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 ما حكم جلسة االستراحة؟ :السؤال
وقبل القیام إلى  تقع �عد الفراغ من الر�عة األولىالجلسة التي وهي -: جلسة االستراحة  الجواب

، اهذه سنة مطلقً  -وقبل القیام إلى الر�عة الرا�عة ، و�عد الفراغ من الر�عة الثالثةالر�عة الثانیة
 -رضي هللا عنه– في حدیث مالك بن الحو�رث -علیه الصالة والسالم-فعلها عن النبي  ثبتَ 

، وجاءت ]٦٢٥١[البخاري:  جاءت في �عض طرق حدیث المسيء اوأ�ًض  ،]٨٢٣[البخاري: 
علیه الصالة -في صفة صالة النبي  -رضي هللا عنه– أبي حمیدفي �عض طرق حدیث  اأ�ًض 

فقد  إذن، )التلخیص(�ما أشار إلى ذلك ابن القیم، وابن حجر في  ،]٧٣٠[أبو داود:  -والسالم
 ذ�ره ابن القیم �ماحدیث مالك بن الحو�رث  ن�ذا أمكن الجواب عو  ،جاءت من أكثر من طر�ق

حدیث المسيء في �تاب ، فإن -من المناقشة مع ابن القیم في هذه المسألة امع أن لي شیئً -
لم یرد بها نص  )جلسة االستراحةـ(التسمیة بو على جلسة االستراحة، فیه االستئذان منصوص 

، وهي في الحقیقة لیست )جلسة استراحة(صحیح، إنما هي جلسة سماها �عض أهل العلم 
فعلها حینما  -علیه الصالة والسالم-ولذا من �قول: إن النبي  ،استراحة، و�نما هي ز�ادة تكلیف

ن، نقول: إن اإلنسان إذا ثَ أو بَ  ،ُقللما ثَ احتاج إلیها، وفي �عض الروا�ات:  ن ل أو بَ قُ دَّ تكون دَّ
ولذلك نرى �بار السن أو أصحاب األجسام البدینة  لى تر�ها أشد من حاجته إلى فعلها؛حاجته إ

زم أو ما أشبه ذلك، األسهل علیهم أن �قوموا من السجود یالثقیلة، أو َمن بهم أمراض رومات
سة، فالقول �أنها هم و�جلسوا هذه الجلتلیها، و�شق علیهم أن یثنوا ر�بَ  مباشرًة إلى الر�عة التي

: الحاجة تدعو إلى أقول فیه فر�طها �الحاجة ،صحیح، و�نما هي ز�ادة تكلیفاستراحة لیس �
 وَمن َوَصفَ  -علیه الصالة والسالم-من فعله  تر�ها أكثر من أن تدعو إلى فعلها، وما دام ثبتْت 

جاءت في �عض طرق حدیث أبي حمید،  ، حیثذ�رهاأبي حمید و �مالك بن الحو�رث  صالته
في  )التلخیص الحبیر(، وأشار إلى ذلك ابن حجر في )زاد المعاد(وأشار إلى ذلك ابن القیم في 

هي في �عض طرق حدیث المسيء، ف ا، وجاءت أ�ًض -لیه الصالة والسالمع-صفة صالة النبي 
في قبول مثل  امع أن عندي ترددً -الجواب عن حدیث مالك بن الحو�رث �ذا أمكن ، و اسنة مطلقً 

في إساءته في  تيَ جاب عن حدیث المسيء؛ ألن المسيء ما أُ فإنه ال �مكن أن �ُ  -هذا الجواب
فال �مكن الجواب عنه، نعم في ثبوتها  ،ندَّ ل أو بَ قُ ال �قال: إنه ثَ فبل سرعته، صالته إال من قِ 

 في �تاب االستئذان. )صحیح البخاري (ل العلم، مع أنها في �عض المناقشة لبعض أه
الحاجة تدعو إلى تر�ها أكثر من أن تدعو  ، أقول:فعل عند الحاجة إلیهاأنها إنما تُ � القولو 

إنما سّماها الفقهاء الذین ال یرونها،  ،ها جلسة استراحة لم یرد بها نص شرعيإلى فعلها، وتسمیتُ 



ها مدتُ  تإنما فعلها لّما احتاج إلیها فهو یرتاح بها، ولیس  -الصال والسالمعلیه – و�رون أن النبي
 ز�ادة َعَناء وتكلیف. -كما ذ�رنا-و�نما هي  ،تیح الراحة للمصليمما یُ 

وفیه ما  ،فعل إال عند الحاجةأنها ال تُ  یرون  قول الشافعیة، وغیرهم هوعلى �ل حال هذا و 
 ذ�رنا.
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