
اإلمام مالك: كتاب  لعبادات على مذهب  األخضري يف ا لرمحن  ا عبد    خمتصر 
األخضري: املؤلف  لصغري  بن حممد ا لرمحن  عبد ا بو زيد   أ

  مقدمة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم

  .مام املرسلنياحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وإ
. تصحيح إميانه مث معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصالة والطهارة والصيام: أول ما جيب على املكلف

وشروط . وجيب عليه أن حيافظ على حدود اهللا ويقف عند أمره وهنيه ويتوب إىل اهللا سبحانه قبل أن يسخط عليه
ذنب فيما بقى عليه من عمره، وأن يترك املعصية يف ساعتها إن كان  التوبة الندم على ما فات، والنية أن ال يعود إىل
حىت يهديين اهللا فإنه من عالمات الشقاء واخلذالن وطمس : متلبسا هبا، وال حيل له أن يؤخر التوبة، وال يقول

  . البصرية

م وإهانته، وسبه وختويفه وجيُب عليه حفظ لسانه من الفحشاء واملنكر والكالم القبيح وإميان الطالق، وانتهار املسل
  .يف غري حق شرعي

وجيُب عليه حفظ بصره عن ا لنظر إىل احلرام، وال حيل له أن ينظر إىل مسلم بنظرة تؤذيه إال أن يكون فاسقاً فيجب 
وأن حيب هللا ويبغض له ويرضى له ويغضب له، ويأمر . هجرانه وجيب عليه حفظ مجيع جوارحه ما استطاع

  .نكرباملعروف وينهى عن امل
وحيرم عليه الكذب والغيبة والنميمة والكرب والعجب والرياء والسمعة واحلسد والبغض والسخرية والزنا والنظر 

إىل األجنبية والتلذذ بكالمها وأكل أموال الناس بغري طيب نفس واألكل الشفاعة أو الدين وتأخري الصالة عن 
  .أوقاهتا

قال اهللا سبحانه . رورة، وال يطلب رضا املخلوقني بسخط اخلالقوال جمالسته لغري ض. وال حيل له صحبة فاسق
ال طاعة ملخلوق يف معصية : "وقال عليه والسالم. }َواللَُّه َوَرُسولُهُ أََحقُّ أَنْ يُْرُضوهُ إِنْ كَانُوا ُمْؤِمنَِني{: وتعاىل
تدي باملتبعني لسنة صلى اهللا عليه وسلم وال حيل له أن يفعل فعالً حىت يعلم حكم اهللا فيه ويسأل العلماء ويق". اخلالق

وال يرضى لنفسه ما رضيه املفلسون الذين ضاعت . الذين يدلون على طاعة اهللا، وحيذرون من اتباع الشيطان
  .أعمارهم يف غري طاعة اهللا تعاىل، فيا حسرهتم ويا يطول بكائهم يوم القيامة

  .ا حممد صلى اهللا عليه وسلمنسأل اهللا أن يوفقنا التباع سنة نبينا وشفيعنا وسيدن

  الطهارة

  فصل يف أقسام الطهارة



  فصل يف الطهارة
  :الطهارة قسمان

  .طهارة حدث -١
  .وطهارة خبث -٢

وال يصح اجلميع إال باملاء الطاهر املطر، وهو الذي مل يتغري لونه أو طعمه أو رائحته مبا يفارقه غالباً كالزيت والسمن 
  .وحنوه... الوسخ وحنوه، وال بأس التراب واحلماة والسبخةوالدسم كله والوذح والصابون و

  :فصل
ومن شك يف إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه . فإن التبست غسل الثوب كله. إذا تعينت النجاسة غسل حملها

ومن . شيء شك يف جناسته فال نضح عليه، ومن تذكر النجاسة وهو يف الصالة قطع إال أن خياف خروج الوقت
  . اسياً وتذكر بعد السالم أعاد يف الوقتصلى هبا ن

  فصل يف فرائض الوضوء

  :فرائض الوضوء سبع: فصل
. النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين إىل املرفقني، ومسح الرأس، وغسل الرجلني إىل الكعبني، والدلك، والفور

ورد مسح الرأس ومسح  غسل اليدين إىل الكوعني عند الشروع، واملضمضة، واالستنشاق، واالستنثار،: وسننه
  .األذنني وجتديد املاء هلما، والترتيب بني الفرئض

وإن ترك . ومن نسى فرضاً من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله
  .سنة فعلها وال يعيد الصالة

  . ومن نسى ملعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد

  .ر املضمضة واالستنشاق بعد أن شرع يف الوجه فال يرجع إليهما حىت يتم وضوءهومن تذك
وفضائله التسمية والسواك والزائد على الضربة األوىل يف الوجه واليدين، والبداية مبقدم الرأس، وترتيب السنن 

  .وقله املاء على العضو، وتقدمي اليمىن على اليسرى
وجيب ختليل اللحية اخلفيفة يف الوضوء دون الكثيفة، ،  أصابع الرجلنيوجيب ختليل أصابع اليدين، ويستحب يف
  .وجيب ختليلها يف الغسل ولو كانت كثيفة

  فصل يف نواقض الوضوء

  :نواقض الوضوء: فصل
  :أحدث وأسباب

  .البول والغائط والريح واملذى والودى: فاألحداث
، وملس املرأة إن قصد اللذة أو وجدها، ومس الذكر النوم الثقيل واإلغماء والسكر واجلنون والقبلة: واألسباب

  .بباطن الكف أو بباطن األصابع
  .ومن شك يف حدث وجب عليه الوضوء إال أن يكون موسوساً فال شيء عليه



  .وجيب عليه غسل الذكر كله من املذى، وال يغسل األنثيني
  . واملذى هو املاء اخلارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غريه

  :فصل
ال حيل لغري املتوضئ صالة وال طواف وال مس نسخة القرآن العظيم وال جلدها، ال بيده وال بعود وحنوه إال اجلزء 

منها املتعلم فيه، وال مس لوح القرآن العظيم على غري الوضوء إال ملتعلم فيه أو معلم يصححه والصيب يف مس 
  .بغري وضوء عامداً فهو كافر والعياذ باهللاواإلمث على مناوله له، ومن صلى ، القرآن كالكبري

  :فصل
  :جيب الغسل من ثالثة أشياء
  .اجلنابة واحليض والنفاس

  :فاجلنابة قسمان
  .أحدمها خروج املين بلذة معتادة يف نوم أو يقظة جبماع أو غريه -١
  .مغيب احلشفة يف الفرج: والثاين -٢

 شيء عليه، ومن وجد يف ثوبه منياً يابساً ال يدري مىت أصابه ومن رأى يف منامه كأنه جيامع ومل خيرج منه مين فال
  .اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومه نامها فيه

  :فصل
  .النية عند الشروع والفور والدلك والعموم: فرائض الغسل

 غسل اليدين إىل الكوعني كالوضوء، واملضمضة واالستنشاق واالستنثار، وغسل صماخ األذن وهي الثقبة: وسننه
  .وأما صحفة األذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها. الداخلة يف الرأس

البداية بغسل النجاسة مث الذكر فينوي عنده مث أعضاء الوضوء مرة مرة، مث أعلى جسده، وتثليث غسل : وفضائله
  .الرأس، وتقدمي شق جسده األمين، وتقليل املاء على األعضاء

وإن أخره بعد . ل حني تذكره ولو بعد شهر، وأعاد ما صلى قبلهومن نسى ملعة أو عضوا من غسله بادر إىل غس
  .فإن كان يف أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه. ذكره بطل غسله

  :فصل
  .ال حيل للجنب دخول املسجد، وال قراءة القرآن إال اآلية وحنوها للتعوذ وحنوه

  .يعد اآللة إال أن حيتلم، فال شيء عليهوال جيوز ملن ال يقدر على املاء البارد أن يأيت زوجته حىت 

  فصل يف التيمم

  :فصل يف التيمم
. ويتيمم احلاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها. ويتيمم املسافر يف غري معصية، واملريض لفريضة أو نافلة

  .وال يتيمم احلاضر الصحيح لنافلة وال مجعة وال جنازة إال إذا تعينت عليه اجلنازة
النية والصعيد الطاهر، ومسح الوجه ومسح اليدين إىل الكوعني، وضربة األرض األوىل والفور، : لتيمموفرائض ا



  .ودخول الوقت واتصاله بالصالة
  .هو التراب والطوب واحلجر، والثلج واخلضخاض وحنو ذلك: والصعيد

جر والطوب إن مل جيد وال جيوز باجلص املطبوخ واحلصري واخلشب واحلشيش وحنوه، ورخص للمريض يف حائط احل
  . مناوالً غريه

  .جتديد الصعيد ليديه ومسح ما بني الكوعني واملرفقني، والترتيب: وسننه
  .وفضائله التسمية وتقدمي اليمىن على اليسرى وتقدمي ظاهر الذراع على باطنه ومقدمة على مؤخره

. له النوافل بعدها ومس املصحفكالوضوء وال تصلى فريضتان بتيمم واحد ومن تيمم لفريضة جاز : ونواقضه
  .والطواف والتالوة إن نوى ذلك واتصلت بالصالة ومل خيرج الوقت

  .وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر إال الفريضة
  .ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غري تأخري

  .ومن تيمم من جنابة فالبد من نيتها

  فصل يف احليض

  :فصل يف احليض
  .مبتدأة ومعتادة وحامل: والنساء

  .وأكثر احليض للمبتدأة مخسة عشر يوماً
  .فإن متادى هبا الدم زادت ثالثة أيام ما مل جتاوز مخسة عشر يوماً. وللمعتادة عادهتا

وللحامل بعد ثالثة أشهر مخسة عشر يوماً وحنوها، وبعد ستة أشهر عشرون وحنوها، فإن انقطع الدم لفقت أيامه 
  .احىت تكمل عادهت

وعليها قضاء الصوم دون . وال حيل للحائض صالة وال صوم وال طواف وال مس مصحف وال دخول مسجد
  . وال حيل لزوجها فرجها وال ما بني سرهتا وركبتيها حىت تغتسل. وقراءهتا جائزة. الصالة

  فصل يف النفاس

  :فصل يف النفاس
اغتسلت وصلت فإذا  -لدم قبلها ولو يف يوم الوالدة فإذا انقطع ا. وأكثره ستون يوماً. والنفاس كاحليض يف منعه

  . عاودها الدم فإن كان بينهما مخسة عشر يوماً فأكثر كان الثاين حيضا، وإال ضم إىل األول وكان من متام النفاس

  الصالة

  فصل يف األوقات

  الصالة



  :فصل يف األوقات
  .من زوال الشمس إىل آخر القامة: الوقت املختار للظهر

  .من القامة إىل األصفرار وضروريهما إىل الغروب: ر للعصرواملختا
  .قد ما تصلى فيه بعد شروطها: واملختار ملغرب
  .وضروريهما إىل طلوع الفجر. من مغيب الشفق إىل ثلث الليل األول: واملختار للعشاء
  . من الفجر إىل اإلسفار األعلى وضرورية إىل طلوع الشمس: واملختار للصبح

  .جلميع ما وراء ذلكوالقضاء يف ا
  .ومن أخر الصالة حىت خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إال أن يكون ناسياً أو نائماً

وال تصلى نافلة بعد صالة الصبح إىل ارتفاع الشمس، وبعد صالة العصر إىل صالة املغرب، وبعد طلوع الفجر إال 
  .حىت خيرج من املسجد وبعد واجلمعة. الورد لنائم عنه وعند جلوس إمام اجلمعة على املنرب

  فصل يف شروط الصالة

  :فصل يف شروط الصالة
وشرط الصالة طهارة احلديث وطهارة اخلبث من البدن والثوب واملكان وستر العورة واستقبال القبلة، وترك 

  .الكالم وترك األفعال الكثرية
  .وعورة الرجل ما بني السرة والركبة

  .واملرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفني
ال إذا كان فوقها شيء، ومن تنجس ثوبه ومل جيد ثوباً غريه ومل جيد ماء يغسله به أو مل . وتكره الصالة يف السراويل

  .يكن عنده ما يلبس حىت يغسله خروج الوقت صلى بنجاسته
  . رياناًومن مل جيد ما يستر به عورته صلى ع. ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. وال جيوز تأخري الصالة لعدم الطهارة

ومن أخطأ القبلة أعاد يف الوقت، وكل إعادة يف الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصالة يف الوقت فال تعاد 
  .منه الفائتة والنافلة

  فصل يف فرائض الصالة

  فرائض الصالة: فصل
والسجود على اجلبهة ، منه نية الصالة املعينة، وتكبرية اإلجرام والقيام هلا، والفاحتة والقيام هلا، والركوع والرفع

  .والرفع منه، واالعتدال، والطمأنينة، والترتيب بني فرائضها، والسالم وجلوسه الذي يقارنه
  .مقارنتها لتكبرية اإلحرام: وشروط النية

ن اإلقامة والسورة اليت بعد الفاحتة والقيام هلا، والسر فيما يسر فيه، واجلهر فيما جيهر فيه، ومسع اهللا مل: وسننها
  . محده



وكل تكبرية سنة إال األوىل والتشهدان واجللوس هلما، وتقدمي الفاحتة على السورة والتسليمة الثانية والثالثة 
واجلهر بالتسليمة الواجبة، والصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والسجود على األنف والكفني . للمأموم

  .أموم وأقلها غلظ رمح وطول ذراع طاهر ثابت غري مشوشوالركبتني وأطراف القدمني والسترة لغري امل
ربنا ولك احلمد، والتأمني بعد الفاحتة : رفع اليدين عند اإلحرام حىت تقابال األذنني وقول املأموم والفذ: وفضائلها

القراءة يف  للفذ واملأموم، وال يقوهلا اإلمام إال يف قراءة السر، والتسبيح يف الركوع والدعاء يف السجود، وتطويل
  .الصبح والظهر تليها وتقصريها يف العصر واملغرب، وتوسطها يف العشاء

واهليئة املعلومة يف الركوع والسجود واجللوس، والقنوت سراً قبل . وتكون السورة األوىل قبل الثانية وأطول منها
  .الركوع والدعاء بعد التشهد الثاين

  .من بالسالم وحتريك السبابة يف التشهدويكون التشهد الثاين أطول من األول والتيا
ويكره االلتفات يف الصالة، وتغميض العينني، والبسملة والتعوذ يف الفريضة وجيوزان يف النقل، والوقوف على رجل 
واحدة إال أن يطول قيامه، واقتران رجليه وجعل درهم أو غريه يف فمه، وكذلك كل ما يشوشه يف جيبه أو كمه و 

  .وكل ما يشغله عن اخلشوع يف الصالة. ، والتفكر يف أمور الدنيا على ظهره

  :فصل
  .للصالة نور عظيم تشرق به قلوب املصلني وال يناله إال اخلاشعون

فإذا أتيت إىل الصالة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها، واشتعل مبراقبة مواالك الذي تصلى لوجهه واعتقد أن الصالة 
  .بالقيام والركوع والسجود وإجالل وتعظيم له بالتكبري والتسبيح والذكرخشوع وتواضع هللا سبحانه 

فحافظ على صالتك فإهنا أعظم العبادات، وال تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صالتك حىت يطمس 
  .قلبك وحيرمك من لذة أنوار الصالة

  .فاستعن باهللا إنه خري مستعان. فيهافعليك بدوام اخلشوع فيها فإهنا تنهى عن الفحشاء واملنكر بسبب اخلشوع 

  :فصل
فاليت على . للصالة املفروضة سبعة أحوال مرتبة تؤدي عليها أربعة منها على الوجوب، وثالثة على االستحباب

فالترتيب بني هذه . أوهلا القيام بغري استناد مث القيام باستناد، مث اجللوس بغري استناد، مث اجللوس باستناد: الوجوب
: والثالثة اليت على االستحباب هي. ة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى حبالة دوهنا بطلب صالتهاألربع

فإن خالف يف الثالثة مل . أن يصلي العاجز عن هذه الثالثة املذكورة على جنبه األمين، مث على األيسر مث على ظهره
  .يبطل صالته

ه هو الذي يسقط بسقوطه، وإن كان ال يسقط بسقوطه فهو واالستناد الذي تبطل به صالة القادر على ترك
  .مكروه

وجيوز أن يدخلها جالساً ويقوم بعد . وأما النافلة فيجوز للقادر على القيام أن يصليها جالساً، وله نصف أجر القائم
  .ذلك أو يدخلها قائماً وجيلس بعد ذلك إال أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك

  :فصل
ومن صلى كل يوم مخسة أيام فليس مبفرط ويقضيها . جيب قضاء ما يف الذمة من الصلوات وال حيل التفريط فيها



على حنو ما فاتته إن كان حضرية قضاها حضرية، وإن كان سفرية قضاها سفرية سواء كان حني القضاء يف حضر 
  .أو سفر

  .واجب مع الذكر، واليسري أربع صلوات فأدىنوالترتيب ينب احلاضرتني وبني يسري الفوائت مع احلاضرة 
وال يتنقل . وجيوز القضاء يف كل وقت. ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل صالها قبل احلاضرة ولو خرج وقتها

من عليه القضاء وال يصلي الضحى وال قيام رمضان وال جيوز له إال الشفع والوتر والفجر والعيدان واخلسوف 
  .واالستسقاء

  .ن عليهم القضاء أن يصلوا مجاعة إذا استوت صالهتموجيوز مل
  .ومن نسى عدد ما عليه من القضاء صلى عدداً ال يبقى معه شك

  باب يف السهو 

  باب يف السهو

  .وسجود السهو يف الصالة سنة
  .فللنقصان سجدتان قبل السالم بعد متام التشهدين يزيد بعدمها تشهداً آخر

  .شهد بعدها ويسلم تسليمة أخرىوللزيادة سجدتان بعد السالم يت
  .ومن نقص وزاد سجد قبل السالم

ومن نسى السجود القبلي حىت سلم سجد إن كان قريباً، وإن طال أو خرج من املسجد بطل السجود وتبطل 
  .الصالة معه إن كان على ثالث سنن أو أكثر من ذلك وإال فال تبطل

  .ص فريضة فال جيزيه السجود عنهاومن نق. ومن نسى السجود البعدي سجده ولو بعد عام
  . ومن نقص الفضائل فال سجود عليه

  .وال يكون السجود القبلي إال لترك سنتني فأكثر
وأما السنة الواحدة فال سجود هلا إال السر واجلهر، فمن أسر يف اجلهر سجد قبل السالم، ومن جهر يف السر سجد 

  .ن سلم من ركعتني ساهياً سجد بعد السالمومن تكلم ساهياً سجد بعد السالم، وم. بعد السالم
ومن زاد يف الصالة ركعة أو ركعتني سجد بعد السالم ومن زاد يف الصالة مثلها بطلت، ومن شك يف كمال 

  .صالته أتى مبا شك فيه
فمن شك يف ركعة أو سجدة أتى هبا وسجد بعد السالم، وإن شك يف السالم سلم إن . والشك يف النقصان لتحققه

  .ريباً وال سجود عليه، وإن طال بطلت صالتهكان ق

  .واملوسوس يترك الوسوسة من قلبه، وال يأيت مبا شك فيه ولكن يسجد بعد السالم سواء شك يف زيادة أو نقصان
  .ومن جهر يف القنوت فال سجود عليه ولكنه يكره عمده
  .ومن زاد السورة يف الركعتني األخريتني فال سجود عليه

د صلى اهللا عليه وسلم وهو يف الصالة فصلى عليه فال شيء عليه، سواه كان ساهياً أو عامداً أو ومن مسع ذكر حمم



  .قائماً أو جالساً
ومن قرأ سورتني فأكثر يف ركعة واحدة أو خرج من سورة إىل سورة، أو ركع قبل متام السورة فال شيء عليه يف 

  .مجيع ذلك
  .يهومن أشار يف صالته بيده أو رأسه فال شيء عل

  .ومن كرر الفاحتة ساهياً سجد بعد السالم، وإن كان عامداً فالظاهر البطالن
  .ومن تذكر السورة بعد احننائه إىل الركوع فال يرجع إليها

  .ومن تذكر السر أو اجلهر قبل الركوع أعاد القراءة
وإن فات . جد بعد السالمفإن كان ذلك يف السورة وحدها أعادها وال سجود عليه، وإن كان يف الفاحتة أعادها وس

  .بالركوع سجد لترك اجلهر قبل السالم ولترك السر بعد السالم سواه كان من الفاحتة أو السورة وحدها
  .ومن ضحك يف الصالة بطلت سواء كان ساهياً أو عامداً، وال يضحك يف صالته إال غافل متالعب

نه وترك الدنيا وما فيها، حىت حيضر بقلبه جالل اهللا واملؤمن إذا قام لصالة أعرض بقلبه عن كل ما سوى اهللا سبحا
  .سبحانه وعظمته، ويرتعد قلبه وترهب نفسه من هيبة اهللا جل جالله، فهذه صالة املتقني

  .وال شيء عليه يف التبسم
  .وبكاء اخلاشع يف الصالة مغتفر

  .ومن أنصت ملتحدث قليالً فال شيء عليه
ذكر قبل أن يفارق األرض بيديه وركبتيه رجع إىل اجللوس وال سجود ومن قام من ركعتني قبل اجللوس، فإن ت

عليه، وإن فارقها متادى ومل يرجع وسجد قبل السالم وإن رجع بعد املفارقة وبعد القيام ساهياً أو عامداً صحت 
  .صالته وسجد بعد السالم

  .ومن نفخ يف صالته ساهياً سجد بعد السالم، وإن كان عامداً بطلت صالته
  .عطس يف صالته فال يشتغل باحلمد وال يرد على من مشته وال يشمت عاطساً، فإن محد اهللا فال شيء عليه ومن

  .ومن تثاءب يف الصالة سد فاه، وال ينفث إال يف ثوبه من غري إخراج حروف
  .ومن شك يف حدث أو جناسة فتفكر يف صالته قليالً، مث تيقن الطهارة فال شيء عليه

ومن صلى . ة ساهياً فال شيء عليه، وإن تعمد فهو مكروه، وإن استدبر القبلة قطع الصالةومن التفت يف الصال
  .حبرير أو ذهب أو سرق يف الصالة أو نظر حمرما يف عاص وصالته صحيحة

ومن غلط يف القراءة بكلمة من غري القرآن سجد بعد السالم، وإن كانت من القرآن فال سجود عليه إال يتغري 
  .د املعىن فيسجد بعد السالماللفظ أو يفس

  .ومن نعس يف الصالة فال سجود عليه، وإن ثقل نومه أعاد الصالة والوضوء
  .وأنني املريض مغتفر والتنحنح للضرورة مغتفر، ولإلفهام منكر وال تبطل الصالة به

  .سبحانه اهللا كره وصحت صالته: ومن ناداه أحد فقال له
وال ينظر مصحفاً . حد ترك تلك اآلية وقرأ ما بعدها، فإن تعذرت عليه ركعومن وقف يف القراءة ومل يفتح عليه أ

  .بني يديه إال أن يكون يف الفاحتة فالبد من كماهلا مبصحف أو غريه



  .فإن ترك منها آية سجد قبل السالم، وإن كان أكثر بطلت صالته
  .لفتح أو يفسد املعىنومن فتح على غري إمامه بطلب صالته، وال يفتح على إمامه إال أن ينتظر ا

  .ومن جال فكره قليالً يف أمور الدنيا نقص ثوابه ومل تبطل صالته
  .ومن دفع املاشي بني يديه أو سجد على شق جبهته أو سجد على طية أو طيتني من عمامته فال شيء عليه

  .وال شيء يف غلبة القىء والقلس يف الصالة
  .قص الفريضةوسهو املأموم حيمله اإلمام إال أن يكون من ن

وإذا سها املأموم أو نعس أو زوحم عن الركوع وهو يف غري األوىل، فإن طمع يف إدراك اإلمام قبل رفعه من 
  .السجدة الثانية ركع وحلقه، وإن مل يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة يف موضعها بعد سالم إمامه

ركعة أخرى سجد أن طمع يف إدراك اإلمام قبل  وإن سها عن السجود أو زوحم أو نعس حىت قام اإلمام إىل
الركوع وإال تركه وتبع اإلمام وقضى ركعة أخرى أيضاً، وحيث قضى الركعة فال سجود عليه إال أن يكون شاكاً 

  .يف الركوع أو السجود
  .ومن جاءته حبة أو عقرب فقتلها فال شيء عليه إال أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع

ومن تكلم بني الشفع . هل هو يف الوتر أو يف ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السالم مث أوترومن شك 
  .والوتر ساهياً فال شيء عليه، وإن كان عامداً كره وال شيء عليه

أدرك واملسبوق إن أدرك مع اإلمام أقل من ركعة فال يسجد معه ال قبلياً وال بعدياً فإن سجد معه بطلب صالته وإن 
ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلب وأخر البعدي حىت يتم صالته فيسجد بعد سالمه، فإن سجد مع اإلمام 

  .عامداً بطلت صالته وإن كان ساهياً سجد بعد السالم
وإن سها املسبوق بعد سالم اإلمام فهو كاملصلى وحده وإذا ترتب على املسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من 

  .أجزأه القبلىجهة نفسه 

ومن نسى الركوع وتذكره يف السجود رجع قائماً، ويستحب له أن يعيد شيئاً من القراءة مث يركع ويسجد بعد 
  .السالم

ومن نسى سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه رجع جالساً وسجدها إال أن يكون قد جلس قبل القيام فال يعيد 
  .اجللوس

  .يسجد يف مجيع ذلك بعد السالمومن نسى سجدتني خر ساجداً ومل جيلس و
وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة اليت تليها متادى على صالته ومل يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة 

إن كان من األوليني وتذكر بعد عقد الثالثة وبعد السالم إن مل تكن من . يف موضعها بانياً وسجد قبل السالم
ومن سلم شاكاً يف كمال صالته . ذكر قبل عقد الثالثة ألن السورة واجللوس مل يفوتااألوليني أو كانت منهما وت

  .بطلت صالته

  .والسهو يف صالة القضاء كالسهو يف صالة األداء
الفاحتة والسورة والسر واجلهر، وزيادة ركعة ونسيان : والسهو يف النافلة كالسهو يف الفريضة إال يف ست مسائل

  .بعض األركان إن طال



فمن نسى الفاحتة يف النافلة وتذكر بعد الركوع متادى وسجد قبل السالم خبالف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة 
  .ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرنا يف تارك السجود

  .ومن نسى السورة أو اجلهر أو السر يف النافلة وتذكر بعد الركوع متادى وال سجود عليه خبالف الفريضة

قام إىل ثالثة يف النافلة فإن تذكر قبل عقد الركوع رجع وسجد بعد السالم، وإن عقد الثالثة متادى وزاد  ومن
  .الرابعة وسجد قبل السالم خبالف الفريضة فإنه يرجع مىت ما ذكر وجيد بعد السالم

الف الفريضة فإنه ومن نسى ركناً من النافلة كالركوع أو السجود ومل يتذكر حىت سلم وطال فال إعادة عليه خب
  .يعيدها أبداً

  .ومن قطع النافلة عامداً أو تكر منا ركعة أو سجدة عامداً أعادها أبدا
  .ومن تنهد يف صالته يف شيء عليه إال أن ينطق حبروف

  .وإذا سها اإلمام بنقص أو زيادة سبح به املأموم
لس يف األوىل أو يف الثالثة فقم وال جتلس وإذا قام إمامك من ركعتني فسبح به، فإن فارق األرض فاتبعه، وإن ج

معه، وإن سجد واحدة وترك الثانية فسبح به وال تقم معه إال أن ختاف عقد ركوعه فاتبعه وال جتلس بعد ذلك معه 
  .ال يف ثانية وال يف رابعة، فإذا سلم فزد ركعة أخرى بدالً من الركعة اليت ألغيتها بانياً وتسجد قبل السالم

  .اعة األفضل لكم أن تقدموا واحداً يتم بكمفإن كنتم مج
  .وإذا زاد اإلمام سجدة ثالثة فسبح به وال تسجد معه

فإن جلس األول وقام الثاين . وإذا قام اإلمام إىل خامسة تبعه من تيقن موجبها أو شك فيه وجلس من تيقن زيادهتا
  .بطلت صالته

  .ن صدقه كمل صالته وسجد بعد السالموإذا سلم اإلمام قبل كمال الصالة سبح به من خلفه، فإ
وإن شك يف خربه سأل عدلني وجاز هلما الكالم يف ذلك، وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك العدلني إال أن 

  .يكثر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليهم
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