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الصالة:

يسن اخلروج إليها متطهرا خبشوع لقوله ﷺ" :إذا توضأ أحدكم
فأحسن وضوءه مث خرج عامدا إىل املسجد فال يشبكن بني أصابعه
فإنه يف صالة" وأن يقول إذا خرج من بيته  -ولو لغي الصالة _ بسم
هللا ،آمنت ابهلل ،اعتصمت ابهلل ،توكلت على هللا وال حول وال قوة
إال ابهلل ،اللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أُضل أو أَزل أو أُزل أو أَظلم
أو أُظلم أو أَجهل أو ُُيهل علي .وأن ميشي إليها بسكينة ووقار لقوله
ﷺ ":وإذا مسعتم اإلقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا
وما فاتكم فاقضوا" وأن يقارب بني خطاه ويقول :اللهم إين أسألك
حبق السائلني عليك وحبق ممشاي هذا فإين مل أخرج أشرا وال بطرا وال
رايء وال مسعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك
أسألك أن تنقذين من النار وأن تغفر يل ذنويب مجيعا إنه ال يغفر
الذنوب إال أنت ويقول  ( :اللهم اجعل يف قليب نورا ويف لساين نورا
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واجعل يف بصري نورا ويف مسعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن
مييين نورا وعن مشايل نورا وفوقي نورا وحتيت نورا اللهم أعطين نورا ) فإذا
دخل املسجد استحب له أن يقدم رجله اليمىن ويقول ( :بسم هللا
أعوذ ابهلل العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم
اللهم صل على حممد اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك )
وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول (:وافتح يل أبواب فضلك )
وإذا دخل املسجد فال ُيلس حىت يصلي ركعتني لقوله ﷺ ":إذا دخل
أحدكم املسجد فال ُيلس حىت يصلي ركعتني " ويشتغل بذكر هللا أو
يسكت  ،وال خيوض يف حديث الدنيا فما دام كذلك فهو يف صالة
واملالئكة تستغفر له ما مل يؤذ أو حيدث .
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باب صفة الصالة:
يستحب أن يقوم إليها عند قول املؤذن :قد قامت الصالة إن كان
اإلمام يف املسجد وإال إذا رآه ،قيل لإلمام أمحد قبل التكبي تقول
شيئا؟ قال :ال ،إذ مل ينقل عن النيب ﷺ وال عن أحد من أصحابه،
مث يسوي اإلمام الصفوف مبحاذاة املناكب والكعب.
ويسن تكميل الصف األول فاألول وتراص املأمومني وسد خلل
الصفوف ومينة كل صف أفضل ،وقرب األفضل من اإلمام لقوله ﷺ:
" ليلين منكم أولو األحالم والنهى" وخي صفوف الرجال أوهلا وشرها
آخرها وخي صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا ،مث يقول وهو قائم مع
القدرة" :هللا أكرب" ال ُيزئه غيها ،واحلكمة يف افتتاحها بذلك
ليستحضر عظمة من يقوم بني يديه فيخشع فإن مد مهزة هللا أو أكرب
أو قال :إكبار مل تنعقد ،واألخرس حيرم بقلبه وال حيرك لسانه وكذا
حكم القراءة والتسبيح وغيمها.
ويسن جهر اإلمام ابلتكبي لقوله ﷺ :إذا كرب اإلمام فكربوا
وابلتسميع لقوله ﷺ " :وإذا قال مسع هللا ملن محده فقولوا :ربنا ولك
احلمد".
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ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدوديت األصابع مضمومة ويستقبل
ببطوهنما القبلة إىل حذو منكبيه إن مل يكن عذر ويرفعهما إشارة إىل
كشف احلجاب بينه وبني ربه كما أن السبابة إشارة إىل الوحدانية ،مث
يقبض كوعه األيسر بكفه األمين وُيعلها حتت سرته ومعناه ذل بني
يدي ربه عزوجل ،ويستحب نظره إىل موضع سجوده يف كل حاالت
الصالة إال يف التشهد فينظر إىل سبابته .مث يستفتح سرا فيقول:
(سبحانك اللهم وحبمدك) ومعىن سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه
الالئق جباللك اي هللا وقوله وحبمدك .قيل :معناه أمجع لك بني التسبيح
واحلمد وتبارك امسك أي الربكة تنال بذكرك (وتعاىل جدك) أي جلت
عظمتك (وال إله غيك) أي ال معبود يف األرض وال يف السماء حبق
سواك اي هللا وُيوز االستفتاح بكل ما ورد ،مث يتعوذ سرا فيقول :أعوذ
ابهلل من الشيطان الرجيم وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن.
مث يبسمل سرا ،وليست من الفاحتة وال غيها بل آية من القرآن قبلها
وبني كل سورتني سوى براءة واألنفال ،ويسن كتابتها أوائل الكتب
كما كتبها سليمان  وكما كان النيب ﷺ فعل وتذكر يف ابتداء
مجيع األفعال وهي تطرد الشيطان قال أمحد :ال تكتب أمام الشعر
وال معه مث يقرأ الفاحتة مرتبة متوالية مشددة وهي ركن يف كل ركعة
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كما يف احلديث " ال صالة ملن ال يقرأ بفاحتة الكتاب" وتسمى أم
القرآن ألن فيها اإلهليات واملعاد والنبوات وإثبات القدر فاآليتان

األوليان يدالن على اإلهليات و ﴿ َمَٰل ِ َ ۡ د
ِين﴾ [الفاتحة ]4 :يدل
ِك يو ِم ٱل ِ
َ

اك َن ۡع ُب ُد ِإَويَّ َ
على املعاد و﴿إيَّ َ
اك ن ۡس َتعِ ُ
ي﴾ [الفاتحة ]5 :على األمر
ِ

والنهي والتوكل وإخالص ذلك كله هلل ،وفيها التنبيه على طريق احلق
وأهله واملقتدى هبم والتنبيه على طريق الغي والضالل  ،ويستحب أن
يقف عند كل آية لقراءته ﷺ وهي أعظم سورة يف القرآن وأعظم آية
فيه آية الكرسي وفيها إحدى عشرة تشديدة  ،ويكره اإلفراط يف
التشديد واإلفراط يف املد  ،فإذا فرغ قال  :آمني بعد سكتة لطيفة
ليعلم أهنا ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب ُيهر هبا إمام
ومأموم معا يف صالة جهرية  ،ويستحب سكوت اإلمام بعدها يف
صالة جهرية حلديث مسرة  ،ويلزم اجلاهل تعلمها فإن مل يفعل مع
القدرة مل تصح صالته  ،ومن مل حيسن شيئا منها وال من غيها من
القرآن لزمه أن يقول " :سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا
أكرب" لقوله ﷺ " :إن كان معك قرآن فاقرأ وإال فامحد هللا وهلله
وكربه مث اركع" رواه أبو داود والرتمذي  ،مث يقرأ البسملة سرا  ،مث يقرأ سورة
كاملة وُيزي آية إال أن أمحد استحب أن تكون طويلة  ،فإن كان
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يف غي الصالة فإن شاء جهر ابلبسملة وإن شاء أسر  ،وتكون
السورة يف الفجر من طوال املفصل وأوله ( ق ) لقول أوس سألت
أصحاب حممد ﷺ كيف حتزبون القرآن ؟ قالوا  :ثالث  ،ومخسا
وسبعا وتسعا  ،وإحدى عشرة وثالث عشرة وحزب املفصل واحد
ويكره أن يقرأ يف الفجر من قصاره من غي عذر كسفر ومرض
وحنومها  .ويقرأ يف املغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض األحيان من
طواله ألنه ﷺ قرأ فيها ابألعراف ويقرأ يف البواقي من أوساطه إن مل
يكن عذر وإال قرأ أبقصر منه وال أبس جبهر امرأة يف اجلهرية إذا مل
يسمعها أجنيب واملتنقل يف الليل يراعي املصلحة فإن كان قريبا منه
من يتأذى جبهره أسر وإن كان ممن يستمع له جهر ،وإن أسر يف
جهر وجهر يف سر بىن على قراءته وترتيب اآلايت واجب ألنه
ابلنص ،وترتيب السور ابالجتهاد ال ابلنص يف قول مجهور العلماء
فتجوز قراءة هذه قبل هذه وهلذا تنوعت مصاحف الصحابة يف
كتابتها وكره أمحد قراءة محزة والكسائي  ،واإلدغام الكبي أليب عمرو
 ،مث يرفع يديه كرفعه األول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليال
حىت يرجع إليه نفسه  ،وال يصل قراءته بتكبي الركوع  ،ويكرب فيضع
يديه مفرجيت األصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة وميد ظهره
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مستواي وُيعل رأسه حياله ال يرفعه وال خيفضه حلديث عائشة وُيايف
مرفقيه عن جنبيه حلديث أيب محيد  ،ويقول يف ركوعه  :سبحان ريب
العظيم حلديث حذيفة رواه مسلم وأدىن الكمال ثالث وأعاله يف
حق اإلمام عشر وكذا حكم سبحان ريب األعلى يف السجود  ،وال
يقرأ يف الركوع والسجود لنهيه ﷺ عن ذلك  ،مث يرفع رأسه ويرفع
يديه كرفعه األول قائال إمام ومنفرد " :مسع هللا ملن محده" وجواب ،
ومعىن مسع استجاب فإذا استتم قائما قال "ربنا ولك احلمد ملء
السموات واألرض وملء ما شئت من شيء بعد" وإن شاء زاد :
"أهل الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ال مانع ملا
أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد" وله أن
يقول غيه مما ورد  .وإن شاء قال :اللهم ربنا لك احلمد بال واو
لوروده يف حديث أيب سعيد وغيه ،فإن أدرك املأموم اإلمام يف هذا
الركوع فهو مدرك للركعة مث يكرب وخير ساجدا وال يرفع يديه فيضع
ركبته مث يديه مث وجهه وميكن جبهته وأنفه وراحتيه من األرض
ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إىل القبلة،
والسجود على هذه األعضاء السبعة ركن ،ويستحب مباشرة املصلّي
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ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إىل القبلة غي مقبوضة رافعا
مرفقيه.
وتكره الصالة يف مكان شديد احلر أو شديد الربد ألنه يذهب
اخلشوع ،ويسن للساجد أن ُيايف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه
وفخذيه عن ساقيه ويضع يديه حذو منكبيه ويفرق بني ركبتيه ورجليه.
مث يرفع رأسه مكربا وُيلس مفرتشا يفرش رجله اليسرى وُيلس عليها
وينصب اليمىن وخيرجها من حتته وُيعل بطون أصابعها إىل األرض
لتكون أطراف أصابعها إىل القبلة حلديث أيب محيد يف صفة صالة
النيب ﷺ ابسطا يديه على فخذيه مضمومة األصابع ويقول " :رب
اغفر يل" وال أبس ابلزايدة لقول ابن عباس كان النيب ﷺ يقول بني
السجدتني " :رب اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين وعافين" رواه أبو داود،
مث يسجد الثانية كاألوىل وإن شاء دعا فيه لقوله ﷺ " :وأما السجود
فأكثروا فيه من الدعاء فانه قمن أن يستجاب لكم"  .رواه مسلم  ،وله
عن أيب هريرة أن رسول هللا ﷺ كان يقول يف سجوده  " :اللهم اغفر
يل ذنيب كله دقه وجله وأوله وآخره وعالنيته وسره"  ،مث يرفع رأسه
مكربا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه حلديث وائل  ،إال
أن يشق لكرب أو مرض أو ضعف  ،مث يصلي الركعة الثانية كاألوىل إال
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يف تكبية اإلحرام واالستفتاح ولو مل أيت به يف األوىل مث ُيلس للتشهد
مفرتشا جاعال يديه على فخذيه ابسطا أصابع يسراه مضمومة
مستقبال هبا القبلة قابضا من ميناه اخلنصر والبنصر حملقا إهبامه مع
وسطاه مث يتشهد سرا ويشي بسبابته اليمىن يف تشهده إشارة إىل
التوحيد ويشي هبا عند دعائه
يف صالة وغيها لقول ابن الزبي :كان النيب ﷺ يشي أبصبعه إذا دعا
وال حيركها رواه أبو داود .فيقول :التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم
عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني
أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،وأي تشهد
تشهده مما صح عن النيب ﷺ جاز واألوىل ختفيفه وعدم الزايدة عليه
وهذا التشهد األول .مث إن كانت الصالة ركعتني فقط صلى على النيب
ﷺ فيقول :اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على
آل إبراهيم إنك محيد جميد ،وابرك على حممد وعلى آل حممد كما
ابركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد ،وُيوز أن يصلي على النيب
ﷺ مما ورد .وآل حممد أهل بيته وقوله" :التحيات" أي مجيع التحيات
هلل تعاىل استحقاقا وملكا "والصلوات" الدعوات "والطيبات" األعمال
حيّي وال يسلم عليه ألن السالم دعاء .وجتوز
الصاحلة فهو سبحانه َ
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الصالة على غي النيب ﷺ منفردا إذا مل يكثر ومل تتخذ شعارا لبعض
الناس أو يقصد هبا بعض الصحابة دون بعض ،وتسن الصالة على
النيب ﷺيف غي الصالة وتتأكد أتكدا كثيا عند ذكره .ويف يوم اجلمعة
وليلتها ،ويسن أن يقول" :اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن
عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات وأعوذ بك من فتنة
املسيح الدجال" وإن دعا بغي ذلك مما ورد فحسن .لقوله ﷺ " :مث
يتخي من الدعاء أعجبه إليه" ما مل يشق على املأموم وُيوز الدعاء
لشخص معني لفعله ﷺ يف دعائه للمستضعفني مبكة  ،مث يسلم وهو
جالس مبتدئ عن ميينه قائال السالم عليكم ورمحة هللا وعن يساره
كذلك وااللتفات سنة  ،ويكون عن يساره أكثر حبيث يُرى خذه
وُيهر إمام ابلتسليمة األوىل فقط ويسرمها غيه  ،ويسن حذفه وهو
عدم تطويله أي ال ميد صوته وينوي به اخلروج من الصالة وينوي أيضا
السالم على احلفظة وعلى احلاضرين وإن كانت الصالة أكثر من
ركعتني هنض مكربا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد األول وأييت
مبا بقى من صالته كما سبق إال أنه ال ُيهر وال يقرأ شيئا بعد الفاحتة
فإن فعل مل يكره مث ُيلس يف التشهد الثاين متوركا يفرش رجله اليسرى
وينصب اليمىن وخيرجهما عن ميينه وُيعل إليته على األرض فيأيت
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ابلتشهد األول مث ابلصالة على النيب ﷺ مث ابلدعاء مث يسلم وينحرف
اإلمام إىل املأمومني على ميينه أو على مشاله وال يطيل اإلمام اجللوس
بعد السالم مستقبل القبلة وال ينصرف املأموم قبله لقوله ﷺ " :إين
إمامكم فال تسبقوين ابلركوع وال ابلسجود وال ابنصراف"  ،فإن صلى
معهم نساء انصرفت النساء وثبت الرجال قليال لئال يدركوا من انصرف
ويسن ذكر هللا والدعاء واالستغفار عقب الصالة فيقول :
منهن
ّ
استغفر هللا  -ثالث مث يقول  :اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت
اي ذا اجلالل واإلكرام ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله
احلمد وهو على كل شيء قدير  ،وال حول وال قوة إال ابهلل ،ال إله
إال هللا وال نعبد إال إايه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ،ال إله
إال هللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون " .اللهم ال مانع ملا أعطيت
وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد" مث يسبح وحيمد
ويكرب كل واحدة ثالث وثالثني ويقول متام املائة " :ال إله إال هللا وحده
ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير" ويقول
بعد صالة الفجر وصالة املغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس  :اللهم
أجرين من النار سبع مرات واإلسرار ابلدعاء أفضل وكذا ابلدعاء املأثور
ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة حلديث ":ال
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يستجاب الدعاء من قلب غافل" .ويتوسل ابألمساء والصفات
والتوحيد ويتحرى أوقات اإلجابة وهي ثلث الليل اآلخر وبني األذان
واإلقامة وأدابر الصالة املكتوبة وآخر ساعة يوم اجلمعة وينتظر اإلجابة
وال يعجل فيقول  :قد دعوت ودعوت فلم يستجب يل وال يكره أن
خيص نفسه إال يف دعاء يؤمن عليه ويكره رفع الصوت .
ويكره يف الصالة التفات يسي ورفع بصره إىل السماء وصالته إىل
صورة منصوبة أو إىل وجه آدمي واستقبال انر ولو سراجا وافرتاش
ذراعيه يف السجود وال يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو حبضرة
طعام يشتهيه بل يؤخرها ولو فاتته اجلماعة  ،ويكره مس احلصى
وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه يف جلوس وملس حليته وعقص
شعره وكف ثوبه وإن تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده يف
فمه  ،ويكره تسوية الرتاب بال عذر ويرد املار بني يديه ولو بدفعه
آدميا كان املار أو غيه فرضا كانت الصالة أو نفال فإن أىب فله قتاله
ولو مشى يسيا وحيرم املرور بني املصلي وبني سرتته وبني يديه إن مل
يكن له سرتة  ،وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة
ومحل شيء ووضعه وله إشارة بيد ووجه وعني حلاجة  ،وال يكره السالم
على املصلي وله رده ابإلشارة ويفتح على أمامه إذا ارتج عليه أو غلط
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وإن انبه شيء يف صالته سبح رجل وصفقت امرأة وإن بدره بصاق
أو خماط وهو يف املسجد بصق يف ثوبه ويف غي املسجد عن يساره ،
ويكره أن يبصق قدامه أو عن ميينه .
وتكره صالة غي مأموم إىل غي سرتة ولو مل خيش مارا من جدار أو
شيء شاخص كحربة أو غي ذلك مثل آخرة الرحل ،ويسن أن يدنو
منها لقوله :ﷺ " :إذا صلى أحدكم فليصل إىل سرتة ويدن منها"
مر من ورائها
وينحرف عنها يسيا لفعله ﷺ وإن تعذر خط خطا وإذا ّ
مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو
شيء مل يكره ،فإن مل يكن سرتة أو ّ
محار بطلت صالته.
وله قراءة يف املصحف والسؤال عند آية الرمحة والتعوذ عند آية
العذاب.
ُ
وموا ْ ِ َّّلِلِ َقَٰنِت َ
وق ُ
ي﴾ ٢٣٨
والقيام ركن يف الفرض لقوله تعاىل﴿:
ِ

[البقرة:

]238إال العاجز أو عراين أو خائف أو مأموم خلف إمام احلي
العاجز عنه وإن أدرك اإلمام يف الركوع فبقدر التحرمية.
وتكبية اإلحرام ركن وكذا قراءة الفاحتة على اإلمام واملنفرد وكذا

ََٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ
َ
الركوع لقوله تعاىل﴿ :يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱركعوا وْۤاوُدُجۡسٱ﴾ وعن

أيب هريرة : أن رجال دخل املسجد فصلى مث جاء إىل النيب ﷺ،
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فسلّم عليه قال  " :ارجع فصل فإنك مل تصل" فعلها ثالث فقال :
والذي بعثك ابحلق نبيا ال أحسن غي هذا فعلمين فقال له النيب
ﷺ " :إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن
مث اركع حىت تطمئن راكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت
تطمئن ساجدا مث اجلس حىت تطمئن جالسا مث افعل ذلك يف
صالتك كلها " رواه اجلماعة  .فدل على أن املسمى يف هذا احلديث ال
يسقط حبال إذ لو سقطت لسقطت عن هذا األعرايب اجلاهل.
والطمأنينة يف هذه األفعال ركن ملا تقدم .ورأى حذيفة رجال ال يتم
ركوعه وال سجوده فقال له :ما صليت ولو مت ملت على غي فطرة
هللا اليت فطر عليها حممدا ﷺ.
والتشهد األخي ركن لقول ابن مسعود :كنا نقول قبل أن يفرض علينا
التشهد :السالم على هللا السالم على جربيل وميكائيل ،فقال النيب
ﷺ " :ال تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات هلل" رواه النسائي ورواته ثقات.
والواجبات اليت تسقط سهوا (مثانية) التكبية غي األوىل والتسميع
لإلمام واملنفرد والتحميد للكل وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر
يل والتشهد األول واجللوس له وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال.
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فسنن األقوال سبع عشرة  :االستفتاح ،والتعوذ ،والبسملة ،والتأمني
،وقراءة السورة يف األوليني ويف صالة الفجر واجلمعة والعيد والتطوع
كله واجلهر واإلخفات وقول ملء السماء واألرض إىل آخره وما زاد
على املرة يف تسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر يل والتعوذ يف التشهد
األخي والصالة على آل النيب ﷺ والربكة عليه وعليهم وسوى ذلك
فسنن أفعال مثل كون األصابع مضمومة مبسوطة مستقبال هبا القبلة
عند اإلحرام والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك وقبض اليمني
على كوع الشمال وجعلهما حتت سرته والنظر إىل موضع سجوده
وتفريقه بني قدميه يف قيامه ومراوحته بينهما وترتيل القراءة والتخفيف
لإلمام وكون األوىل أطول من الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجيت
األصابع يف الركوع ومد ظهره مستواي وجعل رأسه حياله ووضع ركبتيه
قبل يديه يف سجوده ورفع يديه قبلهما يف القيام ومتكني جبهته وأنفه
من األرض وجمافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن
ساقيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إىل األرض مفرقة ووضع
يديه حذو منكبيه مبسوطة األصابع إذا سجد وتوجيه أصابع يديه
مضمومة إىل القبلة ومباشرة املصلّى بيديه وجبهته وقيامه إىل الركعة
على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه واالفرتاش يف اجللوس بني
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السجدتني والتشهد والتورك يف الثاين ووضع يديه على فخذيه
مبسوطتني مضموميت األصابع مستقبال هبما القبلة بني السجدتني ويف
التشهد وقبض اخلنصر والبنصر من اليمىن وحتليق إهبامها مع الوسطى
واإلشارة بسبابتها وااللتفات ميينا ومشاال يف تسليمه وتفضيل الشمال
على اليمني يف االلتفات .
وأما سجود السهو فقال أمحد حيفظ فيه عن النيب ﷺ مخسة أشياء
سلم من اثنتني فسجد وسلم من ثالث فسجد ويف الزايدة والنقصان
وقام من الثنتني فلم يتشهد قال اخلطايب .املعتمد عليه عند أهل العلم
هذه األحاديث اخلمسة يعين حديثي ابن مسعود وأيب سعيد وأيب هريرة
وابن حبينة وسجود السهو يشرع للزايدة والنقص وشك يف فرض ونفل
إال أن يكثر فيصي كوسواس فيطرحه .وكذا يف الوضوء والغسل وإزالة
النجاسة فمىت زاد من جنس الصالة قياما أو ركوعا أو سجودا أو
قعودا عمدا بطلت،
وسهوا يسجد له لقوله ﷺ " :إذا زاد الرجل أو نقص يف صالته
فليسجد سجدتني" رواه مسلم .ومىت ذكر عاد إىل ترتيب الصالة بغي تكبي
وإن زاد ركعة قطع مىت ذكر وبىن على فعله قبلها وال يتشهد إن كان
قد تشهد مث سجد وسلم ،وال يعتد ابلركعة الزائدة مسبوق وال يدخل
18

معه من علم أهنا زائدة ،وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه
الرجوع وال يرجع إن نبهه واحد
إال أن يتيقن صوابه ألنه ﷺ مل يرجع إىل قول ذي اليدين.
وال يبطل الصالة عمل يسي كفتحه ﷺ الباب لعائشة ومحله أمامة
ووضعها وإن أتى بقول مشروع يف الصالة يف غي موضعه كالقراءة يف
القعود والتشهد يف القيام مل تبطل به.
وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله ﷺ " :إذا نسي أحدكم فليسجد
سجدتني " وإن سلم قبل إمتامها عمدا بطلت وإن كان سهوا مث ذكر
قريبا أمتها ولو خرج من املسجد أو تكلم يسيا ملصلحتها ،وإن تكلم
سهوا أو انم فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غي
القرآن مل تبطل ،وإن قهقه بطلت إمجاعا ال إن تبسم.
وإن نسي ركنا غي التحرمية فذكره يف قراءة الركعة اليت بعدها بطلت
اليت تركه منها وصارت األخرى عوضا عنها  ،وال يعيد االفتتاح قاله
أمحد وإن ذكره قبل الشروع يف القراءة عاد فأتى به ومبا بعده  ،وإن
نسي التشهد األول وهنض لزمه الرجوع واإلتيان به ما مل يستتم قائما
حلديث املغية رواه أبو داود  ،ويلزم املأموم متابعته ويسقط عنه التشهد
ويسجد للسهو  ،ومن شك يف عدد الركعات بىن على اليقني وأيخذ
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مأموم عند شكه بفعل إمامه  ،ولو أدرك اإلمام راكعا وشك هل رفع
اإلمام رأسه قبل إدراكه راكعا مل يعتد بتلك الركعة  ،وإذا بىن على
اليقني أتى مبا بقي وأييت به املأموم بعد سالم إمامه ويسجد للسهو ،
وليس على املأموم سجود سهو إال أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو
مل يتم التشهد مث يتمه بعد سجوده  ،ويسجد مسبوق لسالمه مع
إمامه سهوا ولسهوه معه وفيما انفرد به وحمله قبل السالم إال إذا سلم
عن نقص ركعة فأكثر حلديث عمران وذي اليدين وإال يف ما إذا بىن
علي وابن
على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد نداب بعد السالم حلديث ّ
مسعود  ،وإن نسيه قبل السالم أو بعده أتى به ما مل يطل الفصل ،
وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصالة .
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صالة
باب َ

التطوع:

قال أبو العباس :التطوع تكمل به صالة الفرض يوم القيامة إن ملن
يكن أمتها وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة وبقية األعمال ،وأفضل
التطوع اجلهاد ،مث توابعه من نفقة فيه وغيها ،مث تعلم العلم وتعليمه،
قال أبو الدرداء :العامل واملتعلم يف األجر سواء وسائر الناس مهج ال
خي فيهم .وعن أمحد :طلب العلم أفضل األعمال ملن صحت نيته
إيل من إحيائها .وقالُ :يب أن يطلب
وقال :تذاكر بعض ليلة أحب ّ
الرجل من العلم ما يقوم به دينه قيل له مثل أي شيء؟ قال :الذي ال
يسعه جهله صالته وصومه وحنو ذلك مث بعد ذلك الصالة حلديث:
"استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خي أعمالكم الصالة" مث بعد ذلك
ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم ،أو إصالح
بني الناس لقوله ﷺ ":أال أخربكم خبي أعمالكم وأبفضل من درجة
الصوم والصالة؟ إصالح ذات البني فإن فساد ذات البني هي احلالقة"
صححه الرتمذي .وقال أمحد :إتباع اجلنازة أفضل من الصالة
وما يتعدى نفعه يتفاوت فصدقة على قريب حمتاج أفضل من عتق
وهو أفضل من صدقة على أجنيب إال زمن جماعة مث حج ،وعن أنس
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مرفوعا" :من خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل هللا حىت يرجع" قال
الرتمذي :حسن غريب قال الشيخ :تعلم العلم وتعليمه يدخل يف
اجلهاد وأنه نوع منه وقال :استيعاب عشر ذي احلجة ابلعبادة ليال
وهنارا أفضل من اجلهاد الذي مل يذهب فيه نفسه وماله وعن أمحد:
ليس يشبه احلج شيء للتعب الذي فيه ولتلك املشاعر وفيه مشهد
ليس يف اإلسالم مثله .عشية عرفة وفيه إهناك املال والبدن ،وعن أيب
أمامة أن رجال سأل النيب ﷺ أي األعمال أفضل؟ قال " :عليك
ابلصوم فإنه ال مثل له " رواه أمحد وغيه بسند حسن ،وقال الشيخ :قد يكون
كل واحد أفضل يف حال لفعل النيب ﷺ وخلفائه حبسب احلاجة
واملصلحة ،ومثله قول أمحد  :أنظر ما هو أصلح لقلبك فافعله ورجح
أمحد فضيلة الفكر على الصالة والصدقة فقد يتوجه منه أن عمل
القلب أفضل من عمل اجلوارح وأن مراد األصحاب عمل اجلوارح
ويؤيده حديث " :أحب األعمال إىل هللا احلب يف هللا والبغض يف هللا"
وحديث "أوثق عرى اإلميان" .
واكد التطوع الكسوف مث الوتر مث سنة الفجر ،مث سنة املغرب ،مث
بقية الرواتب ،ووقت صالة الوتر بعد العشاء إىل طلوع الفجر،
واألفضل آخر الليل ملن وثق بقيامه ،وإال أوتر قبل أن يرقد وأقله ركعة
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وأكثره إحدى عشرة ،واألفضل أن يسلم من ركعتني مث يوتر بركعة وإن
فعل غي ذلك مما صح عن النيب ﷺ فحسن ،وأدىن الكمال ثالث،
واألفضل بسالمني وُيوز بسالم واحد ،وُيوز كاملغرب.
والسنن الراتبة عشر ،وفعلها يف البيت أفضل وهي ركعتان قبل الظهر
وركعتان بعدها وركعتان بعد املغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر.
وخيفف ركعيت الفجر ويقرأ فيهما بسوريت اإلخالص ،أو يقرأ يف
ُ ُ ٓ ْ َ َ َّ َّ َ َ ٓ ُ َ َ
نزل إَِلنا﴾ اآلية ،اليت يف
األوىل بقوله تعاىل﴿ :قولوا ءامنا ب ِٱّلِلِ وما أ ِ
البقرة ،ويف الثانية﴿ :قُ ۡل يََٰٓأَ ۡه َل ٱ ۡلك َِتَٰب َت َعال َ ۡوا ْ إ َ ََٰل ََك َِمة َس َوآء بَ ۡي َنناَ
ِۢ
ٖ
ِ
ِ

َََۡ ُ
ك ۡم﴾ وله فعلها راكبا.
وبين

وال سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان أو أربع ،وجتزيء السنة عن
حتية املسجد ،ويسن له الفصل بني الفرض والسنة بكالم أو قيام
حلديث معاوية ،ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه ويستحب أن
يتنفل بني األذان واإلقامة.
والرتاويح سنة سنها رسول هللا ﷺ ،وفعلها مجاعة أفضل وُيهر اإلمام
ابلقراءة لنقل اخللف عن السلف ويسلم من كل ركعتني حلديث "صالة
الليل مثىن ،مثىن" ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إىل طلوع الفجر
ويوتر بعدها فإن كان له هتجد جعل الوتر بعده لقوله ﷺ " :اجعلوا
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آخر صالتكم ابلليل وترا" فإن أحب من له هتجد متابعة اإلمام قام
إذا سلم اإلمام فجاء بركعة لقوله ﷺ" :من قام مع اإلمام حىت ينصرف
كتب له قيام ليلة" صححه الرتمذي.
ويستحب حفظ القرآن إمجاعا وهو أفضل من سائر الذكر وُيب منه
ما ُيب يف الصالة ويبدأ الصيب وليه به قبل العلم إال أن يعسر  ،ويسن
ختمه يف كل أسبوع وفيما دونه أحياان وحيرم أتخي القراءة إن خاف
نسيانه  ،ويتعوذ قبل القراءة وحيرص على اإلخالص ودفع ما يضاده،
وخيتم يف الشتاء أول الليل ويف الصيف أول النهار .قال طلحة بن
مصرف :أدركت أهل اخلي من هذه األمة يستحبون ذلك يقولون :إذا
ختم أول النهار صلت عليه املالئكة حىت ميسي وإذا ختم أول الليل
صلت عليه املالئكة حىت يصبح رواه الدارمي عن سعد بن أيب وقاص
إسناده حسن ،وحيسن صوته ابلقرآن ويرتله ،ويقرأ حبزن وتدبر ويسأل
هللا تعاىل عند آية الرمحة  ،ويتعوذ عند آية العذاب وال ُيهر بني مصلني
أو نيام أو اتلني جهرا يؤذيهم .وال أبس ابلقراءة قائما وقاعدا
ومضطجعا وراكبا وماشيا .وال تكره يف الطريق وال مع حدث أصغر
وتكره يف املواضع القذرة ،ويستحب االجتماع هلا واالستماع للقارئ
وال يتحدث عندها مبا ال فائدة فيه وكره أمحد السرعة يف القراءة ،وكره
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قراءة األحلان وهو الذي يشبه الغناء ،وال يكره الرتجيع ومن قال يف
القرآن برأيه ومبا ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب.
وال ُيوز للمحدث مس املصحف وله محله بعالقة أو يف خرج فيه
متاع ويف كمه وله تصفحه بعود وحنوه وله مس تفسي وكتب فيه قرآن
وُيوز للمحدث كتابته من غي مس وأخذ األجرة على نسخه وُيوز
كسيه احلرير وال ُيوز استدابره أو م ّد الرجل إليه وحنو ذلك مما فيه
ترك تعظيمه ،ويكره حتليته بذهب أو فضة وكتابة األعشار وأمساء
السور وعدد اآلايت وغي ذلك مما مل يكن على عهد الصحابة.
وحيرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر هللا بغي طاهر ،فإن كتب
به أو عليه وجب غسله ،وإن بلي املصحف أو اندرس دفن ألن عثمان
رضي هللا عنه دفن املصاحف بني القرب واملنرب.
وتستحب النوافل املطلقة يف مجيع األوقات إال أوقات النهي .وصالة
الليل مرغب فيها وهي أفضل من صالة النهار ،وبعد النوم أفضل ألن
الناشئة ال تكون إال بعده فإذا استيقظ ذكر هللا تعاىل وقال :ما ورد
ومنه " :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو
على كل شيء قدير  ،احلمد هلل وسبحان هللا وال إله إال هللا وهللا أكرب
وال حول وال قوة إال ابهلل" مث إن قال  :اللهم اغفر يل أو دعا استجيب
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له فإن توضأ وصلى قبلت صالته مث يقول  :احلمد هلل الذي أحياين
بعد ما أماتين وإليه النشور ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك
سبحانك أستغفرك لذنيب وأسألك رمحتك  .اللهم زدين علما وال تزغ
قليب بعد إذ هديتين وهب يل من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب احلمد
رد علي روحي وعافاين يف جسدي وأذن يل بذكره  ،مث يستاك
هلل الذي ّ
فإذا قام إىل الصالة إن شاء استفتح ابستفتاح املكتوبة وإن شاء بغيه
كقوله " :اللهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض ومن فيهن
ولك احلمد أنت قيوم السموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت
ملك السموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت احلق ووعدك
احلق وقولك احلق ولقاؤك حق واجلنة حق والنار حق والنبيون حق
والساعة حق  ،اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك
أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت
وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مين أنت املق ِّّدم وأنت املؤخر
ال إله إال أنت وال قوة إال بك" وإن شاء قال " :اللهم رب جربيل
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت
حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احلق
إبذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم" .
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ويسن أن يستفتح هتجده بركعتني خفيفتني وأن يكون له تطوع يداوم
عليه وإذا فاته قضاه.
ويستحب أن يقول عند الصباح واملساء :ما ورد وكذلك عند النوم
واالنتباه ودخول املنزل واخلروج منه وغي ذلك ،والتطوع يف البيت
أفضل وكذا اإلسرار به إن كان مما ال تشرع له اجلماعة وال أبس ابلتطوع
مجاعة إذا مل يتخذ عادة ويستحب االستغفار ابلسحر واإلكثار منه
ومن فاته هتجده قضاه قبل الظهر وال يصح التطوع من مضطجع.
وتسن صالة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إىل قبيل الزوال
وفعلها إذا اشتد احلر أفضل وهي ركعتان وإن زاد فحسن.
وتسن صالة االستخارة  ،إذا هم أبمر فيكع ركعتني من غي الفريضة
مث يقول " :اللهم إين أستخيك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك
من فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم
الغيوب  ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر  -ويسميه بعينه  -خي
يل يف ديين ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري (عاجله وآجله) فاقدره يل
ويسره يل مث ابرك يل فيه وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين
ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عين واصرفين عنه واقدر يل اخلي
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حيث كان مث رضين به" مث يستشي وال يكون وقت االستخارة عازما
على الفعل أو الرتك .
وتسن حتية املسجد وسنة الوضوء (وإحياء ما بني العشاءين) وسجدة
التالوة سنة مؤكدة وليست بواجبة لقول عمر :من سجد فقد أصاب
ومن مل يسجد فال إمث عليه رواه يف املوطأ وتسن للمستمع .والراكب
يومئ بسجوده حيث كان وجهه واملاشي يسجد ابألرض مستقبل
القبلة وال يسجد السامع ملا روي عن الصحابة وقال ابن مسعود
للقارئ وهو غالم :اسجد فإنك إمامنا.
وتستحب سجدة الشكر عند جتدد نعمة ظاهرة عامة أو أمر خيصه.
ويقول إذا رأى مبتلى يف دينه أو بدنه :احلمد هلل الذي عافاين مما
ابتالك به وفضلين على كثي ممن خلق تفضيال.
وأوقات النهي مخسة :بعد صالة الفجر حىت تطلع الشمس وبعد
طلوعها حىت ترتفع قيد رمح وعند قيامها حىت تزول وبعد صالة العصر
حىت تدنو من الغروب وبعد ذلك حىت تغرب وُيوز قضاء الفرائض
فيها ،وفعل النذورات وركعيت الطواف ،وإعادة مجاعة إذا أقيمت وهو
يف املسجد ،وتفعل صالة اجلنازة يف الوقتني الطويلني.
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عة:
صالة الجما َ
باب َ
أقلها اثنان يف غي مجعة وعيد وهي واجبة على األعيان حضرا

ۡ َََ ۡ َ َ
َ
ِإَوذا ُك َ
ت ل ُه ُم
نت فِي ِهم فأقم
وسفرا حىت يف خوف لقوله تعاىل﴿ :
َّ َ
لصل َٰوةَ﴾ اآلية وتفضل على صالة املنفرد بسبع وعشرين درجة ،
ٱ

وتفعل يف املسجد  .والعتيق أفضل وكذلك األكثر مجاعة وكذلك
األبعد ،وال يؤم يف مسجد قبل إمامه الراتب إال إبذنه إال أن يتأخر
فال يكره ذلك لفعل أيب بكر وعبد الرمحن بن عوف ،وإذا أقيمت
الصالة فال ُيوز الشروع يف نفل ،وإن أقيمت وهو فيها أمتها خفيفة،
ومن أدرك ركعة مع اإلمام فقد أدرك اجلماعة ،وتدرك إبدراك الركوع
مع اإلمام ،وجتزيء تكبية اإلحرام عن تكبية الركوع لفعل زيد بن
ثبت وابن عمر وال يعرف هلما خمالف من الصحابة .وإتيانه هبما
أفضل خروجا من خالف من أوجبه فإن أدركه بعد الركوع مل يكن
مدركا للركعة وعليه متابعته ويسن دخوله معه للخرب وال يقوم املسبوق
إال بعد سالم اإلمام التسليمة الثانية فإن أدركه يف سجود السهو بعد
السالم مل يدخل معه وإن فاتته اجلماعة استحب له أن يصلى معه
لقوله ﷺ" :من يتصدق على هذا فيصلي معه" وال جتب القراءة
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ْ َ
َ ُ َ ُۡ ُ َ
على مأموم لقوله تعاىلِ﴿{ :إَوذا ق ِرئ ٱلق ۡر َءان فٱ ۡس َت ِم ُعوا ُلۥ
َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
ون ﴾٢٠٤قال أمحد :أمجع الناس على أن هذه
نصتوا لعلكم ترَح
وأ ِ

اآلية يف الصالة .وتسن قراءته فيما ال ُيهر فيه اإلمام أكثر أهل
العلم من الصحابة والتابعني يرون القراءة خلف اإلمام فيما أسر فيه
خروجا من خالف من أوجبه لكن تركناه إذا جهر اإلمام لألدلة
ويشرع يف أفعاهلا بعد إمامه من غي ختلف بعد فراغ اإلمام فإن وافقه
كره ،وحترم مسابقته فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأيت به بعده
فإن مل يفعل عاملا عمدا بطلت صالته ،وإن ختلف عنه بركن بال عذر
فكالسبق به  ،وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله
وحلقه ،وإن ختلف بركعة لعذر اتبعه فيما بقي من صالته وقضاها
بعد سالم اإلمام  ،ويسن له إذا عرض عارض لبعض املأمومني
يقتضي خروجه أن خيفف وتكره سرعة متنع مأموما من فعل ما يسن
.
ويسن تطويل قراءة الركعة األوىل أطول من الثانية ،ويستحب لإلمام
انتظار الداخل ليدرك الركعة إن مل يشق على مأموم.
وأوىل الناس ابإلمامة أقرؤهم لكتاب هللا .وأما تقدمي النيب ﷺ أاب بكر
مع أن غيه أقرأ منه كأيب ومعاذ فأجاب أمحد أن ذلك ليفهموا أنه
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املقدم يف اإلمامة الكربى  ،وقال غيه  :ملا قدمه مع قوله يؤم القوم
أقرؤهم لكتاب هللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة علم أن
أاب بكر أقرؤهم وأعلمهم  ،ألهنم مل يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن
حىت يتعلموا معانيه والعمل به كما قال ابن مسعود :كان الرجل منا
إذا تعلم عشر آايت من القرآن مل يتجاوزهن حىت يتعلم معانيهن والعمل
هب َن وروى مسلم عن أيب مسعود البدري يرفعه ( يؤم القوم أقرؤهم
لكتاب هللا فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم ابلسنة فإن كانوا يف
السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سنا )
.
وال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه وال يقعد يف بيته على تكرمته إال
إبذنه ويف الصحيحني" :يؤمكم أكربكم" ويف بعض ألفاظ
أيب مسعود" :فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأقدمهم سلما" أي إسالما.
َ
يصل خلفه .قال أبو داود :سئل أمحد عن إمام
ومن صلى أبُجرة مل ّ
يقول :أُصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال :أسأل هللا العافية ومن
يصلي خلف هذا؟! وال يصلي خلف عاجز عن القيام إال إمام احلي
 وهو كل إمام مسجد راتب  -إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا ،وإنصلى اإلمام وهو حمدث أو عليه جناسة ومل يعلم إال بعد فراغ الصالة
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مل يعد من خلفه وأعاد اإلمام وحده يف احلدث ،ويكره أن يؤم قوما
أكثرهم يكرهه حبق ويصح ائتمام متوضئ مبتيمم .والسنة وقوف
املأمومني خلف اإلمام حلديث جابر وجبّار ملا وقفا عن ميينه ويساره
أخذ أبيديهما فأقامهما خلفه رواه مسلم .وأما صالة ابن مسعود
بعلقمه واألسود وهو بينهما فأجاب ابن سيين أن املكان كان ضيقا.
وإن كان املأموم واحدا وقف عن ميينه وإن وقف عن يساره أداره عن
ميينه وال تبطل حترميته وإن ّأم رجال وامرأة وقف الرجل عن ميينه واملرأة
خلفه حلديث أنس رواه.
وقرب الصف منه أفضل وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض وكذا
توسطه الصف لقوله ﷺ" :وسطوا اإلمام ُّ
وسدوا اخللل" وتصح مصافّة
صيب لقول أنس :صففت أان واليتيم وراءه والعجوز خلفنا ،وإن صلى
ف ّذا مل تصح ،وإن كان املأموم يرى اإلمام أو من ورائه صح ولو مل
تتصل الصفوف وكذا لو مل ير أحدمها إن مسع التكبي إلمكان االقتداء
بسماع التكبي كاملشاهدة وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف
مل يصح واختار املوفق وغيه أن ذلك ال مينع االقتداء لعدم النص
واإلمجاع.
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ويكره أن يكون اإلمام أعلى من املأمومني قال ابن مسعود حلذيفة:
أمل تعلم أهنم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال :بلى .رواه الشافعي إبسناد
ثقات وال أبس بعلو يسي كدرجة منرب حلديث سهل أنه ﷺ ،صلّى
على املنرب مث نزل القهقري وسجد ،احلديث .وال أبس بعلو مأموم ألن
أاب هريرة صلّى على ظهر املسجد بصالة اإلمام رواه الشافعي ،ويكره
تطوع اإلمام يف موضع املكتوبة بعدها حلديث املغية مرفوعا رواه أبو
داود.
لكن قال أمحد :ال أعرفه عن غي على وال ينصرف املأموم قبله لقوله
ﷺ" :ال تسبقوين ابلركوع وال ابلسجود وال ابالنصراف" ،ويكره لغي
اإلمام اختاذ مكان يف املسجد ال يصلي فرضه إال فيه لنهيه ﷺ عن
إيطان كإيطان البعي.
ويعذر يف ترك اجلمعة واجلماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو
مستحفظ عليه :ألن املشقة الالحقة بذلك أكثر من بلل الثياب ابملطر
الذي هو عذر ابالتفاق لقول عمر :كان النيب ﷺ ينادي مناديه يف
الليلة الباردة أو املطية يف السفر .صلوا يف رحالكم ،أخرجاه وهلما عن
ابن عباس أنه قال ملؤذنه يف يوم مطي يوم مجعة" :إذا قلت أشهد أن
حي على الصالة قل  :صلُّوا يف بيوتكم"
حممدا رسول هللا فال تقلَ :
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فكأن الناس استنكروا ذلك فقال :فعله من هو خي مين  -يعين رسول
هللا ﷺ  -وإين كرهت أن أخرجكم يف الطني والدحض  ،ويكره
حضور املسجد ملن أكل ثوما أو بصال ولو خال من آدمي لتأذي
املالئكة بذلك.
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صالة أهل األعذار:
باب َ
ُيب أن يصلي املريض قائما يف فرض حلديث عمران "صل قائما فإن
مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب" رواه البخاري زاد النسائي
"فإن مل تستطع فمستلقيا" ويوميء لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه
لقوله ﷺ" :إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم".
وتصح صالة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية أتذ بوحل
ومطر حلديث يعلى بن أمية رواه الرتمذي وقال :العمل عليه عند
أهل العلم .واملسافر يقصر الرابعية خاصة وله الفطر يف رمضان وإن
ائتم مبن يلزمه اإلمتام أمت .ولو أقام لقضاء حاجة بال نية إقامة وال
يعلم مىت تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا .واألحكام
املتعلقة ابلسفر أربعة :القصر واجلمع ،واملسح ،والفطر .وُيوز اجلمع
بني الظهرين وبني العشاءين يف وقت أحدمها للمسافر .وتركه أفضل
غي مجعي عرفة ومزدلفة وملريض يلحقه برتكه مشقة؛ ألنه ﷺ مجع
من غي خوف وال سفر وثبت اجلمع للمستحاضة وهو نوع مرض.
واحتج أمحد أبن املرض أشد من السفر وقال :اجلمع يف احلضر إذا
كان من ضرورة أو شغل وقال :صحت صالة اخلوف النيب ﷺ من
35

ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة وأما حديث سهل فأان أختاره .وهي
صالة ذات الرقاع "طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى
ابليت معه ركعة مث ثبت قائما وأمتوا ألنفسهم مث انصرفوا وصفوا وجاه
العدو وجاءت الطائفة األخرى فصلى هبم الركعة اليت بقيت من
صالته مث ثبت جالسا وأمتوا ألنفسهم مث سلم هبم .متفق عليه ،وله
أن يصلي بكل طائفة صالة ويسلم هبا رواه أمحد وأبو داود

ََۡۡ ُ ُ ْٓ
والنسائي ،ويستحب محل السالح فيها لقوله تعاىل﴿{ :وَلأخذوا
َ
ََ
َ
َ
ۡ
ُ
ۡ
أسل ِحتهم﴾ } ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعاىل﴿ :وَل
َ َ ُ ۡ َ ٗ د َّ َ َ ۡ ُ ُ َّ َ َ
ُ َ َ َ َۡ ُ
ك ۡم إِن َكن بِكم أذى مِن مطر أو كنتم م ۡر َٰٓ
َض أن
جناح علي
ٍ
َ َ ُ ْٓ َ ۡ َ َ ُ
ۡ
تضعوا أسلِحتكم﴾ وإذا اشتد اخلوف صلوا رجاال وركباان مستقبلي
القبلة وغي مستقبليها لقوله تعاىل﴿{ :فَإ ۡن خ ِۡف ُت ۡم فَر َج ااَل أَوۡ
ِ
ِ
ۡ
ُرك َب ٗانا﴾ يومؤون إمياء بقدر الطاقة ويكون السجود أخفض من

الركوع وال جتوز مجاعة إذا مل متكن املتابعة.
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صالة الج ْمعَة:
باب َ
وهي فرض عني على كل مسلم ابلغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء
يشمله اسم واحد  ،ومن حضرها ممن ال جتب عليه أجزأته وإن أدرك
ركعة أمتها مجعة وإال أمتها ظهرا وال بد من تقدم خطبتني فيهما محد
هللا والشهاداتن والوصية مبا حيرك القلوب وتسمى خطبة  ،وخيطب
على منرب أو موضع عال  ،ويسلم على املأمومني إذا خرج وإذا أقبل
عليهم مث ُيلس إىل فراغ األذان حلديث ابن عمر رواه أبو داود ،
وُيلس بني اخلطبتني جلسة خفيفة ملا يف الصحيحني من حديث عمر
 ،وخيطب قائما لفعله ﷺ ويقصد تلقاء وجهه ويقصر اخلطبة  ،وصالة
اجلمعة ركعتان ُيهر فيهما ابلقراءة يقرأ يف األوىل ابجلمعة والثانية
ابملنافقني أو بسبح والغاشية صح احلديث ابلكل ويقرأ يف فجر يومها
آبمل السجدة وسورة اإلنسان وتكره املداومة على ذلك  ،وإن وافق عيد
يوم مجعة سقطت اجلمعة عمن حضر العيد إال اإلمام فال تسقط عنه
.
والسنة بعد اجلمعة ركعتان أو أربع  ،وال سنة هلا قبلها بل يستحب
أن يتنفل مبا شاء ويسن هلا الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن
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ثيابه  ،وأن يبكر ماشيا  ،وُيب السعي ابلنداء الثاين بسكينة وخشوع
ويدنو من اإلمام ويكثر الدعاء يف يومها رجاء إصابة ساعة االستجابة
وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صالة املغرب ألنه يف
صالة  ،ويكثر الصالة على النيب ﷺ يف يومها وليلتها  ،ويكره أن
يتخطى رقاب الناس إال أن يرى فرجه ال يصل إليها إال به  ،وال يقيم
غيه وُيلس مكانه ولو عبده أو ولده  ،ومن دخل واإلمام خيطب مل
ُيلس حىت يصلي ركعتني خيففهما وال يتكلم وال يعبث واإلمام خيطب
لقوله ﷺ " :ومن مس احلصى فقد لغا" صححه الرتمذي .ومن نعس انتقل
من جملسه ألمره ﷺ بذلك صححه الرتمذي.

38

صالة العيدَيْن:
باب َ
إذا مل يعلم ابلعيد إال بعد الزوال خرج من الغد فصلى هبم ،ويسن
تعجيل األضحى وأتخي الفطر وأكله قبل اخلروج إليها يف الفطر مترات
وترا وال أيكل يف األضحى حىت يصلي ،وإذا غدا من طريق رجع من
آخر ،وتسن يف صحراء قريبة فيصلي ركعتني ،يكرب تكبية اإلحرام مث
يكرب بعدها ستا ويكرب يف الثانية مخسا يرفع يديه مع كل تكبية ويقرأ
فيهما " بسبح والغاشية" فإذا فرغ خطب وال يتنفل قبلها وال بعدها
يف موضعها ،ويسن التكبي يف العيدين وإظهاره يف املساجد والطرق
واجلهر به من أهل القرى واألمصار ،ويتأكد يف ليليت العيدين ويف
اخلروج إليها ويف األضحى يبتديء التكبي املطلق من ابتداء عشر ذي
احلجة واملقيد من صالة الفجر يوم عرفة إىل عصر آخر أايم التشريق،
ويسن االجتهاد يف العلم الصاحل أايم العشر .

صالة الكسوف:
باب َ
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ووقتها من حني الكسوف إىل التجلي .وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا
حىت للنساء ،ويسن ذكر هللا والدعاء واالستغفار والعتق والصدقة وال
يتجل ،بل يذكرون هللا ويستغفرونه حىت يتجلى
تعاد إن صليت ومل ّ
وينادى هلا" :الصالة جامعة" ويصلي ركعتني ُيهر فيهما ابلقراءة
ويطيل القراءة والركوع والسجود .كل ركعة بركوعني لكن يكون يف
الثانية دون األوىل مث يتشهد ويسلم وإن جتلى فيها أمتها خفيفة لقوله:
ﷺ" :فصلوا وادعوا حىت ينكشف ما بكم".

صالة اال ْست ْسقاء:
باب َ
وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا وصفتها صفة صالة العيد ،ويسن
فعلها أول النهار وخيرج متخشعا متذلال متضرعا حلديث ابن عباس
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صححه الرتمذي فيصلي هبم مث خيطب خطبة واحدة ويكثر فيها
االستغفار ويدعو ويرفع يديه ويكثر منه ويقول :اللهم اسقنا غيثا مغيثا
هنيئا مريئا مريعا غدقا جملال سحا عاما طبقا دائما انفعا غي ضار
عاجال غي آجل  ،اللهم أسق عبادك وهبائمك وانشر رمحتك وأحيي
بلدك امليت اللهم أسقنا الغيث وال جتعلنا من القانطني ،اللهم سقيا
رمحة ال سقيا عذاب وال بالء وال هدم وال غرق ،اللهم إن ابلعباد
والبالد من الألواء واجلهد والضنك ما ال نشكوه إال إليك" :اللهم
أنبت لنا الزرع  ،وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا
من بركاتك اللهم إان نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا
مدرارا" ويستحب أن يستقبل القبلة يف أثناء اخلطبة  ،مث حيول رداءه
فيجعل ما على األمين على األيسر وعكسه ألنه ﷺ حول إىل الناس
ظهره واستقبل القبلة مث حول رداءه متفق عليه ،ويدعو سرا حال
استقبال القبلة ،وإن استسقوا عقب صالهتم أو يف خطبة اجلمعة أصابوا
السنة ،ويستحب أن يقف يف أول املطر وخيرج رحله وثيابه ليصيبها
املطر وخيرج إىل الوادي إذا سال ،ويتوضأ ويقول إذا رأى املطر" :اللهم
صيبا انفعا" وإذا زادت املياه وخيف من كثرة املطر استحب أن يقول:
( اللهم حوالينا وال علينا اللهم على الظراب واآلكام وبطون األودية
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ومنابت الشجر) ويدعو عند نزول املطر ويقول :مطران بفضل هللا
ورمحته وإذا رأى سحااب أو هبت ريح سأل هللا من خيه واستعاذ من
شره وال ُيوز سب الريح ،بل يقول :اللهم إين أسألك من خي هذه
الريح وخي ما فيها وخي ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما
فيها وشر ما أرسلت به اللهم اجعلها رمحة وال جتعلها عذااب ،اللهم
اجعلها رايحا وال جتعلها رحيا ،وإذا مسع صوت الرعد والصواعق قال:
اللهم ال تقتلنا بغضبك وال هتلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك سبحان
من سبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته وإذا مسع هنيق محار أو نباح
كلب استعاذ ابهلل من الشيطان وإذا مسع صياح الديك سأل هللا من
فضله .

باب ال َجنائ ْز:
ُيوز التداوي اتفاقا وال ينايف التوكل ،ويكره الكي ،وتستحب احلمية،
وحيرم مبحرم أكال وشراب وصوت ملهاة لقوله ﷺ" :ال تداووا حبرام"
وحترم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق ،ويسن اإلكثار من ذكر املوت
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واالستعداد له .وعيادة املريض وال أبس أن خيرب املريض مبا ُيد من غي
شكوى بعد أن حيمد هللا ،وُيب الصرب ،والشكوى إىل هللا ال تنافيه
بل هي مطلوبة وحيسن الظن ابهلل وجواب وال يتمىن املوت لضر نزل به
ويدعو العائد للمريض ابلشفاء فإذا نزل به استحب أن يلقن "ال إله
إال هللا" ويوجه إىل القبلة فإذا مات أغمضت عيناه وال يقول أهله إال
الكالم احلسن ألن املالئكة يؤمنون على ما يقولون ويسجى بثوب
ويسارع يف قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة لقوله ﷺ" :نفس
املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه "حسنه الرتمذي،
ويسن اإلسراع يف جتهيزه لقوله ﷺ" :ال ينبغي جليفة مسلم أن حتبس
بني ظهراين أهله" رواه أبو داود ،ويكره النعي وهو النداء مبوته .وغسله
والصالة عليه ومحله وتكفينه ودفنه موجها إىل القبلة فرض كفاية،
ويكره أخذ األجرة على شيء من ذلك ،ومحل امليت إىل غي بلده
لغي حاجة ،ويسن للغاسل أن يبدأ أبعضاء الوضوء وامليامن ويغسله
ثالث أو مخسا ويكفي مرة ،وإذا ولد السقط ألكثر من أربعة أشهر
غسل وصلي عليه لقوله ﷺ" :والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه
ابملغفرة والرمحة" صححه الرتمذي ولفظه "والطفل يصلى عليه" ومن تعذر
غسله لعدم ماء أو غيه ميم ،والواجب يف كفنه ثوب يسرت مجيعه .
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فإن مل ُيد ما يسرته سرت العورة مث رأسه وما يليه وُيعل على ابقي
جسده حشيش أو ورق  ،ويقوم اإلمام يف الصالة عليه عند صدر
رجل ووسط امرأة ويكرب فيقرأ الفاحتة مث يكرب فيصلي على النيب ﷺ
مث يكرب ويدعو للميت مث يكرب الرابعة ويقف بعدها قليال مث يسلم
واحدة عن ميينه ويرفع يديه مع كل تكبية ويقف مكانه حىت ترفع
روي ذلك عن عمر ،ويستحب ملن مل يصل عليها أن يصلي عليها إذا
وضعت أو بعد الدفن على القرب ولو مجاعة إىل شهر من دفنه ،وال
أبس ابلدفن ليال ،ويكره عند طلوع الشمس وعند غروهبا وقيامها،
ويسن اإلسراع هبا دون اخلبب ،ويكره جلوس من تبعها حىت توضع
على األرض للدفن  ،ويكون التابع هلا متخشعا متفكرا يف مآله ويكره
التبسم والتحدث يف أمر الدنيا ،ويستحب أن يدخله قربه من عند
رجليه إن كان أسهل ،ويكره أن يسجى قرب رجل وال يكره للرجل دفن
امرأة ومث حمرم (واللحد أفضل) من الشق ،ويسن تعميقه وتوسيعه،
ويكره دفنه يف اتبوت ،ويقول عند وضعه بسم هللا وعلى ملة رسول
هللا ،ويستحب الدعاء عند القرب بعد الدفن واقفا عنده  ،ويستحب
ملن حضر أن حيثو عليه من قبل رأسه ثالث حثيات .
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ويستحب رفع القرب قدر شرب ويكره فوقه لقوله ﷺ لعلي" :ال تدع
متثاال إال طمسته وال قربا مشرفا إال سويته" .رواه مسلم،
ويرش عليه املاء ويوضع عليه حصباء حتفظ ترابه وال أبس بتعليمه
حبجر وحنوه ليعرف ملا روي يف قرب عثمان بن مظعون ،وال ُيوز
جتصيصه وال البناء عليه ،وُيب هدم البناء وال يزاد على تراب القرب
من غيه للنهي عنه رواه أبو داود ،وال ُيوز تقبيله وال ختليقه وال تبخيه
وال اجللوس عليه وال التخلي عليه وكذلك بني القبور .وال االستشفاء
برتابه ،وحيرم إسراجه واختاذ املسجد عليه وُيب هدمه وال ميشي ابلنعل
يف املقربة للحديث قال أمحد :وإسناده جيد.
وتسن زايرة القبور بال سفر لقوله ﷺ" :ال تشد الرحال إال إىل ثالثة
مساجد" وال ُيوز للنساء لقوله ﷺ" :لعن هللا زائرات القبور واملتخذين
عليها املساجد والسرج" ورواه أهل السنن ،ويكره التمسح به والصالة
عنده وقصده ألجل الدعاء فهذه من املنكرات بل من شعب الشرك
ويقول الزائر واملار ابلقرب" :السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإان إن شاء
هللا بكم الحقون يرحم املستقدمني منّا ومنكم واملستأخرين نسأل هللا
لنا ولكم العافية ،اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر لنا
وهلم".
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وخيي بني تعريفه وتنكيه يف سالمه على احلي وابتداؤه سنة ورده
واجب ولو سلم على إنسان مث لقيه ثنيا وثلثا أو أكثر سلم عليه وال
ُيوز االحنناء يف السالم وال يسلم على أجنبية إال عجوز
ال تشتهى ويسلم عند االنصراف وإذا دخل على أهله سلم وقال:
اللهم إين أسألك خي املوجل وخي املخرج بسم هللا وجلنا وبسم هللا
خرجنا وعلى هللا توكلنا وتسن املصافحة حلديث أنس وال ُيوز
مصافحة املرأة ويسلم على الصبيان ويسلم الصغي والقليل واملاشي
والراكب على ضدهم .وإن بلغه رجل سالم آخر استحب له أن يقول:
عليك وعليه السالم.
ويستحب لكل واحد من املتالقني أن حيرص على االبتداء ابلسالم
وال يزيد على قوله :السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وإذا تثاءب كظم
ما استطاع فإن غلبه غطى فمه .وإذا عطس مخر وجهه وغض صوته
ومحد هللا تعاىل جهرا حبيث يسمع جليسه ويقول سامعه :يرمحك هللا.
ويرد عليه العاطس بقوله :يهديكم هللا ويصلح ابلكم .وال يشمت من
ال حيمد هللا وإن عطس ثنيا وثلثا مشته وبعدها يدعو له ابلعافية.
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وُيب االستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنيب فإن
أذن له وإال رجع ،واالستئذان ثالث ال يزيد عليها.
وصفة االستئذان السالم عليكم .أأدخل؟ وُيلس حيث ينتهي به
اجمللس ،وال يفرق بني اثنني إال إبذهنما.
ويستحب تعزية املصاب ابمليت ،ويكره اجللوس هلا وال تعيني فيما
يقول املعزي بل حيثه على الصرب ويعده ابألجر ،ويدعو للميت
ويقول املصاب :احلمد هلل رب العاملني إان هلل وإان إليه راجعون اللهم
أجرين يف مصيبيت واخلف يل خيا منها ،وإن صلى عمال بقوله
ْ

َ

لص ۡب َوٱ َّ
ينوا بٱ َّ
تعاىلَ ﴿ :وٱ ۡس َتع ُ
لصل َٰوة ِ﴾ فحسن فعله ابن عباس،
ِ
ِ
ِ

والصرب واجب ،وال يكره البكاء على امليت وحترم النياحة .والنيب ﷺ
بريء من الصالقة واحلالقة والشاقة ،فالصالقة اليت ترفع صوهتا عند
املصيبة ،واحلالقة اليت حتلق شعرها ،والشاقة اليت تشق ثوهبا وحيرم
إظهار اجلزع.

كتاب الَزكاة:
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جتب يف هبيمة األنعام واخلارج من األرض واألمثان وعروض التجارة
بشروط مخسة :اإلسالم ،واحلرية ،وملك النصاب ،ومتام امللك واحلول،
وجتب يف مال الصيب واجملنون روي عن عمر وابن عباس وغيمها وال
يعرف هلما خمالف ،وجتب فيما زاد على النصاب ابحلساب إال يف
السائمة فال زكاة يف وقصها وال يف املوقوف على غي معني كاملساجد،
وجتب يف غلة أرض موقوفة على معني ومن له دين على مليء كقرض
وصداق جرى يف حول الزكاة من حني ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا
منه .وهو ظاهر إمجاع الصحابة ولو مل يبلغ املقبوض نصااب وُيزئ
إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب لكن أتخيها إىل القبض
رخصة فليس كتعجيل الزكاة ،ولو كان بيده بعض نصاب وابقيه دين
أو ضال زكى ما بيده ،وجتب أيضا يف دين على غي مليء ومغصوب
وجمهود إذا قبضه روي عن علي وابن عباس للعموم ،وإذا استفاد ماال
فال زكاة فيه حىت حيول عليه احلول إال نتاج السائمة وربح التجارة لقول
عمر" :اعتد عليهم ابلسخلة وال أتخذها منهم" رواه مالك ولقول علي
وال يعرف هلما خمالف من الصحابة  .ويضم املستفاد إىل ما بيده إن
كان نصااب من جنسه أو يف حكمه كفضة مع ذهب فإن مل يكن من
جنس النصاب وال يف حكمه فله حكم نفسه.
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ابب زكاة َهبيمة األنْعام
ُ

ال جتب إال يف السائمة وهي اليت ترعى أكثر احلول فلو اشرتى هلا أو
مجع هلا ما أتكل فال زكاة فيها وهي ثالثة أنواع:
(أحدها) اإلبل فال زكاة فيها حىت تبلغ مخسا ففيها شاة .ويف العشر
شااتن ويف مخس عشرة ثالث شياه ويف العشرين أربع شياه إمجاعا يف
ذلك كله .فإذا بلغت مخسا وعشرين ففيها بنت خماض وهي اليت هلا
سنة .فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو ما له سنتان ويف ست وثالثني
بنت لبون ويف ست وأربعني حقة هلا ثالث سنني ،ويف إحدى وستني
جذعة هلا أربع سنني
ويف ست وسبعني بنتا لبون ويف إحدى وتسعني حقتان ،ويف مئة
وإحدى وعشرين ثالث بنات لبون ،مث تستقر الفريضة يف كل أربعني
بنت لبون ويف كل مخسني حقة فإذا بلغت مئتني اتفق الفرضان فإن
شاء أخرج أربع حقائق وإن شاء مخس بنات لبون.
(الثاين) البقر وال زكاة فيها حىت تبلغ ثالثني فيجب فيها تبيع أو تبيعة
كل منهما له سنة ويف أربعني مسنة هلا سنتان ويف ستني تبيعان مث يف
كل ثالثني تبيع .ويف كل أربعني مسنة.
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(الثالث) الغنم وال زكاة فيها حىت تبلغ أربعني ففيها شاة إىل مئة
وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شااتن إىل مئتني .فإن زادت واحدة
ففيها ثالث
شياه إىل ثالمثائة ففيها أربع شياه مث يف كل مئة شاة ،وال يؤخذ تيس
وال هرمة أي كبية وال ذات عوار أي عيب وال تؤخذ الرىب وهي اليت
هلا ولد تربيه وال حامل وال السمينة وال خيار املال لقوله ﷺ" :ولكن
من أوسط أموالكم فإن هللا مل يسألكم خيه ومل أيمركم بشره" رواه أبو داود،
واخللطة يف املواشي تصي املالني كاملال الواحد.

ِّ
األرض
ُ
ابب زكاة اخلارج منَ ْ

جتب يف كل مكيل مدخر من قوت وغيه بشرطني أحدمها بلوغ
النصاب وهو مخسة أوسق  -والوسق ستون صاعا وتضم مثرة العام
الواحد وزرعه بعضها إىل بعض يف تكميل النصاب .الثاين :أن يكون
النصاب مملوكا له وقت الوجوب فال جتب فيما يكتسب اللقاط .أو
يوهب له .أو أيخذه أجرة حلصاده ،وُيب العشر فيما سقي بال مؤنة.
ونصفه هبا وثالثة أرابع هبما .فإن تفاوات فبأكثرمها نفعا ومع اجلهل
50

العشر وُيب إخراج زكاة احلب مصفى والثمر ايبسا .وال يصح شراء
زكاته وال صدقته فإن رجعت إليه إبرث جاز .ويبعث اإلمام خارصا
ويكفي واحد ويرتك اخلارص له ما يكفيه وعياله رطبا فإن مل يرتك فلرب
املال أخذه وكره أمحد احلصاد واجلذاذ ليال ،وال تتكرر زكاة معشرات
ولو بقيت أحواال ما مل تكن للتجارة فتقوم عند كل حول.

ابب زكاة النّقدين
ُ

نصاب الذهب عشرون مثقاال ،ونصاب الفضة مائتا درهم .ويف ذلك
ربع العشر ويضم أحدمها إىل اآلخر يف تكميل النصاب وتضم قيمة
العروض إىل كل منهما .وال زكاة يف حلي مباح فإن أعد للتجارة ففيه
الزكاة ويباح للذكر من الفضة اخلامت وهو يف خنصر يسراه أفضل
وضعف أمحد التختم يف اليمني .ويكره لرجل وامرأة خامت حديد وصفر
وحناس نص عليه .ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية املنطقة ألن
الصحابة رضي هللا عنهم اختذوا املناطق حمالة ابلفضة ويباح للنساء من
الذهب والفضة ما جرت عادهتن بلبسه .وحيرم تشبه رجل ابمرأة
وعكسه يف لباس وغيه.
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ابب زكاة العُ ِّ
روض
ُ

جتب فيها إذ بلغت قيمتها نصااب إذا كانت للتجارة .وال زكاة فيما
أعد للكراء من عقار وحيوان وغيمها.

ابب زكاة ِّالفطْر
ُ

وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث  ،وهي فرض عني على كل
مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه
وعمن ميونه من املسلمني وال تلزمه عن األجي فإن مل ُيد عن اجلميع
بدأ بنفسه مث األقرب فاألقرب ،وال جتب عن اجلنني إمجاعا ،ومن تربع
مبؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته ،وُيوز تقدميها قبل العيد بيوم أو
يومني وال ُيوز أتخيها عن يوم الفطر ،فإن فعل أمث وقضى ،واألفضل
يوم العيد قبل الصالة والواجب صاع من متر أو بر أو زبيب أو شعي
أو أقط فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد وأحب أمحد
تنقية الطعام وحكاه عن ابن سيين وُيوز أن يعطي اجلماعة ما يلزم
الواحد وعكسه.
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ابب إخْراج ال ّزكاة
ُ

ال ُيوز أتخيها عن وقت وجوهبا مع إمكانه إال لغيبة اإلمام أو
املستحق وكذا الساعي له أتخيها عند رهبا لعذر قحط وحنوه
كمجاعة .احتج أمحد بفعل عمر.

ابب ِّ
أهل ال ّزكاة
ُ

وهم مثانية ال ُيوز صرفها إىل غيهم لآلية:
األول والثاين :الفقراء واملساكني .وال ُيوز السؤال وله ما يغنيه وال
أبس مبسألة شرب املاء واالستعارة واالستقراض ،وُيب إطعام اجلائع
وكسوة العاري وفك األسي.
الثالث :العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال وال ُيوز من
ذوي القرىب وإن شاء اإلمام أرسله من غي عقد وإن شاء ذكر له شيئا
معلوما.
الرابع :املؤلفة قلوهبم وهم السادات املطاعون يف عشائرهم من كافر
يرجى إسالمه أو مسلم يرجى بعطائه قوة إميانه أو إسالم نظيه أو
نصحه أو كف شره ،وال حيل للمسلم أن أيخذ ما يعطى لكف شره
كرشوة.
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اخلامس :الرقاب وهم املكاتبون وُيوز أن يفدي هبا أسي مسلم
أبيدي الكفار ألنه فك رقبة وُيوز أن يشرتي منها رقبة يعتقها ِّ
لعموم
ُ
َ

َ
د
اب﴾.
لرق ِ
قوله ﴿و ِِف ٱ ِ

السادس :الغارمون وهم املدينون وهم ضرابن :أحدمها من غرم
إلصالح ذات البني وهو من حتمل ماال لتسكني فتنة الثاين :من
استدان لنفسه يف مباح.
السابع :يف سبيل هللا وهم الغزاة فيدفع هلم كفاية غزوهم ولو مع غناهم
واحلج يف سبيل هللا.
الثامن :ابن السبيل وهو املسافر املنقطع به الذي ليس معه ما
يوصله إىل بلده فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده وإن ادعى
الفقر من ال يعرف ابلغىن قبل قوله وإن كان جلدا وعرف له كسب
مل ُيز إعطاؤه وإن مل يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه ال حظ
فيها لغين وال لقوي مكتسب ،وإن كان األجنيب أحوج فال يعطى
القريب ،ومينع البعيد وال حيايب هبا قريبا ،وال يدفع هبا مذمة ،وال
يستخدم هبا أحدا  ،وال يقي هبا ماله  ،وصدقة التطوع مسنونة كل
وقت ،وسرا أفضل وكذلك يف الصحة وبطيب نفس ويف رمضان
لفعله ﷺ ويف أوقات احلاجة لقوله تعاىلِِ ﴿ :ف يَ ۡو ٖم ذِي
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َم ۡس َغ َب ٖة﴾١٤وهي على القريب صدقة وصلة وال سيما مع العداوة

لقوله ﷺ" :تصل من قطعك" مث اجلار لقوله تعاىلَ ﴿ :وٱ ۡ َ
ۡلارِ ذِي
ۡ
ۡل ُ
ب َوٱ ۡ َ
ۡلار ٱ ۡ ُ
ٱل ُق ۡر َ َٰ
ب﴾ ومن اشتدت حاجته
ن
ِ
ِ
لقوله تعاىل﴿ :أَ ۡو م ِۡسك ٗ
ِينا َذا َم ۡ َ
ۡت َب ٖة ﴾١٦وال يتصدق مبا يضره أو

يضر غرميه أو من تلزمه مؤنته ومن أراد الصدقة مباله كله وله عائلة
يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة
الصديق وإال مل ُيز وحيجر عليه ويكره ملن ال صرب له على الضيق أن
ينقص نفسه عن الكفاية التامة وحيرم املن يف الصدقة وهو كبية
يبطل ثواهبا ومن أخرج شيئا يتصدق به مث عارضه شيء استحب له
أن ميضيه وكان عمرو بن العاص إذا أخرج طعاما لسائل فلم ُيده
عزله ويتصدق ابجليد  ،وال يقصد اخلبيث فيتصدق به وأفضلها جهد
املقل وال يعارضه خرب " :خي الصدقة ما كان عن ظهر غىن" املراد
جهد املقل بعد حاجة عياله .
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الصيام:
كتاب ّ
صوم رمضان أحد أركان اإلسالم وفرض يف السنة الثانية من اهلجرة
فصام رسول هللا ﷺ تسع رمضاانت ويستحب ترائي اهلالل ليلة
الثالثني من شعبان وُيب صوم رمضان برؤية هالله فإن مل ير مع
الصحو أكملوا ثالثني يوما مث صاموا من غي خالف وإذا رأى اهلالل
كرب ثالث وقال" :اللهم أهله علينا ابألمن واإلميان والسالمة واإلسالم
والتوفيق ملا حتب وترضاه ريب وربك هللا هالل خي ورشد" ويقبل فيه
قول واحد عدل حكاه الرتمذي عن أكثر العلماء وإن رآه وحده وردت
شهادته لزمه الصوم وال يفطر إال مع الناس وإذا رأى هالل شوال مل
يفطر.
واملسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته واألفضل له الصوم خروجا من
خالف أكثر العلماء واحلامل واملرضع إذا خافتا على أنفسهما أو
ولديهما أبيح هلما الفطر فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن
كل يوم مسكينا واملريض إذا خاف ضررا كره صومه لآلية ،ومن عجز
عن الصوم لكرب أو مرض ال يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم
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مسكينا وإن طار إىل حلقه ذابب أو غبار أو دخل إىل حلقه ماء بال
قصد مل يفطر.
وال يصح الصوم الواجب إال بنية من الليل ،ويصح صوم النفل بنية
من النهار قبل الزوال وبعده.

ابب ما يُفسد الصَوم
ُ
من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيه فوصل إىل حلقه أو
احتقن أو استقاء فقاء أو حجم أو احتجم فسد صومه وال يفطر
انس بشيء من ذلك وله األكل والشرب مع شك يف طلوع الفجر

َ
َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ُ ْ َ َّ َٰ َ َ َ َّ َ َ ُ
ك ُم ٱ ۡ َ
ۡل ۡي ُط ٱ ۡۡل ۡب َي ُض مِنَ
لقوله تعاىل﴿ :وُكوا وٱۡشبوا حَّت يتبي ل
َۡ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
ۡ
ٱۡلي ِط ٱۡلسودِ مِن ٱلفج ِر﴾ ومن أفطر ابجلماع فعليه كفارة ظهار

مع القضاء  ،وتكره ال ُقْب لَةُ ملن تتحرك شهوته  ،وُيب اجتناب كذب
وغيبة وشتم ومنيمة كل وقت لكن للصائم آكد  ،ويسن كفه عما
يكره  ،وإن شتمه أحد فليقل  :إين صائم ويسن تعجيل الفطر إذا
حتقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن ،ويسن أتخي السحور
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ما مل خيش طلوع الفجر ،وحتصل فضيلة السحور أبكل أو شرب وإن
قل ويفطر على رطب فإن مل ُيد فعلى التمر فإن مل ُيد فعلى املاء
ويدعو عند فطره ومن فطر صائما فله مثل أجره  ،ويستحب اإلكثار
من قراءة القرآن يف رمضان والذكر والصدقة وأفضل صيام التطوع
صيام يوم وإفطار يوم ويسن صيام ثالثة أايم من كل شهر وأايم
البيض أفضل ويسن صوم يوم اخلميس واالثنني وستة أايم من شوال
ولو متفرقة وصوم تسع ذي احلجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة
وصوم احملرم وأفضله التاسع والعاشر  ،ويسن اجلمع بينهما وكل ما
ذكر يف يوم عاشوراء من األعمال غي الصيام فال أصل له بل هو
بدعة ويكره إفراد رجب ابلصوم ،وكل حديث يف فضل صومه
والصالة فيه فهو كذب  ،ويكره إفراد اجلمعة ابلصوم ويكره تقدم
رمضان بيوم أو يومني ويكره الوصال وحيرم صوم العيدين وأايم
التشريق ويكره صوم الدهر  ،وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء
ََُۡ َۡ ۡ َ ۡ  ٞد ۡ َۡ
َ
ۡ
ر﴾ [القدر]3 :
فيها لقوله َ﴿ :للة ٱلقدرِ خۡي مِن أل ِف شه ٖ

قال املفسرون :يف قيامها والعمل فيها خي من قيام ألف شهر خالية
منها ومسيت ليلة القدر ألنه يقدر فيه ما يكون يف تلك السنة وهي
خمتصة ابلعشر األواخر وليايل الوتر وآكدها ليلة سبع وعشرين ويدعو
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فيها مبا علمه النيب ﷺ لعائشة( :اللهم إنك عفو كرمي حتب العفو
فاعف عين) وهللا أعلم وصلى هللا على حممد وآله وصحبه وسلم.

صالة
أحكام ال َ
ُ

لشيخ اإلسالم :حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل.
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شروط الصالة تسعة
اإلسالم ،والعقل ،والتمييز ،والطهارة وسرت العورة ،واجتناب النجاسة،
والعلم بدخول الوقت ،واستقبال القبلة ،والنية والقصد.

أركان الصالة أربعة عشر ركنا

القيام مع القدرة ،وتكبية اإلحرام وقراءة الفاحتة ،والركوع ،والرفع منه،
واالعتدال ،والسجود ،والرفع منه ،واجللوس بني السجدتني والطمأنينة
يف اجلميع ،والرتتيب ،والتشهد األخي ،واجللوس له ،والتسليمة األوىل
.

مبطالت الصالة مثانية
الكالم العمد ،والضحك ،واألكل ،والشرب ،وكشف العورة،
واالحنراف عن جهة القبلة ،والعبث الكثي ،وحدوث النجاسة.
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واجبات الصالة مثانية
التكبيات غي تكبية اإلحرام ،الثاين :قول مسع هللا ملن محده إلمام
ومنفرد ،الثالث :قول ربنا ولك احلمد ،الرابع :تسبيح الركوع ،اخلامس:
تسبيح السجود ،السادس :قول رب اغفر يل بني السجدتني والواجب
مرة ،السابع :التشهد األول ألنه عليه السالم فعله وداوم على فعله
وأمر به وسجد للسهو حني نسيه  ،الثامن  :اجللوس له .

فرائض الوضوء ستة أشياء
غسل الوجه ،وغسل اليدين إىل املرفقني ،ومسح مجيع الرأس ،وغسل
الرجلني إىل الكعبني ،والرتتيب ،واملواالة.

شروط الوضوء مخسة
ماء طهور ،وكون الرجل مسلما مميزا ،وعدم املانع ،ووصول املاء إىل
البشرة ودخول الوقت يف دائم احلدث.
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نواقض الوضوء مثانية
اخلارج من السبيلني ،واخلارج الفاحش من البدن ،وزوال العقل بنوم
أو غيه ،وملس املرأة بشهوة ،ومس الفرجني من اآلدمي ،وغسل
امليت ،وأكل حلم اجلزور ،والردة عن اإلسالم أعاذان هللا منها .هذا
وهللا اعلم
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