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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 (2)ها وأحكامهام  ك  الفجر ح  (1)رغيبة

يتددخ ق رطددرى علددا رطررددخ ق فر ى احلمددد مح محدددا يددوا   عمددخ ق علددا تلقددخ فهدايتددخ ق فح  ددخ فع ا
ب ضددلخ فم تددخ ق اللهددم ااددتعمل ا   طاعتددا ق فأضدددل ا   وارددن دي ددا ق فضددرد ب ددا أهدد  ال ددد عددن 
ابيلا ق فص  فالم علا  بيا فتليلا ق كما هداى إىل اواء ابيلا ق فعلدا للدخ فصدحبخ فادلم 

 رسليما كثريا ق فبعد :
ة ق رال دارر د صالة ا ة ال جر بعدد ال ريضدال جر اعتيارإن املالحظ علا بعض امل لني   صالة 
أن مثدددة عدددددا لددديس  لقليددد  يتدددلتر عدددن إدرا  أف  يلحدددظ   مسدددااد املسدددلمني بعدددد ا تهددداء ا ماعدددة 

دمية من بعضهم حىت ردن بعدض ا هدا  صار هذا ال ع  ألن ال الة مث يقوم بعدها ب الة الراربة ق ف 
دها ق فحيث كان هذا خمال ا للس ة رقد دعاين إىل بيان هدذا األمدر أ خ خمري   أدائها قب  ال الة فبع

 ق فالكتابددة   حكددم هددارني الددركعتني الع يمتددني فبعددض أحكامهددا ق فهددي أهدد  ألن ر ددرد ببحددث رهددي
 :فرق اخلطة اآلرية يشتم  علا مباحث  تري من الد يا فما ريها ق فالكالم ريها

                                                 

هكذا يطلق عليها رقهاء املالكية : قا  تلي    خمت ره : فهي رغيبة . فمسيت كدذلا أل دخ مرغدي ريهدا  –(  (1
 .1/813ق حاضية الداوقي  1/813ق فالرغيبة ع دهم مرربة دفن الس ة فروق ال ارلة ر تقر إىل  ية. الشرح الكبري 

أمدا رسدميتها ف ررغيبدا ضدديدا ق فهدذا فادخ اتتيدار  الدذا االادم   ع دوان البحدث ق مرغي ريهدا ف ال ضا   كوهنا 
متعقي ق ب  هي مدن لكدد السد ن ق بد  قيد  بواوادا كمدا اديل  ق بد  راعلها دفن مرربة الس ة بذلا ع د املالكية ف 

 . 2/11فأبعد بعض احل  ية فقا  : خيشا علا م كرها الك ر. البحر الرائق 
ابن عبد الرب : من أصحاب ا مدن ىب  أن يسدميها اد ة ق فيقدو  : ندا مدن الرغائدي فليسدتا اد ة. فهدذا ال فادخ قا  

: إن ذلدا ت دويل ، ق فإ دا  كلها ا ة حيمد االقتداء بخ ريها إال أن يقدو    لخ ق فمعلوم أن أرعا  راو  هللا 
    دد  أمتدخ إليهدا ق فهدذا كلدخ موادود و دو  ع ددخ يعدر  مدن اد تخ املةكددة م هدا مدن غدري املةكدد مبواربتددخ عليهدا ف 

ركعيت ال جر ق فرسميتها ا ة هو قو  الشارعي فإاحاق فأمحد بن ح ب  فأيب ثدور فدافد فااعدة العلماء.االادتذكار 
1/833. 

أما ُحْكُمها رمن حيث الواو  فعدمخ ق فأما أحكامهدا راملق دود األحكدام املتعلقدة ادا  دا هدو داتد    –(  (2
 .فحنو ذلا   ماهيتها كالقراءة ريها أف تارج عن ماهيتها كاالرطجاع بعدها
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 املبحث األف  :   حكمها .

 ين :   فقت أدائها .املبحث الثا
 املبحث الثالث : حكم أدائها بعد اإلقامة .

 املبحث الرابع : حكم أدائها )ال قضائها( بعد ال الة .
 املبحث اخلامس : مشرفعية قضائها .

 املبحث السادس : فقت قضائها .
 املبحث السابع : القراءة ريهما .

 املبحث الثامن : ص ة القراءة ريهما .
 ا.ع : ص تهاملبحث التاا

 املبحث العاضر : اإلرجاع بعدها.
 املبحث احلاد  عشر : مكان أدائها.

 احلديث بعدها.بحث الثاين عشر : امل
 الت    بعدها.املبحث الثالث عشر : 
 صالة الراكي الا.املبحث الرابع عشر : 

 ت ائ ها.املبحث اخلامس عشر : 
 

 فهللا أال  أن يتقب  العم  ق فأن ي  ع بخ .
 
 
 
 نهج البحث :م
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 من منهج هذا البحث :
 

 حبث املسائ  حبثا رقهيا مقارى بني املذهي املشهورة مع امل اقشة فالرتايح. -

مل التدد م م هجددا فاحدددا   حبددث املسددائ    ددر التددتال  أقددوا  ال قهدداء ريهددا كثددرة  -
اددرد ا مث كمدا   املبحدث الثالدث فاألدلدة فامل اقشدات  إذا كثدرت األقدوا  فقلدة ق رد

امل اقشددددة فاألاوبددددة مث مددددع امل اقشددددة فاألاوبددددة مث أدلددددة الثدددداين  مددددعت أدلتهددددا اددددرد
فأمدددا إذا كثدددرت األقدددوا  كمدددا   املبحدددث العاضدددر دفن الدددردفد ق فهكدددذا الرتاددديح 

كمدا   فإذا كا دت املسدللة إااعيدة  فامل اقشات أربعت ك  قو  بواهة صداحبخ ق 
كمدددا   ن اخلددال  رددعي ا  ذكددرت احلكددم فاألدلددة رقدد  ق فإذا كددااملبحددث الثدداين 
 دلتخ.ال حيح أبالقو   اعت ي مب اقشتخ فأفرد رالاملبحث األف  

ختريج األحاديث فاآلاثر من م اهنا األصدلية ق فإن كدان احلدديث   ال دحيحني  -
 أف   أحدنا اكت يت بخ.

فكددان لددخ أثددر   حكددم املسددللة أف إن كددان احلددديث أف األثددر   غددري ال ددحيحني  -
 .حكم أئمة الشلن عليخ   قلتالرتايح 

 روثيق املرااع   ال هرس فرق حرف  املعجم. -

 التعريف  لعلم غري املشهور رق . -

 
 
 
 
 

 املبحث األول : حكمها :
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ق  ركعتا ال جر اليت ي ليهما امل لي قب  ال ريضة مدن لكدد السد ن الديت اداءت عدن رادو  هللا 
علددا رعلهددا أكثددر م ددخ علددا اددائر ال واردد  ق  فال تددال  بددني علمدداء املسددلمني   ذلددا ق ملعاهدرددخ 

علدددا  مل يكدددن رادددو  هللا  ))قالدددت :  -رردددي هللا ع هدددا  –ر دددي ال دددحيحني مدددن حدددديث عائشدددة 
كما   حديث عائشدة   ق فرغي ريهما  (1)((ضيء من ال وار  أضد رعاهدا م خ علا ركعيت ال جر 

 .(2)((د يا فما ريها ركعتا ال جر تري من ال ))قا  :  رري هللا ع ها أيضا أ خ 
ق فقدد اداء   ر سدري (8)فهي لكد من الورر ع د ا مهور تالرا أليب ح ي ة فالشدارعي   ا ديدد

قولددخ رعدداىل مددن اددورة الطددور : ) فاددبح حبمددد ربددا حددني رقددوم د فمددن الليدد  رسددبحخ فإد ر ال جددوم ( 
 .(4)فغريه : إد ر ال جوم : الركعتان قب  صالة ال بح قو  علي 

قد  ق  ابن رضد   بداية اجملتهد االر اق علا أهنا ا ة رقا  : " فار قدوا علدا أن ركعديت ال جدر فل
ا ة ؛ ملعاهدرخ عليخ ال الة فالسالم علا رعلها أكثر م خ علدا ادائر ال وارد  ق فلرتغيبدخ ريهدا ق فأل دخ 

 . (1)قضاها بعد طلوع الشمس حني ىم عن ال الة  "
ور علدددددا أهندددددا ليسدددددت بواابدددددة ق فأُثدددددر عدددددن بعدددددض السدددددلف القدددددو  ق فا مهددددد فاتتلدددددف   فاوادددددا

 . (6)بواواا
ف قدد  املرغي دداين  ...قددا  ابددن حجددر : فهددو م قددو  عددن احلسددن الب ددر  أتراددخ ابددن أيب ضدديبة ع ددخ 

 . اه. (1)مثلخ عن أيب ح ي ة
                                                 

ق مدع  1161مت دق عليدخ ق رفاه البخدار  ق   التهجدد ق    رعاهدد ركعديت ال جدر فمدن مساهدا رطوعدا ح  –(  (1
 (.   6/243( ق فمسلم ق   ال الة ق    ااتحبا  ركعيت ال جر فاحلث عليهما...... مع امل هاج)8/11ال تح)

رفاه مسددددددددلم ق   ال ددددددددالة ق    ااددددددددتحبا  ركعدددددددديت ال جددددددددر فاحلددددددددث عليهمددددددددا.......... مددددددددع   –(  (2
 (.   6/243امل هاج)

 .8/16ق رتح البار   8/122ق اجملموع  2/278ق البيان  2/4ق حاضية ابن عابدين  2/133(_ االداية 8)  
 .11/131(_ ر سري الطرب  4)  
 .1/811(_ بداية اجملتهد 1)  
(_ فحتم  حكاية االر اق اليت ذكرها ابن رضدد علدا االر داق علدا أصد  السد ية فاملشدرفعية فيبقدا اخلدال    6) 

 الواو  ق أف علا أ خ مل يطلع علا القو   لواو  ق فهللا أعلم.



6 

 

شدة د  علا ا يتها قدو  عائفقد أهنا ا ة مةكدة ق ااهري أه  العلم من  خفال حيح ما ذهي إلي
 .عليها كما   ذات احلديث فد  علا أتكدها مواربة ال يب ق املاري : " من ال وار  " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثاين : يف وقت أدائها :

                                                                                                                                            

ق فمل أادددد مددا  قلدددخ عددن املرغي ددداين   البدايدددة  2/41ق فا  ددر : م ددد ف ابددن أيب ضددديبة  8/16(_ رددتح البدددار  1) 
أعد ي القدو  بواوادا.  –رحها ق ب   ص ه ا  علا اد يتها ق فأمدا ابدن  ديم رقدد ذكدر هدذه الرفايدة عدن أيب ح ي دة فض

 .2/73ق البحر الرائق 2/116االداية ضرح البداية 



7 

 

ردةدى قبد  رريضدة قبليدة أهندا راربة ال جدر األص    قد دلت ال  ويل ال حيحة ال رحية علا أن 
بدن عمدر رردي هللا ع همدا قدا  : " ح  دت مدن ال ديب رقد رفى البخار  بس ده عن ىرع عن اال جر 
  عشر ركعات : ركعتني قب  ال هر ق فركعتني بعدها ق فركعتني بعدد املددر    بيتدخ ق فركعتدني بعدد

 -ريهدددا  كا دددت اددداعة ال يددددت  علدددا ال ددديب   -وركعتنينينيب قبنينينيا صنينيني   ال نينينيب  العشددداء   بيتدددخ ق 
 . (1)جر صلا ركعتنيحدثت ي ح  ة أ خ كان إذا أذن املةذن فطلع ال 

مل يكددن علددا ضدديء مددن ال واردد  أضددد معاهدددة ف  ل ددظ حلددديث عائشددة ررددي هللا ع هددا أن ال دديب 
 . (2)قبا ال ب م خ علا ركعتني 

قد    أيهدا الكداررفن ف  قبنيا الفجنيرضهرا ركدان يقدرأ   الدركعتني  فقا  ابن عمر : رمقت ال يب 
 .(8)حسنق  هو هللا أحد ". قا  الرتمذ  هذا حديث 

ف ال ق رهذه ال  ويل فمدا ضدااها كلهدا رد ص علدا أن هدارني الدركعتني ر دليان قبد  صدالة ال جدر 
ملدا ىم عدن صدالة ال دبح حدىت طلعدت الشدمس بددأ  يعلم تال  بني أه  العلم   هذا ق بد  إ دخ 

  .(4)براربة ال جر مث ثىن  ل ريضة كما ايل    ق ة التعريس
فقدت كد  ق فحددفد (1)ع ال جر ق قا  ابن امللقن : ف ال أعلدم ريدخ تالرداففقتها ال يدت  إال بطلو 

من رع  ال الة  يكونراربة قبلية هو من دتو  فقت ال الة إىل رعلها كما أن فقت ك  ا ة بعدية 
 .(6)إىل ترفج فقتها

 
 املبحث الثالث : أداؤها بعد اإلقامة : ها يشرع أداؤها قبا ال    بعد اإلقامة ؟
                                                 

 .721ق فأصلخ مت ق عليخ رفاه مسلم ح 1126(_ رفاه البخار  ح 1)  
 .724(_ رفاه مسلم 2)  
  الة ق    ما ااء   خت يف ركعيت ال جر فالقراءة ريها.(_ رفاه الرتمذ  ق أبوا  ال8)  
 .631ق  633   قضاء ال الة ال ائتة ح  -(_ رفاها مسلم   صحيحخ من كتا  املسااد 4)  
 .2/431(_ اإلعالم ب وائد عمدة األحكام 1)  
 .2/144(_ املد ي 6)  
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فقع ريما لو أدر  امللموم اإلمام ي لي فهو مل ي لهما بعد ق  -رمحهم هللا  -ني العلماء اخلال  ب
 أف دت  املسجد لي ليهما رلقيمت ال الة ق ره  ي ليهما ق أم يدت  مع اإلمام ؟

ريهددا رسددعة  -رمحددخ هللا رعدداىل -ق فعددد الشددوكاين (1)ذكددر ابددن امل ددذر فغددريه اخلددال    هددذه املسددللة
 إااالا ريما يلي :أقوا  ميكن 

 القول األول : أهنا ال ت لى بعد إقامة ال    واإلمام ي لي : 
فأبدو -علدا تدال  ع دخ   ذلدا -ق فاب خ عبدد هللا  فقا  اذا من ال حابة عمر بن اخلطا  

ق فمددن التددابعني عددرفة ق فابددن اددريين ق فال خعددي ق فعطدداء ق فطددافس ق فاددعيد بددن ابددري ق  هريددرة 
ق (8)ق فأمحددددد(2)فابدددن املبددددار  ق فالشدددارعي -كمدددا  قدددد  ع دددخ الرتمددددذ    -اددد يان الثددددور  فمدددن األئمددددة 

 .(1)ق فهو قو  أه  ال اهر(4)فإاحاق ق فأبو ثور ق فابن ارير
 

 القول الثاين : 

                                                 

 لكيد عليخ ق فأن اعتياد أتتريها تال  للس ة.(_ فهذا اخلال  يةكد أنية أدائها قب  ال الة كما ايل  الت1)  
 (.  2/876( ق البيان   مذهي الشارعي )8/113اجملموع ) –(  (2
 (.    1/143( ق ضرح م تها اإلرادات )2/111املد ي ) –(  (8
 (.  8/31( ق  ي  األفطار )1/281األفا  )  –(  (4

ارلة فاإلمام ي لي رقدد ع دا هللا رعداىل فبطلدت صدالرخ إال أن ال هي ع دهم علا التحرمي ق رمن صلا ال   –(  (1 
ع دهم ق فقد  لدوا   هذا رلبطلوا صالة من كان دت    ال ارلدة فأقيمدت ال دالة حدىت فلدو مل يبدق م هدا إال السدالم 

 (.  8/61ق فحكا ابن ح م القو   لتحرمي عن الشارعي فأيب اليمان .احمللا )
فال وف  فالشوكاين فغريهم أن الشارعي فمدن فارقدخ مدن ا مهدور يدرفن الكراهدة   إال أن الذ   ص عليخ ابن امل ذر 

ذلا ق فابي اخلال  بني ا مهور فال اهرية اتتالرهم   ال هي ه  هو للكراهة أف للتحرمي ق للخال  هد  ال  دي 
 يتواخ إىل ال حة أف إىل الكما .

ر  اجملددانين إىل احلقيقددة... رددال ر عقددد صددالة التطددوع بعددد قددا  الشددوكاين : )) فال دداهر رواهددخ إىل ال ددحة ألهنددا أقدد 
( ق فا  دددددر : األفاددددد  8/32إقامددددة ال دددددالة املكتوبدددددة كمددددا رقددددددم عدددددن أيب هريددددرة فأهددددد  ال ددددداهر((.   يدددد  األفطدددددار )

 (.8/113(  ق اجملموع )1/281)
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 .  (2)ق فاملالكية(1)أ خ جتون صال ا تارج املسجد فاإلمام   ال ريضة فهو مذهي احل  ية
 

 القول الثالث : 
 ون صال ا مطلقا   املسجد أف   تارج املسجد حا  صالة اإلمام .أ خ جي

 -(8)ذكددره ابددن عبددد الددرب عددن الثددور  ق قددا  بعددض مددن قددا  اددذا : مددا مل خيددا رددوات الركعددة األفىل 
 . -تال  ما رقدم ريما ذكر الرتمذ  ع خ 

ق (4)بدددن حدددي فقدددا  بعضدددهم مدددا مل خيدددا ردددوات الركعدددة األتدددرية مدددع اإلمدددام ق ف دددن قدددا  بدددخ احلسدددن
ق فحكاه (6)ق فقد ذكره بعض رقهاء املذهي(1)فاألفناعيق فهذا املذهي حكاه ال وف  عن أيب ح ي ة

ق فمحداد بدن أيب فاحلسدن الب در  ق فهاهدد ق فمكحدو ق  ق فمسدرفق ابن امل ذر عدن ابدن مسدعود 
 . (7)اليمان

ا ادددوانفا ركوعهمدددا   فحكدددا ابدددن امل دددذر أن قومددد ))فقدددد عدددد ابدددن رضدددد هدددذا القدددو  ضددداذا رقدددا  : 
 .(3)((املسجد فاإلمام ي لي فهو ضاذ 

 
 القول الرابع : 

                                                 

 (.  1/411( ق حاضية الطحطاف  علا مراقي ال الح )1/113ق حت ة ال قهاء ) 2/114االداية  –(  (1
إال أن احل  ية قالوا : إن ذلا لخ ما مل خيا روات الركعة األتدرية مدع اإلمدام ق فاملالكيدة قدالوا : مدا مل خيدا  –(  (2

روات الركعة األفىل مع اإلمام ق فابي اتتالرهم   ذلا اتتالرهم   الت ضي  بني مدا يددر  مدع اإلمدام فبدني ركعديت 
( ق 433/  2( ق الدددذترية )1/131قة ق فا  دددر للمالكيدددة : حاضدددية الدادددوقي )ال جدددر. ا  دددر مراادددع احل  يدددة السددداب

 ( .1/124املدف ة )
 (.  1/887( فال وف    امل هاج ضرح مسلم )1/134رتح الرب ) –(  (8
 (.    1/134( ق رتح الرب )8/31 ي  األفطار )  –(  (4
 (.  8/113اجملموع )  –(  (1
 (.  2/31( ق البحر الرائق )1/411طحطاف  )مراقي ال الح مع حاضية ال  –(  (6
 (.   1/282األفا  )  –(  (7
 (.  1/814بداية اجملتهد )  –(  (3
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أ خ جيون ركوعهما ق فإن رارتدخ صدالة اإلمدام إذا كدان فقدت ال ريضدة فاادعا ق ذكدره العيد ي   عمددة 
 .(2)لكيةمن املا(1)القار  ق فالشوكاين    ي  األفطار عن ابن ا ال 

 انعون مبا يلي :أدلة القول األول : استدل امل
إذا أقيمددددددت ال ددددددالة رددددددال صددددددالة إال  )):  قددددددا  : قددددددا  راددددددو  هللا  عددددددن أيب هريددددددرة   -1

 . (8)((املكتوبة
: صددالة :  كددرة   اددياق هنددي ق فهددذا مددن صددي  العمددوم ق رددد  علددا  فاددخ الداللددة : أن قولددخ 

احلدديث : قيد    ال هي عن أ  صالة إذا أقيمت ال ريضة ق فيةيد ذلا ما ااء عن بعض رفاة هدذا 
 .(4)((راو  هللا فال ركعيت ال جر ؟ قا  : فال ركعيت ال جر 

مددر برادد  فقددد أقيمددت صددالة ال ددبح ركلمددخ  أن راددو  هللا  فعددن عبددد هللا بددن حبي ددة   -2
يوضدا   ))؟ قدا  :  بشيء ال  در  ما هو رلما ا  رر ا أحط ا بخ  قو  : ما قا  لا رادو  هللا 

 لل بح أربعا ق لل دبح أربعدا )).هذا ل ظ مسلم ق فع د البخار  :  ((ربعا أحدكم أن ي لي ال بح أ
))(1). 

                                                 

عبيددد هللا بددن احلسددن أبددو القااددم بددن ا ددال  ق ر قددخ  ألاددر  فغددريه ق فلددخ كتددا    مسددائ  اخلددال    –(  (1
 .  287هد.الديباج يل873و  ا ة فكتا  الت ريع   املذهي فر قخ بخ القاري عبد الوها  فغريه ق ر

 (.   1/134( ق عمدة القارئ )8/33ق  ي  األفطار ) 1/263الت ريع البن ا ال    –(  (2
 (.  1/887رفاه مسلم ق   ال الة ق    كراهة الشرفع   ىرلة بعد ضرفع املةذن ق مع امل هاج)  –(  (8

( ق  فقددا  ابددن حجددر : 7/2732الكامدد  ) أتراددخ ابددن عددد    رراددة حيددي بددن   ددر بددن احلااددي.  –(  (4
 (.   2/114حسن كما   ال تح )

ق  668مت ددق عليددخ ق رفاه البخددار  ق   األذان ق    إذا أقيمددت ال ددالة رددال صددالة إال املكتوبددة / ح   –(  (1
ةذن ق ق    كراهة الشرفع   ال ارلة بعد ضدرفع املد 1646( ق فمسلم ق   صالة املساررين ق ح 2/118مع ال تح)
 (.  1/221مع امل هاج)
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(1)فعن عبد هللا بن اراس  -8
  قا  : دت  را  املسجد فراو  هللا  صالة الدداة ق  

   ))قدا :  ق رلمدا ادلم رادو  هللا  ر لا ركعتني   اا ي املسجد ق مث دت  مع راو  هللا 
 .(2)((اعتددت ؟ أب الرا فحد  ق أم ب الرا مع ا  رالن : أب  ال الرني

ي دددلي  أ كدددر علدددا الراددد  حدددني صدددلا فرادددو  هللا  فادددخ الداللدددة مدددن احلدددديثني : أن ال ددديب 
  ل اس ق رد  ذلا علا م ع الت    حا  صالة اإلمام   ماعة.

 املناقشة :

  وقا الدلي  األف  من أفاخ :
ق لدددئال يتطددداف  ال مدددان ردددي ن فاوادددا  (( صدددالة إال املكتوبدددة ال )):  أن ال هدددي   قولدددخ  األول :

ق ردإذا ح د  األمدن   ((يوضدا أحددكم أن ي دلي ال دبح أربعدا  ))بن حبي ة السابق : افيةيده حديث 
 .(8)ال يكره ذلا
ومدو  علدا غدري صدالة ال جدر ل تبدار الدالدة علدا   ((إذا أقيمدت ...   )):  أن قولدخ  الثاين :

 .(4) جررض  رغيبة ال
أبن ال هددي عددام ق فقددد ادداء   بعددض طددرق احلددديث كمددا رقدددم الدد ص علددا   وأجينينيع  نينين :لنيني  :

 عدم ااتث اء صالة ال جر من غريها.
 ابن حبينة وابن سرجس من وجوه : ونوقش حديثا

هللا ث عبدد ق بني من كان تارج املسجد فداتلخ : أن ال هدي املدذكور   حدديقا  من ررا  األول :
هدا داتد  املسدجد رلتدبس مبن كان دات  املسجد ؛ أل دخ أبدائفعبد هللا بن اراس تايل  بن حبي ة ق

                                                 

ع د مسلم فغدريهق فرفى عدن أيب هريدرة  ق فرفى  لخ صحبخ ق ف    الب رة ق فلخ أحاديث عن ال يب   –(  ( 1 
 (.  4/12ع خ قتادة فغريه. اإلصابة )

مدع  1643أترادخ مسدلم   صدالة املسداررين ق    كراهدة الشدرفع   ىرلدة بعدد ضدرفع املدةذن حدديث   –(  (2
 (.  1/283هاج لل وف  )امل 

 (    131/ 1عمدة القارئ  )  –(  (8
 (.1/113( ق فحت ة ال قهاء )1/412مراقي ال الح مع حاضية الطحطاف  )  –(  (4
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ال ريضة  ل ارلة ري ها عن ذلا ق كما هنا عن صالة ا معة أن ي لي بعدها رطوعا   مقام فاحدد 
 . (1)حىت يتقدم أف يتكلم ق رال يلتبس ال رض  ل   

 نا خمتلطا  ل اس. أن اإل كار ريهما إ ا هو علا من صالالثاين : 
أ كدر علدا الراد  مدع أ دخ صدالها   اا دي  أب خ غري صدحيح ردإن ال ديب  وأجيع  ن األول :

رعلددم أن ال هددي ق فمعلددوم أ ددخ قددد ر دد  بددني ال ددرض فال  دد   لسددالم ق  املسددجد مث دتدد  مددع ال دديب 
 ليس لعلة اتتالط ال     ل رض.

أقر من صلا ركعيت  أن ال يب  )):  (2)يس بن عمرفحديث ق ا يةيد أن هذه العلة غري معتربةف 
 .(8)(( ال جر بعد ال راغ من صالة ال بح

  حدا  صدالة  دمع أن االر ا  بني ال رض فال    حاص  ه ا رد  علا أن اإل كدار إ دا كدان للت 
 .(4)ال رض

ق (1)((أب ددالرا فحددد  أم ب ددالرا مع ددا  )):  أن هددذا مددردفد بقولددخ   واجلنينيواع  نينين الثنينياين :
 أ خ صالها فحده فمع ذلا رقد أ كر عليخ. رقد ذكر 

 أدلة من قال ابجلواز خارج املسجد :
ااددتد  هددةالء بعمددوم أحاديددث عائشددة املتقدمددة فاآلاثر الدديت ادداءت   أتكيددد ركعدديت ال جددر  -1

 دوت فإدرا  ركعة من ال بح رال معىن لرتكهما ق أل دخ ال ر ة مةكدة ق رإذا أمكن اإلريان امافأهنا ا 
 . ال الة من أدر  ركعة م ها

                                                 

 (.1/131( ق عمدة القارئ )1/137رتح الرب )  –(  (1
  (.  2/186ابن اه  األ  ار  اد حيي بن اعيد ق صحايب من أه  املدي ة. التقريي)  –(  ( 2 

رفاه أبدو دافد ق   ال دالة ق    مدن رارتدخ ق مدىت يقضديها؟ ق فصدححخ األلبداين كمدا   صدحيح أيب   –(  ( 8 
 (.   1/847دافد )
 (.   2/116ال تح )  –(  (4
 (.8/72احمللا )  –(  (1
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ريما رف  ع خ أ خ ااء فاإلمام ي لي صالة   -رري هللا ع هما  -فااتدلوا ب ع  ابن عمر  -2
ال دددبح فمل يكدددن صدددلا الدددركعتني قبددد  صدددالة ال دددبح ر دددالنا   حجدددرة ح  دددة ق مث إ دددخ صدددلا مدددع 

 .(1)اإلمام
 خ مل يثبت ع خ من طريق صحيح.أب  وأجيع  ن هذا :

رقدددد فرد ع دددخ تدددال  ذلدددا رقدددد فرد أ دددخ كدددان يكدددره أن ي دددلي ركعددديت ال جدددر فاملدددةذن فلدددو ثبدددت 
 .(8)ق ب  فصح ع خ أ خ كان حي ي من يت      املسجد بعد الشرفع   اإلقامة(2)يقيم

 أدلة من قال ابجلواز ولو داخا املسجد :
 أ دددخ دتددد  املسدددجد فقدددد أقيمدددت ال دددالة ر دددلا إىل مدددا رف  عدددن عبدددد هللا بدددن مسدددعود  -1

 .(4)ااطوا ة   املسجد ركعيت ال جر مث دت    ال الة
فإذا اان أن يشتد   ل ارلة عن املكتوبة تارج املسجد ادان لدخ ذلدا   املسدجد إذ : قالوا  -2

 . (1)ال ررق
مددن أدر   ))فألن إدرا  ركعددة مددن ال ددالة مددع اإلمددام   معددىن إدرا  الكدد  ر ددي احلددديث :  -8

 .(6)((در  ال الة ركعة من ال الة مع اإلمام رقد أ

 دددت ىرلدددة ال جدددر بدددني ال ضددديلتني رضددديلة السدد ة فرضددديلة ا ماعدددة ق فتُ  افألن   ذلددا اعددد  -4
   حديث أيب هريرة :  بذلا لقولخ 

                                                 

 (.1/282( ق فرفاه بس ده ابن امل ذر   األفا  )1/136رفاه ابن عبد الرب بس ده ق رتح الرب ) –(  (1
 (.1/283ابن امل ذر ) –(  (2
 (.2/116ال تح ) –(  (8

ق فابدددن امل دددذر   األفاددد  4321رقدددم  2/444( ق فعبدددد الدددرناق   م ددد  خ 2/211رفاه ابدددن ضددديبة ) –(  (4
(1/281. ) 

 ( .1/137رتح الرب ) –(  (1
مددن أدر  مددن ق رفاه البخددار  ق   مواقيددت ال ددالة ق      مت ددق عليددخ مددن حددديث أيب هريددرة   –(  ( 6 

(  ق فرفاه مسدددلم ق   ال دددالة ق    مدددن أدر  ركعدددة مدددن ال دددالة رقدددد 2/76ق مدددع ال دددتح) 133ال دددالة ركعدددة ق ح 
 (.1/136أدر  رلا ال الة ق مع امل هاج)
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 .(1)((ال ردعونا فإن طردركم اخلي   ))
 رهذا ك اية عن املبالدة فحث ع يم علا املواربة عليها ق ف  هذا اع بني األمرين.  

 ة :املناقش

ق فقد تال خ غدريه لع  ال هي الوارد   حديث أيب هريرة مل يبلدخ ر رف  عن ابن مسعود ما أما 
 .كعمر فاب خ عبد هللا فأيب هريرة   من ال حابة

أمدددا القيددداس علدددا اوانهدددا تدددارج املسدددجد ردددال يسدددلم ق ألن ال دددحيح أهندددا ال ر دددلا فلدددو تدددارج 
 املسجد.

ردايدة مدا ي يدد احلدث علدا احملار دة عليهدا ق فال  -املتقددم  – ((ا..... ال رددعون ))فأما حديث : 
 يد  علا رقدميها علا ال ريضة.

 الرتجي  : 
 -أمددا القددو    ددوان فلددو داتدد  املسددجد رمراددوح ق فهددو أقددر  إىل الشددذفذ كمددا فصدد خ ابددن رضددد 

 فذلا ألمور :  -رمحخ هللا رعاىل
    غريها.أن الس ة اثبتة   ال هي عن ذلا ق فاحلجة ريها ال -1
 فألن   ذلا ر رقة للجماعة فرشتيتا للم لني.  -2
ف دا يدد  علدا ذلدا  ق فألن إدرا  صالة اإلمام أرض  من رضيلة ركعيت ال جدر قبد  ال دالة -8
 .(2)((فملا رارخ من فقتها أع م أف أرض  من أهلخ فمالخ  )):  قولخ 

 ة.أما صال ا تارج املسجد رمراوح كذلا ق فذلا أل خ تال  الس 

                                                 

( ق فأبدددو دافد ق   ال دددالة ق      خت ي همدددا)أ  ركعددديت ال جدددر( ق فردددع خ 2/431رفاه أمحدددد ) –(  ( 1 
ق فمددا  ال يلعددي     دي الرايددة إىل رضددعي خ ق ف  إادد اده ابددن ادديالن ق  128أيب دافد يل األلبداين كمددا   رددعيف 

 (.    2/134) 483( ق فإرفاء الدلي  ح 2/163قا  الذهيب : ال يعر . ا  ر :   ي الراية)
لي : )) إن أحددكم لي د قدا  : قدا  رادو  هللا  رفاه ابن عبدد الدرب بسد ده مرروعدا عدن أيب هريدرة   –(  ( 2 

( ق 4/167ال ددالة فمددا راردددخ مددن فقتهدددا أضددد عليددخ مدددن أهلددخ فمالدددخ((  ق قددا  ابددن عبدددد الددرب : بسددد د قددو .رتح الدددرب)
( من طريدق لتدر ريدخ مدرتف  كمدا 1/213( ق فرفاه الدارقط ي   ا  خ )1/244فاكت ع خ ال يلعي     ي الراية)

 .11  التقريي يل 



15 

 

إذا أقيمدددت ال دددالة ردددال صدددالة إال  ))أ دددخ قدددا  :  قدددد ثبدددت عدددن ال ددديب  ))قدددا  ابدددن عبدددد الدددرب : 
.... فاحلجدة ع دد الت دانع : السد ة ق رمدن أدىل ادا رقدد أرلدح فمدن اادتعملها   ((املكتوبدة الديت أقيمدت 

 .(1)((رقد  ا 
ء ع دخ ال هدي مطلقدا عدن   درا ق رقدد ادا  -رري هللا ع هما  -مث إن   ثبوت ذلا عن ابن عمر 

 رع  ال ارلة إذا أقيمت املكتوبة.
لكدي  ((إذا أقيمدت ال دالة ردال صدالة إال املكتوبدة   )):  أما دعوى أن العلة   ال هدي   قولدخ 

إذ لو كان األمر كدذلا مل دع التطدوع   املسدجد بكد  ق دعوى ال رستقيم رال رلتبس ال ريضة  ل ارلة 
أل خ حتما ال بد أن  رقام ال الة   املسجد فمدن امل دلني مدن هدو ؛  جر حا  فملا اتتص بركعيت ال

   التطوع فال ي    بي هما إال بسالم.
مث إن الداعي ملث  هذه األقوا  هو التلكيد علا ا ية ركعيت ال جر فأرضليتها ق فأرضليتها ال رع ي 

اءت   رضدلها حاديدث الديت ادمبجردها أن ر لا فلو حا  قيام ال ريضة ق ب  غاية ما رد  عليدخ األ
 ق فهللا رعاىل أعلم. ل يب ح   لكما   لعارض ها إذا رارتئها ق فقضاهو التلكيد علا أدائ

 
 
 
 
 
 
 
 

 قضاؤها( بعد ال    : وليساملبحث الرابع : أداؤها )

                                                 

 (.  1/133رتح الرب )  –(  (1
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 إن  ا يسر كد  مدةمن مدا يدراه مدن ع ايدة املسدلمني ادارني الدركعتني ق فاحلدريل عليهمدا ق غدري أن  دا
أتتريهددا إىل مددا بعددد ال ريضددة ق ف ال ضددا أن هددذا رعمددد امل ددلني مددن  بعددض منينيا ا تنينيادهيل ددت ال  ددر 

 أ خ صالها بعددها ال أداء  فال أتديتها قب  ال ريضة ق فمل يةثر ع خ  تال  الس ة ق إذ أن هديخ 
واستدامة :ل  ال جيوز ، فإن تعمد ص هتا بعد الفريضة بنية األداء أو نية القضاء قضاء  ق فعليخ 

الرت ة بقضائها بعد ال ريضة كما ايل  من قدو  بعدض أما ق ف  با هو أقرع للبد ة لسنةخمالف ل
 ما حنن ريخ اآلن ق فهذا لخ حكم لتر .غري لون لتر رأه  العلم ع د روا ا ل وم أف  سيان أحياى 

الددين فهدو أمدر   دوع أن اعتياد الكثدري علدا ذلدا حيددث ضدعارا   فالتشديد ريخ فابي امل ع ه ا 
ق ف قلدخ ع دخ (1)ق فقد قرر هذا األص  الشدي  رقدي الددين ابدن دقيدق العيدد   ضدرح العمددة  الشريعة 

 .(2)ابن امللقن فقا  : فهو من ال  ائس
قددا  ابددن دقيددق العيددد : قددد ُم ع ددا مددن إحددداث مددا هددو ضددعار   الدددين ..... فقريددي مددن ذلددا أن 

رربة علا فاخ خم ويل ررييد بعض ال اس أن حيدث ريها أمرا لتر مل ركون العبادة من اهة الشرع م
يرد بخ الشرع ق ناعما أ خ يدراخ حتت عموم ق رهذا ال يستقيم ؛ ألن الدالي علا العبدادات التعبدد ق 

 فملتذها التوقيف .
مث قدا  : فهدذه ال دورة حيدث ال يدد  دليد  علدا كراهدة ذلدا احملددث أف م عدخ ق رلمدا إذا د  رهددو 

 وى   امل ع فأرهر من األف . ا تهاأق
ف ال أر ددخ خي ددا مددا فرد مددن امل ددع مددن ال ددالة بعددد ال ددبح ق  ددا يةكددد علددا التضددييق   الرت ددة 

 بقضاء ركعيت ال جر بعدها.
أ دخ ردر  نيدد بدن تالدد حي مدا رله ي دلي بعدد الع در رقدا   رف  عن عمر ابن اخلطدا   فقد

ي دددليهما قدددا  :  هللا ال أدعهمدددا بعدددد إذ رأيدددت رادددو  هللا  نيدددد : " اردددر    أمدددري املدددةم ني ق ردددو

                                                 

  (1  _)1/233. 
 .2/433اإلعالم ب وائد عمدة األحكام (_  2)  
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رجلس إليخ عمر فقا  :   نيد بن تالد : لوال أين أتشا أن يتخذها ال اس الما إىل ال دالة حدىت 
 .(1)اللي  مل ارر  ريهما "

دليدد  علددا اعتبددار مددا ذكددرى مددن التشددديد   اعتيدداد أمددر مل رددرد بددخ السدد ة علددا  فكددالم ال ددارفق 
    الدفام ق فإ ا رتص ريخ لسبي ريبقا علا أصلخ من امل ع.ابي
 

 قبا ال    أمور منها : ومما يؤكد  لى أمهية أداء ركعيت الفجر
 مل يةثر ع خ أتتريها إىل ما بعد ال الة ق ال عمدا ف ال عن  وم أف  سيان.  أن ال يب  األول :
 ع الشددمس كمددا   حددديث أيب هريددرة ملددا ىم عددن صددالة ال جددر إىل طلددو  أن ال دديب  الثنينياين :

بدددأ  لراربددة مث أعقبهددا  ل ريضددة مددع أن (2)فغددريه كمددا   ق ددة التعددريس الدديت رفاهددا مسددلم   صددحيحخ
 .مق ود فمطلو  ضرعا التعجي  أبداء ال ريضة ع د  سياهنا أف ال وم ع ها

فلو بعدد إقامدة ال دالة ها   فقتاتتال  ال قهاء   أدائها  أن فهو مست د إىل ما قبلخ : الثالث :
أف ر اددد     املسدددجد أف تارادددخفإن ردددرق بعضدددهم بدددني أدائهدددا  -فالددددتو  مدددع اإلمدددام   ال ريضدددة 

 يةكد علا أنية أدائها قب  ال الة. – عتبار ما ايدركخ مع اإلمام كما مر   املبحث السابق 
  ال دحيحني مدن حدديث  أن األص  قيام ال هي عن ال الة بعد ال بح كمدا هدو اثبدت الرابع :
قددا  : " ضددهد ع ددد  راددا  مرردديون ق فأرردداهم ع ددد  عمددر أن  -ررددي هللا ع همددا  –ابددن عبدداس 

هنددا عددن ال ددالة بعددد ال ددبح حددىت رطلددع الشددمس ق فعددن ال ددالة بعددد الع ددر حددىت رديددي  ال دديب 
 فغريه . الشمس " فااء أيضا من حديث أيب اعيد 

د ال ريضددة رقددد ادداء   حددديث السدد ن فادديل  ذكددره ق فهددو فأمددا الرت ددة بقضدداء ركعدديت ال جددر بعدد
فالعمددد  بدددخ أفىل مدددن  خمتلدددف   صدددحتخ ق فال ضدددا أن اعتبدددار مدددا صدددح مدددن حدددديث رادددو  هللا 

                                                 

 .2/482رفاه عبد الرناق   (_1)  
 ق صالها أفال مث صلا بعدها ال ريضة . 631ق  633   قضاء ال الة ال ائتة ح  -كتا  املسااد (_  2)  



18 

 

الرتتص حبديث مشكو    ثبورخ ق فلو قي  بثبورخ رإ ا هو علا ابي  الرت ة اخلاراة عدن األصد  
 رت ة عاررة ق ال ا ة دائمة. رتقدر بقدرها ق فيعم  اا   حدفد ما يبقيها

كمددا   حددديث مث اددكت ع ددخ    كددر علددا مددن صددلا بعددد رريضددة ال جددرأ أن ال دديب  اخلنينيامس :
مهال   قديس أصدال ن ي لي بعد الدداة ركعتني رقا  : فاده  راو  هللا  فريخ أنقيس بن عمرف 
. فهدذا (1)"قدا  : ردال إذنليت ركعديت ال جدر ر دليتهما اآلن .   رادو  هللا مل أكدن صدمعا ؟ رقدا  : 

خ ق فهدذا الدذ  دعدا بعدض ئدفبقا دالة بعدد ال جدر يدد  علدا اعتبدار امل دع مدن ال اإل كار من ال ديب 
د  علدا األصد   أه  احلديث إىل اتتيار قضائها بعد طلدوع الشدمس كمدا اديل  ق رإ كدار ال ديب 

 مث اكورخ د  علا الرت ة. الذ  ذكرى
لسددد ن الرفاردددي علدددا فادددخ العمدددوم خمتلدددف ريدددخ ق فالقدددو  بعددددم أن مشدددرفعية قضددداء ا السنينينياد  :

 مشرفعيتخ هو مذهي احل  ية فاملالكية ل وات فقتها كما ايل    املبحث التا،.
الرفارددي فم هددا رغيبدددة ال جددر مددن ال ددلوات املةقتدددة ق فليسددت مددن ال واردد  املطلقدددة ق أن  السنينيابع :

ألصدد  أن املةقددت مددن ال ددلوات فغريهددا يلتدد م بددخ   القبلددي فم هددا البعددد  ق فا -أ  الرفارددي -رم هددا
 فقتخ .

 املبحث اخلامس : مشرو ية قضائها : 
روا ددا ال خيلددو إمددا أن يكددون عددن رعمددد فق ددد فاعتقدداد أن بواددع اإل سددان أن يةديهددا بعددد ال ددالة 
 مباضدددرة ق فاعتيددداد ذلدددا علدددا فادددخ الددددفام أف الدالدددي ق فإمدددا أن يكدددون عدددن  دددوم أف  سددديان أحيددداى ؟

 فلذلا رقد اتتلف العلماء   قضائها فاائر الرفاري علا أقوا  : 
ال يشدددرع قضدددااها ادددواء رركهدددا لعدددذر أف لددددري عدددذر ق فهدددو قدددو  أيب ح ي دددة فاتتيدددار أيب األول : 

 .(2)فرفاية عن أمحد ةالشارعياملالكية ف يواف ق فأحد قو، 

                                                 

 .13ايل  يل  –(  ( 1 
ق  2/233ق البيددددان  2/33ليدددد  ق مواهددددي ا  1/237ق بدددددائع ال دددد ائع  2/116(_  االدايددددة ضددددرح البدايددددة 2) 

 .8/23ق  ي  األفطار  2/833ق ضرح مسلم لل وف   2/181ق املد ي  8/122اجملموع 
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ء ريخ لل درائض ل دارت السد ن أن الس ن ضرعت روابع لل رائض رلو قضيت   فقت ال أدا ففاهخ
 أصال فبطلت التبعية رلم ربق ا ة مةكدة ؛ ألهنا كا ت ا ة بوصف التبعية .

إن رارددت فحدددها رددال رقضددا ق فإن رارددت مددع ال ددرض رقضددا بعددد طلددوع يقولددون  علددا أن احل  يددة
 .(1)الشمس معخ

عدن صدالة ال جدر حدىت  صالها معها ملدا ىم  فإ ا قالوا رقضا إذا رارت مع ال الة ؛ ألن ال يب
 .(2)طلعت الشمس

عددذر ال رقضددا فإن رركهددا ل ددوم أف  سدديان رتقضددا ق فهددذا قددو  ابددن دددري إن رركهددا ل القنينيول الثنينياين :
رلدو رعمدد رركهدا إىل أن رقدام ال دالة ردال ادبي  لدخ إىل قضدائها ؛ ألن فقتهدا قدد ح م حيث يقدو  : " 

 .(8)ترج "
صدالة أف ىم ع هدا رلي دلها " فا ت داء الشدرط يسدتل م : " من  سي  فيد  علا هذا القو  قولخ 

 .(4)ا ت اء املشرفط ق ريل م م خ أن من مل ي س ال ي لي
لشدارعي ا قدو،قدو  ع دد املالكيدة فأحدد أهنا رقضا فلو مع رعمد أتتريها ق فهدو  والقول الثالث :

شدمس ارحتدد  م دخ مث  دد   ااددتيقظ حبدر ال ملدا ىم   ذلددا الدواد  مث ؛ ألن ال ديب (1)فرفايدة عدن أمحددد
 (.6)ر لا صالة ال جر فأمر بالال رلذن ر لا ركعيت ال جر مث أمره رلقام

                                                 

ق ضدددرح اددد ن أيب دافد  2/11ق حاضدددية ابدددن عابددددين  418ق حاضدددية الطحطددداف  يل  2/116(_  االدايدددة 1) 
 .2/826للعي ي 

 املرااع السابقة.  –(  ( 2 
 .8/72(_  احمللا 8)  
 .2/14ح البار  (_  رت4)  

ق احملدرر  2/233ق البيدان  2/33ق مواهدي ا ليد   1/114ق ال واكدخ الددفاين  1/133(_  حاضية الداوقي 1) 
 .2/181ق املد ي  2/831ق ال جم الوهاج  8/182ق اجملموع  41للرارعي 

 .631ق  633   قضاء ال الة ال ائتة ح  -(_  رفاها مسلم   صحيحخ من كتا  املسااد 6)  
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ففاخ الداللة من هذا احلديث أ خ قضداها مدع ال دالة ردإذا راردت فحددها رقضدا أيضدا ق فيسدتو  
 العمد فال سيان   هذا.

سددددديها رلي دددددلها إذا صدددددالة أف  كمدددددا اادددددتدلوا  لعمدددددوم   قولدددددخ عليدددددخ السدددددالم : " مدددددن ىم عدددددن 
أقره علدا صدالة ركعديت ال جدر بعدد ال دراغ مدن صدالة  أن ال يب  ديث قيس بن عمرفحبق ف (1)"ذكرها

     املبحث التا،.لال بح فاي
: " مددن مل ي دد  ركعدديت ال جددر رلي ددلهما بعدددما  قددا  : قددا  راددو  هللا  فحلددديث أيب هريددرة 

 . (2)رطلع الشمس "
: " من ىم عن صالة أف  سيها " أب دخ ال يدد  علدا عددم  ل ة   قولخ فأاابوا عن م هوم املخا

مشددرفعية قضدداء املتعمددد بدد  إن احلددديث  بددخ  ألد، علددا األعلددا ق رددإذا ضددرع قضدداء الراربددة لل ااددي 
ق فإ ا ذكر ال ائم فال اادي (8)ففاي قضاء ال رض عليخ مع اقوط اإلمث فررع احلرج ع خ رالعامد أفىل

 .(4)توهم أهنما ملا ررع ع هما اإلمث اق  القضاء ع همالئال يتوهم م
قضاها عن  دوم  هو القو  الثاين لداللة الس ة ال حيحة عليخ ق فألن ال يب  فهللا أعلم فالرااح 

ق فحيم  حديث قديس بدن عمدرف فغدريه علدا ال دوات لعدذر ق فكدذا حدديث الرتمدذ  : " مدن مل ي د  
كمدا ال ررق بني روا ا مع ال رض فروا ا فحددها  ق ف (1)لشمس "ركعيت ال جر رلي لهما بعدما رطلع ا

 ق فهللا أعلم .ادعتخ احل  ية 
 

 

 
                                                 

(_  مت ق عليخ من حديث أ س : رفاه البخار    مواقيت ال الة ق    من  سدي صدالة رلي د  إذا ذكرهدا 1) 
ق فادداء   حددديث أيب هريددرة السددابق ع ددد مسددلم أيضددا      قضدداء ال ددالة ال ائتددة  634ق فمسدلم   املسددااد ح 

 .633ح 

 عد طلوع الشمس ق ف  إا اده مقا . (_ رفاه الرتمذ  ق   ال الة ق    ما ااء   إعاد ما ب2)  

 .8/21ق  ي  األفطار  2/14ق رتح البار   831ق  2/833(_  ضرح مسلم لل وف  8)  
 .1/211(_  التمهيد 4)  
 (_ رقدم   املبحث السابق.1)  
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 املبحث الساد  : وقت قضائها :

 :قا  مبشرفعيتخ   فقتخ علا قولنيإذا قي  مبشرفعية القضاء ملن رارتخ أحياى ق رقد اتتلف من 
ال دحيح مدن   عطاء فابن اريج ق فهدو قالت طائ ة يقضيها بعد صالة ال بح ق فبخ قا األول :

رلقيمدددت  حلدددديث قددديس بدددن عمدددرف املتقددددم ق فريدددخ قولدددخ : " تدددرج رادددو  هللا (1)ةمدددذهي الشدددارعي
روادين أصلي ق رقا  : مهال   قيس ق أصال ن  ال الة ر ليت معخ ال بح ق مث ا  ر  ال يب 

 .(2)  : رال إذن " هذا ل ظ الرتمذ معا ؟ قلت :   راو  هللا إين مل أكن ركعت ركعيت ال جر . قا
شددددارعي فأمحددددد الالثددددور  ف يقضدددديها بعددددد طلددددوع الشددددمس ق حكدددداه الرتمددددذ  عددددن  القنينينينيول الثنينينينياين :

أل دخ رعد  ال ديب  ؛(1)ةاملالكيدف (4)احل  يدةفهدو مدذهي  ق(8)فإاحاق فابن املبار 
ق فألن ال هدي عدن (6)

 أيب اددعيد اخلدددر  عددن عبدداس ف  ابددناملت ددق عليددخ عددن ديث احلددال ددالة بعددد ال ددبح عددام كمددا   
ا من األحاديث اليت ردد  علدا ال هدي عدن ال دالة بعدد ال دبح . قدا  اإلمدام أمحدد : اتتدار أن فغرين

 . (7)يقضيهما من الضحا
أبددا   أ  فقدت فهدو األصدح مدن مدذهي مث اتتل وا ق رم هم من فاع   فقتها رقا  : يقضيها 

 لدددن طلددوع الشددمس إىل فقددت الدد فا  فهددو مددذهي مالدداقددا  يقضدديها مددن ن ق فمدد هم مدد(3)الشددارعية
 .(2)ق فم هم من قا  : يقضيها بعد طلوع الشمس إىل فقت الضحا(1)فاحل  ية

                                                 

 .  2/181ق املد ي  8/182(_  اجملموع 1)  
ركعتددان قبدد  ال جددر ي ددليهما بعددد ال ددبح ق رفاه الرتمددذ  ق   ال ددالة ق    مددا ادداء ردديمن ر ورددخ ال  –(  ( 2 

فرفاه أبددددددو دافد ق   ال ددددددالة ق    مددددددن رارتددددددخ ق مددددددىت يقضدددددديها؟ ق فصددددددححخ األلبدددددداين كمددددددا   صددددددحيح أيب دافد 
(1/847.) 

 ا ن الرتمذ  ق   ال الة ق    ما ااء   إعاد ما بعد طلوع الشمس.  –(  ( 8 
 .2/11ين إذا رارت مع ال رض. حاضية ابن عابد  –(  ( 4 
 .  2/181ق املد ي  1/816ق بداية اجملتهد  1/114ق ال واكخ الدفاين  1/133حاضية الداوقي   –(  ( 1 
 كما   ق ة التعريس فقد مر ذكرها.   –(  ( 6 

 .  2/181(_  املد ي 7)  
 .2/831ق ال جم الوهاج  8/182اجملموع   –(  ( 3 
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  املبحث السابع : القراء  فيهما :
 اتتلف العلماء   املستحي من القراءة ريهما علا أربعة أقوا  :

}ُقولُدواْ لمن ادا إلتداليل ق أف قولدخ رعداىل : يستحي أن يقرأ ريهما مع راحتة الكتا  اور  ا األول :
ّللها فنمنا أُ  ا ن إالنيدْ نا  دَة اندوناءق فقولخ رعاىل :  186البقدرة  {.... ا مدن ل   {...}قُدْ   ن أنْهد ن اْلكاتندا ا ردنعندالنْواْ إاىلن كنلنمن

 . (8). فهذا مذهي الشارعية فاحل ابلة64عمران 
 استدل هؤالء أبدلة منها :

 .   (4)قرأ   ركعيت ال جر ق    أيها الكاررفن ف ق  هو هللا أحد أبو هريرة أن راو  هللا  ما رفى
ضدهرا ركدان يقدرأ   الدركعتني قبد  ال جدر قد    أيهدا الكداررفن ف  فقا  ابن عمدر : رمقدت ال ديب 

 .(1)ق  هو هللا أحد ". قا  الرتمذ  هذا حديث حسن
ّللها فنمندا أُ د ا ن إالنيدْ ندا يقرأ   ركعديت ال جدر :  فعن ابن عباس قا  كان راو  هللا   {....}ُقولُدواْ لمن ادا  ا

 .(6)64 من ل  عمران {...}ُقْ   ن أنْه ن اْلكاتنا ا ردنعنالنْواْ إاىلن كنلنمنَة انوناءق   ف  اآلترة م هما :  186البقرة 
  .(7)هي اإلمام مالايقرأ ريهما ب احتة الكتا  رق    ك  ركعة ق فهذا مذ الثاين :

                                                                                                                                            

ق فا  در 2/11الطلدوع ف ال بعدد الد فا  . حاضدية ابدن عابددين    حاضية ابن عابدين : ال رقضا قبد   –(  ( 1 
 .1/114ق ال واكخ الدفاين  1/133للمالكية : حاضية الداوقي 

مرروعدا : " مدن ىم  ق فقدد يسدتل س لد ف  حبدديث عمدر  2/144ق املدد ي  1/816بدايدة اجملتهدد   –(  ( 2 
ال هدر كتدي لدخ كل ددا قدرأه مدن الليد  " رفاه الرتمددذ  ق  عدن ح بدخ أف عدن ضديء م ددخ رقدرأه مدا بدني صدالة ال جددر فصدالة

 ق رلتذ من حتديد الداية ريخ أن القضاء بعد روات الوقت ما مل يدت  فقت ال ريضة التالية. 173ق ح  438   

 .8/28ق  ي  األفطار  2/176ق اإل  ا   2/141ق املد ي  8/841ق اجملموع  1/144(_  األم 8)  
 .132تا  صالة املساررين ق    ااتحبا  ركعيت ال جر (_  رفاه مسلم ق ك4)  
 (_ رفاه الرتمذ  ق أبوا  ال الة ق    ما ااء   خت يف ركعيت ال جر فالقراءة ريها.1)  

 .132(_  رفاه مسلم ق كتا  صالة املساررين ق    ااتحبا  ركعيت ال جر 6)  

ق  1/811ق بدايدة اجملتهدد  1/82ادالة القدريفاين ق ر 1/111ق ال واكدخ الددفاين  1/813(_  حاضية الداوقي 7) 
 .8/28ق  ي  األفطار  62/ 1القوا ني ال قهية 
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ي دلي ركعديت ال جدر ريخ دف حدىت  فااتد  الذا القو  حبديث عائشدة قالدت : كدان رادو  هللا 
  .(2).ر اهر هذا أ خ كان يقرأ ريهما أبم القرلن رق (1)إين ألقو  ه  قرأ ريهما أبم الكتا 

 بدخ مدن الليد  ق فهدذا ال روقيف ريهما   القراءة يستحي ق فجيون أن يقدرأ ريهمدا املدرء ح الثالث :
 . (8)مذهي أيب ح ي ة ق فيقرأ الوارد أحياى رربكا  لس ة

فهدددذا القدددو  مب ددداه علدددا األصددد  ع دددد احل  يدددة   أ دددخ ال رتعدددني القدددراءة   ال دددالة لقولدددخ رعددداىل : " 
ْ خُ   . (4)ق رعليخ يقرأ ريهما مبا ضاء 23امل م "  رناقْدرنُافا منا ردنينسارن ما

ريهمددا أصددال ق فهددو مددرف  عددن األصددم فابددن عليددخ ق فهددذا فاحددد مددن ضددذفذنا ق  ال يقددرأالرابنينيع : 
فقدددو  ردددرده األحاديدددث الثابتدددة ال دددحيحة ق فقدددد وسدددكا حبدددديث عائشدددة ق فلددديس ريدددخ إال أن عائشدددة 
ضددكت هدد  كددان يقددرأ  ل احتددة أم ال لشدددة خت ي همددا ق فهددذا ال ي ددلح التمسددا بددخ لددرد األحاديددث 

 . (1)ال حيحة ال رحية
 

هدو القدو  األف  ؛ لداللدة السد ة ال دحيحة ال ددرحية عليدخ ق فمدا ذهدي إليدخ مالدا مددن  النيراج  :و 
االقت دددار علدددا ال احتدددة وتجدددا حبدددديث عائشدددة ردددال داللدددة ريدددخ ق إذ ال مالنمدددة بدددني مطلدددق التخ يدددف 
"  فاالقت ار علا ال احتدة ؛ أل دخ مدن األمدور ال سدبية ق فقدد اداء عدن عائشدة رردي هللا ع هدا مرروعدا :

 دا يددد  (6) عدم السدور ن نددا يقدرأ امدا   ركعدديت ال جدر : قد    أيهددا الكداررفن ق فقد  هددو هللا أحدد "
 .قراءة ال يب مطلق علا أن مق ودها   احلديث األف  اإلضارة إىل التخ يف ال إ كار 

                                                 

ق فرفاه مسددددلم ح  1113(_  مت ددددق عليددددخ : رفاه البخددددار  ق   التهجددددد ق    مددددا يقددددرأ   ركعدددديت ال جددددر ح 1) 
724   . 

 .8/28ق  ي  األفطار  1/811(_  بداية اجملتهد 2)  

 .1/811ق بداية اجملتهد  1/887ق رتح القدير  1/144ق ابن عابدين  1/868(_  البحر الرائق 8)  

 .1/811(_  بداية اجملتهد 4)  

 .8/28ق  ي  األفطار  1/878(_  ضرح ال رقاين 1)  

رفاه ابدددن ماادددة    مدددا اددداء ريمدددا يقدددرأ   الدددركعتني قبددد  ال جدددر. قدددا  ابدددن حجدددر : بسددد د قدددو . ال دددتح (_  6) 
8/47.   
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 املبحث الثامن : صفتهما :
ا مهددور عمددال  خت ي همددا ع دددهددذا املبحددث مبدد ي اخلددال  ريددخ علددا املبحددث السددابق ق ريسددتحي 

ق فمددن قددرأ ريهمددا  لددوارد رقددد ت ددف ق فذهددي بعضددهم إىل القددو   طالددة (1)حبددديث عائشددة السددابق
البيهقدددي فاددد ده  دحدددديث مراددد  ع دددق فريدددخ  أكثدددر احل  يدددةف ال خعدددي عدددن قدددو  م مدددا فهدددو القدددراءة ريه

ا   ركعديت ال جدر ق ف قد  صدالة الليد  ريسدتدركه ق فت خ بعضهم مبن راردخ ضديء مدن قراءردخ  (2)فاه
 .(8)الب ر  احلسنرفاه ابن أيب ضيبة بس د صحيح عن ذلا عن أيب ح ي ة ف 

 .(4): " أرض  ال الة طو  الق وت "  لعموم   مث  حنو قولخ  فااتدلوا
 

 . (1)فالق وت هو القيام  ر اق العلماء
ف ال رعدارض بددني عددام  التخ يددف كمدا هددو مددذهي ا مهدور عمددال  لسد ة ال ددحيحة ق والنيراج  :

 ا.فتايل ق رطو  الق وت أرض  ما مل خت خ الس ة   أحوا  كركعيت ال جر فالطوا  فحنون
ق فبددخ  فقددد اتتلددف   احلكمددة   التخ يددف المددا رقيدد  : ليبددادر إىل صددالة ال جددر   أف  الوقددت

الة الليد  ليددت  فقيد  : ليسدت تح صدالة ال هدار بدركعتني ت ي تدني كمدا ي د ع   صد ق(1)ا م القدرطيب
 .(2)  ال رض أف ما يشااخ ب شاط فااتعداد  م ق ذكره احلارظ   ال تح فالعراقي   ضرح الرتمذ 

                                                 

ق ال واكددددددخ الدددددددفاين 128ق  8/841ق اجملمددددددوع  1/436ق ال ددددددرفع  2/176اإل  ددددددا   2/141(_  املددددددد ي 1) 
 .8/28ق  ي  األفطار  1/811ق بداية اجملتهد  1/111

 .8/61ق رتح البار   1/878(_  ضرح ال رقاين 2)  

د ق فمل أاددده م  وصددا ع دد 8/61ق رددتح البددار   1/878ق ضددرح ال رقدداين  2/12(_  م دد ف ابددن أيب ضدديبة 8) 
ق مث إين 1/111احل  يدددة إال عمدددوم مدددا اددداء مدددن ر ضدددي  طدددو  القيدددام   صدددالة التطدددوع علدددا كثدددرة السدددجود. األصددد  

ال أبس أن فادت اإلمام الطحاف  رمحخ   ضرح معاين اآلاثر ي ص علدا ذلدا فعلدا مدذهي ال خعدي حيدث قدا  : 
    وت الدددذ  رضدددلخ رادددو  هللا  يطدددا  ريهمدددا القدددراءة فهدددا ع ددددى أرضددد  مدددن التق دددري ألن ذلدددا مدددن طدددو  الق ددد

 .1/833. مث ذكر األثر بس ده . ضرح معاين اآلاثر  فقد رفى   ذلا أيضا عن إبراهيم قالتطوع علا غريه 

 .  716(_  رفاه مسلم ح 4)  

 .  2/871(_  ضرح مسلم لل وف  1)  
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 املبحث التاسع : صفة القراء  فيهما :
 :(8)اتتلف العلماء   ا هر  لقراءة ريهما علا ثالثة أقوا 

 ي فأمحد فأكثر العلماء.املستحي ريهما اإلارار ق فهذا مذهي مالا فالشارع األول :
فااتدلوا حبديث عائشة املتقدم ق حيث أن امل هوم مدن رداهره أ دخ عليدخ ال دالة فالسدالم كدان يقدرأ 

 ريهما ارا ق فلوال ذلا مل رشا عائشة ه  قرأ ريهما أبم القرلن أم ال.
أيهددا  كددان يقددرأ ريهمددا بقدد     هريددرة أ ددخ  حددديث أيبل دداهر املسددتحي ريهمددا ا هددر ؛  الثنينياين :

 ا كان يقرأ ريهما.مبالكاررفن ف ق  هو هللا أحد فلوال أن قراءرخ مل ركن اهرا ما علم أبو هريرة 
ضددهرا ق ركددان يقددرأ   الددركعتني قبدد  ال جددر قدد    أيهددا  : رمقددت ال دديب فمثلددخ حددديث ابددن عمددر 

 .(4)الكاررفن ف ق  هو هللا أحد ". قا  الرتمذ  هذا حديث حسن
ففاددخ هددذا القددو  ا مددع بددني حددديثي عائشددة فأيب  خيددري بددني اإلاددرار فا هددر.مددذهي الت الثالنينيث :

 هريرة.
 أن الس ة ريهما اإلارار فذلا ألمور : -فهللا أعلم  – والراج 
 .(1)أ خ ااء   رفاية ابن اريين : " يسر ريهما  لقراءة " فقد صححخ ابن عبد الرب األول :
بعض السددورة كمددا   حددديث أيب قتددادة   صدد ة قراءرددخ أن جيهددر بدد أ ددخ كددان مددن عادرددخ  الثنينياين :

 " ق فعليددخ رددال يلدد م مددن معررددة أيب هريددرة فابددن عمددر (1)  صددالة ال هددر : " فيسددمع ا اآليددة أحيدداى
 .بك  قراءرخ أ خ كان جيهر ريها فغرينا لقراءة ال يب 

                                                                                                                                            

 .2/862(_  امل هم ملا أضك  من صحيح مسلم 1)  

 .  8/24فطار ق  ي  األ 8/63(_  رتح البار  2)  

 . 8/62ق رتح البار   1/812ق بداية اجملتهد  1/111ق ال واكخ الدفاين  1/863(_  حاضية العدف  8)  

 (_ رفاه الرتمذ  ق أبوا  ال الة ق    ما ااء   خت يف ركعيت ال جر فالقراءة ريها.4)  

يقددرأ   ركعدديت ال جددر  كددان  أن راددو  هللا (_ رفى ابددن أيب ضدديبة بسدد ده عددن ابددن اددريين عددن عائشددة 1)
صددححخ ابددن عبددد الددرب رددا  ر : التمهيددد   ".قدد    أيهددا الكدداررفن ف قدد  هددو هللا أحددد يسددر ريهمددا القددراءة 

 .8/62ق رتح البار   1/878ق ضرح ال رقاين  24/43-41
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   اائر الس ن الرفاري. أن هذا هو هديخ  الثالث :
 

 اإلضجاع بعدمها وفيه مطلبان :املبحث العاشر : 
 املطلع األول : مشرو يته : 

 اتتلف العلماء   الضجعة بعد ركعيت ال جر علا ابعة أقوا  : 
مشددرفعية االرددجاع فااددتحبابخ ق حكدداه الرتمددذ  عددن بعددض العلمدداء ق فكددان أبددو مواددا األول : 

هدذا قدو  ال قهداء السدبعة ق فرارع بن تديج فأ س بن مالا ي علو خ ق فاتتلف ريخ عن ابن عمدر ق ف 
فردداهر كددالم ابددن  ق فأمددا علمدداء احل  يددة رلددم ي  ددوا عليهددا(2)فهددو مددذهي الشددارعية ق فرفايددة عددن أمحددد

 .(8)عابدين القو  مبشرفعيتها
: "إذا صدددلا أحددددكم ركعددديت  قدددا  : قدددا  رادددو  هللا  فدليددد  هدددذا القدددو  مدددا رفى أبدددو هريدددرة 
 .(4)يث حسن صحيح غريي من هذا الواخال جر رليضطجع". قا  الرتمذ  هذا حد

إذا صلا ركعيت ال جر ارطجع علا ضقخ األمين" مت ق عليخ   فعن عائشة قالت : " كان ال يب 
 . (1). فهذا ل ظ رفاية البخار 

 . (6)أ خ فااي ق ال بد من اإلريان بخ ق فهذا مذهي ابن ح م ال اهر  ق فقواه الشوكاين الثاين :

                                                                                                                                            

   ق    القدددراءة 411ق    القدددراءة   ال هدددر  ق فرفاه مسدددلم ح  721(_ مت دددق عليدددخ : رفاه البخدددار  ح 1) 
 ال هر فالع ر. 

(_ ادددد ن الرتمددددذ  ق أبددددوا  ال ددددالة ق    مددددا ادددداء   االرددددطجاع بعددددد ركعدددديت ال جددددر ق فرفاه أبددددو دافد ح 2) 
ق  2/124ق اجملمدددوع  1/428ق كشددا  الق دداع  2/142ق املددد ي  2/11ق فا  ددر : م دد ف ابددن أيب ضدديبة  1282

 .8/24 ي  األفطار 
 .2/21(_  ابن عابدين 8)  
 الرتمذ  ق أبوا  ال الة ق    ما ااء   االرطجاع بعد ركعيت ال جر.(_ رفاه 4)  
(_ رفاه البخدددار  ق   التهجدددد ق    الضدددجعة علدددا الشدددق األميدددن بعدددد ركعددديت ال جدددر ق فمسدددلم ق   صدددالة 1) 

 .1/111املساررين ق    صالة اللي  ... 
 .2/21ق حاضية ابن عابدين  8/27ق  ي  األفطار  8/113(_ احمللا 6)  
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 هر األمر   حديث أيب هريرة املتقدم.فدلي  هذا القو  را
القاري عياض عن مالا فاهور العلماء فااعة من ال حابة  خأ خ مكرفه فبدعة ق  قل الثالث :

فمددن التددابعني ال خعددي فاددعيد بددن  - علددا اتددتال    الرفايددة ع ددخ -ق مدد هم ابددن مسددعود فابددن عمددر 
 .(1)املسيي فابن ابري ق فهو رفاية عن أمحد

ذا القددو   تددتال  أحاديددث عائشددة ر ددي بعضددها أ ددخ ارددطجع بعددد صددالة الليدد  ف  فااددتد  الدد
ق فحيدددث مل يكدددن اددد ة قبلهمدددا  بعضدددها بعدددد ركعددديت ال جدددر ردددد  علدددا أ دددخ مل يكدددن مق دددود ال ددديب 

 .(2)ركذلا بعدنا
 .(8)فكذلا مبا رف  عن ابن عمر أ خ قا  ريها : هي بدعة. فااء أ خ كان حي ي من ي علخ

 .(4) خ تال  األفىل ق فهذا مرف  عن احلسنأ الرابع :
يسددتحي ملددن قددام الليدد  دفن غددريه ق فاتتددار هددذا ابددن العددريب ق ري عدد  ذلددا ااددتجماما اخلنينيامس : 
 ل الة ال بح .

مل يضددطجع لسدد ة فلك ددخ كددان يدددأ  ليلددخ فااددتد  الددذا بقددو  عائشددة ررددي هللا ع هددا : إن ال دديب 
 . (1)ريسرتيح

لذارخ فإ ا املق ود ال    بني الراربة فال ريضدة ق فهدذا ال  د  حي د  أ خ غري مق ود  الساد  :
 . (6) لتحو  فالقعود فاحلديث فحنو ذلا ق فهذا رفاية عن اإلمام الشارعي رفاها ع خ البيهقي

                                                 

ق ضدددددرح العيددددد ي علدددددا أيب دافد  8/17ردددددتح البدددددار  ق  2/142املدددددد ي ق  2/11(_  م ددددد ف ابدددددن أيب ضددددديبة 1) 
 .8/26ق  ي  األفطار  2/71ق مواهي ا لي   1/113
 .8/26ق  ي  األفطار  2/124(_ اجملموع 2)  
 .8/17 تح فصححخ ابن حجر   ال 2/14ق فابن أيب ضيبة   4722(_ رفاه أ  احل ي عبد الرناق ح 8)  
 .8/17ق رتح البار   2/11(_ م  ف ابن أيب ضيبة 4)  
 .4722ح  8/48(_ رفاه عبد الرناق   م   خ 1)  
 .8/21ق  ي  األفطار  8/17ق رتح البار   2/124(_ اجملموع 6)  
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كددان إذا صددلا ادد ة   فقددد يسددتد  الددذا القددو  حبددديث عائشددة ررددي هللا ع هددا فريددخ : " أن ال دديب 
 .(1)حدث ي فإال ارطجع" ال جر رإن ك ت مستيق ة

 القول السابع :  
رستحي   البيدت دفن املسدجد ق هدذا مدذهي بعدض السدلف ق فهدو وكدي عدن ابدن عمدر ق  اأهن

أ دخ رعلدخ   املسدجد ق فصدح عدن ابدن  قا  ابن حجر : فقواه بعض ضيوت ا أب خ مل ي ق  عن ال يب 
مددر أ ددخ رأى راددال ارددطجع بعددد ق فكددذا رف  عددن ع(2)عمددر أ ددخ كددان حي ددي مددن ي علددخ   املسددجد

 .(8)ه؟أف أال حت بو  ! الركعتني رقا  : اح بوه
 
 

 الراج  /
  قولخ فرعلخ أفىل مدن اربداع مدن  ال حيح هو القو  مبشرفعيتها : قا  ابن قدامة : ارباع ال يب 

 .(4)تال خ كائ ا من كان
ق فلعلخ املراد  ال يب فق ر ذلا علا من ركعهما   البيت دفن املسجد قو  ق فهو راهر رع  

  ايل  تاصة أ خ رقرر أن أداء الس ة الراربة   البيت هو أرض  كما   حديث أيب هريرة ق  ألمر 
فألادد  ذلددا كددان بعددض السددلف حي ددبون مددن ي علددخ   املسددجد ق فألن   املبحددث احلدداد  عشددر ق 

فقدد صدارت املسدااد فمح ق (1)ذلا صيا ة للمسااد ق فح ارا علا املرفءة حني خمالطة أه  ال ض 
احلمددددد ك ي ددددا  مل ددددلني كمددددا هددددو احلددددا    احلددددرمني فغرينددددا ق  ف ال خي ددددا مددددا   االرددددطجاع   

كما اتتاره ابن فالقو  بق ر ذلا علا من كان قد قام اللي  فايخ  املسااد فاحلا  هذه من البعد ق 
                                                 

 .  748ق فمسلم ح  1161(_ مت ق عليخ : رفاه البخار  ح 1)  
 .8/17ق فا  ر : رتح البار   2/14ن أيب ضيبة  ق فاب 4722(_ رقدم أ خ ع د عبد الرناق ح 2)  
 .2/14(_ رفاه ابن أيب ضيبة 8)  
 .2/142(_ املد ي 4)  
 .2/21(_ حاضية ابن عابدين 1)  
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ق فيستل س  اتجمام ل الة ال بحفهديخ ق فيتحقق بذلا ال    فاال ق إذ هو رع  ال يب العريب 
 القو  اخلامس ق فإن كان قدد  دوقا االادتدال  بدخ لخ حبديث عائشة رري هللا ع ها الذ  ذكرىه  

 أبمرين :
 . (1)أن احلديث رعيف ق قا  ابن حجر : ريخ راف مل يسم األول :
 أن هذا رن م ها فختمني فليس حبجة فإ ا احلجة   قولخ فرعلخ. الثاين :

  ميكن أن جياع  نهما :كن لو 
: حدددث ي مددن أصدددق   فهددو ثقدة ابددن اددريجقدا  رقددد  قعلدا قددو  حيتمدد  التقويددة رقددد : فأمنيا األول 

  .ع خكما   رفاية عبد الرناق 
 فحيم  قولخ عليخ. رإن االرطجاع بعد قيام اللي  هو من رعلخ : وأما الثاين 

عليددخ أن هددذا ارددطجاع ق ددري فلدديس ب ددوم ق  فلكددن فبعددد أن رددراح القددو   ملشددرفعية رددإن  ددا ي بددخ
ق فهللا رعددداىل  رددإن تشددي ال ددوم ق أف الكسددد  عددن ال ريضددة بعدددها ق ردددإن احملار ددة علددا ال ريضددة أفىل

 .أعلم
رركددخ أحيددداى ق قددا  اإلمددام البخددار  :    مدددن  ؛ ألن ال دديب  ضنينينيعيفأمنينيا القنينيول ابلوجنينيوع فو 

كان إذا   ة رري هللا ع ها فريخ : " أن ال يب حتدث بعد الركعتني فمل يضطجع مث ذكر حديث عائش
. قددا  ابددن حجددر : فبددذلا احددتج (2)صددلا ادد ة ال جددر رددإن ك ددت مسددتيق ة حدددث ي فإال ارددطجع"

 األئمة علا عدم الواو .
فقولخ كما   حديث عائشة فأيب هريرة رري هللا ع هما  رردا ب علخ  وأما القول الثالث والرابع

ال مي دددع أن يضدددطجع بعدددد ركعددديت ال جدددر ق ف ال يلددد م مدددن ردددة الليددد  اردددطجع بعدددد صدددال ق فكو دددخ 
رددر  االرددطجاع بعدددنا بعددض األفقددات بيدداى  قبلهمددا أن ال يضددطجع بعدددنا ق فلعلددخ  خارددطجاع
 .(8)للجوان

                                                 

 .8/27ق  ي  األفطار  8/17(_ رتح البار  1)  
 .748ق فمسلم ح  1161(_ مت ق عليخ : رفاه البخار  ح 2)  
 .8/27ق  ي  األفطار  2/124(_ اجملموع 8)  
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 فأما إ كار ابن مسعود فابن عمر ق فقو  ال خعي : هي رجعة الشيطان ق ريجا  ع خ أبمرين : 
 ف ال أبمره .  أ خ مل يبلدهم األمر ب علخ أ خ ومو  علا  األول :

قدددو  ابدددن عابددددين : "فال خي دددا بعدددد عددددم البلدددوغ إىل هدددةالء األكدددابر الدددذين بلددددوا املبلددد  األعلدددا ف 
الادددديما ابددددن مسددددعود املددددالنم لددددخ حضددددرا فادددد را فابددددن عمددددر املددددت حص عددددن أحوالددددخ   كمددددا  التتبددددع 

 عي اإلحاطة بك  الس ة ق فهذا  دا كدان ي علدخ .ا تها ؛ غري مسلم ؛ ألن أحدا ال يد(1)فاالرباع"
ق رال يستبعد ت داء هدذه (2)  بيتخ ق فقد كا ت ااعة ال يدت  عليخ ريها ابن عمر رري هللا ع هما

 .فعن غريه الس ة ع خ
لدا رعلدخ   مح  إ كارهم علا علة ال    بدني ال ارلدة فال ريضدة أف ع الثاين وصوبه ابن  ابدين :

 . (8)ال ض املسجد بني أه  
 .(4)فيقو  هذا أ خ رف  عن ابن عمر أ خ كان ي علها

علددددا أن مددددا رف  عددددن ابددددن عمددددر مددددن امل ددددع إادددد اده رددددعيف كمددددا قالددددخ ال ددددوف  ق فلددددو صددددح رهددددو 
 .(1)ضذفذ
 املطلع اآلخر : صفته : 

  رعلددخ أ ددخ كددان يضددطجع علددا ضددقخ األميددن كمددا   ال ددحيح مددن حددديث  السدد ة الثابتددة ع ددخ 
ق فلكددن هدد  يتعددني علددا الشددق األميددن أم رتحقددق السدد ة  الرددطجاع علددا (6) ع هدداعائشددة ررددي هللا

األيسدددر ؟ فاهدددان للعلمددداء ق رمدددن رأى أن املدددراد  الردددطجاع ال  ددد  مل يتقيدددد  ألميدددن ق فمدددن أطلدددق 

                                                 

 .2/21(_ حاضية ابن عابدين 1)  
 .1126(_ رفاه البخار  ح 2)  
 .2/21(_ حاضية ابن عابدين 8)  
 .2/14(_ رفاه ابن أيب ضيبة 4)  
 .8/17ق رتح البار   2/124(_ اجملموع 1)  
(_ رفاه البخدددار  ق   التهجدددد ق    الضدددجعة علدددا الشدددق األميدددن بعدددد ركعددديت ال جدددر ق فمسدددلم ق   صدددالة 6) 

 .1/111ن ق    صالة اللي  ... املسارري
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خيدص القددادر  الردطجاع علددا الشدق األميددن . فمددن عجد  رهدد  يسدق  ع ددخ الطلدي ق أم يددوم  اهددة 
علا األيسر ؟ قا  احلارظ : مل أقف ريخ علا  ق  إال أن ابن حد م قدا  : يدوم   األمين ق أم يضطجع

 .(1)ف ال يضطجع علا األيسر. قا  الشوكاين : فهو ال اهر
 املبحث احلادي  شر : مكان أدائها :

أن ي ليهما   بيتخ قب  ال ريضة ق ملا ااء   حدديث ابدن عمدر أن رادو  هللا  كان من هديخ 
(2)يت ال جر فاملدر  فالعشاء   بيتخكان ي لي ركع . 

ق فلكددن هدد  األرضدد   ف الضددا أن هددذا االددد  هددو أرضدد    حددق اإلمددام إقتددداء براددو  هللا 
للمددددلمومني أن يركعونددددا   البيددددت مث خيراددددوا إىل املسددددجد إىل أن رقددددام ال ددددالة ؟ أم يبكددددرفا لل ددددالة 

 فيركعونا   املسجد مث ي ت رفا إقامة ال الة !
و  حبث ق فاألقر  فهللا رعداىل أعلدم أن اربداع السد ة أفىل إال ملدن تدا  ردوات ال ريضدة لبعدد هذا 

ق  مددن امل   ددلة رددإن حت ددي  ال ضدديلة املت ددلة أفىلق املسددجد ع ددخ ق أف تددا  رددوات ركبددرية اإلحددرام 
 ق أف كددان   البيددت مددا يددذهيفيتواددخ للمددلموم أن يركعهمددا   املسددجد إذا كددان ذلددا أصددلح لقلبددخ 

 .فيشوش عليخ أمر صالرخ تشوعخ
  املسجد ق  إ ا كان خيرج ريقعد  -يع ي ركعيت ال جر  -قا  أبو دافد : ما رأيت أمحد ركعهما 

 .(8)  املسجد حىت رقام ال الة
علدا صدالة ال ارلدة    العمدوم   حثدخ  فيشهد لتقدمي القو   ادتحبااا   البيدت غدري رعلدخ 

 .(4)"  بيدوركم فال رتخدذفها قبدورا ااعلوا من صدالركم : "قا    ل يببن عمر عن ااعن البيت ق ر
 .(1)" صلوا   بيوركم فال رتخذفها قبورا ف  رفاية ملسلم أيضا : "

                                                 

 .  8/27ق  ي  األفطار  8/17(_ رتح البار  1)  
 .1126(_ رفاه البخار  ح 2)  
 .2/148(_  املد ي 8)  
   اادددتحبا   21(_  مت دددق عليدددخ : رفاه البخدددار  ق   التهجدددد ق    التطدددوع   البيدددت ق فرفاه مسدددلم ق 4) 

 .777 حصالة ال ارلة   بيتخ فاوانها   املسجد 
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حسدبت : اختدذ حجدرة قدا    أن رادو  هللا   : عدن نيدد بدن اثبدت  613 فع د البخار  ح
رلما علدم ادم  ق ر لا ب الرخ ىس من أصحابخق ، ر لا ريها لياق أ خ قا  من ح ري   رمضان 

ر ددلوا أيهددا ال ددداس    ق قددد عررددت الددذ  رأيددت مدددن صدد يعكم: رقدددا   ق رخددرج إلدديهمق  قعددداعدد  ي
 ".بيوركم رإن أرض  ال الة صالة املرء   بيتخ إال املكتوبة

ق د مددن الددر ء أت دا فأبعددفإ ددا حددث علددا ال ارلدة   البيددت لكو ددخ " قدا  ال ددوف    ضددرح مسدلم : 
في  در م دخ الشديطان كمدا ق فر د   ريدخ الرمحدة فاملالئكدة ق فليتدرب  البيدت بدذلا ق فأصون من احملبطات 

ردددإن هللا ااعددد    بيتدددخ مدددن  : "   الرفايدددة األتدددرى فهدددو معدددىن قولدددخ  ق اددداء   احلدددديث اآلتدددر
 .(2)"صالرخ تريا

 املبحث الثاين  شر : احلديث بعدمها : 
 : قولني  اوان الكالم بعد ركعيت ال جر علا  اتتلف السلف 

ق فهددذا مددرف  عددن طائ ددة مددن السددلف مدد هم ابددن مسددعود فابددن ابددري إال حلااددة الكراهددة  األول /
. فهذا (8)فحكي عن اعيد بن املسيي . قا  ال خعي : كا وا يكرهون الكالم بعد الركعتنيق فعطاء 
 . (4)ق فهو قو  إاحاق أمحد رفاية عن اإلمامهو مذهي الكوريني فهو القو  

مددا مدددن أحدددد أكددره إليدددخ الكدددالم بعدددد ركعدديت ال جدددر حدددىت ي ددلي الددددداة مدددن ابدددن  :قددا  أبدددو عبيددددة 
مدا أن ردذكرا إ : . فقا  هاهدد : رأى ابدن مسدعود رادال يكلدم لتدر بعدد ركعديت ال جدر رقدا (1)مسعود
  .(6)ما أن رسكتاإهللا ف 

                                                                                                                                            

 .777 ح   ااتحبا  صالة ال ارلة   بيتخ فاوانها   املسجد  21(_  رفاه مسلم ق 1)  
كتدا  صدالة املسداررين فق درها ق   –ق    ااتحبا  صدالة ال ارلدة   بيتدخ  2/811(_  ضرح مسلم لل وف  2) 

   البا  املذكور. 773فالرفاية األترى املشار إليها هي ع د مسلم ح 
 .8/21ق  ي  األفطار  2/11  ف البن أيب ضيبة (_  امل8)  
 .2/812ق حت ة األحوذ   2/177ق اإل  ا   1/436(_  ال رفع 4)  
 . 2/11(_  امل  ف البن أيب ضيبة 1)  
 (_  امل در السابق.6)  
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 فااتد ار ال يشد  بدري ذلا. ففاخ هذا القو  أن هذا الوقت فقت ذكر 
ديث عائشة ق فااتد  الذا القو  حب(1)فهذا مذهي ا مهورا وان حلااة فلدري حااة ق  الثاين /

كدددان إذا صدددلا اددد ة ال جدددر ردددإن ك دددت مسدددتيق ة حددددث ي فإال   رردددي هللا ع هدددا فريدددخ : " أن ال ددديب 
 .(2)ارطجع"

كدالم بعدد اد ة ال جدر فهدو مدذهب ا فمدذهي ريدخ دليد  علدا إ حدة الملسدلم : قدا  ال دوف    ضدرح 
 .(8)مالا فا مهور

من ذلا ال مي ع رفقت ااتحبا  االاتد ار فأما كو خ ق (4)فما رف  عن ابن مسعود ال يثبت ع خ
 .الكالم 

أف رعليم العلم الدو فال ضا أن االضتدا    ذلا الوقت ال ار   الاتد ار فالذكر فقراءة القرلن 
ق فهللا  أفىل  لكدديس فأن اإلعددراض عددن حددديث العددوام تاصددة   أمددور الددد يامددن أرضدد  القددر ت ق 

 .أعلم
 التنفا بعدها :املبحث الثالث  شر : 

بعددد طلددوع ال جددر الثدداين فاددبي اخلددال  هددو هدد  فقددت   ل ددالة  دد  اتتلددف العلمدداء   اددوان الت
املشددهور مددن مددذهي ر؛ ال هددي عددن ال ددالة بعددد ال جددر متعلددق بطلددوع ال جددر أم أبداء صددالة ال جددر 

ق فع دد أمحدد   رفايدة أتدرى فهدو مدذهي (1)هدو األف فالليدث فاألفناعدي  أمحد فهو قو  أهد  الدرأ 
 .(6)أن ال هي متعلق ب ع  ال الةفال اهرية الشارعية 

                                                 

ق ضددددرح مسددددلم  1/121ق املدف ددددة  1/428ق كشددددا  الق دددداع  1/436ق ال ددددرفع  2/74(_  التدددداج فاإلكليدددد  1) 
 .1/867لل وف  

 .  748ق فمسلم ح  1161(_  مت ق عليخ : رفاه البخار  ح 2)  
 .1/867(_  ضرح مسلم لل وف  8)  
 .8/13(_ رتح البار  4)  
 .2/121ق املد ي  23/131ق التمهيد  1/212(_  خمت ر اتتال  العلماء 1)  
 .8/23ق احمللا  1/121ق ضرح م تها اإلرادات  2/121ق املد ي  27(_  احملرر للرارعي 6)  
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ق فحديث :  (1)ل جر رال صالة إال ركعيت ال جر "اتد  للقو  األف  حبديث : " إذا طلع ااُ فقد 
قددا  : " ال  أن راددو  هللا  ق فحددديث ابددن عمددر .(2)ع ال جددر إال اددجد ن "" ال صددالة بعددد طلددو 

  .(8)وا بعد ال جر إال اجدرني "ر ل
قا  : " ال صالة بعد الع ر  ن ال يب أفااتد  من علق ال هي ب ع  ال الة حبديث أيب اعيد 

بدن عبسدة  ديث عمدرفحب.ف (4)حىت ردر  الشمس ف ال صالة بعد صالة ال جر حىت رطلع الشمس "
ففادخ الداللدة مدن  .(1)اق ر عن ال الة حىت رطلع الشمس" : " ص  صالة ال بح مث فريخ قولخ 

 احلديثني أ خ رري ال هي علا رع  ال الة.
رعليددق ال هددي ب عدد  ال ددالة هددو ال ددحيح رلدلتددخ أصددح فأصددرح ق فلددو كددان الددرااح فهللا أعلددم أن ف 

 .فرريضتخ   فقت هني فمل يقلخ أحد ريما أعلم ال هي متعلق بطلوع ال جر ل ليت ركعتا ال جر
فعلددا هددذا ي بدد ي القددو  جبددوان الت  دد  بعددد ركعدديت ال جددر رمددن علددق ال هددي أبداء ال ددالة اددان علددا 

فمدن علدق ال هدي بطلدوع ال جدر م دع مدن ال دالة إال اد ة ركعديت ق أصلخ الت    بعد أداء ركعديت ال جدر 
 .ال جر قبلها

كمدا اداء    ة أال ي لا بعد طلوع ال جر إال ركعيت ال جدر ل عد  ال ديب فلكن  ا ي بخ إليخ أن الس
إذا طلدددع ال جدددر ال ي دددلي إال  قالدددت : " كدددان رادددو  هللا    حدددديث ابدددن عمدددر عدددن ح  دددة 

 .(6)ركعتني ت ي تني "
                                                 

 1/246(_  رفاه الطرباين   األفا . صحيح ا امع ال دري 1)  
 (_  رفاه الدارقط ي ق   ال الة ق    ال هي عن ال الة بعد صالة ال جر فبعد صالة الع ر.2)  
(_  رفاه أبو دافد   ال الة ق    من رتدص   الدركعتني بعدد الع در إذا كا دت الشدمس مرر عدة ق فالرتمدذ  8) 

رفايددة ال ددالة ق    مددا ادداء ال صددالة بعددد طلددوع ال جددر إال ركعتددني ق فقددد رددع خ ابددن حدد م بدد  قددا  هددي ق أبددوا  
 .23/132ق فقا  ابن عبد الرب :   إا اده ههولون ال رقوم ام حجة. التمهيد  8/23ااقطة مطرفحة. احمللا 

الة قبد  غدرف  الشدمس ق فمسدلم (_  مت ق عليخ : رفاه البخدار  ق   مواقيدت ال دالة ق    ال يتحدرى ال د4) 
   صالة املساررين ق    األفقات اليت هني عن ال الة ريها.

 (_  رفاه مسلم   صالة املساررين ق    األفقات اليت هني عن ال الة ريها.1)  
 .728رفاه مسلم /   صالة املساررين ق    ااتحبا  ركعيت ال جر فاحلث عليهما ... ح   (_6)  
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تجددون صددالة مددا لددخ ر لتطددوع املطلددق مددن غددري ذفات السددبي هددو تددايل مل ددع رهدد  فعلددا القددو   
أم أن  ؟   بيتدخ مث اداء إىل املسدجد ملن صلا ركعيت ال جر اللي  أف حتية املسجد ابي ك الة رائتة
 قوالن للعلماء :  امل ع   ا ميع ؟

فهددو ق  : " ال صددالة بعددد ال جددر إال اددجدرني " السددابق األف  : امل ددع فااددتدلوا حبددديث ابددن عمددر
عمر : " فهدو مدا أادع عليدخ أهد  يث ابن دقو  األكثر ب  حكاه الرتمذ  إااعا رقا  بعد رفايتخ حل

  .(1)العلم ق كرهوا أن ي لي الرا  بعد طلوع ال جر إال ركعيت ال جر "
القاري عياض فالقرطيب   امل هم ملا أضك  م هم فقد رعقي الرتمذ  غري فاحد من أه  العلماء 

 فغريهم.فابن حجر   التلخيص من صحيح مسلم 
ه الرتمددذ  إ ددا هددو علددا كراهددة الت  دد  املبتدددأ فأمددا مددا كددان : هددذا اإلادداع الددذ  حكددا قددا  القددرطيب

االتتال  عدن مالدا  ه ا  ذكرقد . ف (2)حبسي ابي رقد ذكرى اخلال  ريخ      حتية املسجد
 . (8)ريمن ركع ركعيت ال جر   بيتخ ه  حيي املسجد أف ال حيييخ ؟ قوالن ع خ

اهدددة لدددذلا عجيدددي ق ردددإن اخلدددال  ريدددخ اإلاددداع علدددا الكر   فقدددا  ابدددن حجدددر : " دعدددوى الرتمدددذ
أن ي علدخ مدن  مشهور حكداه ابدن امل دذر فغدريه ق فقدا  احلسدن الب در  : ال أبس بدخ فكدان مالدا يدرى

 .(4)رارتخ صالة  للي "
فرف  عن مالا أ خ قا  : " من غلبتخ عي خ ر ارخ بعض ح بخ أف ركوع كان يركعخ  للي  رلراو أن 

ال جر ق أمدا غدري ذلدا ردال يعجبد ي أن ي دلي بعدد ا  جدار ال دبح  يكون ت ي ا أن ي ليخ بعد طلوع
 .(1)"إال ركعتني

 .(1)فا وان مرف  عن عائشة فهاهد فاحلسن فعرفة فعطاء
                                                 

 رتمذ    ال الة البا  السابق.(_  اامع ال1)  
 .2/862(_  امل هم 2)  
 .2/818(_  امل هم 8)  
 .1/111(_  رلخيص احلبري 4)  
 .1/121(_ املدف ة 1)  
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فقد قوى ابن عبد الرب القو  جبوان حتية املسجد تاصة ملن صدلا ركعديت ال جدر   بيتدخ مث 
ا التطدوع   البيدت  دا علد أرا املسجد فمح  حديث ابن عمدر   ال هدي علدا ردرض صدحتخ

؛ أل دخ قدد أمدر الددات  إىل املسدجد أن يركدع ركعتدني قبد  أن  إىل رعلخ راو  هللا  مل ي د 
جيلس ق فهو أثبت ا دا من حديث ال هي ق كمدا قدوى هدذا مدن اهدة ال  در فهدو أن ركعديت 

 .(2)معارض لخرال ي ها ع خ ما مل ررد ا ة  ل هي ع خ من فاخ ال حتية املسجد من رع  اخلري 
فلكدددن األفىل كمدددا ذكدددرى أال ي دددلي بعدددد ركعددديت ال جدددر إال ال ريضدددة ارباعدددا للسددد ة كمدددا   حدددديث 
ح  ة املتقدم ق فمن صدالنا   البيدت رإ دخ يتحدرى بقدفمدخ إىل املسدجد إقامدة ال دالة ق فهللا رعداىل 

 أعلم.
   شر : ص   الراكع هلما : رابعاملبحث ال

ق (8)فال علددا الدابددة إال   ضدددة اخلددو ق كتوبددة ال جتددون إىل غددري القبلددة أاعددت األمددة علددا أن امل
فار ق األئمة علا اوان الت    املطلدق علدا الراحلدة ق فاتتلدف   الرفاردي ق فمدا يع ي دا ه دا هدو راربدة 

 : أقوا علا الراكي الا تتلف أه  العلم   صالة ال جر رقد ا
محددد رمحددخ هللا ق فالثدداين عليددخ ا مهددور فهددو ال ددحيح مددن فعدمددخ ق فاألف   قدد  عددن أ ا ددوانالتوقددف ف 

  .(1)ق فالثالث مذهي احل  ية فرفاية عن أمحد(4)مذهي احل ابلة صححخ   اإل  ا 
يسددبح  رأيددت راددو  هللا  : قددا فغددريه  –ررددي هللا ع همددا  –ابددن عمددر فااددتد  للجددوان حبددديث   

ي ددد ع ذلدددا   ال دددالة  ن رادددو  هللا ق فمل يكدددقبددد  أ  فاهدددة روادددخ يدددةم  برأادددخ علدددا راحلتدددخ 
 .(1)املكتوبة "

                                                                                                                                            

 23/138ق التمهيد  83-8/21احمللا  (_1)  
 .23/138التمهيد   (_2)  
 .2/742ق رتح البار   2/431(_ اإلعالم ب وائد عمدة األحكام 8)  
ق اإل  دددددددا   1/436ق ال دددددددرفع  4/188ق ضدددددددرح العمددددددددة  1/213ق رفردددددددة الطدددددددالبني  1/33(_ املدف دددددددة 4) 
2/176   . 
 .  2/176ق اإل  ا   1/436ق ال رفع  4/188ق ضرح العمدة  2/73(_البحر الرائق 1)  
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  شر : خ ائ ها. املبحث اخلامس

 ل  ر إىل ما مر من املباحث فغريها ميكن رسجي  بعض اخل ائص الديت ر دردت ادا هدا ن الركعتدان 
 عن غريها من الرفاري :

 .ر غريها من الرفاري فال وا خ علاكان حيريل عليها أضد م   أن ال يب  أوال :
 را فا را خبال  غريها من الرفاري حيث ال ر لا   الس ر.ضأهنا ر لا ح اثنيا :
 االتتال    فاواا. اثلثا :
 مشرفعية االرطجاع بعدها. رابعا :
 الت  يص علا ما يقرأ ريهما. ا :خامس

 مشرفعية خت ي ها. سادسا :
 

ريدخ مدن تطدل رلادتد ر هللا م دخ إ دخ  هذا ما ريسر   هذا البحث ق فما ريخ من صوا  رمن هللا ق فمدا
 هو الد ور الرحيم ق فصلا هللا فالم علا راولخ ومد فعلا للخ فصحبخ.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 .733(_ مت ق عليخ : رفاه البخار  ق   رق ري ال الة ق    ي    للمكتوبة ق فمسلم ح 1)  
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 هد.1432 –طبعة دار ال كر  –مل  ور البهو   –كشا  الق اع  -41

دار ال شدر  -احل بلدي أبدو إادحاق إبراهيم بن ومد بن عبد هللا بن م لدح -املبدع   ضرح املق ع -13
 .1433 –بريفت  -املكتي اإلاالمي  -

 .بريفت -دار صادر -مالا بن أ س/املدف ة الكربى -11

مكتدددددي  -دار ال شدددددر  -أمحدددددد بدددددن ضدددددعيي أبدددددو عبدددددد الدددددرمحن ال سدددددائي -اجملتدددددا مدددددن السددددد ن  -12
ح حتقيددق/ عبددددال تا  -الثا يددة -الطبعددة  -1136 - 1436 -حلددي  -املطبوعددات اإلاددالمية 

 .أبو غدة

 -بددريفت  -دار ال كددر  -دار ال شددر  -ال ددوف  وددن الدددين بددن ضددر  -اجملمددوع ضددرح املهددذ  -18
 .حتقيق/ ومود مطرحي -األفىل -الطبعة  -1116 - 1417

 –بدددددريفت  –طبعدددددة دار الكتدددددي العلميدددددة  –احملدددددرر للرارعدددددي عبدددددد الكدددددرمي بدددددن ومدددددد القددددد في ي  -14
 هد.1426

هددد       ت/أمحددد 416بددن أمحددد بددن حدد م        املتددو  ادد ة احمللددا     لإلمددام أيب ومددد علددي  -11
 هد.1413الطبعة األفىل  -لب ان     -ضاكر  طبعة دار إحياء الرتاث العريب    بريفت

حتقيدددق/ ضدددعيي  -الدددر ض         –مسددد د اإلمدددام أمحدددد       طبعدددة فنار الشدددةفن اإلادددالمية  -16
 هد.1423طبعة   الطبعة الثا ية        -األرأنففط فلترفن      

 -دار ال شدر  -أبو بكر عبد هللا بن ومد بن أيب ضديبة الكدو  -امل  ف   األحاديث فاآلاثر -17
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 .حتقيق/ كما  يواف احلوت -األفىل -الطبعة  -1431 -الر ض  -مكتبة الرضد 

بدريفت  -املكتدي اإلادالمي  -دار ال شدر  -أبدو بكدر عبدد الدرناق بدن ندام ال د عاين -امل  ف -13
 .حتقيق/ حبيي الرمحن األع مي -الطبعة الثا ية -هد 1438 –

 هد.1417 –طبعة دار عامل الكتي  –حتقيق /عبد هللا الرتكي  –املد ي البن قدامة  -11

هدد ط دار ابدن  616امل هم ملا أضك  مدن صدحيح مسدلم أليب العبداس أمحدد بدن عمدر القدرطيب ت -63
 ويي الدين فلترين. هد حتقيق :1417 –بريفت  –دمشق  –كثري فدار الكلم الطيي 

 -دار ال شددر  -ومدد بدن عبدد الدرمحن املددريب أبدو عبدد هللا -مواهدي ا ليد  لشدرح خمت در تليد  -61
 .الثا ية –الطبعة  -1813 -بريفت  -دار ال كر 

 –طبعدددددة دار امل هددددداج األفىل  –الددددد جم الوهددددداج   ضدددددرح امل هددددداج حملمدددددد بدددددن موادددددا الددددددمري   -62
 هد.1421

 -لب دان -بدريفت –ط دار الكتدي العلميدة حباضدية االدايدة  -ال يلعدي   ي الراية  مدا  الددين  -68
 هد.1422

ومددددد بددددن علددددي بددددن ومددددد  - يدددد  األفطددددار مددددن أحاديددددث ادددديد األتيددددار ضددددرح م تقددددا األتبددددار -64
 .1178 –بريفت  -دار ا ي   -دار ال شر  -الشوكاين 

 -لب دان -بدريفت –لعلميدة ط دار الكتي ا -االداية ضرح بداية املبتدئ لربهان الدين املرغ اين   -61
 هد.1422

 
 
 
 

 

 


