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 .. م عىل نبينا حممد الس  الة والاحلمد هلل رب العاملني، والص  

 

من أول  «املحىل باآلثار»: ِسفرهمن تها انتقيلطائف ابن حزم رمحه اهلل، بني يديك 

بعالكتاب   .إىل هناية املجلد الرا

 

حتىل باآلثار كام وسمه مؤلفه، فأورد فيه ما وقد ، م دواوين اإلسالممن أعظ وهو

ه عنا  .طوعمقع وموقوف وأثر ما بني مرفو 12.000يزيد عىل  فرمحه اهلل وجزا

 .ا عىل إحسانهخري ما جزى حمسنً

 

ِلُّ باملعنى، واعتمدت يف  ئد، وترصفت يف بعضها ترصًفا يسرًيا ال ُيخ اخترصت الفوا

 «خالد الرب اط»بتحقيق: « مدار ابن حز»طبعة: العزو عىل 

 

 

ـــك ـــ ــــبــــتـــ ـــ ــمــــه: الــ ـــ ــ ـــســ  م:ــلــ

 almoslem70@ 

19/10/1439 الثاءالث
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، وال من رواية الث   صحيحر   بخبر نا مل نحتج إال  م من قرأ كتابنا هذا أن  وليعل   * سندر قات مخ

خالفنا إال  خًبا ضعيًفا فبين ا ضعفه، أو منسوًخا فأوضحنا نسخه. وما توفيقنا إال باهلل 

 [2/10] .تعاىل

 

ِوي عن ابن مسعود  * من أن  املعوذتني وأم القرآن مل تكن يف مصحفه  كل ما رخ

 [2/3٧] .موضوع  ال يصح فكذب  

 

لِب. فهو كافر مرتد  حالل  دمه  * ومن قال: إن عيسى عليه السالم قختِل أو صخ

  [2/٦0] وماله؛ لتكذيبه القرآن، وخالفه اإلمجاع.

 

أ ْخف ىي ْعل مخ الِس   }قال تعاىل:  * هو ما يكون مما مل يكن  :واألخفى من الِس   { و 

 [2/٧٨] بعد.

 

ء من القرناء. * د  للمظلوم من االنتصاف يوم القيامة، يوم يخقت صُّ للشاة اجلام   وال بخ

[2/10٩] 
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؛ قال اهلل عز وجل حاكًيا عن الض:  عليه الس  ِض وال   * ْن }الم نبي  ْلتخهخ ع  ا ف ع  م  و 

ت نبوته.ف {أ ْمِري  [2/112] صح 

 

عوا أن الص   * أمجعوا عىل القول بالقياس. قيل هلم: كذبتم، بل احلق  حابة فإن اد 

 [2/13٥]. أهنم كلهم أمجعوا عىل إبطاله

 

مْ }قال تعاىل:  * ل يْكخ م  ع  ر  ا ح  م م  ل  ل كخ ق ْد ف ص   حالل، إال   {و 
ر
 ما فصح  أن كل  يشء

ل حتريمه يف القرآن و  [2/144] نة.السُّ فخص 

 

قليد واملجتهد املخطئ أفضل عند اهلل من املقل د املصيب، وذم اهلل تعاىل الت   *

، واملجتهد مأجور.مجلة، فاملقل    [2/1٥٥] د عاصر

 

الة، أو وقف حتت ومن غمس أعضاء الوضوء يف املاء ونوى به الوضوء للص   *

املاء عىل أعضاء  ، أو صب  الةى عمها املاء ونوى بذلك الوضوء للص  يزاب حت  مِ 

املاء عىل أعضاء الوضوء غريه ونوى هو بذلك الوضوء  الة، أو صب  الوضوء للص  

 [2/1٧2] للصالة أجزأه.

 



 

 

٥ 

له  * ا ألهن   ؛وال حيلُّ رضب بعضها ببعض ،بعضها إىل بعض فرض   ضمُّ أقوا

رْيِ ا}كلها حق من عند اهلل، قال تعاىل:  ان  ِمْن ِعنِد غ  ل ْو ك  واْ فِيِه اْختاِل ًفا و  دخ ج   ل و 
ِ
ّلله

ثرًِيا   [2/2٥٧] {ك 

 

دُّ حينئذر واجب  إىل  حابة وإذا تنازع الص   * فليس بعضهم أوىل من بعض، بل الر 

ولِ } القرآن والسنة سخ الر   و 
ِ
دُّوهخ إىِل  اّلله  ف رخ

ر
ء ْ ْعتخْم يِف يش  ن از   [2/2٦٧] {ف ِإن ت 

 

ع   * كله، وكذلك  ساء الكتابيني وغريهم نجس  الن جال وار من الر  اب الكف  ولخ

كخون  }مع، وكل ما كان منهم. برهان ذلك قوله تعاىل: ق منهم والد  العر   خْْشِ إِن ام  امْل

س    [2/2٧3] {ن ج 

 

ماء  قوهلم يف بعض أقواهلم: إن   -األحناف :أي-ومن عجيب ما أوردنا عنهم  *

يع عليهم شنِ رة امليتة!! ولو أوردنا الت  ظيف أنجس من الفأاهر الن وضوء املسلم الط  

ا أن  ا أنْ ، فإم  باحلق، أللزمناهم ذلك يف وضوء رسول اهلل  يرتكوا قوهلم، وإم 

 [2/2٩٩] ُيرجوا عن اإلسالم.

 

له تعاىل قط،  * قخ وإن ام نخنِكر غاية اإلنكار: القول يف دين اهلل تعاىل، وعىل اهلل ما مل ي 

ا، ولو قاله أهل األرض. ، فهذا واهللوال رسوله   [2/322] املنكر حقًّ



 

 

٦ 

 

[ فتقليد من ذكرنا من الصحابة  * والتابعني، أوىل من  فإن كان التقليد ]جائًزا

 [2/334] تقليد أيب حنيفة، ومالك، والشافعي.

 

ة البيضاء، وكل ما قخطِع منه حي ا أو ميًتا، (1)والقيح من املسلم، والقلس * ، والقص 

 [2/3٦0] لك طاهر، وكل ذلك من الكافر والكافرة نجس.ولبن املؤمنة كل ذ

 

س  } وبرهان طهارة املؤمن، ونجاسة الكافر قوله تعاىل: * كخون  ن ج  خْْشِ  {إِن ام  امْل

س، وبعض جِ س ن  جِ . وبعض الن (2)«سإن املؤمن ال ينجخ » وقول رسول اهلل 

 [2/3٦0] .راهِ ر ط  اهِ الط  

 

ان ما ذهب إليه ذكر أبو حممد ابن حزم دليلني ضع * ي د  من نقض الوضوء -يفني يخؤ 

ا لكان  »ثم قال:  -بالنوم مخطلًقا ا أعظم حجة لقولنا، ولكن ا لسنا ممن حيتج بام لو صح 

 [2/43٩] «ال حيلُّ االحتجاج به نرًصا لقولنا، ومعاذ اهلل من ذلك

 

                                                
يْحخ  (1) ما خرج من احللق  :القلسو ه.لذي ُيرج من اجلرح ونحوه لفساد فيزج األصفر اهو السائل الل   :اْلق 

بخِل النساء يف آخر  البيضاء:القصة و .ملء الفم أو دونه وليس بقيء يشء يشبه اليط األبيض ُيرج من قخ

 يكون عالمة عىل طهرهن.أيامهن، 

 (.371(، ومسلم )285أخرجه البخاري )( 2)



 

 

٧ 

، وممن قال بالوضوء من مس  الفرج: سعد بن أيب وقاص، وابن عمر، وعطاء *

وعروة، وسعيد بن املسي ب، وجابر بن زيد، وأبان بن عثامن، وابن جريج، 

، وداود، وأمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، واألوزاعي، والليث، والشافعي

 [2/44٩] وغريهم.

 

ى فرًجا، وأم   * بر ال يخسم  بر فخطأ، ألن الدُّ ا إجياب الشافعي الوضوء من مس الدُّ

قال:  جامعة، فإن ةر ر، قيل له القياس ال يكون إال عىل عل  ك  فإن قال: قسته عىل الذ  

مس النجاسة ال ينقض الوضوء فكيف مسُّ  كالمها خمرج للنجاسة. قيل له: إن  

 [2/4٥1] خمرجها؟! وباهلل تعاىل التوفيق.

 

 إسقاط فرض الغسل يوم اجلمعة. ه يصحُّ عن أحدر من الصحابة وال نعلم أن   * 

[2/٥31] 

 

من أن أروي عن  إل   أحبُّ  (1)وأزينريق أقطع الط   شعبة أنه قال: ألنْ صح عن  *

 [2/٥3٩] يزيد الرقايش.

 

 [2/٥44] كان يغتسل كل يوم. بأصح  إسنادر أن  عثامن  فقد ثبت   *

                                                
 .«وأزين»، ليس فيه عن شعبة سنًدام (66 /32) هتذيب الكمال، واملزي يف (1069ذكره العقيلي يف الضعفاء ) (1)

 



 

 

٨ 

 

ين، ومن أْن يقول رسول اهلل  * يف يشء:  ونعوذ باهلل من مثل هذا العمل يف الد 

، وإنه حق اهلل تعاىل عىل كل مسلم (1)تلمإنه واجب عىل كل مسلم وعىل كل حم

حمتلم. ثم نقول نحن: ليس هو واجًبا وال هو حق اهلل تعاىل. هذا أمر تقشعر منه 

 [2/٥4٨] اجللود، واحلمد هلل رب العاملني عىل عظيم نعمته.

 

ةر  ومن أجنب يوم اجلمعة من رجلر  * ن: غسل  ينوي به سال   غخ فال جيزئه إال   أو امرأ

ِْزه إال  ينوي به اجلمعة وال بخ  د، وغسل  بخ  اجلنابة وال ل ميًتا أيًضا مل جيخ   غسل  د، فلو غس 

 [2/٥٩3] ثالث ينوي به وال بد.

 

 .(2)وال بد  رضورًة من إيصال املاء بيقني إىل ما حتت الاتم بتحريكه عن مكانه *

[3/٥] 

 

ه مل يصح هبا ألن  ة؛ وصالته تام   تام   هؤوفوضها ك  ر  ت   وليست املضمضة فرًضا، وإنْ  *

منا أن  ام هي فعل  فعله أمر، وإن   عن رسول اهلل  ليست  أفعاله  ، وقد قد 

                                                
 .«غسل يوم اجلمعة واجب عىل كل حمتلم»قال:  ( أن  النبي 13٧٥(، والنسائي )314( أخرجه أبو داود )1)

كان ابن سريين: يغسل موضع الاتم إذا » :«لألعقاب من النارباب ويل »ذكر البخاري يف صحيحه معلًقا ( 2)

 (.1/2٦٧صححه ابن حجر يف الفتح )و (٨3٨ووصله يف التاريخ الكبري )« توضأ



 

 

٩ 

ومل يأمرنا  ام أمرنا بطاعة أمر نبيه اهلل تعاىل إن   ئتساء به؛ ألن  ام فيها االفرًضا، وإن  

 [3/٦] بأن نفعل أفعاله.

 

اآلثار يف ذلك واهية  ألن  وأما مسح األذنني فليسا فرًضا، وال مها من الرأس،  *

 [3/1٦] كلها.

 

 [3/21] نون. وباهلل تعاىل التوفيق.عاوى والظُّ صوص، ال للد  واحلكم للنُّ *

 

بِس عىل الر   * أجزأ  ،أو غري ذلك ،أو قلنسوة ،أو مخار ،مةام  أس من عِ وكل ما لخ

ء لخبِس عىل طهارة أو عىل غري ة والرجل سواء يف ذلك. سوا  املسح عليها، املرأ

 [3/22] طهارة.

 

ه كان يدخل املاء يف باطن عينيه يف الوضوء أن   عن ابن عمر  وقد صح   *

  [3/٥1]. والغسل

 

واًل أو ، طخ أو كبري   صغري   رق  جلني خ  س عىل الر  بِ فإن كان يف الفني أو فيام لخ  *

فكل ذلك  ،أو كالمها ،أو أكثرها ،القدمِ  ا، فظهر منه يشء من القدم، أقلُّ رًض ع  
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ء، واملسح عىل كل ذلك جائز، ما دام يتعلق بالرجلني منهام يشء، وهو قول سوا 

  [3/٨٧] ويزيد بن هارون. ،وإسحاق بن راهويه ،وأيب ثور ،وداود ،سفيان الثوري

 

ان مقطوعني حتت الكعبني فاملسح جائز عليهام، وهو قول  فإنْ  * كان الخف 

 «فني املقطوعني حتت الكعبنييمسح املحرم عىل ال»األوزاعي، روي عنه أنه قال: 

صح عن رسول اهلل وقد يكونا فوق الكعبني.   أنْ ال يمسح عليها إال   :وقال غريه

 ولو كان هانه حد  حمدود  ملا  ،األمر باملسح عىل الفني، وأنه مسح عىل اجلوربني

بِس عىل، أو جوربر كل  ما يقع عليه اسم خفر  وال أغفله فوجب أن   أمهله   ، أو لخ

  [3/٩1] جلني فاملسح عليه جائز.الر  

 

ر، ثخ وال بام ك   يشرتيه للوضوء وال للغسل، ال بام قل   وليس عىل من ال ماء معه أنْ  *

هني رسول » :اشرتاه مل جيزه الوضوء به وال الغسل وفرضه التيمم، برهان ذلكفإن 

  [3/144] (1)«عن بيع املاء  اهلل

 

وال ماء معها  ،طهرت يوم مجعة وهي مسافرة ثم ،حاضت م  ثخ  ،لو أجنبت املرأة *

هلا من أربع تيمامت: تيمم للحيض، وتيمم للجنابة، وتيمم للوضوء، وتيمم  د  فال بخ 

  [3/1٥0] ت ميًتا فتيمم خامس.ل  للجمعة ملا ذكرناه، فإن كانت قد غس  

                                                
 «، واملاء، والناراملسلمون رشكاء يف ثالث: يف الكأل»قال:  ( أن النبي 34٧٧أخرجه أبو داود )( 1)
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ي  ه مل يأِت هنيدخال املسجد وكذلك اجلنب؛ ألن   فساء أنْ للحائض والنُّ وجائز   *

 وقد كان أهل (1)«سإن املؤمن ال ينجخ » :عن يشء من ذلك، وقد قال رسول اهلل 

ة يبيتون يف املسجد وال شك   ف  وا قط عن ذلك، ووليدة  أن   الصخ فيهم من حيتلم فام هنخ

من  واملعهود من النساء احليض فام منعها  (2)سوداء كان هلا خباء يف املسجد

  [3/231] ذلك وال هنى عنه.

 

وطِئ حائًضا فقد عىص اهلل تعاىل، وفرض  عليه التوبة واالستغفار، وال  ومن *

 يشء   واطئ احلائض، ولو صح   كفارة عليه يف ذلك. وال يصح يف إجياب يشء عىل

  [3/233] من هذه اآلثار ألخذنا به.

 

 *  ، ارب وإعفاء اللحية ففرض  ا قصُّ الش  خالفوا » :قوله  برهان ذلك:وأم 

  [3/2٨2] (3)«وا اللحى، وأحفوا الشوارباملْشكني: وفر

 

                                                
 (.371(، ومسلم )285أخرجه البخاري )( 1)

 (.956(، ومسلم )460أخرجه البخاري ) (2)

 (.259(، ومسلم )5892أخرجه البخاري ) (3)
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والفرض، والواجب، واحلتم، والالزم، واملكتوب؛ ألفاظ معناها واحد، وهو:  *

الذي من تركه عامًدا، كان عاصًيا هلل عز وجل. والتطوع والنافلة بمعنى واحد، 

  [3/2٩٦] تركه املرء عامًدا مل يكن عاصًيا هلل عز وجل بذلك. وهو: ما إنْ 

 

، ومن خالف ذلك الص   ة يف أن  الف من أحد من األم  وال خ * لوات المس فرض 

 [3/2٩٨] فكافر.

 

د ترك الص  وأم   * الة حتى خرج وقتها فهذا ال يقدر عىل قضائها أبًدا، ا من تعم 

نه يوم القيامة؛ وليتب وليستغفر فليكثر من فعل الري وصالة التطوع؛  ليثقل ميزا

  [3/30٩] اهلل عز وجل.

 

الرمحن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأيب هريرة،  وقد جاء عن عمر، وعبد *

ًدا حتى ُيرج  وغريهم من الصحابة : أن من ترك صالة فرضر واحدة متعم 

.   [3/31٨] وقتها فهو كافر  مرتد 

 

د ترك صالة فرض ذاكًرا هل  * ا حتى وال خالف من أحد من األمة يف أن من تعم 

ح الشهادة، مستحق للضب والنكال. ر    [3/320] ُيرج وقتها، فإنه فاسق  ُمخ
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 حتى يكرر فعله. فهو كافر  اليشء حًقا إال   ال يكون فعل رسول اهلل  ومن قال: *

 ه يقال له مثل ذلك فيام فعل مرتني أو ثالًثا أو ألف  مْشك  وسخيف  مع ذلك؛ ألن  

  [3/3٥1] يقوله مسلم، وال ذو عقل!مرة، وال فرق؛ وهذا ال 

 

ا بعد الفجر  * . -ما مل يصل  الصبح-وأم   جائز حسن  ما أحب  املرءخ
 فالتطوع حينئذر

[3/3٧0] 

 

ساقطة  مطروحة  « ال صالة بعد طلوع الفجر إال ركعتي الفجر»والرواية يف أن  *

لرمحن بن زياد بن أنعم وهو هالك، مكذوبة كلها، مل يروها أحد  إال من طريق عبد ا

ى من هو، وليس هو ابن حزم،  أو من طريق أيب بكر بن حممد، وهو ُمهول ال يخدر 

أو من طريق أيب هارون العبدي، وهو ساقط، أو من طريق يسار موىل ابن عمر 

ى من هو.   [3/3٩٧] وهو ُمهول ومدلس، عن كعب بن مرة ممن ال يخدر 

 

يف اجلامعة أفضل منها منفرًدا؛ وكل تطوع فهو يف البيوت أفضل وصالة التطوع  *

ِّل  منه مجاعة يف املسجد فهو أفضل. برهان ذلك: قوله  منه يف املساجد، إال ما صخ

« : صالة الرجل يف مجاعة تزيد عىل صالته يف بيته وسوقه مخًسا وعْشين

  [3/402] وهذا عموم  لكل صالة فرض أو تطوع. (1)«درجة

 

                                                
 .(649مسلم )و (، 477البخاري )أخرجه  (1)
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ه، وأحبها إلينا،  * والوتر وهتجد الليل ينقسم عىل ثالثة عْش وجًها، أهيا فعل أجزأ

نصِّل ثنتي عْشة ركعة، نسل م من كل ركعتني، ثم نصِّل ركعة واحدة  وأفضلها: أنْ 

  [3/40٧] ونسلم.

 

وروينا عن سعد بن أيب وقاص، وابن عباس، ومعاوية، وغريهم: الوتر بواحدة   *

عليها يشء، وكذلك أيًضا عن عثامن أمري املؤمنني، وحذيفة، وابن  فقط ال يزاد

  . [3/413] مسعود، وابن عمر

 

هذا كل ما »بعدما ذكر ثالثة عْش وجًها لصالة الوتر:  قال أبو حممد ابن حزم *

  [3/413] «زيادة عىل هذا لقلنا به  صح  عندنا، ولو صح عندنا عن النبي

 

شاء. برهان ذلك: حديث حفصة أم  التطوع يصليه املرء جالًسا إنْ  أن  ال خالف  *

، حتى كان قبل وفاته قاعدا سبحتهصىل يف  ما رأيت رسول اهلل »: املؤمنني قالت

  [3/41٩] (1)«اقاعدً  سبحتهبعام، فكان يصِّل يف 

 

ر يف قراءة التطوع لياًل وهناًرا: مباح   واجلهرخ  * إذ مل يأت ساء، جال والن للر   واإلرسا

؟ ومل ُيتلف مسلامن يف أن  منع من يشء من ذلك، فإن قيل: ختفض النساء. قلنا: ومِل  

                                                
 (733)أخرجه مسلم  (1)



 

 

1٥ 

للرجال، وال جاء نص يف كراهة ذلك  مباح   اس كالم نساء رسول اهلل سامع الن  

  [3/423] من سائر النساء.

 

ور يف ركعة واحدة يف الفرض والتطوع أيًضا حسن، وكذلك واجلمع بني السُّ  *

قراءة بعض السور يف الركعة يف الفرض والتطوع أيًضا حسن، لإلمام والفذ، 

ْرآنِ }برهان ذلك: قول اهلل تعاىل:  ا ت ي ِس   ِمن  اْلقخ وا م  ؤخ   [3/424] .{ف اقْر 

 

ة، وراكًبا حيث توجهت به يتطوع مضطجًعا بغري عذر إىل القبل وجائز للمرء أنْ  *

دابته إىل القبلة وغريها؛ احلض والسفر سواء يف كل ذلك، برهان ذلك: عن عمران 

  قائامً صىل   إنْ »: عن صالة الرجل قاعًدا فقال  بن احلصني: أنه سأل نبي اهلل 

، فله نصف أجر ومن صىل نائامً ا، فله نصف أجر القائم، هو أفضل ومن صىل قاعدً ف

 [3/424]. (1) «القاعد

 

مل يقدر اإلمام عىل القعود، وال القيام: صىل مضطجًعا وصلوا كلهم خلفه  فإنْ  *

 [3/42٧] .مضطجعني وال بد
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ب ح له عمله فيها بطلت صالته بذلك  * د املرء عمله يف صالته مما مل يخ وكل ما تعم 

  [3/44٥] قل  ذلك العمل أم كثر.

 

فصفق »الة االلتفات ملن أحس  بيشء. برهان ذلك: باحة يف الص  فمن األشياء امل *

وكان أبو بكر ال يلتفت يف الصالة، فلام أكثر الناس التصفيق التفت فرأى  الناس

 [3/44٩] (1)«أن امكث مكانك فأشار إليه رسول اهلل  رسول اهلل 

 

ب ح له.عبثًا لغري نائبر بطلت صالته؛ ألنه  -يف صالته-ومن التفت  *  فعل  مل يخ

[3/4٥1]  

 

عن ابن جريج: قلت لعطاء: يمرُّ يب إنسان فأقول: سبحان اهلل! سبحان اهلل!  *

سبحان اهلل! ثالًثا: فيخقبِل؛ فأقول له بيدي: أين تذهب؟ فيقول: إىل كذا كذا، وأنا 

سجد للسهو؟ أيف املكتوبة، هل انقطعت صاليت؟ قال: ال، ولكن أكرهه، قلت: ف

  [3/4٥٦] ال. قال:
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ال  }والرتويح ملن آذاه احلرُّ يف الصالة جائز، لقوله تعاىل:  * مخ اْليخِْس  و  خ بِكخ يخِريدخ اّلله

ِْس   مخ اْلعخ جر }وقوله تعاىل:  {يخِريدخ بِكخ ر  يِن ِمْن ح  ْم يِف الد  ل يْكخ ع ل  ع  ا ج  م  فلو  {و 

ح عبثًا بطلت صالته.   [3/4٥٧] ترو 

 

سباًل عامًدا من اسرتخى ثوبه حتى مس  كعبه ففرض  عليه أن ير * فعه لئال  يخصِّل  مخ

  [3/4٥٨] فتبطل صالته.

 

سات بيقني. كل نساء النبي  *  [3/4٥٩] ثقات  فواضل عند اهلل عز وجل مقد 

 

 [3/4٦0] ر عليه مسكني  فخيش فوته فله أن يناوله صدقته وهو يصِّل.ط  ومن خ   *

 

أبى حق  واجب  عىل املصِّل،  وسرتته ومقاتلته إنْ  ودفعخ املار  بني ي دي املخصِّل   *

در من املصِّل لقتله: فهو هدر، وال دية فيه، وال  فإن وافق ذلك موت املار  دون تعمُّ

  [3/4٦1] قود، وال كفارة.

 

  [3/4٦4] .ومن ركب عىل ظهره صغري  وهو يصِّل فأطال السجود لذلك فحسن * 

 



 

 

1٨ 

، وإدارة من كان عن اليسار إىل اليمني مباح  كل ذلك يف وحتريك من خيش نومه * 

فقمتخ إىل جنبه   قام رسول اهلل: » حديث ابن عباس برهان ذلك:الصالة. 

األيِس، فأخذ بيدي فجعلني من شقه األيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة 

  [3/4٦4] (1)«أذين

 

ره، وال تنقطع بذلك صالته؛ وكل منكرر رآه املرء يف الصالة ففرض  عليه إنكا *

ِسن، ما مل يمنع من  ألن   األمر باملعروف والنهي عن املنكر حق، وفاعل احلق حمخ

 [3/4٦٥] يشء منه نص  أو إمجاع.

 

وميشخ املصِّل يف الصالة إىل فتح الباب للمستفتح حسن  ال يض الصالة شيًئا.  *

، فأستفتح الباب، والباب يصِّل  كان رسول اهلل: » ةقالت عائش برهان ذلك:

  [3/4٦٩] .(2)«يف القبلة، فيجيء فيفتح الباب ثم يعود يف صالته

 

الة فرتك الدخول مع اإلمام، أو اشتغل بقراءة قرآن، من كان حارًضا إلقامة الص   *

أو بذكر اهلل تعاىل، أو بابتداء تطوع، فال ُيتلف اثنان من أهل اإلسالم يف أنه عاصر 

  [3/4٨2] تالعب  بالصالة.هلل تعاىل م
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ة بالنساء داخل   * صالة  صالة اجلامعة تفضل»: حتت قول رسول اهلل  صالة املرأ

  [3/٥11] (1)«الفذ بسبع وعْشين درجة

 

  [3/٥13] يف اجلامعة أفضل من صالهتن منفردات. -أي: النساء-وصالهتن  *

 

 طهارة وجنبًا، وإىل غري القبلة، وجيزئ األذان واإلقامة قاعًدا وراكًبا وعىل غري *

ه مل يأِت عن يشء من هذا ألن   ؛ال يؤذن إال قائاًم إىل القبلة عىل طهارةوأفضل ذلك أ

، قال تعاىل:  مْ }هني  ل يْكخ م  ع  ر  ا ح  م م  ل  ل كخ ق ْد ف ص  فصح  أن ما مل يفصل لنا  {و 

 [3/٥2٩] .حتريمه فهو مباح

 

ن؛ ألن   * عن ذلك هني يصح، واألثر املروي  يأِت ه مل وجائز أن يقيم غري الذي أذ 

 ام جاء من طريق عبد الرمحن بن زياد بن أنعم، وهو هالك.إن  « إنام يقيم من أذن»

[3/٥3٥]  

 

وقد صح عن ابن عمر، وأيب أمامة بن سهل بن حنيف: أهنم كانوا يقولون يف  *

وال حجة يف  وال نقول به؛ ألنه مل يصح عن النبي  «حي عىل خري العمل»أذاهنم 

  [3/٥٥3] .أحد دونه
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أو مطر رش فصاعًدا؛ فيجب أن يزيد املؤذن يف أذانه بعد:  د  شدي فإن كان برد   *

وهذا احلكم واحد يف احلض والسفر. . «أال صلوا يف الرحال»: «حي عىل الفالح»

صلوا »بضجنان بني مكة واملدينة فقال  نه أذ  : أن   برهان ذلك: حديث ابن عمر

يأمر مناديه يف الليلة الباردة أو املطرية  كان النبي »ثم قال ابن عمر:  .«رحاليف ال

 [3/٥٥٥] .(1)«أو ذات الريح أن يقول: صلوا يف الرحال

 

 ووقت صالة الصبح مساور لوقت صالة املغرب أبًدا يف كل زمان ومكان؛ ألن   *

ن آخر غروب الذي من طلوع الفجر الثاين إىل أول طلوع الشمس، كالذي م

يف كل وقت ومكان؛ يتسع يف  أبًدا -الذي هو احلمرة-الشمس إىل غروب الشفق 

  [3/٥٩3] الصيف، ويضيق يف الشتاء؛ لكب القوس وصغره.

 

 بأن يضطجع عىل شقه كل من ركع ركعتي الفجر مل جتزه صالة الصبح إال   *

قال  برهان ذلك:لصبح. األيمن بني سالمه من ركعتي الفجر، وبني تكبريه لصالة ا

 [4/٥] «إذا صىل أحدكم الركعتني قبل الصبح فليضطجع عىل يمينه: »رسول اهلل 
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، فإن علم بذلك: أزال الثوب  فمن أصاب ثيابه يشء  فرض * -اجتنابه بعد أن كب 

ما مل يؤذه البد، ومتادى عىل صالته وأجزأته وال يشء عليه غري  -وإن بقي عريانًا

  [4/1٦] .ذلك

 

ن أخذ بالقرآن والسنة، التي أمجع املسلمون عىل وجوب  * فيا ل ْلمسلمني أيخعن ف م 

يه مبتدًئا دون  طاعتهام، حتى يأيت باسم من قال بذلك؟! وال يخعن ف من قال برأ

لف!! وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، وله احلمد عىل هدايته لنا، وتوفيقه   من الس 
فِقر وا مخ

 [4/23] .إيانا

 

ْسِجدر } :قال تعاىل * ْم ِعند  كخل  م  واْ ِزين ت كخ ذخ  [4/24] فاتُّفق عىل أن ه سرت العورة. {خخ

 

كر وحلقة  * والعورة املفرتض سرتها عىل الناظر ويف الصالة: من الرجل: الذ 

الدبر فقط؛ وليس الفخذ منه عورة، وهي من املرأة: مجيع جسمها، حاشا الوجه، 

  [4/2٥] احلر، والعبد، واحلرة، واألمة، سواء يف كل ذلك وال فرق. والكفني فقط،
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فلو  (1)«...صل  الصالة لوقتها »وقال له:  فخذ أيب ذر  رضب رسول اهلل  *

ها رسول اهلل   أصاًل بيده املقدسة. من أيب ذر  كانت الفخذ عورة ملا مس 

[3/2٧]  

 

الكسعة وهي رضب األليتني عىل الثياب  ود منمن الق   وقد منع رسول اهلل  *

  [4/2٨] بباطن القدم، وقال دعوها فإهنا منتنة.

 

  [4/2٩] األخبار الواردة يف أن الفخذ عورة؛ كلها ساقطة. *

 

يف  نحتج   وأما نحن فغانون بالصحيح عىل ما ال نراه حجة، ومعاذ اهلل من أنْ  *

بًا للتقليد؛ واستهانة بالْشيعة. مكان بام ال نراه حجة يف كل مكان،   [4/34] تعصُّ

 

ِْفني  ِمن ِزين تِِهن  } قوله تعاىل: *  ا ُيخ لِِهن  لِيخْعل م  م  ْبن  بِأ ْرجخ ال  ي ْضِ نص  عىل أن  {و 

اق ني مما ُيفى وال حيل إبداؤه. جلني والس    [4/3٦] الر 
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م له من كان له إمام فإن قراءة اإلما»وقد جاءت أحاديث ساقطة كلها فيها:  *

ا من رواية ا مرسل؛ وإم  وكلها إم  . «ما أرى اإلمام إال قد كفاه» :ويف بعضها« قراءة

   [4/٨0] جابر اجلعفي الكذاب، وإما عن ُمهول.

 

ءة أم القرآن فركع اإلمام قبل أنْ  * يتم هذا الداخل  فمن دخل خلف إمام فبدأ بقرا

ه من وجوب قراءة أم القرآن ما ذكرنا برهان ذلك:أم القرآن فال يركع حتى يتمها. 

  [4/٨2] يف كل ركعة.

 

من اد عى اإلمجاع فيام ال يقني عنده بأنه قول مجيع أهل اإلسالم بال شك يف أحدر  *

 الظن أكذب»: منهم فقد كذب عىل األمة كلها، وقطع بظن ه، وقد قال 

 [4/٨٧] (1)«احلديث

 

باع  ا: ما أمر اهلل تعاىل قط وال رسوله هذا هو قول اجلمهور، قلن فإن قيل: * بات 

  [4/٨٨] اجلمهور، ال يف آية وال خب صحيح.
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ل  مصلٍّ أنْ  * يقول إذا قرأ: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. ال بخد له  وفرض  عىل كخ

 ِمن  }يف كل ركعة من ذلك. لقول اهلل تعاىل: 
ِ
ْرآن  ف اْست ِعْذ بِاّلله أْت  اْلقخ ا ق ر  ف ِإذ 

ِجيم يْط اِن الر   [4/٩0] {الش 

 

ال ني}وقول املأموم آمني. إذا قال اإلمام:  * ال  الض  قاله اإلمام  ، وإنْ فرض   {و 

  [4/103] فهو حسن  وسنة.

 

هم إين أعوذ ـالل»يقول إذا فرغ من التشهد يف كلتي اجللستني  ويلزمه فرًضا أنْ  * 

واملامت، ومن رش بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القب ومن فتنة املحيا 

  [4/130] وهذا فرض كالتشهد وال فرق.« فتنة املسيح الدجال

 

 [4/14٨] فإن التبست القراءة عىل اإلمام فلريكع، أو فلينتقل إىل سورة أخرى. *

 

م ما هنى عنه رسول اهلل  * ب إىل اهلل تعاىل أن نفعل مثل ما نحر  ر  ، ونعدُّ من القخ

 يه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل؛ واحلمد هلل رب العاملني.فعل؛ فأمره وهن

[4/1٩4]  

 



 

 

2٥ 

د شعري يتصدق به أحدهم  * يفضل مجيع أعامل أحدنا  -حابةأي: الص  -فنصف مخ

ر مائة سنة؛ ألن   م  در ذهًبا ننفقه نحن يف  لو عخ نصف مد  أحدهم أفضل من جبل أخحخ

؛ وما نعلم أحًدا ينفق يف د فكيف وجوه الب   الب  ِزنة حجر ضخم من حجارة أخحخ

  [4/20٧] اجلبل كله.

 

ْ يِف } قال تعاىل: * وا خوضخ ت ى ُي  ْم ح  نْهخ اتِن ا ف أ ْعِرْض ع  ون  يِف آي  خوضخ أ يْت  ال ِذين  ُي  ا ر  إِذ  و 

ِديثر  فمن استجاز القعود يف مكان هذه صفته فهو مثل املستهزئ الكافر  {ح 

  [4/214] بشهادة اهلل تعاىل.

 

د وال جت * وز القراءة يف مصحف وال يف غريه ملصل، إماًما كان أو غريه، فإن تعم 

تأمل الكتاب عمل مل يأت نص بإباحته  ذلك بطلت صالته. وكذلك عدُّ اآلي؛ ألن  

لف: منهم سعيد بن املسيب، واحلسن يف الصالة. وقد روينا هذا عن مجاعة من الس  

قال بإبطال صالة من أم بالناس البرصي والشعبي، وأبو عبد الرمحن السلمي. وقد 

يف املصحف أبو حنيفة والشافعي وقد أباح ذلك قوم منهم، واملرجوع عند التنازع 

فصح أهنا  (1)«إن يف الصالة لشغال»: إليه هو القرآن والسنة. وقد قال رسول اهلل 

  [4/21٥] شاغلة عن كل عمل مل يأت فيه نص بإباحته.
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، وال وهو يدافع كان أو عشاءً  طعام املصِّل غداءً  الة بحضةوال جتزئ الص   *

عن  برهان ذلك:عليه أن يبدأ باألكل، والبول، والغائط.  البول، أو الغائط. وفرض  

فأتى باملائدة   عائشةابن أيب عتيق قال: حتدثت أنا والقاسم هو ابن حممد عند 

در، عائشةفقام القاسم بن حممد: قالت   : أين قال: أصِّل، قالت: اجلس غ 

 (1)«ال صالة بحضة طعام وال وهو يدافعه األخبثان»يقول:  سمعت رسول اهلل 

[4/21٧] 
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إن يف »: د فرقعة أصابعه أو تشبيكها يف الصالة بطلت صالته، لقوله ومن تعم   *

 [4/221] (1)«الصالة لشغال

 

 -إال النرص وحده-ى، أو اإلهبام، أو البنرص بابة أو الوسطومن ختت م يف الس   *

 [4/223] الة كذلك فال صالة له.وتعمد الص  

 

 ع   م  ه مسلم ثخ صىل خلف من يظن أن   فإنْ  *
، أو أنه مل يبلغ؛ ه كافر، أو أنه عابث  م أن  لِ

مل » ه مل يكلفه اهلل تعاىل معرفة ما يف قلوب الناس وقد قال فصالته تامة؛ ألن  

 [4/22٧] (2)«أبعث ألشق عن قلوب الناس وإنام كلفنا ظاهر أمرهم

 

ِدث قبل أن قال: إذا تش    روينا عن عِّل بن أيب طالب * هد الرجل وخاف أن حيخ

 يف ذلك خمالًفا. حابة يسل م اإلمام فليسلم وقد متت صالته وال نعلم له من الص  

[4/24٦] 

 

ومن سبق إىل مكان من املسجد مل جيز لغريه إخراجه عنه، وكذلك إن قام عنه  *

أن  غري تارك له فرجع فهو أحق به؛ ألن املسجد جلميع الناس، وقد هنى النبي 

                                                
 (.538(، ومسلم )1216أخرجه البخاري ) (1)

 «وال أشق بطوهنم قلوب الناسإين مل أومر أن أنقب عن » :ظ(. بلف10٦4(، ومسلم )43٥1أخرجه البخاري ) (2)
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 «.إذا قام الرجل من ُملسه ثم رجع فهو أحق به»يقام أحد عن مكانه. وقال: 

[4/24٨] 

 

إزاره كعبه مل يقبل اهلل له صالة فهذا ُماهد  كان يقال: من مس   وعن ُماهد: *

صغار التابعني؛ بل من  ابة ألنه ليس منححيكي ذلك عمن قبله، وليسوا إال الص  

 [4/2٥٩] .أواسطهم

 

لكعبة أينام شئت منها، الفريضة والصالة جائزة عىل ظهر الكعبة، ويف جوف ا *

 [4/2٦٩]  .والنافلة سواء

 

أنت »: قال: يا رسول اهلل، اجعلني إمام قومي. قال عن عثامن بن أيب العاص  *

حد  هذا .(1)«إمامهم، واقتد بأضعفهم، واختذ مؤذنا ال يأخذ عىل أذانه أجًرا 

من خلفه وأمسهم حاجة من الوقوف  ينظر ما حيتمل أضعف التخفيف، وهو أنْ 

وروينا ذلك عن السلف  ،والركوع والسجود واجللوس فليصل عىل حسب ذلك

 [4/301] الطيب.

 

ا مل يفرغ من لبنها حتى زوزً ع    أخذ شاةً رجاًل  لو أن   وعن عمر بن ميمون األودي: *

 [4/302]. أصِّل الصلوات المس، أتم ركوعها وسجودها

                                                
 (.762، والنسائي )(531أخرجه أبو داود ) (1)
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لو أمر بذبح شاة فأخذ يف سلخها لصليت الصلوات المس يف  وعن علقمة: *

 [4/302]. متام قبل أن يفرغ منها

 

م السورة قبل أم القرآن كرهنا ذلك؛ ألنه مل يأِت أمر بخالف ذلك، لكن  * ولو قد 

: هو تقديم أم القرآن فكرهنا خالف هذا، ومل عمل املسلمني، وعمل رسول اهلل 

ا ت ي ِس   ِمن  }قال تعاىل:  وقد نبطل الصالة به، ألنه مل يأت عنه هني. وا م  ؤخ ف اْقر 

ْرآنِ   [4/303] .{اْلقخ

 

بح بسورة البقرة لصُّ يف صالة ا الصحابة  أم   أن أبا بكر الصديق  عن أنس: *

 [4/30٨] قرأها يف الركعتني.

 

 [4/30٨] .هم يف الصبح بآل عمرانا أم  أن أبا بكر أيًض  عن أنس: *

 

ت أم املؤمنني  * ق ان ا }هبذه اآلية:  -وهي تصِّل-  عائشةمر  و  ل يْن ا و  خ ع  ن  اّلل  ف م 

ومِ  مخ اب  الس  ذ  ن  عِّل  وقني عذاب السموم. فقالت: {ع   [4/332] رب  مخ
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يديه عىل األرض قبل ركبتيه وال بد  -دإذا سج-أن يضع  وفرض عىل كل مصلٍّ  *

إذا سجد أحدكم فال يبك كام يبك البعري وليضع يديه قبل »: : قوله برهان ذلك

 [4/34٨] «.ركبتيه

 

 [4/34٩]ركبتا البعري يف ذراعيه  *

 

 [4/3٥3]. أما تسليمة واحدة فال يصح فيها يشء عن النبي  *

 

فضل  عظيم، ال يزهد فيه إال حمروم، وصح عن النبي  ويف الصالة عىل النبي  *

  [4/3٥٩] .(1)أن  من صىل عليه واحدة صىل اهلل عليه عًْشا 

 

حسن، وهو بعد الرفع من الركوع يف آخر ركعةر من كل صالة  والقنوت فعل   *

 فرض الصبح وغري الصبح، ويف الوتر، وإن قنت قبل الركوع مل تبطل صالته.

[4/3٦2] 

 

 [4/3٧٧] يشري املصِّل إذا جلس للتشهد بأصبعه وال حيركها. ونستحب أنْ  *

 

                                                
 (384مسلم )أخرجه  (1)
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وال حيل لإلمام ألبتة أن يطيل التكبري، بل يِسع فيه، فال يركع وال يسجد وال  *

 [4/3٧٨] .يقوم وال يقعد إال وقد أتم التكبري

 

لقول . «سبحان ريب األعىل»من أن يقول:  -أي: سجديت السهو-وال بد له فيهام  *

 [4/0٧4] وهذا عموم لكل سجود. (1)«جودكماجعلوها يف س»: رسول اهلل 

 

ن زة، والبعري، وحد  السرتة يف ارتفاعها بمؤخرة  وقد صىل  * إىل احلربة، والع 

 [4/43٩] الرحل.

 

فال  -أي: رسم خط يف األرض ليكون سرتة للمصِّل-ومل يصح يف الط يشء  *

 [4/440] ول به.جيوز الق

 

كان ابن  ، وقدالصالة خلف كل مسلم وإن كان يف غاية النقصان يف عمله جتوز *

اج، ونجدة، أحدمها خارجي والثاين أفسق البي ة. عمر   يصِّل خلف احل ج 

[4/4٨0] 

 

ال تض املؤمن صالته خلف املنافق، وال تنفع املنافق صالته خلف  قال احلسن: *

 [4/4٨1] املؤمن.

                                                
 .(869ه أبو داود )أخرج (1)
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 [4/4٨2] وال إثم بعد الكفر آثمخ من تعطيل الصلوات يف املساجد. *

 

 ،وجائز صالة الفرض خلف املتنفل ،وال نبال باختالف نية اإلمام واملأموم *

واملتنفل خلف من يصِّل الفرض، وصالة فرض خلف من يصِّل صالة فرض 

 [4/4٩٩] أخرى، كل ذلك حسن، وسنة.

 

 [4/٥0٩] نرص احلق فضيلة، وقمع الباطل وسيلة إىل اهلل تعاىل. *

 

ر عن صالة اجلامعة لغري عذر، لكن قلة اهتبال، أو هلوى، أو لعداوة مع من تأخ   *

 [٥23/4]. اإلمام: فإننا ننهاه، فإن انتهى وإال أحرقنا منزله، كام قال رسول اهلل 

 

هام اهلل تعاىل عىل معنى كل كفر رشك، وكل رشك كفر، ومها اسامن رشعيان أوقع *

 [4/٥3٦] واحد.

 

ينا عن أيب الدرداء: * و  مار  رخ إذا حليتم مصاحفكم، وزخرفتم مساجدكم: فالد 

 [4/٥42] عليكم.
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خ اْلب يْع  }والبيع جائز يف املساجد قال اهلل تعاىل:  * ل  اّلله أ ح  ومل يأت هني عن  {و 

 [4/٥44] ذلك إال من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفته.

 

 .«فر أربًعا، كمن صىل يف احلض ركعتني يف الس  من صىل  » : قال ابن عباس *

 قال عمر بن عبدو .«صالة السفر ركعتان من خالف السنة كفر»:  قال ابن عمرو

 [4/٥٧٧] .«الصالة يف السفر ركعتان حتامن ال يصح غريمها»العزيز: 

 

 

خ احْل مْ } ان ا اّلله د  ن ا لِن ْهت ِدي  ل ْوال أ ْن ه  ا كخ م  ا و  ان ا هِل ـذ  د   ال ِذي ه 
ِ
ه
ِ

 {دخ ّلل


