
 

 كتاب الصالة
 األحكام ةمن عمد

  



 اب املواقيتب
قال:  -شيباين وامسه سعد بن إايس عن أيب عمرو ال -50

وأشار بيده إىل دار عبد هللا  -حدثين صاحب هذه الدار 
 -سألت النيب  ))قال:  -رضي هللا عنه  -بن مسعود 

: أي العمل أحب إىل هللا؟ قال: -صلى هللا عليه وسلم 
 ،الصالة على وقتها. قلت: مث أي؟ قال: بر الوالدين

ين هبن قال: حدث ،بيل هللاقلت: مث أي؟ قال: اجلهاد يف س
ولو استزدته  -يه وسلم صلى هللا عل -رسول هللا 

 (( .لزادين
لقد كان  ))عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  - 51

 ،يصلي الفجر -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 مث متلفعات مبروطهن ،ملؤمناتفيشهد معه نساء من ا

 (( .لسمن الغ ،يرجعن إىل بيوهتن ما يعرفهن أحد



 مة تكون من خز، وتكون من صوف.املروط: أكسية معل
 عات: متلحفات.متلف   

 والغلس: اختالط ضياء الصبح بظلمة الليل.
عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال:  - 52

 ،رةيصلي الظهر ابهلاج -صلى هللا عليه وسلم  -كان  ))
والعشاء  ،والعصر والشمس نقية واملغرب إذا وجبت

 وأحياان إذا رههم اجتمعوا عجل. وإذا رههم أبئووا أحياان
 -صلى هللا عليه وسلم  -والصبح كان النيب  ،أخر

 (( .يصليها بغلس
 دخلت أان ))عن أيب املنهال سيار بن سالمة قال:  - 53

ان النيب كيف كفقال له أيب:   ،وأيب على أيب برزة األسلمي
يصلي املكتوبة؟ فقال: كان  -صلى هللا عليه وسلم  -

 حني تدحض -اليت تدعوهنا األوىل  -يصلي اهلجري 
مث يرجع أحدان إىل رحله يف  ،ويصلي العصر ،الشمس



أقصى املدينة والشمس حية. ونسيت ما قال يف املغرب. 
وكان يستحب أن يؤخر من العشاء اليت تدعوهنا العتمة. 

 واحلديث بعدها. وكان ينفتل من ،يكره النوم قبلها وكان
صالة الغداة حني يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ ابلستني 

 (( .إىل املائة
 صلى -: أن النيب -رضي هللا عنه  -عن علي  - 54

م مأل هللا قبوره ))قال يوم اخلندق:  -هللا عليه وسلم 
بت اكما شغلوان عن الصالة الوسئى حىت غ  ،وبيوهتم انرا

شغلوان عن الصالة  ))ويف لفظ ملسلم  (( .الشمس
مث صالها بني املغرب  -صالة العصر  -الوسئى 
 (( .والعشاء

حبس  ))وله عن عبد هللا بن مسعود قال:  - 55
ن ع -صلى هللا عليه وسلم  -املشركون رسول هللا 

 فقال رسول هللا ،حىت امحرت الشمس أو اصفرت ،العصر



: شغلوان عن الصالة الوسئى -م صلى هللا عليه وسل -
شا أو ح ،مأل هللا أجوافهم وقبورهم انرا -صالة العصر  -

 (( .هللا أجوافهم وقبورهم انرا
عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال:  - 56

فخرج  ابلعشاء. -صلى هللا عليه وسلم  -أعتم النيب  ))
يان. باي رسول هللا. رقد النساء والص ،فقال: الصالة ،عمر

أو  -فخرج ورأسه يقئر يقول: لوال أن أشق على أميت 
 (( .ألمرهتم هبذه الصالة هذه الساعة -على الناس 

 صلى هللا -عن عائشة رضي هللا عنها: أن النيب  - 57
وحضر  ،الصالة قيمتإذا أ ))قال:  -عليه وسلم 

 (( .فابدءوا ابلعشاء ،العشاء
 وعن ابن عمر حنوه.



وملسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت: مسعت  - 58
الة ال ص ))يقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 (( .وال وهو يدافعه األخبثان ،حبضرة طعام
 عنهما قال: عن عبد هللا بن عباس رضي هللا - 59

 -وأرضاهم عندي عمر  -شهد عندي رجال مرضيون  ))
عد هنى عن الصالة ب -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب 

 (( .وبعد العصر حىت تغرب ،الصبح حىت تئلع الشمس
 عن -رضي هللا عنه  -عن أيب سعيد اخلدري  - 60

 صالة ال ))أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
ر وال صالة بعد العص ،الصبح حىت ترتفع الشمسبعد 

 (( .حىت تغيب الشمس
ويف الباب عن علي بن أيب طالب، وعبد هللا بن مسعود، 

وعبد هللا بن عمر بن اخلئاب، وعبد هللا بن عمرو بن 
العاص، وأيب هريرة، ومسرة بن جندب، وسلمة بن األكوع، 



ب بن عوزيد بن اثبت ومعاذ بن جبل، ومعاذ بن عفراء، وك
مرة، وأيب أمامة الباهلي، وعمرو بن عبسة السلمي، 

وعائشة رضي هللا عنهم، والصناحبي، ومل يسمع من النيب 
 .-صلى هللا عليه وسلم  -

مر أن ع ))عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما  - 61
بن اخلئاب رضي هللا عنه جاء يوم اخلندق بعد ما غربت 

ما   ،ال: اي رسول هللاوق ،الشمس فجعل يسب كفار قريش
كدت أصلي العصر حىت كادت الشمس تغرب. فقال 

ال: : وهللا ما صليتها. ق-صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
صلى ف ،وتوضأان هلا ،فتوضأ للصالة ،فقمنا إىل بئحان

  (( .العصر بعد ما غربت الشمس. مث صلى بعدها املغرب
 



 ووجوبهاباب فضل اجلماعة 
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: أن رسول  - 62
صالة اجلماعة  ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 (( .أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة
ل قال: قال رسو  -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 63
اعة صالة الرجل يف مج )): -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

تضعف على صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعشرين 
فأحسن الوضوء. مث خرج  ،وذلك: أنه إذا توضأ ،ضعفا

إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة مل خيط خئوة إال رفعت 
وحط عنه خئيوة. فإذا صلى مل تزل املالئكة  ،له هبا درجة
للهم ا ،ما دام يف مصاله: اللهم صل عليه ،تصلي عليه

وال يزال يف صالة ما انتظر  ،اللهم ارمحه ،اغفر له
 (( .الصالة



ل قال: قال رسو  -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 64
أثقل الصالة على  )): -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

وصالة الفجر. ولو يعلمون ما  ،املنافقني: صالة العشاء
فيها ألتومها ولو حبوا. ولقد مهمت أن همر ابلصالة 

رجال مث أنئلق معي ب ، همر رجال فيصلي ابلناسمث ،فتقام
 فأحرق ،معهم حزم من حئب إىل قوم ال يشهدون الصالة

 (( .عليهم بيوهتم ابلنار
 -عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن النيب  - 65

إذا استأذنت أحدكم  ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم 
رأته إىل املسجد فال مينعها. قال: فقال بالل بن عبد ام

فسبه  سبا  ،هللا: وهللا لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد هللا
هللا  وقال: أخربك عن رسول ،ما مسعته سبه مثله قط ،سيوا

ويف  (( وتقول: وهللا لنمنعهن؟ -صلى هللا عليه وسلم  -
 (( .ال متنعوا إماء هللا مساجد هللا ))لفظ 



عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:  - 63
ركعتني  -صلى هللا عليه وسلم  -صليت مع رسول هللا  ))

وركعتني  ،وركعتني بعد اجلمعة ،وركعتني بعدها ،قبل الظهر
 (( .وركعتني بعد العشاء ،بعد املغرب
  (( .فأما املغرب والعشاء واجلمعة: ففي بيته  ))ويف لفظ: 

 -ر قال: حدثتين حفصة: أن النيب ويف لفظ: أن ابن عم
تني كان يصلي سجدتني خفيف   )): -صلى هللا عليه وسلم 

 -بعدما يئلع الفجر. وكانت ساعة ال أدخل على النيب 
 (( .فيها -صلى هللا عليه وسلم 

 مل يكن النيب ))عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  - 67
ا دعلى شيء من النوافل تعاه -صلى هللا عليه وسلم  -

 (( .منه على ركعيت الفجر
ركعتا الفجر خري من الدنيا وما  ))ويف لفظ ملسلم: 

 (( .فيها



 باب األذان واإلقامة
أمر  ))عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال:  - 68

 (( .ويوتر اإلقامة ،بالل أن يشفع األذان
عن أيب جحيفة وهب بن عبد هللا السوائي قال:  - 69

قبة له  وهو يف -صلى هللا عليه وسلم  -أتيت النيب  ))
فمن انضح  ،قال: فخرج بالل بوضوء -محراء من أدم 

عليه  -وسلم صلى هللا عليه  -قال: فخرج النيب  ،وانئل
وأذن  قال: فتوضأ ،كأين أنظر إىل بياض ساقيه  ،حلة محراء

ميينا  يقول ،قال: فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا ،بالل
ومشاال: حي على الصالة ; حي على الفالح مث ركزت له 

عتني مث نزل يصلي رك ،فتقدم وصلى الظهر ركعتني ،عنزة
 (( .حىت رجع إىل املدينة

ول رس عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن - 70



يؤذن  إن بالال ))أنه قال:  - لمصلى هللا عليه وس -هللا 
 (( .فكلوا واشربوا حىت تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ،بليل
: قال -رضي هللا عنه  -عن أيب سعيد اخلدري  - 71

عتم إذا مس )): -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 
 (( املؤذن فقولوا مثل ما يقول

 

 باب استقبال القبلة
 -أن رسول هللا  ))نهما: عن ابن عمر رضي هللا ع - 72

 ،كان يسبح على ظهر راحلته  -صلى هللا عليه وسلم 
 (( .وكان ابن عمر يفعله ،يومئ برأسه ،حيث كان وجهه

 (( .كان يوتر على بعريه ))ويف رواية: 
 (( .غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة ))وملسلم: 

 (( .إال الفرائض ))وللبخاري: 



عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:  - 73
 ،بينما الناس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم هت ))

ليه قد أنزل ع -صلى هللا عليه وسلم  -فقال: إن النيب 
لوها. فاستقب ،وقد أمر أن يستقبل القبلة ،الليلة قرهن

  (( .فاستداروا إىل الكعبة ،وكانت وجوههم إىل الشام
استقبلنا أنسا حني  ))عن أنس بن سريين قال:  - 74

لى فرأيته يصلي ع ،فلقيناه بعني التمر ،قدم من الشام
 -يعين عن يسار القبلة  -ووجهه من ذا اجلانب  ،محار

فقلت: رأيتك تصلي لغري القبلة؟ فقال: لوال أين رأيت 
 (( .تهيفعله ما فعل - عليه وسلم صلى هللا -رسول هللا 

 



 باب الصفوف
قال: قال  -رضي هللا عنه  -عن أنس بن مالك  - 75

 ،فكمسووا صفو  )): -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 (( .فإن تسوية الصفوف من متام الصالة

قال:  ،عن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما - 76
: يقول -سلم صلى هللا عليه و  -مسعت رسول هللا 

 (( .لتسون صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وجوهكم ))
 -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  ))وملسلم: 

 إذا رأ  حىت ،حىت كأمنا يسوي هبا القداح ،يسوي صفوفنا
حىت إذا كاد أن  ،مث خرج يوما فقام ،أن قد عقلنا عنه

سون تل ،فقال: عباد هللا ،فرأ  رجال ابداي صدره ،يكرب
 (( .صفوفكم أو ليخالفن هللا بني وجوهكم

أن  )): -رضي هللا عنه  -عن أنس بن مالك  - 77



 -صلى هللا عليه وسلم  -جدته مليكة دعت رسول هللا 
مث قال: قوموا فألصلي لكم؟  ،كل منهفأ ،لئعام صنعته

قال أنس: فقمت إىل حصري لنا قد اسود من طول ما 
لى هللا ص -فقام عليه رسول هللا  ،فنضحته مباء ،لبس

ن والعجوز م ،وصففت أان واليتيم وراءه -عليه وسلم 
  (( .مث انصرف ،ورائنا. فصلى لنا ركعتني

صلى  -لم صلى هللا عليه وس -أن رسول هللا  ))وملسلم 
 (( .وأقام املرأة خلفنا ،به وأبمه فأقامين عن ميينه

 اليتيم: ضمرية جد حسني بن عبد هللا بن ضمرية.
عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما: قال:  - 78

ليه صلى هللا ع -بت عند خاليت ميمونة. فقام النيب  ))
لي من الليل. فقمت عن يساره. فأخذ برأسي يص -وسلم 

 (( .فأقامين عن ميينه
 



 باب اإلمامة
 -عن النيب  -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 79

أما خيشى الذي يرفع  ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم 
ل أو جيع ،رأسه قبل اإلمام أن حيول هللا رأسه رأس محار

  (( صورته صورة محار؟
 -عن النيب  -رضي هللا عنه  -ة عن أيب هرير  - 80

ه. إمنا جعل اإلمام ليؤمت ب ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم 
ركعوا. وإذا وإذا ركع فا ،فال ختتلفوا عليه. فإذا كرب فكربوا

فقولوا: ربنا ولك احلمد. وإذا  ،قال: مسع هللا ملن محده
سجد فاسجدوا. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 

 (( .أمجعون
يف معناه من حديث عائشة رضي هللا عنها وما  - 81

يف  -صلى هللا عليه وسلم  -صلى رسول هللا  ))قالت: 



 ،وصلى وراءه قوم قياما ،صلى جالسا ،بيته وهو شاك
فأشار إليهم: أن اجلسوا ملا انصرف قال إمنا جعل اإلمام 

إذا قال: و  ،وإذا رفع فارفعوا ،فإذا ركع فاركعوا ،ليؤمت به
 وإذا صلى ،ده فقولوا: ربنا لك احلمدمسع هللا ملن مح

 (( .جالسا فصلوا جلوسا أمجعون
ي رض -عن عبد هللا بن يزيد اخلئمي األنصاري  - 82

 قال: -وهو غري كذوب  -قال: حدثين الرباء  -هللا عنه 
 إذا قال: -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  ))

ع رسول قمسع هللا ملن محده: مل حين أحد منا ظهره حىت ي
دا مث نقع سجو  ،ساجدا -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 (( .بعده
 - أن رسول هللا -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 83

 ،إذا أمن اإلمام فأمنوا ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم 



فإنه من وافق أتمينه أتمني املالئكة: غفر له ما تقدم من 
 (( .ذنبه
 - : أن رسول هللا- عنه رضي هللا -عن أيب هريرة  - 84

إذا صلى أحدكم للناس  ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم 
وإذا  ،احلاجة خفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذافلي

 (( .صلى أحدكم لنفسه فليئول ما شاء
 -وما يف معناه من حديث أيب مسعود األنصاري  - 85

لى ص -ول هللا جاء رجل إىل رس ))قال:  -رضي هللا عنه 
فقال: إين ألأتخر عن صالة الصبح من  -هللا عليه وسلم 

لى ص -قال: فما رأيت النيب  ،مما يئيل بنا ،أجل فالن
غضب يف موعظة قط أشد مما غضب  -هللا عليه وسلم 

أم  فأيكم ،إن منكم منفرين ،فقال: اي أيها الناس ،يوموذ
ا ذفإن من ورائه الكبري والضعيف و  ،الناس فليوجز

 (( .احلاجة



  باب صفة صالة النيب
كان  ))قال:  -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 86

الة إذا كرب يف الص -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
يب أنت أب ،فقلت: اي رسول هللا ،سكت هنيهة قبل أن يقرأ

أرأيت سكوتك بني التكبري والقراءة: ما تقول؟  ،وأمي
 بيين وبني خئاايي كما ابعدت بنيقال: أقول: اللهم ابعد 

املشرق واملغرب. اللهم نقين من خئاايي كما ينقى الثوب 
األبيض من الدنس. اللهم اغسلين من خئاايي ابملاء 

 (( .والثلج والربد
كان رسول  ))عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  - 87
 ،تكبرييستفتح الصالة ابل - عليه وسلم صلى هللا -هللا 

وكان إذا ركع مل « احلمد هلل رب العاملني»والقراءة بـ 
ع وكان إذا رف ،يشخص رأسه ومل يصوبه ولكن بني ذلك



ذا وكان إ ،رأسه من الركوع مل يسجد حىت يستوي قائما
 ،حىت يستوي قاعدا ،رفع رأسه من السجدة مل يسجد

 وكان يفرش رجله ،تحيةوكان يقول يف كل ركعتني ال
وكان ينهى عن عقبة  ،اليسر  وينصب رجله اليمىن

 ،الشيئان، وينهى أن يفرتش الرجل ذراعيه افرتاش السبع
 (( .وكان خيتم الصالة ابلتسليم

نيب لأن ا ))عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما:  - 88
ه إذا يرفع يديه حذو منكبي كان  -صلى هللا عليه وسلم  -

وع وإذا رفع رأسه من الرك ،وإذا كرب للركوع ،افتتح الصالة
 مد.ربنا ولك احل ،وقال: مسع هللا ملن محده ،رفعهما كذلك

 (( .وكان ال يفعل ذلك يف السجود
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول  - 89
أمرت أن أسجد على  )): -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 -وأشار بيده إىل أنفه  -سبعة أعظم: على اجلبهة 



 (( .وأطراف القدمني ،والركبتني ،واليدين
كان  ))قال:  -رضي هللا عنه  -يرة عن أيب هر  - 90

الة إذا قام إىل الص -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
ع هللا ملن مث يقول: مس ،مث يكرب حني يركع ،يكرب حني يقوم

: ربنا مث يقول وهو قائم ،حني يرفع صلبه من الركعة ،محده
 ،أسهمث يكرب حني يرفع ر  ،مث يكرب حني يهوي ،ولك احلمد

 يفعل مث ،مث يكرب حني يرفع رأسه ، يسجدمث يكرب حني
قوم من ويكرب حني ي ،حىت يقضيها ،ذلك يف صالته كلها
 (( .الثنتني بعد اجللوس

صليت أان  ))عن مئرف بن عبد هللا قال:  - 91
وعمران بن حصني خلف علي بن أيب طالب. فكان إذا 

وإذا هنض من الركعتني   ،وإذا رفع رأسه كرب ،سجد كرب
 ،قضى الصالة أخذ بيدي عمران بن حصني فلما ،كرب

صلى هللا عليه وسلم  -وقال: قد ذكرين هذا صالة حممد 



صلى هللا عليه وسلم  -أو قال: صلى بنا صالة حممد  -
-. )) 

عن الرباء بن عازب رضي هللا عنهما قال:  - 92
 -صلى هللا عليه وسلم  -رمقت الصالة مع حممد  ))

 ،سجدتهف ،له بعد ركوعهفركعته فاعتدا ،فوجدت قيامه
التسليم  فسجدته فجلسته ما بني ،فجلسته بني السجدتني

ما  ))ويف رواية البخاري  (( .واالنصراف: قريبا من السواء
 (( .خال القيام والقعود قريبا من السواء

 رضي هللا -عن اثبت البناين عن أنس بن مالك  - 93
ن رسول إين ال هلو أن أصلي بكم كما كا ))قال:  -عنه 
فكان  يصلي بنا قال اثبت -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

أنس يصنع شيوا ال أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من 
وإذا  ،حىت يقول القائل: قد نسي ،الركوع: انتصب قائما



حىت يقول القائل: قد  ،رفع رأسه من السجدة: مكث
 (( .نسي
 ما ))قال:  - عنه رضي هللا -عن أنس بن مالك  - 94

قط أخف صالة. وال أمت صالة من  صليت خلف إمام
 (( .-صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
 -عن أيب قالبة عبد هللا بن زيد اجلرمي البصري  - 95

ل: فقا ،جاءان مالك بن احلويرث يف مسجدان هذا ))قال: 
أصلي كيف رأيت  ،وما أريد الصالة ،إين ألصلي بكم

لت أليب فق ،يصلي -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 ،قالبة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صالة شيخنا هذا
 (( .وكان جيلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض

 أراد بشيخهم، أاب يزيد، عمرو بن سلمة اجلرمي.



-نه رضي هللا ع -عن عبد هللا بن مالك بن حبينة  - 96
 كان إذا صلى  -وسلم  صلى هللا عليه -أن النيب  )): 

 (( .حىت يبدو بياض إبئيه ،فرج بني يديه
 سألت أنس ))عن أيب مسلمة سعيد بن يزيد قال:  - 97

صلي يف ي -صلى هللا عليه وسلم  -بن مالك: أكان النيب 
 (( .نعليه؟ قال: نعم

: -رضي هللا عنه  -عن أيب قتادة األنصاري  - 98
ي كان يصل  -لم صلى هللا عليه وس -أن رسول هللا  ))

 صلى هللا -وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول هللا 
 –عليه وسلم 

سجد  فإذا ،وأليب العاص بن الربيع بن عبد مشس - 99
 (( وإذا قام محلها ،وضعها



 عن النيب -رضي هللا عنه  -عن أنس بن مالك  - 100
 اعتدلوا يف السجود ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -

 (( .كم ذراعيه انبساط الكلبوال يبسط أحد 
 

 باب وجوب الطمأنينة يف الركوع والسجود
 أن النيب )): -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 101

فدخل رجل  ،دخل املسجد -صلى هللا عليه وسلم  -
وسلم  صلى هللا عليه -مث جاء فسلم على النيب  ،فصلى

فإنك مل تصل. فرجع فصلى كما  ،فقال: ارجع فصل -
 -لم صلى هللا عليه وس -مث جاء فسلم على النيب  ،صلى

الذي فقال: و  -ثالاث  -فإنك مل تصل  ،فقال: ارجع فصل
إىل  فقال: إذا قمت ،فعلمين ،بعثك ابحلق ال أحسن غريه

ىت مث اركع ح ،مث اقرأ ما تيسر من القرهن ،الصالة فكرب



حىت  مث اسجد ،مث ارفع حىت تعتدل قائما ،تئمون راكعا
مث ارفع حىت تئمون جالسا. وافعل ذلك  ،اجداتئمون س

 (( يف صالتك كلها
 

 باب القراءة يف الصالة
 أن -رضي هللا عنه  -عن عبادة بن الصامت  - 102

ة ملن ال صال ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 (( .مل يقرأ بفاحتة الكتاب

 -رضي هللا عنه  -عن أيب قتادة األنصاري  - 103
قرأ يف ي -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  ))قال: 

 ،الركعتني األوليني من صالة الظهر بفاحتة الكتاب وسورتني
حياان، ويسمع اآلية أ ،ويقصر يف الثانية ،يئول يف األوىل

وكان يقرأ يف العصر بفاحتة الكتاب وسورتني يئول يف 



ني أبم األخري ويقصر يف الثانية ويف الركعتني ،األوىل
 ،الكتاب. وكان يئول يف الركعة األوىل من صالة الصبح

 (( .ويقصر يف الثانية
قال:  -رضي هللا عنه  -عن جبري بن مئعم  - 104

املغرب  يقرأ يف -صلى هللا عليه وسلم  -مسعت النيب  ))
 (( .ابلئور
أن  ))عن الرباء بن عازب رضي هللا عنهما:  - 105
صلى ف ،يف سفر نكا  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

ما فقرأ يف إحد  الركعتني ابلتني والزيتون ف ،العشاء اآلخرة
 (( .مسعت أحدا أحسن صوات أو قراءة منه

 -أن رسول هللا  ))عن عائشة رضي هللا عنها:  - 106
أ بعث رجال على سرية فكان يقر  -صلى هللا عليه وسلم 
فلما  «قل هو هللا أحد»فيختم بـ  ،ألصحابه يف صالهتم

 -صلى هللا عليه وسلم  -جعوا ذكروا ذلك لرسول هللا ر 



فقال: سلوه ألي شيء صنع ذلك؟ فسألوه. فقال: ألهنا 
فأان أحب أن أقرأ هبا. فقال رسول  ،صفة الرمحن عز وجل

 : أخربوه: أن هللا تعاىل-صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
 (( .حيبه

 يبعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما: أن الن - 107
ت فلوال صلي ))قال ملعاذ:  -صلى هللا عليه وسلم  -

والليل إذا  ،والشمس وضحاها ،بسبح اسم ربك األعلى
 (( يغشى؟ فإنه يصلي وراءك الكبري والضعيف وذو احلاجة

 

 باب ترك اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم
أن  )): -رضي هللا عنه  -عن أنس بن مالك  - 108
هللا  وأاب بكر وعمر رضي -سلم صلى هللا عليه و  -النيب 

احلمد هلل رب »عنهما: كانوا يستفتحون الصالة ب 



 (( .« العاملني
م فل ،صليت مع أيب بكر وعمر وعثمان ))ويف رواية: 

 (( أمسع أحدا منهم يقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم
ليه صلى هللا ع -صليت خلف النيب  ))وملسلم:  - 109
ان فكانوا يستفتحون ب وأيب بكر وعمر وعثم -وسلم 

ال يذكرون بسم هللا الرمحن  ،«احلمد هلل رب العاملني»
 (( .الرحيم يف أول قراءة وال يف هخرها

 

 باب سجود السهو
 رضي هللا -عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة  - 110

وسلم  صلى هللا عليه -صلى بنا رسول هللا ))قال:  -عنه 
ين: ومساها أبو قال ابن سري  -إحد  صاليت العشي  -

مث  ،قال: فصلى بنا ركعتني -هريرة. ولكن نسيت أان 



يها  فاتكأ عل ،سلم. فقام إىل خشبة معروضة يف املسجد
ك بني وشب ،كأنه غضبان ووضع يده اليمىن على اليسر 

أصابعه. وخرجت السرعان من أبواب املسجد فقالوا: 
ن فهااب أ -ويف القوم أبو بكر وعمر  -قصرت الصالة 

ليدين يقال له: ذو ا ،لماه. ويف القوم رجل يف يديه طوليك
أم قصرت الصالة؟ قال: مل  ،أنسيت ،فقال: اي رسول هللا

أنس ومل تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: 
ل مث كرب وسجد مث ،نعم. فتقدم فصلى ما ترك. مث سلم

ل مث كرب وسجد مث ،سجوده أو أطول. مث رفع رأسه فكرب
و أطول. مث رفع رأسه وكرب. فرمبا سألوه: مث سجوده أ

 (( .ن عمران بن حصني قال: مث سلمسلم؟ قال: فنبوت أ
 وكان من أصحاب النيب -عن عبد هللا بن حبينة  - 111

عليه  صلى هللا -أن النيب  )) -صلى هللا عليه وسلم  -
ومل  ،صلى هبم الظهر فقام يف الركعتني األوليني -وسلم 



ظر وانت ،حىت إذا قضى الصالة ،جيلس. فقام الناس معه
الناس تسليمه: كرب وهو جالس. فسجد سجدتني قبل أن 

 (( .يسلم مث سلم
 

 باب املرور بني يدي املصلي
عن أيب جهيم بن احلارث بن الصمة األنصاري  - 112

ليه ع صلى هللا -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -
يدي املصلي ماذا عليه من  لو يعلم املار بني )): -وسلم 

 اإلمث؟ لكان أن يقف أربعني خريا له من أن مير بني
قال أبو النضر: ال أدري: قال أربعني يوما أو  (( .يديه

 شهرا أو سنة.
ال: ق -رضي هللا عنه  -عن أيب سعيد اخلدري  - 113

إذا  )): يقول -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا مسعت 



فأراد أحد أن  ،صلى أحدكم إىل شيء يسرته من الناس
جيتاز بني يديه فليدفعه. فإن أىب فليقاتله. فإمنا هو 

 (( .شيئان
عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال:  - 114

وأان يوموذ قد انهزت  ،أقبلت راكبا على محار أاتن ))
صلي ي -صلى هللا عليه وسلم  -ورسول هللا  ،االحتالم

ابلناس مبىن إىل غري جدار. مررت بني يدي بعض الصف 
فلم  ،فأرسلت األاتن ترتع. ودخلت يف الصف ،فنزلت

 (( .ينكر ذلك علي أحد
كنت أانم  ))عائشة رضي هللا عنها قالت:  عن - 115

رجالي يف و  -صلى هللا عليه وسلم  -بني يدي رسول هللا 
فقبضت رجلي. فإذا قام  ،فإذا سجد غمزين -قبلته 

 (( .بسئتهما. والبيوت يوموذ ليس فيها مصابيح
 



 باب جامع
 رضي هللا -عن أيب قتادة بن ربعي األنصاري  - 116

إذا  )): -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول  -عنه 
 (( .دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني

كنا نتكلم يف الصالة،  ))عن زيد بن أرقم قال:  - 117
ىت نزلت ح ،وهو إىل جنبه يف الصالة ،يكلم الرجل صاحبه

فأمران ابلسكوت وهنينا عن « وقوموا هلل قانتني»
 (( .الكالم
 وأيب هريرة رضي هللا عنهم عن عبد هللا بن عمر - 118

إذا  ))أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -عن رسول هللا 
اشتد احلر فأبردوا ابلصالة. فإن شدة احلر من فيح 

 (( .جهنم
صلى  - عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا - 119



 ،من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها )): -هللا عليه وسلم 
 (( .وال كفارة هلا إال ذلك " أقم الصالة لذكري

أو انم عنها. فكفارهتا: أن  ،من نسي صالة ))وملسلم 
 (( .يصليها إذا ذكرها

أن معاذ بن جبل: كان  ))عن جابر بن عبد هللا  - 120
شاء ع -يه وسلم صلى هللا عل -يصلي مع رسول هللا 
 (( .فيصلي هبم تلك الصالة ،قومهاآلخرة. مث يرجع إىل 

كنا نصلي مع رسول  ))عن أنس بن مالك قال:  - 121
يف شدة احلر. فإذا مل  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

يستئع أحدان أن ميكن جبهته من األرض: بسط ثوبه 
 (( .فسجد عليه

قال: قال  -رضي هللا عنه  -يب هريرة عن أ - 122
حدكم ال يصلي أ )): -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 (( .ليس على عاتقه منه شيء ،يف الثوب الواحد



عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما عن النيب  - 123
من أكل ثوما أو  ))أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -

يته. وأيت سجدان، وليقعد يف ببصال. فليعتزلنا أو ليعتزل م
؟ فأخرب فسأل ،بقدر فيه خضرات من بقول. فوجد هلا رحيا

مبا فيها من البقول. فقال: قربوها إىل بعض أصحايب. فلما 
 (( .رهه كره أكلها. قال: كل. فإين أانجي من ال تناجي

عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أن النيب  - 124
ل من أكل الثوم والبص ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -

والكراث فال يقربن مسجدان، فإن املالئكة تتأذ  مما 
 (( .بين هدم ))ويف رواية  (( .يتأذ  منه اإلنسان

 



 باب التشهد
قال:  -رضي هللا عنه  -عن عبد هللا بن مسعود  - 125

  -تشهد ال -صلى هللا عليه وسلم  -علمين رسول هللا  ))
ت علمين السورة من القرهن: التحياكما ي  -كفي بني كفيه 

ة السالم عليك أيها النيب ورمح ،والصلوات والئيبات ،هلل
هللا وبركاته. السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني. أشهد 

 (( أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
إذا قعد أحدكم يف الصالة فليقل:  ))ويف لفظ:  - 126

د وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فق -ذكره و  -التحيات هلل 
 -يه وف -سلمتم على كل عبد صاحل يف السماء واألرض 

  (( فليتخري من املسألة ما شاء
كعب   لقيين ))عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال:  - 127
جرة فقال أال أهدي لك هدية؟ أن النيب صلى هللا بن ع



لمنا هللا  قد ع ،فقلنا: اي رسول هللا ،عليه وسلم خرج علينا
كيف نسلم عليك: فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: 

كما صليت على   ،اللهم صل على حممد وعلى هل حممد
  ،وابرك على حممد وعلى هل حممد ،إبراهيم إنك محيد جميد

 (( .إبراهيم إنك محيد جميدكما ابركت على 
ن كا ))قال:  -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 128

 يدعو: اللهم إين -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 ومن فتنة احمليا ،ناروعذاب ال ،أعوذ بك من عذاب القرب

  (( .ومن فتنة املسيح الدجال ،واملمات
إذا تشهد أحدكم فليستعذ ابهلل من  ))ويف لفظ ملسلم: 

 (( .يقول: اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ،أربع
بد هللا بن عمرو بن العاص عن أيب بكر عن ع - 129

ى هللا صل -الصديق رضي هللا عنهم أنه قال لرسول هللا 
 :-عليه وسلم 



علمين دعاء أدعو به يف صاليت. قال: قل: اللهم إين  ))
ظلمت نفسي ظلما كثريا. وال يغفر الذنوب إال أنت. 

إنك أنت الغفور  ،فاغفر يل مغفرة من عندك. وارمحين
 (( .الرحيم
ما صلى  ))عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  - 130

ليه بعد أن نزلت ع -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
إال يقول فيها: سبحانك  -« إذا جاء نصر هللا والفتح»

 (( .اللهم اغفر يل ،مدكربنا وحب
 -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا  ))ويف لفظ: 

ا سبحانك اللهم ربنيكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده: 
 (( .اللهم اغفر يل ،وحبمدك

 



 باب الوتر
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:  - 131

لى وهو ع -صلى هللا عليه وسلم  -سأل رجل النيب  ))
. فإذا مثىن ،ما تر  يف صالة الليل؟ قال: مثىن -املنرب 

خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. فأوترت له ما صلى. 
 (( .ول: اجعلوا هخر صالتكم ابلليل وتراوإنه كان يق

 مثىن مثىن: أي ركعتني ركعتني.
من كل  ))عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  - 132

: من أول -صلى هللا عليه وسلم  -الليل أوتر رسول هللا 
 (( .وهخره. وانتهى وتره إىل السحر ،وأوسئه ،الليل

 لكان رسو  ))عن عائشة رضي هللا عنها قالت:  - 133
 يصلي من الليل ثالث -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 



 الجيلس يف شيء إال يف ،عشرة ركعة يوتر من ذلك خبمس
 (( .هخرها

 

 باب الذكر عقب الصالة
أن  ))عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما:  - 134

حني ينصرف الناس من املكتوبة كان  ،رفع الصوت ابلذكر
 (( .-عليه وسلم صلى هللا  -على عهد رسول هللا 

كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا »قال ابن عباس: 
 .«مسعته

لى ص -ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول هللا »ويف لفظ 
 .«ابلتكبري -هللا عليه وسلم 

عن وراد موىل املغرية بن شعبة قال: أملى علي  - 135
صلى  -إن النيب  ))املغرية بن شعبة من كتاب إىل معاوية: 



كان يقول يف دبر كل صالة مكتوبة: "   -يه وسلم هللا عل
 ،ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد

وهو على كل شيء قدير. اللهم ال مانع ملا أعئيت وال 
مث  (( .وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ،معئي ملا منعت

 وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته أيمر الناس بذلك.
 ،وإضاعة املال ،ن ينهى عن قيل وقالكا ))ويف لفظ: 

ووأد  ،وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق األمهات
 (( .ومنع وهات ،البنات
عن مسي موىل أيب بكر بن عبد الرمحن بن  - 136

 -احلارث بن هشام عن أيب صاحل السمان عن أيب هريرة 
 -أن فقراء املسلمني أتوا رسول هللا  )): -رضي هللا عنه 

د ذهب ق ،سول هللافقالوا: اي ر  -صلى هللا عليه وسلم 
أهل الدثور ابلدرجات العلى والنعيم املقيم. قال: وما 

 ،ويصومون كما نصوم ،ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي



ويتصدقون وال نتصدق. ويعتقون وال نعتق. فقال رسول 
ركون : أفال أعلمكم شيوا تد-صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 حدوتسبقون من بعدكم. وال يكون أ ،به من سبقكم
اي  ،إال من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى ،أفضل منكم

رسول هللا. قال: تسبحون وتكربون وحتمدون دبر كل 
صالة: ثالاث وثالثني مرة. قال أبو صاحل: فرجع فقراء 

 ،فقالوا: مسع إخواننا أهل األموال مبا فعلنا ،املهاجرين
: -سلم صلى هللا عليه و  -ففعلوا مثله. فقال رسول هللا 
 (( .ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء

لى ص -أن النيب  ))عن عائشة رضي هللا عنها:  - 137
صلى يف مخيصة هلا أعالم. فنظر إىل  -هللا عليه وسلم 

أعالمها نظرة. فلما انصرف قال: اذهبوا خبميصيت هذه 
 فاوأتوين أبنبجانية أيب جهم. فإهنا أهلتين هن ،إىل أيب جهم
 (( .عن صاليت



 مخيصة هلا أعالم: كساء مربع خمئط أبلوان خمتلفة.
األنبجانية: كساء غليظ ليس له أعالم، منسوبة إىل بلد 

 تسمى أنبجان.
 

 باب اجلمع بني الصالتني يف السفر
عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال:  - 138

 جيمع يف -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا ))
 ،إذا كان على ظهر سري ،بني صالة الظهر والعصرالسفر 

 (( .وجيمع بني املغرب والعشاء
 



 باب قصر الصالة يف السفر
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:  - 139

كان ال ف -صلى هللا عليه وسلم  -صحبت رسول هللا  ))
وأاب بكر وعمر وعثمان   ،يزيد يف السفر على ركعتني

 (( .كذلك
 

 ةباب اجلمع
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول  - 140

من جاء منكم  ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
 (( اجلمعة فليغتسل

كان رسول  ))قال:  -رضي هللا عنه  -عن جابر - 141
 ،ائمخيئب خئبتني وهو ق -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 (( .يفصل بينهما جبلوس



هللا رضي هللا عنهما قال:  عن جابر بن عبد - 142
ب خيئ -صلى هللا عليه وسلم  -جاء رجل والنيب  ))

الناس يوم اجلمعة. فقال: صليت اي فالن؟ قال: ال. قال: 
 (( .قم فاركع ركعتني. ويف رواية فصل ركعتني

 : أن رسول هللا-رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 143
: صاحبكإذا قلت ل ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -

 (( .فقد لغوت -معة واإلمام خيئب أنصت يوم اجل
رأيت  ))عن سهل بن سعد الساعدي قال:  - 144

 الناس فكرب وكرب -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا قام 
ىت سجد ح ،وهو على املنرب. مث رفع فنزل القهقر  ،وراءه

ل حىت فرغ من هخر صالته. مث أقب مث عاد ،يف أصل املنرب
 ،إمنا صنعت هذا لتأمتوا يب ،فقال: أيها الناس ،على الناس

عليها.  صلى عليها. مث كرب -ويف لفظ  -ولتعلموا صاليت 
 (( .فنزل القهقر  ،مث ركع وهو عليها



 : أن رسول هللا-رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 145
ل يوم من اغتس ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -

األوىل فكأمنا قرب بدنة. ومن  مث راح يف الساعة ،اجلمعة
راح يف الساعة الثانية فكأمنا قرب بقرة. ومن راح يف 

 الساعة الثالثة فكأمنا قرب كبشا أقرن. ومن راح يف
الساعة الرابعة فكأمنا قرب دجاجة. ومن راح يف الساعة 

اخلامسة فكأمنا قرب بيضة. فإذا خرج اإلمام حضرت 
 (( .املالئكة يسمعون الذكر

وكان من أصحاب  -عن سلمة بن األكوع  - 146
كنا نصلي مع رسول  ))قال:  - عنه رضي هللا -الشجرة 

وليس  مث ننصرف. ،اجلمعة -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
 (( .للحيئان ظل نستظل به

يه صلى هللا عل -كنا جنمع مع رسول هللا  ))ويف لفظ: 



 (( .مث نرجع فنتتبع الفيء ،إذا زالت الشمس -وسلم 
 جنمع: نقيم اجلمعة.

ن كا ))قال:  -عنه رضي هللا  -عن أيب هريرة  - 147
ر يوم يقرأ يف صالة الفج -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 (( .اجلمعة: امل تنزيل السجدة و: هل أتى على اإلنسان
 

 باب صالة العيدين
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال:  - 148

مر وأبو بكر وع -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب  ))
 (( .ةيصلون العيدين قبل اخلئب

عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال:  - 149
ضحى يوم األ -صلى هللا عليه وسلم  -خئبنا النيب  ))

فقال: من صلى صالتنا ونسك نسكنا فقد  ،بعد الصالة



ومن نسك قبل الصالة فال نسك له.  ،أصاب النسك
 رسول اي -خال الرباء بن عازب  -فقال أبو بردة بن نيار 

ايت قبل الصالة. وعرفت أن اليوم يوم إين نسكت ش ،هللا
أكل وشرب. وأحببت أن تكون شايت أول ما يذبح يف 

قال: وتغذيت قبل أن هيت الصالة. ف ،بييت. فذحبت شايت
 فإن عندان عناقا هي ،شاتك شاة حلم. قال: اي رسول هللا

زي ولن جت ،نعم أحب إيل من شاتني أفتجزي عين؟ قال:
 (( .عن أحد بعدك

عنه  رضي هللا -عن جندب بن عبد هللا البجلي  - 150
وم ي -صلى هللا عليه وسلم  -صلى النيب  ))قال:  -

النحر. مث خئب. مث ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلي 
 (( .م هللاسومن مل يذبح فليذبح اب ،فليذبح أخر  مكاهنا

شهدت  ))قال:  -رضي هللا عنه  -عن جابر  - 151
دأ يوم العيد. فب -صلى هللا عليه وسلم  -مع النيب 



بال أذان وال إقامة. مث قام متوكوا  ،ابلصالة قبل اخلئبة
 ،هوحث على طاعت ،فأمر بتقو  هللا تعاىل ،على بالل

مث مضى حىت أتى النساء فوعظهن  ،ووعظ الناس وذكرهم
تصدقن. فإنكن أكثر  ،وقال: اي معشر النساء ،كرهنوذ 

سفعاء  ،فقامت امرأة من سئة النساء ،حئب جهنم
اخلدين فقالت: مل اي رسول هللا فقال: ألنكن تكثرن 

وتكفرن العشري. قال: فجعلن يتصدقن من  ،الشكاة
 (( .حليهن يلقني يف ثوب بالل من أقراطهن وخواتيمهن

قالت:  -نسيبة األنصارية  -عن أم عئية  - 152
رج يف أن خن -صلى هللا عليه وسلم  -أمران رسول هللا  ))

 وأمر احليض أن يعتزلن ،وذوات اخلدور العيدين العواتق
 (( .مصلى املسلمني

 حىت خنرج ،كنا نؤمر أن خنرج يوم العيد ))ويف لفظ: 
ريهم فيكربن بتكب ،حىت خترج احليض ،البكر من خدرها



 (( .يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ،ويدعون بدعائهم
 

 باب صالة الكسوف
أن الشمس  ))عن عائشة رضي هللا عنها:  - 153

 -صلى هللا عليه وسلم  -خسفت على عهد رسول هللا 
 ،تمعوا. وتقدمفبعث مناداي ينادي: الصالة جامعة. فاج

 (( .وأربع سجدات ،فكرب وصلى أربع ركعات يف ركعتني
عقبة بن عمرو األنصاري  -عن أيب مسعود  - 154

لى ص -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -البدري 
إن الشمس والقمر هيتان من هايت  )): -هللا عليه وسلم 

أحد  وإهنما ال ينخسفان ملوت ،خيوف هللا هبما عباده ،هللا
وادعوا حىت  ،من الناس. فإذا رأيتم منها شيوا فصلوا

 (( .ينكشف ما بكم



عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت:  - 155
صلى هللا  -خسفت الشمس على عهد رسول هللا  ))

 -سلم صلى هللا عليه و  -فصلى رسول هللا  -عليه وسلم 
 ،اممث ق ،فأطال الركوع ،مث ركع ،ابلناس. فأطال القيام

ال فأط ،مث ركع -وهو دون القيام األول  -أطال القيام ف
فأطال  ،مث سجد -وهو دون الركوع األول  -الركوع 

مث فعل يف الركعة األخر  مثل ما فعل يف الركعة  ،السجود
 ،فخئب الناس ،وقد جتلت الشمس ،مث انصرف ،األوىل

مث قال: إن الشمس والقمر هيتان  ،فحمد هللا وأثىن عليه
إذا رأيتم ف ،ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته ،هللامن هايت 

 أمة مث قال: اي ،وصلوا وتصدقوا ،ذلك فادعوا هللا وكربوا
و تزين أ ،وهللا ما من أحد أغري من هللا أن يزين عبده ،حممد
لضحكتم  وهللا لو تعلمون ما أعلم ،اي أمة حممد ،أمته

 (( .قليال ولبكيتم كثريا



 (( .ع ركعات وأربع سجداتفاستكمل أرب ))ويف لفظ: 
 -رضي هللا عنه  -عن أيب موسى األشعري  - 156
صلى  -خسفت الشمس على زمان رسول هللا  ))قال: 

 ،ةوخيشى أن تكون الساع ،. فقام فزعا-هللا عليه وسلم 
ما  ،وسجودفصلى أبطول قيام  ،حىت أتى املسجد. فقام

ليت مث قال: إن هذه اآلايت ا ،رأيته يفعله يف صالته قط
يرسلها هللا عز وجل: ال تكون ملوت أحد وال حلياته. 

ا شيوا فإذا رأيتم منه ،ولكن هللا يرسلها خيوف هبا عباده
 (( .فافزعوا إىل ذكر هللا ودعائه واستغفاره

 

 باب االستسقاء
ي رض -ازين عن عبد هللا بن زيد بن عاصم امل - 157

 -م صلى هللا عليه وسل -خرج النيب  ))قال:  -هللا عنه 



مث صلى  ،وحول رداءه ،فتوجه إىل القبلة يدعو ،يستسقي
 .«صلىإىل امل»ويف لفظ  (( .جهر فيهما ابلقراءة ،ركعتني
أن  )) -رضي هللا عنه  -عن أنس بن مالك  - 158

 رجال دخل املسجد يوم اجلمعة من ابب كان حنو دار
ئم قا -صلى هللا عليه وسلم  -ورسول هللا  ،القضاء
 -م صلى هللا عليه وسل -فاستقبل رسول هللا  ،خيئب
 وانقئعت ،هلكت األموال ،مث قال: اي رسول هللا ،قائما

 - قال: فرفع رسول هللا ،السبل فادع هللا تعاىل يغيثنا
اللهم  ،يديه مث قال: اللهم أغثنا -صلى هللا عليه وسلم 

اللهم أغثنا. قال أنس: فال وهللا ما نر  يف السماء  ،أغثنا
وما بيننا وبني سلع من بيت وال دار  ،من سحاب وال قزعة

قال: فئلعت من ورائه سحابة مثل الرتس. فلما توسئت 
قال: فال وهللا ما رأينا  ،السماء انتشرت مث أمئرت

قال: مث دخل رجل من ذلك الباب يف  ،الشمس سبتا



قائم  -صلى هللا عليه وسلم  -ورسول هللا  ،ةاجلمعة املقبل
 ،فقال: اي رسول هللا ،فاستقبله قائما ،خيئب الناس

فادع هللا أن ميسكها  ،وانقئعت السبل ،هلكت األموال
يديه  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: فرفع رسول هللا  ،عنا

اللهم على اآلكام  ،مث قال: اللهم حوالينا وال علينا
 ،قال: فأقلعت ،األودية ومنابت الشجروالظراب وبئون 

وخرجنا منشي يف الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن 
 (( .هو الرجل األول قال: ال أدريمالك: أ

 الصغار. بالالظراب: اجل
 

 باب صالة اخلوف
عن عبد هللا بن عمر بن اخلئاب رضي هللا  - 159

 صلى هللا عليه -صلى بنا رسول هللا  ))عنهما قال: 



 ،هفقامت طائفة مع ،بعض أايمهصالة اخلوف يف  -وسلم 
 ،هبوامث ذ ،فصلى ابلذين معه ركعة ،وطائفة إبزاء العدو

 ،ةوقضت الئائفتان ركع ،فصلى هبم ركعة ،وجاء اآلخرون
 (( .ركعة

عن يزيد بن رومان عن صاحل بن خوات بن جبري  - 160
الة ص -صلى هللا عليه وسلم  -عمن صلى مع رسول هللا 

فة وطائ ،طائفة صفت معه ف: أنصالة اخلو  ،ذات الرقاع
وأمتوا  ،مث ثبت قائما ،فصلى ابلذين معه ركعة ،وجاه العدو

وجاءت  ،فصفوا وجاه العدو ،مث انصرفوا ،ألنفسهم
مث ثبت  ،فصلى هبم الركعة اليت بقيت ،الئائفة األخر 

 (( .مث سلم هبم ،وأمتوا ألنفسهم ،جالسا
نهما  ععن جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا - 161
 -صلى هللا عليه وسلم  -شهدت مع رسول هللا  ))قال: 

لى هللا ص -صالة اخلوف فصففنا صفني خلف رسول هللا 



صلى  -نيب وكرب ال ،والعدو بيننا وبني القبلة -عليه وسلم 
مث  ،امث ركع وركعنا مجيع ،وكربان مجيعا -هللا عليه وسلم 

ود در ابلسجمث احن ،رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعا
 ،وقام الصف املؤخر يف حنر العدو ،والصف الذي يليه
وقام  ،ودالسج -صلى هللا عليه وسلم  -فلما قضى النيب 

 ،قامواو  ،الصف الذي يليه: احندر الصف املؤخر ابلسجود
النيب  مث ركع ،وأتخر الصف املقدم ،مث تقدم الصف املؤخر

رأسه من  عمث رف ،وركعنا مجيعا -صلى هللا عليه وسلم  -
ذي والصف ال ،مث احندر ابلسجود ،الركوع ورفعنا مجيعا

ف فقام الص -الذي كان مؤخرا يف الركعة األوىل  -يليه 
 عليه صلى هللا -فلما قضى النيب  ،املؤخر يف حنر العدو

السجود والصف الذي يليه: احندر الصف  -وسلم 
صلى هللا عليه  -فسجدوا مث سلم  ،املؤخر ابلسجود

قال جابر: كما يصنع حرسكم  ،وسلمنا مجيعا -وسلم 



 (( .هؤالء أبمرائهم
ه وأن ))وذكره مسلم بتمامه. وذكر البخاري طرفا منه: 

يف  -صلى هللا عليه وسلم  -صلى صالة اخلوف مع النيب 
 (( .غزوة ذات الرقاع ،الغزوة السابعة

 

 كتاب اجلنائز
ى نع ))قال:  -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 162
لذي النجاشي يف اليوم ا -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

 وكرب ،فصف هبم ،خرج هبم إىل املصلى ،مات فيه
  (( .أربعا

النجاشي: ملك احلبشة، وامسه أصحمة، تويف يف رجب، 
 .-رضي هللا عنه  -تسعسنة 



 -أن النيب  )): -رضي هللا عنه  -عن جابر  - 163
ت يف فكن ،صلى على النجاشي -صلى هللا عليه وسلم 

 (( .أو الثالث ،الصف الثاين
أن  ))عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما:  - 164
بعد ما  ،صلى على قرب -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
 (( .افكرب عليه أربع ،دفن

 -أن رسول هللا  ))عن عائشة رضي هللا عنها:  - 165
ليس  ،كفن يف أثواب بيض ميانية  -صلى هللا عليه وسلم 

  (( .فيها قميص وال عمامة
دخل علينا  ))عن أم عئية األنصارية قالت:  - 166

 ،بنتهحني توفيت ا -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 إن -أو أكثر من ذلك  ،أو مخسا ،فقال: اغسلنها ثالاث

أو  -واجعلن يف األخرية كافورا  ،مباء وسدر -رأينت ذلك 
 (( .فإذا فرغنت فآذنين -شيوا من كافور 



 -فلما فرغنا هذانه. فأعئاان حقوه. وقال: أشعرهنا به 
 تعين إزاره.

ابدأن مبيامنها ومواضع  ))وقال:  ،«أو سبعا» رواية ويف
وإن أم عئية قالت: وجعلنا رأسها ثالثة  (( الوضوء منها

 (( .قرون
عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال:  - 167

صته فوق ،إذ وقع عن راحلته ،بينما رجل واقف بعرفة ))
عليه  صلى هللا -رسول هللا  فقال -أو قال: فأوقصته  -

وكفنوه يف ثوبيه. وال  ،: اغسلوه مباء وسدر-وسلم 
 (( .وال ختمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ،حتنئوه

 (( .وال ختمروا وجهه وال رأسه ))ويف رواية: 
 الوقص: كسر العنق.

صارية رضي هللا عنها قالت: عن أم عئية األن - 168
 (( .هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا ))



 -عن النيب  -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 169
ن أسرعوا ابجلنازة فإهنا إ ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم 

تك صاحلة: فخري تقدموهنا إليه. وإن تك سو  ذلك: 
 (( .فشر: تضعونه عن رقابكم

قال:  -رضي هللا عنه  -ة بن جندبعن مسر  - 170
لى امرأة ع -صلى هللا عليه وسلم  -صليت وراء النيب  ))

 (( .ماتت يف نفاسها فقام يف وسئها
عنه  رضي هللا -عن أيب موسى عبد هللا بن قيس - 171

ء من بري -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  )): -
  (( .الصالقة واحلالقة والشاقة

 لصالقة، اليت ترفع صوهتا عند املصيبة. أهـا
ملا اشتكى  ))عن عائشة رضي هللا عنها قال:  - 172
يسة ذكر بعض نسائه كن -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

ة وكانت أم سلم -يقال هلا: مارية  ،رأينها أبرض احلبشة



اوير فذكرات من حسنها وتص -وأم حبيبة أتتا أرض احلبشة 
: أولوك وقال -صلى هللا عليه وسلم  -فرفع رأسه  ،فيها

مث  ،جداإذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مس
 (( .صوروا فيه تلك الصور أولوك شرار اخللق عند هللا

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا  - 173
يف مرضه الذي مل يقم منه:  -صلى هللا عليه وسلم  -
لعن هللا اليهود والنصار  اختذوا قبور أنبيائهم  ))

 (( .مساجد
 تخذقالت: ولوال ذلك أبرز قربه غري أنه خشي أن ي

 ا.مسجد  
 من معدة الأحاكم مت كتاب الصالة

 طمحمود الأرنؤوأأصل هذه النسخة حتقيق و 

 فة العربية بدمشقطبعة دار الثقا

 1408الطبعة الثانية س نة 

 كام يف املكتبة الشامةل 


