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 وبعد؛   الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده،  

، وأحكامه  التسليم  أحكام  الصالة  الشرعية يف  فإن من األحكام 

منثورة يف كتب الفقهاء رحمهم اهلل ، وتشكل يف عدد من مسائلها  

  .على كثير من الناس ، ويقع الجهل فيها والسؤال عنها

وقد جمعت يف هذا المقال عدًدا من مسائل التسليم وأحكامه،      

وال   قراءهتا،  لتسهل  مختصرة،  واألقوال  األدلة  بعض  وذكرت 

 : يمّلها الملول يف زمن الخالصة والسرعة واالختصار، وعددها

، مذّكًرا هبا نفسي وإخواين، وهي امتداد لسلسلة  )ثالثون مسألة(  

رس وأصلها  الفقهية،  التواصل  الخالصات  برنامج  عرب  ائل 

 )الواتس(. 

وأحكامها مبثوثة يف كتب العلماء على مختلف مذاهبهم الفقهية ،  

 ومن أراد االستزادة فيمكنه الرجوع إليها. 
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والعلم يحيا بالمذاكرة والفكرة والدرس والمناقشة ، والعيش مع 

العلم من أعظم العيش وألّذه وأمتعه وأسماه وأسناه لمن حسنت 

 .ت روحه ، ونسأل اهلل ذلكنيته وصف

وما أهدى المرء ألخيه المسلم هدية أفضل من حكمة يزيده اهلل  

 هبا هدى أو يرده هبا عن ردى. 

  وإذا اإلخواُن فاَتهم التالقي          َفما صلٌة بأحسَن من كتاب         

   :وقد سميته

 ) التسنيم يف أحكام التسليم(                                      

والباد،   والحاضر  والبالد،  العباد  به  ونفع  قبواًل حسنًا،  اهلل  تقبله 

وجعله عمالً صالًحا، دائًما، مبارًكا على مر السنوات واألزمان ،  

صدقة لوالدّي وأهل بيتي، ومشايخي وطالبي ، وأن يحيينا جميًعا  

الصالح، وأن يم  النافع والعمل  العلم  الصالحين،  على  متاع  ّتعنا 
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وأن ينصر عباده المؤمنين، هو خير مسؤول وأكرم مأمول ، ومن 

 .أراد ترجمته إلى أي لغة فاألمر مبذول

 وإليكموها رحمكم اهلل، وعين الرضا عن كل عيب كليلة. 

سمي التسليم تسليمًا لما فيه من قول السالم     :األولى   المسألة ۞ 

 فهو مصدر سّلم يسّلم تسليمًا.

بين   : ثانيةال   المسألة ۞  خالف  محل  الصالة  من  الخروج  صفة 

 : العلماء رحمهم اهلل

 .يكون بالسالم ، وهو مذهب جمهور الفقهاء :القول األول 

الثاين  يكون بالسالم غير فرض وبغيره فرض ، فلو خرج :القول 

الصالة  من   ينايف  فعل  بأي  السالم  ودون  التشهد  بعد  الصالة 

كحدث وضحك ونحوه صح عندهم ، وهو مذهب إسحاق وابن  

المسيب وعطاء والنخعي ومذهب الحنفية ، ألن السالم عندهم  

 إطالق من محظور وليس من الصالة.
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،فحصر الشارع    1) وتحليلها التسليم ( :األول ، لحديث :الراجح 

تسليم ال تحليل لها غيره ، وما استدلوا به من أحاديث تحليلها يف ال

عنها ملسو هيلع هللا ىلص   :فمجاب  اهلل  رسول  علمه  حين  مسعود  ابن  كحديث 

التشهد وقال له: )إذا فرغت من هذا فقد تمت صالتك وقضيت  

 .ما عليك(.رواه أبوداود

 : وأجيب بما يلي

باتفاق  -أ المرفوع  من  ليست  مدرجة  الزيادة  وغيره  النووي  قال 

 . الحفاظ

أن يف االحاديث األخرى التسليم وهي زيادة يجب األخذ هبا  -ب 

 . الصالة بدون تسليم

 . أن المراد بالتمام قاربت التمام-ج

 
رواه أبوداود والترمذي وقال أصح شيء في الباب وصححه ابن حجر في الفتح وابن السكن والذهبي   1

 وضعفه الزيلعي وغيره. 
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يف     :لطيفة    ينشدنا  اإلسالم  فخر  شيخنا  وكان  العربي:  ابن  قال 

 الدرس:

 أين الضراط من السالم عليكم          ويرى الخروج من الصالة بضرطة 

حكم التسليمة األولى محل خالف بين العلماء   :ثالثة  ال   المسألة ۞ 

 :رحمهم اهلل

 .ركن ، وهو مذهب جمهور الفقهاء  :القول األول 

 واجب ، وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة.  :القول الثاين 

 .) وتحليلها التسليم ( :األول ،  لحديث :الراجح 

خالف بين العلماء حكم التسليمة الثانية محل    :رابعة ال  المسألة ۞ 

  :رحمهم اهلل

األول  المالكية    : القول  ومذهب  الحنفية  عند  قول  وهو  سنة، 

حزم،  وابن  قدامة  ابن  واختاره  الحنابلة  عند  ورواية  والشافعية 

الصحابة   من  جماعة  عن  واحدة  بتسليمة  االكتفاء  لورود 
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المنذر  ابن  وحكي  مصنفه  يف  شيبة  أبي  ابن  رواها  والتابعين 

 . اإلجماع على أن التسليمة الواحدة تجزيء

واجب ، وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية   :القول الثاين

 . والشافعية وبعض أهل الظاهر ورواية عند الحنابلة

الثالث  الحنابلة    :القول  مذهب  يف  الروايتين  أصح  ، وهو  ركن 

 . وهي المذهب 

تشرع للمأموم دون اإلمام والمنفرد ، وهو مذهب  :القول الرابع

 المالكية.

لحديث     :والراجح  واجبة  التسليم  تح  "أهنا  يقيد   "ليلها  فلم 

مبين  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  فعل  أن  يقال  بل  الثانية  أو  األولى  التسليمة 

الحديث   يف  أل  وأن  والرتمذي  مسلم  يف  كما  للحديث  ومفسر 

 .للعهد فالتسليم المراد به ما عهد عنه ملسو هيلع هللا ىلص

 : المناقشة ألدلة الرأي اآلخر 
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كل ماورد من االكتفاء بتسليمة واحدة فهو ضعيف  قاله ابن  -1

لقيم كما عند الرتمذي وابن حبان قال أبوحاتم منكر وقال ابن  ا

وقال   والرتمذي  الشوكاين  وضعفه  مرفوعًا  يصح  ال  عبدالرب 

السرخسي وقال  أصح  الصحابة   :التسليمتان  كبار  عمل  وعليه 

رضي    واألخذ برواية الكبار أولى ، ولما ورد عن جابر بن سمرة  

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قلنا: السالم عليكم  ، قال: كنا إذا صلينا مع رسول  اهلل عنه

ورحمة اهلل السالم عليكم ورحمة اهلل، وأشار بيده إلى الجانبين،  

أذناب خيل   بأيديكم كأهنا  فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »عالم تومئون 

شمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على  

 .أخيه من على يمينه، وشماله« رواه مسلم

لعمل المشهور بالمدينة تسليمة واحدة(  ) وا  :قال ابن عبدالرب-2

أهل  عند  مشهور  المدينة  أهل  بعمل  االحتجاج  يف  والخالف 

 . األصول
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أبي عمار قال: )كان -3 ورد عن حماد بن سلمة عن عمار بن 

مسجد األنصار يسلمون تسليمتين عن أيماهنم وعن شمائلهم،  

  ) واحدة  تسليمة  يسلمون  المهاجرين  مسجد  وقد 2وكان   ،

إن صح بأنه حين الخالف يكون المرجح فعل الرسول    :يجاب 

ملسو هيلع هللا ىلص وقوفًا مع النص ، ويبقى هل الخالف الوارد عنهم هل هو  

األمر    ، وعدمه  الوجوب  أو  األفضلية  أو  الجواز  سبيل  على 

 . محتمل ، واالحتمال مسقط لالستدالل

التسليم صح ، وقد يجاب  -4 أن أل للجنس فبأي لفظ حصل 

 . عددًا وصفة :النص ، وما عداه فالبأن التقييد بما ورد به 

، ويجاب -5 الوجوب  يدل على  المجرد ال  الفعل  قد   :أن  بأنه 

 . رواه البخاري.ملسو هيلع هللا ىلص صلوا كما رأيتموين أصلي :قال

 .والمسألة تبقى محتملة لفعل الصحابة وال إنكار فيها

 
 .المنذرلم أجده في كتب اآلثار وإنما أورده ابن  2
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الثالثة  :خامسة ال   المسألة ۞  للتحليل    : التسليمة  األولى  أن  وهي 

 :والثانية لإلمام والثالثة لمن هو يساره وحكمها

يشرع للمأموم، ونقله ابن رشد عن مالك ونقله   :القول األول 

المدونة وابن سيرين  المسيب كما يف  ابن  المالكية عن  بعض 

نافع قال: »كان ابن  وجاء فيها أنه تركه وورد عن ابن عمر فعله  

الناس رد على اإلمام ثم سلم عن يمينه، وال   إذا كان يف  عمر 

فيرد عليه ابن    «يسلم عن يساره إال أن يسلم عليه إنسان  رواه 

 أبي شيبة.

الثاين  وقال    :القول  والشوكاين  العربي  ابن  واختاره   ، بدعة 

 . السرخسي قول فاسد

 .عدم الفعل ، وقوفًا مع النص الشرعي :األقرب 

    :له أنواع  :صفة السالم : سادسة ال   المسألة ۞ 

يساره(رواه    -أ  وعن  يمينه  عن  اهلل  ورحمة  عليكم  السالم   (

 الخمسة. 
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العلماء حكم    :فرع  بين  خالف  محل  اهلل   ورحمة  زيادة 

 رحمهم اهلل:

األول  بن   :القول  والليث  المالكية  مذهب  ،وهو  يشرع  ال 

 . سعد

الثاين يسن ، وهو مذهب الحنفية والشافعية  ورواية   :القول 

 . عند الحنابلة

 . واجب ، وهو رواية يف مذهب الحنابلة :القول الثالث 

 .الحنابلة ومن مفرداتهركن ، وهو مذهب  :القول الرابع 

) وتحليلها  :يسن ، ألنه يصدق عليه تسليم ، لحديث:الراجح 

  .التسليم ( ، ولحديث أول المسألة ، وزيادة الثقة يؤخذ هبا

يقول    -ب  ثم  يمينه  عن  وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  )السالم 

السالم عليكم ورحمة اهلل يساره ( قال ابن حجر رواه أبو داود 

و صحيح  ابإسناد  يف  النووي  والخالصة. صححها  لمجموع 

 وأشار بعضهم إلى تضعيفه.  :قال
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 هل زيادة وبركاته يف التسليمة الثانية ثابتة ؟ -ج

ابن   وصححها  والشافعي  خزيمة  وابن  عبدالرزاق  رواها 

وجودها  ونفى  ضعفها  من  وهناك  العيد  دقيق  وابن  الملقن 

كالنووي وابن الصالح وابن حجر يف نتائج األفكار واأللباين 

الطبعات   بعض  ففي  داود  أبي  سنن  يف  الطبعات  واختلفت 

 أثبتت وبعضها لم تذكر. 

السالم محل خالف بين العلماء حكم زيادة وبركاته يف    :فرع 

 رحمهم اهلل:

عدم ذكرها لعدم ذكر أكثر الرواة لها،  وهو قول   :القول األول 

 بعض الحنفية والمالكية والشافعية وهو مذهب الحنابلة. 

يجوز ذكرها وبعضهم يقول حسن ذكرها وهو   :القول الثاين 

واختاره  الحنابلة  وبعض  الشافعية  وبعض  الحنفية  عند  قول 

 دقيق العيد والنووي و ابن حجر والصنعاين.ابن 
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الثالث  لمسلم   :القول  شرحه  يف  النووي  واختاره   ، بدعة 

 لضعف حديثها. 

على     واألقرب:  والبقاء   ، الخالف  من  خروجًا   ، الرتك 

وال  ، شك  محل  والزيادة   ، يقين  والشك  ياألصل  مقدم  قين 

 مطروح . 

وهي    -د  المنتقى  قال صاحب  النسائي  رواه  عليكم  السالم 

وقد تقدم الكالم دليل على أنه إذا لم يقل ورحمة اهلل أجزأه،  

 . عن المسألة 

 .ال يصح ، وقال به ابن عقيل من الحنابلة :وقيل   

 .األول ، للحديث المتقدم :والراجح 

حكم التسليم بلفظ السالم عليك ، قال النووي يف شرح   -ه 

 وال يصح. :مسلم

فقط    -و  السالم  بقوله  المالكية السالم  عند  قوالن  فيه 

 . والصحيح عندهم عدم الصحة ، واختاره الحطاب 
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حكم االلتفات يف السالم سنة ، وهو مذهب    :سابعة ال   المسألة ۞ 

جمهور الفقهاء ،  لحديث ) كان  رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص يسلم عن يمينه  

 .رواه مسلم.وعن يساره  حتى يرى بياض خده (

 : صفة االلتفات :ثامنةال  المسألة ۞ 

يسلم وهو يلتفت يمنة ويسلم وهو يلتفت يسرة ،    :القول األول 

 وهو مذهب جمهور الفقهاء. 

يبتدئ السالم مستقبل القبلة ثم يلتفت يمنة ثم يسلم    :القول الثاين

من  والبغوي  والغزالي  الجويني  قال  وبه   ، يسرة  يلتفت  وهو 

 الجوزي من الحنابلة جمعًا بين األدلة.الشافعية وابن عقيل وابن  

 األول ، لظاهر السنة ، لما تقدم يف حديث االلتفاف ،   :األقرب 

مذهب    :فرع  وهو   ، لفتة  كل  يف  خداه  يرى  بحيث  التفاته  وحده 

 . الشافعية والحنابلة
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) ثبت عندنا من غير وجه أنه كان    :قال اإلمام أحمد  :ويف المبدع

يمينه   عن  يسلم  السالم  خده عليه  بياض  يرى  حتى  يساره  وعن 

 .ويكون التفاته يف الثانية أكثر(

وعند من يرى تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه نص عليه   :فرع 

) يسلم  :الشافعية، وعند مالك تلقاء وجهه ويتيامن قليالً ، لحديث

يف الصالة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق األيمن  

 ضعفه أبوحاتم وغيره.شيئًا( رواه الرتمذي و 

سنة  :ثامنة ال   المسألة ۞  السالم  ،    :حذف  إطالته  ال  قصره  وهو 

) حذف السالم سنة ( رواه أبوداود وضعفه الدارقطني :للحديث

 ، هكذا فسره ابن المبارك وغيره.

المبدع  :فرع  يف  وال    :قال  الهاء  فيسكن  يعربه،  وال  ويجزمه، 

 .يكسرها

قال ابن سيد الناس:) قال العلماء: يستحب أن يدرج لفظ السالم 

 .وال يمد مدا ال أعلم يف ذلك خالفا بين العلماء(
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ما يفعله بعض الناس من األئمة ونحوهم يف إطالة السالم   :تنبيه 

 .ومده فهو مخالف للسنة

هل    : تاسعة ال   المسألة ۞  السالم  عليكم  كقوله  السالم  تنكيس 

 يجزئه؟محل خالف بين العلماء: 

يجزئ مع الكراهة ، وهو مذهب الحنفية والشافعية   :القول األول 

 .ووجه عند الحنابلة ، ألن المقصود السالم

ال يجزئ ، وهو مذهب المالكية ووجه عند الشافعية   :القول الثاين

 ومذهب الحنابلة. 

 .الثاين ، وقوفًا مع النص ، والعبادات توقيفية :الراجح 

قوله السالم منكرًا كقوله سالم عليكم محل   :عاشرة ال   المسألة ۞ 

 خالف بين العلماء رحمهم اهلل:  

ال يجزئه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة   :القول األول 

 . واختار المجد

 . والحنابلةيجزئه ، وهو قول للشافعية  :القول الثاين 
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 .يكره ، وهو مذهب الحنفية وفاعله مسيء :القول الثالث

األول ، ألن السالم ألفاظ توقيفية تعبدية ، ويشاهد من    : األقرب 

الخالف   من  خروجًا  التنكير  عدم  فينبغي  التنكير  األئمة  بعض 

 .وعدم المخاطرة بالصالة

 حكمه ؟ لو بدأ بالسالم يسارًا فما  :حادية عشرة ال  المسألة ۞ 

يسلم عن يمينه وال يعيد عن يساره ، وهو مذهب    :القول األول 

 . الحنفية

 .يجزئ مع الكراهة ، وهو مذهب الشافعية :القول الثاين 

النووي  :فرع  يساره    :قال  عن  أو  تسليمتين  يمينه  عن  سلم  ولو 

هو   الواجب  المقصود  ألن   ، أجزأ  وجهه  تلقاء  أو  تسليمتين 

 . التسليم مرتين ، وماعداه فسنة

 : متى يسلم المأموم ؟ له حاالت  : ثانية عشرة ال  المسألة ۞ 

 . بعد سالمه من الثانية هذا األفضل خروجًا من الخالف -أ
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ثم    - ب  األولى  بعد  يسلم  الحنابلة أن  عند  يصح  الثانية  بعد 

 .واألولى بعد الثانية

 المقارنة مع اإلمام محل خالف بين العلماء رحمهم اهلل: -ج

 . يسلم معه كسائر األفعال ، وهو مذهب الحنفية :القول األول 

 .يسلم بعد اإلمام ، وهي رواية عن أبي حنيفة :القول الثاين 

 . الشافعية والحنابلةيكره ، وهو مذهب   :القول الثالث 

الرابع  والحنابلة    :القول  والشافعية  للمالكية  قول  وهو   ، يحرم 

 .وتبطل الصالة بالمقارنة

واألفضل ترك المقارنة كسائر األقوال وخاصة إذا قيل    :األقرب  

كتكبيرة   اإلمام  قبل  سلم  يكون  ألنه  واجبة،  الثانية  التسليمة  إن 

 . اإلحرام

 لو سلم الثانية قبل اإلمام أو لم يسلم ؟   :ثانية عشرة  ال  المسألة ۞ 

تبطل   الحنابلة  ومذهب  الثانية  التسليمة  حكم  على  مبني  هذا 

 صالته ، ألنه خرج من الصالة قبل اإلمام. 
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عشرة ال   المسألة ۞  يسلم   :ثالثة  فهل  فقط  واحدة  اإلمام  سلم  إذا 

 المأموم ثانية ؟

 .يسن ، وهو مذهب الشافعية

المسبوق متى يقوم ؟ محل خالف بين      ابعة عشرة:ر ال   المسألة ۞ 

 : العلماء رحمهم اهلل

يقوم بعد انتهاء اإلمام من التسليم ويكره له المكث   :القول األول 

 ، وهو مذهب المالكية كما يف حاشية الدسوقي.

الثاين   وهو    : القول   ، بطلت  كره وإال  تشهد  إن مكث يف موضع 

 . مذهب الشافعية كما يف مغني المحتاج 

  .عدم البطالن ، لالنفصال عن اإلمام :الراجح 

حكم إذا قام  المسبوق بعد التسليمة    :خامسة عشرة ال   المسألة ۞ 

   :األولى محل خالف وهو مبني على حكم التسليمة الثانية

ال يجوز أن يقوم قبل سالم اإلمام لعذر ، فإن قام   : القول األول 

قام قبل جلوس   أن يكون  إما  إمامه فال يخلو  للقضاء قبل سالم 
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التشهد   قدر  بعد  قام  وإن   ، فال تصح صالته  التشهد  قدر  اإلمام 

وهو   الصالة  بأركان  اإلمام  أتى  أن  بعد  انفصل  قد  ألنه  فتصح 

 . لمقام لذكرهامذهب الحنفية ولهم يف هذا تفصيالت ال يسع ا

 . صحت صالته وقد أساء ، وهو مذهب المالكية :القول الثاين 

الثالث  فصالته   :القول  األولى  التسليمة  يف  شروعه  قبل  قام  إن 

 .باطلة إال أن ينوي المفارقة ، وهو مذهب الشافعية

الرابع بطلت    : القول  يعد  لم  فإن   ، العود  لزمه  قام  فإن  يجوز  ال 

 .صالته وصارت نفالً 

 . يبطل ائتمامه :القول الخامس 

السادس:  مذهب   القول  يف  األخيرة  الثالثة  وكل  مطلقًا  تبطل 

 . الحنابلة

الثانية خروجًا من الخالف ، ولعموم:األقرب         : ال يقوم إال بعد 

 ) إنما جعل اإلمام ليؤتم به (.
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إذا انتقض وضوء المصلي بعد األولى    :سادسة عشرة ال   المسألة ۞ 

 صالته ؟ فهل تصح 

هذه المسألة الخالف فيها مبني على حكم التسليمة الثانية ، وقد 

 . تقدم

هل للمأموم أن يطيل الدعاء بعد سالم    :سابعة عشرة ال   المسألة ۞ 

 : بين العلماء رحمهم اهلل إمامه ؟ محل خالف

 يجوز ذلك ، وهو مذهب الشافعية واختاره النووي.    :القول األول 

الثاين  حاشية   :القول  يف  كما  المالكية  مذهب  وهو   ، يكره 

 الدسوقي. 

الثالث وهو   : القول   ، الدعاء  من  يسير  شيء  بقي  إن  إال  يسلم 

 مذهب أحمد كما يف الفروع.

الصالة   :ثامنة عشرة  ال   المسألة ۞  الخروج من  ينوي بسالمه  هل 

 بين العلماء:؟محل خالف 
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األول  ومذهب   :القول  المالكية  عند  قول  وهو   ، واجبة  النية 

 الشافعية والحنابلة. 

الثاين  والشافعية   :القول  المالكية  عند  قول  ، وهو  النية  ال تجب 

 والحنابلة. 

سائر    :الراجح  على  وقياسًا   ، بالنيات  األعمال  ألن   ، األول 

 األركان والواجبات يف الصالة.

عشرة ال  المسألة ۞  من   :تاسعة  يمينه  عن  من  بسالمه  ينوي  هل 

الحفظة من المالئكة ومن الرجال ومؤمني البشر ؟ محل خالف  

 :بين العلماء رحمهم اهلل

يستحب، وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول عند    :القول األول 

، قال: كنا إذا   رضي اهلل عنه  عن جابر بن سمرة  :الحنابلة ودليلهم

صلينا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قلنا: السالم عليكم ورحمة اهلل السالم 

اهلل   رسول  فقال  الجانبين،  إلى  بيده  وأشار  اهلل،  ورحمة  عليكم 

) عالم تومئون بأيديكم كأهنا أذناب خيل شمس؟ إنما يكفي :ملسو هيلع هللا ىلص
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أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه، 

 .مسلموشماله(رواه 

 .جائز ، وهو صحيح مذهب الحنابلة :القول الثاين 

تبطل الصالة بالنية هذه ، واختاره ابن حزم، لعدم    :القول الثالث 

لفظ   يرده  ولكن  التشهد  سالم  بالحديث  المراد  وأن   ، الدليل 

وتفصيالت   أقوال  المسألة  ويف  النسخ  ادعى  وبعضهم  الحديث 

   .ليس الموضع لها واهلل أعلم 

 : الجهر بالسالم له حاالت  :الموفية للعشرين   المسألة ۞ 

،     : األولى األربعة  األئمة  عند  اتفاق  وهو   ، إمامًا  كان  إذا  سنة 

 .إلمكانية االقتداء والتبعية

،    :الثانية  الفقهاء  ،    :وقيل سنة للمنفرد والمأموم عند بعض  يسر 

 وهو مذهب الحنابلة ، قال يف اإلنصاف بالنزاع.

والعشرون ال   المسألة ۞  محل   : واحدة  ؟  للتسليمتين  الجهر  هل 

 خالف بين العلماء رحمهم اهلل:  
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يكون الجهر بالتسليمة الثانية أخفض من األولى،   :القول األول 

 وهو مذهب جمهور الفقهاء. 

يسر يف الثانية ، وهو صحيح مذهب الحنابلة ، ألن  القول الثاين:  

 باألولى. حصول االقتداء يحصل 

يسر به عن يمينه، ويجهر به عن يساره ، وهو قول   :القول الثالث 

 عند الحنابلة ، لئال يسابقه المأموم يف السالم. 

 األول ، لفعله ملسو هيلع هللا ىلص ، وال معارض له يصح رواية ودراية.    :والراجح 

إذا قطع الفريضة فهل يسلم ؟ محل    :ثانية والعشرون ال   المسألة ۞ 

 رحمهم اهلل: خالف بين العلماء 

األول  النص    :القول  لظاهر   ، الحنفية  مذهب  وهو   ، يسلم 

 ها التسليم. لوتحلي

 ال يسلم ، وهو ظاهر مذهب الحنابلة.  :القول الثاين 

الثالث اإلمام   : القول  قول  وهو   ، مناف  بفعل  أو  بسالم  يقطعها 

 . مالك
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الثاين ، ألن البطالن يف الصالة يحصل بالنية فمن نوى    :الراجح 

حديثقطعها   وألن   ، فعل  إلى  األمر  يحتاج  وال    :قطعت 

الوجه   على  منها  انتهى  من  به  فالمراد   ) التسليم  )وتحليلها 

أو  الطهارة  لنقض  القطع  التقرير يكون يف حالة  المشروع، وهذا 

لغير الطهارة كمن يصلي النافلة ثم قامت الصالة للفريضة فأراد  

 . أن يقطعها

، حكمه   :والعشرون ثالثة  ال   المسألة ۞  العربية  بغير  السالم  حكم 

كحكم ما تقدم ذكره يف خالصة أحكام التكبير والتشهد: بأنه ال  

جمهور  مذهب  وهو   ، العاجز  من  ويصح   ، القادر  من  يصح 

 الفقهاء.

حكم السالم من الخروج من صالة   :رابعة والعشرون ال   المسألة ۞ 

  ب جمهور الفقهاء،الجنازة ركن ، ال تتم الصالة إال به ، وهو مذه 

، »أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص صلى رضي اهلل عنه  لما ورد عن أبي هريرة  

الواحدة  التسليمة  تسليمة  وسلم  أربعًا،  عليها  فكرب  جنازة  على 
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قد صحت الرواية فيه،   :على الجنازة« رواه الحاكم وقال الحاكم 

عن علي بن أبي طالب، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن عباس،  

بد اهلل بن أبي أوىف، وأبي هريرة، أهنم كانوا يسلمون  وجابر بن ع

 على الجنازة تسليمة واحدة.  

والعشرون ال   المسألة ۞  محل   : خامسة  الجنازة؟  يف  تسليمة  كم 

 : خالف بين العلماء رحمهم اهلل

تسليمتان ، وهو مذهب الحنفية والشافعية وبعض   :القول األول 

 . الحنابلة

الثاين عند  تسليمة    :القول  وقول  المالكية  مذهب  وهو   ، واحدة 

 . الشافعية ومذهب الحنابلة

وإما    :الراجح  صريح  غير  إما  التسليمتين  يف  ورد  وما   ، الثاين 

 .ضعيف

والعشرون ال   المسألة ۞  يجزئه    :سادسة  حكمه  يف  ومن  األخرس 

الحنفية   مذهب  وهو   ، بالقلب  النطق  يسمى  وما  بالنية  الخروج 
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والحنابلة ورجحه ابن تيمية ، ألنه ال فائدة من تحريك اللسان ،  

وألن    ، لذاهتا  مطلوبة  وليست  للفظ  وسيلة  اللسان  حركة  ألن 

وذكر   عنها  الحديث  تقدم  وقد   ، العجز  عند  يسقط  الواجب 

لخالصات ، وقد ذكر الحطاب المالكي يف مواهبه يف الخالف يف ا

 العاجز يجزئه السالم بالنية بالخالف.

اللهم فقهنا يف الدين وفق سنة سيد المرسلين ملسو هيلع هللا ىلص وثبتنا عليه  ��

وثباتًا  وصالحًا  رضاك  اللهم   ، وأنصاره  دعاته  من  واجعلنا   ،

لإلسالم   وعزًا  ونصرًا   ، وذرياتنا  لنفوسنا  وطهارة  لقلوبنا 

رضاك،  والمس على  ووالهتا  المسلمين  وبالد  وبالدنا  لمين 

 . وجمعًا للمسلمين على هداك ، وهالكًا ًللظالمين المعتدين

 .وإلى لقاء آخر يسره اهلل بمنه وكرمه على طريق العلم والهدى 

إّنا على الب عاد  والتفرق               َلنلتقي بالذكر  إن لم َنلتق        

 العماري كتبه / فهد بن يحيى 

 هـ13/2/1443البلد الحرام 

famary1@gmail. com 
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https://drive.google.com/drive/folders/1poCXP2fE_x6MhqH3eToYhTUxKVzfvNzd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k94oP_gJ07dAwm_XDbcg4tHYUoOBA_R3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zbzJrzMZyG4w_P8w9-u7ECeW9SScLt4z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1boDbAOZfYIcsBy-Bhp08iVYMxALYl07q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1anC3N2B7Q-Law_fuJ0Ww6CkpLzTq8pkd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18O4CiGC4OIlUF87UkMy4mFnKpOLXX_HP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MV_RJxXiulLm25bTqEp-7EL7m2y5Jc18?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-Si9H39b7mMQJhNebVVkEaQkS8f2MPN3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MqpS549l0dbOBvTc5m6fE5xcJWcxVcHW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SS6sm294ntwIiyzSxHrCOETo_QwbMDSW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1frqH8vTNl0XSbMXo0LBW-9Cm46o3iGwP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1orVHJOY--K3gBNE26wyDekYPFWOjzWNE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2ULv3Ib2R0A1lTdFFzqEKEBmXSyZW5B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GQ8bkOcmipByDo_lXqpuMQo3ov8BEfdO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g3aerEUj3tlZX0XkNwG0wdEP4yKpcYzX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2fZoAaoCGG0pZm_pn4sUZ7rM-TKgqLF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13O0lVlBM5Lj1HntAdvFHItMEpT26G0TE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-h6qcrAVds7b_zHVGQEwMEa2aJx4vMby?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sMFHW9NeK9rs-bHEnLhSDPN5eeFYKj5M?usp=sharing
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