السهو يف اللغة:
سها عن الشيء سهوا ذهل وغفل قلبه عنه إىل غريه فال يتذكره ،ويف النهاية :السهو يف الشيء
تركه من غري علم
املراد بسجود السهو:

سجـود السهـو :عبارة عن سجدتني يسجدمها املصلي جلرب اخللل احلاصل يف صالته من أجل
السهو.
أسباب سجود السهو:

/1الزايدة.
 /2والنقص.
 /3والشك.
والتطوع لغة :فعل الطاعة
وشرعا :طاعة غري واجبة
تربعا من غري أن يؤمر به حتما وتنفل فعل النافلة والنفل والنافلة
فسمي تطوعا ألن فاعله يفعله ً
الزايدة ،وبرادفة السنة ،واملندوب واملستحب واملرغب فيه ،وقال بعضهم :التطوع ما مل يثبت فيه
نص خبصوصه ،والسنة ما واظب عليه النيب صلى هللا عليه وسلم واملستحب ما مل يواظب عليه،
ولكنه فعله.
وقت صالة الكسوف :من ابتداء كسوف الشمس أو القمر ،إىل جتليه لقوله صلى هللا عليه

وسلم «إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا ،حىت ينجلي» رواه مسلم .أي ال تقضي صالة الكسوف
بعد التجلي(أي ذهاب الكسوف) ،كما ال تقضي صالة االستسقاء وحتية مسجد لفوات حملها،
لقوله :إذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة ،فجعله غاية هلا ،فإن جتلى قبل أن يعلموا به مل يصل له
وفاقا ،وألن املقصود منها زوال العارض ،وعود النعمة بنورمها وقد حصل.
#وال يشرع هلا خطبة ،ألنه عليه الصالة والسالم أمر هبا دون اخلطبة
(#فإن جتلى الكسوف فيها) أي الصالة (أمتها خفيفة) ( )3لقوله عليه السالم «فصلوا وادعوا،

حىت ينكشف ما بكم» متفق عليه من حديث ابن مسعود
هل تدرك الركعة ابلركوع الثاين يف الكسوف؟
اجلواب :ال تدرك به الركعة ،وإمنا تدرك الركعة ابلركوع األول ،فعلى هذا لو دخل مسبو م
ا ِإلمام بعد أن رف رأسه من الركوع األول فإن هذه الركعة تعترب قد فاتته فيقضيها.
وقال بعض العلماء :إنه يعتد هبا؛ ألهنا ركوع.
وفصل آخرون فقالوا :يعتد هبا إن أتى اإلمام بثالث ركوعات؛ ألنه إذا أدرك الركوع الثاين وهي
ثالث ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها.
والقول الصحيح األول ،ألن الركوع األول هو الركن.
مايدركه املسبوق هل هو أول صالته أو آخرها؟

الصحيح من أقوال أهل العلم أن ما يدركه املسبو م اإلمام هو أول صالته  ،وما أييت به منفردا
هو آخر صالته  ،وهو مذهب الشافعي رمحه هللا  ،ورواية عن أمحد رمحه هللا  ،وينظر " :اجملموع"
للنووي (. )420/4
واحلجة يف ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم ( :إِ َذا ََِس ْعتُ ْم ِْ
الص َالةِ َو َعلَْي ُك ْم
اإلقَ َامةَ فَ ْام ُشوا إِ َىل َّ
ِاب َّ ِ ِ
صلُّوا َ ،وَما فَاتَ ُك ْم فَأَِمتُّوا) رواه البخاري ()636
لسكينَة َوالْ َوقَا ِر َ ،وَال تُ ْس ِرعُوا  ،فَ َما أ َْد َرْكتُ ْم فَ َ
ومسلم ( . )602ومعىن أمتوا  :أكملوا  .كما يف "فتح الباري" ( ، )118/ 2وهذا معناه أن ما
أدركه املسبو م اإلمام هو أول صالته .
وال فر يف ذلك بني الصلوات املكتوابت أو صالة العيد أو االستسقاء أو غريها  ،فلو أدرك
املأموم ركعة من العيد  ،كانت هي األوىل يف حقه  ،مث يقوم بعد سالم اإلمام فيأيت ابلركعة الثانية
 ،فيكرب يف أوهلا مخس تكبريات ؛ ألهنا الركعة الثانية يف حقه .
وإذا أدرك ركعة من االستسقاء  ،قام كذلك فأتى بركعة يكرب يف أوهلا مخس تكبريات ؛ ألهنا
الركعة الثانية يف حقه .

وإذا أدرك السجود من الركعة الثانية أو أدرك التشهد األخري  ،قام فأتى بركعتني يكرب يف األوىل
سبعاً أو ستاً بعد تكبرية اإلحرام  ،ويكرب يف الثانية مخساً غري تكبرية القيام .
هل تقضى صالة االستسقاء؟

إذا مل يدركوا صالة االستسقاء فقد فاتت ،ولكنهم إذا جاءوا واإلمام خيطب يصلون ركعتني حتية
املسجد مث جيلسون الستماع اخلطبة والتأمني على دعاء اإلمام.
السائل :أم يصلون مجاعة؟
الشيخ :ال يصلوهنا مجاعة؛ ألهنا فاتت" انتهى .
فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا .
أحكام التعزية:
املراد هبا:
التعزية  :هي تسلية املصاب وتقويته على ما أصابه .
واملصاب هو  :كل من أصيب مبصيبة سواء كانت يف فقد حبيب  ،أو قريب  ،أو مال  ،فيعزى
ابمليت كل مصاب به سواء كان من أهله أو أصدقائه أو جريانه .
ِ
كف حلزنه .
والتعزية تكون مبا فيه تسليَة للمصاب  ،و ٌ

ودليل مشروعيتها:

أفضل ما يُعزى به  ،هو ما ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا جاءه رسول إحدى بناته تدعوه
إىل ابنها يف املوت  ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم  ( :ارج فأخربها أن هلل ما أخذ  ،وله ما
أعطى  ،وكل شيء عنده أبجل مسمى  ،فمرها فلتصرب ولتحتسب ) روا ه البخاري ()1204

حكم التعزية ،ووقتها:

صغريا ،قبل الدفن وبعده ،ملا روى ابن ماجه وإسناده
وتسن تعزية املسلم املصاب ابمليت ولو ً
مرفوعا «ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة ،إال كساه هللا من حلل
ثقات ،عن عمرو بن حزم ً
الكرامة يوم القيامة»
حكم صنع الطعام ألهل امليت:

ويسن أن يصلح ألَهل امليت طعام ،يبعث به إليهم ثالثة أايم ( )1لقوله عليه السالم «اصنعوا
طعاما ،فقد جاءهم ما يشغلهم»
آلل جعفر ً
(ويكره هلم) أَي ألَهل امليت (فعله) أي فعل الطعام (للناس) ( )1ملا روى أَمحد عن جرير قال:
كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت ،وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة .وإسناده ثقات.
تعريف النعي:
هو اإلعالن عن وفاة امليت على وجه خمصوص.

النعي اجلائز واملمنوع:

النعي ال خيلو من حالتني:
احلالة األوىل :أن يكون فيه جزع وتسخط ومشاهبة نعي اجلاهلية ابلصياح وذكر املفاخر واملآثر
وحنوها من املخالفات الشرعية ،كما يكتب بعضهم اآلايت ،أو اجلزم ابملغفرة كعبارة (املغفور له
أو املرحوم) فهذا حمرم عند اجلمي لألدلة على حترمي النعي كقوله صلى هللا عليه وسلم« :ليس منا
من لطم اخلدود ،وشق اجليوب ،ودعا بدعوى اجلاهلية» ( )2وفيهما أنه صلى هللا عليه وسلم:
برئ من الصالقة واحلالقة والشاقة .والصالقة اليت ترف صوهتا عند املصيبة (. )3
احلالة الثانية :إن يكون إعالما جمرداً ليس فيه تفج على امليت وال جزع وال تسخط والمشاهبة

نعي اجلاهلية وهذا ال خيرج عن نوعني:

األول :أن يكون عرب الوسائل اليت هلا طاب اخلصوصية كاهلاتف ورسائل اجلوال والربيد فالذي
يظهر أن مثل هذا إن كان ألجل الصالة على امليت أو الدعاء له أو تعزية املصاب فهو مستحب
ألن ذلك وسيلة لتلك الصاحلات والوسائل هلا أحكام الغاايت ومااليتم الصاحل إال به فهو صاحل.

الثاين :أن يكون ابلوسائل اليت هلا خاصية االنتشار والذيوع كالصحف واجملالت واملواق
اإللكرتونية فهذا وقع فيها اخلالف على قولني عند الباحثني:
القول األول :اجلواز

واستدلوا :أبن هذا النوع من النعي ليس فيه عمل حمرم وال تشبه بنعي اجلاهلية ،وفيه مقصد
صحيح من تكثري املصلني أو الدعاء للميت أو إبراء ذمته وحنو ذلك بل هو قد يكون مستحب
ملا فيه من األجر واخلري.

القول الثاين :التحرمي واستدلوا أبدلة منها :أن هذا مشاهبة لنعي اجلاهلية إذ كانوا يبعثون من

ينادي يف الطرقات بنعي امليت ،وهذه الوسائل تبلغ مامل يبلغه نعي اجلاهلية من اإلعالن واالنتشار
فالنهي آكد.
الراجح :أن الصفة املؤثرة يف النعي اليت جتعله من نعي اجلاهلية هي التسخط والتفج على امليت

فإذا كان النعي يف هذه الوسائل خال من التسخط والتفج على امليت فليس فيه شبه بنعي
اجلاهلية وهللا أعلم.

