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 تعريف الشرط:-

 ن:اركط واألوالشرالفرق بني -

 األركان توافق الشروط يف أن الصالة ال تصح إال بها ، 

 ولكن ختالفها فيما يلي :

 األركان الشروط م

 يف صلب الصالة قبل الصالة 1

من أول  جيب استصحاب كل الشروط 2

 الصالة إىل آخرها

يتنقل املصلي بني األركان ، فالركن 

 غريه .ركن ينقضي ويأتي 

 ترتكب منها ماهية الصالة منها ماهية الصالةترتكب ال  3

بعضها يسقط بالسهو واجلهل واخلطأ  4

 كإزالة النجاسة واستقبال القبلة

ال يسقط شيء من األركان ال سهوًا 

 وال عمدًا وال جهاًل

 ]إمجااًل[ : هي تسعة . تعداد شروط الصالة-

 ]رقمها يف كتابك[ تفصيل الشروط وأحكام كل شرط منها : 

الشرط األول: اإلسالم . 

الشرط الثاني: العقل . 

الشرط الثالث: التمييز . 
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 : 1]دخول [ الوقتالشرط الرابع: 

 : دخول الوقتالدليل على اشرتاط -

أي مفروًضا   ُمْؤِمِننَي ِكَتاًبا مَّْوُقوًتاـِْإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى ال  قول اهلل تعاىل:( 1 

 . يف األوقات

َأِقِم الصَّاَلَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ   قوله سبحانه:( 2

 .2ية دخل فيها أوقات الصلوات اخلمسوهذه اآل،   ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا

يف  : ومن أمجعها حديث جربيل ملا صلى بالنيب  ( وكذا دل عليها سنة النيب 3

، وحديث  3 يومني وعلمه يف اليوم األول أول وقت الصالة ، ويف اليوم الثاني آخره

 ونصه :]يف صحيح مسلم[ عبد اهلل بن عمرو 

                                                           
لعذر صحت ، ولغري عذر معنى كون الوقت شرطًا لصحة الصالة أنها ال تصح قبله ، وأما من أخرها فإن كان  1

يف صحتها خالف . لذلك فاألدق أن يقال : )دخول الوقت( ، ألننا لو قلنا : )الوقت( لزم أال تصح قبله وال بعده ، 

 ومعلوم أنها تصح بعد الوقت لعذر .
زواهلا عن كبد السماء إىل جهة الغرب، وهو بداية دخول وقت صالة الظهر،   ِلُدُلوِك الشَّْمِس  فقوله تعاىل: 2

أي: بداية ظلمة الليل، وقيل: غروب الشمس. وأخذ منه دخول  ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل ويدخل يف ذلك العصر، وقوله:

ية إشارة مجملة إىل أوقات يعين صالة الفجر، ففي هذه اآل  َوُقْرآَن اْلَفْجِر  وقت: صالة املغرب وصالة العشاء،

 . الصلوات اخلمس
 الظُّْهَر ِبَي َفَصلَّى،  َمرََّتْيِن اْلَبْيِت ِعْنَد السََّلام َعَلْيِه ِجْبِريُل َأمَِّني:   اللَِّه َرُسوُل َقاَل:  َقاَل َعبَّاٍس اْبِن َعْنونصه :  3

 َأْفَطَر ِحنَي اْلَمْغِرَب ِبَي َوَصلَّى،  ِمْثَلُه ِظلُُّه َكاَن ِحنَي اْلَعْصَر ِبَي َوَصلَّى،  الشَِّراِك َقْدَر َوَكاَنْت الشَّْمُس َزاَلْت ِحنَي

 َفَلمَّا،  الصَّاِئِم َعَلى َوالشََّراُب الطََّعاُم َحُرَم ِحنَي اْلَفْجَر ِبَي َوَصلَّى،  الشََّفُق َغاَب ِحنَي اْلِعَشاَء ِبَي َوَصلَّى،  الصَّاِئُم

 ِحنَي اْلَمْغِرَب ِبَي َوَصلَّى،  ِمْثَلْيِه ِظلُُّه َكاَن ِحنَي اْلَعْصَر ِبي َوَصلَّى ، ِمْثَلُه ِظلُُّه َكاَن ِحنَي الظُّْهَر ِبَي َصلَّى اْلَغُد َكاَن

 َوْقُت َهَذا ُمَحمَُّد َيا:  َفَقاَل ِإَليَّ اْلَتَفَت ُثمَّ َفَأْسَفَر اْلَفْجَر ِبَي َوَصلَّى،  اللَّْيِل ُثُلِث ِإَلى اْلِعَشاَء ِبَي َوَصلَّى،  الصَّاِئُم َأْفَطَر

 . اْلَوْقَتْيِن َهَذْيِن َبْيَن َما َواْلَوْقُت،  َقْبِلَك ِمْن اْلَأْنِبَياِء

 أخرجه أبو داود والرتمذي وصححه ، وكذا صححه ابن عبد الرب وابن العربي .
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، ِإَذا َزاَلْت الشَّْمُس َوَكاَن ِظلُّ الرَُّجِل َكُطوِلِه َما َلْم َيْحُضْر اْلَعْصُر  َوْقُت الظُّْهِر)

َوَوْقُت ، َما َلْم َيِغْب الشََّفُق  َوَوْقُت َصَلاِة اْلَمْغِرِب، َفرَّ الشَّْمُس َما َلْم َتْص َوَوْقُت اْلَعْصِر

ِمْن ُطُلوِع اْلَفْجِر َما َلْم  َوَوْقُت َصَلاِة الصُّْبِح، ِإَلى ِنْصِف اللَّْيِل اْلَأْوَسِط  َصَلاِة اْلِعَشاِء

َقْرَنْي ْك َعْن الصََّلاِة َفِإنََّها َتْطُلُع َبْيَن َفِإَذا َطَلَعْت الشَّْمُس َفَأْمِس، َتْطُلْع الشَّْمُس 

  .( َشْيَطاٍن

 حكم صالة من صلى قبل دخول الوقت :-

فال خيلو من ال تصح الصالة قبل دخول وقتها باإلمجاع ، فإن صلى قبل الوقت 

 حالني:

 صالته باطلة وال يسلم من اإلثم .ف: ن متعمدًا يكو [ أن1

أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصالته نفل ، ولكن  يظن[ أال يتعمد ذلك كأن 2

 عليه اإلعادة ألن من شروط الصالة الوقت.

 حكم من أخر الصالة عن وقتها :-

تصح إال قضاء. فإن كان معذورًا فإنها تصح بالنص  عن وقتها فالأخرها  من

 واإلمجاع . أما النص فقوله تعاىل : )وأقم الصالة لذكري( كما استشهد النيب 

 أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ثم تال هذه اآلية(.من نام عن صالة )بها يف حديث : 

: لآلية . :الطهارة من احلدث  الشرط اخلامس 

: الطهارة من النجس  الشرط السادس. 
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  الظهر:صالة وقت  *

 حتديد وقت ابتدائها وانتهائها ، ودليله . -

  معرفة الزوال :كيفية -

هذا هو ، فعالمة الزوال بالساعة فيقسم ما بني طلوع الشمس وغروبها نصفني وأما 

 الزوال .

 أفضل وقت لصالة الظهر :-

 إال ما استثين :تعجيلها األفضل يف الصلوات كلها : 

 العشاء إن تيسر ملن يصليها تأخريها .-2 .الظهر يف شدة احلر-1 

: أي سألت رسول اهلل  قال:  اهلل بن مسعود  عبدحديث ودليل هذا األصل : 

 وللهدي العام من صالة النيب  ،(1)األعمال أفضل؟ قال: ))الصالة يف أول وقتها((

ولألدلة العامة على فضل املسابقة ، وألنه أسرع يف إبراء الذمة يف أول الوقت ، 

 واملبادرة .

                                                           

والرتمذي بنحوه، يف كتاب الصالة، باب ما جاء يف  ، ( أخرجه احلاكم واللفظ له، وصححه ووافقه الذهيب1)

أيُّ العمل أحب إىل  وحسنه، وأصله متفق عليه: ولفظه: سألت النيب  173، 171الوقت األول من الفضل، برقم 

 اهلل؟ قال: ))الصالة على وقتها((..احلديث .
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تى أخرها ح ..، وفعله فإنه  لقوله ، 1ويسن اإلبراد بصالة الظهر يف وقت احلر

 . ]مجع َتل[رأى الصحابة يفء التلول 

عدم استثناء صورة الغيم ، ملخالفته لعموم : الصواب قول املؤلف : "أو مع غيم .." . و

 وألنه قد حتصل غيوم وال حيصل مطر .، األدلة 

 وقت العصر:*

 : وقتانلصالة العصر  :وآخرهوقت العصر  أول-

ذكر املؤلف : "إىل أن يصري ظل كل شيء مثليه" حلديث  االختيار : وقت-1

 جربيل يف صالته يف اليوم الثاني .

ما: ضي اهلل عنهحلديث عبد اهلل بن عمرو رالشمس .  باصفراروالراجح : أن يضبط 

. وأما حديث جربيل فيحمل على أنه ليس  ))ووقت العصر ما مل تصفرَّ الشمس((

بني كون الظل مثليه واصفرار على سبيل التحديد وإمنا على سبيل املقاربة ، و

 الشمس تقارب ، وإن كان خيتلف صيفًا وشتاء .

أن  ؛ حلديث أبي هريرة ها الشمس إىل غروب وهو من اصفرار الضرورة. وقت-2

قال: ))من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك  رسول اهلل 

 . (2)العصر((

                                                           
ت احلر،سفًرا وحضًرا،لكن لو اعتاد :))السنة تأخري صالة الظهر يف وق –رمحه اهلل  –ابن باز يقول الشيخ  1

 الناس التبكري للمشقة عليهم بكر بالصالة؛ ألن التأخري يشق عليهم((

، ومسلم، كتاب املساجد، 975( متفق عليه: البخاري، كتاب املواقيت، باب من أدرك من الفجر ركعة،برقم 2)

 .717باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة، برقم 
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 فإن صالها يف وقت الضرورة فال خيلو:يجب أن تقدم الصالة قبل االصفرار؛ ف

: -عليه الصالة والسالم  –فقد أدرك الوقت مع اإلثم؛ لقوله : إذا كان متعمًدا [ 1

ذا كانت بني قرني شيطان قام ))تلك صالة املنافق جيلس يرقب الشمس حتى إ

 . (1)وحلديث عبد اهلل بن عمرو فنقرها أربًعا ال يذكر اهلل فيها إال قلياًل((

ناسًيا أو نائًما فقد أدركها يف الوقت وصالها معذورًا كأن يكون ن وكي [ أن2

، وكذا لو طهرت حائض أو شق على اإلنسان صالتها يف وقت االختيار  أداًء

 .ومن يسعف مريضًا وحنو ذلك كمريض

 أفضل وقت لصالة العصر :-

يصلي العصر والشمس مرتفعة حية  ما روى أنس )كان رسول اهلل يدل عليه : 

 ]متفق عليه[ فيذهب الذاهب إىل العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة(

 :وقت املغرب*

 أول وقت املغرب وآخره :-

 :2ذلكأفضل وقت لصالة املغرب ، وما يستثنى من -

أنه ))جاءه  يل للنيب ربإمامة ج حديثيف أول الوقت؛  صالتها ويدل على أفضلية

املغرب فقال: قم فصلِّه فصلى املغرب حني وجبت الشمس(( ثم جاءه يف اليوم الثاني 

                                                           

 .722سلم،كتاب املساجد ومواضع الصالة،باب استحباب التبكري بالعصر،برقم م( 1)
 ذكر املؤلف مما يستثنى : صالة املغرب مبزدلفة فالسنة فيها تأخريها إىل أن يصل احلاج إليها لفعل النيب  2

كان يقول : "الصالة أمامك" ، إال من وصلها مبكرًا يف وقت  كما يف حديث جابر ، وحديث أسامة أن النيب 

 املغرب فيصليها أول وصوله .  
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قال: ))كنا نصلي  وحلديث رافع بن خديج  ، املغرب وقًتا واحًدا مل يزل عنه

 . (1)فينصرف أحدنا وإنه لُيبصُر مواقع نبله(( املغرب مع النيب 

 :وقت العشاء*

 وآخره : 2أول وقت العشاء -

 اختلف أهل العلم يف آخر وقت العشاء على قولني:

 وهو قول مجهور الفقهاء. القول األول ]ما ذكره املؤلف[ : طلوع الفجر الثاني .

 . ابن حزموهو قول  وقت العشاء ينتهي مبنتصف الليل.أن القول الثاني : 

ضي اهلل حلديث عبد اهلل بن عمرو ر، واختاره ابن عثيمني والراجح : القول الثاني 

وحلديث إمامة جربيل للنيب ،  نصف الليل األوسط(( ىلما: ))ووقت صالة العشاء إعنه

  أنه: ))جاءه العشاء فقال: قم فصلِّه فصلى العشاء حني غاب الشفق(( ثم يف اليوم

 .(3)الثاني: ))جاءه حني ذهب نصف الليل فصلى العشاء((

                                                           

، ومسلم، باب بيان أّن أّول وقت املغرب 995( متفق عليه: البخاري، كتاب الصالة، باب وقت املغرب، برقم 1)

 .737عند غروب الشمس، برقم 
تنبيه يلحظ يف تقويم أم القرى أن دخول وقت العشاء ربط مبصاحل الناس وليس بغياب الشفق لذلك جتده يف كل  2

السنة جيعل بني غروب الشمس وبدء العشاء مقدار ساعة ونصف ، ويف رمضان مقدار ساعتني ، مع أن الشفق قد 

 تقاويم األخرى . يغيب بعد ساعة ومخس دقائق يف بعض أيام السنة ، وكما تشهد بذلك ال

 ، وتقدم خترجيه.913برقم  ،، والنسائي191برقم  ،، والرتمذي3/331 ،( أمحد3)
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: وهو  - من آخر وقت الضرورة إىل طلوع الفجر-وأما ما استدل به اجلمهور 

قال: ))َأَما إنه ليس يف النوم تفريط، إمنا التفريط  عن النيب    حديث أبي قتادة

 .(1)(( على من مل يصلِّ الصالة حتى جييء وقت الصالة األخرى

فيجاب عنه : أن هذا احلديث مل يسق لبيان أوقات الصالة ، وأنه خمصوص 

باإلمجاع يف صالة الفجر فال ميتد وقتها إىل صالة الظهر ، فكذا العشاء ، ويقوي 

 بت يف حديث عبد اهلل بن عمرو ، وحديث جربيل .هذا ما ث

 وقت العشاء االختياري ، ووقت الضرورة :-

 أفضل وقت لصالة العشاء :-

إذا مل يكن مشقة، فإذا كانوا مجاعة يف  فضل يف وقت صالة العشاء التأخرياأل

مل فتأخري صالة العشاء أفضل، إذا رأوا ذلك ما ، واملرأة : سفر، أو بادية، أو قرية 

ذات ليلة حتى ذهب  ا قالت: أعتم النيب ضي اهلل عنهعلى أحد، فعن عائشة ر يشّق

ثم خرج فصلى فقال: ))إنه لوقُتها لوال أن أشق  ،عاّمُة الليل، وحتى نام أهل املسجد

على أميت((
(2)

 ، فعن جابر 3واأليسر على صحابته يراعي األخف  وقد كان  .

  .(4)وا أّخر((ؤل، وإذا رآهم أبطقال: ))والعشاء أحياًنا وأحياًنا، إذا رآهم اجتمعوا عجَّ

                                                           

 .311( مسلم، كتاب املساجد، باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم 1)

 .736( مسلم، كتاب املساجد، باب وقت العشاء وتأخريها، برقم 2)
 بوقت الناس أعلم أنا:  قال بشري بن النعمان يف وقت صالة العشاء : ما دل عليه حديث كان أكثر هدي النيب  3

ه صححوهو بنحو ساعتني من غروب الشمس ، و . لثالثة القمر لسقوط يصليها  اهلل رسول كان الصالة هذه

 وصحيح الرتمذي . ( 449)  داود أبي صحيح ،(  713)  املشكاة كما يف ، األلباني

 .عليه: البخاري ، ومسلم( متفق 4)
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 :1 حكم السهر-

 وقت الفجر:*

 أول وقت الفجر وآخره :-

 :2عالمات الفجر الصادق ، والفرق بينه وبني الكاذب -

 الفجر الثاني )الصادق( الفجر األول )الكاذب(

 معرتض من الشمال إىل اجلنوب املغربممتد طواًل من املشرق إىل 

 متصل باألفق ، ليس بينهما ظلمة بينه وبني األفق ظلمة

 يزدادا نوره أنه يظلم

 

                                                           
كما قال املؤلف : مكروه ، ويستثنى من ذلك : من كان يف مصلحة دينية أو دنيوية ملحة ، وأمن عدم فوات  1

( .  صحيح حسن) أخرجه الرتمذي ، وقال األلباني : [ .  مسافر أو ملصل إال مسر ال] الفجر ، ويدل عليه حديث : 

 اهلل عبد وعن.  حسن وإسناده. ( عروس أو مسافر أو مصل لثالثة إال مسر ال):  بلفظ مرفوعا عائشة عن شاهد وله

 بن عمر عنو. ]السلسلة الصحيحة[. زجرنا يعين.  العشاء بعد السمر  اهلل رسول لنا جدب:  قال مسعود بن

. الرتمذي . ويف حديث معهما وأنا املسلمني أمر من األمر يف بكر أبي مع يسمر  اهلل رسول كان قال اخلطاب

حتدث مع أهله ساعة .  فإذا كان اإلنسان يف قيام ليل أو طلب علم أو  : أنه  ابن عباس يف مبيته عن النيب 

مصلحة دعوية أو تربوية فهو على خري بشرط أن ال يفعل سنة ويفوت فريضة وهي صالة الفجر مع وقتها مع 

املباحات حتى عند بعض األخيار ورمبا تفوتهم الفجر فضاًل على  اجلماعة ، ولألسف أنه قد عم السهر على فضول

 أنه يضعف نشاطهم يف البكور ، فينبغي أن حيزم العبد املؤمن يف هذا.
 ال و طوال يذهب الكاذب هو و ، السرحان ذنب:  له يقال فجر ، فجران الفجر" ومما ورد يف ذلك حديث :  2

 : 6/  9"  الصحيحة السلسلة"  يف األلباني قال " . طوال يذهب ال و عرضا يذهب اآلخر الفجر و ، عرضا يذهب

ويقع الكاذب قبل الفجر الصادق بنحو عشرين دقيقة ، تزيد وتنقص وهو صحيح.  ( 151/  1)  احلاكم أخرجه

 باختالف فصول السنة ، ومعلوم أن األحكام ترتتب على وجود الفجر الصادق ال الكاذب 
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–ينبغي االحتياط يف صالة الفجر ، فبعض التقاويم اليت يعتمد عليها الناس  تنبيه :-

تدخل صالة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق ، وقد شهد بذلك مجع من  –كتقويم أم القرى 

العلماء واملشايخ ممن حصل له مراقبة الفجر ، فينبغي االحتياط يف صالة الفجر أن ال تصلى 

دقيقة  21وكذا النساء يف البيوت إال بعد مرور ، -وخصوصًا : يف رمضان–يف املساجد 

 .  1ليحصل اليقني بدخول الفجر 

  ل وقت لصالة الفجر :أفض-

ففي لكن بشرط التأكد من دخول الوقت ،  -أي يف ظلمة–بغلس األفضل أن تصلى 

: ))وكان ينفتل من صالة الغداة حني يعرف الرجل جليسه، حديث أبي برزة األسلمي 

يصلِّيها  : ))والصبح كان النيب . ويف حديث جابر (2)ويقرأ بالستني إىل املائة((

: ))أصبحوا الذي قال فيه: قال رسول اهلل  أما حديث رافع بن خديج  و . (3)بغلس((

بالصبح فإنه أعظم ألجوركم، أو أعظم لألجر((. ولفظ الرتمذي: ))أسفروا بالفجر فإنه 

وإسحاق أن معنى  وأمحد، عن الشافعي، –رمحه اهلل  –الرتمذي  ونقل .(4)أعظم لألجر((

 .(9)اإلسفار أن يتضح الفجر فال يشك فيه((

 
                                                           

وقد قام مجاعة من العلماء والباحثني يف اململكة العربية السعودية والشام ومصر والسودان بتحري وقت الفجر  1

الصادق ، وتبني هلم خطأ كثري من التقاويم املعتمدة ومنهم الشيخ حممد ابن عثيمني واأللباني ود.سعد اخلثالن 

جر الكاذب  ومن التقاويم اليت يغلب على الظن والشيخ د. يوسف األمحد وغريهم ، ورمبا أنها بنيت على الف

وإذا حصل شك يف التقويم فإن –.   2/46(، املمتع 9/92ضبطها للفجر: تقويم )أسنا(. ينظر : السلسلة الصحيحة )

 االحتياط يف الصوم أن يعمل باملبكر ، ويف الصالة يعمل باملتأخر حتى نصلي بيقني . 

 وتقدم خترجيه. 747ومسلم، برقم  ،947( متفق عليه: البخاري، برقم 2)

 ، وتقدم خترجيه.747، ومسلم، برقم: 971برقم  ،( متفق عليه: البخاري3)

 ( أبو داود، والرتمذي، وصححه الرتمذي.4)

 ومن أحسن األجوبة كذلك : أنه يطيل قراءته فيبدأ بغلس وينتهي مع اإلسفار . .1/251( الرتمذي، 9)
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  احلاالت اليت يشرع فيها تأخري الصالة عن أول وقتها :-

: الفضل املتعلق بذات العبادة أوىل باملراعاة -اليت ذكرها املؤلف للحاالت–قاعدة 

 . 1املتعلق بزمانها ومكانها الفضل من 

 

 مب يدرك وقت الصالة؟-

 -وهذا قوهلم يف مجيع اإلدراكات-ذكر املؤلف قول املذهب ، 

؛ -وكذا يف اإلدراكات كلها–بإدراك ركعة أن إدراك الوقت حيصل: والراجح 

قال: ))من أدرك من الصبح ركعة قبل أن  أن رسول اهلل   حلديث أبي هريرة

تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 

 . (2)فقد أدرك العصر((

رمحه اهلل : " والقول الثاني : أنها ال ُتدرك الصَّالة إال بإدراك  قال الشيخ ابن عثيمني

ركعة ؛ لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم : ) َمْن أدرك ركعًة من الصَّالة فقد أدرَك 

الصَّالَة ( ، وهذا القول هو الصَّحيح ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ؛ ألن احلديث 

) َمْن أدرك ركعًة فقد أدرك ... ( ، مفهومه : من أدرك  ظاهر فيه ، فهو مجلة شرطيَّة

دون ركعة فإنه مل ُيدرْك ... ، وَيْنَبين على هذا أيضًا إدراكات أخرى مثل إدراك 
                                                           

تحصيل اخلشوع . )زمانها( كصالتها يف أول وقتها . فالتقديم أفضل إال ملصلحة )ذاتها ( كتعلم الفاحتة ، وك 1

راجحة . مثل املتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء ، واملنفرد يؤخر ليصلي آخر الوقت مع مجاعة ، وكذا من 

ً  فيصلي خبشوع بعد . مسألة : هل األفضل مراعاة تأخري الصالة إىل آخر الوقت  الظهر يف –كان حاقنا

فيصلي منفردًا أو الصالة مع اجلماعة؟ فاجلواب: ال مفاضلة يف ذلك ، ألن صالة اجلماعة واجبة ، وال -والعشاء

 مقارنة بني مستحب وواجب.

 ، وتقدم خترجيه.717برقم  ،، ومسلم975( متفق عليه: البخاري برقم 2)
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 اجلماعة : هل ُتدرك اجلماعة بركعة ، أو ُتدرك بتكبرية اإلحرام ؟

بركعة باالتفاق ، والصَّحيح : أنها ال ُتدرك إال بركعة ، كما أن اجلمعة ال تدرك إال 

  . 1فكذلك اجلماعة ال تدرك إال بركعة " 

:الوقت بواحد من ثالثة أمور: حيصل العلم ب وسائل العلم بالوقت وأحكامها 

ئل اليت جعلت عالمات لدخول الوقت . وقد املشاهدة للدالاليقني ، وذلك ب (1

 وجدت الساعات والتقاويم اليت يعلم اإلنسان بها دخول الوقت .

 .]أي مل ير العالمة بل قدر ذلك[غلبة ظنه باجتهاده  (2

 وقد فصل املؤلف أحكامها.. خرب الثقة الذي غلب على الظن صدقه . (3

لوا يعملون ويدخل يف ذلك : أخذ اإلنسان بأذان املؤذنني فإن الناس ال زا

 وقت الصالة . بذلك ويعتربونه يف دخول

من أحكام االجتهاد يف الوقت : 

 [:وأحكامها املؤلف صلى باجتهاد من أربع حاالت ]ذكرن ال خيلو حال م

  له أنه صلى قبل الوقت :يتبني أن-1

  له أنه صلى يف الوقت :يتبني أن-2

 أن يتبني له أنه صلى بعد خروج الوقت : -3

 مل يتبني له شيء .-4

  لعلم بالوقت :أحوال األعمى يف ا-

 مل جيد من يقلده"ن : "ويعيد األعمى العاجز مطلقًا إ قول املؤلف

وا منه ما استطعتم( وقد : )إذا أمرتكم بأمر فأت الراجح : أنه ال يعيد لقول النيب 

 .1نهى أن تعاد صالة يف يوم مرتني  ستطاع قربئت ذمته ، وألن النيب أتى مبا أ

                                                           
 (.2/121"الشرح املمتع" ) 1
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 مانع : احلكم فيما إذا أدرك مكلف من وقتها ثم حصل لهمسألة : -

 هل بإدراك أوله أم آخره؟ : ما يتعلق به الوجوب من الوقت .مبسألة يعرب عنها و

،  -أي : الذي مينع من الصالة  –اختلف العلماء رمحهم اهلل ، فيمن جاءه املانع 

ة بعد زوال كاجلنون واحليض بعد دخول وقت الصالة ، هل يلزمه قضاء تلك الصال

 قدر تكبرية اإلحرامول : أن من أدرك من وقت الصالة القول األاملانع ؟ على أقوال :

 .مذهب احلنابلةوهذا ، ثم جاءه املانع ، فإنه يلزمه قضاء تلك الصالة إذا زال املانع . 

( : " َوَمْن َأْدَرَك ِمْن َأوَِّل َوْقِت َمْكُتوَبٍة َقْدَر 1/271قال البهوتي رمحه اهلل يف "كشاف القناع" )

َطَرَأ َعَلْيِه َماِنٌع ِمْن ُجُنوٍن َأْو َحْيٍض َوَنْحِوِه َكِنَفاٍس ، ُثمَّ َزاَل اْلَماِنُع َبْعَد ُخُروِج َوْقِتَها  َتْكِبرَيٍة ُثمَّ

ْقِت اْلَو ِل؛ َلِزَمُه َقَضاُء الصََّلاِة الَِّتي َأْدَرَك التَّْكِبرَيَة ِمْن َوْقِتَها َفَقْط ؛ ِلَأنَّ الصََّلاَة َتِجُب ِبُدُخوِل َأوَّ

 .1/469وانظر : الروض . َعَلى املكلف " ا.هـ

: أنه ال يلزم قضاء الصَّالة ، إال إذا أدرك من وقتها ما يكفي لصالة  القول الثاني

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  سلمملا روى البخاري وم ركعة كاملة ؛

  َفَقْد َأْدَرَك الصََّلاَة ( ، وهو قول عند الشافعية  ِمْن الصََّلاِةَقاَل : ) َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة

 واختاره الشيخ ابن عثيمني .

 ، لكن االحتياط العمل بالقول الثاني للحديث. 2وهناك أقوال أخرى قوية يف املسألة

                                                                                                                                                                                    
 كما قال النووي واأللباني[]أبو داود، والنسائي وإسناده صحيح  1
من األقوال يف هذه املسألة : أنه إذا مضى زمن ميكن فيه فعل الفريضة ، ثم حصل املانع من جنون أو حيض ،  2

فإنه يلزمه قضاء تلك الصالة إذا زال املانع ، وإذا كان الوقت الذي أدركه أقل مما ميكن فيه فعل الفريضة فال 

عية ، وقيل : ال يتعلق الواجب إال يف آخر الوقت . وهو مذهب احلنفية واملالكية جيب قضاؤها . وهو مذهب الشاف
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 : من صار أهاًل  لوجوبها قبل خروج وقتهامسألة : -

أنه ال جيب عليها قضاء صالة الظهر  الراجح :وذكر املؤلف قول املذهب ، 

واملغرب لو أدركت العصر أو العشاء . وهو مذهب احلنفية ؛ ألن وقت الصالة 

األوىل خرج وهو معذور غري مكلف بالصالة فال جيب قضاؤها استصحابًا ألصل 

 براءة الذمة .

وما استند إليه اجلمهور أثران ضعيفان عن ابن عوف وابن عباس فال يصح 

 .  االستدالل بهما

  

   :واحلاالت املستثناةيف القضاء الفورية وجوب -

 .يف قضاء الفوائت  الرتتيبوجوب -

وحلديث . (1) َوَأِقِم الصَّالَة ِلِذْكِري  ، لقول اهلل تعاىل:ويدل على ما سبق 

أنه قال: ))من نسي صالة فليصلِّها إذا ذكرها، ال  عن النيب   أنس

؛ (2)((... كفارة هلا إال ذلك(( ويف لفظ ملسلم: ))من نسي صالة أو نام عنها

جاء يوم اخلندق بعدما غربت  أن عمر بن اخلطاب  : وحلديث جابر 

أصلي صالة  الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول اهلل ماكدت

: ))واهلل ما صليتها(( فقمنا العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النيب 

                                                                                                                                                                                    

ثم ال تؤمر  واختيار ابن تيمية وابن باز . ومن أدلتهم : قول عائشة : )كانت إحدانا حتيض على عهد رسول اهلل 

ثم ال تؤمر بقضاء( بقضاء( ]البخاري ومسلم[ حيث نفت عائشة قضاء احلائض للصالة بعد طهرها ، وقوهلا : )

نكرة يف سياق النفي فتعم كل صالة مل تصلها بسبب احليض ، ومنها الصالة اليت نزل احليض عليهن وهي يف 

وقتها ومل تؤدها بعد ، ويؤكد هذا االستدالل أن نزول احليض أثناء الوقت واملرأة مل تصل يقع كثريًا للنساء ، 

ن فعل نساء الصحابة لتوافر دواعي النقل ، فنبقى على األصل وهو براءة ولو كان القضاء واجبًا عليهن لنقل إلينا م

 [23/234الذمة . ]مجموع الفتاوى

 .14( سورة طه، اآلية: 1)

 .764، ومسلم برقم 957( متفق عليه: البخاري برقم 2)
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 ،إىل بطحان فتوضأ للصالة وتوضأنا هلا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس

 .(1)ثم صلى بعدها املغرب

 صفة القضاء :-

اتت عليه: من عدد ركعاتها، أو فويقضي الصلوات الفائتة على حاهلا الذي 

وأصحابه عن  الطويل يف نوم النيب  وجهريتها؛ حلديث أبي قتادة  سرِّيتها،

فأمر باالرحتال عن املكان ، وقال : )هذا مكان قد  صالة الفجر يف السفر

فصلى رسول اهلل  ،ن بالل بالصالة: ))ثم أذَّثم قال، ...حضرنا فيه الشيطان(

 (2)فصنع كما كان يصنع كل يوم(( ،ثم صلى الغداة ،ركعتني . 

الرتتيب احلاالت اليت يسقط فيها: 

 :3النسيان  (1

  .خالفًا ملا ذكره املؤلف_ألن هذا عذر كالنسيان  اجلهل :  (2

 خشية خروج وقت احلاضرة : (3

 خشية فوات اجلماعة : (4

 خشية فوات اجلمعة : (9

 حكم تأخري الصالة عن وقت االختيار :-

 حكم من شك فيما عليه من الصلوات :-

                                                           

 .957( البخاري،كتاب مواقيت الصالة،باب من صلى بالناس مجاعة بعد ذهاب الوقت برقم 1)

وهنا فائدة : أنه يستحب تغيري املكان ملن نام عن الصالة فيه  ، وتقدم خترجيه.761ح مسلم، برقم ( صحي2)

 كغرفة أو خيمة ، فيتحول عنها فيصلي يف مكان آخر ألنه مكان حضر فيه الشيطان .
يف أثنائها فقد فإن تذكر الفائتة بعد الصالة احلاضرة فال يلزمه إعادتها ألجل الرتتيب ، وأما إن تذكر الفائتة  3

ذهب بعض العلماء إىل أنه يتم الصالة )احلاضرة( اليت هو فيها ثم يصلي الفائتة ، وال يلزمه إعادة احلاضرة مرة 

( واختاره الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل. مجموع فتاوى ابن 3/71أخرى ، وهو مذهب الشافعي كما يف اجملموع )

 . 12/221عثيمني 
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 :سرت العورة الشرط الرابع: *

  ودليله :،  معنى سرت العورة-

والسرت ال شك أنه واجب على املسلم، بل على العاقل يف الصالة ويف غري الصالة؛ 

     لقوله تعاىل: 

  

  

 )  

   

   

   ،قال ابن تيمية : "واهلل أمر زينتكم يعين: لباسكم

، فعلق األمر باسم الزينة ال  يف الصالة وهو أخذ الزينةبقدر زائد على سرت العورة 

 بسرت العورة إيذانًا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأمجلها".

وتغطية املنكبني احلسنة الثياب  سرت العورة ، والكمال : لبس فالشرط :

 التزين به . إذا كان عادة البلدوتغطية الرأس 

العورة شرعًا: كل ما حرم اهلل كشفه أمام من ال حيل النظر تعريف العورة : -

 . ويدل عليه حديث : ))املرأة عورة ((إليه . 

 شروط ما يسرت به العورة:-

 .مباحا( 1

 .أال يصف البشرة (2

 : 1حلاالت اليت جيوز فيها كشفهااالعورة وحكم كشف -

                                                           
رمبا يظن بعض النساء أنه جيوز موجود يف الواقع الطيب يف كشف عورات املرضى ، و ينبه هنا على خلل كبري 1

إبداء ما جيب سرته للطبيب ، مع أنه ال جيوز إال عند احلاجة إىل الرجل ، وال تكشف إال قدر احلاجة ، فإن  هلن

 كانت العلة يف عينها فال تكشف مجيع وجهها ..  
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 العورة ثالثة أنواع: مغلظة وخمففة ومتوسطة 

كعورة املرأة احلرة البالغة، مجيع بدنها يف الصالة عورة إال  مغلظة :-1

صلى  -وجهها، الصالة ال خترج إال وجهها، تسرت كفيها وتسرت قدميها. ثبت قوله

أي: صالة امرأة قد  (ال يقبل اهلل صالة حائض إال خبمار  ): -اهلل عليه وسلم

 حاضت، يعين: كلفت. 

بعورة يف الصالة فاإلمجاع . كما حكاه وأما دليل استثناء الوجه يف أنه ليس 

 ابن عبد الرب يف التمهيد.

إىل عشر سنني، عورته  ابن سبع سننيالصيب فهي عورة  املخففة:أما -2

 . ال السرة بعورة يف الصيب الصغريو -مثال-الفرجان، يعين: ليس الفخذ 

إىل  لغ، وكذلك األمة من السرةابالمن عداهم كالرجل :  متوسطة -3

  واحلرة دون البلوغ . وكذلك الغالم فوق عشر سنني ،، 1الركبة

  2 (الفخذ عورة  )يف حديث َجْرَهد: ما  :والدليل

 :ثالث مسائل: فهنا  عورة املرأةوأما 

                                                           
ة ألن الواجب على املرأة حفظ نفسها عن الفتنة حتى األمة فإنها امرأة كلها واألمة عورتها يف النظر مثل احلر 1

 .22/115عورة . فتاوى ابن تيمية 
والركبة ليست من العورة حلديث : )إذا  ، والسرة ]حسن أو صحيح مبجموع طرقه كما قال األلباني يف اإلرواء[ 2

زوج أحدكم خادمه عبده أو أمته فال حيل هلا أن تنظر إىل ما بني السرة والركبة من سيدها( ]أبو داود وصححه 

 . ( ]الدارقين وحسنه األلباني يف اإلرواء[ما بني السرة والركبة عورة وحلديث ) األلباني[ .
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اتفق أهل العلم على وجوب تغطية املرأة ملا عدا الوجه والكفني والقدمني ، 

على أن وجه املرأة ليس بعورة يف الصالة ، واختلفوا يف اليدين والقدمني هل واتفقوا 

 هما عورة يف الصالة؟

 ا ليسا بعورة . وهذا مذهب احلنفية واختيار ابن تيمية .مواألقرب : أنه

ومما يستدل به : أن املرأة يف الصالة مل تؤمر إال باالختمار مع القميص ، ومن 

ي الكفني والقدمني غالبًا ، والذي يغطيهما اجللباب ومل املعلوم أن القميص ال يغط

 تؤمر بلبسه .

واألحوط واألفضل : تغطية املرأة لقدميها لقول أم سلمة ملا سئلت : )ماذا تصلي 

  .1 املرأة من الثياب (؟ فقالت : )اخلمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها(

ا يف اآلونة األخرية إثارة هذه املسألة ، وممن أعان على إثارتها أصحاب بد

ه األفكار السيئة ومريدي حترير الوصول إىل املرأة ، فينبغي للفقيه اإلحاطة بهذ

 استدل بها املخالفون ومناقشتها .  املسألة ومعرفة الشبه اليت

 حترير حمل النزاع :-

أهل العلم على وجوب تغطية املرأة جلميع بدنها أمام الرجال األجانب إال  اتفق

على وجوب تغطيتهما إذا كان فيهما زينة كالذهب  واتفقواالوجه والكفني ، 

 على وجوب تغطيتهما إذا كان يف كشفهما فتنة . واتفقواوالكحل ، 

 2ب؟واختلفوا فيما عدا ذلك : هل تغطية الوجه والكفني واجب أو مستح

                                                           
 .]مالك و أبو داود ، وقال النووي: إسناده جيد ، وقال ابن حجر : وصحح األئمة وقفه [   1
حفظه اهلل تعاىل  –ولو تتبعنا أقوال القائلني بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة فهي كما قال الشيخ بكر أبو زيد  2

 ال خيلو من ثالث حاالت :  : -

 .…فرض احلجاب دليل صحيح صريح ، لكنه منسوخ بآيات     -1

دليل صحيح لكنه غري صريح ، ال تثبت داللته أمام األدلة القطعية الداللة من الكتاب والسنة على حجب    -2

 .…الوجه والكفني 
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ومما يدل وجوب تغطية املرأة وجهها وكفيها أمام الرجال األجانب ،  والراجح :

 على ذلك:

 ِمْن َعَلْيِهنَّ ُيْدِننَي اْلُمْؤِمِننَي َوِنَساِء َوَبَناِتَك ِلَأْزَواِجَك ُقْل النَِّبيُّ َأيَُّها َيا)-1

 . 1 ( ُيْؤَذْيَن َفال ُيْعَرْفَن َأْن َأْدَنى َذِلَك َجالِبيِبِهنَّ

 ِزيَنَتُهنَّ ُيْبِديَن َوال ُفُروَجُهنَّ َوَيْحَفْظَن َأْبَصاِرِهنَّ ِمْن َيْغُضْضَن ِلْلُمْؤِمَناِت َوُقْل)  -2

 . ( ُجُيوِبِهنَّ َعَلى ِبُخُمِرِهنَّ َوْلَيْضِرْبَن ِمْنَها َظَهَر َما ِإلَّا

 واالستدالل بهذه اآلية من وجهني :

وأعظم زينة يف املرأة : الوجه ، وال شك أن زينة الوجه ( ِزيَنَتُهنَّ ُيْبِديَن َوالاألول : )

أعظم من زينة القدم وشعر الرأس الذي اتفق العلماء على وجوب سرتهما ، بل جعل 

اهلل ضرب املرأة بقدمها األرض أثناء مشيها لسمع صوت اخللخال من الزينة احملرم 

 ينة وفتنة .إبداؤها ، وكشف املرأة لوجهها ويديها أعظم ز

اخلمار : غطاء الرأس ، و( ُجُيوِبِهنَّ َعَلى ِبُخُمِرِهنَّ َوْلَيْضِرْبَنقوله : )الثاني : يف 

فأمر اهلل بضرب اخلمار على اجليب حتى ال ، هو فتحة العنق من الثوب : واجليب 

يبدو شيء من النحر أو الصدر ، وهذا يقتضي وجوب سرت الوجه ألن الضرب ال 

 .، فال تغطي جيبها إال بتغطية وجهها أعلى إىل أسفل يكون إال من

 .2: )املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان( مرفوعًا حديث ابن مسعود-3

  منها شيئًا .  وهذا نص يف أن املرأة كلها عورة ومل يستثن النيب

                                                                                                                                                                                    

 ( . 75 – 76" حراسة الفضيلة " ) ص   صحيح ...  دليل صريح ولكنه غري    -3
 نساء أمر: عبيدة وأبو عباس ابن وقال .واخلمار الدرع فوق املرأة بها تشتمل اليت املالءة وهو اجللباب، مجع 1

، ومعنى : ) أدنى أن يعرفن ( أي  حرائر أنهن ليعلم واحدة عينا إال باجلالبيب ووجوهن رؤوسهن يغطني أن املؤمنني

يف  أقرب أن يعرفن باحلجاب والسرت والصيانة فال يؤذين ، وهذا الذي نراه يف الواقع أن املرأة املتحجبة ال تؤذى

 الغالب من املعاكسني ، وأما املتساهلة فقد عرضت نفسها لألذى .
 .1/313]الرتمذي بإسناد صحيح كما يف اإلرواء  2
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 رجوعها مع صفوان يف قصة اإلفك ، قالت : فعرفين حني حديث عائشة يف-4

]وكان رآني قبل احلجاب[. ويف رواية : )فسرتت وجهي عنه جبلبابي( متفق رآني 

 عليه.

 اهلل رسول مع حمرمات وحنن بنا ميرون الركبان كان" : عائشة حديث -9

 ،1"كشفناه جاوزونا فإذا،  وجهها على جلبابها إحدانا سدلت حاذونا فإذا.  

ما وجد من تساهل عند النساء يف اللثام والتربج يف النقابات ووضع املكياج و

والكحل وإبداء ذلك للرجال فهو حمرم باتفاق العلماء حتى عند القائلني بعدم 

 . 2وجوب تغطية الوجه 

3

 العزيز آل الشيخ : هذا نص بيان اللجنة الدائمة برئاسة مساحة الشيخ عبد

                                                           
 . داود أبو رواه 1
باالستحباب ويدعو :  لكنه يقول ومن العلماء املعاصرين القائلني بأن وجه املرأة ليس بعورة األلباني رمحه اهلل ، 2

: " ولقد علمت أن كتابنا   27املرأة املسلمة ص الوجه تطبيقًا للسنة حتى قال يف كتابه جلبابالنساء إىل تغطية 

الفتيات املؤمنات ، والزوجات الصاحلات ، فقد استجاب ملا تضمنه  هذا كان له األثر الطيب ـ واحلمد هلل ـ عند

أيضًا ،  يهن من بادرت إىل سرت وجههاتوافرها يف جلباب املرأة املسلمة الكثريات منهن ، وف من الشروط الواجب

الفضليات من السلف الصاحل ،  حني علمت أن ذلك من حماسن األمور ، ومكارم األخالق ، مقتديات فيه بالنساء

 ا.هـوفيهن أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن " 

لرذيلة . فإن العلماء مل يدُع القائلني بأن وجه املرأة ليس بعورة ، وبني دعاة ا وأردت بهذا أن يتميز كالم العلماء 

دعاة السوء الذين  منهم إىل أن تكشف املرأة وجهها ، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو األفضل. خبالف واحد

أن حيفظ نساء املسلمني من  . نسأل اهلل الكريمثم أن تكون ساقطة مبتذلة يطالبون بكشف املرأة لوجهها 

 . كيدهم
 بالواجب حنو هذا املوضوع ، ومن ذلك:ذكر كل طالب علم وأ- 3

 التأصل الشرعي يف هذا املوضوع كالقراءة يف رسالة احلجاب البن عثيمني وعودة احلجاب للمقدم.-1

 الوعي مبا يراد للمرأة يف بالد اإلسالم وخصوصًا يف آخر قلعة حمافظة وهي بالدنا.-2

 وتوجيههم. حتصني األهل ومن حولك واالحتساب عليهم وإحسان تربيتهم-3

 االحتساب على دعاة السوء وكتاب الصحف ، وعلى النساء. -4

 حفظ اإلنسان نفسه من األسواق والصحف والقنوات ، فالنظرة سهم مسموم .-9
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 مما جرت العادةدل ظاهر القرآن على أن املرأة ال تبدي للمرأة إال ما تبديه حملارمها ".. 

ِإلَّا ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو  َوَلا ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ)  :كما قال تعاىل،  بكشفه يف البيت وحال املهنة

ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو  َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو

هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه  ، وإذا كان هذا 1 (ِنَساِئِهنَّ

ان من نساء األمة إىل عصرنا هذا، اتبعهن بإحس ونساء الصحابة ومن عمل نساء الرسول

اآلية الكرمية هو: ما يظهر من املرأة غالًبا يف  وما جرت العادة بكشفه للمذكورين يف

التحرز منه ؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمني،  البيت وحال املهنة ويشق عليها

تاب أو سنة هو أيًضا على أنه مل يدل على جوازه دليل من ك وأما التوسع يف التكشف فعالوة

واالفتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيًضا قدوة سيئة  طريق لفتنة املرأة

النساء، كما أن يف ذلك تشبًها بالكافرات والبغايا املاجنات يف لباسهن، وقد  لغريهن من

 .وأبو داوداإلمام أمحد  أخرجه] من تشبه بقوم فهو منهم ] :قال أنه النيب ثبت عن

إن )  :فقال رأى عليه ثوبني معصفرين ويف " صحيح مسلم" عن عبد اهلل بن عمرو أن النيب

صنفان من )  :قال ويف صحيح مسلم أيًضا أن النيب،  ( هذه من ثياب الكفار فال تلبسها

الناس، ونساء كاسيات  يضربون بها أهل النار مل أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر

ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها،  عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأمسنة البخت املائلة،

هو أن تكتسي   :كاسيات عاريات ، ومعنى( وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا

 عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي املرأة ما ال يسرتها، فهي كاسية، وهي يف احلقيقة

جسمها، أو الثوب القصري الذي ال يسرت  يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع

  .بعض أعضائها

الصحابة  فاملتعني على نساء املسلمني التزام اهَلْدي الذي كان عليه أمهات املؤمنني ونساء

لك واالحتشام فذ رضى اهلل عنهن ومن اتبعهن بإحسان من هذه األمة، واحلرص على التسرت

  .الفواحش أبعد عن أسباب الفتنة، وصانة للنفس عما تثريه دواعي اهلوى املوقع يف

                                                           
، فهذا يدل على أن املرأة "قال ابن عباس يف تفسريه هلذه اآلية:" الزينة اليت تبديها هلؤالء قرطها وقالدها وسوارها  1

 .ووضوئهاأن ُتْظهر من زينتها إال ما يظهر غالبًا حني عملها وطبخها  ال جيوز هلا
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اليت فيها  كما جيب على نساء املسلمني احلذر من الوقوع فيما حرمه اهلل ورسوله من األلبسة

  ."عقابه تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة هلل ورسوله ورجاء لثواب اهلل وخوًفا من

س املرأة املالبس الضيقة أو البناطيل أو املالبس الشفافة اليت تصف لبفما انتشر من 

وعليه فال جيوز للمرأة أن تلبس أمام  ،حمّرم أو أمام حمارمها الزينة الداخلية أمام النساء 

مما و، وصفًا ظاهرًا نسائها أو حمارمها إال املالبس اليت ال تصف عظامها وال عجيزتها 

املالبس اليت خترج  للقصري أو مكشوف الظهر أو البطن أولبس املرأة كذلك : حيرم 

 .1الكتَّ(  أو)]بال أكمام[ عضدي املرأة مبا يسميه النساء 

 يف الصالة : القدر الواجب واملستحب يف سرت العورة -

 واملرأة :-       :للرجل-

   .ذكرها املؤلف هلا أربعة أحوال :يف الصالة من انكشف بعض عورته حكم -

  صلى يف ثوب حمرم عليه :من -

املذهب : ال تصح سواء كان حمرمًا لذاته كاحلرير وما فيه صورة ، أو 

لكسبه كاملغصوب ، أو لوصفه كاإلسبال ، وصالة الرجل يف ثوب امرأة، 

                                                           
  : سئل فضيلة الشيخ حممد الصاحل ابن عثيمني عن هذا فأجاب 1

لبس املالبس الضيقة اليت تبني مفاتن املرأة ، وتربز ما فيه الفتنة : حمرم ؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : " 

يعين : ظلمًا وعدوانًا  -رهما بعد ؛ رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس صنفان من أهل النار مل أ

 ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت " .  -

فقد ُفسِّر قوله " كاسيات عاريات " : بأنهن يلبسن ألبسة قصرية ، ال تسرت ما جيب سرته من العورة ، وفسر : 

بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة ال متنع من رؤية ما وراءها من بشرة املرأة ، وفسرت : بأن يلبسن مالبس ضيقة ، فهي 

 ساترة عن الرؤية لكنها مبدية ملفاتن املرأة . 

 : فال جيوز للمرأة أن تلبس هذه املالبس الضيقة ، إال ملن جيوز هلا إبداء عورتها عنده ، وهو الزوج. وعلى هذا
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فاجلهة ؛ احملرم  هواألرجح : صحة الصالة ألنه قد سرت عورته ، وهو آثم للبس

 . 1منفكة 

 :صفة صالة العاري 

، ويسقط عنه ألن القيام ركن  ح : أنه يصلي قائمًا بالصفة املشروعةالراج

وممن اختار وجوب سرت العورة للعجز إال أن يوجد حوله من يراه فيصلي قاعدًا لذلك. 

 .ابن عثيمنيهذا 

  حكم من وجد ما يسرت به عورته يف أثناء الصالة :-

  

السدل:  -1

ذكرت األدلة عليهما يف احلاشية .  اشتمال الصماء. -2

نف .تغطية الوجه واللثام على الوجه واأل -3

كف الكم ولفه . -4

شد الوسط مبا يشبه فعل أهل الكتاب. -9

 اإلسبال . -7

 حكم اإلسبال : 

يفهم من كالم املؤلف جواز اإلسبال إذا كان من غري خيالء ، وهذا الفهم قد  -1

 فإذا مل تكن حاجة مل جيز.غري صحيح ألنه قيد اجلواز باحلاجة ، 

                                                           
]والقاعدة يف النهي : أن النهي إذا عاد إىل ذات املنهي عنه أو شرطه الذي ال ينفك عنه فإنه يقتضي الفساد ، وأما  1

وإذا مل جيد إال هذا الثوب احملرم فهل يصلي به : ال  [.  إن عاد إىل شرطه املنفك أو أمر خارج فال يقتضي الفساد

 إن حرم حلق اهلل فيلبسه لسرت عورته كاحلرير للرجل .-1 خيلو:

إن كان حلق العباد فال يصلي فيه ويصلي عريانًا ، وقال بعضهم : ال بأس أن يصلي فيه ألنه استعمال يسري -2

 جرت العادة بالتسامح فيه ، وهو قول قوي.
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 الراجح من أقوال أهل العلم حرمة اإلسبال مطلقًا ولو كان من غري خيالء -2

: منها ،ألدلة كثرية 

، وإن اهلل ال  إياك واإلسبال فإنها من املخيلة)جلابر بن سليم :  قول النيب  (1

. 1 حيب املخيلة(

، ومن ذلك حديث  كان يأمر املسبل برفع اإلزار دون استفصال أن النيب  (2

وعلي إزار يتقعقع فقال : من هذا فقلت : عبد  ابن عمر قال : دخلت على النيب 

اهلل بن عمر ، قال : إن كنت عبد اهلل فارفع إزارك ، فرفعت إزاري إىل نصف 

. 2الساقني ، فلم تزل أزرته حتى مات 

بني : "إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه، ال جناح عليه ما بينه و قوله  (3

أسفل من الكعبني يف النار" يقول ثالثًا: "ال ينظر اهلل إىل من جر  الكعبني، وما

.أمحد وأبو داود وابن ماجه وصححه النووي واأللباني رواه .3 إزاره بطرًا"

 اإلسبال له حاالن :ويف هذا احلديث أن 

 أو ال يكون خبيالء.-2  إما أن يكون خبيالء .-1

                                                           
 يح أبي داود ، وصححه النووي يف رياض الصاحلني[ .]صح 1
 [4/59]أمحد بإسناد صحيح ، السلسلة الصحيحة 2
ابن العربي واإلمام الذهيب ، واإلمام  ومن العلماء من فهم من نصوص النهي حتريم اإلسبال مطلقًا، ومنهم: اإلمام 3

حاديث أن إسبال اإلزار للخيالء كبرية، وأما األ ابن حجر العسقالني .قال احلافظ ابن حجر يف الفتح: )ويف هذه

 حترميه أيضًا ، وقال ابن العربي رمحه اهلل: )ال جيوز للرجل أن جياوز بثوبه اإلسبال لغري اخليالء فظاهر األحاديث

ألن حكمًا أن يقول ال أمتثله،  كعبه، ويقول: ال أجره خيالء، ألن النهي تناوله لفظًا، وال جيوز ملن تناوله اللفظ

وقد نقله ابن حجر رمحه اهلل،   .ذيله دالة على تكربه( انتهى العلة ليس يفَّ، فإنها دعوى غري مسلمة، بل إطالته

 وعلق عليه بقوله: وحاصله أن اإلسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم اخليالء، ولو مل يقصد الالبس

وإياك وجر اإلزار فإن " :ن ابن عمر يف أثناء حديث رفعهاخليالء، ويؤيده ما أخرجه أمحد بن منيع من وجه آخر ع

بينما حنن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ " : جر اإلزار من املخيلة" وأخرج الطرباني من حديث أبي أمامة

 حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأخذ بناحية حلقنا عمرو بن زرارة األنصاري يف

محش الساقني  ويتواضع هلل، ويقول: "عبدك وابن عبدك وأمتك" حتى مسعها عمرو فقال: يا رسول اهلل إني ثوبه

 املسبل" احلديث . فقال: "يا عمرو إن اهلل قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن اهلل ال حيب
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حمرم ، وإن كان خبيالء فهو أشد حترميًا. ومن كبائر فإن كان بدون خيالء فهو 

حديث ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :  ففي الصحيحني من،  الذنوب

إليه يوم القيامة(( . وعن أبي ذر الغفاري رضي اهلل  ))من جّر ثوبه خيالء مل ينظر اهلل

هم اهلل يوم القيامة وال ينظر قال : ))ثالثة ال يكلم عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم

))املسبل ، واملّنان ، واملنفق .. ثم ذكرهم : أليم((  إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب

 (( .الكاذب سلعته باحللف

اإلسبال يستلزم  ومن أسبل ثوبه ثم زعم أنه ال يفعله خيالء مل يسلَّم له ذلك، فإن

كما سبق، ومظنة له يف الغالب اخليالء 

يتعاهده  ينزل عن الكعبني بدون قصد، وهوأو اإلزار لكن إن كان السروال 

يا  : ويرفعه فال حرج ، ففي حديث ابن عمر السابق أن أبا بكر رضي اهلل عنه قال

 رسول اهلل : إن أحد شقي إزاري يسرتخي إال أن أتعاهد ذلك منه ، فقال النيب صلى

، وبهذا جياب عمن  . رواه البخاري اهلل عليه وسلم : ))لست ممن يصنعه خيالء((

 . 1يستدل بفعل أبي بكر على جواز اإلسبال إذا كان لغري خيالء 

 أحوال اإلزار له مخس حاالت :فعلى هذا فإن 

 أن يكون سنة وهو نصف الساق.-1

                                                           
-املرتف إذا ليم يف تفصيل فرجية  (: " وكذلك نرى الفقيه3/234قال الذهيب رمحه اهلل يف سري أعالم النبالء ) 1

صلى اهلل عليه وسلم: "ما أسفل الكعبني من اإلزار ففي  حتت كعبيه، وقيل له: قد قال النيب -نوع من اللباس

إىل  فيمن جر إزاره خيالء وأنا ال أفعله خيالء. فنراه يكابر ويربئ نفسه احلمقاء، ويعمد النار" يقول: إمنا قال هذا

يا رسول اهلل يسرتخي  ه حبديث آخر مستقل مبعنى اخليالء، ويرتخص بقول الصديق: )إنهنص مستقل عام فيخص

رضي اهلل عنه مل يكن يشد إزاره مسدوال على  إزاري( فقال: "لست يا أبا بكر ممن يفعله خيالء" فقلنا: أبو بكر

السالم: "إزرة املؤمن إىل فيما بعُد يسرتخي. وقال عليه الصالة و كعبيه أواًل ، بل كان يشده فوق الكعب، ثم

 عليه فيما بني ذلك وبني الكعبني" ومثل هذا يف النهي ملن فصل سراويل مغطيًا لكعابه، أنصاف ساقيه ال جناح

يعذر الواحد منهم  ومنه طول األكمام زائدًا، وتطويل العذبة، وكل هذا من خيالء كامن يف النفوس، وقد

   .انتهى كالم الذهيب رمحه اهلل نكار على اجلهلة"باجلهل، والعامل ال عذر له يف تركه اإل
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 .1أن يكون مباحًا وهو ما دون نصف الساق إىل الكعبني -2

قال :  أن يكون على الكعبني .وهذا حمرم حلديث حذيفة أن النيب -3

)موضع اإلزار إىل أنصاف الساقني والعضلة ، فإن أبيت فمن وراء الساق ، وال حق 

 ]صحيح النسائي[للكعبني يف اإلزار( 

 أن يكون حمرمًا وهو ما أسفل من الكعبني .-4

 .  2 أن يكون أشد حترميًا وهو جره خيالء-9

 مسألة : حكم صالة املسبل :

                                                           
  :للعالمة الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد حفظه اهلل وشفاه حتقيق جيد يف كتابه  1

 :األزرة و حتريم اإلسبال و لباس الشهرة( فإنه قد قرر فيه )حد الثوب و 

  .عليه التقصرَي إىل نصف الساق ال يكون إال يف اإلزار لنص األحاديث أن -

فيه إىل الكعبني فحسب ، وتلبس على  أما القميص والثوب واملشلح والسراويل والبنطال وحنوه فُيـقتصر التقصري -

 .عادة الناس فوق الكعبني 
اإلسبال   : عن النيب صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال )   : عن ابن عمرفائدة : قد يكون اإلسبال يف غري الثياب واألزر: ف 2

   .  ( إلزار والقميص والعمامة من جر شيًئا خيالء مل ينظر اللَّه إليه يوم القيامةيف ا

   . إسناده حسن :وقال النووي يف شرح مسلم بعد أن ذكر هذا احلديث  . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه

مام القميص تطويًلا زائًدا على تطويل أك، فاملقدار الذي جرت به العادة  واملراد باإلسبال فيها : الزيادة فيها عن

املعتاد من اإلسبال وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على املعتاد يف اللباس يف الطول 

العادة عددًا  اإلمام السندي يف شرح سنن النسائي: والعمامة اإلسبال فيها بإرسال العذبات زيادة على قال  . والسعة

كانت يد  )   : وعن أمساء بنت بريد قالت قال يف نيل األوطار : ".وطواًل وغايتها إىل نصف الظهر والزيادة عليه بدعة 

   . رواه أبو داود والرتمذي  .  ( كم قميص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إىل الرسغ

وأما األكمام   : جتاوز الرسغ قال احلافظ ابن القيم يف اهلديـ واحلديث يدل على أن السنة يف األكمام أن ال 

الواسعة الطوال اليت هي كاألخراج فلم يلبسها هو وال أحد من أصحابه البتة وهي خمالفة لسنته ويف جوازها نظر 

دهم وقد وقد صار أشهر الناس مبخالفة هذه السنة يف زماننا هذا العلماء فريى أح  . فإنها من جنس اخليالء انتهى

جعل لقميصه كمني يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميًصا لصغري من أوالده أو يتيم وليس يف ذلك شيء 

من الفائدة الدنيوية إال العبث وتثقيل املؤونة على النفس ومنع االنتفاع باليد يف كثري من املنافع وتعريضه لسرعة 

   ." ا.هـ السنة واإلسبال واخليالء التمزق وتشويه اهليئة وال الدينية إال خمالفة
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ورد حديث : )إن اهلل ال يقبل صالة رجل مسبل إزاره( رواه أبو داود وهو ضعيف 

والراجح : صحة صالة املسبل مع اإلثم ألنه أداها بتمام األركان  كما قال األلباني .

 والشروط والواجبات ، فتصح صالته مع إمثه باملعصية وأما حديث أبي هريرة :

لوعيد والرتهيب من على فرض صحته فإن املراد بالتهديد او- . فهو ضعيف-

كما يف حديث : "من أتى عرافًا يذهب أجره يف صالته مع إجزائها اإلسبال ، ف

 .]مسلم[فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني يومًا"

 يف الصالةلبس ما فيه صورة: 

 حكم التصوير :

من املسائل اليت تثار : حكم التصوير ، وخصوصًا بعد انتشار التصوير وتعدد وسائله وآالته 

الصور يف كل مجال من مجاالت احلياة .. صناعة وإخراجًا  قد دخلتبل يف العصر احلديث ، 

وحتى ، واستخدامًا ، كاجملاالت اإلدارية واألمنية والطبية والتعليمية والدعوية واإلعالمية 

تذكر صار له استعمال يف ،  والديكورات املفارشواحلياة العادية التحسينية يف اللباس 

واملناشط ، ويف مجال األلعاب ، واالتصاالت كجوال وتوثيق الربامج ، املناسبات والرحالت 

 ؟ فهل يدخل التصوير احلديث يف أحاديث الوعيد الكامريا وخدمة إرسال الصور.

 ر هلذه املسألة :هذا عرض خمتص

 أنواع التصوير:*

 النوع األول : التصوير اجملسم :

، ويكون له جسم حبيث وهو ذوات الظل اليت تتميز عن غريها بأن هلا طواًل وعرضًا وعمقًا 

 تكون أعضاؤها نافرة وبارزة تشغل حيزًا من الفراغ ، وتتميز باللمس والنظر .

 فيكون عند النظر كاملخلوق ال ينقصه إال وجود الروح فيه .
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مجسمات العظماء املنحوتة ، ومن ذلك :  ويكون باجلبس والنحاس واحلديد واحلجر وغريها .

 .، والرجل اآللياألمور التعليمية يف اإلنسان واحليوان مها يف وكذا استخداألعاب األطفال ، و

فهذا أشد أنواع التصوير حترميًا كما دل على ذلك القرآن : )ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا 

فأخرج هلم عجاًل ) ك ووسائله ، وقصة السامري :عاكفون( وهي تعد من أعظم طرق الشر

وف الكعبة وعلى ظهرها ومن حوهلا ، التماثيل اليت كانت يف ج وهدم جسدًا له خوار( ، 

 أال تدع متثااًل إال طمسته( وقال علي : )أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهلل 

فمن صنعها على قصد عبادتها فهذا كافر ، ومن مل يقصد فقد فعل كبرية من كبائر 

 الذنوب ووقع يف وسيلة من وسائل الشرك . 

ذا الباب أحاديث منها: ورد يف ه: وقد  إال ما رخص فيه من لعب األطفال:  نى من ذلكوال يستث

لي  وكان قالت : )) كنت ألعب بالبنات عند النيب  البخاري ومسلم عن عائشةما رواه 

 (( . َفُيَسرُِّبُهنَّ إلي فيلعنب معي إذا دخل يتقمعن منه  صواحب يلعنب معي، فكان رسول اهلل 

واللعب  استدل بهذا احلديث على جواز اختاذ صور البنات" ( : 11/927قال احلافظ يف الفتح )

عياض،  من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اختاذ الصور، وبه جزم

بيوتهن  ونقله عن اجلمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر

وألن  ذلك يعود على قوة منوهم وحسن نشأتهم البدنية والعقلية.أن  زاد عليه :يو وأوالدهم. أهـ

حماًل للتعظيم، بل إنها عرضة لإلهانة يف كل حلظة من اللحظات فهي  هذه التماثيل ليست

ثم ال خيشى من وجود هذا النوع أن يكون طريقًا ، وذريعة للوثنية  لعبة كامسها، ومن

 .الصور اليت تكون معظمة مقدسةذلك يف  والشرك، وإمنا خيشى

 من -صلى اهلل عليه وسلم  -قالت : )) قدم رسول اهلل  -رضي اهلل عنها  -عن عائشة و

 غزوة تبوك أو خيرب ويف سهوتها سرت فهبت ريح فكشفت ناحية السرت عن بنات لعائشة لعب ،

ما هذا  :قاع ، فقالفقال : ما هذا يا عائشة؟ ،قالت:بناتي، ورأى بينهن فرسًا له جناحان من ر
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قال:  الذي أرى وسطهن؟ قالت :فرس قال : وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان من رقاع ،

رأيت  فرس له جناحان، قالت :أما مسعت أن لسليمان خياًل هلا أجنحة ،قالت : فضحك حتى

 ]أبو داود بسند صحيح[1(( نواجذه

 النوع الثاني : التصوير اليدوي :

 األشخاص باأللوان والرسم ، وليست األعضاء نافرة وبارزة .وهو فن متثيل 

ويكون بالقلم والريشة وحنوها من اآلالت املعدة للرسم ، والكاريكاتري وكذلك الرسم 

بالريشة األلكرتونية يف برامج احلاسب اآللي . ومنها الرسوم املتحركة وهي اليت ترسم يدويًا 

 تعرض عرب األجهزة السينمائية .ثم جتمع وترتب هلا األصوات واحلركات و

 وحنو ذلك .أو شاشة ويكون إما على جدار أو لوحة أو ورقة أو قماش أو مالبس 

 وهذه حمرمة لعمومات األدلة الدالة على حتريم التصوير ، ومنها :

]البخاري  .: )أشد الناس عذابًا عند اهلل يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهلل( قال  -1

 ومسلم[

                                                           
واهلل  -الذي يظهر فجتوز، إنها البالستيك ف، أو حتى  من اخلرق والعهن والصوفوسواء كانت تلك اللعب  1

إىل هذا النوع من اللعب، بصرف  أن مادتها ليست هي السبب يف الرخصة ، وإمنا حلظ الشارع حاجة الطفل - أعلم

الشارع يف تقييده بأن تكون من اخلرق، أو من العهن، فهذا  لو كان هذا مؤثرًا جلاء النظر عن مادة صناعتها، ثم

 ثم إن حتريم الصور هو غالبًا من باب حتريم الوسائل فهو حمرم لغريه؛ ألنه قد يكون بيان واقع ال يقيد النصوص،

يف ربا الفضل جملرد  لوقوعذريعة إىل الشرك، وما كان حمرمًا لغريه قد تبيحه احلاجة، كما أباحت الشريعة ا

من اللعب الغربية اليت حتاكي صورة  التفكه يف بيع العرايا، وذلك لكونه حمرمًا لغريه، لكن جيب احلذر

ثقافتهم االجتماعية والفنية، وترتبط بدينهم وتارخيهم  اإلنسان متامًا، بل وتتكلم، وتضحك، وتبكي.. وحتكي

كلعبة ]باربي[ وحنوها .  يف النشء، وتغيريًا ملفاهيمه، وسلبًا لتميزه تأثريًا وعاداتهم، وهي من أعظم الوسائل

 .  ولالستزادة : أحكام التصوير لواصل ، فتاوى التصوير يف موقع اإلسالم اليوم ، وموقع الشيخ د.خالد املصلح 
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جاء رجل البن عباس : فقال : إني رجل أصور هذه الصور ، وإمنا معيشيت من صنعة يدي و-2

ادن مين .. فدنا منه حتى وضع يده على رأسه فقال : )أنبئك مبا : فأفتين فيها ، فقال له 

، مسعته يقول : ) كل مصور يف النار ، جيعل له بكل صورة صورها  مسعت من رسول اهلل 

نفس فتعذبه يف جهنم ( ثم قال ابن عباس : فإن كنت ال بد فاعاًل فاصنع الشجر وما ال نفس 

 له . ]البخاري ومسلم[ .

ا ال روح له من خملوقات اهلل كالشجر واجلبال أو مما صنعه البشر مل الرسموجيوز 

 االت والبيوت كما يدل عليه هذا احلديث .كالسيارات واجلو

 وله ضربان : : اآلليالنوع الثالث : التصوير 

الدجيتال ، وكذا كمريات )) التصوير الشمسي أو الضوئي (( التصوير الثابت : [ 1

 . كما هي الواقع صورةتثبيت ب هذه اآلالت تقومو،   التصوير الفوري، كامريا اجلوالو

 حكمه على قولني :اختلف املعاصرون يف 

از ، واأللباني ، اللجنة القول األول : حرام . وهو قول الشيخ حممد بن إبراهيم ، وابن ب

 .الدائمة

واستثنى هؤالء ما تدعو إليه الضرورة أو تقتضيه املصلحة العامة كالتصوير ألجل اهلوية ، 

مني وضبطهم ورخص القيادة ، والدراسة والوظيفة ، ومكافحة اجلرمية ومراقبة اجملر

 والتعرف عليهم .

 :بأدلة هي واحتج هؤالء 

أن التصوير الفوتوغرايف ال خيرج عن كونه نوعًا من أنواع التصوير األخرى الذي ينقش  -1

 باليد ولذلك فإنه يسمى تصويرًا لغة وعرفًا .
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ونوقش هذا : بأن التقاط الصورة باآللة الفوتوغرافية ليس بتصوير يف احلقيقة ، وذلك ألن 

التصوير املنهي عنه إمنا هو رسم صورة ذوات الروح بيده ليظهر للناس أنه أبدع خلقًا واخرتعه 

خبربته ومهارته ، وأما املصور باآللة الفوتوغرافية فلم يكن يف فعله ختطيط وتشكيل 

للصورة ، وإمنا التقط حقيقة خلق اهلل الذي هو موجود يف اخلارج بواسطة تلك اآللة واخرتاع 

دون فعل منه من ختطيط وتشكيل ، فإذن ال يصدق على هذا العمل بأنه تصوير باملعنى الذي 

 جاءت النصوص بالنهي عنه والوعيد على من فعله . 

الصور والتصوير من قوم نوح  أن أصل الشرك والوثنية يف األمم املاضية إمنا كان بسبب -2

إىل زماننا هذا ممن يتخذون الصور وخيضعون هلا وينحنون للصور والتماثيل يف أماكن شتى 

 من األرض وذلك ختليدًا لذكرى أصحابها وتعظيمًا لشأنهم .

املناقشة : أننا حنرم تصوير الصور واستعماهلا هلذا القصد ، أما من كان قصده مباحًا 

 فيبقى على أصل اإلباحة . يق وحنوه كالذكرى والتوث

أن األحاديث النبوية قد وردت بالوعيد الشديد على الذي يضاهون ويشابهون خلق اهلل   -3

: )أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهلل( والعلة هذه موجودة يف  كقوله 

هلل فيه أكثر وأعظم من التصوير الفوتوغرايف ، بل إن وجود املضاهاة وشدة مشابهة خلق ا

 وجودها يف التصوير املنقوش باليد لشدة مضاهاته ومطابقته للمصوَّر .

إنه حبس الظل  د فيه املضاهاة كما يف اليدوي ؛ إذونوقش : أن التصوير الفوتوغرايف ال يوج

باآللة املعروفة فمرجعها إىل ما أوجده اخلالق سبحانه وليس فيها صنع صورة غري موجودة ، 

لتصوير املنهي عنه إمنا هو إجياد صورة واخرتاعها مل تكن موجودة من قبل يضاهي بها وا

 صنع اخلالق يف احليوانات ، واآللة الفوتوغرافية ليس فيها هذا املعنى .  

 . 1القول الثاني : أنه جائز . وهو قول الشيخ ابن عثيمني ، وأكثر املشايخ املعاصرين 

                                                           
 سف الشبيلي.ومنهم : الشيخ سلمان العودة ، وسليمان املاجد ، وعبد اهلل السلمي ، و خالد املصلح ، ويو 1
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ن وسيلة حملرم كالتعظيم ، وللنساء غري احملارم ، أو لشعارات وهؤالء حرموا التصوير إذا كا

 ومن أدلتهم : الكفر .

أن التصوير الفوتوغرايف ليس تصويرًا باملعنى الذي جاءت به النصوص النبوية بالوعيد  -1

عليه والنهي عنه ، فإن التصوير مصدر صور يصور أي جعل هذا الشيء على صورة معينة ألن 

ذا مقتضاه ، ومعلوم أن نقل الصورة باآللة ليس على هذا الوجه فلم حيصل من )فعَّل( يف اللغة ه

املصور أي عمل أو ختطيط بيده يشابه به خلق اهلل غاية ما هنالك أنه سلط اآللة على املصور 

فانطبع بالصورة خلق اهلل تعاىل على الصفة اليت خلقها اهلل عليها ، ويستطيع أن يفعلها األعمى 

 املصوَّر . والذي ال يرى

كما أنه لو صور شخص كتابة شخص آخر باآللة ال ميكن أن يقال إن الصورة هي كتابة 

املصور وإمنا هي كتابة األول نقلت بواسطة اآللة ورقة أخرى بعكس ما لو نقلها الثاني بيده 

فإنه يقال : هذه كتابة الثاني وإن كان الكالم للكاتب األول ألنه حصل منه يف هذ احلال 

 ل وكتابة بيده .عم

والتصوير باآللة الفوتوغرافية ليس فيه تشكيل وال ختطيط وإمنا هو نقل شكل وتفصيل 

 شكله اهلل ، واألصل يف األعمال غري التعبدية احلل واإلباحة . 

أن التصوير اآللي شبيه متامًا بالصورة اليت تظهر على املرآة أو على املاء أو أي سطح   -2

أن يقول : إن ما يظهر على املرآة وحنوها حرام لكونها صورة ،  المع ، وال يستطيع أحد

وهكذا الصورة الفوتوغرافية إال أن مرآة الفوتوغرافية تثبت الظل الذي يقع عليها واملرآة 

ليست كذلك وليس هذا يف احلقيقة تصويرًا ، بل إنه إظهار واستدامة لصورة موجودة وحبس 

 هلا عن الزوال.

 : اجلواز .الراجح من القولني 

 األشعةتصوير بواسطة الشريط السينمائي ]الفيديو والتلفزيوني و التصوير املتحرك :[ 3

 [:وخدمة اجليل الثالث يف اجلواالت والتصوير يف أجهزة املراقبة يف املصارف واحملالت التجارية
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 . الثابتف فيه أضعف من اخلالف يف الراجح : اجلواز . وهو اختيار ابن عثيمني  ، واخلال

نقل ال عمل لإلنسان يف تشكيله أو ختليقه فهو نظري  وتعليل اجلواز : أن التصوير املتحرك

املرآة وحنوها ، فالصور ال حقيقة هلا ، وإمنا هو خيال زائل فليس له منظر وال مظهر وال 

مشهد بدليل أن املشاهد إذا أطفأ اجلهاز زالت تلك الصور وأصبحت الشاشة بيضاء ال صورة 

 .1فيها فهي كالصورة يف املرآة متامًا 

 

 حكم استعمال ما فيه صورة : *

 حيرم مع صحة الصالة . لبس ما فيه صورة لذوات الروح يف الصالة :[ 1

: وكذلك التماثيل اجملسمة للزينة يف  استخدام الستور واللوحات ذات الصور لذوات األرواح[ 2

 البيوت .

 ِفيِه ِقَراٌم اْلَبْيِت َوِفي َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ َعَليَّ َدَخَل" قالت : حلديث عائشة أنها حيرم ،

 ِمْن ِإنَّ) : َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ َقاَل:  َوَقاَلْت،  َفَهَتَكُه السِّْتَر َتَناَوَل ُثمَّ َوْجُهُه َفَتَلوََّن ُصَوٌر

 ( .الصَُّوَر َهِذِه ُيَصوُِّروَن الَِّذيَن اْلِقَياَمِة َيْوَم َعَذاًبا النَّاِس َأَشدِّ

 جربيل : )إنا ال ندخل بيتًا فيه كلب أو صورة( .أبي هريرة يف قول وحلديث 

 استخدام الفرش والسجاجيد ذات الصور :[ 3

                                                           
1

ومع ترجيح جواز التصوير إال أنه ال ينبغي للمسلم التوسع فيه كما ال يتوسع يف املباحات ، وينبغي  

االحتياط يف تصوير األشخاص الذين ال يرغبون فيه لرأي فقهي أو ألنه يتضايق منه يف بعض األحوال ؛ فإن 

 الصورة حق شخصي لصاحبها .
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" يعين أنه جيوز جعل ما فيه صور وسائد أو خمدًا أو قال املؤلف : "ال افرتاشه وجعله خمدًا

 . 1دون أن تعلق أو تنصبجيلس عليه 

: )أتاني جربيل عليه السالم فقال : إني أتيتك الليلة  ديث أبي هريرة : قال قال رسول اهلل حل

فلم مينعين أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إال أنه كان يف البيت متثال رجل وكان يف 

يت قرام سرت فيه متاثيل ، فمر بأس التمثال يقطع فيصري كهيئة الشجرة ، ومر بالسرت الب

 [أبو داود والرتمذي].يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن .. ( 

]متفق ويف حديث عائشة يف قصة السرت : أنها قالت : فقطعته وسادتني ، فكان يرتفق عليهما . 

 عليه[

 فيه قوالن : الذكرى :حكم االحتفاظ بالصورة لقصد [ 4

 ( التحريم وهو اختيار ابن باز وابن عثيمني . 1

لعموم األدلة )ال تدع صورة إال طمستها( )نهى عن الصورة يف البيت( حديث عائشة يف السرت 

ن اختاذ تلك الصور ذريعة دخل املالئكة فيه كلب وال صورة( ، وألاملعلق ، وحديث : )ال ت

 للتعلق بها .

إال إذا خشي مما ذكر من التعلق كالصور الكبرية وال سيما للعلماء والعباد ( اجلواز . 2

 وعلى هذا أكثر املشايخ املعاصرين . فيمنع منها .

                                                           
؛ لظاهر حديث عائشة يف قصة النمرقة اليت وبعض أهل العلم خيتار املنع حتى لو احتفظ فيها على وجه االمتهان  1

عن الصورة يف  وحلديث جابر : )نهى رسول اهلل أنه كرهها وجعلها من ضمن احملرم.  يتوسد عليها النيب 

 وصححه األلباني يف السلسلة[البيت ، ونهى أن يصنع ذلك( ]أمحد والرتمذي وقال : حسن صحيح ، 
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فما كان من الصور الفوتوغرافية معظمًا مرفوعًا فيلحق باحملرم ملا فيه من وهذا هو الراجح ، 

يف الرفوف واحملافظ وشبهها  التعظيم الذي يفضي إىل الشرك، أما ما كان منها حمفوظًا

 فيجوز اقتناؤه سواء كان للذكرى أو غريها.

وال يدخل يف احلديث : )ال تدخل املالئكة بيتًا فيه كلب وال صورة( فإن املراد به ما كان 

حمرمًا من الصور ، وأما ما كان ممتهنًا أو مرخصًا فيه كلعب األطفال ، أو كان من الصور 

عائشة على اللعب  ا ال تدخل يف احلديث ، وقد اقر النيب فإنهاجلائزة كالفوتوغرافية 

  بالبنات .

  تعليق الصور لذوات الروح :[ 9

 وإن كان صورة فوتوغرافية . فهو حمرم حترميًا شديدًا .

 .  1ويشتد إذا كان معظمًا ، أو من النساء الفاتنات

كثر يف زماننا هذا فيحرم كألبسة النساء واألطفال الذي  يف اللباساستعمال الصور [ 7

 بيعها وشراؤها ولبسها إال بشرط الطمس واإلزالة .

 فتنة الصور .. وقفة مع 

كذا مع تقدم التصوير صار مجال االفتتان بها عظيمًا جدًا وال سيما يف الربامج التلفازية ، و

أجهزة لكرتونية وعن طريق ف واحملالت التجارية واملواقع اإلما ينشر يف اجملالت والصح

 ِلْلُمْؤِمِننَي ُقْلفينبغي للمسلم حفظ بصره عن هذه الصور احملرمة لقوله تعاىل : )،  اجلوال

  .(َيْصَنُعوَن ِبَما َخِبرٌي اللََّه ِإنَّ َلُهْم َأْزَكى َذِلَك ُفُروَجُهْم َوَيْحَفُظوا َأْبَصاِرِهْم ِمْن َيُغضُّوا

 :احملرمة التعامل مع الصور * 

                                                           
 ومثل التعليق : جعل الصور كخلفية يف شاشة احلاسب أو جهاز اجلوال ال سيما إذا كانت ملعظم . 1
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د سواء يف فراش أو لباس أو حنوه : حمرمة حبيث تكون مرسومة باليهذه الصورة إذا كانت 

: )فمر برأس التمثال يقطع فيصري  ، ويدل عليه : قول جربيل للنيب أو يطمس أن يزال الوجه 

، وال  1 ولقوله : )الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فليس بصورة( ]مسلم [كهيئة الشجرة(  

 . كما يفعل بعض الناس الرقبةيكفي وضع خط على 

 2استعمال املنسوج من الذهب والفضة: 

وهو احلرير الطبيعي الذي خيرج من دودة القز . :وما يباح منه لبس احلرير 

كاألمراض اجللدية الطبية عند احلاجة يف حاالت ذكرها املؤلف ، ومنها ويباح 

 للزبري وعبد الرمحن يف لبس احلرير حلكة بهما . فعن أنس قال : رخض النيب 

 ]متفق عليه[

 باجلنس اآلخر أو بالكفارلبس ما فيه تشبه: 

واملزعفر لبس املعصفر : 

: آداب النعال 

: ضوابط اللباس وأحكامه 

 وضابطه لبس ثوب الشهرة: 

ـ واحلديث ـ يدل على 3حلديث : )من لبس ثوب شهرة ألبسه اهلل ثوب مذلة( 

حتريم لبس ثوب الشهرة وليس هذا احلديث خمتًصا بنفيس الثياب بل قد حيصل 

 ،من لباسهذلك ملن يلبس ثوًبا خيالف ملبوس الناس من الفقراء لرياه الناس فيتعجبوا 

                                                           
 ]البيهقي السلسلة الصحيحة[ 1
وجيوز للنساء استعمال الذهب لبسًا وحتليًا ، وال جيوز للذكر استعمال الذهب إال يسريًا حلديث معاوية : )نهى  2

هب إال مقطعًا( ]صحيح[ ، وأما الفضة فالراجح : أن األصل يف الفضة للرجال اجلواز لعدم الدليل على عن الذ

للخامت من الفضة ، وحلديث : )وأما الفضة فالعبوا بها لعبًا( ]أمحد وأبوداود وصححه  التحريم ، وللبس النيب 

يستثنى من ذلك ما فيه تشبه بالنساء كالقالدة املنذري واأللباني[ . ومن ذلك الكبك والساعة والقلم وحنوها ، و

 . 29/79والسوار فيمنع ألجل التشبه ال ألنه فضة . وممن اختار هذا القول شيخ اإلسالم كما يف الفتاوى 
 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وصححه األلباني . 3
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وإذا كان اللبس لقصد االشتهار يف الناس فال فرق بني رفيع الثياب ووضيعها 

  .عترب القصدوامل، اس واملخالف ألن التحريم يدور مع االشتهار واملوافق مللبوس الن

 الشرط السابع : اجتناب النجاسة.

دلةاألذكر املؤلف  : أدلة اشرتاط اجتناب النجاسة يف الصالة .  

 اليت يصلي فيها والبقعة(3والثوب، (2من البدن، (1 :حمل اجتناب النجاسة. 

 .فألحاديث االستنجاء، واالستجمار، وغسل املذي إزالة النجاسة من البدن؛أما 

فقالت:   النيبَّ قالت: جاءت امرأٌة لحديث أمساءف إزالة النجاسة من الثوب؛وأما 

ّته، ثم تقرصه باملاء، حتأرأيت إحدانا حتيض يف الثوب كيف تصنع؟ قال: ))

نزعهما ملا أخربه جربيل أن  بنعليه ملا صلى رسول اهلل و،  (1)وتنضحه وتصلي فيه((

 .2فيهما قذرًا 

فلقوله تعاىل : )أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني  إزالة النجاسة من البقعة؛وأما 

قال: قام أعرابي فبال يف املسجد،  حلديث أبي هريرة والركع السجود( ، و

أو ذنوًبا  ،ماء: ))دعوه وَهِريقوا على بوله سجاًل من فتناوله الناس، فقال هلم النيب 

 .(3)فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين(( ،من ماء

:أحوال تعرض املصلي للنجاسة وأحكامها 

 املس. -3    املقابلة.-2   املالقاة.-1

                                                           

 .( متفق عليه1)
 وقال النووي : إسناده صحيح[. د ،أمحو،اود دأبو ] 2

 .( متفق عليه3)
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قول املؤلف : "إن طني أرضًا جنسة أو فرشها طاهرًا صفيقًا أو بسطه على -4

 وصحت".حيوان جنس أو صلى على بساط باطنه جنس كره ، 

ومثله : ما يفعله كثري من الناس إذا كانت األرض فيها جناسة فرشوا عليها سجدًا 

  طاهرًا ليصلوا عليه .

واألرجح : أن صالته صحيحة بال كراهة ألنه أتى بالشرط وهو الصالة على طاهر 

 ؛ فالكراهة حكم شرعي حتتاج إىل دليل .، وال دليل على الكراهة 

محل النجاسة . ومن ذلك: محل البول يف علبة التحليل الطيب ، ومحل األم -9

  لطفلها إذا كان يف حفائظه جناسة .  

مسك حبل متصل بشيء جنس. وذكر املؤلف هلا حالتني ، والصحيح : الصحة -7

 مطلقًا ألنه مل يباشر النجاسة ومل يالقها .

 

 ة :وعلم بالنجاسة بعد انقضاء الصالحكم من صلى 

 -أي الصالة–كانت فيها -أي النجاسة–(: "وإن علم أنه 1/934) ل املؤلفقا

 و نسيها أعاد ، كما لو صلى حمدثًا ناسيًا".لكن جهلها أ

 مثال األوىل: رأى النجاسة على ثوبه بعد انتهائه من الصالة ومل يكن عاملًا بها قبل.

 تذكرها . ناسيًا وبعد انتهائه هامثال الثانية: علم بوجود النجاسة يف ثوبه فصلى ب

؛ لظاهر والراجح : أنه ال يعيد  فذكر املؤلف وجوب إعادة الصالة يف الصورتني .

نعليه ، فإنه صلى بنعلني غري طاهرين بعض  النيب  حديث أبي سعيد يف خلع
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وهذا يدل على صحة خلعهما من غري إعادة أول صالته، الصالة ، فلما أخربه جربيل

 بثوب فيه جناسة جاهاًل أو ناسيًا . صالة من صلى

أما قول املؤلف : )كما لو صلى حمدثًا ناسيًا( فهذا قياس غري مسلم ؛ ألنه ال 

قياس مع النص ، ثم هو قياس مع الفارق ألن ترك النجاسة من أعمال الرتوك وهي 

ال تفتقر إىل نية خبالف الطهارة من احلدث فإنها من باب املأمورات ، وتفتقر يف 

حتها إىل نية ، وألن اجتناب النجاسة من باب النواهي فيعذر فيها باجلهل ص

 فال يعذر فيه باجلهل والنسيان . والنسيان ، خبالف رفع احلدث فمن باب األوامر

 حكم جرب العظم بعظم جنس :-

 احلكم فيما سقط من اإلنسان من عضو أو سن : -

 حكم وصل الشعر:-

عن عائشة  ؛ ملا روى البخارييف اجلملة  بَشعر الشعراتفق الفقهاء على حتريم وصل 

رضي اهلل عنها أن جارية من األنصار تزوجت وأنها مرضت ، فتمعط شعرها ، 

  .1فقال : " لعن اهلل الواصلة واملستوصلة "  فأرادوا أن يصلوها ، فسألوا النيب 

 يعين: ما تصح فيها الصالة،   مواضع الصالة: 

 ما استثين . تصح يف كل األرض إالاألصل أن الصالة 

 . وهي تسعة .فيها  األماكن اليت ال جيوز الصالةوذكر املؤلف 

)نهى  واستدل املؤلف لذلك حبديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل 

 . 2أن يصلي يف سبع مواطن : املزبلة ..( إال أن هذا احلديث ضعيف

 : هلاوهناك أدلة جزئية 
                                                           

وأما بغري الشعر فيجوز ، ومن ذلك ما تسمى عند النساء حبشوة الشعر إذا كانت ليست مصنوعة من الشعر ،  1

إزالة العيب وليس هو من باب  ، ومن باب-عز وجل–يجوز؛ ألن هذا من باب رّد ما خلق اهلل وأما زراعة الشعر ف

كتاب الدعوة، فتاوى ابن .من باب تغيري خلق اهلل،  ، فال يكون-وجلعز –التجميل أو الزيادة على ما خلق اهلل 

 ، وانظر : قرار مجمع الفقه اإلسالمي يف دورته الثامنة عشر حول العمليات التجميلية . 1/74 –عثيمني 
،  3/191فقد أخرجه الرتمذي وابن ماجه ، وقال الرتمذي : "ليس إسناده بالقوي" وضعفه النووي يف اجملموع  2

 . 1/316وكذا األلباني يف اإلرواء 
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فتحرم الصالة على القبور أو إليها كالصالة يف املقربة ، أو وضع القرب املقربة : أواًل: 

 يف املسجد ، أو بناء املسجد على قرب . والصالة حينئذ باطلة ، ومن األدلة :

، وقد [ عليهق متف]( لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجدحديث : )

 .خمافة الغلو يف أهل القبور املوصلة إىل الشرك ، ويف ذلكجاء الشارع بسد الذرائع 

 ِفيَها ِباْلَحَبَشِة َرَأْيَنَها َكِنيَسًة َذَكَرَتا َسَلَمَة َوُأمَّ َحِبيَبَة ُأمَّ َأنَّحديث عائشة :  -1

 ِإنَّ َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه ِلَرُسوِل َتَصاِويُر

 ِتْلِك ِفيِه َوَصوَُّروا َمْسِجًدا َقْبِرِه َعَلى َبَنْوا َفَماَت الصَّاِلُح الرَُّجُل ِفيِهْم َكاَن ِإَذا ُأوَلِئِك

 ]البخاري ومسلم[.   اْلِقَياَمِة َيْوَم اللَِّه ِعْنَد اْلَخْلِق ِشَراُر ُأوَلِئِك الصَُّوَر

  .قال : )ال جتلسوا إىل القبور وال تصلوا إليها ( : أن رسول اهلل  عن أبي مرثد-2

  .1حديث أبي سعيد مرفوعًا : )األرض كلها مسجد إال احلمام واملقربة(-3

-غري جنازة–نفاًل  ( : "وال تصح الصالة بال عذر فرضًا كانت أو937قول املؤلف )

 يف املقربة".

يصلي على اجلنائز يف املقربة ، وإمنا كان يصلي على قرب  تنبيه : مل يكن النيب 

 َعْنامليت إذا مل يكن قد صلى عليه كما يف حديث املرأة اليت كانت تقم املسجد 

 اْلَمْسِجِد ِفي َيُكوُن َكاَن -اْمَرَأًة َأْو َرُجًلا- َأْسَوَد َأنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرَة َأِبي

 َذِلَك َفَعَل َما َفَقاَل َيْوٍم َذاَت َفَذَكَرُه ِبَمْوِتِه  النَِّبيُّ َيْعَلْم َوَلْم َفَماَت اْلَمْسِجَد َيُقمُّ

 َوَكَذا َكَذا َكاَن ِإنَُّه:  َفَقاُلوا آَذْنُتُموِني َأَفَلا َقاَل اللَِّه َرُسوَل َيا َماَت َقاُلوا اْلِإْنَساُن

 ]البخاري[. .َعَلْيِه َفَصلَّى َقْبَرُه َفَأَتى،  َقْبِرِه َعَلى َفُدلُّوِني:  َقاَل َشْأَنُه َفَحَقُروا َقاَل ِقصَُّتُه

وأما الصالة على اجلنازة يف املقربة قبل دفنها فيبقى على أصل النهي ، ويؤكد ذلك 

  .1 نهى عن أن يصلي على اجلنائز بني القبور حديث أنس أن النيب 

                                                           
 [.1/321]أبو داود،والرتمذي،وابن ماجه ، وصححه ابن تيمية واأللباني كما يف اإلرواء  1
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 دفن بداره".(: "وال يضر قربان وال ما 936قول املؤلف)

 والصحيح : أنه يضر ، فال جتوز الصالة عندما ذكر لعموم النصوص.

وهو املكان املعد لقضاء احلاجة ، وإذا ثبت النهي عن الصالة يف  احلش :ثانيًا : 

 .حلش أوىل ، وهي حمتضرة بالشياطنياحلمام ومعاطن اإلبل فالنهي عن الصالة يف ا

وال يزال موجودًا إىل اآلن يف الشام . –وهو املكان الذي يغتسل فيه  احلمام :ثالثًا : 

.لنجاسات لألنه حمل كشف العورة، وحمل ،  كما يف حديث أبي سعيد السابق

: أصلي يف  . حلديث جابر بن مسرة : )أن رجاًل سأل النيب  : أعطان اإلبلرابعًا : 

إلبل ؟ قال : ال( ]مسلم[مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلي يف مبارك ا

: )ال تصلوا يف مبارك اإلبل فإنها من الشياطني ، وصلوا يف مرابض  وقال النيب 

أنها مأوى الشياطني؛ ألنه ورد: : هنا  يف النهي العلل ومن أقوى .2الغنم فإنها بركة( 

 .3(كل بعري شيطان سنامذروة أن على  )

اغتصب أرضا أو اغتصب بيتا، فصالته فيه ال  كما لو :املغصوب املكان خامسًا : 

أنها جتزئ مع اإلثم،  ]مجهور أهل العلم[: جتزئ عند أكثر احلنابلة، والقول الثاني

. ألن اجلهة منفكة ، فجهة هذا هو الصحيحونا ال نأمره باإلعادة إذا تاب، يعين: أ

 يقتضي الطاعة وهي الصالة مغايرة جلهة املعصية وهي غصب املكان ]والنهي ال

الفساد إال إذا عاد إىل ذات املنهي عنه أو شرطه الذي ال ينفك عنه ، أما هنا فهو 

 . عائد على أمر خارج وهو موضع الصالة[

                                                                                                                                                                                    
،  7634]الطرباني والضياء يف املختارة ، وقال اهليثمي : إسناده حسن ، وصححه األلباني يف صحيح اجلامع  1

 [.271واجلنائز له 
 ]أمحد ، د بإسناد صحيح[ 2
أخرجه الطرباني ، وحيتاج إىل حبث يف صحته ؛ فإن يف سنده القاسم بن غصن وهو ضعيف كما قال يف مجمع  3

الزوائد . وذكر ابن تيمية : "أن املكان الذي يقيم فيه الشيطان حيرم فيه الصالة كأعطان اإلبل ، واملكان الذي 

 ن عن الصالة فيه" .يعرض فيه الشيطان تكره فيه الصالة كاملكان الذي نام اإلنسا
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وهو املكان الذي تذبح وتنحر فيه البهائم ، وقد اتفق األئمة  اجملزرة :سادسًا : 

 يها من الدم املسفوح.اسة فجاألربعة على حرمة الصالة فيها ، وعلة النهي : وجود الن

وهي موضع األوساخ والقمامة ، وقد اتفق األئمة األربعة على حرمة  املزبلة :سابعًا : 

الصالة فيها ، وإن كان املوضع الذي صلى فيه من املزبلة أو اجملزرة نظيفًا فالصالة 

 صحيحة .

ليل املانع ، الصالة فيه صحيحة على القول الراجح ؛ لعدم الد قارعة الطريق :ثامنًا : 

 واألرض طاهرة إال أنه قد يكره النشغال املصلي مبرور الناس.

 مع الكراهة". : "وتصح الصالة إليها .. 943قال املؤلف 

واألظهر : صحة الصالة بال كراهة ألنه صلى يف مكان طاهر مباح ، وال دليل على 

 الكراهة ، إال القبور فال تصح الصالة إليها.

عام  أما النافلة فإنه ثابت من فعل النيب  الصالة داخل الكعبة وفوقها ::  تاسعًا

وهو القول الثاني : تصح . ذكر املؤلف قول املذهب ، وفقد وأما الفريضة  الفتح.

وما ، فيها النافلة  ، ومذهب احلنفية والشافعية لصالة رسول اهلل  رواية عن اإلمام

 رب .وهو أق ثبت يف الفرض ثبت يف النفل .

 :: استقبال القبلةثامنالشرط ال

 أدلة اشرتاط استقبال القبلة :-

: احلاالت اليت يسقط فيها استقبال القبلة  

  العجز . -1

فإن عجز عن استقباهلا ملرض أو غريه سقط، فاملريض على السرير الذي ال 

عنه  ما يعجزكان وجهه، كما أنها تسقط عنه يستطيع أن يتحرك يصلي حيثما 

   الواجبات، ؛ لقوله تعاىل: من 

     .  وكذا

 . عند اشتداد احلرب
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  .على الراحلة يف السفرالنافلة صالة  :يستثنى من ذلكومما -2

يصلي التطوع على راحلته إذا كان يف السفر أينما توجهت ؛ يومئ برأسه  كان 

قبل أي وجه توجه. وكان أحيانًا إذا سافر وأراد أن يتطوع ، استقبل بناقته القبلة ، 

 فكرب ، ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهو خاص بالسفر ، ويدل على ذلك ما يلي:

يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه  ما جاء عن ابن عمر قال:"كان رسول اهلل  .1

 . (1)، ويوتر عليها ، غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة"

إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعًا ،  عن أنس بن مالك قال:"كان رسول اهلل  .2

 .(2)استقبل القبلة ، فكرب للصالة ، ثم خلى راحلته ، فصلى حيثما توجهت به"

 :والصحيحذكر املؤلف قول املذهب ، واختلف هل يستقبل القبلة عند التحريم؟ 

ها، ولو كان وجهه صالة حترميها وركوعها وسجودالأنه ال يلزمه بل يصلي كل 

 .خمالفا للقبلة

 صالة املاشي املسافر :-3

إذا اجتهد يف استقبال القبلة طاقته ثم كذلك: استقبال القبلة  ط فيهيسقمما و-4

َفاتَُّقوا اهلل َما اْسَتَطْعُتْم؛ لقول اهلل تعاىل:فأخطأصلى 
اَل ُيَكلُِّف اهلل ولقوله تعاىل: ؛(3)

َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها
 ،يف صالة أهل قباء إىل الشام رضي اهلل عنهما وحلديث ابن عمر؛(4)

باستقبال املسجد احلرام، فاستقبلوا الكعبة وهم يف  قد أمر نبيه   ربوا أن اهللْخفُأ

ومل يقطعوا الصالة، بل  ،. والشاهد يف احلديث أنهم بنوا على ما صلوا(9)صالتهم((

                                                           
 متفق عليه. (1)
. واحلديث حسن إسناده: ابن حجر كما يف البلوغ 1229واللفظ له ، وأبو داود: ح 3/213أخرجه أمحد:  (2)

 .99: صـ واأللباني يف صفة صالة النيب 

 .17( سورة التغابن، اآلية: 3)

 .267( سورة البقرة، اآلية: 4)

 ، وتقدم خترجيه بلفظه.927ومسلم، برقم  ،413( متفق عليه: البخاري برقم 9)
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يف  أنه قال: ))كنا مع النيب    عن عامر بن ربيعة َيِواستداروا إىل الكعبة. وقد ُر

الشمس إذا حنن صلينا لغري ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة، فصلينا، فلما طلعت 

 . ))(1) َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه اهلل  القبلة، فنـزلت:

الواجب على املسافر إذا حضرت الصالة أن جيتهد ويتحّرى القبلة ثم يصلي حسب اجتهاده ف

 .فإن ظهر بعد ذلك أنه صلى إىل غري القبلة أجزأته صالته؛ ألنه أدَّى ما عليه

  يف استقبال القبلة ملن قرب من الكعبة وملن بعد عنها:الفرض -

 . 2فأما من بعد : فيدل عليه حديث أبي هريرة : )ما بني املشرق واملغرب قبلة (

: ئل احلديثة : ذكر املؤلف أربعة وسائل للعلم بها ، ومن الوسا وسائل العلم بالقبلة

اإلنسان موقعه أو اجلهات األربع فيستدل بها  اليت يعرف بهااحلديثة  البوصلة واألجهزة

 . 3على جهة القبلة 

 :عند كل صالةاالجتهاد يف حتري القبلة  لزوم-

 القبلة :حتديد يف  تعارضت اآلراءاحلكم فيما إذا -

                                                           

وضعفه،ولكن ذكر له العالمة األلباني 2597( الرتمذي، كتاب تفسري القرآن،باب:ومن سورة البقرة،برقم 1)

عبد العزيز ، 1/223، وغريهما، ثم حسنه يف إرواء الغليل، 2/11،والبيهقي، 1/217،طرًقا وشواهد عند احلاكم

ل عن هذا احلديث: ))ضعيف عند أهل العلم، ولكن معناه صحيح، ويعضده عموم األدلة يقو –رمحه اهلل  –ابن باز 

  . َفاتَُّقوا اهلل َما اْسَتَطْعُتْم : واألصول املتبعة يف الشريعة

 "من صلى باالجتهاد إىل جهة ، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة ، مل يكن : جاء يف كتاب املغين البن قدامة رمحه اهلل

غري جهة الكعبة يقينا ، مل  إعادة، ومجلته أن اجملتهد إذا صلى باالجتهاد إىل جهة ، ثم بان له أنه صلى إىلعليه 

 قال مالك ، وأبو حنيفة . والشافعي يف أحد قوليه". يلزمه اإلعادة ، وكذلك املقلد الذي صلى بتقليده . وبهذا

االجتهاد  لكن إذا اجتهد وحترى ثم تبني له اخلطأ بعد اجلاهل جيب عليه أن يستقبل القبلة ،وقال ابن عثيمني : "

االستقبال ويتحرى بقدر استطاعته ، فإذا  فإنه ال إعادة عليه ، وال نقول : إنه يسقط عنه االستقبال بل جيب عليه

 439 -12/433ال يعيد صالته " مجموع فتاوى ابن عثيمني" ) حترى بقدر استطاعته ثم تبني له اخلطأ فإنه
 مذي وابن ماجه ، صحيح مبجموع طرقه كما يف اإلرواء[]الرت 2
 [Google Earthمن الربامج املشهورة يف اإلنرتنت اليت تفيد يف ذلك ]برنامج  3
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 حكم العاجز عن االجتهاد :-

  حكم من صلى بغري اجتهاد وال تقليد :-

وقول املؤلف : "يعيد ولو أصاب" األقرب : أنه ال تلزمه اإلعادة إذا أصاب ؛ ألنه 

 صلى وفق ما أراده اهلل وإن قصر يف حتصيل الوسيلة ، واختاره ابن عثيمني .  

 حكم من اجتهد يف حتريها فتبني له بعد الصالة خطؤه : سبق ذكرها.-

 احلكم إذا تغري قول اجملتهد يف حتديد القبلة : -

 

 

 

 

 

  :: النيةتاسعالشرط ال

 تعريف النية : -

 حمل النية وحكم التلفظ بها :-

 النية حملها القلب، ويكفي فيها العزم على الشيء، 

وال عن من أصحابه ال سرًا وال  ألنه مل يثبت عن النيب  التلفظ بالنية بدعة

العلم  النية تتبع والعقل ومحق ، وذلك أنجهرًا . قال ابن تيمية : "وهو نقص يف الدين 

أن  ، فال يتصور مع وجود العلم، فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة 

 دم العلم أن حتصل نية.عيفعل بال نية ، وال ميكن مع 
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 : 1صفة النية وما يلزم تعيينه يف نية الصالة-

 وقت النية وحكم تقدميها :-

: ما يبطل النية 

 وهل تنقطع الصالة حبصوهلا .ذكر املؤلف مخسة أحوال للنية 

: أنها ال تبطل صالته -يف مسألة الرتدد يف القطع وتعليقه بشرط–والراجح 

 خالفًا ملا ذكر املؤلف ؛ ألن األصل بقاء النية ، والرتدد والتعليق ال ينايف ذلك .

 

 

 

 

 

ارتباط جبماعة من غري–وحنوه  صور االنتقال يف النية للمنفرد-: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: أنه ال يشرتط تعيني املعينة ، فيكفي أن ينوي الصالة وتتعني بتعني  رجح مجع من احلنابلة ، واختاره ابن عثيمني 1

الوقت ، فإنه إذا توضأ لصالة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر فالصالة صحيحة ، قال ابن عثيمني : وال 

 . 2/267يسع الناس العمل إال العمل به. املمتع 

 

 حكمها مثاهلا الصورة م

 تصح مل العصر ويف أثنائها قلب النية إىل الظهر  صلى من فرض إىل فرض 1

 تصح مل الظهر راتبةالظهر ويف أثنائها قلب النية إىل  صلى من فرض إىل نفل معني 2

 جاز حلضور مجاعةصلى الظهر ويف أثنائها قلبها نفاًل مطلقًا  من فرض إىل نفل مطلق 3

 مل تصح الظهر ويف أثنائها قلب نيته إىل صالة الظهر راتبة صلى معني إىل فرض من نفل 4

 مل تصح العشاء راتبةمن الوتر إىل  انتقل نفل معني من نفل معني إىل 9

من نفل معني إىل نفل  7

 مطلق

 جاز صلى بنية الوتر ويف أثنائها قلبها تطوعًا مطلقًا قيامًا لليل
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 أن الصالة األوىل مل يكملها فتبطل . التعليل يف الصور اليت مل تصح:

 والثانية مل تنعقد ؛ ألنه مل يبدأها بتكبرية اإلحرام .

 يف صالة اجلماعةصور االنتقال يف النية: 

 

 

 

 

 

 

 

 : حكم نية اإلمامة واالئتمام 

: احلكم فيما إذا نوى املنفرد االئتمام يف أثناء الصالة 

 : احلكم فيما إذا املنفرد اإلمامة يف أثناء الصالة 

 الفريضة والنافلة كما فصل ذلك املؤلف .يفرق احلنابلة بني 

والراجح يف املسألتني السابقتني : صحة االنتقال للحديث الذي ذكره املؤلف 

وهو قصة ابن عباس ، وإذا جازت يف النافلة فإنها جتوز يف الفرض ، وإذا جازت يف 

 االنتقال إىل اإلمامة فتجوز كذلك يف من االنفراد إىل االئتمام .

هلا صورتان :ملأموم إىل منفرد ]مفارقة اإلمام[ :حكم حتول ا 

:  بال عذر ، فصالته غري صحيحة لرتكته متابعة إمامه وقد قال  (1

)إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه( .

 الراجح املذهب __املثال                                   احلكم  احلالة م

من منفرد إىل إمام يف  1

 الصالة أثناء

الفريضة منفردًا ثم أتى رجل آخر فأراد أن   صلى

 يصلي معه

إال  تصح مل

 يف نافلة

 تصح

مجاعة فأراد أن يدخل  تالفريضة منفردًا ثم أت  صلى مأموم من منفرد إىل 2

 معهم

 تصح تصح مل

دخل مأمومًا فبطلت صالة اإلمام فأراد أن يكون  من مأموم إىل إمام 3

 إمامًا

 تصح تصح مل

 إىل منفرد  من مأموم 4

 ـــــــــ بغري عذر1

 مل تصح أراد مفارقة اإلمام بال عذر

 إىل منفرد من مأموم 9

 ــــــــــــــ بعذر2

أو أطال  أراد مفارقة اإلمام بعذر كمدافعة األخبثني

 اإلمام يف الفرض إطالة زائدة وتكلف املأموم

 تصح

 جيوز أحد إمامة اجلماعة فيأتي اإلمام الراتب فيتأخر يبتدئ من إمام إىل مأموم 7
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؛ حلديث جابر يف قصة -خالفًا للمؤلف -بعذر ، فصالته صحيحة  (2

 َمَع ُيَصلِّي َكاَن َعْنُه اللَُّه َرِضَي َجَبٍل ْبَن ُمَعاَذ َأنَّوهي : صاحب معاذ ، 

 َرُجٌل َفَتَجوََّز َقاَل اْلَبَقَرَة ِبِهْم َفَقَرَأ الصََّلاَة ِبِهْم َفُيَصلِّي َقْوَمُه َيْأِتي ُثمَّ  النَِّبيِّ

 َفَأَتى الرَُّجَل َذِلَك َفَبَلَغ ُمَناِفٌق ِإنَُّه َفَقاَل ُمَعاًذا َذِلَك َفَبَلَغ َخِفيَفًة َصَلاًة َفَصلَّى

 َوِإنَّ ِبَنَواِضِحَنا َوَنْسِقي ِبَأْيِديَنا َنْعَمُل َقْوٌم ِإنَّا اللَِّه َرُسوَل َيا:  َفَقاَل  النَِّبيَّ

 النَِّبيُّ َفَقاَل،  ُمَناِفٌق َأنِّي َفَزَعَم َفَتَجوَّْزُت اْلَبَقَرَة َفَقَرَأ اْلَباِرَحَة ِبَنا َصلَّى ُمَعاًذا

 : َربَِّك اْسَم َوَسبِّْح َوُضَحاَها َوالشَّْمِس اْقَرْأ!  َثَلاًثا َأْنَت َأَفتَّاٌن ُمَعاُذ َيا 

 وثبت يف إحدى صفات صالة اخلوف . ]البخاري ومسلم[.( َوَنْحَوَها اْلَأْعَلى

 : أثر بطالن صالة اإلمام على صالة املأمومني 

الصالة أنه على حدث أو أنه مثال ذلك : صلى اإلمام بالناس ثم تذكر يف أثناء 

: أن صالة املأموم باطلة وال -كما قال املؤلف–املذهب  أحدث يف أثنائها .

، وأن يستخلف اإلمام غريه ليكمل الصالة  أنها صحيحةوالراجح :  استخالف.

باملأمومني ، فإن مل يستخلف اإلمام تقدم أحدهم ليؤم الناس ، فإن مل يتقدم 

 دليل على ذلك: أحد أكملوا فرادى . وال

: )يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وهلم ، وإن أخطأوا فلكم  قوله -1

 ]البخاري[وعليهم( 

ما ثبت يف قصة مقتل عمر بن اخلطاب وأنه استخلف عبد الرمحن بن -2

 .  [3711]كما يف البخاري عوف 

: احلكم يف حتول اإلمام إىل نية االئتمام 

* 

صالة الظهر فانشغلت ببعض أمورها ، وقبل خروج الوقت  امرأة دخل عليها وقت

 همت بالصالة إال أنها حاضت فهل تصلي إذا طهرت ؟
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 رجل فقد ثيابه ، ومل جيد إال ثوب امرأته فهل يصلي به أم يصلي عريانًا ؟ 

صلى رجل وقد لبس مشلحًا أسفل من الكعبني فما حكم صالته ؟ 

  عن القبلة فصلني موظف االستقبال سألن فشقة يف  سكنمن النساء مجع

 عليها ، ولكن تبني هلن أن القبلة خطأ فما احلكم ؟ ناجلهة اليت قيل هل حسب

 صلى رجل بنية صالة الفجر وهو يف أثناء الصالة جاءت مجاعة فحول نيته من

 الفريضة إىل سنة الفجر فما احلكم ؟

 املناقشة تعين : أن تنقد قول املذهب حبيث تناقش دليلهم وتذكر ناقش قول املؤلف[

 قوله : "ويكره لبسه حتت كعبه بال حاجة".-: القول الراجح بدليله[ 

 "تبطل صالة مأموم ببطالن صالة إمامه فال استخالفقوله: "و-

 : اخرت ما يصح 

 الدليل أو التعليل احلكم املسألة

تبني له أنه من اجتهد يف تقدير الوقت ثم 

 صلى قبل الوقت

تصح صالته 

 فرضًا

تصح صالته 

 نفاًل

  ال تصح صالته

   التعجيل أم التأخري املغرب األفضل يف

إنسان صلى الظهر وقد فاتته الفجر 

 فتذكرها بعد الصالة يف وقت الظهر

ال تصح منه 

الظهر 

 فيعيدها

يستحب له إعادة 

  الظهر بعد القضاء

الظهر منه تصح 

 الفجر بعدهاويقضي 

 

العب رياضي صلى وهو البس ]الشورت 

 الرياضي[ وقد سرت فخذه وبدت ركبتاه

صالته 

 صحيحة

يستحب له إعادة  صالته باطلة

 الصالة ؛احتياطًا

 

   حكم تلثم املصلي بشماغه

ابتدأ رجل الفريضة منفردًا فحول نيته إىل 

 :اإلمامة جمليء رجل دخل معه فعلى الراجح

ال يصح حتويل 

 النية هنا

يصح حتويل 

 النية

يقطع صالته 

 ويبتدئ من جديد

 

 : بني صواب هذه املسائل من خطئها مع تصحيح اخلطأ :أسئلة على ما سبق من أبواب 
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 التصحيح  املسألة م

من جحد وجوب الصالة فال حيكم بكفره إال  1

 وأما إن فعلها فال يكفر إذا تركها

  

بهمزة االستفهام فيصح لو قال املؤذن : )أأشهد(  2

 أذانه ألنه حلن ال حييل املعنى

  

   يستحب إجابة املقيم على املذهب 3

ينتهي وقت العصر املختار مبصري الفيء مثله   4

 بعد يفء الزوال كما ذكر البهوتي رمحه اهلل 

  

   الراجح : أن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر 9

   من شروط وجوب الصالة التمييز 7

جيوز مفارقة اإلمام بالتحول من االئتمام إىل  7

 اإلنفراد إذا كان لعذر

  

 


