر مكن مررن اعسرررود أومررأ     

  1جاعسًا ، و كنه  أن يصلوا مجاعة وه  يف مصاعله  

 

 

                                                 
1
   3/277اجتعر : اعروض املربع ب حصيق املشيصح واع صن واعطيار   
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 1أحكام صالة املسافر

املشصة فير  غاعبرًا ، )اعسرفر     من  اسن اإلسالم جواز اعصصر واجلمع يف اعسفر عوجود -

بطعة من اععرذاب ب واإلسرالم ديرن ر رة وتيسرري   واملشرصة  كمرة واعسرفر هرو املنراط           

 ع علق اعرخصة ب  ، فح ى عو سافر وهل جيل مشصة فل  اعكخ   

َوِإَذا َصررَرْبُ ْ  فعرري  عررن يعلررى بررن أميررة بررال : بلررت ععمررر بررن اخلطرراب رصرري ام عنرر  :     -

َس َعَلرررْيكعْ  ُجَنررراح  َأْن َتْصُصرررُروا معرررَن اعصَّرررالةع ِإْن خعْفرررُ ْ  َأْن َيْف عرررَنكعُ  اعهرررذعيَن  اْعرررَأْرِض َفَلرررْي

 فصل أمرن اعنراس ، فصرال : عربرت ممرا عربرت منر  ، فسرأعت رسرول ام           َكَفُروا 

 مسل [ عن ذعك فصال : )صلبة تصلق ام بها عليك  فاببلوا صلب  ب ]

  ك  اعصصر يف اعسفر : -

بصررران : بصررر اععررلد ، وبصررر األركرران  فررإذا اج مررع اخلرروج واعسررفر اج مررع        اعصصررر

ابررن –اعصصررران ، وإذا اجتفرررد اعسررفر فصصررر اععررلد ، وإذا اجتفرررد اخلرروج فصصررر األركرران 

   واعصصر ا يكون إا يف اعسفر هالج اجلمع  -تيمية وابن اعصي 

ًا علحنفيررة اعررذين  : علررى أن اعصصررر سررنة مؤكررلة ، خالفرر    -ومررنه  املررذهب  –اجلمهررور  

 يصوعون بوجوب اعصصر    

 ومن األدعة على اعسنية :

علي  ، فل  ينصل عن  أجتر  أ  يف اعسرفر ، برل   رى وهرو جترازل كمرا         ملاومة اعنيب  -1

 يف مكة صلى به  وبال : )أمتوا صالتك  فإجتا بوم سفرب 

وجتفري اجلنراح ا يرلل      الةع َفَلْيَس َعَلْيكعْ  ُجَناح  َأْن َتْصُصُروا معرَن اعصَّر   بوع  تعاىل :  -2

 على اععز ة بل على اعرخصة 

 إمتام علمان رصي ام عن  وموافصة اعصحابة ع    -3

واخ ار ابن تيمية كراهة اإلمترام علمسرافر    ويصوي  : أن املسافر املؤ  باملصي  يصلي أربعًا   

 بال : )فاببلوا صلب  ب   ، وألن اعنيب  ملتاعف   اعسنة اعلائمة ع  
                                                 

1
،  أسرفر  واعصربح إذا  اعسفر : هو مفاربة  ل اإلبامة   ومسي بذعك ألن اإلجتسران يكرون ظراهرًا بينرًا كمرا برال تعراىل :         

  وبيل ألجت  يسفر عن أخالق اعرجال 
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  ك  اعصصر يف اعسفر املباح واحملرم  -

 اتفصوا على اعكخ  يف اعسفر اعواجب واملنلوب كح  وعمرة وغزو  

وكذعك اعسفر املباح فيكخ  في  كاعنزهة واعسريا ة املبا رة   ععمروم األدعرة يف اعصصرر      

 ] 1: )إن ام وصع عن املسافر اعصوم وشطر اعصالةب  يف أ  سفر كصوع  

  احملرم واملكروه   املذهب: ا يكخ  يف احملرم واملكروه عكن هل يكخ  يف

أبو  نيفة وابن  زم : يصصر يف جنس اعسرفر وإن كران مكروهرًا أو  رمرًا واخ راره ابرن       

وإن كنر   مرصرى أو علررى    تيميرة ، إلطرالق اعسرفر يف اعك راب واعسرنة كمرا يف بوعر :        

   وهو اعراجح  سفر

 اعصول املت ارب:-)املذهب ةصابط اعسفر اعذ  تصصر في  اعصال -

، وهررو 2املررذهب وهررو بررول اجلمهررور : جعررل  ررل علسررفر باملسررافة، وذكررروا أجترر  أربعررة برررد  

،  33 -72اخ لرررف املعاصررررون يف  رررلها مرررن :     تمثاجتيرررة وأربعرررون مرررياًل ، وبررراعكيلوا   

 وهو املشهور   34وأوسطها 

تصصرروا اعصرالة يف أبرل    وا    اجلمهور : حبليث ابن عبراس مرفوعرًا : )يرا أهرل مكرة ا      

  3من أربعة برد من مكة إىل عسفانب وهو صعيف 

   4ومبا ثبت أن ابن عمر وابن عباس كاجتا يصصران ويفطران يف أربعة برد

واعصول اعلاجتي : أجت  ا  ل علسفر باملسافة   وإما اعضابط اععرج ، فما مساه اعنراس سرفرًا   

مرة وابرن تيميرة وهرو مرذهب اععاهريرة واخ يرار        فهو سفر   وهو بول علحنابلة اخ اره ابن بلا

ابن عليمني   وعلي  حتمل طريصة اعسلف  يث يصح عرن اعصرحابي اعوا رل أبروال م عرلدة       

 وهو بول مجع من اعفصهاء احملصصني يف كل مذهب    وهو اعراجح  

                                                 
1
 أ ل وسنله جيل[  

اعربد مجع بريل ، واعربيل جتصف يوم ، ومسري بريرلًا ألجتهر  يف اعسرابق يف املراسرالت اعسرريعة جيعلوجتهرا يف اعربيرل ، فريتبرون          2

ملكران جترزل عرن اعفررس     بني جتصرف كرل يروم مسر صرًا ومسركا ًا يكرون فير  خيرل إذا وصرل صرا ب اعفررس األول إىل هرذا ا            

 ع سكيح وركب اآلخر ، وهي مسرية يومني  
3
 اعلاربطين واعبيهصي وابن أبي شيبة وهو صعيف ، يف إسناده عبل اعوهاب بن  اهل وهو مكو [  

4
 ]علص  اعبتار  بصي ة اجلزم[   
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ودعيل هذا اعصول : هو باعلة األمساء املطلصرة يف اعشررل وهري : كرل اسر  عريس عر   رل يف         

  ة وا يف اعشرل فاملرجع في  إىل اععرج اعل

بال ابن بلامة : "وا أرف ملا صار إعي  األئمة  رة ألن أبوال اعصرحابة م عارصرة خم لفرة ،    

وا  رررة فيهررا مررع ااخرر الج ، وبررل رو  عررن ابررن عمررر وابررن عبرراس خررالج مررا ا رر   برر       

 أصحابنا ، فبصي ظاهر اآلية م ناوًا كل صرب يف األرض " 

 ذا :ويصو  ه

 أن أدعة اعك اب واعسنة أطلصت اعسفر وهل تصيله بسفر دون سفر   -1

 هل حيل اعسفر حبل زماجتي وا مكاجتي ، وهذا مما حت اج  األمة   أن اعنيب  -2

 أن األرض ا تذرل بذرل مضبوط يف عامة األسفار ، و ركة املسافر خت لف  -3

افرًا ، وبل عر  باعسريارة  كياًل أو يسري على األبلام فيكون مس 34فصل يسافر باعبعري 

 وا يسمى مسافرًا   74

فلنرف عفظ اعسفر يف اعشرل : فام سبحاجت  يعل  أن املسلمني يسافرون يف اعليرل واعنهرار ،   

وهل يرد  رج وا ل يصول : إن حتليل اعسفر مسافة كذا وكرذا ، وهل ير كل  أ رل مرن     

ملررة يسررأعوجت  عررن تفسررريها   اعصررحابة بطلررب اع حليررل يف اعسررفر مررع أجتهرر  يف األشررياء اجمل    

 وبياجتها ، فلما هل يسأعوا عل  أن األمر عنله  واصح 

وإذا جتعرجتررا إىل اعل ررة فلرريس عنررل أهررل اعل ررة  صيصررة ع ويررة تصيررله ، فيكررون مرجعرر  إىل          

 اععرج    

 األسباب اععرفية علسفر : -

 اعربوز من دار اإلبامة ومفاربة عمراجتها : ب1

فضراء اعري ا عمرران فيهرا ، ومفاربرة اععمرران مسرأعة        فمكان اب لاء اعسفر هو األرض اع

 كياًل ا يعل مسافرًا   34عرفية وسيأتي ، فلاخل ملينة اعرياض عو مشى 

 اعطريق وطبيعة املركب: (2

فاعطرق اعوعرة اعي متر يف اجلبال واع ابات خت لف يف  كمها اععريف عن اعطرق اعسهلة 

اعري ا تصطرع إا باملشري أو اعرلواب برل تعرل        املعبلة ، فتمسة عشر كياًل يف جبال تهامرة 
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سفرًا ، بينما ا تعل كذعك مع سهوعة اعطريق أو وجود املراكب اعسريعة  ، هذا يف  ال 

املسافة اعصصرية ، أما اعشاسعة عرفًا فال تأثري عنرول املركرب ، ف ع ررب سرفرًا مهمرا كران       

 املركب وطريصة اعسري  

ن اعشت  مسافرًا إا بوجود مسافة اعسفر مرع جتيرة   ا يكو.مسافر اعسفر وجتية بطعها  ب3

 بطعها ، وهذا وصف رئيس من أوصاج اعسفر عنل اعناس  

واملسافة اعصريبة بل تكون سفرًا مرع أوصراج أخررف كراع زود واملبيرت وااجتصطرال واع يبرة        

 وجتول املركب   بال ابن تيمية : "فاملسافة اعصريبة يف امللة اعطويلة تكون سفرًا"

 عسلف يع ربون طول املسافة دون جعلها  لًا مشككًا وكان ا

 مسأعة : ترخ  من ا جتية ع  أو كاجتت جتي   مكددة : -

ومن شت  عن بلله وا جتية ع  يف مسافة اعسفر اععريف فهو مصي  ا رخصة ع  ، كاهلرائ   

وم  برع اعكر، ، ومررن خرر  عررد صرراعة ، إا أن يبلرغ مكاجترًا يكررون رجوعر  منر  إىل بلررله         

   1ًا عرفًا فحينئذ يشرل ع  اعكخ  سفر

    2إذا طاعت املسافة فصا بها مسافر وعو عاد من يوم : ألن أهل اععرج يروجت  كذعك

 ررل اعررزاد واملزاد:وهررذا اعوصررف وإن كرران بلررياًل يف زماجتنررا بسرربب اجت شررار مراكررز         (4

اع سررويق علررى طررول اعطريررق ويف أمرراكن اعنررزول إا أن أهررل اععرررج يسرر لعون برر  مررع       

وصرراج أخرررف علررى حتصررق وصررف اعطريررق ، وهررو وصررف مؤكررل غررري مسرر صل ، فصررل  أ

 يع رب مسافرًا دون تزود، وبل يع رب مصيمًا مع تزوده 

وهرري مسررة مررن مسررات اعسررفر عنررل أهررل اععرررج   هررذا مررع األوصرراج   ااجتصطررال واع يبررة: ب2

   1األخرف كصطع مسافة واعربوز

                                                 
8
صطارات : فإذا كان املطار خار  وجتعري هذا يف اعوبت احلاصر ما يسمى حبرز ااجت عار واحلرز املؤكل يف اعطائرات واع 

بنيان اعبللة أو يف بللة أخرف ، وهل تكن مساف   سفرًا وكان احلرز مؤكلًا أ  ي لب على ظن  أجت  يسافر فهو يف املطار 

 واعطريق إعي  مسافر   وإن كان غري مؤكل فال رخصة ع  ، ألن األصل بصاء اإلبامة  

2
ى بها اععهر واععصر ركع ني ث  رجرع مرن يومر  فصرال : أردت أن أعلمكر  سرنة       وبل صح عن علي أجت  خر  إىل اعنتيلة فصل 

 جتبيك  
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ق عامر بري   ، وا يسمى صراربًا  إذا فار م ى يبلأ املسافر باعكخ  برخ  اعسفر  -

اععهررر بامللينررة أربعررًا وبررذ      ررى عررر  ، وحلررليث أجتررس بررال : )صررليت مررع اعررنيب    

احلليفررة ركع نيب]م فررق عليرر [  وهرري مسررأعة عرفيررة ، فررال يررلخل يف ذعررك ااسرركا ات 

واملرررزارل ، وعرررو كررران اعنررراس يصيمرررون فيهرررا بعرررض اعفصرررول ، وملرررل ذعرررك املعرررارض       

 طررات اعوبررود ، وإن كاجتررت مزدهرررة ، وإذا جرررت عررادة أهررل اعبلررل      واملسرر ودعات و

 بسكنى مزارعه  دومًا كبعض أهل األرياج فال بل من  اوزتها 

من بصرر ثر  رجرع ببرل اك مرال املسرافة : كمرن كران عنرله  ررز مؤكرل باعطرائرة              -

 فكخ  يف املطار فصلى ركع ني فأبلعت اعطائرة وفات   أو أع يت اعر لة 

 يف احلضر ث  سافر : إن أ رم -

 إن أ رم سفرًا ث  أبام : -

 عو سافر بعل دخول اعوبت : على املذهب : ي مها وجوبًا    -

 واعرواية اعلاجتية : أجت  يصصر ألن اععربة حبال أداء اعصالة وعيس بلخول وب ها  وهو اعراجح 

  ك  من ذكر صالة  ضر يف سفر واععكس: -

 ألن اعصصر من رخ  اعسفر فبطل بزواع  من ذكر صالة سفر يف  ضر : املذهب: أ  

: )مرن جترام عرن صرالة      واعراجح :أجت  يصلي ركع ني ألن اعصضاء حيكي األداء ، وعصوعر   

أو جتسرريها فليصررلها إذا ذكرهرراب وهررذا ذكررر صررالة مصصررورة ف لزمرر  مصصررورة  وهررو بررول  

 احلنفية واملاعكية  

  ك  ائ مام املسافر باملصي  : -

امها ففسلت حبلث وحنوه فإذا أعادها فاعراجح : أجتر  يصصرر   من أ رم بصالة يريل إمت-

 ألجت  يلزم  اإلمتام م ابعة إلمام  ، وبل زاعت اع بعية فال يلزم  إا صالة مصصورة  

إذا هل ينو اعصصر :اعراجح : بول احلنفية واملاعكية واخ يرار ابرن تيميرة : ا تشركط جتيرة       -

 بل اعلخول ، وا يأمره  باعنية  كان يصصر وا يعلمه  ب اعصصر  ألن اعنيب 

                                                                                                                                                                   
يف عرفة ، فإن من يذهب إىل عرفة من أهل مكة يف ذعك اعوبرت ع ررض    وهذا أ سن توجي  عصصر أهل مكة مع اعنيب  1

 بات وغاب اع رب مسافرًا  ويرجع من ساع   أو يوم  ا يع رب مسافرًا ، وعكن  إذا برز وبطع تلك املسافة وتزود و
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 :1 ل اإلبامة اعذ  ين هي ب  اعكخ   -

 حترير  ل اعنزال : اتفق اععلماء على  اعني :

 أن من اس وطن بللًا فصل اجتصطعت عن  أ كام اعسفر   -

 أن من جتزل مكاجتًا وهو يصول : أخر  اعيوم ، أخر  غلًا فهو مسافر مهما طال مكل    -

 ذعك : وأشهر أبواهل :ث  اخ لفوا فيما سوف 

 األول : أن احلل بني  كمي املصي  واملسافر هو جتية املكث أربعة ايام 

 وهو مذهب األئمة اعلالثة : ماعك واعشافعي وأ ل    ملا ذكره املؤعف  

 وأجيب عن دعيله  :

يصصر اعصالة عو كاجتت  لًا فاصاًل بني اعسفر واإلبامة عبينهرا   أن أبصى ملة جتزهلا  -

يان شأجتها بصية األ كام احمللودة بأيام كاملسح علرى اخلفرني ، واعععرلد  فلمرا     أوصح ب

هل تبني اعشريعة ملة اإلبامة مع عع  احلاجة إعيها دل ذعك كل  علرى أن أعرلاد األيرام    

يف صبط اإلبامة  لًا مشككًا جلميع اعنراس غرري مررادة ، وأن سربيل صربط ذعرك هرو        

 شيء غري األيام  

علح  ببل  بيوم وأكلر أو جاء مع  وجتوف اع أخر إىل يوم عرفة : عيس  ملن جاء هل يصل  -

 عك اعكخ  رغ  كلرته  و اج ه  اعععيمة  

 اعصول اعلاجتي : أن املع رب يف حتليل اإلبامة هنا هو اععرج  

 فمن مساه اعناس مسافرًا فهو مسافر ، ومن مسوه مصيمًا فهو مصي  ا رخصة ع   

لي  حتمل طريصة اعسلف  يث يصح عن اعصحابي أبوال م عرلدة،  وهو بول ابن تيمية ، وع

 هو طريصة أكلر اعفصهاء   -علا امللة -واع بار اععرج يف حتليل اإلبامة يف أسبابها

 ودعيل  : باعلة األمساء املطلصة يف اعشريعة  

يف أسرفاره وإبام ر  عرلد     يلل علرى ذعرك فصرل كران يرافرق اعرنيب        وظاهر هل  اعنيب 

لًا من أصرحاب  ، وبرل سرك وا عرن سرؤاع  عرن سربب اعكخر  يف أوبرات مسرريه           كبري ج

                                                 
1
اجتعر علفائلة يف  ل اإلبامة واعسفر : ك اب  ل اإلبامة علشيد سليمان املاجل ، وبل جتابش بول اعشريد  مرل برن علريمني       

 أن من بيل إبام   بزمن أو عمل فهو مسافر بأن اععرج حيك  عليه  باإلبامة مع طول امللة واختاذ األسباب اععرفية عإلبامة  
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وجتزوع  أثناء سفره فاألوصح يف سبب ذعك أجت  أ اهل  على ما هو معروج عنله  من معنرى  

 اعسفر واإلبامة 

 األسباب اععرفية عإلبامة :-

باب أو إن  صيصة اإلبامة هي وجود أسباب اع علق مبكان اعنزول فم ى اك ملت هذه األسر 

كلرت وبويت عل اعنازل من املصيمني يف ذعك املكان ، وم ى علمت هذه األسباب كلرها  

 أو بلت أو صعفت وكان بل أ لث سفرًا فصا بها مسافر   ومنها :

 جتية اإلبامة املس صرة وملتها   -1

 فاعنية هلا تأثري كبري يف ثبوت وصف اإلبامة  

 بامة عنل اعناس  وبصل امللة اعطويلة عرفًا هو أول أسباب اإل

فاع اعرب أن املرررء ا ي ترذ األسررباب اععمليررة مرن سرركن امللررل أو م اعر  ، وبررل ا ي أهررل إا     

  ني يريل امللة اعطويلة  

ا إبامة مع جتية مضطربة كحرال احلررب ، ومجراهري اععلمراء أن  كر  املرلة ا جيرر  يف        

 يف ف ح مكة وتبو      ال احلرب وإن جاوزت امللة مخسة عشر يومًا ، ويلل علي  فعل

وكررذعك جتررزول املسررافر حلاجررة ين عررر جنا هررا كررإدارة جتررارة عاجلررة أو شررراء  رروائ  ،          

أو مراجعة دائرة  كومية ، وهو ا ينو  اإلبامة ، برل م رى اجتصضرت  اج ر  عراد إىل بلرله       

 فهو مسافر  

وبرل برام    وعكن إذا كاجترت هرذه احلاجرة ا تنصضري عرادة إا يف وبرت طويرل كسرنة مرلالً         

 بأعمال اإلبامة كسكن امللل واختاذ امل ال فهو مصي  

من جتزل مضطرًا ععائق ا يلر  م ى يزول كمرن  بسر  مررض أو عرلو أو سررن وا يرلر        

 م ى على سبيل  فهو يف  ك  املسافر  

يومرًا كمررن ذهرب ملكرة أو أبهررا   وا     24و 12اعنيرة املسر صرة إذا كاجترت مررلتها بليلرة : كرر     

 يها فهو باق على  ك  سفره ، وعو كان جازمًا مبكل   أهل ع  ف

عيست امللة وصفًا يس صل بلبوت وصف اإلبامة وا جتفي  فهي ا ترؤثر إا مبشراركة غريهرا     

 من األسباب كمن جتزل مكان امللل وسكن  وع  في  زوجة مصيمة فال تأثري علملة  
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شررائ  أو اسر ئراره،   املسكن ، فهو من أسباب اع علق مبكان اعنزول سواء كران ب  -2

 امل ال واألثاث  وهو وصف مساعل مؤكل -3  1عكن  ا يس صل بإثبات اإلبامة 

 اع أهل   واإلمتام باع أهل هو بول اجلمهور   -4

فإذا وجل مكان امللل وسركن  وعر  فير  زوجرة مصيمرة فرال اع برار علمرلة مطلصرًا فهمرا جترزل            

 هذا اعبلل فهو مصي  ، وإن كان جتزوع  ساعات  

 صط عنل أهل اععرج تأثري اع أهل إذا كاجتت اعزوجة تصي  وتععن مع زوجها  ويس

 ومن كان عزبًا ا زوجة ع  وهل ينو اعصرار يف مكان فلار إبام   هي مكان إبامة واعلي  

 وإذا جتزل املسافر يف دار أبي  أو ابن  فال يع رب مصيمًا مبررد ذعك  

األواد يف املرلارس أو اسر الم وظيفرة    اارتباط مبصاحل اعبلل اعذ  جتزعر   ك سرريل    -2

 في  

 * تطبيصات عرفية :

طاعب يلرس يف األ ساء وبل سكن يف سكن ملل  ، وعواعلي  بيرت يف اعرلمام يرذهب     -

 إعي  يف اإلجازات فهو صا ب إبام ني فهو مصي  يف األ ساء واعلمام 

و كران  من كان ع  ثالث زوجات وكل زوجة مصيمة يف بلرل فهرو يف كرل بلرل مصري  وعر       -

 جتزوع  أيامًا معلودات عوصف اع أهل 

اعنزهة يف األماكن اعصريبة من بلل اإلبامة كعشرين كياًل أو ثالثني تع رب من أ روال   -

   2اإلبامة ا سيما إذا هل يكن مبيت وتزود

من كان وظيف ر  ودراسر   يف بلرل وهل ي ترذ فيهرا أهراًل وا سركنًا ويركدد يوميرًا علرى            -

 كان دراس   أو عمل  مسافر  ل إبام   فهو يف م

 من جتزل برب احلرم املكي عشرين يومًا ومع  أهل  يف  ل  وتر اع  فهو مسافر  -

                                                 
وعيس وجود اعلور اععصارات مملوكة أو مس أجرة يف بلل دعيرل اإلبامرة   ناس ع لفون فاعبلو  يسكن عادة خيام اعشعر   واع1

 مطلصًا ، بل ا بل من أوصاج أخرف كامللة أو إبامة زوجة فيها   
م صرلة كراعنزول وبرت    من كان ع  منزل ثابت يف املصايف أو األرياج يأتي  بصورة من عمة كل سنة فيصي  في  ملة طويلرة  2

 اإلجازات شهرين يف بيوت مؤثلة مملوكة أو مس أجرة بعصود طويلة فاألظهر عرفًا أجته  مصيمون 

 هالج من ع  عادة سنوية وعكن ملتها بليلة كتمسة عشر يومًا أويف منزل غري ثابت  
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بوع  : " أو جتوف اإلمتام بعل جتيرة اعصصرر" اعرراجح : أجتر  ا تشركط جتيرة اعصصرر ، فاألصرل يف         

رجرع   صالة املسافر أجتها ركع ان ، وعلى هذا عو جتوف اإلمتام ث  جتوف اعصصر فلر  ذعرك ألجتر    

 إىل األصل 

 إذا أبام يف مكان وهل ينو إبامة : -

فإجت  يصصر اعصالة   بال ابن املنذر : "أمجع أهل اععلر  أن علمسرافر أن يصصرر مرا هل جيمرع      

 إبامة وإن أتى علي  سنون"  

  1برامهرمز تسعة أشهر يصصرون اعصالة" بال أجتس : "أبام أصحاب رسول ام 

   2هلًا بأذرببران س ة أشهر يصصر اعصالةوأن عبل ام بن عمر أبام  ا

 أحكام اجلمع

  ك  اجلمع   -

 املشصة يف احلضر   -2 اعسفر    -1أسباب اجلمع :  على اإلمجال :ألمرين  -

اعسررفر   وبررلم اجلمررع علسررفر ألجترر  األكلررر ، وكررل مررن جرراز عرر  اعصصررر جرراز عرر   ب1

 اجلمع واعفطر وا عكس  

 كما بال ابن تيمية اعصصر سنة راتبة ، واجلمع رخصة عارصة 

 اجلمررع ملررن جررل برر  اعسررري سررنة ، وملررن كرران جتررازًا فاألفضررل تركرر  ععررلم مجعرر   

 مبنى إا إن كان هنا   اجة كصلة املاء أو اعكلفة يف اعطهارة 

املريض اعذ  يلحص  بك  اجلمع مشصة  كمن يشق علير  اعطهرارة ، أو ي كلرف     ب2

ملررن يريررل أن جيررر  عمليررة أو  يف أداء كررل صررالة يف وب هررا ألجررل شررلة اع عررب أو 

 غسيل كلى وحنو ذعك  

 اععذر أو اعش ل اعذ  يبيح تر  اجلمعة واجلماعة  ب3

 املطر واعلل  واعريح اعباردة  جيوز اجلمع تصل ًا أو تأخريًا  ب4

 املذهب : جيوز اجلمع بني اععشاءين خاصة  

                                                 
1
 ]اعبيهصي ، وصحح  اعنوو  ، وصعف  األعباجتي[  

2
 اع لتي [  ]عبل اعرزاق وصحح  ابن  رر يف 
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 ومذهب اعشافعي : جيوز اجلمع بني اععهرين واععشاءين   وهو األبرب  

احلليث اعذ  ذكره املؤعف   إسناده صعيف جرلًا ، برال احلرافظ يف اع لتري  : "عريس عر        

 أصل" 

 أيهما أفضل : مجع اع صلي  أو اع أخري   -

اعوبرررت عنرررل مرررن جتررروف اجلمرررع أو ا  رررا  إعيررر  يكرررون مشرررككًا وب رررًا وا رررلًا ، واع صرررلي   

 واع وسط واع أخري حبسب احلاجة  واملصلحة  

  كمسافر تصلع طائرت  بعرل اعصرالة فيصرلم ، وكرذا يف  رال املطرر        فعل األرفق ب  منهما

 حبسب احلاجة واملصلحة  

 شروط اجلمع : -

 يشكط اعكتيب ، ويسصط باعنسيان كصضاء اعفوائت 

 :  شروط مجع اع صلي 

 جتية اجلمع عنل إ رامها   على املذهب   -1

عنرل   جتر  هل يررد عنر     واعراجح : وهرو اخ يرار ابرن تيميرة : أجتر  ا تشركط جتيرة اجلمرع أل         

 مجع  إعالم اعصحابة باجلمع ، وعو كاجتت جتية اجلمع شرطًا ألعلمه   

 املوااة بينهما  على املذهب فيبطل براتبة بينهما    -2

 واألبرب بول اعشافعية : تشكط املوااة حبيث ا يفصل بينها فصاًل طوياًل عرفًا  

مبزدعفرة بعرل    صل طويل ، ويف مجعر   أجت  فرق بني اجملموع ني بفا ألجت  هل يرد عن  

 أن صلى امل رب أجتاخ كل إجتسان بعريه ث  أبيمت صالة اععشاء 

 أن يكون اععذر موجودًا عنل اف  ا هما وسالم األوىل   -3

 :شروط مجع اع أخري 

جتية اجلمع يف وبت األوىل   عنل املذهب : باعوا ألن اع أخري بل يكون معصرية   -1

كون مبا ًا كاع أخري علعذر فال بل من جتية متيز كاع أخري ع ري اجلمع ، وبل ي

بينهما   واعراجح : أجت  ما دام اععذر املبيح علرمع موجودًا فرال تشركط جتيرة اجلمرع     

 ألن اعوب ني صارا كاعوبت اعوا ل  
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 اس مرار اععذر إىل دخول وبت اعلاجتية   -2

ن تأخريهرا برال   فإذا هل يس مر اععذر إىل وبت اعلاجتية هل جيز اجلمع وأث  باع رأخري أل 

 سبب إىل صيق وب ها  رام  

عو مجع املسافر وبصر يف اعسفر يف وبرت األوىل ، ثر  برلم ببرل دخرول وبرت اعلاجتيرة        

 أجزأه ذعك  

 وإن أخر املسافر اجلمع إىل وصوع  إىل بلل اإلبامة صح  

يف مزدعفرة: )ثر  صرلى     ا تشكط املوااة بني اعصالتني يف مجع اع أخري عصصرة مجعر     -

مل رب ، ث  أجتاخ كل إجتسان بعريه يف منزع  ث  أبيمت اععشاءب ، وألن اعلاجتية مفعوعة يف ا

 وب ها فهي أداء بكل  ال  

 

 أحكام  صالة اخلوف

اإلسررالم ديررن مسا ررة ويسررر ، واعصررلوات املفروصررة ا تسررصط حبررال   ويررلل فرصررها علررى    

 وجوب صالة اجلماعة 

يل ام وخافوا مرن عرلوه  جراز هلر  أن يصرلوا      فإذا كان املسلمون يف سا ة اجلهاد يف سب

 صالة اخلوج بصور خم لفة ، هذه أشهرها :

 : احلاعة األوىل : إذا كان اععلو يف جهة اعصبلة 

يكرررب اإلمررام ويصررف املسررلمون خلفرر  صررفني ، ويكررربون مجيعررًا ، ويركعررون مجيعررًا          

ا براموا سررل اعصرف    ويرفعون مجيعًا ، ث  يسرل اعصف اعذ  يلي اإلمام مع اإلمرام ، فرإذ  

اعلرراجتي ثرر  برراموا ، ثرر  ي صررلم اعصررف اعلرراجتي وي ررأخر اعصررف األول ثرر  يصررلي بهرر  اعركعررة   

 ]رواه مسل  من  ليث جابر[اعلاجتية كاألوىل ث  يسل  به  مجيعًا   

  : احلاعة اعلاجتية : إذا كان اععلو يف غري جهة اعصبلة 

ف جتراه اععرلو ، فيصرلي    يكرب اإلمام ، وتصرف معر  طائفرة ، وتصرف اعطائفرة األخرر       -1

باعي مع  ركعة ث  يلبت بائمًا وي مرون ألجتفسره  ثر  ينصررفون ويصفرون جتراه اععرلو ثر          

تأت اعطائفرة األخررف فيصرلي بهر  اعركعرة اعبابيرة ثر  جيلرس ، وي مرون ألجتفسره  وهرو            
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جاعس ث  يسل  يه  ، وعليه   ل سالح خفيف أثناء صرالته  مرع احلرذر مرن عرلوه        

يف ذات اعربرال كمرا يف  رليث سرهل      يف اعصررآن ، وفعلرها اعرنيب     وهي اعي ذكررت 

]م فق علي [، وكان اإلمام أ ل يصرول : "مرن ذهرب إعيهرا فحسرن ، وأمرا  رليث سرهل         

 فأجتا أخ اره"  وهو أ وط علصالة واحلرب وأشب  بك اب ام  

 ]م فق علي  من  ليث صاحل بن خوات[ أو يسل  به  مجيعًا  -2

عكن اإلمام يصلي أربعرًا ، فيصرلي باعطائفرة األوىل ركعر ني ،      ملل اعصفة اعسابصة -3

 ]م فق علي  من  ليث جابر[واعطائفة اعلاجتية ركع ني  

أو يصررلي باعطائفررة األوىل صررالة كاملررة ركعرر ني ثرر  يسررل  ، ثرر  يصررلي برراألخرف         -4

 ]اعنسائي من  ليث جابر[ كذعك ث  يسل  

 املسايفة[احلاعة اعلاعلة : إذا اش ل اخلوج وتواصل اعطعن[ : 

صلوا رجاًا وركباجتًا يومئون باعركول واعسرود علصبلة وغريها ، فرإن هل ي مكنروا أخرروا    

 اعصالة   ى يصضي ام بينه  وبني علوه  ث  صلوا 

وعصول ابن عمر : " فإذا كان خوج أشل مرن   ف ن خف   فرجاًا أو ركباجتًا عصوع  تعاىل 

وركباجتًا مس صبلي اعصبلة وغري مس صبليهاب]م فق علي   ذعك صلوا رجاًا بيامًا على أبلامه 

 [  زاد اعبتار  : بال جتافع : ا أرف بال ذعك إا عن اعنيب 

إذا كاجترررت صرررالة امل ررررب فرررال يلخلرررها اعصصرررر ، وعإلمرررام أن يصرررلي باعطائفرررة األوىل   -

 ركع ني وباعطائفة اعلاجتية ركعة أو اععكس  
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 أحكام صالة اجلمعة

 وبفة :

املسلمون هل  اج ماعات م علدة اج ماعات  ي يف اعصلوات اخلمرس يف مسررل احلري    

، واج ماعررات بلررل يف اجلمعررة واععيررلين ، واج ماعررات أبطررار يف احلرر  مبكررة  هررذه     

اج ماعات املسلمني ص رف وكربف وم وسطة  وكل هذا شرع  ام مرن اجرل توطيرل    

    أواصر األعفة واحملبة بني املسلمني ومجع كلم ه

 فضل يوم اجلمعة :

 ليث أبي هريرة مرفوعرًا : )خرري يروم طلعرت علير  اعشرمس يروم اجلمعرة فير  خلرق آدم           

 وفي  أدخل اجلنة وفي  أخر  منها وا تصوم اعساعة إا يوم اجلمعةب رواه مسل  

وبل اخ صت ب  هذه األمة ملرا روف أبرو هريررة مرفوعرًا : )حنرن اآلخررون اعسرابصون يروم         

أجته  أوتوا اعك اب مرن ببلنرا ثر  هرذا يرومه  اعرذ  فررض علريه  فراخ لفوا           اعصيامة بيل

 في  فهلاجتا ام ، فاعناس عنا في  تبع ، اعيهود غلًا واعنصارف بعل غلب م فق علي  

تععري  هرذا اعيروم وتشرريف  وختصيصر  بعبرادات        بال ابن اعصي  : "وكان من هلير   

)ذعرك ومرن    ععري  مرا ععمر  ام ورسروع     فينب ري علعبرل املسرل  ت    ع   بها عرن غرريه"   

 يعع  شعائر ام فإجتها من تصوف اعصلوبب 

بال ابن اعصي  يف اهلل : "إجت  اعيوم اعرذ  يسر حب فير  أن ي فررق فير  علعبرادة ، وهرو يف        

األيام كشهر رمضان يف اعشهور ، وساعة اإلجابرة كليلرة اعصرلر ، وهلرذا مرن صرح عر         

ع   ، ومن صح ع  رمضان سلمت ع  سائر سن   ، يوم مجع   وسل  سلمت ع  سائر مج

 ومن صحت ع   ر   وسلمت صح ع  سائر عمل " 

 صالة اجلمعة هل هي مس صلة أم بلل عن اععهر  -

هي مس صلة أ  عيست بلًا عن اععهر عصرول عمرر : "صرالة اجلمعرة ركع ران مترام غرري        

 ]أ ل واعنسائي وصحح  يف اإلرواء[" بصر على عسان جتبيك   مل

روازهرا ببرل اعرزوال ، وأجتهرا ركع ران ، وا      ك وخلصائصها اعري تفرارق فيهرا اععهرر:    

 جتمع مع اععصر ، وا تنعصل بنية اععهر ممن جتب علي  ، يف اجلهر ، ويف اخلطبة  
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 اععهر بلل عن اجلمعة إذا فاتت باإلمجال -

 من تلزم  صالة اجلمعة :-

  ل  ذكر باعغ عابل مس وطن تلزم كل مس

 ( ط ةب ل علة  بل ةص من تخلف عن صالة الجمعة  قوللةص صةل  ل علوةص ل:ةل  ن ت مةن تةجم  ةالا جمةب ت  ل ة    ة 

( لصةةةة  ص 2210لا ةةةةن م جةةةة  ت (2121( لال :ةةةة    ت055( لالتجمةةةة   ت2501جلاه أ ةةةةل  ال  ت
 . األل     ف  ص وح أ    ال 

 اعصيب واملسافر ومن  ضرها منه  أجزأت   وا جتب على املرأة واملريض و

 أما املرأة فباعلعيل واإلمجال   وا يصح تعليل املؤعف   وإذا  ضرت أجزأتها اعصالة 

،  ابررن سررعل : جتررب عليرر  اجلمعررة ، واخ ارهررا اجملررل و  ففرري روايررة يف املررذهب أمررا اععبررل 

 ضة واألصل أن اململو   كم   ك  احلر يف مجيع اععبادات اعبلجتية احمل

 ليث طارق بن شهاب : )أربعة عيس عليه  مجعة ب ]صحح  اعذهيب واعنوو  وابن امللصن[، 

 ويؤيله  ليث : )رواح اجلمعة واجب على كل   ل ب ]رواه اعنسائي ورجاع  ثصات[

ووجوبها من األمور املس فيضة وأمجع علي  علماء األمة عصوع  تعاىل : )إذا جتود  علصالة من 

عوا ب واسرر فاض األمررر بهررا ، واعوعيررل علررى مررن ختلررف عنهررا ، ويكفررر     يرروم اجلمعررة فاسرر 

 جا لها علبوتها باعلعيل اعصطعي 

 أبسام : 3على املذهب : اعناس 

 املس وطن : جتب علي  اجلمعة باإلمجال

 املسافر : ا جتب علي  اجلمعة  

: مسر وطن ،  املصري  : جترب علير  تبعرًا ع رريه مرن املسر وطنني  واألبررب : أن اعنراس بسرمان           

 ومسافر 

بوع  : )من  رر أو بصب وحنوهب أ  اعصصل عيس ذات اعبنيان وكيفي ر  وإمرا أن يكرون    

اعصرروم جعلرروا هررذا سرركنًا هلرر  يف اععررادة ، فعررن ابررن عبرراس بررال : "أول مجعررة مجعررت يف        

يف مسررررل عبرررل اعصررريس ارررواثى مرررن اعبحررررين" رواه   مسررررل بعرررل مسررررل رسرررول ام 

 يمية : وهي مبنية اريل اعنتل وحنوه   اعبتار   بال ابن ت
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فررإن كرراجتوا غررري مسرر وطن بررأن كرراجتوا هيررام وبيرروت شررعر وحنوهررا ممررن ي نصررل عنهررا إىل    

هل يرأمر األعرراب اعرذين  رول      موابع اعصطر واعنبات فال جتب علريه  اجلمعرة ألن اعرنيب    

 امللينة بإبامة اجلمعة   

علي  اجلمعة وتنعصل ب  ويؤم فيها ، ومصري    تصسي  املؤعف اعناس إىل ثالثة : مس وطن جتب

 جتب علي  وا تنعصل ا دعيل علي   

أو اععبيررل ، وتصررح إمررام ه    واألصررل اجتعصرراد اعصررالة مبررن  ضررر مررن اعرجررال املسررافرين     

وأمرا  : )يؤم اعصوم أبرله  عك اب امب وعلصاعلة : من صحت صالت  صحت إمام    ععموم

  باإلمجالة اجلمعة وتوعيها اخلطبة يف صال املرأة فال تصح إمام ها

فمن كان داخل اعبلل ف رب علي  اجلمعة مطلصًا بعرل أم بررب مسرع اعنرلاء أو هل يسرمع ،      

إذا جتررود  أمررا مررن كرران خررار  اعبلررل فررإن كرران يسررمع اعنررلاء ف رررب عليرر  عصوعرر  تعرراىل :  

: إذا كران    فاععربة بإمكان مسال اعنرلاء وهرو بريرب مرن اعكيلرو   و رل ذعرك         علصالة

 املؤذن صي ًا واألصوات هادئة واعرياح ساكنة واملواجتع من فية    

 واملسافر إن كان مع  مجاعة وكان مرحتاًل فال يشرل هل  إبامة اجلماعة هلل  اعرنيب  

فإجترر  هل يكررن يصرري  اجلمعررة ، وإن كرران جتررازًا ومسررع اعنررلاء فاألصررل عررلم وجوبهررا عليرر     

عرة مرن براب أوىل    عصصرر وترخيصر  يف عرلم وجروب اجلم    باوذعك عكخي  اعشارل علمسرافر  

وحلررليث : هلها عآليررة ،وهلررل  اعصررحابة كمعاويررة وغررريه ، وإن كرران األوىل عرر  أن يشرر    

سرافر مجعرًا   ألدعة على ااس حباب باعنسبة علمفنحمل هذه ا 1)اجلمعة على من مسع اعنلاءب

 بني اعنصوص     

 :من صلى اععهر ببل صالة اإلمام اجلمعة  -

ا جيوز ملن تلزم  اجلمعرة اعسرفر يف يومهرا بعرل األذان اعلراجتي إا ععرذر كتروج فروات          -

 رفصة أو را لة كسيارة أو طائرة   

                                                 
1
 ]رواه أبو داود و سن  األعباجتي[  
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 اعوبت     -1

 وبت صالة اجلمعة األفضل : بعل زوال اعشمس إىل آخر وبت اععهر ، وجتوز ببل اعزوال  

 اعشرمس كمرا يف  رليث أجترس : أن اعرنيب       أجت  كران يصرليها  رني متيرل     فهل  اعنيب 

 كان يصلي اجلمعة  ني متيل اعشمس ]اعبتار [ 

جيرروز فعلررها أ ياجتررا ببررل اعررزوال كاعسرراعة اعسادسررة ، وبررل وردت آثررار عررن ابررن مسررعود       

 ومعاوية أجتهما صليا اجلمعة صحى  

   1 ليث عبل ام بن سيلان صعيف 

يث سرلمة برن األكرول : )كنرا جنمرع علرى عهرل        وتفعل بعل اعزوال ، وا يربد بها ععموم  ل

إذا زاعت اعشمسب و ليث سهل بن سعل : )ما كنا جتصيرل وا جت  رلف إا بعرل     رسول ام 

 ب ]م فق علي [   اجلمعة يف عهل رسول ام 

ا خالج بني أهل اععلر  علرى اشركاط اجلماعرة علرمعرة ، عكرن اخ لفروا يف         اععلد   -2

  ضور أربعني من أهل وجوبها ملذهب : فا اععلد املشكط:

  وعن اإلمام أ ل : يشكط ثالثة وهو اخ يار ابن تيمية 

 واس لل املذهب : بأن مصعب بن عمري ملا صلى بأهل امللينة مجع به  وكاجتوا أربعني 

  2وأثر جابر   وهو صعيف 

،  وهررذه صرري ة مجررع فاسررعوا إىل ذكررر ام واسرر لل مررن بررال باعلالثررة : بصوعرر  تعرراىل : 

وأبررل اجلمررع ثالثررة ، وألن األصررل وجوبهررا علررى اجلماعررة املصرريمني وا دعيررل علررى إسررصاطها 

 عنه  وهذا أبرب األبوال ي إذ ا بل من مجاعة تس مع اخلطبة ، وأبلها اثنان  

    3أثر أسعل بن زرارة اعذ  ذكره املؤعف  سن 

 مب حيصل إدرا  اجلمعة    -

                                                 
1
 ألن ملاره على عبل ام بن سيلان املطرود  وهو غري معروج اععلاعة بال اعبتار  : ا ي ابع على  ليل   

2
 ]اعلرابطين وهو صعيف[  

3
 ]أخرج  أبو داود وابن ماج  وهو  سن كما بال ابن  رر [  
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وف اععهرر" األبررب ا يشركط أن ينويهرا ظهررًا ،      بول املؤعف : "أمتهرا ظهررًا إن كران جتر    

 فلو جتوف اجلمعة فإجت  يصليها ظهرًا ألن اععهر فرل عن اجلمعة ]باع  ابن عليمني[ 

  أن ي صلمها خطب ان -3

واملذهب جعل هلا أركاجتًا وشروطًا ، واعصواب : أجت  إذا خطب خطبة حيصرل بهرا املصصرود    

   (8) ك املذكورات ، وهي من كمال اخلطبةواملوععة أن ذعك كاج وإن هل يل زم ب ل

أن عطرررب كرررل وبرررت مبرررا تص ضررري   اجرررة املصرررلني    وكررران هليررر  برررال ابرررن اعصررري : "

  "ومصلح ه 

 فذكروا من اعشروط :

 ل ام   بال جابر : "كاجتت خطب   يوم اجلمعة حيمل ام ويلين علي  مبا هو أهل " -1

 ا اف  حها حبمل ام  ]مسل [  ابن اعصي  : وكان ا عطب خطبة إ

صررحح  ابررن  برران و سررن  ابررن اعصررالح واعنرروو  واععرابرري وابررن    : )كررل أمررر   ب ررليث و

   رر

، واشكط بعضه  كاجملل : اع شهل ، بال ابرن تيميرة : "وثبرت    اعصالة على رسوع  -2

  "عن  أجت  بال : )كل خطبة عيس فيها تشهل فهي كاعيل اجلذماءب

)عمررة بنرت    عظ براعصرآن وااس شرهاد بر  ، وعرن    اعرو  اعنيب  ثبت من هل  براءة آية -3

يصررأ بهرا علرى     وهرو  عبل اعر ن عن أخ هاب : أخذت )ق واعصرآن اجمليلب من رسول ام 

  [مسل ]  املنرب يف اجلمعة

وا يرر عني عفررظ اعوصررية واع صرروف ، فلررو بررال : أطيعرروا ام وحنرروه   اعوصررية ب صرروف ام -4

 أجزأ 

                                                 
فليس علي  دعيل ، واعصواب: أجت  إذا خطب خطبة حيصل بها -وذكرها-اط احلمل   بال اعشيد ابن سعل : "وأما اشكب1)

املصصود واملوععة أن ذعك كاج وإن هل يل زم ب لك املذكورات ، جتع  من كمال اخلطبرة اعلنراء فيهرا علرى ام وعلرى رسروع        

 ا بهرا سرواء تركهرا عمرلًا أو خطرأ      وأن تش مل على براءة شيء من ك اب ام ، وأما كون هذه األمور شروطًا ا تصح إ

أو سهوًا ففير  جتعرر ظراهر ، وكرذعك  ررد اإلتيران بهرا مرن دون موععرة حترر  اعصلروب جيرز  ويسرصط اعواجرب ، وذعرك ا                

 حيصل ب  مصصود ف ري صحيح" 
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ون باعل ة اععربية ملن حيسرنها ، وإن ترمجرت علحاصررين بل ر ه  عكروجته  ا      واعسنة أن تك

يفهمررون اععربيررة فهررو أوىل ، فررإن هل  كررن خطررب بل رر ه    بررال تعرراىل : )ومررا أرسررلنا مررن  

 رسول إا بلسان بوم  عيبني هل ب  

     املنرب  -1

لجتا اعنصروص اععامرة يف مشرروعية    عنر وإذا سرل  سرل  ثالثرًاب     اعسالم  )كان اعنيب  -2 

دخوعرر  ، وسررالم عنررل صررعوده   اعسررالم ، وعلررى هررذا يكررون عإلمررام سررالمان : سررالم عنررل  

 هذا اعسالم فرض كفاية  ، وردُّاملنرب

 ث  جيلس اإلمام   ى يسكيح ويكاد إعي  جتفس   

م اجلمعرةب  األذان اعذ  عنل دخول اخلطيب هو املراد يصوع  تعاىل : )إذا جتود  علصالة من يرو 

 ، وهو اعذ  تلزم علي  األ كام ك حري  اعبيع   وهو اعذ  كان يفعل  

وأما األذان األول فزاده علمان ففي اعبتار  عن اعسرائب برن يزيرل : "فلمرا كران يف خالفرة       

علمان وكلروا أمرر يروم اجلمعرة براألذان اعلاعرث ، فلبرت األمرر علرى ذعرك" ، وهرو مرن براب             

ل  مصررلح   فعررل وإا فررال  اجررة عرر  إا مررن برراب ااسرر نان بسررنة   املصرراحل اعشرررعية فررإذا ر

 علمان اعذ  أمرجتا بااب لاء بسن   

  أن عطب بائمًا -3

   اجللسة بني اخلطب ني  -4

، فعرن احلكر  برن  رزن برال :       ثابرت مرن فعرل اعرنيب     فهرو  ااع مراد علرى اععصرا ،    وأما 

عصررا أو برروس ، فحمررل ام وأثنررى فصررام م وكئررًا علررى  "شررهلجتا اجلمعررة مررع رسررول ام 

علي  كلمات خفيفات طيبات مباركات  " رواه أبوداود وهو  سن ، بال ابن اعصري  : "وهل  

  أجت  اع مل على سيف"  حيفظ عن  

عطررب ابسررًا  واألبرررب : أن اسرر تلام اععصررا مررن ببيررل اععررادات ، كمررا كرران اعررنيب    

بصررلًا عررذات   ام مبررا فعلرر  اعررنيب   ، فهررو هل يصصررل ذات اعفعررل ، وإمررا ي عبررل     عمامررة

ما جرت علي  عادة اعناس ، واعناس يف عصررجتا احلاصرر ا   ، فيصال : يفعل اخلطيب اععمل
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فرال يسرن عر  عربس اععمامرة يف       مرا يلربس اعنراس   كرذعك  ويلربس  ي تذون اععصا فال يسن ، 

 بللجتا  

حابة فصرل برال    ويس حب علمأمومني اس صبال اخلطيب واعنعر إعي  ألن هرذا هرو هرل  اعصر    

وألن هرذا أبلرغ يف   1إذا اس وف على املنررب اسر صبلناه بوجوهنراب     ابن مسعود : )كان اعنيب 

 وااجت باه هلا وهو مصصود ، وألن هذا من آداب امل حلث    ااس فادة من اخلطبة

برر)قب   بصر اخلطبة ، وا بأس أن يطيل أ ياجتًا اب ضاء احلال كما خطب اعرنيب   -2

كتيل واعوبوج على كل آية تكرون طويلرة  وإذا أطرال أ ياجترًا اب ضراء احلرال       وهي على اع

 ذعك فال عرج  ذعك عن كوجت  فصيهًا   بال ابن عليمني : واعطول واعصصر أمر جتسيب 

بصرلًا وخطب ر  بصرلًا ، يصررأ      ويف  ليث جرابر برن مسررة : )كاجترت صرالة رسرول ام       

 وهو  سن ، وأصل  يف مسل [ آيات من اعصرآن ويذكر اعناسب ]أبو داود 

 أن يلعو علمسلمني ، وا يرفع يلي  إا يف ااس سصاء    -2

جت  اعفصهاء على اس حباب علم رفع اعيل ، ويس لعون على ذعك مبا يف مسل  من أن عمارة بن رليبة أجتكر 

ما يزيل على أن  على بشر بن مروان ملا رفع يلي  ، وبال : ببح ام هاتني اعيلين ، عصل رأيت رسول ام 

يصول بيله هكذا ، واشار بأصبع  املسبحة  واألبرب : أجت  جتهي   مول على اعرفع عللعاء فهو غري ثابت ملا 

 بال يف عون املعبود: أن بوع  اآلتي عصل رأيت رسول ام يف اعبيهصي : أجت  رأف بشر يرفع يلي  يف اعلعاء  

ة اعي تلي اإلبهام يؤيل هذا املعنى األخري ألن رفع اعيلين يف وهو على املنرب ما يزيل على هذه يعين اعسباب

اعلعاء عيس مأثورا بهذه اعصفة بل أراد اعراو  أن رفع اعيلين كل يهما ع تاطب اعسامعني عيس من دأب 

، بال ابن اعصي  : أن يصصل تلصاء وجه     –  بأصبع  اعسبابة بل إما يشري اعنيب  اعنيب 

 اعسبابة عنل ذكر ام ودعائ " "وكان يشري باصبع 

                                                 
1
عنل أهرل  ]اعكمذ  ، وسنله صعيف ، وهو صحيح كما بال األعباجتي يف اعصحيحة ، عكن بال اعكمذ  : واععمل على هذا  

وغريه  يس حبون اس صبال اإلمام إذا خطب" ، فأصل هذا ثابت عن مجع مرن اعصرحابة وأ رل هرذه      اععل  من أصحاب اعنيب 

 اآلثار يف اعبتار [
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 ما يس حب أن يصرأ فيها :-

  ك  تعلد اجلمع يف اعبلل أو احلي اعوا ل:-

ينررابش كررالم املؤعررف بررأن إبامررة اجلمررع مررن مسررئوعيات وعرري األمررر كررإدارات األوبرراج         

  ، وعيس على واملساجل فعليه  ف ح اجلوامع بصلر  اجة اعناس ، فإن فرطوا فاع بعة عليه

 من صلى يف أ  مسرل إث  فإجت  فعل ما علي  ]ذكره ابن سعل [ 

إذا ج مع اععيل واجلمعة ، فمن شهل اععيل سرصطت عنر  اجلمعرة ويصرليها ظهررًا عكرن       -

علررى اإلمررام أن يصرري  اجلمعررة عيشررهلها مررن شرراء شررهودها )بررل اج مررع يف يررومك  هررذا           

  1ونب ، فمن شاء أجزأه عن اجلمعة ، وإجتا  معنعيلا

 سنة اععهر : ا سنة ببلها عكن يصلي ما بلر ع   -

 وأما بعلها فيصلي ركع ني أو أربع ركعات كلها وردت ، واعسنة يف بي    

 ااغ سال  واتفصوا على مشروعي     -1

إىل املسجد ، السنة غسل يوم اجلمعة عند التهيؤ لصالة اجلمعة ، واألفضل أن يكون ذلك عند التوجه 
( 888رواه البخاري )اجلمعة/لقول النيب صلى هللا عليه وسلم : ) إذا راح أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل ( 

 ( .848واللفظ له ، ومسلم )اجلمعة/
ا قرمب  ) : عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال النيب صلى هللا عليه وسلم من راح يف الساعة األوىل فكأمنم

ا َبَدنَة ، ومن ا قرمب كبشاً أقرن ،  راح يف الساعة الثانية فكأمنم قرمب بقرة ، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنم
ا قرمب بيضة ، ومن راح يف ا قرب دجاجة ، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنم فإذا صعد  الساعة الرابعة فكأمنم

  . ( 888ومسلم )  ( 841 رواه البخاري ) . ( اإلمام املنرب حضرت املالئكة يستمعون الذكر
  : وقد اختل  العلماء يف حتديد هذه الساعة على ثالثة أقوال

  . األول : أهنا تبدأ من طلوع الفجر
  . والثاين : أهنا تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأمحد وغريمها

                                                 
1
 ]أبو داود ، صحيح اجلامع[  
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ك ، واختاره بعض مذهب مال والثالث : أهنا ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو
  . الشافعية

  : والقول الثالث ضعي  ، وقد رد عليه كثريون
  : قال النووي رمحه هللا

بالزوال ، وكذلك مجيع األئمة يف مجيع  ومعلوم أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان خيرج إىل اجلمعة متصالً  "
ن اهلدي والفضيلة ملن جاء بعد على أنه ال شيء م األمصار ، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل

ألنه جاء بعد طي الصح  ؛ وألن ذكر الساعات إمنا كان للحث على  الزوال ، وال يكتب له شيء أصالً ؛
والذمِّكر  والرتغيب يف فضيلة السبق وحتصيل فضيلة الص  األول وانتظارها واالشتغال بالتنفل التبكري إليها

بعد الزوال ؛ ألن النداء  الزوال شيء منه ، وال فضيلة للمجيء وحنوه ، وهذا كله ال حيصل بالذهاب بعد
  . انتهى " يكون حينئذ وحيرم التأخري عنه

  . ( 414/  4اجملموع " )  "
  : وقال ابن قدامة رمحه هللا

الزوال ، وكان النيب صلى هللا عليه  وأما قول مالك فمخال  لآلثار ؛ ألن اجلمعة ُيستحب فعلها عند "
فلم ُيكتب من أتى اجلمعة بعد ذلك ، فأي فضيلة  ر هبا ، ومىت خرج اإلمام طويت الصح  ،وسلم يبك
  . انتهى "!هلذا ؟

  . ( 37/  8املغين " )  "
على حسب الوقت بني طلوع  والصواب هو القول الثاين وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وتقسم

  . املقصود بالـ " الساعة " اليت يف احلديث جزء منها هوالشمس إىل األذان الثاين مخسة أجزاء ، ويكون كل 
  : سئل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا
  مىت تبدأ الساعة األوىل من يوم اجلمعة ؟

  : فأجاب
راح يف الساعة األوىل فكأمنا قرب  الساعات اليت ذكرها الرسول صلى هللا عليه وسلم مخس : فقال : ) من "

، ومن راح يف الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشاً ، ومن راح  راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرةبدنة ، ومن 
قرب دجاجة ، ومن راح يف الساعة اخلامسة فكأمنا قرب بيضة ( ، فقسَّم الزمن من  يف الساعة الرابعة فكأمنا

تكون  لساعة املعروفة ، وقدالشمس إىل جميء اإلمام مخسة أقسام ، فقد يكون كل قسم مبقدار ا طلوع



 

 

 مدونة فقه الصالة  118
 

اإلمام للصالة ،  الساعة أقل أو أكثر ؛ ألن الوقت يتغري ، فالساعات مخس ما بني طلوع الشمس وجميء
ما قبل طلوع الشمس وقت  وتبتدئ من طلوع الشمس ، وقيل : من طلوع الفجر ، واألول أرجح ؛ ألن

  . ( 1818/ السؤال رقم  11" )  فتاوى الشيخ ابن عثيمني جمموع " . انتهى " لصالة الفجر
 . ( 483 - 733/  1وانظر تفصيل هذه املسألة يف كتاب " زاد املعاد " البن القيم ) 

 اع نعف واع طيب   -2

 عبس أ سن اعلياب   -3

 أن يبكر إعيها وأن يلجتو من اإلمام   -4

 براءة سورة اعكهف   -2

معررة سرراعة ا  كلرررة اعررلعاء واسرر  الل سرراعة اإلجابررة ، ويف احلررليث : )إن يف اجل     -6

 يوافصها عبل مسل  يسأل ام شيئًا إا أعطاه إياهب ]م فق علي [

وأبرب ما بيل فيها : أجتها من جلوس اإلمام إىل أن تنصضي اعصرالة ، وأجتهرا آخرر سراعة     

مررن اععصررر ، وي حرررف اعررلعاء يف اعرروب ني مجيعررًا عررورود دعرريلني صررحيحني فيهمررا ،          

   واخ ار هذا ابن اعصي  كما يف اعزاد 

   اإلكلار من اعصالة على اعنيب  -7

 * آداب  ضور اخلطبة :

 من دخل واإلمام عطب : -
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مقاصد العيد : أبرز 

 تعهر في  عوائل إ سان ام ععباده  -1

 األصا ي اعفرح بنعمة ام على اععبل من إمتام اعصوم وحلوم إظهار اعسرور،و-2

ء كرراجتوا بلررلًا أو عائلررة أو ااج مررال ومررا يفيررله مررن آثررار يف اعفرررد واجلماعررة سرروا  -3

  ببيلة

: معنى العيد 

يع رراد  يئرر  وبصررله مررن زمرران    اسرر  ملررا يعررود وي كرررر مرررة بعررل أخرررف و      يف اعل ررة:

يروم اعفطرر    وشررعًا :  يروم املتصروص ععروده كرل سرنة      ، ث  صار علمًا علرى اع ومكان

 صحى ويوم األ

: أعياد أهل اإلسالم 

، وعيررل : يرروم اجلمعررة )عيررل األسرربولب ، وعيررل اعفطررر       أعيرراد لالثررةهرري  صررورة ب 

: )يروم  مرفوعرًا  ، وعيس علمسلمني أعياد غريهرا ، ويف  رليث عصبرة برن عرامر      األصحى

  (8) عرفة ويوم اعنحر وأيام اع شريق عيلجتا أهل اإلسالم ، وهي أيام أكل وشرب ب 

(1) د عند الناسمظاهر العي:  

 ااتفاق علي  يف يوم  لد أو مكان  لد ااج مال و-1 

 إظهار اعبهرة واعسرور -2

 أن يعود كل سنة بال تكرر وجتلد مناسبة -3

                                                 
 رواه أبو داود واعكمذ   ب1)
مجيرع أهرل امللرل   وبرل جتر  عليهرا وأطرال اعرنفس         األعياد عنرل اعنراس مرن    اعنعر يف معاهر هذه املعاهر هي اس صرائية من  ب2)

شيد اإلسالم ابن تيمية يف ك اب  اعععي  : اب ضراء اعصرراط املسر صي  يف خماعفرة أصرحاب اجلميرع فإجتر  مشر مل علرى كرالم           

مرع صرعف املسرلمني وجتصر      جتفيس ، حي ا  إعي  طاعب اععل  واعلاعية وا سيما يف هذا اععصر اعذ  كلر فير  اع شرب  براع رب    

 دجتاية بعضه  



 

 

 مدونة فقه الصالة  111
 

 ، وتكرون هرذه اا  فراات   فيصال إجت  عيل  ررم   فإذا وجلت هذه املعاهر يف مناسبة

، وموعرل اعشرت     وعرل اعرنيب   بلعية وإن هل يصصل بها اع عبل كاا  فال مب ًاأعياد

    (8) واعصربيعاناعبيعة ، وااس صالل ، واعوطين ، واععيل عيل األم ، وجتفس  ، 

برراءة بررآن أو    ب هنئة أو  ضور أوشيء ا أ  باملشاركة يف األعياد اعبلعية ا جيوز و

  (1) كلمة بهذه املناسبة 

: حكم تهنئة الكفار بأعيادهم 

هلر  أعيراده    وأهرل اعك راب   بها   ى اعوثنيني واعشيعة ،  فلون كل بوم هل  أعياد حي

ن ي ترررذون أعيرررادًا زماجتيرررة   ، وكررران املشرررركو  سكعيرررل رأس اعسرررنة واعكريسرررما  

أجتر  برلم امللينرة وهلر       ومكاجتية فأبطلها اعشرل وعروض عنهرا اععيرلين ، وصرح عنر       

 ويوم اعفطرب  يومان يلعبون بهما فصال : )بل أبلعك  ام هري منهما يوم اعنحر 

بررال ابررن اعصرري  : "وأمررا اع هنئررة بشررعائر اعكفررر املت صررة بهرر  فحرررام بااتفرراق ملررل أن   

يهنئه  بأعياده  وصومه  فيصول عيل مبار  وحنوه ، فهذا إن سل  بائلر  مرن اعكفرر    

فهو من احملرمات وهو مبنزعة أن يهنئ  بسروده علصليب بل أعع  إمثًا عنرل ام وأشرل   

 نئة بشرب اخلمر وب ل اعنفس وحنوه" مص ًا من اع ه

وإما كاجتت تهنئة اعكفار بأعياده   رامًا بهذه امللابة ، ألن في  إبررارًا ملرا هر  علير      

من شعائر اعكفر ورصى ب  ، وسواء فعل ذعك  املرة أو تروددًا أو  يراء أو ع رري ذعرك      

وكرذعك  ، -وأشل ذعك أن يصول وسريلة عكسرب  ألجرل دعوتر  إىل ام    –من األسباب 

 حترم إجابة دعوته  بهذه املناسبة  

  

                                                 
أما  فالت اع تري  يف اجلامعات أو مجعيات اع حفيظ وحنوها فهري جرائزة ، ألجتر  وإن وجرل فيهرا األوصراج اعلالثرة         ب1)

 إا أن املناسبة يف كل سنة ت رلد وخت لف فكل سنة حي فل بلفعة غري اعلفعة اعي كرمت ببل عام وهكذا 
ويعررب عرن ذعرك باتبرال سرن         لم  برة املسرل  هلرا ، فرإن املسرل  حيرب اعرنيب        وعيس معنى علم اا  فال بهذه املناسربات عر   ب2)

وتبريل  كل وبت ، وعيس ب تصي  يوم وا ل يكون في  معاهر جوفاء وأشعار يف ادعاء احملبرة ، وبرل جي مرع معهرا توسرل      

د اإلسرالمية مرع صرعف عرام     من شر يف أكلر اعربال  وشر  وخماعفات شرعية ، وع،سف أن اا  فال مبوعل اعنيب  باعنيب 

 يف تطبيق سن   ، وع،علاء دور ظاهر يف إش ال األمة بهذه اعشكليات  
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: ك  صالة اععيلين  

 ليث أم عطية باعت : )أمرجتا أن خنر  اععواتق واحلريض يف اععيرلين يشرهلن    ومن األدعة : 

 ]م فق علي [  (8) اخلري ودعوة املسلمني ، ويع زل احليض املصلى ب

  ك  ما إذا تركها أهل بلل :-

(1) صالة اععيل  وبت:  

   (1) صحيح ذكره املؤعف  احلليث اعذ   ك  ما عو هل يعل  باععيل إا بعل اعزوال :-

:مكان صالة اععيل 

  ك  صالة اععيل يف املساجل:-

     (1) فعل علي إسناده صحيحثالث  اات ، ومكروه ، واس لنى املؤعف 

 احلك  عو تعلدت مجاعات صالة اععيل:-

 ربمها يف ك ابك[إن أ ببت أن ت]

i    تصلي  صالة األصحى وتأخري اعفطر بلياًل 

، عكررن تررلل عليرر  املصرراحل اعشرررعية اعرري   (1) احلررليث اعررذ  ذكررره املؤعررف صررعيف

حتصل ب طبيق ذعك ، فإجت  جتلب إخرا  صلبة اعفطرر ببرل اعصرالة فرإذا أخررت اتسرع       

حية بعرل صرالة اإلمرام فرإذا عررل برادر إىل       اعوبت عإلخرا  ، وكذعك جترلب إىل األصر  

األصررحية ، وألجترر  جتررلب إىل اإلمسررا  يف األصررحى   ررى يأكررل مررن أصررحي   ، فلررو      

 أخرت اعصالة تأذف من عرها 

ii   أكل مترات مترًا يف يوم اعفطر 

                                                 
 واعصول اعلاجتي : أجتها واجبة عينًا ]وهذا مذهب احلنفية واخ يار ابن تيمية[   ب1)

ل فطرر أو أصرحى   ويلل على أول وب ها وأن أفضل  أول اعضحى :  رليث عبرل ام برن بسرر أجتر  خرر  مرع اعنراس يف يروم عير          ب2)

فأجتكر إبطاء اإلمام فصال : إجتا كنا بل فرغنا ساع نا هذه ، وذعك  ني اع سربيح   رواه اعبترار  معلصرًا  زومرًا ، ورواه أبرو      

 داود وابن ماج  ، وصحح  اعنوو  ، واملراد بصوع  : ) ني اع سبيحب أ   ل اعنافلة وذعك بعل ارتفال اعشمس 
 بن املنذر ابن  زم[]صحح  اعبيهصي واخلطابي واب3)
 ]أخرج  ابن أبي شيبة واعنسائي[ ب4)
 أخرج  اعبيهصي واعشافعيب2)
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، وحلرررليث أجترررس يف  (8) صرررحيح  كمرررا يف  رررليث بريرررلة ، وهرررو  ،  هلرررل  اعرررنيب  

لو يرروم اعفطرر   ررى يأكرل مترررات ، ويأكلررهن   ا ي رر اعبترار : )كرران رسرول ام   

 وترًاب  

 واحلكمة من األكل ظاهرة وذعك من أجل حتصيق اإلفطار من أول اعنهار  

iii  : إظهار اعفرح واعسرور واع وسعة على األهل واألواد 

وذعررك باحلررلود اعشرررعية ، فينهررى عررن ااخرر الط يف املالهرري واعررذهاب إىل أمرراكن     

تعهرر فيهرا املنكررات،    د ة واعري ا حي شر  أهلرها أو    اعف نة كبعض اعشواطأ املز

غنيرة  اعلرهو املبراح   ويف ي حيصل فيها فساد وغناء و رمرات، املسر يات اعأو  ضور 

 عن احلرام  

iv     اإلمسا  يف األصحى إن كان سيضحى   ى يصلي عياكل من أصحي 

v  اع بكري  

vi     علرو أ  منهرا مرن    ثرر علري ، طربر  ا    وألع ك رب خطراه ،    املشي إىل مصرلى اععيرل

  ، ويشهل ع  األدعة اععامة   (1) مصال ، عكن   سن ع ريه مبرول طرب 

vii  ، ويلخل يف ذعك : اخلرو  بأ سن هيئة 

ومعلوم شرلة  ، ، عكن  ثبت عن ابن عمر   (1)، اخ لف يف ثبوت  عن  ااغ سال -1

 اعصالة وتوافص  األصول اععامة من  سن اهليئة علمرامع اععامة و، اتباع  علسنة 

ملا يف امل فق علي  من  ليث ابن عمر : )أخرذ عمرر جبرة مرن      عبس أ سن اعلياب:-2

فصال : يا رسول ام ، اب ع هرذه جتمرل بهرا     إس ربق تبال يف اعسوق فأتى رسول ام 

                                                 
 صحح  اعذهيب وابن اعصطان واعسيوطي  ب1)
َعرى  َصرلهى اعلهرُ  َعَلْير ع َوَسرلهَ  َيْترُرُ  إِ      اْبِن ُعَمَر َباَل : َكاَن َرُسروُل اعلهر ع  و سن  اعكمذ  واعسيوطي واألعباجتي ، ويشهل ع   ليث ب2)

  . ب1292َماشعًيا    سن  األعباجتي يف صحيح ابن ماج ) اْعععيلع ، َماشعًيا َوَيْرجعُع
أجتر  كران ي  سرل يروم اععيرل ببرل        بال ابن اعصي  : في   رليلان صرعيفان ، وعكرن ثبرت عرن ابرن عمرر مرع شرلة اتباعر  علسرنة           ب3)

 ائب بن يزيل وهو يف مصنف عبل اعرزاق بسنل صحيح  ، وكذعك صح عن اعس. خروج  اهر
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ا علعيل واعوفلب ، وما أورده املؤعف أخرج  ابن عبل اعرب يف اع مهيل واعبيهصري وغريهمر  

    (8) وهو صعيف 

جتر  يسر حب   أجت  عر  يف ثياب اع كاف  ، واعرراجح : أ يف املع كف  س لنى املؤعف:وا

ألن وبت ااع كاج ين هي ب روب مشس آخر يوم من رمضران ،  ع  اع زين ك ريه ، و

لياب ، وألن توسد اعلياب عريس مرن   يع كف ومع ذعك يلبس أ سن اع وكان اعنيب 

 ثر ااع كاج وعكن عطول اعبصاء  أ

 اع طيب -3

 شروط صحة صالة العيد: 

 ااس يطان    1

 واشكط املذهب أربعني ، وسبق منابشة ذعك يف اجلمعة   اععلد ،  2

إلبام ها عكن إذا أريل تعلد اععيرل يف اعبلرل فيسر أذن اجلهرات      إذن اإلماموا يشكط 

 املت صة  

 :، منهاملا يف اعبتار  ، واع مس أهل اععل   كمًا يف ذعك :   خماعفة اعطريقب 3

 عي يظ املنافصني واعيهود - عيشهل ع  اعطريصان وسكاجتهما  -

 عيزور أبارب  و ر باعفصراء وي فصله   -  إلظهار شعائر اإلسالم -

 عي فاءل ب  ري احلال إىل امل فرة واعرصا -

كمرة ، وععرل احلكر  ت ررلد وخت لرف      وعرو هل ت ربني عنرا احل    وحنن جت بع سنة اعنيب 

 يف كل مرة معنى مناسب  عهر علمرءحبسب  ال اععبل ، ورمبا ت

 مسأعة : هل تشرل خماعفة اعطريق يف اجلمعة  

أجترر   ي إذ هل يرررد عنرر   وهررو صررالة اععيررل : ااب صررار علررى مررا ورد برر  اعررن  راجحاعرر

  خاعف يف اجلمعة أو اعصلوات اخلمس 

  

                                                 
فلذعك عو  ررص املسرل  علرى تفصريل ثروب جليرل عكرل عيرل عكران  سرنًا ، أو ين صري أ سرن مرا عنرله مرن مالبرس ومشرغ                  ب1)

 وحنوذعك مما يلبس  
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  ركع ني ببل اخلطبة 

صرحيح مبرمرول     رليث عمررو برن شرعيب     : ببرل اعصرراءة   سنة اع كبري يف اعصرالة -

   (8) طرب 

  ك  رفع اعيلين مع تكبريات اععيل:-

أما تكبرية اإل رام فريفع بااتفراق ، وأمرا اعرفرع يف اع كربريات اعزوائرل ، فصرل ورد       

، وبل اس لل اإلمام أ ل بعمومر  علرى    (1)  ليث وائل بن  رر ، وهو  ليث  سن

ل وااس سصاء واجلنرائز ألجتهرا داخلرة يف اع كربري ،     مشروعية اعرفع يف تكبريات اععي

وهو تكبري يف  ال اعصيام فاس حب في  اعرفع ، وبل ورد يف ذعرك آثرار عرن اعصرحابة     

  عن عمر وابن  وزيل فيلل على أن علرفع أصاًل 

 اعذكر بني اع كبريات اعزوائل: ورد عرن ابرن مسرعود موبوفرًا علير  بإسرناد  سرن       -

(1)  

واعصرحابة" ، فرإذا سركت     "وعيس يف ذعك شريء مؤبرت عرن اعرنيب      بال ابن تيمية :

 اإلمام فإجت  يذكر ام وحيمله وإا في ابع اإلمام  

 مسأعة : إذا أدر  املأموم إمام  بعل بضاء اع كبري:-

اعصررراءة ، ويسررن اجلهررر بهررا ، واعسررنة أن يصرررأ مبررا ورد ، وممررا ورد اعصررراءة بررر)قب   -

 و)ابكبت اعساعةب 

بعل اعصالة : اخلطبة 

 مسأعة : هل عطب خطب ني أم وا لة  

املررذهب ، وهررو بررول مجهررور اعفصهرراء : أجتهررا خطب رران ألثررر عبيررل ام بررن عبررل ام بررن   

 ع بة 

واعصول اعلاجتي : خطبرة وا رلة ، وهرو ظراهر اعسرنة   وهرذا هرو األبررب ، واخ راره ابرن           

يهرا يف اعصرحيحني وغريهمرا    عليمني   بال ر   ام : "ومرن جتعرر يف اعسرنة امل فرق عل    

                                                 
 صحح  أ ل بن  نبل وابن املليين واعبيهصي واعبتار  ، وععله  صححوه مبرمول طرب  ب1)

 أخرج  أ ل وأبو داود بإسناد  سن  ب2)
   اعطرباجتي واعبيهصي بإسناد  سن  أخرج ب3)
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هل عطب إا خطبة وا لة ، عكنر  بعرل أن أجتهرى اخلطبرة األوىل      تبني ع  أن اعنيب 

توج  إىل اعنساء ووععهن ، فرإن جعلنرا هرذا أصراًل يف مشرروعية اخلطبر ني فمح مرل        

 (8) مع أجت  ا يصح ، ألجت  جتزل إىل اعنساء وخطبهن ععلم وصول اخلطبة إعيهن"

ملذهب بأجت  بول تابعي وعريس حبررة   واألمرر يف هرذه واسرع وا سريما       وجياب عن أثر ا

 مع جريان عمل اعناس باخلطب ني  

: أجتررر  يف  حهرررا باحلمرررل ، -خالفرررًا علمرررذهب–اعرررراجح  مب يسررر ف ح اخلطبررر ني  -

واخ رراره ابررن تيميررة ، بررال ابررن اعصرري : "وكرران يف رر ح خطبرر  كلررها باحلمررل م ، وهل  

 جت  كان يف  ح خطبي اععيلين باع كبري" حيفظ عن  يف  ليث وا ل أ

ذكررر املؤعررف اسرر حباب ذكررر أ كررام زكرراة اعفطررر يف    موصررول خطبررة اععيررل: -

خطبررة اععيررل اعفطررر ، وهررذا هل تررلل عليرر  اعسررنة ، وهررو غررري مناسررب ألن وب هررا بررل     

 اجت هى 

وأما  ك  اخلطبة فاألظهر : وجوب إبامة اخلطبرة علرى اإلمرام عرئال ينصررج مجيرع       

  بال موععة ، وأما املأمومني فحضورها واس ماعها سنة ملا ذكره املؤعف  املسلمني

  ك  اع نفل ببل اعصالة وبعلها:-

هل يلبت سنة علعيل ببلها وا بعلها ، وعكن تس حب حتية املسرل إذا كاجترت صرالة   

اععيررل يف اجلوامررع ومصررليات اععيررل املسرررورة املتصصررة علصررالة ، ألن هلررا أ كرررام        

 املساجل 

 من فات   صالة اععيل أو بعضها :  ك -

، ويشهل هلذا اععمومات : )من جترام عرن صرالة أو جتسريها فليصرلها       (1) أثر أجتس صعيف 

  (1) إذا ذكرهاب

 سنية اع كبري يف اععيلين : 

                                                 
  2/191اعشرح املم ع  ب1)
 أخرج  ابن أبي شيبة واعبيهصي ب2)
ومررذهب احلنفيررة واملاعكيررة،  واخ ررار ه شرريد اإلسررالم وابررن علرريمني : أجترر  ا يشرررل بضررالها ملررن فات رر  ي ألجتهررا صررالة ذات      ب3)

 ة اج مال معني وخطبة فال تشرل إا على هذا اعوج  كصالة اجلمع

 اع كبري املطلق )من غروب مشس آخر يوم من رمضانب إىل صالة اععيل  عيل اعفطر 

 اع كبري املطلق )من دخول عشر ذ  احلرة إىل صالة اععيلب عيل األصحى 

 :)من فرر عرفة إىل عصر آخر يوم من اع شريقبرم ع ري احمل   اع كبري املصيل    

 )من ظهر يوم اعنحر إىل عصر آخر يوم من اع شريقبعلمحرم:         
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واألبرب : مشروعية اع كبري املطلق يف أيام اع شريق ، فيس مر اع كبري املطلق من أول 

واذكروا ام يف أيام غروب مشس يوم اعلاعث عشر ، عصوع  تعاىل :  ذ  احلرة إىل

 : )أيام اع شريق أيام أكل وشرب وذكر مب  ، وبوع   معلودات 

: ك  اع هنئة باععيل  

َ َصرْوا َيرْوَم   اعلهر ع َصرلهى اعلهرُ  َعَلْير ع َوَسرلهَ  ِإَذا اععْ      فعن ُجَبْيرِر ْبرِن جُتَفْيررا َبراَل : َكراَن َأْصرَحاُب َرُسرولِ       

  . إسناده  سن : َيصعوُل َبْعُضُهْ  ععَبْعضا : َتَصبََّل اعلهُ  معنَّا َومعْنك   بال احلافظ اْعععيلع

    "اعرَُّجل ععلرَُّجِل َيْوَم اْعععيلع : َتَصبََّل اعلهُ  معنَّا َومعْنك َوا َبْأَس َأْن َيصعوَل"وَباَل اإلمام َأْ َمُل: 

بعرل   ر ر  ام تعراىل : مرا  كرر  املصرافحة ، واملعاجتصرة واع هنئرة       ن عليمني اعشيد ابوسئرل 

هرذه األشرياء ا برأس بهرا ي ألن اعنراس ا ي ترذوجتها علرى سربيل         "  : فأجراب   صرالة اععيرل    

واع صرب إىل ام عز وجل ، وإما ي تذوجتها على سبيل اععادة ، واإلكرام واا كام  اع عبل

  .(8) اعشرل باعنهي عنها فإن األصل فيها اإلبا ة"ومادامت عادة هل يرد  ،

  ك  اع عريف عشية عرفة باألمصار :-

وهررو ااج مررال يف املسرراجل يرروم عرفررة عشررية   ررى ت رررب اعشررمس علررذكر واعررلعاء كمررا 

يفعلرر  أهررل عرفررة ، وهررو جررائز علررى املررذهب ، واعررراجح : أن بصررل ااج مررال واع عريررف       

ل علرى اعررذكر يف وبررت معررني علرى  ررال معينررة عبررادة ،   بلعرة غررري مشرررول ، ألن ااج مررا 

 وا على أ ل من أصحاب    واععبادة األصل فيها أجتها توبيفية وهل جييء هذا عن اعنيب 

 

                                                 
 214-16/243 مول ف اوف ابن عليمني" )ب1)
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 تعريف اعكسوج واخلسوج:-

 األبرب يف اع عريف: احنراب صوء اعشمس أو اعصمر بسبب غري مع اد 

 ع  سببان : سبب  صول اعكسوج:-

وهو ختويف اععباد عكي يرجعوا إىل ام إذا تركوا أمرره وفعلروا جتهير      سبب شرعي : ب1

ويف  ليث أبي بكرة مرفوعًا :  وما جترسل باآليات إا ختويفًا ، كما بال تعاىل : 

)إن اعشمس واعصمرر آي ران مرن آيرات ام ا ينكسرفان ملروت أ رل ، وعكرن ام تعراىل          

وج بهمرا عبررادهب ]رواه اعبترار [ ، وجهرة اع تويررف بر  : أجتر  ي ررري مرن  اعرة اعكررون        عر 

فيكررون آيررة مررن آيررات ام ، وأجترر  مبنزعررة اإلجتررذار عوبررول اععصوبررة ، وأجترر  يررذكر بصيررام 

اآليرات،   وخسرف اعصمرر   اعساعة فرإن هرذا مرن عالمرات اعسراعة كمرا برال تعراىل :         

ة واعذكر وااس  فار واعصلبة ، وكان اعنيب مبا يزيل  من اعصال عذعك أمر اعنيب 

       يه   باععواهر اعكوجتية وحيث اعناس علرى احلرذر منهرا وأن يرلعوا ام أن يسرلموا

إذا كران يروم    من شرها ، ويسأعوه مرن خريهرا ، باعرت عائشرة : "كران رسرول ام       

عنر    اعريح واع ي  عرج ذعك يف وجه  ، وأببل وأدبر ، فإذا مطرت سر ب  وذهب ذعرك 

 ، باعت عائشة: فسأع   ، فصال : )إجتي خشيت أن يكون عذابًا سلط على أميب 

فكما بال ابن اعصي  : "فأما سبب كسوج اعشمس فهو توسط  اعسبب اعكوجتيوأما  (1

، وأمررا سرربب خسرروج اعصمررر فهررو  -األرض–اعصمررر بررني جرررم اعشررمس وبررني أبصررارجتا  

عرًا مرن اك سراب اعنرور مررن     توسرط األرض بينر  وبرني اعشرمس   رى يصرري اعصمرر ممنو       

 اعشمس" 

 أدعة مشروعية صالة اعكسوج :-

  

  ك  صالة اعكسوج :-

 صفة أداء صالة اعكسوج :-
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 اس حباب اعنلاء هلا بر )اعصالة جامعةب كما يف اعبتار  -

 وبت صالة اعكسوج ، و ك  بضائها:-

: صفة صالة اعكسوج 

 ركع ني :-

اب اع سل ، واعرواية اعلاجتية عنل احلنابلة : ا يشرل اع سرل ، وهرذا   ذكر املؤعف : اس حب

فررزل إىل اعصررالة   ررى أدر  بردائرر  ، وأمررر برراعفزل إىل اعصررالة ،   اعررراجح ي ألن اعررنيب 

 فعاهر هذا علم اس حباب اع سل 

 اجلهر باعصراءة :-

صرام بيامرًا   تطويل اعصراءة واعركول وما بعله ، ففي اعبتار  من  ليث ابن عبراس: )ف -

 طوياًل بلر حنو سورة اعبصرةب

 اعصراءة بعل اعركول األول يف كل ركعة:-

 اعسنة أن تكون ركع ني بركوعني وسرودين :-

 اع لر  يف اع طويل ، فال يزال يصصر من اع طويل   ى آخر سرود :-

عنرل  –ععاهر  ليث جابر –خالفًا علمذهب –اعسنة : إطاعة ااع لال بعل اعركول اعلاجتي 

 : )ث  ركع فأطال ، ث  رفع فأطال ث  سرل  ب -مسل 

  ك  اخلطبة يف صالة اعكسوج :-

 واألبرب : مشروعية املوععة مبا يناسب احلال وا يطيل فيها ، علبوت ذعرك عرن اعرنيب    

 ررل ام وأثنررى عليرر  ثرر  بررال :   ب ]م فررق   ، باعررت أمسرراء : )فلمررا اجتصرررج رسررول ام  

 تيمية واعشوكاجتي  علي [ ، واخ ار هذا ابن 

 احلك  فيما عو جتلى اعكسوج يف أثناء اعصالة :-

 احلك  فيما إذا غابت اعشمس كاسفة ، أو طلعت اعشمس واعصمر خاسف:-

 كاعزعزال واعرباكني واعصواعق:  ك  اعصالة حبصول اآليات-

فعرل ابرن عبراس صرحيح ]صرحح  اعبيهصري يف اعسرنن[ ، واألبررب : عرلم مشرروعية صررالة           

باعصفة املذكورة إا يف كسوج اعشرمس وخسروج اعصمرر ، وأمرا غريهرا مرن        اعكسوج
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مع  صول بعضها يف  اآليات فال تشرل هذه اعصالة اخلاصة ععلم ثبوت ذعك عن اعنيب 

إذا  زب   عهله ، وعكن يشرل فيها اعصالة تطوعًا مطلصًا واعذكر واعلعاء فإن اعنيب 

 أمر فزل إىل اعصالة   

 اعركوعات عن ركوعني يف كل ركعة: ك  اعزيادة يف -

برررال اعبترررار  : أصرررح اعروايرررات عنرررل  يف صرررالة اعكسررروج أربرررع ركوعرررات يف أربرررع         

سرلات"، وهذا اعراجح ألن هذا علير  أكلرر اعروايرات ، وألن اعكسروج هل يصرع يف عهرل       

 إا مرة وا لة ف عني اعكجيح  اعنيب 

 ول من اعركعة  ك  اعركول اعلاجتي ، و ك  من جاء بعل اعركول األ-

 احلك  فيما إذا اج مع صالة اعكسوج مع غريها من اعصلوات فأيهما يصلم -

 اعوبت املع اد عكسوج اعشمس واعصمر:-

، واعصمررر ا  -وهررو آخررر اعشررهر –اعررراجح : أن اعشررمس ا تكسررف إا وبررت ااس سرررار   

مرا جررت   ، وهرذه سرنة ام يف اعكرون ك   -وهو اعلياعي اعبريض  –عسف إا وبت اإلبلار 

برر  اععررادة ، بررال شرريد اإلسررالم : "اخلسرروج واعكسرروج هلمررا أوبررات مصررلرة كمررا عطلررول     

 اهلالل وبت مصلر  "  

  ك  اععل  باخلسوج واعكسوج ببل  لوث :-

جائز ، وهو عل  يلر  باحلساب ويعلم  أهل اعفلك، بال ابن تيمية : "وأما اععل  باععرادة يف  

جرياجتهما ، وعيس خرب احلاسرب برذعك مرن علر      اعكسوج واخلسوج فإما يعرج حبساب 

اع يررب "  وا ينب رري علمنررا بررذعك أن يهررون مررن اعفررزل إىل اعصررالة وااسرر  فار واع وبررة فررإن        

 اعسبب اعشرعي وهو اع تويف باق وعو عل  ب  ببل  لوث   
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 تعريف ااس سصاء:-

  عواردة يف اعشرل :صفات ااس سصاء ا-

 ورد ااس سصاء بأكلر من صورة :

 ااس سصاء باعصالة املشروعية  -1

 ااس سصاء يوم اجلمعة على املنرب يف أثناء اخلطبة -2

 ااس سصاء باعلعاء اجملرد يف اعسرود وعلى كل األ وال-3

سرصي  يس سصي عنل أ رار اعزيرت بائمرًا يرلعو ، يس     حلليث عمري : )أجت  رأف اعرسول 

   (8) رافعًا كفي  ا جياوز بهما رأس  مصبل بباطن كفي  إىل وجه ب

 اعسبب اعذ  يشرل ع  ااس سصاء:-

  

 كوجتها مجاعة  -

  ك  صالة ااس سصاء :-

 كوجتها يف صحراء -

 صفة صالة ااس سصاء:-

 وب ها :-

نراس يومرًا عرجرون فير ب ،     حتليل يوم علترو  عالس سصاء حلرليث عائشرة : )ووعرل اع   -

 وينب ي ااه مام بعهور اإلعالن علناس عرب اعوسائل اإلعالمية يف هذا اععصر  

 : يس حسن تربيمها يف اعك اب[ آداب اخلرو  إىل ااس سصاء[ 

  ك  اع وسل باعصاحلني:-

ء املشرول اع وسل بلعائه  ، وأما اع وسل بذواته  فال جيوز ، ويلل هلذا توسل عمر برلعا 

 اععباس رصي ام عن  ]كما يف اعبتار [ 

                                                 
 أ ل وأبو داود وصحح  احلاك  واعذهيب   ب1)
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  ك  خرو  أهل اعذمة عالس سصاء:-

 مسأعة : أيهما يصلم اخلطبة أم اعصالة  -

املذهب : تصلي  اعصالة ببل اخلطبة ، واس لعوا : حبليث ابرن عبراس : )وصرلى ركعر ني     

 كما يصلي يف اععيلب 

، حلرليث عائشرة : )فترر  رسرول      واعرواية اعلاجتية : اس حباب تصلي  اخلطبة ببل اعصرالة 

 ني بل  اجب اعشمس فصل على املنرب فكرب ، ث  أببل على اعنراس فنرزل فصرلى     ام 

 [  (8) ركع نيب ]وهو صحيح

وأظهر األدعة وأبواها تصلي  اخلطبة ببل اعصالة ، وهي أشب  باملوععرة واع رذكري ، وهل   

 ، وععل األمر يف هذا واسع  يل زمها اعنيب 

 خلطبة :صفة ا-

 اس حباب رفع اعيلين يف اعلعاء يف اخلطبة وبعلها :-

 واملراد بصوع  يف صحيح مسل : )فأشار بعهورهما حنو اعسماءب شلة املباع ة يف اعرفع 

 اعلعاء اعوارد يف ااس سصاء ومعناه  -

 واعلعاء سرًا  حتويل اعرداء بعل اخلطبة-

 احلك  فيما عو سصوا ببل خروجه  :-

 عصالة ااس سصاء :   ك  اعنلاء-

وهذا اعذ  جت  علي  اإلمام أ ل  -خالفًا علمذهب–اعراجح : علم مشروعية اعنلاء هلا 

واخ اره ابن تيمية ، فال ينادف ا علعيل وا عالس سصاء ، وبياسرها علرى اعكسروج فاسرل     

 ااع بار 

 هل يشكط إذن اإلمام  -

 آداب جتزول املطر : 

                                                 
 رواه أبو داود واعبيهصي وصحح  اعذهيب وابن اعسكن كما ذكر ابن  رر  ب1)
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ه اعنعمة  كصوع  : مطرجترا بفضرل ام ور  ر  ، واعلره      اعلعاء واعشكر م على هذ-1

صبيًا جتافعًا  ويس حب اعلعاء فإجت  موصع تنزل اعر ة احلسية واملعنويرة   كمرا عنرل أبري     

 داود )ثن ان ا تردان : اعلعاء عنل اعنلاء ، ووبت املطرب ] سن  األعباجتي[ 

 ر اع عرض علمطر و سر اعلوب واعشماق عن اعرأس عيصيب املط-2

 احلك  فيما عو زادت املياه وخيف اعضرر منها :-
 

 
  

 
 
 
 

 واهلل نسأل أن يوفق اجلميع ملا حيب ويرضى
 وأن يرزقنا علمًا نافعًا وعماًل صاحلًا وأن جيعلنا مباركني أينما كنا .
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 معنى اجلنائز :-

 ااس علاد عآلخرة:-

وع نعررر جتفررس مررا لاد عآلخرررة اعرري هرري دار اعبصرراء بررال تعرراىل :  ينب رري علمسررل  ااسرر ع

على برب وبال: "يا إخواجتي مللرل هرذا فأعرلوا" ]ابرن ماجر        ، ووبف اعنيب  بلمت ع ل

واع وبرررة بفعرررل األوامرررر واج نررراب املعاصررري   ويكرررون ااسررر علاد علمررروت   بسرررنل  سرررن[

: )من عا   ن اخلامتة بال لى  سواععمل اعصاحل ع  أثر ع، (8) واخلرو  من املعاهل 

 ب على شيء مات علي  ، ومن مات على شيء بعث علي 

 اس حباب اإلكلار من ذكر املوت -

إجتررا فصررل أثنررى ام علررى بعررض أجتبيائرر  بصوعرر  :       يسرر حب اإلكلررار مررن ذكررر املرروت     

، (1) )أكلرروا مرن ذكرر هرادم اعلرذاتب     :  وبرال   ذكررف اعرلار   أخلصناه  هاعصرة 

ن أكلرر مرن ذكرر املروت أكررم برلالث : اعنشراط يف اععبرادة ،         "ملف : وبال بعض اعس

 " وتعريل اع وبة ، واعرصا باعصليل

وينب ي أن ترذكر املروت علرى  رال ، وعنرل فعلنرا علطاعرة وخنشرى أن تكرون هري آخرر            

: )اذكرر   عبادتنا ، وكذا عنل همنا باملعصية وخنشى أن يصبضنا ام عليها ، برال  

فررإن اعرجررل إذا ذكررر املرروت يف صررالت  حلررر  أن حيسررن صررالت      املرروت يف صررالتك ،  

                                                 
هل يفعرل ذعرك ا هرون وأصرحاب  ،      بال شيد اإلسالم : "وا يس حب علرجرل أن حيفرر برربه ببرل أن  روت فرإن اعرنيب        ب1)

 واععبل ا يلر  أين  وت ، وإذا كان مصصود اعرجل ااس علاد علموت فهذا يكون من اععمل اعصاحل" 

واس حسن اإلمام أ ل ااس علاد باعكفن حلل أو أثر عبادة حلليث سهل بن سرعل يف بصرة اعرجرل اعرذ  اسر وهب مرن       

ون كفين فكاجتت كفن " رواه اعبترار  ، وبروب   بردت  وبال : "وام إجتي ما سأع   ألعبسها ، وإما سأع   ع ك اعنيب 

 فل  ينكر علي    علي  : باب من اس عل اعكفن يف زمن اعنيب 
 ]اعكمذ ، وابن ماج    وهو صحيح بشواهله ، و سن  اعكمذ [ب2)
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وصل صالة رجل ا يعن أجتر  يصرلي صرالة غريهراب وبرال: )إذا بمرت إىل صرالتك فصرل         

 ]كالهما يف اعسلسلة اعصحيحة[صل صالة مودلب 

ب  ة ، بال ابن عبرل اعررب : "وأمجرع اعنراس علرى أن      فرأة ويأتي  وي ذكر اععبل أن املوت

   سن معلوم وا وبت معلوم وا سبب معلوم " بل   ى احليوان على ذعكاملوت عيس ع  

 املوت : مفاربة اعروح اجلسل املراد باملوت : -

وعيس املوت بإفناء وإعلام ، وإما هو اجت صال وت ري  رال ، وفنراء علرسرل دون اعرروح إا     

 ما اس لين من عرب اعذجتب 

  عرررن اعشررركوف ، واعلرررواب يف يكرررره ، مرررا هل ي لبررر  ألجتررر  يكجررر   كررر  األجترررني :-

املصررائب معلررق علررى اعصرررب عليهررا ، وجيرروز اع ررأهل ، وشرركوف األهل مررا دام أجترر  راض    

 يف  ليث عائشة : )بل أجتا وارأساهب اعبتار   بصضاء ام ا يع رب جزعًا عصوع  

  ك  متين امليت :-

ملروت عضرر   األصل : أجت  مكروه علنهي عن  حلرليث أجترس مرفوعرًا: )ا ير مني أ رلك  ا     

أصاب  ، فإن كان ا بل فاعاًل فليصل : اعله  أ يين ما كاجتت احلياة خرريًا عري وتروفين    

 إذا كاجتت اعوفاة خريًا عي ب ]م فق علي [ 

 ويس لنى من ذعك :

إذا خشي اعف نة على جتفس  عصوع  تعاىل عن مري  : )يا عي ين مت ببرل هرذا ب وعصوعر     -أ

 إعيك غري مف ونب ]ت وصحح [ : )وإذا أردت بصوم ف نة فاببضين 

سررؤال اعشررهادة حلررليث سررهل بررن  نيررف مرفوعررًا: )مررن سررأل ام تعرراىل اعشررهادة    -ب

 بصلق بل   ام منازل اعشهلاء وإن مات على فراش ب مسل 

:  أ كام اع لاو 

 األصل يف  ك  اع لاو  : -

 واألبرب : أن يصال : اع لاو  ا علو من أ وال:

غلررب علررى اععررن جتفعرر  مررع ا  مررال اهلررال  بعلمرر  : فهررذا واجررب         األوىل : مررا علرر  أو  

 كاعسرطان املوصعي إذا بطع شفي املريض بإذن ام 
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اعلاجتي : ما عل  أو غلب على اععن جتفع  وعريس هنرا  هرال   صرق بككر  : فاع رلاو        

 أفضل ع،مر ب   

 اعلاعلة : أن حي مل جتفع  وعلم  : فكك  أفضل 

يررلخلون اجلنررة ب ررري  سرراب وا : ))سرربعون أعفررًا مرن أمرري   حلرليث ابررن عبرراس مرفوعرراً 

 بب عذاب  وذكر منه  : وا يك وون وعلى ربه  ي وكلون

بررال يف تيسررري اععزيررز احلميررل : "أمررا جتفررس مباشرررة األسررباب واع ررلاو  علررى وجرر  ا          

كراهة في  ف ري بادح يف اع وكل فال يكون تركر  مشرروعًا كمرا يف اعصرحيحني :     

م من داء إا أجترزل عر  شرفاءبب ، وعرن أسرامة برن شرريك برال : كنرت عنرل           ))ما أجتزل ا

فصرال : جتعر  يرا عبراد ام ، ترلاووا فرإن ام عرز وجرل هل يضرع داًء إا وصرع عر              اعنيب 

 شفاء" رواه أ ل"

فرررال ينرررايف اع وكرررل اع رررلاو  ، كمرررا ا ينافيررر  دفرررع اجلرررول واععطرررش واحلرررر واعرررربد   

صة اع و يل إا مبباشرة األسباب اعي جتصبها ام مص ضريات  بأصلادها ، بل ا ت    صي

 ملسبباتها بلرًا وشرعًا  

ومررع اخترراذ األسررباب املبا ررة فررإن اإلجتسرران يعلررق رجرراءه بررام ا برراملتلوق وا يصرروة اععبررل 

واملس شررفى    فررإن تعليررق اعرجرراء ب ررري ام شررر  ، وهلررذا بيررل : ااع فررات إىل األسررباب   

، و ررو األسررباب أن تكررون أسرربابًا جتصرر  يف اععصررل ، واعصررلح يف     شررر  يف اع و يررل  

 األسباب يف اعكلية بلح يف اعشرل ]ابن تيمية[  

 ا علو :  ك  اع لاو  باحملرم :-

 أن يكون همر : فهو  رم عنل اجلمهور :-

 عآلية : )رجس من عمل اعشيطان فاج نبوهب

عررن اخلمررر وأجترر  يصررنعها  يب وملررا يف مسررل  مررن  ررليث طررارق بررن سررويل ملررا سررأل اعررن  

 عللواء فصال : إجت  عيس بلواء ، وعكن  داء 
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 وحلليث : )إن ام أجتزل اعلاء واعلواء وجعل عكرل داء دواء ف رلاووا وا ترلاووا حبررامب    

(8)    

 أن يكون مبحرم غري اخلمر :-

 وهو ا جيوز ععموم األدعة إا بشرطني :

 أن ا جيل مبا ًا بعل اعبحث  -1

 ضطر إىل ذعك أن ي-2

يف األمرراض  وأن يكون دواء ي لب على اععن جتفعر  ]عريس كاملوسريصى اعري يعرا  بهرا       

 ظنًا منه  أجتها كذعك[ اعنفسية 

 اع لاو  بأبوال اإلبل:-

 جائز حلليث اععرجتيني 

   و ل  بأ  شيء ثبت باع رربة واععل  اعطيب جتفع  األصل جواز اع لاو 

 طبيب كافر : ل ك  اععال  عن-

 برب : اجلواز بشرطني :األ

 احلاجة إعي   -1

اس أجر ابن أربط عيكرون دعرياًل عر  مرن مكرة       أن يؤمن على عمل  ، ألن اعنيب -2

   ]اعبتار [ إىل امللينة وهو مشر 

 تلاو  اعرجل عنل املرأة ، واملرأة عنل اعرجل:احلك  يف -

ير ، وسررلًا ن  رراذملررا فيرر  مرر، ومررن ذعررك كشررف املمرصررة علررى اعرجررل ،  حيرررم ذعررك 

عذريعررة اعف نررة ، واعواجررب عررال  ااخرر الط احلاصررل يف املس شررفيات ، وفصررل اعرجررال  

 عن اعنساء    

                                                 

أبرو داود وهرو  سرن[  وأمرا إذا خلرط اعرلواء بشريء مسركر واسر حال املسركر وهل يبرق عر  أثرر جراز اع رلاو  بر  ]ابررن                 ]ب1)

 تيمية[ 
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وجيوز علحاجة مع علم وجود طبيب من جنس املريض وي تذ األسباب اعي متنرع اعف نرة   

كعررلم اخللرروة علمرررأة املريضررة ، وأن ا يكشررف إا موصررع احلاجررة ، فمررا  رررم سررلًا  

 علحاجة  يباحعلذريعة 

 أ كام عيادة املريض : 

 : (8) سنية اععيادة-

: املراد بر  املررض اعرذ  حيبسر  عرن اخلررو  مرع اعنراس         اعذ  يعاد ألجل  صابط املرض 

، فأما إذا كان ا حيبسر  فإجتر  ا حي را  إىل    فيكون يف املس شفى أو  بوسًا يف بي  

 ابن عليمني[ باع  ]عيادة ألجت  يشهل اعناس ويشهلوجت    

وجيوز عيادة اعكفار واملب لعة رجاء دعوته  وكسب بلروبه  ألجرل اهللايرة كمرا عراد      

اع الم اعيهود  فعرض علي  اإلسالم ، وكما عاد عم  أبا طاعب وعرض علي   اعنيب 

 اإلسالم 

: آداب عيادة املريض 

 اعسؤال عن  ال املريض :-1

، وكان يرلجتو مرن املرريض    يعود من مرض من أصحاب   بال ابن اعصي  : "كان اعنيب 

وجيلررس عنررل رأسرر  ويسررأع  عررن  اعرر  فيصررول كيررف جتررل  وذكررر أجترر  كرران يسررأل     

املريض عما يش هي  فيصول هل تش هي شيئًا فإذا اش هى شيئًا وعل  أجت  ا يضره أمر عر   

 ب " 

 : "وي ب"   وبول املؤعف:

 ظواهر احلال" وبال ابن مفلح : "وي وج  اخ الف  باخ الج اعناس واععمل باعصرائن و

                                                 
 وهي مشروعة باإلمجال  ب1)

هريرة : " ق على املسل  مخس : عيادة املريض" م فرق علير    وهنا  بعض اعنصوص تلل على تأكيل ذعك كحليث أبي 

 ، ويف  ليث اعرباء : )أمرجتا رسول ام بسبع وذكر منها : عيادة املريضب رواه اعبتار  ومسل   

: )مرن عراد    وبل ورد يف فضلها أ اديث: منها : )إن املسل  إذا عاد أخاه املسل  هل يزل يف خرفة اجلنة ب مسل  ، وبوع  

 ضًا جتاداه مناد من اعسماء : طبت وطاب ممشا  وتبوأت من اجلنة منزًاب ]اعكمذ  و سن [ مري
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فإذا كان املريض يس أجتس باعزائر أو يشق علي  علم رلي   كرل يروم شررعت املواصرلة     

مرع املرريض   ، ومرلة اجللسرة   اععيادةوبت وكذعك  ما هل تكن برينة على علم اعرغبة  

  واألرفق ب ت بع األجتسب علمريض 

 تسلية املريض :-2

 حيب اعفأل وهو اعكلمة اعطيبة  كصوع  : )ا بأس طهور إن شاء امباعبتار   وكان

وأما تنفيس  يف األجل فورد  ليث : )إذا دخل   على املريض فنفسروا عر  يف األجرل فرإن     

ذعررك ا يرررد شرريئًا وهررو يطيررب جتفررس املررريضب ]ابررن ماجرر  وهررو صررعيف جررلًا كمررا بررال   

 اعنوو  وابن  رر[ 

 اعلعاء ع  باعشفاء :-3

: )مرن اسر طال   برال يف اعربيرة   ي فإن اعنيب ويف اعربية فضل ا يف أدعية اعربية ، ]كم

 فليفعلب ، وينب ي أن حيرص على فعلها األخيار يف زيارته  علمرصى أن ينفع أخاه 

: )مرن عراد مريضرًا هل حيضرره أجلر  فصرال عنرله سربع مررات : أسرأل ام           ورد وكذعك 

   (8) اعععي  رب اععر  اعععي  أن يشفيك إا عافاه ام من ذعكب 

 املريض باع وبة : تذكري-4

واع ذكري مشرول كرل وبرت ، وت أكرل يف ملرل  رال املرريض وعرو هل يكرن خموفرًا ،          

 مع اعيهود   واس  الل هذا اععرج عللعوة كما فعل اعنيب 

 تذكريه باعوصية :-2

 وهذا يف اع ربعات ، وأما يف احلصوق اعي ع  أو علي  وهل تكن موثصة فواجب  

: تأكيرل ا حتليررل ، أ  ا ينب ري علير  أن  رر زمران وعررو      وذكرر اعليلر ني يف احلرليث    

إذا ت ريت احلصروق بسرلادها   كان بلياًل إا ووصي   مك وبة ، وكذعك جيلد وصي   

  أو زيادتها

  

  تعاهل احملضر ببل  لص  -1
                                                 

 عسعل كذعك   ]أ ل وأبو داود واعكمذ  و سن [  ويلعى علمريض ثالثًا باعشفاء كما دعا اعنيب   ب1)

 



 

 

 مدونة فقه الصالة  111
 

 تلصني احمل ضر اعشهادة -2

سرلمة : )إذا  ضرر  امليررت أو   أن يرلعو عر  وا يصرول إا خرريًا   كمررا يف  رليث أم      -3

 املريض فصوعوا خريًا فإن املالئكة يؤمنون على ما تصوعونب ]مسل [ 

 براءة سورة )يسب -4

احلررليث خم لررف يف صررح   ، وذهررب مجررع مررن احملررلثني إىل صررعف  بررال اعررلاربطين :  

هذا  ليث صعيف اإلسناد ،  هول املنت ، وا يصح يف اعباب  ليث " ، و سن  ابرن  

 باز 

وأمرا مرا ذكرره املؤعرف مرن اسر حباب اعفاحترة ، فاععبرادات توبيفيرة ، وهل يررد ذعرك ،            

 وااس حباب  ك  شرعي حي ا  إىل دعيل ، فال يس حب ذعك 

 توجيه  إىل اعصبلة  -2

وبال مجرع مرن أهرل اععلر  مرن اعسرلف واخللرف بعرلم اسر حباب  ، وهل يصرح يف املسرأعة            

عف وهو دعيل عرام ، وععرل األبررب أن املرراد بر        ليث خاص ، وورد فيها ما ذكره املؤ

 يف أثناء اعلفن   

 

: )إن  : شررتوص اعبصررر كمررا بررال اعررنيب فمنهررا وتاملررأمررا اععالمررات اعرري تررلل علررى 

اعررروح إذا برربض تبعرر  اعبصرررب ، ارخترراء اعفررك اعسررفلي ا رخترراء األعضرراء عمومررًا ،          

 جتبضات  ، وي أكل من ذعك عرب األجهزة اعطبية   وسكون اعصلب وتوبف

 ومما يس حب فعل  :

 ت ميض  -1

 شل حليي  وتليني مفاصل  -2

 وما ذكره املؤعف من "خلع ثياب " : يصال : إن املشرول جتريله ببل ت سيل   

 سكه بلوب  -3

 تلصيررل بطنرر  عررئال ينرر فد ، وعرريس فيرر  سررنة ماصررية ، وإمررا فيرر  هررذه اععلررة ، وإن     -4

 ا  ي  إىل تأخري دفن  وصع يف ثالجة يف عصرجتا فال حيصل اجت فاخ 
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إسرررال جتهيزه عررر: )أسرررعوا باجلنازةب،وأمررا مررا ذكررره املؤعررف مررن  ررليث فهررو          -2

 صعيف 

 إعالم اعناس مبوت  ألجل  ضور اعصالة علي  -6

:  اعنراشي يف اعيوم اعذ  مات في ب ]اعبتار [ : أ  أخربه  مبوت ،ومللر   )جتعى اعنيب 

اإلخبار بوفات  عرب رسائل اجلوال أو حنو ذعك عيشرهل اعنراس اعصرالة علير  ، وهرذا هرو       

عنر  فهرو اإلعرالن هررب املروت       اعنعي املشرول ، وأما اعنعري املرذموم اعرذ  جتهرى اعرنيب      

علررى أبررواب اعررلور واألسررواق وإعالجترر  يف وسررائل اإلعررالم و ختصرري  خطررب علرمعررة        

ا حيصل في  من تهيي  اعناس علبكراء ، ملرا ثبرت عرن     عذكر  اسن امليت بعل موت  وم

   (8) ينهى عن اعنعيب  ذيفة : )إجتي مسعت رسول ام 

 اإلسرال بإجتفاذ وصي   ، وأما تنفيذ وصي   اعواجبة فواجب  -7

 اإلسرال يف بضاء دين   -3

  ك  تصبيل امليت  -

بن مضعون ]رواه اعكمذ  ببل علمان  جيوز تصبيل  ممن يباح ع   ال احلياة ألن اعنيب 

 كما يف اعبتار   ابن  إبراهي  ، وببل أبو بكر اعنيب  و سن  األعباجتي[ ، وببل 

 : أحكام جتهيز امليت 

  ك  ت سيل امليت وتكفين   -

  ك  اعصالة على امليت ودفن  -

  ك   ل امليت واتباع  -

 : أ كام ت سيل امليت 

 ل أجرة على غسل    ك  أخذ اع اس-

 األوىل باع  سيل :-

                                                 
َثالُث َ اات  : األعوَعى ِإْعالُم اأَلْهِل َواأَلْصَحابع َوَأْهِل  ُموِل اأَلَ ادعيثعَباَل اعْبُن اْعَعَربعِي : ُيْؤَخُذ معْن َمْر،  اعكمذ  و سن  هو وابن  رر ب1)

   َفَهَذا ُيَحرَُّمَذععَك  ُتْكَرُه ، اعلَّاععَلةع : اإِلْعالُم بعَنْولا آَخَر َكاعِنَياَ ةع َوجَتْحِو َفَهَذا ُسنٌَّة ، اعلَّاجتعَيةع : َدْعَوةع اْعَحْفِل ععْلُمَفاَخَرةع َفَهذعهع اعصَّالِح
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 اعصفات املس حبة يف امل سل  -

 األوىل ب سل اعذكر:-

 األوىل ب سل األجتلى:-

واألبرررب : أن األوىل باع  سرريل اعوصرري ثرر  ي رروىل غسررل  مررن كرران أعرررج اعنرراس بسررنة   

وا  من آل بي ر  ،  ا سيما إذا كان من أهل  وأبارب  ألن اعذين توعوا غسل   (8) اع سل

 جتل زم مبا ذكره املؤعف من ترتيبه  كما يف املرياث ععلم اعلعيل على ذعك 

  ك  غسل اعزو  عزوج   واععكس :-

ععائشررة : )مررا صررر  عررو مررت ببلرري ف سررل ك        وممررا يررلل علررى جرروازه : بررول اعررنيب      

  (1) ، وت سيل علي عفاطمة ورد يف  ليث  سن  (1) وكفن كب

 ع  دون سبع سنني :  ك  ت سيل اعرجل واملرأة ملن-

 احلك  فيما عو مات رجل بني جتسوة أو عكس  :-

 : ييم    -ومنه  املذهب –مجهور أهل اععل  

وبررررال بعررررض اع ررررابعني : كرررراعزهر  وب ررررادة  

واحلسررن وابررن راهويرر  : يصررب عليرر  املرراء مررن  

فرروق اعليرراب حبيررث ا  ررس ، أو جيعررل حتررت 

ميزاب أو صنبور ماء فيعم  باملاء ، وهرذا هرو   

مررررن وراء  عررررراجح ، كمررررا غسررررل اعررررنيب  ا

 اعلياب  

 ك  امليت اعكافر يف ت سيل  وتكفين  -

 ودفن :

                                                 
ينب ي عطاعب اععل  وغريه أن حيرص على تعل  صفة ت سيل امليت وتكفين  عيطبق اعسنة ، وألجت    ا  إىل ذعك عو تويف  ب1)

أ ل أهل  ، وينب ي  ضور دورة تلريبية علف م سل  رب م بع علسنة ، ومن جتعمة ام ظهور واجت شار م اسل املوتى اعي 

 سنن واعبعل عن اعبلل  حترص على تطبيق اع
 أ ل وابن ماج  ، وهو صحيح كما بال األعباجتي   ب2)
 أخرج  اعبيهصي ، و سن  ابن  رر واعشوكاجتي   ب3)

 هللا رضـــي عطيـــة أم حـــديثمـــن أمجـــع األحاديـــث يف الغســـل:  -
 وسلم عليه هللا صلى النيب علينا دخل(  صحيح:  )  قالت عنها
]  مخسـا أو ثالثا اغسلنها:  )  فقال[  زينب]  ابنته نغسل وحنن
 قلـت:  قالـت( . ]  ذلـك رأينت إن ذلك من أكثر أو[  سبعا أو
 مــن شــيئا أو كــافورا اآلخــرة يف واجعلــن[  نعــم: )  قــال ؟ وتــرا: 

 وهحقـ إلينـا فـألقى آذنـاه فرغنـا فلمـا( .  فـذذنين فرغنت فإذا كافور
 ثالثـة ومشـطناها:  قالـت]  إزاره تعـين( ]  إيـاه أشعرهنا: )  فقال
 ثالثـــة شـــعرها فضـــفرنا( ]  غســـلنه مث نقضـــنه روايـــة ويف[ )  قـــرون
 وقــال:  قالــت[ ]  خلفهــا وألقيناهــا[  وناصــيتها قرنيهــا:  أثــالث
 [ ( منها الوضوء ومواضع مبيامنها ابدأن: )  لنا
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ويلل على املواراة :  ليث علري ملرا برال علرنيب     

   : إن عمك اعشيد اعضال بل مات ، برال" :

    (8) )اذهب فوارهب "

 شروط غسل امليت :-

  

 خطوات ببل اع سيل:* 

 ورة :سك اعع-1

جتريله : ويلل علي   ليث عائشة باعرت  -2

برراعوا : وام  : )ملررا أرادوا غسررل رسررول ام 

كمرررا جنررررد  مرررا جترررلر  جنررررد رسرررول ام 

يف بمري  عععر     موتاجتا ب ، وت سيل اعرنيب  

  رم   ، وعيس كما بال املؤعف 

 سك امليت عن اعناس :-3

مسأعة :  ك   ضور غري امل سل ومن يعينر   

  

رفع رأس  وعصر بطن  برفق   وعيس يف هذا سرنة ت برع   -4

 ، وهي تفعل إذا ا  ي  إعيها  

عرربس امل سررل اعصفررازين ، حبيررث ا يباشررر ملررس امليررت     -2

، وألن يف ذعرك مصراحل   بيله عفعل علري يف ت سريل اعرنيب    

 طبية  

 تنرية امليت هربة  -6

   * خطوات ت سيل امليت :

  اعبلاءة باعوصوء ، وصفة ذعك-1

                                                 
 أ ل وابو داود ، وصحح  يف اإلرواء  ب1)
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 غسل اعرأس واعلحية برغوة اعسلر -2

غسررل سررائر اعبررلن ثالثررًا مبرراء وسررلر، ويبررلأ باعشررق       -3

 األ ن ث  األيسر 

 ب اع يامن   1واعسنة يف ذعك : 

ب جعررل اعسررلر مررع املرراء   وتوصررع مررع كررل غسررلة عصررول     2  

يف  رررليث ابرررن عبررراس : )اغسرررلوه مبررراء وسرررلرب    اعرررنيب 

  ]م فق علي [

في سررل ثالثررًا ، وإن ا  ررا  ع نعيفرر     ب بطعرر  علررى وتررر،   3

أكلرررر مرررن ثرررالث فيكرررون مخسرررًا أو سررربعًا ، حلرررليث أم 

: )اغسلنها ثالثًا أو مخسًا أو  عطية يف ت سيل ابنة اعنيب 

 سبعًا أو أكلر من ذعك إن رأينت ذعكب ]م فق علي [   

جعررل اعكررافور يف اع سررلة األخرررية حلررليث أم عطيررة : -4

 ًاب )واجعلن يف اآلخرة كافور

أن جت سل امليت ثالثًا : فنرعل اع سلة األوىل ماًء وسلرًا وكرذعك اعلاجتيرة   -ملاًل–فإذا أردجتا 

مباء وسلر ، وإن ا  رنا أن جتشطف اعسلر أو اعصابون جتشطف  وا يعرل غسرلة ، ثر  جت سرل      

 اعلاعلة مباء وكافور  

  ك  اس عمال املاء احلار واعصابون وغريه من املنعفات:-

ون املاء مع لًا كما يف اع سل  ال احلياة ، وجيوز اسر عمال املراء احلرار    ينب ي أن يك

 أو اعلي ول أو اعصابون أو غريها من املنعفات ع نعيف دم أو وسد عاعق بامليت  

  ك  تنعيف أسنان امليت باخلالل واعفرشاة وحنوها -

  ك  ب  شارب امليت وتصلي  أظفاره واألخذ من شعر إبط :-

 ذ إن فحشت ، وإا فال تؤخذ ، ععلم ورود سنة خاصة بذعك األبرب : تؤخ

 وبول املؤعف : )وجيعل املأخوذ مع امليتب ا دعيل علي  ، بل هي أوساخ فكمى 

  ك   لق رأس امليت وعاجت   وخ اجت  -

  ك  تسريح اعشعر:-
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األبرررب : جرروازه إذا ا  رري  إعيرر  حلررليث أم عطيررة : )باعررت : ومشررطناها ثالثررة برررونب     

 ل []مس

 تضفري شعر األجتلى :-

 احلك  فيما عو خر  من امليت شيء بعل اع  سيل:-

و كن أن يوصع يف عصرجتا احلاصر : احلفائظ وحنوها  وت سل اعنراسة فصرط ، وا  

 يلزم غسل  وا يعاد وصوءه  

: وا ي طى وجه  كذعك عرواية يف مسل  : )وا ختمرروا وجهر ب   صفة ت سيل احملرم

إجترر  ي طررى وجههررا ، عكررن ا تلرربس مررا فصررل علررى اعوجرر  كاعنصرراب         ، وأمررا املرررأة ف 

 كاحملرمة 

إزاعة ما على امليت من خا  وحنوه   كسوار و لصة ألن ترك  مع  إصراعة علمرال ،   -

 وكذا اعسن من ذهب وحنوه إذا سهل جتزع  وهل حيلث أذف بامليت  

 أحكام الشهداء : 

  ك  ت سيل اعشهيل :-

  : أن يلصروا ام بكلرومه  ألن ريرح دمهر  ريرح املسرك ، ويف       واحلكمة يف علم ت سيله

 ررليث جررابر : )ا ت سررلوه  فررإن كررل جرررح يفرروح مسرركًا يرروم اعصيامررة ، وهل يصررل        

، واس لنى املؤعرف : اجلنرب أو احلرائض    ]أ ل وصحح  األعباجتي يف أ كام اجلنائز[عليه ب 

ي سرلون فرإن  رزة و نعلرة      أو املسل  اجلليرل ، واألبررب : عرلم اسر لنائه  ، وأجتهر  ا     

وبل كاجتا جنبني ، وأسل  أصرم بن أشهل يوم أ ل ثر    اس شهلا وهل ي سلهما اعنيب 

 ب ل وهل ي سل 

 وهو مذهب املاعكية واعشافعية واخ يار اعشوكاجتي  

  ك  ت سل املص ول ظلمًا :-

 اعرررراجح : أجتررر  ي سرررل وا يصررراس باعشرررهيل يف أ كرررام اعرررلجتيا ، وذعرررك ععمومرررات أدعرررة  

 اع  سيل، وألن عمر وعلمان وعليًا غسلوا وصلي عليه  

 صفة تكفني اعشهيل ودفن  :-
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  ك  اعصالة على اعشهيل  -

ملا تصلم من  ليث جابر ،يف شهلاء أ ل بال : )وهل يصل عليه ب كما يف اعبترار  ،  

 صلى على  زة ملا اس شهل  واخ ار ابن اعصي  وغريه اع تيري ، ملا ورد من اعنيب 

 : ك  اعسصط 

  ك  من تعذر غسل :-

 اآلداب اعي يراعيها امل سل :-

برال : )مرن غسرل مسرلمًا فكر   علير         وبل ورد يف ذعك :  رليث أبري رافرع أن اعرنيب     

غفر ع  أربعني مرة ، ومن  فر ع  فأجن  أجر  علي  كأجر مسكن أسكن  إيراه إىل  

  (8) س وإس ربق اجلنةبيوم اعصيامة ، ومن كفن  كساه ام يوم اعصيامة من سنل

  على من جتب جتفصة اعكفن  -

ويف مسررأعة تكفررني اعزوجررة : األبرررب : وجرروب  

اعكفن على اعرزو  عصوعر  تعراىل : )وعاشرروهن     

باملعروجب ، واععلة اعري ذكرهرا املؤعرف عليلرة     

، فإجت  جيب على اعزو  اعنفصرة علرى زوج ر  وإن    

ا ا  كررن معهررا  كاجتررت مريضررة وحنوهررا ممرر  

 ااس م ال 

]خطووووووو ا   مرررررررا يسررررررر حب يف اعكفرررررررن -

 التكفني[:
                                                 

 احلاك  واعبيهصي ، وصحح  احلاك  ووافص  اعذهيب ، وبال ابن  رر : إسناده بو  ، و سن  األعباجتي  ب1)
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أن يكفن يف ثالث عفائف بيض  وبرل برال   -1

  إذا كفن أ لك  أخاه فليحسن كفن ب( :

   ]رواه مسل [

:  جتمري األكفان  ورد يف اع رمري بوع  -2

  (8) )إذا مجر  امليت فامجروه ثالثًاب

وهرو أ  شريء   جعل احلنوط على اعكفن   -3

من اعطيب   ويلل علي   ليث ابن عباس : )وا 

 حتنطوهب 

 وصع امليت عليها مس لصيًا -4

جعرررل اعصطرررن برررني إعي يررر  ، ويشرررل هربرررة -2

 كاع بان أو  فاظة وحنوها 

 تطييب امليت وي أكل مواصع سروده -6

تنبي  : وإن كان امليت في   روق أو جرا   -

ببررررل تنررررزج أو كرررران معفنررررًا في طررررى كلرررر     

اعرر كفني بكرريس أو بطررن ، وا حيسررب هررذا   

 يف األكفان  

 رد طرج اعلفافة ويس حب اع يامن  -7 

 عصل اعلفائف عئال ين شر اعكفن -3

  ك  اع كفني يف بمي  وإزار  -

 صفة كفن املرأة :-

 اعصلر اعواجب يف اع كفني:-

                                                 
  ل واعبيهصي ، وصحح  اعنوو  يف اجملمول  أ ب1)
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 سنية اجلماعة يف اعصالة على امليت  -

 حباب كون اعصفوج ثالثة  اس -

ورد يف ذعك  ليث ماعك بن هربرية مرفوعرًا : )مرا مرن مسرل   روت فيصرلي علير  ثالثرة          

  (8) صفوج من املسلمني إا أوجب ب 

وكلما كلر اجلمع أفضل وأرجى يف ببول اعلعاء واعشرفاعة حلرليث عائشرة أن اعرنيب     

     مائرة كلره  يشرفعون عر  إا     بال : )ما من ميت تصلي علي  أمة مرن املسرلمني يبل رون

 شفعوا في ب ]رواه مسل [  

 أين يصوم اإلمام من امليت  -

ذكر املؤعف أن يصوم اإلمام عنل صلر اعذكر ، واألبرب : أجت  يصف عنل رأسر  علبروت   

ذعك عن أجتس فإجت  وبف عنل رأس اعرجل ، وبام وسط جنرازة امررأة ، وبرال : )هكرذا     

 ل وأصحاب اعسنن[ يصوم  يث بمتب]أ  كان رسول ام 

 األوىل باإلمامة يف صالة اجلنازة:-

  األبرب : أجت  يصلم إمام املسرل ، فإن هل يكن فاألبرأ عك اب ام ععمومات األدعة

 

 : صفة صالة اجلنازة 

 اع كبري أربعًا:-

 براءة اعفاحتة بعل تكبرية اإل رام :-

صالة مبناها علرى اع تفيرف ،   واألبرب: علم مشروعية ااس ف اح ععلم وروده ، وألجتها 

 وعذا ا ركول فيها وا سرود 

ويشرررل بررراءة سررورة أ ياجتررًا كمررا فعررل ابررن عبرراس: برررأ بفاحتررة اعك رراب وسررورة بررال     

  (1) اعراو :   ى أمسعنا ، ث  بال : ع علموا أجتها سنة و ق

 بعل اعلاجتية: اعصالة على اعنيب -

                                                 
 رواه أ ل وأبوداود واعكمذ  و سن  هو واعنوو  يف اجملمول   ب1)
 حح  األعباجتي يف أ كام اجلنائز []رواه اعنسائي وصب2)
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 اعلعاء:  اعلعاء علميت بعل اعلاعلة ، ومن املسائل يف-

أن عل  اعلعاء علميت ، كما يف احلليث : )إذا صلي   على امليت فأخلصروا عر    -1

 اعلعاءب 

أن حيرص على ما ورد من األدعية ، وذكرر املؤعرف بعضرها ، وا برأس برأن يرلعو       -2

 مبا يشاء علميت من امل فرة واعر ة 

علير  باعر رة وامل فررة    إذا كان امليت ص ريًا فإجت  يلعو باعلعاء اععام ، ويلعو عوا-3

، ويف  ررليث امل رررية يف  (8) ، وممررا ورد بررول : )اعلرره  اجعلرر  عنررا سررلفًا وفرطررًا وذخرررًاب     

 اعسنن : )واعطفل يصلى علي  ويلعى عواعلي  بامل فرة واعر ةب 

 ويشرل أن يلعو بعل اعرابعة إذا أطال اإلمام ألجت  موصع دعاء 

 اع سلي  بعل اعرابعة -

 ن يف اع كبريات اعزوائل : ك  رفع اعيلي-

سنة خاصة يف ذعك ، وبل ثبت اعرفع عن ابن عمر وابرن عبراس ،    هل يلبت عن اعنيب 

فاألبرب : مشروعية اعرفع ، بال األعباجتي : "فمن رأف أن ابن عمر ا يفعرل ذعرك إا عرن    

 سنة فإجت  يرفع" 

 واجبات صالة اجلنازة:-

 اعصيام  -1

   أن يزيل أ ياجتًا على أربرع ، فصرل ثبرت عرن اعرنيب      اع كبريات األربع ، ويشرل ع-2

 أجت  رفع مخسًا ]يف مسل [ ،وثبت عن اعصحابة اع كبري س ًا وسبعًا  

 اعفاحتة -3

   اعصالة على اعنيب -4

 اعلعاء علميت -2

 اعسالم -6

 شرط جتية اعصالة على اجلنازة عصحة اعصالة:-

                                                 
 ]اعبيهصي بسنل صحيح[ ب1)
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  ك  من فات  شيء من اع كبري:-

 عصالة على امليت: ك  من فات   ا-

هرو اعصرالة علرى اجلنرازة بعرل اعرلفن ، وأمرا اعصرالة عليهرا يف           اعلابت من فعل اعنيب 

املصررربة ببررل اعررلفن فاألصررل فيرر  اعنهرري ععمومررات األدعررة يف حتررري  اعصررالة يف املصررابر :    

جتهرى أن يصرلى علرى اجلنرائز برني       )جتهى عن اعصالة يف املصربة واحلمرامب ، وألن اعرنيب   

 ]من  ليث أجتس أخرج  اعطرباجتي ، وإسناده  سن[  ر اعصبو

  ك  اعصالة على اع ائب:-

واعراجح : علم مشروعية اعصالة على اع ائب إا إذا هل يصل علير  أو هل توجرل جنازتر     

على اعنراشري ، وهرذا اخ يرار ابرن تيميرة       كاع ربى ، وعلى هذا حيمل صالة اعنيب 

 وابن اعصي  

 و فهل ي سل ويصلى علي  ويلفن أم ا   هلا أ وال:إذا سصط من اإلجتسان عض-

إذا كان  يًا وبطعت يله أو رجل  ملاًل فإجتها ا ت سل وا تكفن وا يصرلى عليهرا   -1

 ، بل تلفن فصط 

 إذا كان هذا اعسابط بعضًا من امليت وهل يكن شعرًا أو ظفرًا أو سنًا فال علو:-2

ة علي  ودفن  فإجتها توصع معر  وت سرل   إن وجل هذا اععضو ببل ت سيل امليت واعصال-أ

 ويصلى عليها وتلفن تبعًا علميت ، وإا في سل هذا اجلزء ويكفن ويصلى علي  

إن كان امليت بل صلي علير  ثر  وجرلت فعلرى خرالج ، واعرراجح : أجتهرا ا يصرلى         -ب

عليهررا ي ألن املصصررود مررن اعصررالة اعررلعاء وبررل  صررل ذعررك علررى اعرربعض ، وكررذعك ا   

 كفن ، عكنها تلفن فصط  ت سل وا ت

  ك  اعصالة على اع ال واملن حر:-

   ك  اعصالة على امليت يف املسرل-

  ل امليت :

 :اعكبيع يف  ل امليت -
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 ذكر املؤعف أثر ابن مسعود   أخرج  ابن ماج  عكن  صعيف اجتصطاع  

 فاألبرب : علم سني   ، وإن كان جائزًا 

 ل : ل اعطف-

  ك   ل امليت على اعسيارة  -

 ك  اإلسرال باجلنازة   بل ثبرت عرن اعصرحابة أجتهر  كراجتوا يرملرون باجلنرازة برال         -

  (8) أبو بكرة : )عنكاد أن جترمل بها رماًلب 

 مكان مشي املشاة من اجلنازة :-

 مكان مشي اعركبان من اجلنازة :-

  ك  جلوس تابع اجلنازة :-

   (1) إذا جاءت أو مرت :  ك  اعصيام علرنازة-

  ك  رفع اعصوت يف أثناء تشييع اجلنازة: -

 فصل ورد جتهي اعصحابة عن ذعك 

  ك  اتبال اعنساء علرنازة  -

 دفن امليت : 

 أيهما أفضل اعلحل أو اعشق   ومعناهما -

   فإن كاجتت األرض (1) : )اعلحل عنا ، واعشق ع ريجتاب  وعصول اعنيب 

 اعلحل ]كما يف األراصي اعسا لية كاعلمام[  رخوة ا يلبت فيها

 علل إىل اعشق 

 صفة إدخال امليت علصرب  -

اعسنة : أن يسل ساًل أ  أن يلخل من ببل رجلري اعصررب ، فيرعرل رأس امليرت يف املوصرع      

اعذ  تكون في  رجاله إذا دفن ث  يسل في  ساًل رفيصًا ، عفعل أجتس ، وعصول احلارث : 

 إجت  من اعسنة  

                                                 
 أ ل وأبوداود وصحح  اعنوو    ب1)
 جلنازة وبال : )إن علموت فزعًاب  واخ ار ابن تيمية واعنوو  : اس حباب اعصيام علرنازة وبام اعنيب  ب2)
 أبو داود واعكمذ  ، وصحح  األعباجتي  ب3)
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 كر اعذ  يصوع  ملخل امليت اعصرب :اعذ-

 صفة وصع امليت يف اعصرب :-

 كوجت  مس صبل اعصبلة:-

   واعسنة : أن حيلو اعكاب علي  ثالثًا عفعل   صفة اعلفن ،-

اعررراجح : عررلم مشررروعي   ، ععررلم وروه يف  ررليث   كرر  تلصررني امليررت بعررل اعررلفن : -

 ف  وما ورد من  ليث أخرج  اعطرباجتي وهو صعيصحيح   

 اس حباب اعوبوج على اعصرب واعلعاء علميت باع لبيت -

إذا فرق من دفن امليت وبف علي  وبرال : )اسر  فروا ألخريك  وسرلوا عر        كان اعنيب 

  (8) اع لبيت فإجت  اآلن يسألب

 اس حباب رفع اعصرب عن األرض بلر شرب: ما ذكره املؤعف  ليث صعيف -

 كون اعصرب مسنمًا  -

  واعبناء علي  واعك ابة علي    ك  جتصي  اعصرب-

 اعك ابة على اعصرب ا ختلو من  اعني :

 اعك ابة اعي يصصل بها تععي  امليت واعلناء علي  وامللح ، فهذا  رم  -1

 اعك ابة اعي يصصل بها اإلعالم أ  تعلي  هذا اعصرب فهرذا ا برأس بر  ألن اعرنيب     -2

بال : )أتعل  بها برب أخري وأدفرن إعير     أخذ  ررًا فوصع  عنل رأس علمان بن مضعون و

 من مات من أهليب 

  ك  اجللوس على اعصرب واعوطء علي   -

 ام رسرول  أماشري  أجترا  بينمرا مكروه حلليث بشرري : "   ك  املشي بني اعصبور باعنعال:-

 مرر  ثر   ثالثرا  كرلريا  خرريا  هرؤاء  سربق  عصرل  فصرال  املشرركني  بصبور مر وسل  علي  ام صلى

 علير   ام صرلى  ام رسرول  مرن  و اجترت  كرلريا  خرريا  هرؤاء  أدر  عصرل  فصرال  منياملسرل  بصبور

 أعرق  وحيرك  اعسرب ي ني  صرا ب  يرا  فصرال  جتعرالن  علير   اعصبرور  يف  شري  رجرل  فرإذا  جتعرة وسل 

     بهما فرمى خلعهما وسل  علي  ام صلى ام رسول عرج فلما اعرجل فنعر سب ي يك

                                                 
 اعنوو  : إسناده جيل ، وكذا األعباجتي  أبو داود واعبيهصي ، وبال ب1)
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 : آداب اعصبور 

 كلر   ك  دفن اثنني فأ-

  ك  اعصراءة على اعصرب :-

وا أ رل   وأكلر أهل اععل  على أن اعصراءة على اعصرب بلعة غري مشرروعة ععرلم فعلر     

مررن أصررحاب  ، وإمررا املشرررول اعررلعاء ، ومررا ذكررره املؤعررف مررن  ررليث أجتررس صررعيف     

 مرفوعًا وإسناده هاعك في  من هو م ه  باعوصع   

  ك  إهلاء اعصرب ع،موات :-

: عرلم مشرروعية إهررلاء اعصررب ع،مروات ألن األصررل : اجتصطرال اعلرواب باجتصطررال       اعرراجح  

 اععمل ويكون باملوت    

 ويس لنى من ذعك ما جاء اعلعيل بوصوع  علميت وهي س ة :

 اعلعاء ، وصالة اجلنازة شاهل عذعك -1

: )من مات وعلي  صيام صام  بضاء وعي امليت صوم اعنذر عن    كما بال اعنيب -2

 وعي ب ]م فق علي [عن  

 بضاء اعلين عن   -3

 ما يفل  اعوعل اعصاحل من األعمال اعصاحلة فإن عواعلي  ملل أجره -4

وجتك رب مرا    ما خلف  امليت بعله من آثار صاحلة وصلبات جاريرة عصوعر  تعراىل :     -2

: )إذا مررات اإلجتسرران اجتصطررع عملرر  إا مررن ثررالث : صررلبة   ، وعصوعرر   بررلموا وآثرراره 

، أو عل  ين فع ب  ، أو وعل صاحل يرلعو عر ب ]مسرل [ ، ويرلل علير   رليث : )مرن        جارية 

سررن يف اإلسررالم سررنة  سررنة فلرر  أجرهررا ، وأجررر مررن عمررل بهررا بعررله إىل يرروم اعصيامررة ب   

 ]مسل [ 

وهذا يؤكل أهمية  رص املسل  على جتشر اععل  واعرلعوة إىل ام وتربيرة أواده اعكبيرة    

 ة عيبصى أجرها ويس مر اعلواب ع    ى  بعل موت   اعصاحلة واعصلبات اجلاري

جتصل بعض أهل اععل  كابن هبرية يف اإلفصاح : ااتفاق على وصول ثرواب اعصرلبة   -6

 واعع ق واحل  إذا جعل علميت  
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في رربني مررن ذعررك : أن غريهررا مررن األعمررال ا يشرررل إهررلالها علميررت كاعصررالة وبررراءة   

  واعلعيل على ذعك :اعصرآن واعصيام ، 

عرلم اعررلعيل علررى املشرروعية ، وهررذه عبررادات واألصرل يف اععبررادات اع وبيررف     ب1

   ى يأتي اعلعيل ، وا بياس يف أصل اععبادات ومشروعي ها   

هلا وأمرره برذعك وا اعصرحابة مرع أجتهر  أ ررص        ويؤكله : علم فعل اعنيب  ب2

 اعناس على بذل اخلري واععمل اعصاحل   

ان إا ما سعى ب فيلل على أن األصرل اجتصطرال   وعصوع  تعاىل : )وأن عيس عإلجتس ب3

 اععمل باملوت ، وا خن  من هذا إا ما ورد ب  اعلعيل 

 اس حباب إرسال اعطعام ألهل امليت  -

  ك  صنع اعطعام من ببل أهل امليت ومجع اعناس ع  -

  ك  زيارة اعصبور :-

ئرر واملرزور ، فأمرا اعزائرر فبااتعراظ وترذكر اآلخررة        واحلكمة من اعزيارة : اجت فال اعزا

: )أا فزوروهررا ، فإجتهررا ترررق اعصلررب وتررلمع   واملرروت ، واملررزور بررلعاء اعزائررر عرر   بررال   

 اععني وتذكر اآلخرةب ]احلاك  و سن  األعباجتي[ 

  ك  زيارة اعنساء علمصابر :-

 آداب زيارة املصابر :-

 أ كام اع عزية : 

راجح : علم مشروعية ااع زام بلالثة أيام ، فيعز  ما دامرت  اع وبت اع عزية : -

 املصيبة بابية ي ألن احلك  يلور مع عل   ، واخ اره ابن تيمية  

 صفة اع عزية :-

: )إن م  ويعزي  مبا عفف املصيبة عن  ، ويس حب ع  أن يصول ما ورد عن اعرنيب  

]م فرق  رب وع ح سربب  ما أخذ وع  مرا أعطرى وكرل شريء عنرله بأجرل مسرمى ، فل صر        

 علي [
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  ك  اجللوس وااج مال عل عزية :-

جت  أكلرر أهرل اععلر  علرى كراه ر  ، برال اعنروو  : "وأمرا اجللروس عل عزيرة فرن             

اعشافعي وسائر األصحاب على كراه   ، باعوا : يعين باجللوس هلا أن جي مع أهل 

ينصررررفوا يف  امليرررت يف بيرررت فيصصرررله  مرررن أراد اع عزيرررة ، بررراعوا : برررل ينب ررري أن    

 وائره  فمن صادفه  عزاه  ، وا فرق بني اعرجال واعنسراء يف كراهرة اجللروس    

تعزية أهل امليت ، وهل يكن من هلير    وبال ابن اعصي  : "وكان من هلي  (8) هلا" 

[ ، عكن إن جلرس بعرض أباربر  بعرض األوبرات      1/227أن جي مع علعزاء " ]زاد املعاد 

مرع تباعرل األمراكن ، فهرذه مصرلحة مع رربة ، عكرن ا        تسهياًل علمعرزين وا سريما   

يصصلون ااج مال أو اع لاعي ع  أو  بس اعشت  جتفس  يف  لس اععزاء أو  ررز  

 صاات األفراح ! فإن هذا غري مشرول ، بل عله اعصحابة من اعنيا ة على امليت 

مرن اعنعري   بأن اع عزيرة باجلرائرل واجملرالت     –ابن باز وابن عليمني –وأف ى مشاعنا 

 املنهي عن  ، وملا فيها من اع بذير وإصاعة املال ، واع عزية عيست تهاجتي و امالت 

  ك  اعبكاء على امليت :-

وأما توجي   ليث : )إن امليت يعذب ببكاء أهل  علي ب فصيرل : أجتر  إذا أوصرى أهلر      

 بذعك ، أو أجت  يعذب عذابًا معنويًا ببكاء أهل  علي  

 ت ومجاع   من اعصرب واعرصى وااسكجال ما يشرل ألهل املي-

  ك  اعنلب ومعناه ، واعنيا ة ، وشق اجليوب وعط  اخللود -

 ما  ك  كشف وج  امليت بعل اعلفن  -  تطبيصات : 

عو أدر  املسبوق اإلمام يف صرالة اجلنرازة وهرو يف  رال اعرلعاء فمراذا يفعرل  وكيرف         -

 يصضي ما فات   

 ، أو من مات يف اعزازل واعفيضاجتات ماذا يفعل ب ربى اععبارات -

  وأن يرزبنا ااس علاد عآلخرة واعفردوس األعلى من اجلنة
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