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متكاملة ولكن هذه مسودة للتعليقات دونتها أثناء التحضري للدروس وهي غري  

طبعتها رغبة يف تكميل من نقصه بعض التدوين يف أثناء الدروس ليضبط املسائل 

 وأدلتها والقول الراجح بدليله، مع ذكر بعض املسائل املعاصرة.

 عبد الرمحن بن عبد اهلل احمليسند. تعليقات/ 

  هـ 3415

 

 

 احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على رسول اهلل, وعلى آله وصحبه ومن وااله واهتدى بهداه أما بعد:     

طهارته ما يتصل بفإن أعظم ما يطلبه املرء يف دنياه تعلم أحكام دينه وال سيما ما يتصل بالفقه يف عبادة ربه ليعبد ربه على بصرية من أمره , ومن أهمه 

املسائل وأدلتها مع بيان , ترتب لطالب العلم  ملنت أخصر املختصرات يف الفقه احلنبليوهذه الورقات تتضمن ترتيبًا وشرحًا . يت هي عمود دينهصالته الو

 , ومن املهم لطالب العلم :الراجح بدليله

 فهمًا واستدالاًل . التأصل يف املسائل الفقهية-

 العقلية مع ما يضبطها من القواعد والضوابط الفقهية. معرفة مأخذ املسألة من األدلة النقلية أو-

ومما يذكر به طالب العلم بعد اإلخالص هلل يف تعلمه ومذاكرته , احلرص على فهم املسائل قبل معرفة حكمها فإن احلكم على الشيء فرع عن 

 .ال مقلدًا  تصوره   والعناية بالدليل على املسألة ليكون الطالب متبعًا للنيب 

 ن اجليد إهداء اخلطأ لريجع عنه .كان يف ما ذكر يف الشرح من صواب فمن توفيق اهلل , وما ذكر من خطأ فمن نفسي والشيطان وم فإن

 واهلل نسأل أن يزيدنا علمًا وهدى وأن يرزقنا مجيعًا العلم النافع والعمل الصاحل

أو عرب الربيد اإللكرتوني  7877580050و عرب اجلوال أفرح بتواصلك ونقدك واقرتاحاتك وحبوثك ومراجعاتك العلمية مشافهة أ

MOHISEN727@gmail.COM 
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 1الصالة كتاب

                                                           

 عظم مكانتها: 1

 : )وعموده الصالة(  الصالة عمود اإلسالم ,قال -1

أفضل الليالي , فرضها فرضها اهلل بال واسطة , ويف أعلى مكان يصل إليه البشر, ويف -5

 مخسني وهذا يدل على حمبة اهلل وعنايته بها.

 ولكنها خففت فجعلت مخسًا بالفعل ومخسني بامليزان . 

بصالحها تصلح مجيع األعمال , وإذا ضيع العبد الصالة فهو ملا سواها من أعمال اآلخرة -3

 وأمور دنياه أشد تضييعًا.

 مة .أول ما حياسب عليه العباد يوم القيا-7

أمته وهو يف النزع األخري يقول : ) الصالة الصالة وما  آخر وصية وصى بها رسول اهلل  -8

 ملكت أميانكم( .

 مقاصدها ومثراتها:-

ِإنَّ الصَّالَة َتْنَهى َعِن  ﴿: -تبارك وتعاىل  -( أنها تنهى عن الفحشاء واملنكر, كما قال اهلل 1

 . ﴾اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر 

الصالة كذلك ألن الصالة يقف فيها العبد بني يدي مواله , يناجيه ويدعوه ويستغفره وكانت 

 . –عز وجل  -ويسبحه ؛ وهلذا فالصالة مما يقوي اإلميان يف القلب ومما يقوي الصلة باهلل 

( أنها اشتملت على عبادات متنوعة , ففيها الذكر من تكبري وتهليل وتسبيح واستغفار, وكذا 5

والركوع والسجود , وكذا ما يقوم يف القلب من العبودية هلل وأنواع أعمال القلب القراءة , 

 كالتدبر واخلشية واإلخبات هلل .

 ﴿ -تبارك وتعاىل  -( الصالة سبب لطمأنينة القلب وهدوء النفس وراحتها , وهلذا يقول اهلل 3

يقول : ) أرحنا يا  . وكان نبينا  ﴾لَّا َعَلى اْلَخاِشِعنَي َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالِة َوِإنََّها َلَكِبرَيٌة ِإ

إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة وكان يقول: )وجعلت قرة عيين يف  بالل بالصالة ( , وكان 

الصالة( ... فعندما حيس اإلنسان بالتعب أو اهلم والغم جيد راحته يف هذه الصالة, وهذا شيء 

موم والكدر النفسي والغم ويذهب فيتوضأ وحيسن الوضوء ثم جمرب عندما يعرتي اإلنسان اهل

يف هذه الصالة سواء كانت فريضة أو نافلة , فيصلي ركعتني  –عز وجل  -يقف بني يدي اهلل 

خيشع فيهما , ويؤديهما على الوجه األكمل فإنه جيد راحة وسكنًا لروحه , وجيد بعد أن يسلم 

 لى ظهره , وكأن محاًل قد أزيح عن قلبه وكاهله .من هذه الصالة وكأن محاًل قد أخذ من ع

 على هذه الصالة فضائل عديدة ومنافع كثرية , منها : –تبارك وتعاىل  -( رتب اهلل 7

: ) أال أدلكم  أنها تكفري للخطايا ورفعة للدرجات وقد دل على ذلك أحاديث منها قوله -1

قال: إسباغ الوضوء  وا: بلى يا رسول اهلل على ما ميحو اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ قال
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  .ونفساء َحاِئًضا اال ُمَكّلف ُمسلم كل على 1اْلخمس جتب

 

 للناس ثالثة أقسام :أقسام الناس يف وجوب القضاء:  

 جيب عليهم القضاء باإلمجاع.األول: من 

 السكران.-3 الناسي-5 النائم-1

 فأما النائم والناسي فذكر املؤلف دليله .

وقد ورد يف النائم دليل قولي وفعلي وقد ذكر املؤلف القولي , وأما 

قضى الصالة )صالة الفجر( حني نام عنها يف  العملي فألن النيب 

 السفر.

وأما السكران : فنقل ابن املنذر اإلمجاع على وجوب قضاء الصالة على 

 . 1السكران 

                                                                                                                                                                      

على املكاره , وكثرة اخلطا إىل املساجد , وانتظار الصالة بعد الصالة , فذلكم الرباط 

 فذلكم الرباط ( . وقال تعاىل : 

: ) أرأيتم لو  , وقال  ﴾َئاِت َوَأِقِم الصَّالَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلفًا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّيِّ ﴿

يعين من  -أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات أكان يبقي من درنه شيء؟ ( 

 قذره ووسخه. قالوا : ال يا رسول اهلل , قال: ) ذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهلل بهن اخلطايا (.

حديث ربيعة بن كعب, ملا سأل احملافظة على هذه الصلوات سبب لدخول اجلنة, كما يف -5

 : ) أعين على نفسك بكثرة السجود ( ]مسلم[.  مرافقته يف اجلنة, قال له  رسول اهلل 

أن الشارع طلب إكثار العبد من الصالة لرتفع درجته وينال حمبة اهلل وحفظه وعونه كما ورد -3

 عبدي زال ما و , عليه افرتضته مما إلي أحب بشيء عبدي إلي تقرب ما ويف احلديث القدسي : )

 و به يبصر الذي بصره و به يسمع الذي مسعه كنت أحببته ,فإذا أحبه حتى بالنوافل إلي يتقرب

(  ألعيذنه استعاذني لئن و ألعطينه سألين إن و , عليها ميشي اليت رجله و,  بها يبطش اليت يده

 : )الصالة خري موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر(. ]البخاري[ , وقال 

 : ) والصالة نور ( . الصالة نور للوجه كما يف قوله -7
 وجوب الصالة يف أعلى درجات الوجوب وهو الفرضية , وهي يف املرتبة الثانية بعد الشهادتني . 1

 ع.واآليات واألدلة متوافرة على فرضيتها : من الكتاب والسنة واإلمجا
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]كل من فقد شروط وجوب  الثاني: من ال جيب عليهم القضاء باإلمجاع.

 , وهم : الصالة[

 اجملنون.-3 الكافر األصلي.-5 احلائض والنفساء-1

 . 5فأما احلائض والنفساء فمحل اتفاق 

ث معاذة أنها سألت عائشة رضي اهلل عنها فقلت : ومن أدلة السنة : حدي

ما بال احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة ؟ قالت : أحرورية أنت ؟ 

قلت : لست حبرورية ولكين أسأل فقالت : )كان يصيبنا ذلك فنؤمر 

 . 3بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة( أخرجه البخاري ومسلم 

 تركه حال اجلنون.وأما اجملنون فإنه ال يقضي ما 

ويدل عليه حديث عائشة مرفوعًا : )رفع القلم عن ثالث : عن النائم حتى 

 .  7يستيقظ , وعن الصيب حتى حيتلم , وعن اجملنون حتى يعقل(

 الثالث: من هم حمل خالف بني العلماء:

والراجح : أنه ال يقضي. وهو قول اجلمهور ؛ قياسًا على  املرتد.-1

 سيأتي[]و الكافر األصلي .

]كمن يصاب حبادث أو سقوط فيغمى عليه فيأتي املغمى عليه. -5

 عليه صلوات يف حال إغمائه[.

 

                                                                                                                                                                      
فإذا كان سكره حمرمًا فال شك يف القضاء ألنه حصل باختياره , وألنه غري مأذون له بذلك ,  1

فإنه كلما أراد أال يصلي شرب -وهو من أهل شرب اخلمر–وألننا لو أسقطنا عنه قضاء الصالة 

 مسكرًا فحصل على جنايتني : شرب املسكر , وترك الصالة .
 زم والنووي .وممن نقله : ابن املنذر وابن ح 5
إذا أدركت أول الوقت ثم -1وتستثنى حالتني يف وجوب قضاء الصالة على احلائض والنفساء :  3

أو أدركت آخر الوقت بأن طهرت يف آخر وقت الصالة . وستأتي هاتني -5جاءها املانع .  

 املسألتني يف شرط الوقت من باب شروط الصالة . 
 يف اإلرواء[ ]أخرجه أصحاب السنن وصححه األلباني 7
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 اختلف أهل العلم يف وجوب القضاء على املغمى عليه على قولني:

 ره]كما ترى يف ما ذكالقول األول : وجوب القضاء , وهو مذهب احلنابلة 

 واحلنفية . املؤلف[

 ومن أدلتهم :

 ]ذكره املؤلف[. ( أثر عمار 1

( قياسًا على النوم جبامع زوال اإلدراك وعدم امتداده , وألنه ال ينقطع 5

 به التكليف .

 القول الثاني : ال يقضي طال أم قصر , وهو قول اجلمهور.

 أشبه اجملنون . -وهو العقل –( ألنه فاقد ملناط التكليف 1

( اآلثار عن الصحابة يف ذلك , ومن ذلك : ما ثبت عن ابن عمر أنه 5

 , وثبت عن غريه كذلك.  1أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصالة 

 , 5وهذا هو الراجح , وقد اختاره الشيخ ابن عثيمني واللجنة الدائمة 

 وأجيب عن فعل عمار بأمرين: 

 يثبت عن عمار , بأنه ضعيف , كما قال الشافعي فإنه قال : ومل-1

 . 3وضعفه ابن حجر 

 أو حيمل أنه قضاها على التورع واالستحباب.-5

كمن حيتاج إىل ختدير -كالبنج واملخدر ,  من زال عقله بدواء-3

 .-كامل ألجل عملية جراحية 

                                                           
 ]أخرجه مالك وعبد الرزاق وصححه ابن املنذر وابن حزم[ 1
فإنه يقضي لشبهه بالنائم  -وقدر ذلك بثالثة أيام–ويفيت الشيخ ابن باز بأنه إذا مل يطل إغماؤه  5

انظر:  ولعدم مشقة القضاء عليه غالبًا . وجعل ما ورد عن بعض الصحابة أصاًل يدل على ذلك .

 .5/780احة الشيخ ابن باز, مجع الطيار, جمموع فتاوى مس
وأنه ورد عن عمار خالف ذلك فقد ورد عنه أنه أغمي عليه يومًا وليلة فلم يقض . ]عبد الرزاق  3

 والدارقطين والبيهقي[.
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والراجح : وجوب القضاء عليه , وهو مذهب احلنفية واحلنابلة ؛ قياسًا 

وعدم امتداده وعدم ثبوت الوالية فيهما , على النوم جبامع زوال اإلدراك 

وأما إحلاقه باملغمى عليه فبعيد ؛ ألن اإلغماء آفة ليس للعبد فيها أي 

قصد خبالف زوال العقل بالدواء فإنه يكون بقصد من العبد وغالبًا ما 

 يعلم املريض بأنه سيخدر ختديرًا تامًا , ولو تركه ملا زال عقله .

ب حمرمًا كمسكر إذا طرأ عليه جنون يف واستثنى املؤلف : "من شر

 احلال ".

والراجح : أنه ال جيب عليه القضاء زمن اجلنون ؛ ألنه غري مكلف , وال 

دليل على وجوب القضاء عليه , وأما التغليظ أو التأديب فإنه ال يكون 

 بالتكاليف الشرعية . 

ألنه ال , 1, مجاهري العلماء على وجوب القضاء  تارك الصالة عمدًا-7

 يكفر برتكه فيجب عليه القضاء .

 من ال تصح منهم الصالة :-

 .5اجملنون , ومثله الشيخ اهلرم  -1

 غري املميز .-5

 الكافر .-3
                                                           

والقول اآلخر بعدم وجوب القضاء واختاره ابن حزم وابن تيمية وابن باز وابن عثيمني , ألن القضاء  1

عذور , وهذا ال ينفعه قضاء صالته كما لو صلى قبل الوقت , واألحوط : وجوب إمنا ورد يف امل

 القضاء.
 الكرب أو اخلرف الذي يصيب كبار السن ال خيلو من حالتني : 5

احلالة األوىل: أن يكون اخلرف متقطعًا , حبيث يكون يف يوم من أحسن الناس عقاًل وإدراكًا , 

اليت يكون عقله معه جتب عليه الصالة وجيب أن يذكره من ويف ينسى وال مييز : ففي احلالة 

جيالسه أو من هو عنده بالصالة اليت يؤديها. وإذا كان يف احلالة األخرى اليت يضيع الكثري 

 وينسى وخيرف ويهذي ال يدرك فهذا ال جتب عليه الصالة .

 جتب عليه الصالة وال أما يف احلالة الثانية اليت يكون اخلرف مطبقًا دائمًا فهذا كاجملنون ال

 جيب عليه الصيام وحنو ذلك من الواجبات .
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 معنى عدم وجوب الصالة على الكافر :-

 حكم قضاء الصالة على الكافر إن أسلم :-

 ال خيلو من حالني :

 .1األول : أن يكون كفره أصليًا . فهذا ال يقضي باالتفاق 

ويدل عليه قوله تعاىل : )قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هلم ما قد 

: )أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله(  سلف( , ومن السنة قوله 

يف أنه مل يأمر الكفار بقضاء  ]مسلم[.  وللهدي العام من فعل النيب 

 الصالة.

قال ابن تيمية: "قاعدة : ما تركه الكافر األصلي من واجب كالصالة 

والزكاة والصيام فإنه ال جيب عليه قضاؤه بعد اإلسالم باإلمجاع ألنه مل 

يعتقد وجوبه سواء كانت الرسالة قد بلغته أو مل تكن بلغته , وسواء 

 . 5كان كفره جحودًا أو عنادًا أو جهاًل" 

: والراجح : أنه ال يقضي ما تركه زمن الردة.  الثاني : أن يكون مرتدًا

 وهو قول اجلمهور. ويدل عليه:

 ( القياس على الكافر األصلي.1

كعبد اهلل بن سعد بن أبي السرح  ( وألن الذين ارتدوا زمن النيب 5

بالقضاء ,  وغريه مكثوا على الردة زمانًا ثم أسلموا ومل يأمرهم النيب 

ن يف زمن أبي بكر مل يؤمروا بقضاء ما وكذا من أسلم من املرتدي

 تركوه زمن الردة , ولو أمروا لنقل إلينا .

( وألن يف إجياب القضاء عليه تنفريًا له من التوبة مع طول زمن الردة , 3

 بل تكون التوبة يف حقه عذابًا إذا ألزمناه يف القضاء .

                                                           
 كما نقل ذلك ابن قدامة يف املغين . 1
 . 55/0جمموع الفتاوى  5
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 لسبع بَها اْمَرْه وليه وَعلى ُمَمّيز غري َصِغري َوَلا َمْجُنون من تصح َوَلا

  .لعشر َتركَها على وضربه

 م الصغري يف الصالة :احكأ

 :1حد متييز الصغري -

 . 5صحة صالة الصيب املميز مع عدم وجوبها عليه-

 .3استحباب أمره بالصالة وتعليمه إياها-

 :7تأديبه على ترك الصالة إن بلغ عشرًا-

 ومشتغل بنيته اْلجمع َلُه ِممَّن اال الضَُّروَرة َوقت اىل َتْأِخريَها َوحيرم

  .َقِريبا حيصل َلَها ِبَشْرط

 

                                                           
 هل التمييز يناط بسن أو باحلال ؟ 1

املذهب : بالسن وهي السبع حتى لو مل ميز قبلها حبيث كان عمره ست سنوات لكنه فطن 

 فإن الشارع حدها بسبع .وذكي فأخذوا بظاهر احلديث 

القول الثاني : اعتبار احلال واملعنى , وقالوا : التمييز هو أن يفهم اخلطاب ويرد اجلواب . ونص 

 عليه املرداوي يف اإلنصاف , ويعضده اشتقاق اللفظ , ومحلوا احلديث على الغالب .
نة فله عشر أمثاهلا( , وثواب العبادة من صالة وغريها له لعموم قوله تعاىل : )من جاء باحلس 5

صبيًا فقالت : أهلذا حج ؟ قال : نعم , ولك أجر( رواه  وحلديث ابن عباس أن امرأة رفعت للنيب 

 مسلم , ويكون لوليه أجر تربيته وتعليمه .
أوجب على األب أن يأمر ابنه أو ابنته  إشكال : إذا مل جيب على الصيب صالة أفليس النيب  3

 عليها لعشر , وهل يضرب اإلنسان على شيء ال جيب عليه ؟ بالصالة لسبع ويضربه

فاجلواب : أن إلزام الوالد بأمر أوالده وضربهم فألن هذا من متام الرعاية والقيام باملسئولية اليت 

 محلها , واألب أهل للمسئولية , ال ألن الصيب جتب عليه الصالة .

اسد ]كاملسلسالت , وأفالم الكرتون وجيب أن يعلم اخلري واآلداب احلسنة , ويكف عن املف

 ذات الفكر الغربي , الصحبة السيئة..[ . 
احلديث الذي ذكره املؤلف : حديث عمرو بن شعيب أخرجه أبو داود وأمحد , وهو حديث  7

حسن , وصححه  النووي واأللباني يف اإلرواء , وقال األلباني يف صحيح أبي داود : حسن صحيح . 

 ة بن معبد عند الرتمذي وأبي داود .وله شاهد من حديث سرب
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 حكم تأخري الصالة عن وقتها :

حيرم تأخري الصالة عن وقتها املختار بال عذر لقوله تعاىل : )فويل 

َفَخَلَف ِمْن  }َقاَل َتَعاَلى : , 1للمصلني الذين هم عن صالتهم ساهون( 

َقاَل َطاِئَفٌة ِمْن السََّلِف :  {َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّلاَة َواتََّبُعوا الشََّهَواِت 

َتْأِخرُيَها َعْن َوْقِتَها , َوَلْو َتَرُكوَها َلَكاُنوا والسهو عنها : إَضاَعُتَها 

انت على املؤمنني كتابًا موقوتًا( ولقوله تعاىل : )إن الصالة كُكفَّاًرا . 

, وحلديث : )ليس يف النوم تفريط , إمنا التفريط يف اليقظة أن تؤخر 

 .5 ]مسلم[صالة إىل أن يدخل وقت الصالة األخرى( 

وقوله : )إىل وقت الضرورة( يف الصالة اليت هلا وقتان وهي صالة العصر 

 والعشاء على املذهب .

 واستثنى املؤلف :

 مع .ناوي اجل-1

واألدق يف العبارة أال نقول : أخرها عن وقتها لكون الوقتني ملن نوى 

 اجلمع وقتًا واحدًا .

 مشتغل بشرطها الذي حيصله قريبًا .-5

 كانقطاع ثوبه ألجل خياطته إذا مل يكن عنده غريه ,

                                                           
ُهْم الَِّذيَن ُيَؤخُِّروَنَها َعْن َوْقِتَها . َوَقاَل َبْعُضُهْم : ُهْم يف تفسري آية املاعون : َقاَل َطاِئَفٌة ِمْن السََّلِف  1

 الَِّذيَن َلا ُيَؤدُّوَنَها َعَلى اْلَوْجِه اْلَمْأُموِر ِبِه .
َلا َيُجوُز ِلَأَحِد َأْن ُيَؤخَِّر َصَلاَة النََّهاِر إَلى اللَّْيَل , َوَلا موع فتاويه : " قال شيخ اإلسالم كما يف جم 55

ِلَجَناَبِة . َوَلا ُيَؤخَِّر َصَلاَة اللَّْيِل إَلى النََّهاِر ِلُشْغِل ِمْن اْلَأْشَغاِل , َلا ِلَحْصِد َوَلا ِلَحْرِث َوَلا ِلَصَناَعٍة َوَلا 

ْيٍد َوَلا َلْهٍو َوَلا َلِعٍب َوَلا ِلِخْدَمِة ُأْسَتاٍذ , َوَلا َغْيِر َذِلَك ؛ َبْل اْلُمْسِلُموَن ُكلُُّهْم ُمتَِّفُقوَن َنَجاَسٍة َوَلا َص

ْتُرَك َذِلَك ا َيَعَلى َأنَّ َعَلْيِه َأْن ُيَصلَِّي الظُّْهَر َواْلَعْصَر ِبالنََّهاِر , َوُيَصلَِّي اْلَفْجَر َقْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس , َوَل

 ". ِلَصَناَعٍة ِمْن الصَِّناَعاِت , َوَلا ِللَّْهِو َوَلا ِلَغْيِر َذِلَك ِمْن اْلَأْشَغاِل
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ومثله : لو وصل إىل املاء عند طلوع الشمس فإن اشتغل باستخراجه طلعت 

يؤخرها عن وقتها , أو يعلم أنه سيجد املاء يف حمطة الشمس فله أن 

 قريبة من خميمه يف الرب لكن قد ال يصل إال إذا خرج الوقت .

ذكر املؤلف قول املذهب , وال دليل عليه, والراجح : أنه ال جيوز تأخري 

الصالة عن وقتها , وإمنا يصلي يف الوقت بقدر استطاعته , وهو قول 

اًل بعموم النصوص كقوله تعاىل : )إن الصالة عامة أهل العلم استدال

كانت على املؤمنني كتابًا موقوتًا( , ولوجوب صالة اخلوف على أي 

 حال يف وقت الصالة .

وإذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله , وإن كان ميكنه 

حتصيل الشرط قريبًا استدالاًل باآلية )فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدًا 

از انتظار الشروط مل يصح التيمم ألنه بإمكانه أن حيصل طيبًا( , ولو ج

 املاء بعد الوقت .

وقد أنكر شيخ اإلسالم هذه املسألة عن الفقهاء , وذكر أن املذهب 

الوقت أهم شروط املعروف الذي عليه مجاهري العلماء خالف ذلك . فإن 

اء , , أما بقية الشروط فإنها تغتفر كالعريان واملريض وفاقد امل الصالة

 . 1وتسقط الواجبات والشروط بالعجز عنها

                                                           
َفَلا َيُجوُز َتْأِخرُي الصََّلاِة َعْن َوْقِتَها ِلَجَناَبِة َوَلا َحَدٍث َوَلا َنَجاَسٍة َوَلا َغْيِر َذِلَك ,  قال شيخ اإلسالم : " 1

ي اْلَوْقِت ِبَحَسِب َحاِلِه , َفِإْن َكاَن ُمْحِدًثا َوَقْد َعِدَم اْلَماَء َأْو َخاَف الضََّرَر ِباْسِتْعَماِلِه َبْل ُيَصلِّي ِف

ِِ َأْو ِلَتَيمََّم َوَصلَّى . َوَكَذِلَك اْلُجُنُب َيَتَيمَُّم َوُيَصلِّي إَذا َعِدَم اْلَماَء َأْو َخاَف الضََّرَر ِباْسِتْعَماِلِه ِل َبْرِد َمَر

ي ِثَياِبِه . . َوَكَذِلَك اْلُعْرَياُن ُيَصلِّي ِفي اْلَوْقِت ُعْرَياَنا , َوَلا ُيَؤخُِّر الصََّلاَة َحتَّى ُيَصلَِّي َبْعَد اْلَوْقِت ِف

ِه . َوَهَكَذا اْلَمِريُض َوَكَذِلَك إَذا َكاَن َعَلْيِه َنَجاَسٌة َلا َيْقِدُر َأْن ُيِزيَلَها َفُيَصلَِّي ِفي اْلَوْقِت ِبَحَسِب َحاِل

     ٍن : ُيَصلِّي َعَلى َحَسِب َحاِلِه ِفي اْلَوْقِت , َكَما َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِلِعْمَراَن ْبِن ُحَصْي

َفاْلَمِريُض ِباتَِّفاِق اْلُعَلَماِء  {َصلِّ َقاِئًما , َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَقاِعًدا , َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَعَلى َجْنٍب  }

 ُيَصلِّي ِفي اْلَوْقِت َقاِعًدا َأْو َعَلى َجْنٍب , إَذا َكاَن اْلِقَياُم َيِزيُد ِفي َمَرِضِه , َوَلا ُيَصلِّي َبْعَد ُخُروِج

ٌِ , َواْل َوْقُت َأْوَكُد َفَراِئِض الصََّلاِة , اْلَوْقِت َقاِئًما . َوَهَذا ُكلُُّه ِلَأنَّ ِفْعَل الصََّلاِة ِفي َوْقِتَها َفْر
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 .َكاِفر وجاحدها

 :]مسألة خالفية[ حكم ترك الصالة 

 أحوال ترك الصالة : ال خيلو تارك الصالة من حالني :-

 أن جيحد وجوبها .-1

 أن يرتكها تهاونًا أو كساًل .-5

 : حترير حمل النزاع 

لوجوبها ؛ ألنه مكذب هلل ورسوله اتفق العلماء على كفر تاركها جاحدًا 

 وما أمجع عليه املسلمون وما علم من دين اإلسالم بالضرورة.

 واختلفوا فيمن أقر بوجوبها والتزم بفعلها ثم تركها تهاونًا وتكاساًل .

 : األقوال يف حمل النزاع 

اختلف أهل العلم يف كفر من ترك الصالة تهاونًا وكساًل مع إقراراه 

 قولني :بوجوبها على 

 القول األول : أنه يكفر .

 وهو مذهب احلنابلة , وبعض املالكية وبعض الشافعية . 

قال ابن تيمية : "وهو القول املشهور عن مجهور السلف الصاحل من الصحابة 

 والتابعني" .

                                                                                                                                                                      

اَء َبْعَد اْلَوْقِت َواْلُمَساِفُر إَذا َعِدَم اْلَماَء ُيَصلِّي ِبالتََّيمُِّم ِفي اْلَوْقِت ِباتَِّفاِق اْلُعَلَماِء , َوِإْن َكاَن َيِجُد اْلَم

َصلَّى , َوَلا إَعاَدَة َعَلْيِه ِباتَِّفاِق اْلَأِئمَِّة اْلَأْرَبَعِة , , َوَكَذِلَك اْلُجُنُب اْلُمَساِفُر إَذا َعِدَم اْلَماَء َتَيمََّم َو

َِ َفِإنَُّه َيَتَيمَُّم َوُيَصلِّي  ِفي اْلَوْقِت َوَغْيِرِهْم . َوَكَذِلَك إَذا َكاَن اْلَبْرُد َشِديًدا َفَخاَف إْن اْغَتَسَل َأْن َيْمَر

َي َبْعَد اْلَوْقِت ِباْغِتَساِل . َوَمْن َكاَن ُمْسَتْيِقًظا ِفي اْلَوْقِت َواْلَماُء َبِعيٌد , َوَلا ُيَؤخُِّر الصََّلاَة َحتَّى ُيَصلِّ

ِلَك إَذا َكاَن اْلَبْرُد ِمْنُه َلا ُيْدِرُكُه إلَّا َبْعَد اْلَوْقِت َفِإنَُّه ُيَصلِّي ِفي اْلَوْقِت ِبالتََّيمُِّم ِباتَِّفاِق اْلُعَلَماِء . َوَكَذ

َوْقُت , َوَيُضرُُّه اْلَماُء اْلَباِرُد , َوَلا ُيْمِكُنُه الذََّهاُب إَلى اْلَحمَّاِم , َأْو َتْسِخنُي اْلَماِء َحتَّى َيْخُرَج اْلَشِديًدا 

ُيْمِكْنَها , َفِإنَُّه ُيَصلِّي ِفي اْلَوْقِت ِبالتََّيمُِّم . َواْلَمْرَأُة اْلَحاِئُض إَذا اْنَقَطَع َدُمَها ِفي اْلَوْقِت , َوَلْم 

اْلَوْقِت ِباْلَماِء اِلاْغِتَساُل إلَّا َبْعَد ُخُروِج َوْقِت َتَيمََّمْت َوَصلَّْت ِفي اْلَوْقِت . َوَمْن َظنَّ َأنَّ الصََّلاَة َبْعَد ُخُروِج 

 ".َخْيٌر ِمْن الصََّلاِة ِفي اْلَوْقِت ِبالتََّيمُِّم َفُهَو َضالٌّ َجاِهٌل 
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القول الثاني : أنه ال يكفر , وهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية , 

 . 1بعض احلنابلة كاجملد وابن قدامةورواية عن أمحد اختارها 

 : أدلة األقوال 

 أدلة القول األول : تدل عليه األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع.

فمن الكتاب : قوله تعاىل عن املشركني : )فإن تابوا وأقاموا الصالة -1

 وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين( . 

الرجل وبني الشرك والكفر ومن السنة: حديث جابر مرفوعًا : )إن بني  -5

 ]مسلم[ .ترك الصالة( 

وحديث بريدة مرفوعًا : )العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها -3

 . 5فقد كفر( 

]البخاري[ حديث بريدة مرفوعًا : )من ترك صالة العصر فقد حبط عمله( -7

 وال حيبط عمل املؤمن إال إذا ارتد عن دينه . 

إمجاع الصحابة على كفر تارك الصالة . فقد نقل عبد اهلل بن شقيق -8

عمومًا القول بتكفري الصالة , فقال  وهو من التابعني عن أصحاب النيب 

ال يرون شيئًا من األعمال تركه كفر غري  : "كان أصحاب النيب 

 .3الصالة" 

 األصغر .وقد نوقشت األدلة السابقة :  بأن املراد بالكفر هنا الكفر 

                                                           
 : يقتل حدًا , وقال أبو حنيفة : يعزر وال يقتل .وقال مالك والشافعي  1
 ]أمحد وأصحاب السنن وهو صحيح كما قال الذهيب واأللباني وابن باز[. 5
صحابيا القول  11]الرتمذي وصححه النووي واأللباني[. وأما أقوال الصحابة : فقد روي عن  3

 بكفر تارك الصالة , وال يعرف عن صحابي خالفهم .

رب عن جابر األنصاري قال : قلت له : ما كان يفرق بني الكفر واإلميان عندكم عن جماهد بن ج

؟ قال : )الصالة( ]سنده حسن كما قال األلباني يف اإلرواء[.  من األعمال يف عهد رسول اهلل 

 يقول : "قد صح عن رسول اهلل -يعين ابن راهويه–وقال ابن إسحاق املروزي : مسعت إسحاق 

كافر , وكذا كان راي أهل العلم من لدن النيب إىل يومنا هذا : أن تارك أن تارك الصالة 

 [5/959الصالة عمدًا من غري عذر حتى يذهب وقتها كافر" ]تعظيم قدر الصالة البن نصر 
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وأجيب عن هذا بأنه ال يصح أن يفسر الكفر الوارد يف هذه النصوص 

 بالكفر األصغر ملا يلي:

 جعل الصالة حدًا فاصاًل بني الكفر واإلميان. أن النيب -

عرب بـ)أل( الدالة على أن املراد الكفر احلقيقي األكرب,  أن النيب  -

فال يدل على اخلروج من خبالف لفظ )سباب املسلم فسوق , وقتاله كفر( 

 .1امللة

 أدلة القول الثاني :

قوله تعاىل : )إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن  .1

 يشاء( 

ووجه الداللة : أن اآلية دلت على أن ما عدا الشرك من الذنوب , ومنه ترك 

 الصالة حتت املشيئة , ومن كان هذا حكمه فهو مسلم . 

 يناقش هذا االستدالل من عدة أوجه : املناقشة : ميكن أن

 أن ترك الصالة شرك كما جاء يف حديث جابر السابق .

, دا ذلك , فاملغفرة ملا دون الشركأن اهلل قال : )ما دون ذلك( ومل يقل : ما ع

أما الصالة فليست دونه , بل مساوية للشرك كما سبق . بدليل أن من 

كفرًا خمرجًا من امللة , أو أنه كذب مبا أخرب به اهلل ورسوله فهو كافر 

 عام خمصوص.

عمومات األدلة يف فضل شهادة أن ال إله إال اهلل كحديث : )ما من  .5

عبد يشهد أال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله إال حرمه اهلل 

                                                           
ومما نوقش به هذا القول أن يقال: أال ميكن أن حتمل النصوص الدالة على كفر تارك الصالة  1

 فيجاب عنه : بأنه ال جيوز ألن فيه حمذورين : ها ؟على من تركها جاحدًا لوجوب

إلغاء الوصف الذي اعتربه الشارع وعلق احلكم به ؛ فإن الشارع علق احلكم بالكفر على -1

 الرتك دون اجلحود ورتب األخوة يف الدين على إقام الصالة دون اإلقرار بوجوبها .

 اعتبار وصف مل جيعله الشارع مناطًا للحكم .  -5
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على النار( , وحديث أبي ذر مرفوعًا : )ما من عبد قال ال إله إال 

 .]متفق عليه[ اجلنة( اهلل ثم مات على ذلك إال دخل 

فدلت على أن من نطق بالشهادتني خالصًا من قلبه دخل اجلنة ومل تشرتط 

 غري ذلك كفعل الصالة والزكاة , فدل على أن تارك الصالة ال يكفر .

املناقشة :  هذه األحاديث تدل على فضل التوحيد , وهي أحاديث عامة 

ريها من املكفرات خمصوصة بالنصوص الدالة على كفر تارك الصالة وغ

 كاالستهزاء بشيء من الدين.

إن الشهادتني ال بد معهما من حقهما ؛ لقول النيب صلى اهلل عليه ويقال كذلك : 

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل ,  وسلم : ) أمرت أن

وأمواهلم إال الزكاة , فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم  ويقيموا الصالة ويؤتوا

 . , والصالة من حقها , والزكاة من حقها]متفق عليه [  حبقها وحسابهم على اهلل

 من أسباب اخلالف يف املسألة : -

 اخلالف يف مسألة عقدية : وهي مسألة وقوع التكفري بالعمل .

فمن قال : إن الكفر ال يكون إال باالعتقاد دون العمل قال : إن تاركها ال 

ال : إنه يكفر بالعمل أجرى النصوص على ظاهرها , وقال يكفر , ومن ق

 بكفر تارك الصالة.

 الرتجيح :-

القول بكفر تارك الصالة كما ذكره علماؤنا احلنابلة لقوة أدلتهم , وورود 

 املناقشة على استدالالت القول اآلخر.

وينبه هنا أن القول بكفر تارك الصالة إمنا يكون يف التكفري بالعمل, 

قال : هذا العمل كفر , وصاحبه على خطر عظيم من وقوعه يف ]بأن ي

  الكفر[ , وأما تكفري املعني فال بد فيه من حتقق الشروط وانتفاء املوانع .
فيقال : بأنه لو تركها مطلقًا فإنه يكفر على العموم بال حتفظ , ولكن ال 

يقوم الكفر بالشخص املعني يف مثل هذه املسائل إال إذا ظهرت احلجة اليت 

يكفر منكرها , وقامت الشروط وانتفت املوانع ؛ ال سيما يف مثل هذه املسائل 
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بغي معاملة من رأيناه من أقاربنا اليت كثر فيها اخلالف بني العلماء املعتربين ؛ فين

وجرياننا معاملة املسلم ظاهرًا يف حياته وموته , وال يلزم التقصي عليه للتحقق من 

كفره ؛ إال من أجل مناصحته فقط , والدليل على ذلك , هو احلديثان 

املذكوران يف ثبوت الكفر األكرب , وأما يف ترك إجراء أحكام الكفر فقد 

نيب صلى اهلل عليه وسلم حني ترك إجراء ظاهر الكفر على دل على ذلك هدي ال

 .1من تركها من املنافقني 

 متى حيكم بكفره ؟ ]القدر الذي يكون به اإلنسان تاركًا للصالة[ :-

                                                           
تعاىل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم , فهو  والتفسيق ليس إلينا , بل هو إىل اهلل احلكم بالتكفري 1

والسنة , فيجب التثبت فيه غاية التثبت , فال  من األحكام الشرعية اليت مردها إىل الكتاب

 . على كفره أو فسقه يكفر وال يفسق إال من دل الكتاب والسنة

حتى َيَتَحقََّق زوال ذلك عنه مبقتضى  عدالة بقاء إسالمه وبقاء عدالته ,واألصل يف املسلم الظاهر ال

 : تكفريه أو تفسيقه ؛ ألن يف ذلك حمذورين عظيمني الدليل الشرعي . وال جيوز التساهل يف

افرتاء الكذب على اهلل تعاىل يف احلكم , وعلى احملكوم عليه يف الوصف الذي نبزه  : أحدهما

ومسلم  (6104) ففي صحيحي البخاري . فيما نبز به أخاه إن كان ساملًا منه الثاني : الوقوع. به

قال : ) ِإَذا َكفََّر الرَُّجُل  ( عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم17)

 َجَعْت َعَليِه(رواية : ) ِإن َكاَن َكَما َقاَل , َوِإالَّ َر َأَخاُه َفَقد َباَء ِبَها َأَحُدُهَما ( ويف

 : هذا فيجب قبل احلكم على املسلم بكفر أو فسق أن ينظر يف أمرين وعلى

 . الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق أحدهما : داللة

أو  انطباق هذا احلكم على القائل املعني أو الفاعل املعني , حبيث تتم شروط التكفري : الثاني

 . ق يف حقه , وتنتفي املوانعالتفسي

 أن يكون عاملًا مبخالفته اليت أوجبت أن يكون كافرًا أو فاسقًا. : الشروط ومن أهم

 : الكفر أو الفسق بغري إرادة منه , ولذلك صور ومن املوانع أن يقع ما يوجب

 ذ لداعي اإلكراه , ال اطمئنانًا به , فال يكفر حينئ منها : أن يكره على ذلك , فيفعله

يتمسك بها ويظنها أدلة حقيقية ,  ومنها أن يكون متأوال : يعين أن تكون عنده بعض الشبه اليت

ال يكون إال بتحقق تعمد  فالتكفري أو يكون مل يستطع فهم احلجة الشرعية على وجهها ,

املثلى البن , القواعد  53/379اجلهالة. ينظر للتوسع : جمموع الفتاوى البن تيمية  املخالفة وارتفاع

 .  عثيمني , ضوابط التكفري للقرني , نواقض اإلميان العملية للعبد اللطيف
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األقرب: أنه إذا داوم على ذلك , فيكفر إذا ترك الصالة دائمًا , فإن كان 

: )بني  يكفر لقوله يصلي فرضًا أو فرضني أو يؤخرها عن وقتها فإنه ال 

 الرجل والكفر أو الشرك ترك الصالة( ]مسلم[

فدل على أن الرتك هنا هو املطلق الذي ال ُيعد معه املرء مصليًا , وأما تأخريها 

عن وقتها , أو ترك بعضها أحيانا فهو من التفريط فيها , وإمثه كبري , وعقوبته 

وهذا عترب مصليًا يف اجلملة . عظيمة , ولكنه ال يصل إىل الكفر ؛ وذلك ألنه ُي

 .  1اختيار ابن تيمية وابن عثيمني 

  اآلثار املرتتبة على القول بكفر الصالة : 

 يرتتب عليه آثار دنيوية وأخروية :

 فمن الدنيوية :

( أنه يكون مرتدًا . فيدعى إىل اإلسالم فإن عاد وإال وجب قتله حلديث : 1

 )من بدل دينه فاقتلوه( .

 يصح أن يزوج مبسلمة )ال هن حل هلم وال هم حيلوهن هلن(. ( أنه ال5

( أنه ال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه , وحيرم أن يدعو له أحد بأن 3

يرمحه اهلل , وخيرج به إىل مكان من األرِ وحيفر له حفرة ويرمى فيها 

لئال يتأذى الناس برائحته كما قال تعاىل : )وال تصل على أحد منهم مات 

 وال تقم على قربه إنهم كفروا باهلل ورسوله( . أبدًا

 ( وجوب هجره وأال يسلم عليه وأال جتاب دعوته.7

                                                           
واختار ابن باز أنه يكفر برتك صالة واحدة فأفتى مبن  . (12/55) " جمموع فتاوى ابن عثيمني 1

 . 1/77 به اللجنة الدائمةتعمد وضع الساعة على وقت العمل أنه يكفر بذلك . وأفتت 

القول الراجح كذلك : األحاديث اليت جاءت فيمن مل حيافظ على الصالة أنه حتت ويدل على 

املشيئة كحديث عبادة : )مخس صلوات كتبهن اهلل على العباد يف اليوم والليلة من حافظ عليهن 

كان له عهد عن اهلل أن يدخله اجلنة , ومن مل حيافظ عليهن مل يكن له عهد عند اهلل إن شاء 

 غفر له( صحيح سنن أبي داود ..عذبه وإن شاء 
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هجر كعب بن مالك وصاحبيه لتخلفهم عن تبوك ,  وإذا كان النيب 

 .1وهذا العمل ال يؤدي إىل الكفر , فكيف مبن كان كافرًا 

 .  5واهلجر من الوسائل فيتبع فيه املصاحل واملفاسد

 ومن األحكام األخروية :

 .3أنه حيشر مع الكفار يف النار , ويكون خالدًا خملدًا فيها , والعياذ باهلل

                                                           
 ومن اآلثار كذلك : 1

( أنه إذا ترك الصالة بعد أن يتزوج وهو يصلي فإن النكاح ينفسخ , وتكون املرأة حرامًا عليه , 8

, فإن تاب فيعود النكاح وال حيتاج إىل نيب ما مل يعد إىل اإلسالم ويصليويكون منها مبنزلة األج

 جتديد.

 الف ذبيحة اليهودي والنصراني فإنها حتل .( ال حتل ذبيحته , خب1

( أنه ال يرث , فلو مات أحد من أقاربه فال يرثه , فلو مات رجل عن ابن له ال يصلي , وعن ابن 0

 عم يصلي وترك هذا امليت ألف مليون , فالذي يرث هو ابن العم , أما االبن فال يرث .

 لم( ]متفق عليه[.حلديث : )ال يرث املسلم الكافر , وال الكافر املس

 وقال اهلل عن ابن نوح : )إنه ليس من أهلك( ألنه كان كافرًا.

 ( ليس له والية على بناته , فال يعقد النكاح لبناته ألنه ال والية لكافر على مسلم .5

( ليس له حضانة على أحد من أوالده , فلو انفسخ نكاحه من زوجته فالذي حيضن أوالده هو 9

نه ال حضانة لكافر على مسلم . ]للتوسع : الصالة وحكم تاركها البن القيم , األم وليس األب أل

 وحكم تارك الصالة البن عثيمني[
قال ابن تيمية : " وهذا الـهجر خيتلف باختالف الـهاجرين ويف قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم,  5

كانت املصلحة يف ذلك  فإن املقصود به زجر املهجور وتأديبه, ورجوع العامة عن مثل حالـه, فإن

راجحة حبيث يفضي هجره إىل ضعف الشر وخفيته كان الـهجر مشروعًا, وإن كان ال املهجور 

وال غريه يرتدع بذلك فيزيد الشر والـهاجر ضعيف حبيث يكون مفسدته ذلك راجحة على مصلحته 

الناس أنفع من مل يشرع الـهجر, بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الـهجر, والـهجر لبعض 

 يتألف قومًا ويهجر آخرين. أ. هـ." التأليف, ولـهذا كان النيب 
 . 80-85ينظر : من أحكام الصالة البن عثيمني  3
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 : مقدمات يف األذان 

 : املقصد من األذان-

 اإلعالم حبضور الصالة . وهو املقصد األساس .-1

يف سفر فأراد املؤذن أن يؤذن للظهر  حلديث أبي ذر : كنا مع النيب 

أبرد .. حتى رأينا يفء التلول .. , وهذا يظهر لو أراد مجاعة  فقال النيب 

حمصور عددهم تأخري الصالة إىل آخر وقتها , أو أراد مسافرون اجلمع 

بني الصالتني فإن املستحب هلم أن يؤذنوا إذا أرادوا فعل الصالة , وال 

 يف مثل هذه احلالة.–أول الوقت يستحب هلم األذان يف 

اإلعالم بدخول وقت الصالة . فإن كان هناك حاجة فعل كما يف -5

 . 1املدن كما كان يفعل بالل باملدينة 

 وكذا من مقاصد األذان وحكمه:

 إعالء قدر الصالة وإظهار شعرية الصالة وشعائر اإلسالم.-

 الدعوة إىل الصالة وحث اهلمم وإيقاظ القلوب هلا .-

 بيان أصول عقائد التوحيد وإظهارها يف األمة .-

 نشر ذكر اهلل ودينه وتذكري لعباده من اإلنس واجلن .-

 هو عالمة مفرقة بني دار اإلسالم ودار الكفر .-

 طرد الشيطان وإجابة الدعاء بعده . -

 مشروعيته وقصة ذلك:* 

                                                           
كما يف حديث جابر بن مسرة قال : إن بالاًل كان يؤذن يف أول الوقت ال خيرم , ورمبا أخر  1

 اإلقامة شيئًا . ابن ماجه وحسنه األلباني.
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يف  ورد ذكر األذان والنداء للصالة يف أكثر من موضع يف القرآن كما

قوله : )إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة( )وإذا ناديتم إىل الصالة( , 

 وجاءت السنة به , وأمجع العلماء على مشروعيته .

عبد اهلل  ومن ذلك ما رواهبأكثر من رواية , الرؤيا يف األذان قصة قد ردت و

ِبالنَّاُقوِس ُيْعَمُل  َقاَل: َلمَّا َأَمَر َرُسوُل اللَِّه  -رضي اهلل عنه–بن زيد 

 ِلَجْمِع الصََّلاِة َطاَف ِبي َوَأَنا َناِئٌم َرُجٌل َيْحِمُل َناُقوًسا ِفي ِلُيْضَرَب ِبِه ِللنَّاِس

َتْصَنُع ِبِه؟ َفُقْلُت: َنْدُعو ِبِه  َيِدِه, َفُقْلُت: َيا َعْبَد اللَِّه َأَتِبيُع النَّاُقوَس؟ َقاَل: َوَما

َعَلى َما ُهَو َخْيٌر ِمْن َذِلَك؟ َفُقْلُت َلُه: َبَلى, َقالَ:  اَل: َأَفَلا َأُدلَُّكِإَلى الصََّلاِة, َق

َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه  َتُقوُل: اللَُّه َأْكَبُر اللَُّه, َأْكَبُر اللَُّه َأْكَبُر اللَُّه, َأْكَبُر :َفَقاَل

, َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه, َأْشَهُد َأنَّ اللَُّه ِإلَّا اللَُّه, َأْشَهُد َأْن َلا ِإَلَه ِإلَّا

اْلَفالِح,  َرُسوُل اللَِّه, َحيَّ َعَلى الصَّالِة, َحيَّ َعَلى الصَّالِة, َحيَّ َعَلى ُمَحمًَّدا

 . 1ِإاّل اللَُّه  َحيَّ َعَلى اْلَفالِح, اللَُّه َأْكَبُر اللَُّه َأْكَبُر, ال ِإَلَه

 واإلقامة : تعريف األذان-

 دل عليه : فضل األذان:-

قوله تعاىل : )ومن أحسن قواًل ممن دعا إىل اهلل( وفسرت باملؤذنني , -1

 وهي عامة فيدخل فيها كل من دعا إىل اهلل ومنهم املؤذنون .

 . 5 ]مسلم[ املؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة " حديث: " -5

                                                           
وصححه  .صحيح (, وقال: حسن107( والرتمذي )731(, وأبو داود )18557أمحد )أخرجه  1

 األلباني.
 "قيل : معناه أكثر الناس تشوفًا إىل رمحة اهلل تعاىل ؛ ألن  : قال النووي رمحه اهلل يف معناه 5

 النضر بن املتشوف يطيل عنقه إىل ما يتطلع إليه , فمعناه : كثرة ما يرونه من الثواب , وقال

الكرب والعرق , وقيل :  مشيل : إذا أجلم الناَس العرُق يوم القيامة طالت أعناقهم لئال يناهلم ذلك

وقيل : معناه أكثر أتباعا , وقال  معناه أنهم سادة ورؤساء , والعرب تصف السادة بطول العنق ,

هم " إعناقًا " القاضي عياِ وغريه : ورواه بعض ابن األعرابي : معناه أكثر الناس أعماال , قال

  . والَعَنق نوع من السري سريع . انتهى " بكسر اهلمزة أي : إسراعًا إىل اجلنة
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 إدبار الشيطان عند األذان .-3

 يشهد للمؤذن اجلن واإلنس وكل شيء .-7

إني أراك حتب الغنم والبادية فإذا ): البن أبي صعصعة  ما قاله النيب 

غنمك أو باديتك فأذنت بالصالة فارفع صوتك بالنداء , فإنه ال  كنت يف

وال شيء إال شهد له يوم القيامة (. وال إنس  يسمع مدى صوت املؤذن جن

 ]رواه البخاري[

 قال : ) إن اهلل عن الرباء بن عازب رضي اهلل عنه أن نيب اهلل  -1

ومالئكته يصلون على الصف املقدم , واملؤذُن يغفر له مبد صوته , 

  .1 (رطب ويابس , وله مثل أجر من صلى معه ويصدقه من مسعه من

قال : )لو يعلم الناس ما يف النداء  حديث أبي هريرة أن النيب -8

]البخاري والصف األول ثم مل جيدوا إال أن يستهموا عليه الستهموا عليه( 

 ومسلم[

  : 5حكمه-

 للخمس املقيمني االحرار الرَِّجال على ِكَفاَية فرضا واالقامة اآلذان"

 ."َواْلُجُمَعة املؤداة

 األذان فرِ كفاية كما قال املؤلف . 

وتفصيله : أن يقال بأن حكم األذان ال خيلو من ثالث  وتوضيح ذلك

 أحوال:

                                                           
, وأخرجه ابن  538واأللباني كما يف " صحيح الرتغيب  ( وصححه املنذري 171رواه النسائي )    1

 ماجه بلفظ آخر .
صالة من مل يأت به , وعلى  اتفق أهل العلم على مشروعية األذان واإلقامة , واتفقوا على صحة 5

 وجوبه يف كل بلد وأنه يقاتل أهل البلد إذا مل يأتوا به .

قال بعض أهل العلم : ما طلب إجياده من كل شخص بعينه فإنه فرِ عني , وما طلب إجياده 

 بقطع النظر عن فاعله فهو فرِ كفاية ففي األول لوحظ العامل , والثاني لوحظ العمل .
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: فهذا واجب , ويكون إسالمياحلال األول : األذان يف كل بلد -

فرِ كفاية على الناس فيكفي أذان واحد يف كل مسجد , فال بد 

أن يسمع األذان يف كل بلد , فإنه شعار أهل اإلسالم , فإذا اتفق أهلـه 

كما حكى هذا ابن تيمية وغريه من أهل العلم, أن يرتكوه قوتلوا, 

 .-كما سيأتي–وهذا حمل اتفاق 

احلال الثاني: األذان على املؤذن الراتب واجب فإذا تركه من غري عذر 

 أثم.

 احلال الثالث: األذان للمنفرد واملسافر: سنة , وسيأتي .

  من يشرع هلم األذان واإلقامة : *

 رقمها يف كتابك[]شروط من جيب عليهم األذان : -

 .  1( أن يكونوا رجااًل 1

 ( أن يكونوا مجاعة .5

 أن يكونوا مقيمني . 

 أن يكون األذان للصلوات اخلمس .

 أن تكون مؤداة .

 من ال جيب عليهم األذان واإلقامة :* 

 حكم األذان واإلقامة للنساء:-

 اختلفوا يف مشروعية األذان واإلقامة للنساء :

اتفق العلماء على عدم استحباب األذان للنساء , واختلفوا يف استحباب 

 اإلقامة هلن إذا كن جمتمعات ويردن أن يصلني مجاعة . 

                                                           
العبيد أنها ال تشرع , واألقرب : مشروعيته كما جتب عليه الصلوات اخلمس يف قول املؤلف يف  1

اجلماعة ؛ فإن األصل تساوي األحرار والعبيد يف العبادات البدنية احملضة اليت ال تعلق هلا باملال " 

 واختاره ابن سعدي. ولعدم املخصص .
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, بل هو  واألقرب : أن األذان واإلقامة للنساء ليس بواجب وال ممنوع

, والقول جبواز اإلقامة آكد ألجل اجتماعهن على الصالة , وقد جائز

 ان :ثبت يف ذلك أثر

 . 1قول عائشة : )كنا نصلي بغري إقامة( -1

عن وهب بن كيسان قال : سئل ابن عمر : هل على النساء أذان ؟ -5

 . 5فغضب فقال : "أنا أنهى عن ذكر اهلل" 

مع اتفاق العلماء على أنه ال جيوز أذانها للرجال , وكذا أذانها للنساء إذا 

 مسعها الرجال .

 رد:حكم األذان واإلقامة للمنف-

كما ذكر املؤلف . لعمومات األدلة , ويدل عليه حديث عقبة بن عامر 

مرفوعًا : )يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن 

للصالة ويصلي فيقول اهلل : انظروا إىل عبدي , هكذا يؤذن ويقيم 

, وكذا حديث :  3للصالة خياف مين قد غفرت لعبدي وأدخلته اجلنة( 

 .7)إذا كنت يف غنمك أو باديتك فأذنت للصالة فارفع صوتك بالنداء..( 

                                                           
فوعًا : )ليس على النساء اذان وال أخرجه البيهقي بإسناد حسن , وأما حديث أمساء بنت يزيد مر 1

إقامة( ]فقد عزاه صاحب احلاشية إىل البخاري , وعزوه للبخاري غري صحيح , وإمنا رواه البيهقي 

, وتعقبه األلباني وضعفه يف متام  1/555موقوفًا على ابن عمر , وصححه ابن حجر يف التلخيص 

 وقد ضعفه ابن حجر يف التلخيص[ . املنة ففي إسناده عبد اهلل بن عمر العمري وهو املكرب
]ابن أبي شيبة وإسناده حسن[. وأما أثر عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فقد أخرجه ابن أبي شيبة  5

, متام 5/510وعبد الرزاق ويف إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف .]ينظر : السلسة الضعيفة 

 [ .183املنة 
 .أمحد , وأبو داود,والنسائي وهو صحيح[  3
ملنفرد الذي ال يظن وال يغلب على ظنه وال يأمل أن يأتي معه من يصلي فهذا ال يشرع له وأما  7

, خبالف الربية الذي قد يسمع صوته من بعيد وحيضر اإلنسان  –واللـه عز وجل أعلم  –األذان 

  كما ورد يف األذان يف الربية ولو للشخص الواحد , والدليل على ذلك هو غالب هدي النيب 

والصحابة رضي اللـه تعاىل عنهم, والظاهر منه فيما مل ينقل ولو كان ينقل األذان للمنفردين يف 
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 حكم األذان واإلقامة للمسافرين :-

 حكم األذان واإلقامة للصالة املقضية :-

ملا نام عن صالة الفجر يف سفره ومل يستيقظ إال  واستدل له بأن النيب 

: )إذا  م , ولعموم قول النيب بعد طلوع الشمس أمر بالاًل أن يؤذن ويقي

حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم( فيشمل حضورها يف الوقت وبعد 

 الوقت . 

لكن إن كانوا يف بلد ومل يصلوا حتى خرج الوقت لنوم أو نسيان فإنه 

 يكتفي بأذان البلد , ويقيموا للصالة .

  :1 إقامةال بدون أذان و مسألة : تصح الصالة -

 :األذانشروط صحة -

 َوَلا َيصح إال :

 (ُمَرتبا 1

 ( متواليا 5

 ( منويا 3

 ( من ذكر 7

 ( ُمَمّيز 8

 ( عدل َوَلو َظاهرا1

 َوبعد اْلَوْقت لغري فجر( 0
                                                                                                                                                                      

بيوتهم لنقل, وهذا الرجل الذي قام ليتصدق على هذا ما روي أنه أذن لصالته حني أراد أن يصلي 

ت احلاضر وقد صلى منفردًا دون مجاعة وهذا هو الذي عليه عمل الناس وفتوى أهل العلم يف الوق

يف قضية عدم األذان للمنفرد الذي ال يأمل وال يظن أن هناك من يستمع ألذانه فيحضر ألداء 

 الصالة, أما اإلقامة فالصحيح أن كل فرد يقيم للصالة.
وهما واجبان للصالة , وليسا واجبني يف الصالة , والقاعدة : أن ما كان واجبًا للصالة فإن  1

كاجلماعة والسرتة واألذان واإلقامة , وما كان واجبًا يف الصالة  الصالة تصح برتكه ولو عمدًا

 فإن الصالة ال تصح برتكه عمدًا كالتشهد األول .



 
 

 مدونة فقه الصالة  24
 

 مرتبًا .-1

 متواليًا .-5

 حكم املواالة بني اإلقامة والصالة.-

أقيمت الصالة ثم تذكر أنه  هو األوىل , لكن ال يلزم , فإن النيب 

 ب فاغتسل ثم صلى بالناس .على جن

 أن يكون من واحد .-3

أن يكون بنية . لذلك ال جيزئ األذان عن طريق تشغيل األذان -7

 .1املسجل عن األذان الشرعي املطلوب إقامته بنية

 أن يكون من ذكر.-8

 أن يكون من عدل .-1

الراجح : أنه ال تشرتط العدالة لعدم الدليل وإن كان العدل هو األوىل , 

 لكن ال ينصب مؤذنًا باالتفاق .

                                                           
جيوز استخدام التسجيل يف األذان؛ ألن األذان عبادة , والعبادة البد أن تصدر من صاحب عبادة  ال 1

 بالناقوس كما عند اليهود , فاألذان تعّبد فالبد أن يصدر عن مؤذن , وليس جمرد إعالن ,

 . فألفاظ األذان البد أن تصدر عن شخص تصح منه العبادة

هل األذان سنة للصلوات املفروضة , وما حكمه بآلة التسجيل إن  : سئل علماء اللجنة الدائمة

األذان فرِ كفاية باإلضافة إىل كونه إعالمًا بدخول وقت  : فأجابوا املؤذنون ال يتقنونه ؟ كان

ودعوة إليها , فال يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصالة إعالنه مما سجل به من قبل  الصالة

دخول  وعلى املسلمني يف كل جهة تقام فيها الصالة أن يعيِّنوا من بينهم من حيسن أداءه عند ,

ة , الدور " وقد قرر " جملس اجملمع الفقهي اإِلسالمي برابطة العامل اإلسالمي . وقت الصالة

آلة  إن االكتفاء بإذاعة األذان يف املساجد عند دخول وقت الصالة بواسطة : التاسعةـ ما يلي

األذان املشروع ,  التسجيل , وحنوها : ال جيزئ , وال جيوز يف أداء هذه العبادة , وال حيصل به

على ما يف كّل مسجٍد ,  وأنه جيب على املسلمني مباشرة األذان لكل وقٍت من أوقات الصلوات ,

تنبيه : يقال هذا يف " . وسلم إىل اآلن توارثه املسلمون من عهد نبّينا ورسولنا حممد صلى اهلل عليه

املساجد واملصليات اليت يشرع فيها األذان , أما لو جعله املسلم يف جواله أو يف هاتفه أو ساعته أو 

ال يقصد به العبادة وضع يف حمل أو مستشفى للتذكري بدخول وقت الصالة فال بأس ؛ ألنه 

 الشرعية واألذان إمنا هو تذكري لنفسه بصوت هو األذان .
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 وفهم مما سبق اشرتاط : أن يكون مسلمًا عاقاًل مميزًا .

 أن يكون بعد الوقت .-0

 أن يكون على الصفة الورادة يف الشرع.-5

 أال يكون فيه حلن حييل املعنى .-9

  حكم اللحن يف األذان :* 

 أي الذي يطرب فيه . يكره.: 1حكم أذان اللحان -

ن امللحون . أي الذي وقع فيه اللحن أي خمالفة القواعد حكم األذا-

 العربية. وهو قسمان:

قسم ال يصح معه األذان وهو الذي يتغري به املعنى. كأن يقول: اهلل -1

أكبار فهذا ال يصح ألنه حييل املعنى فإنها مجع َكَبر وهو الطبل , 

 وكذا همز همزة لفظ اجلاللة ومدها حبيث تكون استفهامًا.  

 قسم يصح به األذان مع الكراهة , وهو الذي ال يتغري به املعنى.-5

كأن يقول : اهلل وكرب , فإن هذا جيوز يف اللغة العربية إذا وقعت 

 اهلمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوًا.

                                                           
والتطريب فقد كرهها بعض أهل العلم, بل ذهب بعضهم إىل التحريم إذا أدى  فأما زيادة التلحني 1

والرتمن إىل تغيري مقتضيات احلروف, حبيث يتغري املعنى, كمدِّ همزة )أكرب( حبيث  التلحني

 .ًا, أو مدِّ باء )أكرب( حبيث يصري مجع )كرب( وهو طبل له وجه واحد, وهكذااستفهام تصري

  . َكَراِهَيًة َشِديَدًة " َوَكاَن َماِلٌك َيْكَرُه التَّْطِريَب ِفي اأَلَذاِن  )1/189وجاء يف "املدونة" )

َوالتََّغنَِّي َوالتَّْطِريَب ِبِزَياَدِة  يَطَواتََّفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى َأنَّ التَّْمِط : (1/15وجاء يف املوسوعة الفقهية )

َواْلَوَقاِر . َأمَّا إَذا  َغْيِرَها ِفي اأَلَواِئِل َواأَلَواِخِر َمْكُروٌه , ِلُمَناَفاِة اْلُخُشوِع َحَرَكٍة َأْو َحْرٍف َأْو َمدٍّ َأْو

وقد أخرج البخاري ِباْلَمْعَنى َفِإنَُّه َيْحُرُم ِبُدوِن ِخالٍف ِفي َذِلَك .  َتَفاَحَش التََّغنِّي َوالتَّْطِريُب ِبَحْيُث ُيِخلُّ

األذان, باب: رفع الصوت بالنداء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال  :معلقًا بصيغة اجلزم يف كتاب

 .مسحًا وإال فاعتزلنا ملؤذنه: أذن أذانا
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ولو قال : أشهد أن حممدًا رسوَل اهلل . فهو حييل املعنى على اللغة 

على لغة لبعض العرب , وكذا فإن  املشهورة ألنه مل يأت باخلرب , إال

 املؤذنني يعتقدون أن رسول هو اخلرب لذلك خفف أهل العلم فيها.

 حكم األذان قبل دخول الوقت :-

 قوله : )إال لفجر فيصح بعد نصف الليل(.

الراجح : أن األذان األول إمنا يشرع قبيل طلوع الفجر بوقت يسري كربع 

إن بالاًل يؤذن بليل " قال ابن عمر : ساعة أو ثلث حلديث عمر مرفوعًا : "

 ومل يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويرقى هذا. متفق عليه .

وهذا األذان ليس للفجر , وإمنا كما يف ورد يف احلديث : )ليوقظ 

خالفًا ملا قاله –نائمكم ويرجع قائمكم( , وال جيزئ عن أذان الفجر 

 , فيجب األذان لدخول الفجر.-املؤلف

 فاصل بني األذان واإلقامة:الوقت ال-

ى الناس اجتمعوا إذا رأ حبسب مصاحل الناس وكان هدي النيب 

, وإذا رآهم أبطئوا أخر ]متفق عليه[. ويستحب يف املغرب أن يكون عجل

 الفاصل يسريًا .

 حكم أخذ العوِ على األذان واإلقامة :*  

 حكم أخذ األجرة .-

 على أذانه أجرًا( .حلديث : )واختذ مؤذنًا ال يؤخذ حيرم 

أما اجلعالة بأن يقول : من أذن يف هذا املسجد فله كذا وكذا بدون 

 عقد وإلزام , فهذه جائزة ألنه ال إلزام فيها كاملكافأة ملن أذن .

 وجيوز الرزق والراتب من بيت املال .-
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 * 

 َوسن َكونه :

 صيًتا  (1

 أمينا  (5

 َعاملا ِباْلَوْقِت.  (3

 ويشمل ذلك: صيتًا :(  1

 قوة الصوت .-1

 حسن الصوت .-5

 حسن األداء .-3

صلى اهلل –أن النيب  -رضي اهلل عنه –عن عبد اهلل بن زيد للحديث الوارد 

"...فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت, فليؤذن به؛ فإنه له:  قال -عليه وسلم

 قال: فإنه أندى وأمّد صوتًا منك,  رواية الرتمذي أندى صوتًا منك...", ويف

الصوت, ويطول أمد  أي: أقعد يف املد, واإلطالة,واإلمساع؛ ليعم: "ابن حجر 

ن ع التأذين, فيكثر اجلمع, ويفوت على الشيطان مقصوده من إهلاء اآلدمي

 ا.هـ 1"إقامة الصالة يف اجلماعة

ونستنبط من قوله )صيتًا( أن مكربات الصوت من نعم اهلل ألنها تزيد صوت 

املؤذن قوة وحسنًا , وال حمذور فيها شرعًا , فإذا كان كذلك وكانت 

 وسيلة ألمر مطلوب شرعًا , فللوسائل أحكام املقاصد , وهلذا أمر النيب 

لقوة صوته . فدل على أن  : "يا أصحاب السمرة"العباس أن ينادي يوم حنني 

ما يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن خيتار فيه ما يكون أبلغ يف تأدية الصوت 

 , فتبقى هذه الصفة مستحبة حتى مع وجود مكربات الصوت.

                                                           
 . (5/50الفتح ) 1
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 .1أمينًا ( 5

 ( عاملًا بالوقت .3

 :5احلكم فيما لو تشاح اثنان فأكثر -

  أصلحهما لألذان .-1

 أفضلهما يف دينه وعقله وعلمه.-5

 ]أخرجه أبو داود وابن ماجه , واحلديث ضعيف [.حديث : )ليؤذن لكم خياركم( 

وقوله ) عقله ( أي يف حسن تعامله مع األمور ويستطيع أن جياري الناس 

 بتحملهم يف أذاهم .

من يقدمه مجاعة املسجد )أهل احلي(. ويؤخذ بقول األكثر مع -3

 االختالف .

 ن خيتاره املسئول عن املسجد أو اجلهة املشرفة على املساجد:م-7

فال بد أن يكون للمسئول عن شئون املساجد نوع اختيار , وهلذا فإنه عندما 

 حيصل إخالل فإنه يرجع إليهم .

                                                           
 )اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن( . أي عداًل ظاهرًا وباطنًا . حلديث : 1

وظاهر كالم املؤلف أن األمانة سنة , والراجح : الوجوب ألن األمانة أحد ركين العمل لقوله تعاىل 

وهو : )إن خري من استأجرت القوي األمني( )وإني عليه لقوي أمني( فال بد من القوة واألمانة . 

سالم : "ويعمل بقول املؤذن يف دخول الوقت مع مؤمتن يرجع إليه يف الصالة وغريها , قال شيخ اإل

 إمكان العلم بالوقت ".

وعدم السداد يف العمل يأتي من اختالل أحد الوصفني : القوة واألمانة , وإذا وجد ضعيف أمني , 

 وقوي غري أمني أيهما يقدم؟

, وبعضها الصحيح : أنه حسب ما يقتضيه العمل , فبعض األعمال تكون مراعاة األمانة فيه أوىل 

مراعاة القوة أوىل , فمثاًل القوة يف اإلمارة قد تكون أوىل باملراعاة , واألمانة يف القضاء قد 

 ]للتوسع : السياسة الشرعية البن تيمية[تكون أوىل باملراعاة . 
هذا يف مسجد مل يتعني له مؤذن , أو كان يف بر أو يف غري مسجد فإن تعني بقي األمر على ما  5

: )ال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه( وكذلك ال يؤذن الرجل يف سلطان مؤذن  لقوله كان عليه 

 آخر .
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هذا إن تعادلت مجيع الصفات ومل يرجح اجلريان أو تعادل  القرعة .-8

 الرتجيح. 

النداء والصف األول ثم مل جيدوا إال أن  حلديث : )لو يعلم الناس ما يف

 واالستهام : االقرتاع. يستهموا عليه الستهموا( ]متفق عليه[.

  وتشاح الناس يوم القادسية يف األذان فأقرع بينهم سعد رضي اهلل عنه .

 صفة األذان :-

 

 

 

 

 

 صفة أذان بالل : -

 صفة أذان أبي حمذورة ]ومعنى الرتجيع[:-

املؤذن: أشهد أن ال إله  الشهادتني , مبعنى أن يقول : يكون يفرتجيع ال

اهلل, أشهد أن  اهلل, أشهد أن ال إله إال اهلل, أشهد أن حممدًا رسولإال 

حممدًا رسول اهلل, خيفض بهما صوته, ثم يعيدهما مع الصوت؛ حلديث 

َعلََّمُه  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-َأنَّ النَِّبيَّ  -رضي اهلل عنه–حمذورة  أبي

 .1 األذان ِتْسَع َعْشَرَة َكِلَمًة

 ان املختار الذي ينبغي أن يعمل به : األذ- 

ملا ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم صَيغ متعددة لألذان , فإنه يسن العمل 

بها مجيعًا على وجوهها املتعددة الواردة إحياء للسنَّة وقطعًا للنزاع واخلالف 

الذي قد ُيحدثه من ال علم عنده أو من يتعصب ملذهبه . قال الشيخ ابن 

                                                           
  .صحيح (, وقال: حديث حسن100أخرجه الرتمذي ) 1

  

 أبو حمذورة بالل)الصفة املعروفة(  

)مع ترجيع 19 مجلة 18 األذان

 الشهادتني(

 )يشفع اإلقامة( 10 )يوتر اإلقامة( 11 اإلقامة
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"كل ما جاءت به السنة من صفات األذان فإنه جائز , بل الذي  عثيمني :

 .1ينبغي أن ُيؤذَّن بهذا تارة وبهذا تارة إن مل حيصل تشويش وفتنة" 
 

 ترتيل األذان :-1 

التمهل والتؤدة يف حتقيق ألفاظ األذان من غري عجلة , و يكون )يرتلها ( 

 . , من غري متطيط , و ال مد مفرط 5 بسكتة بني كل مجلتني

)أن يكون قائمًا(. باإلمجاع . وحلديث ابن عمر مرفوعًا : )يا بالل -5

 قم فناد بالصالة( متفق عليه.

)على علو( . مما يستحب فيه : رفع الصوت به , باملكربات , أو -3

 كونه على علو , ويكون كذلك بعلو الصوت وذلك برفع املؤذن صوته.

                                                           
( , وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : ) وإذا كان كذلك فالصواب  85,  81/  5" الشرح املمتع " )  1

مذهب أهل احلديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما ثبت يف ذلك عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال 

ك . يكرهون شيئا من ذلك إذ تنوع صفة األذان واإلقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات وحنو ذل

وليس ألحد أن يكره ما سنَّه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألمته , وأما من بلغ به احلال إىل 

االختالف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا وحنوه , مما سوغه اهلل تعاىل كما 

ة يف مثل ومن متام السن …يفعله بعض أهل املشرق فهؤالء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا , 

هذا : أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا يف مكان وهذا يف مكان ؛ ألن هجر ما وردت به السنة 

ومالزمة غريه قد يفضي إىل أن جيعل السنة بدعة واملستحب واجبا ويفضي ذلك إىل التفرق 

 فيها واالختالف إذا فعل آخرون الوجه اآلخر , فيجب على املسلم أن يراعي القواعد الكلية اليت

 (19 – 11/  55االعتصام بالسنة واجلماعة ال سيما يف مثل صالة اجلماعة" جمموع الفتاوى ") 
أما يف التكبري يف أوله وآخره فإما أن يقف على كل تكبرية , وهناك صفة أخرى أنه يقرن بني  5

قاله ابن التكبريتني يف مجيع التكبريات . ومل يرد نص مرجح فله أن يعمل بالصفتني مجيعًا . 

عثيمني , وظاهر أكثر األحاديث تدل على القرن بني التكبريتني , ومنه حديث عمر بن اخلطاب 

: )إذا قال املؤذن : اهلل أكرب اهلل أكرب , فقال أحدكم : اهلل أكرب اهلل  : قال : قال رسول اهلل 

 أكرب .. ويف آخره دخل اجلنة( ]مسلم[ .
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حلديث امرأة من بين النجار : "كان بييت أطول بيت حول املسجد , 

 . 1وكان بالل يؤذن عليه الفجر" 

 أثر مكربات الصوت على هذه السنة :-

 يستحب له أن يكون على علو:هل املؤذن الذي يؤذن بواسطة املكرب  أي : 

سيلة املقصد من االرتفاع : أن يبلغ الصوت مسافات بعيدة , وهذه الويقال : 

يقوم بها املكرب أمت قيام ؛ لذا فإنه يف هذه احلالة اجتمعت وسيلتان , تؤديان 

نفس املقصود , و ال ميكن اجلمع بينهما إال بنوع مشقة , فنرجح بينهما , 

ومن قواعد الرتجيح بني الوسائل : أن الوسيلة القوية يف الوصول إىل املقصود 

: " وكلما  -قدس اهلل روحه  -ة مقدمة على غريها , قال اإلمام ابن تيمي

, و بناء  أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها "قويت الوسيلة يف األداء كان 

 على ذلك فال يرتفع اكتفاء باملكرب , و ذلك ملا يأتي :

 ألن املكرب أقوى يف إيصال الصوت للناس من االرتفاع . -1 

اع من مفاسد و ألن استخدام املكرب خال مما قد يرتتب على االرتف -5

 .  5كالنظر يف البيوت و االطالع على العورات 

                                                           
رضي اهلل  -ما جاء يف حديث ابن عمر لباني[ , ويدل عليه : ]أبو داود , وحسنه ابن حجر واأل 1

: أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قال :"إن بالاًل يؤذن بليل, فكلوا واشربوا حتى يؤذن -عنهما 

 ابن أم مكتوم" قال:" ومل يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويرقى هذا"
وسيلة إليصال األذان إىل السامعني وأما األذان بواسطة مكربات الصوت فال حرج فيه ألنه  5

والوسائل هلا أحكام املقاصد , فرفع املؤذن صوته وتبليغه للناس أمٌر مقصوٌد مطلوب , وما كان 

وسيلة إىل هذا املقصد فهو مطلوٌب أيضًا . قال ابن سعدي : " فكما أن استعمال األسلحة القوية 

دوا هلم ما استطعتم من قوة ( , واستعمال العصرية والعناية بها داخل يف قوله تعاىل : ) وأع

الوقايات والتحصينات عن األسلحة الفتاكة داخٌل يف قوله تعاىل : ) وخذوا حذركم ( , والقدرة 

على املراكب البحرية واجلوية واهلوائية داخل يف قوله تعاىل : ) وهلل على الناس حج البيت من 

يف األوامر بأخذ مجيع وسائل القوة واجلهاد ,  استطاع إليه سبيال ( , ومجيع ذلك وغريه داخل

فكذلك إيصال األصوات واملقاالت النافعة إىل األمكنة البعيدة من برقياٍت وتليفونات وغريها 

داخٌل يف أمر اهلل ورسوله بتبليغ احلقِّ إىل اخللق , فإن إيصال احلقِّ والكالم النافع بالوسائل 

ائع واملخرتعات لتحصيل املصاحل الدينية والدنيوية من اجلهاد املتنوعة من نعم اهلل , وترقية الصن
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)متطهرًا(.  باإلمجاع , ومما ورد : )إني كرهت أن أذكر اهلل إال -7

 . 1على طهر( , وحتريم لبث اجلنب يف املسجد

)مستقبل القبلة( باإلمجاع كما نقله ابن املنذر , وثبت يف حديث -8

 الرؤيا .

( حلديث أبي جحيفة : )رأيت بالاًل يؤذن )جاعاًل أصبعيه يف أذنيه-1

 . 5ويدور , وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا , وأصبعاه يف أذنيه( 

 ويف ذلك فائدتان :

ألنه أمجُع للصوت ؛ ألن الصوت يبدأ من خمارج أنه أقوى للصوت -1

النفس , فإذا َسّد أذنيه اجتمع النفس يف الفم , فخرج الصوت عاليا , 

 .اإلمساعفيكون أبلغ يف 

 لرياه من كان بعيدًا فيعرف أنه مؤذن أو من كان ال يسمع .-5

 .3ويستحب هذا حتى مع مكربات الصوت 

                                                                                                                                                                      

يف سبيل اهلل ." انتهى من خطبٍة للشيخ بن سعدي حني وضع مكبِّر الصوت يف املسجد واستنكره 

( . وكذلك استعمال شبكة اإلنرتنت إليصال 81ص 1بعض الناس .)جمموعة مؤلفات ابن سعدي ج

 الم هو من األمور املفيدة جدًا اليت ُتحقق معاني شرعية عظيمة .العلم النافع ودعوة الناس إىل اإلس
 واجلنب ممنوع من املكث يف املسجد , لكن إن احتاج لذلك لألذان أو لغريه , توضأ ودخل . 1

( : " وحيرم على اجلنب اللبث يف املسجد لقوله تعاىل : ) وال جنبا 1/175قال يف "كشاف القناع" )

تسلوا ( , إال أن يتوضأ , ملا روى سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار قال : إال عابري سبيل حتى تغ

رأيت رجاال من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم جيلسون يف املسجد وهم جمنبون إذا توضئوا 

 وضوء الصالة . قال يف "املبدع" : إسناده صحيح .
 ]أمحد,والرتمذي,واحلاكم , وقال الرتمذي: حسن صحيح[ 5
 , ملا يلي :  -و إن أذن يف املكرب  -وضع األصبعني يف أذنيه  لمؤذنليسن  3

ألن وضع األصبعني يف األذنني ال يسلم أن املقصد منه : زيادة مدى الصوت فقط , بل قد  -1

أنه حلكمة أخرى وهي : أن يستدل به من ال يسمع ,  -كما سبق  -ذكر بعض العلماء 

 ويبصره البعيد .

احلكمة يف زيادة مدى الصوت : فيسن ؛ألنه أبلغ يف رفع الصوت ,  ثم إن سلم : حصر -5

ووصوله إىل اآلخرين , و بهما يتحقق مقصد األذان , و اتباع اهلدي النبوي , و يكون الصوت 
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 )غري مستدير(.  -0

حلديث أبي جحيفة : )وأذن بالل قال :  االلتفات يف احليعلتني .-5

فجعلت أتتبع فاه هاهنا وههنا يقول ميينًا ومشااًل : حي على الصالة , 

 .1ح( . ]مسلم[ , ويكون االلتفات بالعنق بدون استدارةحي على الفال

 والنص حيتمل ثالث صفات :

أن يقول ميينًا حي على الصالة مرتني , ومشااًل حي على الفالح -1

 مرتني. كما ذكر املؤلف.

أن يقول ميينًا ومشااًل حي على الصالة , وميينًا ومشااًل حي على -5

 الفالح .

احليعلتني أثناء التفاته ميينًا ومشااًل دون التزام أال يلتزم بذلك فيقول -3

 جهة .

واألقرب : أن النص حيتمل هذه الصفات الثالث , فإذا فعل املؤذن أيها 

 . 5شاء فال بأس

                                                                                                                                                                      

عاليًا , و ال شك أنه انضم إىل ذلك املكرب , و الشارع يهدف إىل جلب املصاحل وتكثريها , ودرء 

 املفاسد وتقليلها .

ألنه أيضًا أمكن اجلمع بني الوسيلتني و إذا أمكن اجلمع بني الوسيلتني كان أبلغ يف  و -3

 حتقيق املقصود و تكثريه , وذلك أمر مشروع ألمرين :

 أن مباشرة الوسائل املشروعة كافة أدعى يف حصول املقصود . -أ  

 أن األصل يف الوسائل الشرعية : اإلعمال  . –ب 
: " رأيت بالاًل خرج إىل األبطح , فلما بلغ ) حي على الصالة حي  - رمحه اهلل -وألبي داود  1

وألن األذان مناجاة ومناداة , ففي حال املناجاة  , على الفالح ( لوى عنقه ميينًا ومشااًل ومل يستدر "

يستقبل القبلة , و عند املناداة يستقبل من ينادي ؛ ألنه خياطبهم بذلك فيعمهم اخلطاب , ليكون 

يف اإلعالم , كما يف الصالة فعندما يناجي يستقبل القبلة , وعندما يريد السالم حيول وجهه  أبلغ

 . ؛ ألنه خياطب الناس
قال الشيخ ابن عثيمني : "ولكن يلتفت يف كل اجلملة , وما يفعله بعض املأمومني أنه يقول حي  5

 .5/88على ثم يلتفت ال أصل له , ومثلها التسليم" املمتع 
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 مسألة : هل يستحب االلتفات مع مكربات الصوت؟-

 هل يرتك املؤذن الذي يؤذن بواسطة املكرب االلتفات يف احليعلتني أو ال ؟

معلوم أن االلتفات يقصد به تبليغ الصوت , وخماطبة الناس , وهذا يقال : 

يتحقق بواسطة املكرب , ورمبا إذا التفت اختل الصوت و قوته , و عندما 

 ننظر لتقرير حكم هذه املسألة ينبغي النظر إىل أمرين : 

الصالة ,  وقت ألذان هو : إعالم الناس بدخولأن املقصد األعظم من ا -1

 ريره .كما سبق تق

و أن املقصود من االلتفات هو : تبليغ هذا النداء إىل اآلخرين , -5

 مواجهتهم به .و

و إذا نظرنا إىل استخدام املكرب جند أننا بني مصلحة و مفسدة , فاملصلحة 

حيث يضعف  هي : تبليغ الناس األذان , واملفسدة حتصل عند االلتفات

 الصوت , فماذا نقدم ؟!

 :  فيقال رير صورة املسألةسألة ينبغي حتقبل البت يف هذه امل

إذا كان املكرب ذا حساسية عالية و قوة التقاط , أو كان الالقط  -1

يسهل تعليقه على بدن املؤذن , وكان االلتفات ال يضعف الصوت أو جيعله 

 .سألة خترج عن النزاعغري متوازن : فإن االلتفات باق على السنية , و هذه امل

لتفات خيل بالصوت أو جيعله على غري مستوى واحد, فهذه إذا كان اال -5

 . املسألة هي حمل النظر واالجتهاد

إذا كان سيضعف - أن املؤذن يف املكرب ال يلتفت يف احليعلتني واألقرب:

صوته بالتفاته ومل يتيسر له اجلمع بني االلتفات وعدم اإلخالل بقوة 

 وذلك ملا يأتي :  ؛-الصوت

, مبقصود األذان الذي هو : اإلعالمختل  -االلتفات  - إن هذه الوسيلة (1

ومن املتقرر : أن العربة حبصول املقصد , و ال يلتفت إىل الوسيلة ؛ ألنها غري 

 .مقصودة بنفسها 
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ثم إن احلاجة داعية إىل مثل ذلك , إذ كيف يبلغ الصوت من هو بعيد من  (5

احلواجز اإلمسنتية و  املسجد نسبيًا , السيما يف ظل العصر الراهن ؛ حيث

 , و حينها املكيفات , ولرمبا مل حيصل للشخص انتباه إال يف احليعلتني

 يكون الصوت خافتًا .

االفرتاش يف الصالة , فإنه سنة , كن أيضًا أن تقاس مسألتنا على : و مي (3

و ترك صالة ركعيت الطواف  •مع ذلك إذا ترتب عليه تضييق فإنه ال يفعل 

 ه السنن تركت ألجل ) املصلحة ( .فهذ .جل املشقةخلف املقام أل

ألذان , و يقال أيضًا :اجتمع يف هذا العمل مصلحتان :إعالم الناس با (7

تطبيق سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم , و يرتتب على تطبيقهما معًا : و

اإلخالل باإلعالم , و إذا تركت سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم حصل متام 

اإلعالم , فهنا نوازن بني املصلحتني , و عند اجتماع املصاحل فإن القاعدة 

ابن سعدي يف أنه إذا تعارضت مصلحتان فيقدم أعالهما . قال تنص على : 

 منظومته يف القواعد الفقهية:

 يقدم األعلى من املصاحل  وإن تزاحم عدد املصاحل

 يرتكب األدنى من املفاسد  وضده تزاحم املفاسد

و من املعلوم أن : مصلحة تبليغ الناس أعظم ؛ ألن جماهلا و نفعها متعدي , 

خاص  فهو لتفاتوهي تقتضي التعاون على الرب و التقوى , خبالف اال

النظر إىل  , إىل جانب أنه وقع يف ظروف ومناسبات ال يعزل عنها يفباملؤذن

 تأصيل احلكم الشرعي .

مًا  , فااللتفات لقصد التبليغ ثم : احلكم يدور مع علته وجودًا و عد( 8

ل هذا القصد انتفى بوجود املكرب , بل إنه إذا التفت عاد على األصو

 باإلبطال؛ حيث خيتل اإلعالم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء , برئاسة  هذا االختيار هو اختيار : و

 . جربين , وابن بن عثيمنيااختاره , والشيخ عبدالعزيز بن باز 
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ليس عليه دليل فال يستحب  ويرفع وجهه إىل السماء.."قول املؤلف : "

 فعله.

 يقول بعد احليعلتني يف الفجر : الصالة خري من النوم .-9

 * صفة اإلقامة :

 مما يستحب يف اإلقامة:

 ( أن يكون حدرًا .1

 .1( يقيم من أذن 5

 ( أن تكون اإلقامة يف املسجد . 3

 ال يقيم إال بإذن اإلمام .-

عن جابر بن مسرة قال : "كان بالل يؤذن إذا زالت الشمس ال خيرم , ثم 

 .]مسلم[, فإذا خرج أقام حني يراه"  ال يقيم حتى خيرج إليه النيب 

 صفة األذان واإلقامة ملن مجع الصالة أو قضى فوائت.-

 َومن مجع َأْو قضى فوائت أذن لألوىل وأقام لكل َصَلاة �

مجع بني الظهر والعصر بعرفة ,  ودليل اجلمع : حديث جابر : أنه 

 وبني املغرب والعشاء مبزدلفة بأذان وإقامتني. مسلم

ودليل املقضية : حديث أبي قتادة يف قصة نومهم عن صالة الفجر قال : 

ركعتني ثم صلى الغداة  )ثم أذن بالل بالصالة فصلى رسول اهلل 

 فصنع كما يصنع كل يوم ( مسلم.
                                                           

حديث "من أذن فهو يقيم" روي من طريقني, كالهما الاًل هو الذي كان يؤذن ويقيم  وأما ألن ب 1

( 1/879نقله عنه صاحب حتفة األحوذي ) وقد حكى احلازمي يف كتابه )االعتبار(, كما.ضعيف

وعلى هذا .غريه, وأن اخلالف إمنا هو يف األولوية اتفاق أهل العلم على جواز أن يؤذن الرجل ويقيم

األوىل باإلقامة هو من أذن, وهذا ما عليه العمل وهو قول  أن -واهلل أعلم–فالذي يرتجح 

وهذا فيما إذا كان املؤذن متطوعًا, ال سيما إذا كانت إقامة الغري  , األكثر, كما قاله الرتمذي

ُوضع من  نهأما إذا كان املؤذن راتبًا )رمسيًا( فهو األوىل بها, أل, و ضغينة أو إثارة فرقة سببًا يف

 .قبل اإلمام للتأذين واإلقامة, فإذا فات أحدهما بقي حقه يف اآلخر
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ويف الشرح املمتع : "هذا إن مل يكن يف البلد , فإن كان يف البلد فإن 

ة" ويشهد له : حديث : )من أذان البلد يكفي , وحينئذ يقيم لكل فريض

 باألذان ملا فاتته الصالة.  يتصدق على هذا( فلم يأمره النيب 

َوسن ملؤذن وسامعه ُمَتابَعة َقْوله سرا اال ِفي احليعلة َفَيُقول احلوقلة   

َوِفي التثويب صدقت وبررت َوالصََّلاة على النَِّبي َعَلْيِه السََّلام بعد 

 ول َما ورد َوالدَُّعاء.َفَراغه َوَق

 حكم متابعة املؤذن:-

 تسن متابعته على مذهب مجهور العلماء.

حلديث أبي سعيد: )إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( ]متفق 

 عليه[

حبديث -أي اجلمهور على عدم الوجوب –قال ابن حجر : "واستدلوا 

ل : على الفطرة , فلما مسع مؤذنًا فلما كرب قا أخرجه مسلم أن النيب 

 تشهد قال : خرج من النار ".

 أي األذان الذي تستحب متابعته ؟-

  .1ما كان أذانا شرعيًا , ولو مسعه ثانيًا أو ثالثًا 

تنبيه : اإلجابة للنداء الشرعي , ولو كان املرء يسمعه يف اإلذاعة أو 

 التلفاز إذا كان على اهلواء مباشرة , وليس لألذان املسجل .

                                                           
يف درسه مرة عن إنسان ميشي يف سيارة مسع  -رمحه اللـه -سئل الشيخ عبد العزيز بن باز 1

صوت مؤذن ثم مر على مؤذن آخر ثم مؤذن ثالث ورابع, قال الشيخ: أنه يظل يتابع األول حتى 

تابع الثاني حتى ينقطع الصوت, ولكن دون أن يلتزم أنا ال أدري أنه أكمل أذان ينقطع الصوت ثم ي

أم مل يكمل, هذا أخذته من أول األذان واآلخر أخذته من أول األذان واآلخر أخذته من نصف 

األذان أو وسط األذان ال حرج, املهم أنك إذا مسعت املؤذن أن تقول مثلما يقول, وهذه وقوف من 

 على ظاهر اللفظ, وهو األصل. -اللـهرمحه  -الشيخ
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من جهاز  وقد سئل الشيخ ابن باز رمحه اهلل : هل جتوز جماوبة األذان الصادر

إذا كان يف وقت الصالة فإنها تشرع اإلجابة , لقول  " : فأجاب املذياع ؟

, وقال  ..عليه وسلم : ) إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول  النيب صلى اهلل

نداء : اللهم رب هذه الدعوة والسالم : ) من قال حني يسمع ال عليه الصالة

 .1"  ..(التامة 

 حكم إجابة املقيم:-

هلل هل يستحب للمقيم نفِسه وِلَمن يسمع اإلقامة أن يصلَي على النيب صلى ا

 عليه وسلم عقب الفراغ منها ؟

 : استحباب إجابة املقيم , وهو مذهب-كما قال املؤلف–على املذهب 

مجاهري أهل العلم , مستدلني حبديث َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص رضي 

) ِإَذا َسِمْعُتْم اْلُمَؤذَِّن  ُه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل :اهلل عنه َأنَُّه َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى اللَّ

 .م( رواه مسل..َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل , ُثمَّ َصلُّوا َعَليَّ 

" وقوله : " إذا مسعتم املؤذن " يدخل فيه األذان واإلقامة ؛ : يقول ابن رجب 

 انتهى . .5 ألن كال منهما نداء إىل الصالة , صدر من املؤذن "

 .3كذا أفتى به الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة و

                                                           
  (.17/313جمموع فتاوى ابن باز" )" 1
 .(3/780" )البن رجب "فتح الباري 5
( :" السنة أن 97-1/59يف "فتاوى اللجنة الدائمة" )و( 17/370جمموع فتاوى الشيخ ابن باز" ) 3

اب األذان , ويقول املستمع لإلقامة يقول كما يقول املقيم ؛ ألنها أذان ثان , فتجاب كما جي

املستمع عند قول املقيم : )حي على الصالة , حي على الفالح ( ال حول وال قوة إال باهلل , ويقول 

عند قوله : ) قد قامت الصالة ( مثل قوله , وال يقول : أقامها اهلل وأدامها ؛ ألن احلديث يف ذلك 

: ) إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما ضعيف , وقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال 

وهذا يعم األذان واإلقامة ؛ ألن كال منهما يسمى أذانا . ثم يصلي على النيب صلى اهلل ,  يقول (

 عليه وسلم بعد قول املقيم ) ال إله إال اهلل ( 

 ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة... إخل كما يقول بعد األذان . 

نعلم دليال يصح يدل على استحباب ذكر شيء من األدعية بني انتهاء اإلقامة وقبل تكبرية وال 

 اإلحرام سوى ما ذكر " انتهى .
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حممد بن , واختاره الشيخ 1والقول الثاني : أنه ال تستحب إجابة املقيم  

 . 5 ابن عثيمني,  إبراهيم

وهذا هو الراجح ؛ لعدم الدليل اخلاص على استحباب إجابة املقيم , ومل  

مع ظهوره لو فعل , فلما مل ينقل دل على عدم  ينقله الصحابة عن النيب 

 مشروعيته .

: )إذا مسعتم املؤذن فقولوا..( فإن املراد باألذان هو األذان  وأما حديث

  :  مة الصالة , وأما تسمية اإلقامة أذانًا يف حديثاملعروف وليس األذان بإقا

امة أذانا من باب التغليب , ومل " بني كل أذنني صالة " , فإمنا مسيت اإلق

 .  3تسميتها أذانا مبفردها يأت

 هل يشرع إجابة املؤذن للطائف أو القارئ ؟-

 هل يشرع للمصلي واملتخلي إجابة املؤذن؟-

 صفة املتابعة :-

 خري من النوم : مع الصالة-

الراجح : أن يقول مثل ما يقول فيها لظاهر احلديث , خالفًا ملا قاله 

 املؤلف لعدم ثبوته .

 مع قد قامت الصالة:-

                                                           
: مواهب  كما يفة أيضا ي( , وبعض املالك5/01وبه جزم بعض األحناف , كما يف رد احملتار ) 1

 .  5/135اجلليل 
حديث أخرجه أبو داود , لكنه ضعيف ال تقوم به " املتابعة يف اإلقامة فيها قال ابن عثيمني : 5

 ( , وانظر الشرح املمتع15/119احلجة , والراجح أنه ال يتابع " انتهى . جمموع فتاوى الشيخ )
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل : " َوَتَواَرَد الشُّرَّاح َعَلى َأنَّ َهَذا ِمْن َباب التَّْغِليب َكَقْوِلِهْم  3

وقال الشيخ بكر أبو زيد , حفظه اهلل : " ال يعرف حديث صحيح صريح . ِللشَّْمِس َواْلَقَمر اْلَقَمَرْيِن

يف أن من مسع املؤذن يقيم الصالة جييبه , كما ثبت ذلك ملن مسع املؤذن , ودخول إجابة املؤذن يف 

وسلم ال ينطبق عموم أحاديث إجابة األذان ال يسلم به , ألن التعليم املفصل من النيب صلى اهلل عليه 

 ( .397إال على إجابة املؤذن يف األذان " انتهى . تصحيح الدعاء )
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: أن يقول مثل ما يقول -على القول باستحباب إجابة املقيم–الراجح 

 لعدم ثبوت احلديث يف استحباب ما قاله املؤلف.

 شهد املؤذن : وأنا وأنا .ومما ورد أن يقول اجمليب إذا ت

تنبيه : على تكرار بعض املؤذنني آلخر مجلة يف األذان )ال إله إال اهلل(, 

 فيكون كأنه يشفع آخر مجلة مع أن العلماء أمجعوا على إفرادها. 

 الذكر الذي يقال بعد األذان: 

حديث عبد اهلل بن عمرو : )إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 

, فإنه من صلى علي صالة صلى اهلل عليه بها عشرًا , ثم  صلوا علي

 سلوا اهلل لي الوسيلة ( ]مسلم[

من قال حني يسمع النداء : )أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأن 

 حممدًا عبده ورسوله : رضي باهلل ربا .. غفر له( ]مسلم[ .

يعاد( زيادة وردت يف الدعاء الذي ذكره املؤلف زيادة : )إنك ال ختلف امل

لكن أكثر احملدثني على أنها شاذة فإن أكثر الذين  1بعض الروايات

 رووا هذا احلديث مل يذكروها , فال يعمل بها .

 َوحرم ُخُروج من َمْسِجد بعده ِبَلا عذر َاْو ِنيَّة ُرُجوعمسألة: 

 

 

                                                           
أخرجها البيهقي واختلف يف ثبوتها فممن حسنها ابن باز , ويقويه ختم الدعاء بها كما يف آل  1

 عمران : )ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد(.
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 تعريف الشرط:-

 ن:اركط واألوالفرق بني الشر-

 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 5

 الصالة إىل آخرها

يتنقل املصلي بني األركان , فالركن 

 غريه .ركن ينقضي ويأتي 

 ترتكب منها ماهية الصالة ترتكب منها ماهية الصالةال  3

بعضها يسقط بالسهو واجلهل واخلطأ  7

 كإزالة النجاسة واستقبال القبلة

ال يسقط شيء من األركان ال سهوًا 

 وال عمدًا وال جهاًل

 ]إمجااًل[ : هي تسعة . تعداد شروط الصالة-

  تفصيل الشروط وأحكام كل شرط منها : 

الشرط األول: اإلسالم . 

 الثاني: العقلالشرط . 

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

 : دخول الوقتالدليل على اشرتاط -

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

 . مفروًضا يف األوقات

ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر  َأِقِم الصَّاَلَة  قوله سبحانه:( 5

ية دخل فيها أوقات الصلوات وهذه اآل,   ِإنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا

اخلمس
2
. 

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

 قت الصالة , ويف اليوم الثاني آخره يف يومني وعلمه يف اليوم األول أول و
3
 ,

 ونصه :]يف صحيح مسلم[ وحديث عبد اهلل بن عمرو 

                                                           
الوقت شرطًا لصحة الصالة أنها ال تصح قبله , وأما من أخرها فإن كان لعذر  معنى كون 1

صحت , ولغري عذر 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   ْمِسِلُدُلوِك الشَّ  فقوله تعاىل: 5

أي: بداية ظلمة الليل, وقيل:  ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل صالة الظهر, ويدخل يف ذلك العصر, وقوله:

يعين صالة   َوُقْرآَن اْلَفْجِر  غروب الشمس. وأخذ منه دخول وقت: صالة املغرب وصالة العشاء,

 . هذه اآلية إشارة جمملة إىل أوقات الصلوات اخلمس الفجر, ففي
,  َمرََّتْيِن اْلَبْيِت ِعْنَد السََّلام َعَلْيِه ِجْبِريُل َأمَِّني:   اللَِّه َرُسوُل َقاَل:  َقاَل َعبَّاٍس اْبِن َعْنونصه :  3

 ِمْثَلُه ِظلُُّه َكاَن ِحنَي اْلَعْصَر ِبَي َوَصلَّى,  الشَِّراِك َقْدَر َوَكاَنْت الشَّْمُس َزاَلْت ِحنَي الظُّْهَر ِبَي َفَصلَّى

 اْلَفْجَر ِبَي َوَصلَّى,  الشََّفُق َغاَب ِحنَي اْلِعَشاَء ِبَي َوَصلَّى,  الصَّاِئُم َأْفَطَر ِحنَي اْلَمْغِرَب ِبَي َوَصلَّى, 

 , ِمْثَلُه ِظلُُّه َكاَن ِحنَي الظُّْهَر ِبَي َصلَّى اْلَغُد َكاَن َفَلمَّا,  الصَّاِئِم َعَلى َوالشََّراُب الطََّعاُم َحُرَم ِحنَي

 اْلِعَشاَء ِبَي َوَصلَّى,  الصَّاِئُم َأْفَطَر ِحنَي اْلَمْغِرَب ِبَي َوَصلَّى,  ِمْثَلْيِه ِظلُُّه َكاَن ِحنَي اْلَعْصَر ِبي َوَصلَّى

 َقْبِلَك ِمْن اْلَأْنِبَياِء َوْقُت َهَذا ُمَحمَُّد َيا:  َفَقاَل ِإَليَّ اْلَتَفَت ُثمَّ َفَأْسَفَر اْلَفْجَر ِبَي َوَصلَّى,  اللَّْيِل ُثُلِث ِإَلى

 . اْلَوْقَتْيِن َهَذْيِن َبْيَن َما َواْلَوْقُت, 

 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)

َما َلْم َيِغْب الشََّفُق  اْلَمْغِرِبَوَوْقُت َصَلاِة , َما َلْم َتْصَفرَّ الشَّْمُس  َوَوْقُت اْلَعْصِر, 

ِمْن ُطُلوِع  َوَوْقُت َصَلاِة الصُّْبِح, ِإَلى ِنْصِف اللَّْيِل اْلَأْوَسِط  َصَلاِة اْلِعَشاِءَوَوْقُت , 

َفِإَذا َطَلَعْت الشَّْمُس َفَأْمِسْك َعْن الصََّلاِة َفِإنََّها , اْلَفْجِر َما َلْم َتْطُلْع الشَّْمُس 

  .( َقْرَنْي َشْيَطاٍنُع َبْيَن َتْطُل

 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 ,  [ أال يتعمد ذلك كأن يظن5

 ولكن 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 

أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ثم من نام عن صالة )ها يف حديث : ب النيب 

 تال هذه اآلية(.

 فصل ُشُروط ِصَحة الصََّلاةقال املؤلف: 

 اْلَحدث َوَتَقدَّمت. ( َطَهاَرة 1ِستَّة 

فوقت الّظْهر من الزََّوال َحتَّى يتساوى منتصب وفيؤه سوى ( َودُخول اْلَوْقت, 5

 ظّل الزََّوال. 
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ويليه اْلُمْخَتار للعصر َحتَّى يصري ظّل كل َشْيء مثَلْيِه سوى ظّل الزََّوال 

 والضرورة اىل اْلُغُروب ويليه اْلمغرب َحتَّى يغيب الشَّفق االمحر. 

 ويليه اْلُمْخَتار للعشاء اىل ثلث اللَّْيل االول والضرورة اىل ُطُلوع فجر َثان. 

 ويليه اْلفْجر اىل الشروق.

لآلية . الطهارة من احلدث : امس :الشرط اخل 

 الشرط السادس : الطهارة من النجس. 

 

  

  

  الظهر:صالة وقت  *

 حتديد وقت ابتدائها وانتهائها , ودليله . -

  كيفية معرفة الزوال :-

وأما عالمة الزوال بالساعة فيقسم ما بني طلوع الشمس وغروبها نصفني , فهذا 

 هو الزوال .

 أفضل وقت لصالة الظهر :-

 إال ما استثين :تعجيلها األفضل يف الصلوات كلها : 

 العشاء إن تيسر ملن يصليها تأخريها .-5 .الظهر يف شدة احلر-1 
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: أي سألت رسول اهلل  قال:  اهلل بن مسعود  حديث عبدودليل هذا األصل : 

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

ولألدلة العامة على , وألنه أسرع يف إبراء الذمة يف أول الوقت ,  النيب 

 فضل املسابقة واملبادرة .

ويسن اإلبراد بصالة الظهر يف وقت احلر
2
أخرها  .., وفعله فإنه  لقوله , 

 ]مجع َتل[. حتى رأى الصحابة يفء التلول 

 وقت العصر:*

 : وقت العصر وآخره: لصالة العصر وقتانأول -

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

 جربيل يف صالته يف اليوم الثاني .

ضي اهلل حلديث عبد اهلل بن عمرو رالشمس .  باصفراروالراجح : أن يضبط 

ربيل فيحمل . وأما حديث ج ما: ))ووقت العصر ما مل تصفرَّ الشمس((عنه

بني كون الظل على أنه ليس على سبيل التحديد وإمنا على سبيل املقاربة , و

 مثليه واصفرار الشمس تقارب , وإن كان خيتلف صيفًا وشتاء .

؛ حلديث أبي هريرة ها الشمس إىل غروب وهو من اصفرار الضرورة. وقت-5

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

 . (1)فقد أدرك العصر((

                                                           

والرتمذي بنحوه, يف كتاب الصالة,  , ( أخرجه احلاكم واللفظ له, وصححه ووافقه الذهيب1)

وحسنه, وأصله متفق عليه: ولفظه:  103, 107باب ما جاء يف الوقت األول من الفضل, برقم 

 اهلل؟ قال: ))الصالة على وقتها((..احلديث .أيُّ العمل أحب إىل  سألت النيب 
ت احلر,سفًرا :))السنة تأخري صالة الظهر يف وق –رمحه اهلل  –ابن باز يقول الشيخ  5

 وحضًرا,لكن لو اعتاد الناس التبكري للمشقة عليهم بكر بالصالة؛ ألن التأخري يشق عليهم((
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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

: ))تلك صالة املنافق جيلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بني قرني -

وحلديث عبد اهلل بن  شيطان قام فنقرها أربًعا ال يذكر اهلل فيها إال قلياًل((

 . (2)عمرو

ناسًيا أو نائًما فقد أدركها يف الوقت معذورًا كأن يكون ن وكي [ أن5

ت حائض أو شق على اإلنسان صالتها يف وقت , وكذا لو طهر وصالها أداًء

 .االختيار كمريض ومن يسعف مريضًا وحنو ذلك

 أفضل وقت لصالة العصر :-

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

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

 وقت املغرب:*

 املغرب وآخره :أول وقت -

أفضل وقت لصالة املغرب , وما يستثنى من ذلك-
3
: 

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

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

                                                                                                                                                                      

, ومسلم, 809( متفق عليه: البخاري, كتاب املواقيت, باب من أدرك من الفجر ركعة,برقم 1)

 .170كتاب املساجد, باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة, برقم 

 .155سلم,كتاب املساجد ومواضع الصالة,باب استحباب التبكري بالعصر,برقم م( 5)
ذكر املؤلف مما يستثنى : صالة املغرب مبزدلفة فالسنة فيها تأخريها إىل أن يصل احلاج إليها  3

كان يقول : "الصالة أمامك" ,  كما يف حديث جابر , وحديث أسامة أن النيب  لفعل النيب 

 إال من وصلها مبكرًا يف وقت املغرب فيصليها أول وصوله .  
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قال:  وحلديث رافع بن خديج  , اليوم الثاني املغرب وقًتا واحًدا مل يزل عنه

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

 وقت العشاء:*

أول وقت العشاء -
2

 وآخره : 

 اختلف أهل العلم يف آخر وقت العشاء على قولني:

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

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

ضي حلديث عبد اهلل بن عمرو روالراجح : القول الثاني واختاره ابن عثيمني , 

وحلديث إمامة ,  نصف الليل األوسط(( ىلما: ))ووقت صالة العشاء إاهلل عنه

أنه: ))جاءه العشاء فقال: قم فصلِّه فصلى العشاء حني غاب  جربيل للنيب 

 .(3)الشفق(( ثم يف اليوم الثاني: ))جاءه حني ذهب نصف الليل فصلى العشاء((

:  - من آخر وقت الضرورة إىل طلوع الفجر-وأما ما استدل به اجلمهور 

ريط, قال: ))َأَما إنه ليس يف النوم تف عن النيب    حديث أبي قتادةوهو 

)(( إمنا التفريط على من مل يصلِّ الصالة حتى جييء وقت الصالة األخرى
4). 

                                                           

, ومسلم, باب بيان أّن أّول 889( متفق عليه: البخاري, كتاب الصالة, باب وقت املغرب, برقم 1)

 .130وقت املغرب عند غروب الشمس, برقم 
شاء ربط مبصاحل الناس وليس بغياب الشفق تنبيه يلحظ يف تقويم أم القرى أن دخول وقت الع 5

لذلك جتده يف كل السنة جيعل بني غروب الشمس وبدء العشاء مقدار ساعة ونصف , ويف رمضان 

مقدار ساعتني , مع أن الشفق قد يغيب بعد ساعة ومخس دقائق يف بعض أيام السنة , وكما 

 تشهد بذلك التقاويم األخرى . 

 , وتقدم خترجيه.813برقم  ,, والنسائي187برقم  ,, والرتمذي3/337 ,( أمحد3)

 .311( مسلم, كتاب املساجد, باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها, برقم 7)
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فيجاب عنه : أن هذا احلديث مل يسق لبيان أوقات الصالة , وأنه خمصوص 

باإلمجاع يف صالة الفجر فال ميتد وقتها إىل صالة الظهر , فكذا العشاء , 

 وحديث جربيل .ويقوي هذا ما ثبت يف حديث عبد اهلل بن عمرو , 

 وقت العشاء االختياري , ووقت الضرورة :-

 أفضل وقت لصالة العشاء :-

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

فتأخري صالة العشاء أفضل, إذا رأوا , واملرأة : يف سفر, أو بادية, أو قرية 

 ا قالت: أعتم النيب اهلل عنهضي على أحد, فعن عائشة ر ذلك ما مل يشّق

ثم خرج فصلى فقال:  ,ذات ليلة حتى ذهب عاّمُة الليل, وحتى نام أهل املسجد

))إنه لوقُتها لوال أن أشق على أميت((
(1)
واأليسر يراعي األخف  وقد كان  .

على صحابته 
2

قال: ))والعشاء أحياًنا وأحياًنا, إذا رآهم  , فعن جابر 

  .(3)وا أّخر((ؤل, وإذا رآهم أبطاجتمعوا عجَّ

 وقت الفجر:*

 أول وقت الفجر وآخره :-

                                                           

 .135( مسلم, كتاب املساجد, باب وقت العشاء وتأخريها, برقم 1)
 أنا:  قال بشري بن النعمان يف وقت صالة العشاء : ما دل عليه حديث كان أكثر هدي النيب  5

وهو بنحو ساعتني  . لثالثة القمر لسقوط يصليها  اهلل رسول كان الصالة هذه بوقت الناس أعلم

 ( 778)  داود أبي صحيح ,(  113)  املشكاة كما يف , ه األلبانيصححمن غروب الشمس , و

 وصحيح الرتمذي .

 .( متفق عليه: البخاري , ومسلم3)
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عالمات الفجر الصادق , والفرق بينه وبني الكاذب -
1
: 

 الفجر الثاني )الصادق( الفجر األول )الكاذب(

 معرتِ من الشمال إىل اجلنوب ممتد طواًل من املشرق إىل املغرب

 ليس بينهما ظلمةمتصل باألفق ,  بينه وبني األفق ظلمة

 يزدادا نوره أنه يظلم

–ينبغي االحتياط يف صالة الفجر , فبعض التقاويم اليت يعتمد عليها الناس  تنبيه :-

تدخل صالة الفجر قبل طلوع الفجر الصادق , وقد شهد بذلك  –كتقويم أم القرى 

مجع من العلماء واملشايخ ممن حصل له مراقبة الفجر , فينبغي االحتياط يف صالة 

, وكذا النساء يف البيوت -وخصوصًا : يف رمضان–الفجر أن ال تصلى يف املساجد 

 .  2دقيقة ليحصل اليقني بدخول الفجر  57إال بعد مرور 

  أفضل وقت لصالة الفجر :-

                                                           
 الكاذب هو و , السرحان ذنب:  له يقال فجر , فجران الفجر" ومما ورد يف ذلك حديث :  1

"  يف األلباني قال " . طوال يذهب ال و عرضا يذهب اآلخر الفجر و , عرضا يذهب ال و طوال يذهب

 : 5/  8"  الصحيحة السلسلة

ويقع الكاذب قبل الفجر الصادق بنحو عشرين دقيقة وهو صحيح.  ( 191/  1)  احلاكم أخرجه

, تزيد وتنقص باختالف فصول السنة , ومعلوم أن األحكام ترتتب على وجود الفجر الصادق ال 

 الكاذب 
وقد قام مجاعة من العلماء والباحثني يف اململكة العربية السعودية والشام ومصر والسودان  5

م خطأ كثري من التقاويم املعتمدة ومنهم الشيخ حممد ابن بتحري وقت الفجر الصادق , وتبني هل

عثيمني واأللباني ود.سعد اخلثالن والشيخ د. يوسف األمحد وغريهم , ورمبا أنها بنيت على الفجر 

الكاذب  ومن التقاويم اليت يغلب على الظن ضبطها للفجر: تقويم )أسنا(. ينظر : السلسلة 

وإذا حصل شك يف التقويم فإن االحتياط يف الصوم أن يعمل –.   5/75(, املمتع 8/85الصحيحة )

 باملبكر , ويف الصالة يعمل باملتأخر حتى نصلي بيقني . 
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لكن بشرط التأكد من دخول الوقت ,  -أي يف ظلمة–بغلس األفضل أن تصلى 

: ))وكان ينفتل من صالة الغداة حني يعرف ففي حديث أبي برزة األسلمي 

: ))والصبح كان . ويف حديث جابر (1)الرجل جليسه, ويقرأ بالستني إىل املائة((

الذي قال فيه: قال  أما حديث رافع بن خديج  و . (2)يصلِّيها بغلس(( النيب 

: ))أصبحوا بالصبح فإنه أعظم ألجوركم, أو أعظم لألجر((. ولفظ رسول اهلل 

 –رمحه اهلل  –الرتمذي  ونقل .(3)الرتمذي: ))أسفروا بالفجر فإنه أعظم لألجر((

وإسحاق أن معنى اإلسفار أن يتضح الفجر فال يشك  وأمحد, عن الشافعي,

 .(4)فيه((

 احلاالت اليت يشرع فيها تأخري الصالة عن أول وقتها : -

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

باملراعاة من الفضل املتعلق بزمانها ومكانها 
5
 . 

 

 مب يدرك وقت الصالة؟-

 وتدرك َمْكُتوَبة بإحرام ِفي َوقتَها.  �

                                                           

 وتقدم خترجيه. 170, ومسلم, برقم 870( متفق عليه: البخاري, برقم 1)

 , وتقدم خترجيه.171, ومسلم, برقم: 817برقم  ,( متفق عليه: البخاري5)

 ذي, وصححه الرتمذي.( أبو داود, والرتم3)

ومن أحسن األجوبة كذلك : أنه يطيل قراءته فيبدأ بغلس وينتهي مع  .1/591( الرتمذي, 7)

 اإلسفار .
)ذاتها ( كتعلم الفاحتة , وكتحصيل اخلشوع . )زمانها( كصالتها يف أول وقتها . فالتقديم  8

ء , واملنفرد يؤخر ليصلي أفضل إال ملصلحة راجحة . مثل املتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضو

آخر الوقت مع مجاعة , وكذا من كان حاقناً  فيصلي خبشوع بعد . مسألة : هل األفضل مراعاة 

فيصلي منفردًا أو الصالة مع اجلماعة؟ -يف الظهر والعشاء–تأخري الصالة إىل آخر الوقت 

 مستحب وواجب. فاجلواب: ال مفاضلة يف ذلك , ألن صالة اجلماعة واجبة , وال مقارنة بني
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 َلِكن حيرم تأخريها اىل َوقت َلا َيسعَها.  �

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

وكذا يف اإلدراكات –بإدراك ركعة أن إدراك الوقت حيصلوالراجح : 

قال: ))من أدرك من الصبح  أن رسول اهلل   ؛ حلديث أبي هريرة-كلها

ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر 

 . (1)قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر((

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

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

فقد أدرَك الصَّالَة ( , وهذا القول هو الصَّحيح , وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن 

تيمية ؛ ألن احلديث ظاهر فيه , فهو مجلة شرطيَّة ) َمْن أدرك ركعًة فقد أدرك ... 

( , مفهومه : من أدرك دون ركعة فإنه مل ُيدرْك ... , وَيْنَبين على هذا أيضًا 

راكات أخرى مثل إدراك اجلماعة : هل ُتدرك اجلماعة بركعة , أو ُتدرك إد

 بتكبرية اإلحرام ؟

والصَّحيح : أنها ال ُتدرك إال بركعة , كما أن اجلمعة ال تدرك إال بركعة 

باالتفاق , فكذلك اجلماعة ال تدرك إال بركعة " 
2
 .  

:وسائل العلم بالوقت وأحكامها  

 اْلَيِقني. َاْو يغلب على َظّنه ُدُخوله ان عجز َعن  يتيقنهَوَلا ُيَصلِّي َحتَّى  �

 َوُيِعيد ان َأخَطأ.

 حيصل العلم بالوقت بواحد من ثالثة أمور: 

                                                           

 , وتقدم خترجيه.170برقم  ,, ومسلم809( متفق عليه: البخاري برقم 1)
 (.5/151"الشرح املمتع" ) 5
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ئل اليت جعلت عالمات لدخول الوقت . املشاهدة للدالاليقني , وذلك ب (1

 وقد وجدت الساعات والتقاويم اليت يعلم اإلنسان بها دخول الوقت .

 باجتهاده ]أي مل ير العالمة بل قدر ذلك[.غلبة ظنه  (5

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

 أحكامها..

ويدخل يف ذلك : أخذ اإلنسان بأذان املؤذنني فإن الناس ال زالوا 

 يعملون بذلك ويعتربونه يف دخول وقت الصالة .

  

 ا إذا أدرك مكلف من وقتها ثم حصل له مانع :مسألة : احلكم فيم-

 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 

, كاجلنون واحليض بعد دخول وقت الصالة , هل يلزمه قضاء تلك  -

القول األول : أن من أدرك من وقت زوال املانع ؟ على أقوال : ة بعدالصال

, ثم جاءه املانع , فإنه يلزمه قضاء تلك الصالة  قدر تكبرية اإلحرامالصالة 

 .وهذا مذهب احلنابلةإذا زال املانع . 

( : " َوَمْن َأْدَرَك ِمْن َأوَِّل َوْقِت 1/517رمحه اهلل يف "كشاف القناع" ) قال البهوتي

َمْكُتوَبٍة َقْدَر َتْكِبرَيٍة ُثمَّ َطَرَأ َعَلْيِه َماِنٌع ِمْن ُجُنوٍن َأْو َحْيٍض َوَنْحِوِه َكِنَفاٍس , ُثمَّ َزاَل 

َلاِة الَِّتي َأْدَرَك التَّْكِبرَيَة ِمْن َوْقِتَها َفَقْط ؛ ِلَأنَّ اْلَماِنُع َبْعَد ُخُروِج َوْقِتَها ؛ َلِزَمُه َقَضاُء الصَّ

 .1/758الصََّلاَة َتِجُب ِبُدُخوِل َأوَِّل اْلَوْقِت َعَلى املكلف " ا.هـ . وانظر : الروِ

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

َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة رضي اهلل عنه  سلموى البخاري ومملا ر ركعة كاملة ؛لصالة 
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َفَقْد َأْدَرَك الصََّلاَة ( , وهو  َقاَل : ) َمْن َأْدَرَك َرْكَعًة ِمْن الصََّلاِة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

 قول عند الشافعية واختاره الشيخ ابن عثيمني .

وهناك أقوال أخرى قوية يف املسألة
1
, لكن االحتياط العمل بالقول الثاني  

 للحديث.

 : من صار أهاًل  لوجوبها قبل خروج وقتهامسألة : -

َومن َصار اهال لُوُجوبَها قبل ُخُروج َوقتَها بتكبرية َلِزمته َوَما جيمع  �

 اليها قبلَها.

أنه ال جيب عليها قضاء صالة الظهر واملغرب لو أدركت العصر أو  والراجح :

العشاء . وهو مذهب احلنفية ؛ ألن وقت الصالة األوىل خرج وهو معذور غري 

 مكلف بالصالة فال جيب قضاؤها استصحابًا ألصل براءة الذمة .

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

 االستدالل بهما . 

  

 ُمَرتبا.  َوجيب َفْوًرا َقَضاء فوائت �

                                                           
من األقوال يف هذه املسألة : أنه إذا مضى زمن ميكن فيه فعل الفريضة , ثم حصل املانع من  1

جنون أو حيض , فإنه يلزمه قضاء تلك الصالة إذا زال املانع , وإذا كان الوقت الذي أدركه أقل 

 مما ميكن فيه فعل الفريضة فال جيب قضاؤها . وهو مذهب الشافعية , وقيل : ال يتعلق الواجب

إال يف آخر الوقت . وهو مذهب احلنفية واملالكية واختيار ابن تيمية وابن باز . ومن أدلتهم : قول 

ثم ال تؤمر بقضاء( ]البخاري ومسلم[ حيث  عائشة : )كانت إحدانا حتيض على عهد رسول اهلل 

نفت عائشة قضاء احلائض للصالة بعد طهرها , وقوهلا : )ثم ال تؤمر بقضاء( نكرة يف سياق 

النفي فتعم كل صالة مل تصلها بسبب احليض , ومنها الصالة اليت نزل احليض عليهن وهي يف 

يض أثناء الوقت واملرأة مل تصل يقع وقتها ومل تؤدها بعد , ويؤكد هذا االستدالل أن نزول احل

كثريًا للنساء , ولو كان القضاء واجبًا عليهن لنقل إلينا من فعل نساء الصحابة لتوافر دواعي 

 [53/537النقل , فنبقى على األصل وهو براءة الذمة . ]جمموع الفتاوى
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 َما مل يَتَضرَّر.  �

 َأْو ينس أو خيش َفوت َحاِضَرة َاْو اْخِتَيارَها. �

 وجوب الفورية يف القضاء واحلاالت املستثناة:  -

 وجوب الرتتيب يف قضاء الفوائت .-

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

أنه قال: ))من نسي صالة فليصلِّها إذا  عن النيب   وحلديث أنس

ذكرها, ال كفارة هلا إال ذلك(( ويف لفظ ملسلم: ))من نسي صالة أو نام 

جاء يوم اخلندق  أن عمر بن اخلطاب  : ؛ وحلديث جابر (2)((... عنها

بعدما غربت الشمس, فجعل يسب كفار قريش, قال: يا رسول اهلل 

: ماكدت أصلي صالة العصر حتى كادت الشمس تغرب, قال النيب 

))واهلل ما صليتها(( فقمنا إىل بطحان فتوضأ للصالة وتوضأنا هلا, 

 .(3)ثم صلى بعدها املغرب ,فصلى العصر بعدما غربت الشمس

 صفة القضاء :-

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

 الطويل يف نوم النيب  أو سرِّيتها, وجهريتها؛ حلديث أبي قتادة 

فأمر باالرحتال عن املكان , وقال  وأصحابه عن صالة الفجر يف السفر

ن بالل : ))ثم أذَّثم قال, : )هذا مكان قد حضرنا فيه الشيطان(...

                                                           

 .17( سورة طه, اآلية: 1)

 .157, ومسلم برقم 890( متفق عليه: البخاري برقم 5)

 .891( البخاري,كتاب مواقيت الصالة,باب من صلى بالناس مجاعة بعد ذهاب الوقت برقم 3)
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فصنع كما  ,ثم صلى الغداة ,ركعتني فصلى رسول اهلل  ,بالصالة

 . (1)كان يصنع كل يوم((

:احلاالت اليت يسقط فيها الرتتيب 

النسيان  (1
2
: 

  .ألن هذا عذر كالنسيان  اجلهل :  (5

 خشية خروج وقت احلاضرة : (3

 خشية فوات اجلماعة : (7

 خشية فوات اجلمعة : (8

 

 :سرت العورة الشرط الرابع: *

  سرت العورة , ودليله :معنى -

الثَّاِلث: سرت اْلَعْوَرة. 

 َوجيب َحتَّى َخاِرجَها َوِفي خْلَوة وظلمة ِبَما َلا يصف اْلبشَرة

السرت ال شك أنه واجب على املسلم, بل على العاقل يف الصالة ويف غري 

زينتكم يعين:  )خذوا زينتكم عند كل مسجد( الصالة؛ لقوله تعاىل:

يف الصالة قال ابن تيمية : "واهلل أمر بقدر زائد على سرت العورة لباسكم, 

                                                           

وهنا فائدة : أنه يستحب تغيري املكان ملن نام عن  , وتقدم خترجيه.151( صحيح مسلم, برقم 1)

الصالة فيه كغرفة أو خيمة , فيتحول عنها فيصلي يف مكان آخر ألنه مكان حضر فيه 

 الشيطان .
فإن تذكر الفائتة بعد الصالة احلاضرة فال يلزمه إعادتها ألجل الرتتيب , وأما إن تذكر الفائتة  5

يف أثنائها فقد ذهب بعض العلماء إىل أنه يتم الصالة )احلاضرة( اليت هو فيها ثم يصلي الفائتة , 

اختاره ( و3/07وال يلزمه إعادة احلاضرة مرة أخرى , وهو مذهب الشافعي كما يف اجملموع )

 . 15/551الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل. جمموع فتاوى ابن عثيمني 
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, فعلق األمر باسم الزينة ال بسرت العورة إيذانًا بأن العبد ينبغي  وهو أخذ الزينة

 له أن يلبس أحسن ثيابه وأمجلها".

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

 التزين به . كان عادة البلدإذا وتغطية الرأس 

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

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

 شروط ما يسرت به العورة:-

 .مباحا( 1

 .أال يصف البشرة (5

   

وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة: َما َبني سرة وركبة. 

 َواْبن سبع اىل عشر الفرجان. 

 وكل اْلحرَّة َعوَرة اال َوجهَها ِفي الصََّلاة.

 العورة ثالثة أنواع: مغلظة وخمففة ومتوسطة 

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

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

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

 امرأة قد حاضت, يعين: كلفت. 

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

 حكاه ابن عبد الرب يف التمهيد.

إىل عشر سنني, عورته  ابن سبع سننيالصيب فهي عورة  املخففة:أما -5

 . ال السرة بعورة يف الصيب الصغريو -مثال-الفرجان, يعين: ليس الفخذ 
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لغ, وكذلك األمة من السرة إىل ابالمن عداهم كالرجل :  متوسطة -3

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

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

 :ثالث مسائل: فهنا  عورة املرأةوأما 

اتفق أهل العلم على وجوب تغطية املرأة ملا عدا الوجه والكفني والقدمني , 

واتفقوا على أن وجه املرأة ليس بعورة يف الصالة , واختلفوا يف اليدين 

 الصالة؟والقدمني هل هما عورة يف 

 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 املعلوم أن القميص ال يغطي الكفني والقدمني غالبًا , والذي يغطيهما 

 اجللباب ومل تؤمر بلبسه .

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

تصلي املرأة من الثياب (؟ فقالت : )اخلمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور 

  .3 قدميها(

                                                           
واألمة عورتها يف النظر مثل احلرة ألن الواجب على املرأة حفظ نفسها عن الفتنة حتى األمة فإنها  1

 .55/179امرأة كلها عورة . فتاوى ابن تيمية 
, والسرة والركبة ليست من  []حسن أو صحيح مبجموع طرقه كما قال األلباني يف اإلرواء 5

العورة حلديث : )إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أمته فال حيل هلا أن تنظر إىل ما بني السرة 

( ما بني السرة والركبة عورة وحلديث ) والركبة من سيدها( ]أبو داود وصححه األلباني[ .

 . ]الدارقين وحسنه األلباني يف اإلرواء[
 .قال النووي: إسناده جيد , وقال ابن حجر : وصحح األئمة وقفه [  ]مالك و أبو داود , و 3
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بدا يف اآلونة األخرية إثارة هذه املسألة , وممن أعان على إثارتها أصحاب 

األفكار السيئة ومريدي حترير الوصول إىل املرأة , فينبغي للفقيه اإلحاطة 

 بهذه املسألة ومعرفة الشبه اليت استدل بها املخالفون ومناقشتها . 

 حترير حمل النزاع :-

رأة جلميع بدنها أمام الرجال األجانب أهل العلم على وجوب تغطية امل اتفق

على وجوب تغطيتهما إذا كان فيهما زينة  واتفقواإال الوجه والكفني , 

على وجوب تغطيتهما إذا كان يف كشفهما  واتفقواكالذهب والكحل , 

 فتنة .

 1ب؟واختلفوا فيما عدا ذلك : هل تغطية الوجه والكفني واجب أو مستح

ومما وجوب تغطية املرأة وجهها وكفيها أمام الرجال األجانب ,  والراجح :

 يدل على ذلك:

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

 . 2(  ُيْؤَذْيَن َفال ُيْعَرْفَن َأْن َأْدَنى َذِلَك َجالِبيِبِهنَّ

 ُيْبِديَن َوال ُفُروَجُهنَّ َوَيْحَفْظَن َأْبَصاِرِهنَّ ِمْن َيْغُضْضَن ِلْلُمْؤِمَناِت َوُقْل)  -5

 . ( ُجُيوِبِهنَّ َعَلى ِبُخُمِرِهنَّ َوْلَيْضِرْبَن ِمْنَها َظَهَر َما ِإلَّا ِزيَنَتُهنَّ

                                                           
 –ولو تتبعنا أقوال القائلني بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة فهي كما قال الشيخ بكر أبو زيد  1

 ال خيلو من ثالث حاالت :  : -حفظه اهلل تعاىل 

 .…دليل صحيح صريح , لكنه منسوخ بآيات فرِ احلجاب     -1

ليل صحيح لكنه غري صريح , ال تثبت داللته أمام األدلة القطعية الداللة من الكتاب د   -5

 .…والسنة على حجب الوجه والكفني 

 ( . 19 – 15" حراسة الفضيلة " ) ص   صحيح ...  دليل صريح ولكنه غري    -3
: عبيدة وأبو عباس ابن وقال .واخلمار الدرع فوق املرأة بها تشتمل اليت املالءة وهو اجللباب, مجع 5

, ومعنى  حرائر أنهن ليعلم واحدة عينا إال باجلالبيب ووجوهن رؤوسهن يغطني أن املؤمنني نساء أمر

: ) أدنى أن يعرفن ( أي أقرب أن يعرفن باحلجاب والسرت والصيانة فال يؤذين , وهذا الذي نراه يف 

الواقع أن املرأة املتحجبة ال تؤذى يف الغالب من املعاكسني , وأما املتساهلة فقد عرضت نفسها 

 لألذى .
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 واالستدالل بهذه اآلية من وجهني :

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

الوجه أعظم من زينة القدم وشعر الرأس الذي اتفق العلماء على وجوب 

سرتهما , بل جعل اهلل ضرب املرأة بقدمها األرِ أثناء مشيها لسمع صوت 

اخللخال من الزينة احملرم إبداؤها , وكشف املرأة لوجهها ويديها أعظم زينة 

 وفتنة .

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

فأمر اهلل بضرب اخلمار على , هو فتحة العنق من الثوب : الرأس , واجليب 

اجليب حتى ال يبدو شيء من النحر أو الصدر , وهذا يقتضي وجوب سرت 

, فال تغطي جيبها إال  فلالوجه ألن الضرب ال يكون إال من أعلى إىل أس

 .بتغطية وجهها

: )املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها  مرفوعًا حديث ابن مسعود-3

  منها شيئًا .  . وهذا نص يف أن املرأة كلها عورة ومل يستثن النيب1الشيطان(

 رجوعها مع صفوان يف قصة اإلفك , قالت : فعرفين حديث عائشة يف-7

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

 متفق عليه.

 رسول مع حمرمات وحنن بنا ميرون الركبان كان" : عائشة حديث -8

 جاوزونا فإذا,  وجهها على جلبابها إحدانا سدلت حاذونا فإذا,  اهلل

  .2"كشفناه

                                                           
 .1/373]الرتمذي بإسناد صحيح كما يف اإلرواء  1
 . دداو أبو رواه 5
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وما وجد من تساهل عند النساء يف اللثام والتربج يف النقابات ووضع 

املكياج والكحل وإبداء ذلك للرجال فهو حمرم باتفاق العلماء حتى عند 

 . 1القائلني بعدم وجوب تغطية الوجه 
2

 د العزيز آل الشيخ :هذا نص بيان اللجنة الدائمة برئاسة مساحة الشيخ عب

 مما جرت العادةدل ظاهر القرآن على أن املرأة ال تبدي للمرأة إال ما تبديه حملارمها ".. 

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

ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني  َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني آَباِئِهنَّ َأْو آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو

هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة, فإنه  , وإذا كان هذا 3 (َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ

                                                           
:  لكنه يقول ومن العلماء املعاصرين القائلني بأن وجه املرأة ليس بعورة األلباني رمحه اهلل , 1

املرأة املسلمة  باالستحباب ويدعو النساء إىل تغطية الوجه تطبيقًا للسنة حتى قال يف كتابه جلباب

الفتيات املؤمنات ,  د: " ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له األثر الطيب ـ واحلمد هلل ـ عن  51ص

توافرها يف جلباب املرأة  والزوجات الصاحلات , فقد استجاب ملا تضمنه من الشروط الواجب

أيضًا , حني علمت أن ذلك من حماسن  املسلمة الكثريات منهن , وفيهن من بادرت إىل سرت وجهها

احل , وفيهن أمهات الفضليات من السلف الص األمور , ومكارم األخالق , مقتديات فيه بالنساء

 ا.هـاملؤمنني رضي اهلل عنهن " 

القائلني بأن وجه املرأة ليس بعورة , وبني دعاة الرذيلة . فإن  وأردت بهذا أن يتميز كالم العلماء 

منهم إىل أن تكشف املرأة وجهها , بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو  العلماء مل يدُع واحد

. ثم أن تكون ساقطة مبتذلة ذين يطالبون بكشف املرأة لوجهها دعاة السوء ال األفضل. خبالف

 . أن حيفظ نساء املسلمني من كيدهم نسأل اهلل الكريم
 وأذكر كل طالب علم بالواجب حنو هذا املوضوع , ومن ذلك:- 5

 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.-5

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

 االحتساب على دعاة السوء وكتاب الصحف , وعلى النساء. -7

 مسموم . حفظ اإلنسان نفسه من األسواق والصحف والقنوات , فالنظرة سهم-8
, فهذا "قال ابن عباس يف تفسريه هلذه اآلية:" الزينة اليت تبديها هلؤالء قرطها وقالدها وسوارها  3

 .ووضوئهايدل على أن املرأة ال جيوز هلا أن ُتْظهر من زينتها إال ما يظهر غالبًا حني عملها وطبخها 
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بإحسان من اتبعهن  ونساء الصحابة ومن هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول

اآلية الكرمية  نساء األمة إىل عصرنا هذا, وما جرت العادة بكشفه للمذكورين يف

التحرز منه ؛  هو: ما يظهر من املرأة غالًبا يف البيت وحال املهنة ويشق عليها

على  كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمني, وأما التوسع يف التكشف فعالوة

واالفتتان بها  من كتاب أو سنة هو أيًضا طريق لفتنة املرأةأنه مل يدل على جوازه دليل 

النساء, كما  من بنات جنسها, وهذا موجود بينهن, وفيه أيًضا قدوة سيئة لغريهن من

 أنه النيب أن يف ذلك تشبًها بالكافرات والبغايا املاجنات يف لباسهن, وقد ثبت عن

 .د وأبو داوداإلمام أمح أخرجه] من تشبه بقوم فهو منهم ] :قال

 رأى عليه ثوبني معصفرين ويف " صحيح مسلم" عن عبد اهلل بن عمرو أن النيب

 ويف صحيح مسلم أيًضا أن النيب,  ( إن هذه من ثياب الكفار فال تلبسها)  :فقال

يضربون بها  صنفان من أهل النار مل أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر)  :قال

ال  الناس, ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأمسنة البخت املائلة,

 , ومعنى( يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها, وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا

هو أن تكتسي املرأة ما ال يسرتها, فهي كاسية, وهي يف   :كاسيات عاريات

لرقيق الذي يشف بشرتها, أو الثوب الضيق الذي عارية, مثل من تلبس الثوب ا احلقيقة

  .جسمها, أو الثوب القصري الذي ال يسرت بعض أعضائها يبدي تقاطيع

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

 الصحابة رضى اهلل عنهن ومن اتبعهن بإحسان من هذه األمة, واحلرص على التسرت

الحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة, وصانة للنفس عما تثريه دواعي اهلوى املوقع وا

  .الفواحش يف

 كما جيب على نساء املسلمني احلذر من الوقوع فيما حرمه اهلل ورسوله من األلبسة

 اليت فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة هلل ورسوله ورجاء لثواب اهلل وخوًفا من

  ."عقابه

لبس املرأة املالبس الضيقة أو البناطيل أو املالبس الشفافة اليت نتشر من فما ا

وعليه فال جيوز للمرأة  ,حمّرم أو أمام حمارمها تصف الزينة الداخلية أمام النساء 
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أن تلبس أمام نسائها أو حمارمها إال املالبس اليت ال تصف عظامها وال عجيزتها 

لبس املرأة للقصري أو مكشوف الظهر أو مما حيرم كذلك : و, وصفًا ظاهرًا 

 أو)]بال أكمام[ املالبس اليت خترج عضدي املرأة مبا يسميه النساء  البطن أو

 .1الكتَّ( 

  حكم من انكشف بعض عورته يف الصالة :-

َومن اْنَكَشَف بعض َعْوَرته وفحش أو صلى ِفي جنس َاْو غصب ثوبا َاْو بْقَعة 

أعاد. 

 جنس َاْو غصب َلا ُيمكنُه اْلُخُروج ِمْنُه َلا من حبس ِفي َمحل

  من صلى يف ثوب حمرم عليه :-

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

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

فاجلهة ؛ احملرم  هواألرجح : صحة الصالة ألنه قد سرت عورته , وهو آثم للبس

 . 2منفكة 

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

بس املالبس الضيقة اليت تبني مفاتن املرأة , وتربز ما فيه الفتنة : حمرم ؛ ألن النيب صلى اهلل عليه ل

وسلم قال : " صنفان من أهل النار مل أرهما بعد ؛ رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 

 ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت " .  -يعين : ظلمًا وعدوانًا  -الناس 

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

, 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 , وعلى هذا : 

 وهو الزوج.
]والقاعدة يف النهي : أن النهي إذا عاد إىل ذات املنهي عنه أو شرطه الذي ال ينفك عنه فإنه  5

وإذا مل جيد إال   يقتضي الفساد , وأما إن عاد إىل شرطه املنفك أو أمر خارج فال يقتضي الفساد [.

إن حرم حلق اهلل فيلبسه لسرت عورته كاحلرير -1هذا الثوب احملرم فهل يصلي به : ال خيلو: 

 للرجل .
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 :صفة صالة العاري 

, ويسقط عنه ألن القيام ركن  الراجح : أنه يصلي قائمًا بالصفة املشروعة

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

 .ابن عثيمنياختار هذا 
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ذكرت األدلة عليهما يف احلاشية .  اشتمال الصماء. -5

نف .تغطية الوجه واللثام على الوجه واأل -3
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 حكم اإلسبال : 

جواز اإلسبال إذا كان من غري خيالء ,  احلنابلةيفهم من كالم قد  -1

وهذا الفهم غري صحيح ألنه قيد اجلواز باحلاجة , فإذا مل تكن حاجة مل 

 جيز.

الراجح من أقوال أهل العلم حرمة اإلسبال مطلقًا ولو كان من غري  -5

: منها ,ألدلة كثرية  خيالء

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

. 1 ال حيب املخيلة(

                                                                                                                                                                      

إن كان حلق العباد فال يصلي فيه ويصلي عريانًا , وقال بعضهم : ال بأس أن يصلي فيه ألنه -5

 استعمال يسري جرت العادة بالتسامح فيه , وهو قول قوي.
 أبي داود , وصححه النووي يف رياِ الصاحلني[ .]صحيح  1
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كان يأمر املسبل برفع اإلزار دون استفصال , ومن ذلك  أن النيب  (2

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

فقلت : عبد اهلل بن عمر , قال : إن كنت عبد اهلل فارفع إزارك , فرفعت 

. 1زل أزرته حتى مات إزاري إىل نصف الساقني , فلم ت

: "إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه, ال جناح عليه ما بينه وبني  قوله  (3

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

.أمحد وأبو داود وابن ماجه وصححه النووي واأللباني رواه .2 جر إزاره بطرًا"

 اإلسبال له حاالن :ويف هذا احلديث أن 

 أو ال يكون خبيالء.-5  إما أن يكون خبيالء .-1

فإن كان بدون خيالء فهو حمرم , وإن كان خبيالء فهو أشد حترميًا. ومن 

حديث ابن عمر أن النيب صلى اهلل عليه  ففي الصحيحني من,  كبائر الذنوب

إليه يوم القيامة(( . وعن أبي ذر  وسلم قال : ))من جّر ثوبه خيالء مل ينظر اهلل

                                                           
 [7/98]أمحد بإسناد صحيح , السلسلة الصحيحة 1
ابن العربي واإلمام  ومن العلماء من فهم من نصوص النهي حتريم اإلسبال مطلقًا, ومنهم: اإلمام 5

األحاديث أن  الذهيب , واإلمام ابن حجر العسقالني .قال احلافظ ابن حجر يف الفتح: )ويف هذه

حترميه أيضًا , وقال  إسبال اإلزار للخيالء كبرية, وأما اإلسبال لغري اخليالء فظاهر األحاديث

كعبه, ويقول: ال أجره خيالء, ألن النهي  ابن العربي رمحه اهلل: )ال جيوز للرجل أن جياوز بثوبه

ألن العلة ليس يفَّ, فإنها دعوى حكمًا أن يقول ال أمتثله,  تناوله لفظًا, وال جيوز ملن تناوله اللفظ

وقد نقله ابن حجر رمحه اهلل, وعلق عليه   .ذيله دالة على تكربه( انتهى غري مسلمة, بل إطالته

 بقوله: وحاصله أن اإلسبال يستلزم جر الثوب, وجر الثوب يستلزم اخليالء, ولو مل يقصد الالبس

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

بينما حنن مع رسول " : وجر اإلزار فإن جر اإلزار من املخيلة" وأخرج الطرباني من حديث أبي أمامة

حلة إزار ورداء قد أسبل, فجعل  اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ حلقنا عمرو بن زرارة األنصاري يف

ويتواضع هلل, ويقول: "عبدك وابن عبدك وأمتك"  ثوبه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأخذ بناحية

محش الساقني فقال: "يا عمرو إن اهلل قد أحسن كل  حتى مسعها عمرو فقال: يا رسول اهلل إني

 املسبل" احلديث . شيء خلقه, يا عمرو إن اهلل ال حيب
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قال : ))ثالثة ال يكلمهم  الغفاري رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم

.. ثم ذكرهم : أليم((  اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب

 (( .الكاذب ))املسبل , واملّنان , واملنفق سلعته باحللف

اإلسبال  ه ال يفعله خيالء مل يسلَّم له ذلك, فإنومن أسبل ثوبه ثم زعم أن

كما سبق, ومظنة له يف الغالب يستلزم اخليالء 

 ينزل عن الكعبني بدون قصد, وهوأو اإلزار لكن إن كان السروال 

يتعاهده ويرفعه فال حرج , ففي حديث ابن عمر السابق أن أبا بكر رضي 

زاري يسرتخي إال أن أتعاهد ذلك يا رسول اهلل : إن أحد شقي إ : اهلل عنه قال

اهلل عليه وسلم : ))لست ممن يصنعه خيالء(( . رواه  منه , فقال النيب صلى

, وبهذا جياب عمن يستدل بفعل أبي بكر على جواز اإلسبال إذا  البخاري

 . 1كان لغري خيالء 

 أحوال اإلزار له مخس حاالت :فعلى هذا فإن 

 أن يكون سنة وهو نصف الساق.-1

 .2أن يكون مباحًا وهو ما دون نصف الساق إىل الكعبني -5

                                                           
ملرتف إذا ليم يف ا (: " وكذلك نرى الفقيه3/537قال الذهيب رمحه اهلل يف سري أعالم النبالء ) 1

صلى اهلل عليه وسلم:  حتت كعبيه, وقيل له: قد قال النيب -نوع من اللباس-تفصيل فرجية 

فيمن جر إزاره خيالء وأنا ال أفعله  "ما أسفل الكعبني من اإلزار ففي النار" يقول: إمنا قال هذا

حبديث آخر  إىل نص مستقل عام فيخصه خيالء. فنراه يكابر ويربئ نفسه احلمقاء, ويعمد

يا رسول اهلل يسرتخي إزاري( فقال: "لست يا  مستقل مبعنى اخليالء, ويرتخص بقول الصديق: )إنه

رضي اهلل عنه مل يكن يشد إزاره مسدوال على  أبا بكر ممن يفعله خيالء" فقلنا: أبو بكر

لسالم: فيما بعُد يسرتخي. وقال عليه الصالة وا كعبيه أواًل , بل كان يشده فوق الكعب, ثم

عليه فيما بني ذلك وبني الكعبني" ومثل هذا يف النهي ملن  "إزرة املؤمن إىل أنصاف ساقيه ال جناح

ومنه طول األكمام زائدًا, وتطويل العذبة, وكل هذا من خيالء  فصل سراويل مغطيًا لكعابه,

كار على يعذر الواحد منهم باجلهل, والعامل ال عذر له يف تركه اإلن كامن يف النفوس, وقد

   .انتهى كالم الذهيب رمحه اهلل اجلهلة"
  :للعالمة الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد حفظه اهلل وشفاه حتقيق جيد يف كتابه  5
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قال  أن يكون على الكعبني .وهذا حمرم حلديث حذيفة أن النيب -3

: )موضع اإلزار إىل أنصاف الساقني والعضلة , فإن أبيت فمن وراء الساق , 

 ]صحيح النسائي[وال حق للكعبني يف اإلزار( 

 الكعبني .أن يكون حمرمًا وهو ما أسفل من -7

 .  1 أن يكون أشد حترميًا وهو جره خيالء-8

 مسألة : حكم صالة املسبل :

                                                                                                                                                                      

 :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  أما القميص والثوب واملشلح والسراويل والبنطال وحنوه فُيـقتصر التقصري -

 .فحسب , وتلبس على عادة الناس فوق الكعبني 
عن النيب صلى اللَّه عليه وآله  )   : عن ابن عمرفائدة : قد يكون اإلسبال يف غري الثياب واألزر: ف 1

   .  ( زار والقميص والعمامة من جر شيًئا خيالء مل ينظر اللَّه إليه يوم القيامةاإلسبال يف اإل  : وسلم قال

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

   . حسن

ام القميص تطويل أكم, فاملقدار الذي جرت به العادة  واملراد باإلسبال فيها : الزيادة فيها عن

تطويًلا زائًدا على املعتاد من اإلسبال وقد نقل القاضي عياِ عن العلماء كراهة كل ما زاد على 

اإلمام السندي يف شرح سنن النسائي: والعمامة اإلسبال  قال  . املعتاد يف اللباس يف الطول والسعة

الظهر والزيادة عليه بدعة  العادة عددًا وطواًل وغايتها إىل نصف فيها بإرسال العذبات زيادة على

كانت يد كم قميص رسول اللَّه صلى اللَّه  )   : وعن أمساء بنت بريد قالت قال يف نيل األوطار : ".

   . رواه أبو داود والرتمذي  .  ( عليه وآله وسلم إىل الرسغ

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

األكمام الواسعة الطوال اليت هي كاألخراج فلم يلبسها هو وال أحد من أصحابه البتة وهي 

وقد صار أشهر الناس مبخالفة هذه   . خمالفة لسنته ويف جوازها نظر فإنها من جنس اخليالء انتهى

د منهما أن السنة يف زماننا هذا العلماء فريى أحدهم وقد جعل لقميصه كمني يصلح كل واح

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 التمزق وتشويه 

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

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

صالته مع إمثه باملعصية وأما بتمام األركان والشروط والواجبات , فتصح 

 حديث أبي هريرة :

لوعيد على فرِ صحته فإن املراد بالتهديد او- فهو ضعيف .-

كما يف حديث : يذهب أجره يف صالته مع إجزائها والرتهيب من اإلسبال , ف

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

 الصالةيف لبس ما فيه صورة: 

 حكم التصوير :

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

الصور يف كل جمال من جماالت احلياة ..  بل قد دخلتوآالته يف العصر احلديث , 

صناعة وإخراجًا واستخدامًا , كاجملاالت اإلدارية واألمنية والطبية والتعليمية والدعوية 

صار ,  والديكورات املفارشووحتى احلياة العادية التحسينية يف اللباس , واإلعالمية 

واملناشط , ويف جمال وتوثيق الربامج , تذكر املناسبات والرحالت له استعمال يف 

فهل يدخل التصوير  األلعاب , واالتصاالت كجوال الكامريا وخدمة إرسال الصور.

 ؟ احلديث يف أحاديث الوعيد

 ر هلذه املسألة :هذا عرِ خمتص

 أنواع التصوير:*

 النوع األول : التصوير اجملسم :

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

 حبيث 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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جمسمات العظماء ومن ذلك :  ويكون باجلبس والنحاس واحلديد واحلجر وغريها .

األمور التعليمية يف اإلنسان واحليوان مها يف وكذا استخداألعاب األطفال , واملنحوتة , 

 , والرجل اآللي.

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

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

وف الكعبة وعلى ظهرها ليت كانت يف جالتماثيل ا وهدم عجاًل جسدًا له خوار( , 

أال تدع متثااًل إال  وقال علي : )أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهلل ومن حوهلا , 

 طمسته(

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

 كبائر الذنوب ووقع يف وسيلة من وسائل الشرك . 

ذا الباب ورد يف ه: وقد  إال ما رخص فيه من لعب األطفال : وال يستثنى من ذلك

قالت : )) كنت ألعب بالبنات عند  البخاري ومسلم عن عائشةأحاديث منها: ما رواه 

 إذا دخل يتقمعن منه  لي صواحب يلعنب معي, فكان رسول اهلل  وكان النيب 

 (( . َفُيَسرُِّبُهنَّ إلي فيلعنب معي

 استدل بهذا احلديث على جواز اختاذ صور البنات" ( : 17/850)قال احلافظ يف الفتح 

واللعب من أجل لعب البنات بهن, وخص ذلك من عموم النهي عن اختاذ الصور, وبه 

عياِ, ونقله عن اجلمهور, وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن  جزم

ود على قوة منوهم وحسن نشأتهم ذلك يعويزاد عليه : أن  بيوتهن وأوالدهم. أهـ على أمر

حماًل للتعظيم, بل إنها عرضة لإلهانة يف كل  وألن هذه التماثيل ليست البدنية والعقلية.

ثم ال خيشى من وجود هذا النوع أن يكون  حلظة من اللحظات فهي لعبة كامسها, ومن

ة ذلك يف الصور اليت تكون معظم طريقًا , وذريعة للوثنية والشرك, وإمنا خيشى

 .مقدسة

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  من -
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فقال : ما هذا يا عائشة؟ ,قالت:بناتي, ورأى بينهن فرسًا له جناحان من  لعائشة لعب ,

لذي أرى وسطهن؟ قالت :فرس قال : وما هذا الذي عليه؟ قالت: ما هذا ا :رقاع , فقال

قال: فرس له جناحان, قالت :أما مسعت أن لسليمان خياًل هلا  جناحان من رقاع ,

1(( رأيت نواجذه أجنحة ,قالت : فضحك حتى
 ]أبو داود بسند صحيح[

 النوع الثاني : التصوير اليدوي :

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

ويكون بالقلم والريشة وحنوها من اآلالت املعدة للرسم , والكاريكاتري وكذلك 

الرسم بالريشة األلكرتونية يف برامج احلاسب اآللي . ومنها الرسوم املتحركة وهي 

اليت ترسم يدويًا ثم جتمع وترتب هلا األصوات واحلركات وتعرِ عرب األجهزة 

 ائية .السينم

 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 :

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

 ]البخاري ومسلم[

                                                           
الذي فجتوز, إنها البالستيك ف, أو حتى  من اخلرق والعهن والصوفوسواء كانت تلك اللعب  1

 أن مادتها ليست هي السبب يف الرخصة , وإمنا حلظ الشارع حاجة الطفل - واهلل أعلم -يظهر 

الشارع يف  إىل هذا النوع من اللعب, بصرف النظر عن مادة صناعتها, ثم لو كان هذا مؤثرًا جلاء

ثم إن حتريم الصور  تقييده بأن تكون من اخلرق, أو من العهن, فهذا بيان واقع ال يقيد النصوص,

ذريعة إىل الشرك, وما كان  هو غالبًا من باب حتريم الوسائل فهو حمرم لغريه؛ ألنه قد يكون

بيع  يف ربا الفضل جملرد التفكه يف حمرمًا لغريه قد تبيحه احلاجة, كما أباحت الشريعة الوقوع

من اللعب الغربية اليت حتاكي صورة  العرايا, وذلك لكونه حمرمًا لغريه, لكن جيب احلذر

ثقافتهم االجتماعية والفنية, وترتبط  اإلنسان متامًا, بل وتتكلم, وتضحك, وتبكي.. وحتكي

ًا تأثريًا يف النشء, وتغيريًا ملفاهيمه, وسلب بدينهم وتارخيهم وعاداتهم, وهي من أعظم الوسائل

كلعبة ]باربي[ وحنوها . ولالستزادة : أحكام التصوير لواصل , فتاوى التصوير يف موقع  لتميزه

 .  اإلسالم اليوم , وموقع الشيخ د.خالد املصلح 
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جاء رجل البن عباس : فقال : إني رجل أصور هذه الصور , وإمنا معيشيت من و-5

ادن مين .. فدنا منه حتى وضع يده على رأسه فقال : : صنعة يدي فأفتين فيها , فقال له 

, مسعته يقول : ) كل مصور يف النار , جيعل له  )أنبئك مبا مسعت من رسول اهلل 

م ( ثم قال ابن عباس : فإن كنت ال بد فاعاًل بكل صورة صورها نفس فتعذبه يف جهن

 فاصنع الشجر وما ال نفس له . ]البخاري ومسلم[ .

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

 كالسيارات واجلواالت والبيوت كما يدل عليه هذا احلديث .

 ان :وله ضرب النوع الثالث : التصوير اآللي :

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

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

 اختلف املعاصرون يف حكمه على قولني :

, واأللباني , اللجنة از 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 

, ورخص القيادة , والدراسة والوظيفة , ومكافحة اجلرمية ومراقبة اجملرمني 

 وضبطهم والتعرف عليهم .

 :بأدلة هي واحتج هؤالء 

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

 ينقش باليد ولذلك فإنه يسمى تصويرًا لغة وعرفًا .

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 واخرتاع للصورة , وإمنا التقط حقيقة خلق اهلل الذي هو موجود يف اخلارج 
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بواسطة تلك اآللة دون فعل منه من ختطيط وتشكيل , فإذن ال يصدق على هذا العمل 

 ءت النصوص بالنهي عنه والوعيد على من فعله . بأنه تصوير باملعنى الذي جا

أن أصل الشرك والوثنية يف األمم املاضية إمنا كان بسبب الصور والتصوير من  -5

قوم نوح إىل زماننا هذا ممن يتخذون الصور وخيضعون هلا وينحنون للصور والتماثيل يف 

 .أماكن شتى من األرِ وذلك ختليدًا لذكرى أصحابها وتعظيمًا لشأنهم 

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

 فيبقى على أصل اإلباحة . كالذكرى والتوثيق وحنوه 

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

اهون خبلق اهلل( والعلة : )أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يض خلق اهلل كقوله 

هذه موجودة يف التصوير الفوتوغرايف , بل إن وجود املضاهاة وشدة مشابهة خلق اهلل 

فيه أكثر وأعظم من وجودها يف التصوير املنقوش باليد لشدة مضاهاته ومطابقته 

 للمصوَّر .

ه حبس إن د فيه املضاهاة كما يف اليدوي ؛ إذونوقش : أن التصوير الفوتوغرايف ال يوج

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

موجودة , والتصوير املنهي عنه إمنا هو إجياد صورة واخرتاعها مل تكن موجودة من 

 قبل يضاهي بها صنع اخلالق يف احليوانات , واآللة الفوتوغرافية ليس فيها هذا املعنى .  

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

وهؤالء حرموا التصوير إذا كان وسيلة حملرم كالتعظيم , وللنساء غري احملارم , أو 

 ومن أدلتهم : لشعارات الكفر .

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

يه والنهي عنه , فإن التصوير مصدر صور يصور أي جعل هذا الشيء على بالوعيد عل

صورة معينة ألن )فعَّل( يف اللغة هذا مقتضاه , ومعلوم أن نقل الصورة باآللة ليس على 

                                                           
ومنهم : الشيخ سلمان العودة , وسليمان املاجد , وعبد اهلل السلمي , و خالد املصلح , ويوسف  1

 الشبيلي.
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هذا الوجه فلم حيصل من املصور أي عمل أو ختطيط بيده يشابه به خلق اهلل غاية ما 

ع بالصورة خلق اهلل تعاىل على الصفة اليت هنالك أنه سلط اآللة على املصور فانطب

 خلقها اهلل عليها , ويستطيع أن يفعلها األعمى والذي ال يرى املصوَّر .

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 عمل وكتابة بيده .

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

 وتفصيل شكله اهلل , واألصل يف األعمال غري التعبدية احلل واإلباحة . 

صوير اآللي شبيه متامًا بالصورة اليت تظهر على املرآة أو على املاء أو أي أن الت  -5

سطح المع , وال يستطيع أحد أن يقول : إن ما يظهر على املرآة وحنوها حرام لكونها 

صورة , وهكذا الصورة الفوتوغرافية إال أن مرآة الفوتوغرافية تثبت الظل الذي يقع 

ا يف احلقيقة تصويرًا , بل إنه إظهار واستدامة عليها واملرآة ليست كذلك وليس هذ

 لصورة موجودة وحبس هلا عن الزوال.

 الراجح من القولني : اجلواز .

بواسطة الشريط السينمائي ]الفيديو والتلفزيوني وتصوير األشعة  التصوير املتحرك :[ 3

واحملالت وخدمة اجليل الثالث يف اجلواالت والتصوير يف أجهزة املراقبة يف املصارف 

 التجارية[:

ف فيه أضعف من اخلالف يف الراجح : اجلواز . وهو اختيار ابن عثيمني  , واخلال

 . الثابت

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

نظري املرآة وحنوها , فالصور ال حقيقة هلا , وإمنا هو خيال زائل فليس له منظر وال 
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مظهر وال مشهد بدليل أن املشاهد إذا أطفأ اجلهاز زالت تلك الصور وأصبحت الشاشة 

 .1بيضاء ال صورة فيها فهي كالصورة يف املرآة متامًا 

 استعمال ما فيه صورة :حكم  *

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

: وكذلك التماثيل اجملسمة  استخدام الستور واللوحات ذات الصور لذوات األرواح[ 5

 للزينة يف البيوت .

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

 َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيُّ َقاَل:  َوَقاَلْت,  َفَهَتَكُه السِّْتَر َتَناَوَل ُثمَّ َوْجُهُه َفَتَلوََّن ُصَوٌر ِفيِه ِقَراٌم

 ( .الصَُّوَر َهِذِه ُيَصوُِّروَن الَِّذيَن اْلِقَياَمِة َيْوَم َعَذاًبا النَّاِس َأَشدِّ ِمْن ِإنَّ) : َوَسلََّم

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

 استخدام الفرش والسجاجيد ذات الصور :[ 3

قال املؤلف : "ال افرتاشه وجعله خمدًا" يعين أنه جيوز جعل ما فيه صور وسائد أو خمدًا 

 . 2دون أن تعلق أو تنصبأو جيلس عليه 

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

أتيتك الليلة فلم مينعين أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إال أنه كان يف البيت متثال 

                                                           
ير إال أنه ال ينبغي للمسلم التوسع فيه كما ال يتوسع يف املباحات , ومع ترجيح جواز التصو 1

وينبغي االحتياط يف تصوير األشخاص الذين ال يرغبون فيه لرأي فقهي أو ألنه يتضايق منه يف 

 بعض األحوال ؛ فإن الصورة حق شخصي لصاحبها .
؛ لظاهر حديث عائشة يف  وبعض أهل العلم خيتار املنع حتى لو احتفظ فيها على وجه االمتهان 5

وحلديث جابر : أنه كرهها وجعلها من ضمن احملرم.  قصة النمرقة اليت يتوسد عليها النيب 

عن الصورة يف البيت , ونهى أن يصنع ذلك( ]أمحد والرتمذي وقال : حسن  )نهى رسول اهلل 

 صحيح , وصححه األلباني يف السلسلة[
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رجل وكان يف البيت قرام سرت فيه متاثيل , فمر بأس التمثال يقطع فيصري كهيئة 

 ]أبو داود والرتمذي[.الشجرة , ومر بالسرت يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن .. ( 

ويف حديث عائشة يف قصة السرت : أنها قالت : فقطعته وسادتني , فكان يرتفق عليهما 

 ]متفق عليه[. 

 فيه قوالن : الصورة لقصد الذكرى :حكم االحتفاظ ب[ 7

 ( التحريم وهو اختيار ابن باز وابن عثيمني . 1

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

ن اختاذ تلك دخل املالئكة فيه كلب وال صورة( , وألالسرت املعلق , وحديث : )ال ت

 الصور ذريعة للتعلق بها .

( اجلواز . إال إذا خشي مما ذكر من التعلق كالصور الكبرية وال سيما للعلماء 5

 وعلى هذا أكثر املشايخ املعاصرين . والعباد فيمنع منها .

فما كان من الصور الفوتوغرافية معظمًا مرفوعًا فيلحق باحملرم ملا وهذا هو الراجح , 

منها حمفوظًا يف الرفوف فيه من التعظيم الذي يفضي إىل الشرك, أما ما كان 

 واحملافظ وشبهها 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 

 لفوتوغرافية فإنها ال تدخل يف احلديث , وقد اقر النيب كان من الصور اجلائزة كا

 عائشة على اللعب بالبنات . 

  تعليق الصور لذوات الروح :[ 8

 وإن كان صورة فوتوغرافية . فهو حمرم حترميًا شديدًا .
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 .  1ويشتد إذا كان معظمًا , أو من النساء الفاتنات

واألطفال الذي كثر يف زماننا هذا كألبسة النساء  استعمال الصور يف اللباس[ 1

 فيحرم بيعها وشراؤها ولبسها إال بشرط الطمس واإلزالة .

 فتنة الصور .. وقفة مع 

مع تقدم التصوير صار جمال االفتتان بها عظيمًا جدًا وال سيما يف الربامج التلفازية , 

لكرتونية وعن ف واحملالت التجارية واملواقع اإلوكذا ما ينشر يف اجملالت والصح

فينبغي للمسلم حفظ بصره عن هذه الصور احملرمة لقوله تعاىل : , طريق أجهزة اجلوال 

 ِبَما َخِبرٌي اللََّه ِإنَّ َلُهْم َأْزَكى َذِلَك ُفُروَجُهْم َوَيْحَفُظوا َأْبَصاِرِهْم ِمْن َيُغضُّوا ِلْلُمْؤِمِننَي ُقْل)

  .(َيْصَنُعوَن

 احملرمة :التعامل مع الصور * 

إذا كانت هذه الصورة حمرمة حبيث تكون مرسومة باليد سواء يف فراش أو لباس أو 

: )فمر برأس التمثال  أو يطمس , ويدل عليه : قول جربيل للنيب حنوه : أن يزال الوجه 

ولقوله : )الصورة الرأس , فإذا قطع الرأس  ]مسلم [يقطع فيصري كهيئة الشجرة(  

 . كما يفعل بعض الناس , وال يكفي وضع خط على الرقبة 2 فليس بصورة(

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

 القز .

كاألمراِ اجللدية فعن أنس الطبية عند احلاجة ومنها  ,يف حاالتويباح 

]متفق  للزبري وعبد الرمحن يف لبس احلرير حلكة بهما . قال : رخض النيب 

 عليه[

 وضابطه لبس ثوب الشهرة: 

                                                           
يف شاشة احلاسب أو جهاز اجلوال ال سيما إذا كانت ملعظم  ومثل التعليق : جعل الصور كخلفية 1

. 
 ]البيهقي السلسلة الصحيحة[ 5
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ـ واحلديث ـ يدل 1حلديث : )من لبس ثوب شهرة ألبسه اهلل ثوب مذلة( 

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

حيصل ذلك ملن يلبس ثوًبا خيالف ملبوس الناس من الفقراء لرياه الناس 

وإذا كان اللبس لقصد االشتهار يف الناس فال فرق بني  ,من لباسهفيتعجبوا 

رفيع الثياب ووضيعها واملوافق مللبوس الناس واملخالف ألن التحريم يدور مع 

  .عترب القصدوامل, االشتهار 

 

 الشرط السابع : اجتناب النجاسة.

 حمل اجتناب النجاسة:  

 الرَّاِبع اْجِتَناب َنَجاَسة غري َمْعُفو َعْنَها: ِفي بدن 

 وثوب 

 وبقعة َمَع اْلُقْدَرة

فألحاديث االستنجاء, واالستجمار, وغسل  إزالة النجاسة من البدن؛أما 

 .املذي

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

ّته, ثم تقرصه حتفقالت: أرأيت إحدانا حتيض يف الثوب كيف تصنع؟ قال: ))

نزعهما ملا  بنعليه ملا صلى رسول اهلل و,  (2)باملاء, وتنضحه وتصلي فيه((

أخربه جربيل أن فيهما قذرًا 
3
. 

                                                           
 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه , وصححه األلباني . 1

 .( متفق عليه5)
 ]أبو داود ,وأمحد , وقال النووي : إسناده صحيح[. 3
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فلقوله تعاىل : )أن طهرا بييت للطائفني  إزالة النجاسة من البقعة؛وأما 

قال: قام أعرابي فبال  حلديث أبي هريرة السجود( , ووالعاكفني والركع 

: ))دعوه وَهِريقوا على بوله يف املسجد, فتناوله الناس, فقال هلم النيب 

 .(1)فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين(( ,أو ذنوًبا من ماء ,سجاًل من ماء

: حكم من صلى وعلم بالنجاسة بعد انقضاء الصالة 

أي –كانت فيها -أي النجاسة–: "وإن علم أنه صاحب الروِقال 

 لكن جهلها أو نسيها أعاد , كما لو صلى حمدثًا ناسيًا". -الصالة

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

 بها قبل.

مثال الثانية: علم بوجود النجاسة يف ثوبه فصلى بها ناسيًا وبعد انتهائه 

 ا .تذكره

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

نعليه , فإنه صلى بنعلني غري  النيب  لظاهر حديث أبي سعيد يف خلع

خلعهما من غري إعادة أول  طاهرين بعض الصالة , فلما أخربه جربيل

وهذا يدل على صحة صالة من صلى بثوب فيه جناسة جاهاًل أو صالته,

 ناسيًا .

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 , 

النجاسة من باب النواهي فيعذر  وتفتقر يف صحتها إىل نية , وألن اجتناب

فال يعذر فيه  فيها باجلهل والنسيان , خبالف رفع احلدث فمن باب األوامر

 باجلهل والنسيان .

                                                           

 .( متفق عليه1)
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 حكم جرب العظم بعظم جنس :-

َومن جرب َعظَمة َأْو خاطه ِبَنجس وتضرر بقلعه مل جيب, َويَتَيمَّم إن مل يغطه 

 اللَّْحم.

 جنس جبلد أو عليه, يشدونه -مثاًل- ميتة بعظم يكون قد اجلرب

 .اجلرح به ميسكون

 ولكن جيب ال فإنه قلعه, عليه ويشق العظم, به ُيجرب أو اجلرح به خياط أو

 .يتيمم

 .اللحم غطاه فإن

 خيطًا اجلرح يف وأدخلوا جرح لو كما الشيء, هذا على اللحم نبت: أي

 ذلك خيرج وأن اللحم يشق أن يلزمه فهل عليه, اللحم ونبت به خيط جنسًا

 .ذلك عن فيعفى مشقة, فيه هذا النجس؟ اخليط

 

 يعين: ما تصح فيها الصالة,   مواضع الصالة: 

 ما استثين . تصح يف كل األرِ إالاألصل أن الصالة 

 . فيها  األماكن اليت ال جيوز الصالةوذكر املؤلف 

: -ِبَلا عذر -َوَلا تصح 

 ِفي َمْقرَبة  (1

 وخالء  (5

 ومحام  (3

 وأعطان إبل  (7

 وجمزرة  (8

 ومزبلة  (1

 وقارعة َطِريق َوَلا ِفي اسطحتها (0
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 لذلك حبديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  احلنابلةواستدل 

 . 1)نهى أن يصلي يف سبع مواطن : املزبلة ..( إال أن هذا احلديث ضعيف

 : هلاوهناك أدلة جزئية 

أو إليها كالصالة يف املقربة , أو فتحرم الصالة على القبور املقربة : أواًل: 

وضع القرب يف املسجد , أو بناء املسجد على قرب . والصالة حينئذ باطلة , ومن 

 األدلة :

]متفق عليه[ ( لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجدحديث : )

يف  خمافة الغلو , وقد جاء الشارع بسد الذرائع املوصلة إىل الشرك , ويف ذلك

 .أهل القبور

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

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

 َمْسِجًدا َقْبِرِه َعَلى َبَنْوا َفَماَت الصَّاِلُح الرَُّجُل ِفيِهْم َكاَن ِإَذا ُأوَلِئِك ِإنَّ َوَسلََّم

]البخاري .   اْلِقَياَمِة َيْوَم اللَِّه ِعْنَد اْلَخْلِق ِشَراُر ُأوَلِئِك الصَُّوَر ِتْلِك ِفيِه َوَصوَُّروا

 ومسلم[

قال : )ال جتلسوا إىل القبور وال تصلوا  عن أبي مرثد : أن رسول اهلل -5

  .إليها (

  .2حديث أبي سعيد مرفوعًا : )األرِ كلها مسجد إال احلمام واملقربة(-3

غري –نفاًل  ( : "وال تصح الصالة بال عذر فرضًا كانت أو830قول املؤلف )

 يف املقربة".-جنازة

                                                           
الرتمذي : "ليس إسناده بالقوي" وضعفه النووي يف فقد أخرجه الرتمذي وابن ماجه , وقال  1

 . 1/315, وكذا األلباني يف اإلرواء  3/181اجملموع 
 [.1/357]أبو داود,والرتمذي,وابن ماجه , وصححه ابن تيمية واأللباني كما يف اإلرواء  5
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يصلي على اجلنائز يف املقربة , وإمنا كان يصلي  تنبيه : مل يكن النيب 

على قرب امليت إذا مل يكن قد صلى عليه كما يف حديث املرأة اليت كانت 

 َكاَن -اْمَرَأًة َأْو َرُجًلا- َأْسَوَد َأنَّ َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنتقم املسجد 

 َذاَت َفَذَكَرُه ِبَمْوِتِه  النَِّبيُّ َيْعَلْم َوَلْم َفَماَت اْلَمْسِجَد َيُقمُّ اْلَمْسِجِد ِفي َيُكوُن

 َفَقاُلوا آَذْنُتُموِني َأَفَلا َقاَل اللَِّه َرُسوَل َيا َماَت َقاُلوا اْلِإْنَساُن َذِلَك َفَعَل َما َفَقاَل َيْوٍم

,  َقْبِرِه َعَلى َفُدلُّوِني:  َقاَل َشْأَنُه َفَحَقُروا َقاَل ِقصَُّتُه َوَكَذا َكَذا َكاَن ِإنَُّه: 

 ]البخاري[. .َعَلْيِه َفَصلَّى َقْبَرُه َفَأَتى

وأما الصالة على اجلنازة يف املقربة قبل دفنها فيبقى على أصل النهي , 

نهى عن أن يصلي على اجلنائز بني  ويؤكد ذلك حديث أنس أن النيب 

  .1 القبور

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

حلش أوىل , وهي حمتضرة يف احلمام ومعاطن اإلبل فالنهي عن الصالة يف ا

 .بالشياطني

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

ألنه حمل كشف العورة, وحمل ,  الشام . كما يف حديث أبي سعيد السابق

.لنجاسات ل

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

أصلي يف مرابض الغنم ؟ قال : نعم , قال : أصلي يف مبارك اإلبل ؟ قال : ال( 

]مسلم[

                                                           
صحيح  ]الطرباني والضياء يف املختارة , وقال اهليثمي : إسناده حسن , وصححه األلباني يف 1

 [.507, واجلنائز له  1537اجلامع 
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: )ال تصلوا يف مبارك اإلبل فإنها من الشياطني , وصلوا يف  وقال النيب 

أنها مأوى : هنا  يف النهي العلل . ومن أقوى1رابض الغنم فإنها بركة( م

 .2(كل بعري شيطان سنامذروة أن على  )الشياطني؛ ألنه ورد: 

اغتصب أرضا أو اغتصب بيتا, فصالته  كما لو :املغصوب املكان خامسًا : 

أنها  ]مجهور أهل العلم[: فيه ال جتزئ عند أكثر احلنابلة, والقول الثاني

. ألن هذا هو الصحيحونا ال نأمره باإلعادة إذا تاب, جتزئ مع اإلثم, يعين: أ

اجلهة منفكة , فجهة الطاعة وهي الصالة مغايرة جلهة املعصية وهي غصب 

املكان ]والنهي ال يقتضي الفساد إال إذا عاد إىل ذات املنهي عنه أو شرطه 

 . خارج وهو موضع الصالة[ الذي ال ينفك عنه , أما هنا فهو عائد على أمر

وهو املكان الذي تذبح وتنحر فيه البهائم , وقد اتفق  اجملزرة :سادسًا : 

اسة فيها من جاألئمة األربعة على حرمة الصالة فيها , وعلة النهي : وجود الن

 الدم املسفوح.

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

حرمة الصالة فيها , وإن كان املوضع الذي صلى فيه من املزبلة أو اجملزرة 

 نظيفًا فالصالة صحيحة .

الصالة فيه صحيحة على القول الراجح ؛ لعدم الدليل  قارعة الطريق :ثامنًا : 

 ره النشغال املصلي مبرور الناس.املانع , واألرِ طاهرة إال أنه قد يك

 

 

                                                           
 ]أمحد , د بإسناد صحيح[ 1
أخرجه الطرباني , وحيتاج إىل حبث يف صحته ؛ فإن يف سنده القاسم بن غصن وهو ضعيف كما  5

قال يف جممع الزوائد . وذكر ابن تيمية : "أن املكان الذي يقيم فيه الشيطان حيرم فيه الصالة 

الذي يعرِ فيه الشيطان تكره فيه الصالة كاملكان الذي نام  كأعطان اإلبل , واملكان

 اإلنسان عن الصالة فيه" .
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 :: استقبال القبلةثامنالشرط ال

 أدلة اشرتاط استقبال القبلة :-

اْلَخاِمس اْسِتْقَبال اْلقْبَلة. 

 َوَلا تصح ِبُدوِنِه اال: 

 لعاجز . (1

 ومتنفل ِفي سفر ُمَباح. (5

: احلاالت اليت يسقط فيها استقبال القبلة  

  العجز . -1

فإن عجز عن استقباهلا ملرِ أو غريه سقط, فاملريض على السرير الذي 

ما كان وجهه, كما أنها تسقط عنه ال يستطيع أن يتحرك يصلي حيثما 

وكذا  )فأينما تولوا فثم وجه اهلل(, الواجبات, ؛ لقوله تعاىل:عنه من  يعجز

 . عند اشتداد احلرب

  .الراحلة يف السفرعلى النافلة صالة  :يستثنى من ذلكومما -5

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

برأسه 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  ال:"كان رسول اهلل ما جاء عن ابن عمر ق .1

توجه , ويوتر عليها , غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة"
(1)

 . 

إذا أراد أن يصلي على راحلته  عن أنس بن مالك قال:"كان رسول اهلل  .5

تطوعًا , استقبل القبلة , فكرب للصالة , ثم خلى راحلته , فصلى حيثما 

توجهت به"
(1)
. 

                                                           
 متفق عليه. (1)
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أنه ال  :والصحيح,  : يلزمهاملذهبواختلف هل يستقبل القبلة عند التحريم؟ 

ها, ولو كان وجهه صالة حترميها وركوعها وسجوداليلزمه بل يصلي كل 

 .خمالفا للقبلة

 صالة املاشي املسافر :-3

إذا اجتهد يف استقبال القبلة كذلك: استقبال القبلة  ط فيهيسقمما و-7

َفاتَُّقوا اهلل َما اْسَتَطْعُتْملقول اهلل تعاىل:؛ طاقته ثم صلى فأخطأ
ولقوله  ؛(2)

اَل ُيَكلُِّف اهلل َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهاتعاىل:
يف  رضي اهلل عنهما وحلديث ابن عمر؛(3)

باستقبال املسجد  قد أمر نبيه   ربوا أن اهللْخفُأ ,صالة أهل قباء إىل الشام

. والشاهد يف احلديث أنهم بنوا (4)احلرام, فاستقبلوا الكعبة وهم يف صالتهم((

عن عامر  َيِوومل يقطعوا الصالة, بل استداروا إىل الكعبة. وقد ُر ,على ما صلوا

يف ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة,  أنه قال: ))كنا مع النيب    بن ربيعة

َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا   فصلينا, فلما طلعت الشمس إذا حنن صلينا لغري القبلة, فنـزلت:

)(( َفَثمَّ َوْجُه اهلل
5) . 

                                                                                                                                                                      
. واحلديث حسن إسناده: ابن حجر كما 1558واللفظ له , وأبو داود: ح 3/573أخرجه أمحد:  (1)

 .88: صـ يف البلوغ واأللباني يف صفة صالة النيب 

 .11( سورة التغابن, اآلية: 5)

 .551( سورة البقرة, اآلية: 3)

 , وتقدم خترجيه بلفظه.851, ومسلم, برقم 773( متفق عليه: البخاري برقم 7)

وضعفه,ولكن ذكر له 5980( الرتمذي, كتاب تفسري القرآن,باب:ومن سورة البقرة,برقم 8)

ه يف , وغريهما, ثم حسن5/17,والبيهقي, 1/571,العالمة األلباني طرًقا وشواهد عند احلاكم

يقول عن هذا احلديث: ))ضعيف عند أهل  –رمحه اهلل  –عبد العزيز ابن باز , 1/553إرواء الغليل, 

َفاتَُّقوا اهلل َما  : العلم, ولكن معناه صحيح, ويعضده عموم األدلة واألصول املتبعة يف الشريعة

  . اْسَتَطْعُتْم

االجتهاد إىل جهة , ثم علم أنه قد أخطأ "من صلى ب : جاء يف كتاب املغين البن قدامة رمحه اهلل

عليه إعادة, ومجلته أن اجملتهد إذا صلى باالجتهاد إىل جهة , ثم بان له أنه صلى  القبلة , مل يكن



 
 

 مدونة فقه الصالة  84
 

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

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

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

 َوفرِ قريب ِمْنَها اصابة عينَها وبعيد ِجَهتَها 

 . 1فأما من بعد : فيدل عليه حديث أبي هريرة : )ما بني املشرق واملغرب قبلة (

: بعض الوسائل للعلم بها.ذكر املؤلف  وسائل العلم بالقبلة  

 :َويْعمل وجوبا 

 ِبَخَبر ِثَقة ِبَيِقني  (1

 ومبحاريب اْلُمسلمني  (5

وإن صلى ِبَلا أحدهما َمَع , وإن اشتبهت ِفي الّسفر اْجتهد َعاِرف بأدلتها وقلد َغريه 

 .اْلُقْدَرة قضى ُمطلًقا

اليت  مج اليت يف اجلواالتوالربا ومن الوسائل احلديثة : البوصلة واألجهزة احلديثة

يعرف بها اإلنسان موقعه أو اجلهات األربع فيستدل بها على جهة القبلة 
2
 . 

 

                                                                                                                                                                      

قال  غري جهة الكعبة يقينا , مل يلزمه اإلعادة , وكذلك املقلد الذي صلى بتقليده . وبهذا إىل

 ليه".مالك , وأبو حنيفة . والشافعي يف أحد قو

اجلاهل جيب عليه أن يستقبل القبلة , لكن إذا اجتهد وحترى ثم تبني له وقال ابن عثيمني : "

 االجتهاد فإنه ال إعادة عليه , وال نقول : إنه يسقط عنه االستقبال بل جيب عليه اخلطأ بعد

ال يعيد  االستقبال ويتحرى بقدر استطاعته , فإذا حترى بقدر استطاعته ثم تبني له اخلطأ فإنه

 738 -15/733صالته " جمموع فتاوى ابن عثيمني" )
 ]الرتمذي وابن ماجه , صحيح مبجموع طرقه كما يف اإلرواء[ 1
 [Google Earthمن الربامج املشهورة يف اإلنرتنت اليت تفيد يف ذلك ]برنامج  5
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  :: النيةتاسعالشرط ال

السَّاِدس: النِّيَّة. 

 َفيجب تْعيني ُمعيَنة. 

 َوسن مقارنتها لتكبرية إحرام. 

 َوَلا يضر َتْقِدميَها َعَلْيَها ِبَيِسري.

 تعريف النية : -

 النية وحكم التلفظ بها : حمل-

 النية حملها القلب, ويكفي فيها العزم على الشيء, 

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

والعقل ومحق , وذلك أن النية وال جهرًا . قال ابن تيمية : "وهو نقص يف الدين 

, فال يتصور مع قد نواه ضرورة العلم , فمتى علم العبد ما يفعله كان  تتبع

 دم العلم أن حتصل نية.عأن يفعل بال نية , وال ميكن مع  وجود العلم

 : 1صفة النية وما يلزم تعيينه يف نية الصالة-

 وقت النية وحكم تقدميها :-

 

 

 

 

 

 



                                                           
فيكفي أن ينوي رجح مجع من احلنابلة , واختاره ابن عثيمني : أنه ال يشرتط تعيني املعينة ,  1

الصالة وتتعني بتعني الوقت , فإنه إذا توضأ لصالة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر 

. 5/551فالصالة صحيحة , قال ابن عثيمني : وال يسع الناس العمل إال العمل به. املمتع 
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جبماعةمن غري ارتباط –وحنوه  صور االنتقال يف النية للمنفرد-: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أن الصالة األوىل مل يكملها فتبطل . التعليل يف الصور اليت مل تصح:

 والثانية مل تنعقد ؛ ألنه مل يبدأها بتكبرية اإلحرام .

:صور االنتقال يف النية يف صالة اجلماعة 

 

 

 
 
 
 
 

 : حكم نية اإلمامة واالئتمام 

: احلكم فيما إذا نوى املنفرد االئتمام يف أثناء الصالة 

 حكمها مثاهلا الصورة م

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

 تصح مل الظهر راتبةالظهر ويف أثنائها قلب النية إىل  صلى من فرِ إىل نفل معني 5

 جاز صلى الظهر ويف أثنائها قلبها نفاًل مطلقًا حلضور مجاعة من فرِ إىل نفل مطلق 3

 مل تصح الظهر ويف أثنائها قلب نيته إىل صالة الظهر راتبة صلى معني إىل فرِ من نفل 7

 مل تصح العشاء راتبةمن الوتر إىل  انتقل نفل معني من نفل معني إىل 8

من نفل معني إىل نفل  1

 مطلق

 جاز صلى بنية الوتر ويف أثنائها قلبها تطوعًا مطلقًا قيامًا لليل

 

 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 5

 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 7

 ـــــــــ بغري عذر1

 مل تصح أراد مفارقة اإلمام بال عذر

 إىل منفرد من مأموم 8

 ــــــــــــــ بعذر5

أو أطال  أراد مفارقة اإلمام بعذر كمدافعة األخبثني

 اإلمام يف الفرِ إطالة زائدة وتكلف املأموم

 تصح

 جيوز أحد إمامة اجلماعة فيأتي اإلمام الراتب فيتأخر يبتدئ من إمام إىل مأموم 1
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  املنفرد اإلمامة يف أثناء الصالة :نوى احلكم فيما إذا 

َوشرط ِنيَّة إمامة وائتمام. 

 وملؤمت اْنِفَراد لعذر. 

 َوتبطل صَلاته ِبُبْطَلان َصَلاة إمامه. 

 َلا َعكسه إن نوى إمام اِلاْنِفَراد.

 وبطلت مأموم, وهذا إمام هذا, واحد ومعه اإلمام كرب إذا: ذلك وصورة

 بطلت فإذا التشهد, إال منها يبق مل ولو املأموم صالة فتبطل اإلمام, صالة

 عكسه, ال وحده, يصلي أو إمامًا ويلتمس ينصرف املأموم فإن اإلمام صالة

 أنه وينوي االنفراد, حالة على يركع اإلمام فإن املأموم صالة بطلت فإذا

 .صالته ويتم منفرد

: صحة  مسألة االنتقال إىل اإلمامة أو االئتمام يف أثناء الصالة والراجح يف 

قصة ابن عباس , وإذا جازت يف النافلة فإنها جتوز يف الفرِ , وإذا لاالنتقال 

 جازت يف االنتقال إىل اإلمامة فتجوز كذلك يف من االنفراد إىل االئتمام .

: ]هلا صورتان :حكم حتول املأموم إىل منفرد ]مفارقة اإلمام 

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

  جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه( .: )إمنا

؛ حلديث جابر يف -خالفًا للمؤلف -بعذر , فصالته صحيحة  (5

 َكاَن َعْنُه اللَُّه َرِضَي َجَبٍل ْبَن ُمَعاَذ َأنَّوهي : قصة صاحب معاذ , 

 اْلَبَقَرَة ِبِهْم َفَقَرَأ الصََّلاَة ِبِهْم َفُيَصلِّي َقْوَمُه َيْأِتي ُثمَّ  النَِّبيِّ َمَع ُيَصلِّي

 ُمَناِفٌق ِإنَُّه َفَقاَل ُمَعاًذا َذِلَك َفَبَلَغ َخِفيَفًة َصَلاًة َفَصلَّى َرُجٌل َفَتَجوََّز َقاَل

 َنْعَمُل َقْوٌم ِإنَّا اللَِّه َرُسوَل َيا:  َفَقاَل  النَِّبيَّ َفَأَتى الرَُّجَل َذِلَك َفَبَلَغ

 اْلَبَقَرَة َفَقَرَأ اْلَباِرَحَة ِبَنا َصلَّى ُمَعاًذا َوِإنَّ ِبَنَواِضِحَنا َوَنْسِقي ِبَأْيِديَنا

!  َثَلاًثا َأْنَت َأَفتَّاٌن ُمَعاُذ َيا :  النَِّبيُّ َفَقاَل,  ُمَناِفٌق َأنِّي َفَزَعَم َفَتَجوَّْزُت
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]البخاري ( َوَنْحَوَها اْلَأْعَلى َربَِّك اْسَم َوَسبِّْح َوُضَحاَها َوالشَّْمِس اْقَرْأ

 وثبت يف إحدى صفات صالة اخلوف . ومسلم[.

 : أثر بطالن صالة اإلمام على صالة املأمومني 

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

: أن صالة املأموم -كما قال املؤلف–أو أنه أحدث يف أثنائها . املذهب 

, وأن يستخلف اإلمام غريه  أنها صحيحةباطلة وال استخالف. والراجح : 

ليكمل الصالة باملأمومني , فإن مل يستخلف اإلمام تقدم أحدهم ليؤم 

 الناس , فإن مل يتقدم أحد أكملوا فرادى . والدليل على ذلك: 

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

 ]البخاري[فلكم وعليهم( 

ما ثبت يف قصة مقتل عمر بن اخلطاب وأنه استخلف عبد الرمحن -5

 .  [3077]كما يف البخاري بن عوف 
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 الصالة والعمل بها:احلرص على تعلم صفة -

فيها , وأعظم ما حيرص عليه الصالة,  من شروط العبادة : متابعة النيب 

كما ورد عنه , وتعلم  فينبغي للمسلم احلريص تعلم صفة صالة النيب 

: )صلوا كما رأيتموني  وقد قال  الصفات املتنوعة اليت وردت عن النيب 

ة صالته وتطبيقها يف أصلي( , وكان الصحابة حيرصون على تتبع صف

أنفسهم وتعليمها لغريهم , وكان يطبقونها عمليًا ليحصل حسن الفهم لصفة 

 . 1الصالة 

: آداب الذهاب إىل املسجد 

  .ستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقاري-1

)إذا مسعتم اإلقامة فامشوا إىل الصالة وعليكم السكينة والوقار فما 

 ]متفق عليه[.أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا( 

قال القرطيب : والفرق بينهما : أن السكينة التأني يف احلركات 

واجتناب العبث , والوقار يف اهليئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم 

 االلتفات .

 ويكره له تشبيك أصابعه.-5

خيرج متطهرًا . )صالة الرجل يف اجلماعة تضعف على صالته يف -3

بيته ويف سوقه مخسًا وعشرين درجة , وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء 

                                                           
)كنا إذا أتينا : بإسناده عن أبي العالية قال :  779روى الرامهرمزي يف كتابه احملدث الفاصل  1

الرجل لنأخذ عنه نظرنا إىل صالته , فإن أحسن الصالة أخذنا عنه , وإن أساء الصالة مل نأخذ 

عنه( . فينبغي للمسلم عمومًا ولطالب العلم خصوصًا االهتمام بتعلم وتطبيق وتعليم صفة صالة 

يف صفة صالة النيب , ومن أفضل من كتب يف ذلك : ابن باز يف صفة الصالة , واأللباني  النيب 

 . 
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ثم خرج إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة مل خيط خطوة إال رفعت له به 

درجة , وحط عنه بها خطيئة , فإذا صلى مل تزل املالئكة تصلي عليه ما 

يف مصاله : اللهم صل عليه , اللهم ارمحه , وال يزال أحدكم يف صالة  دام

 ما انتظر الصالة( ]متفق عليه[

 َرُجٌل َكاَن: َقاَل َكْعٍب ْبِن ُأَبيِّ َعْن, فوتكتب له خطواته يف ذهابه ومرجعه 

 َأْو َلُه َفِقيَل َقاَل ٌةَصَلا ُتْخِطُئُه َلا َوَكاَن ِمْنُه اْلَمْسِجِد ِمْن َأْبَعَد َرُجًلا َأْعَلُم َلا

 َيُسرُِّني َما:  َقاَل الرَّْمَضاِء َوِفي الظَّْلَماِء ِفي َتْرَكُبُه ِحَماًرا اْشَتَرْيَت َلْو َلُه ُقْلُت

 اْلَمْسِجِد ِإَلى َمْمَشاَي ِلي ُيْكَتَب َأْن ُأِريُد ِإنِّي؛  اْلَمْسِجِد َجْنِب ِإَلى َمْنِزِلي َأنَّ

 َذِلَك َلَك اللَُّه َجَمَع َقْد:   اللَِّه َرُسوُل َفَقاَل.  َأْهِلي ِإَلى َرَجْعُت ِإَذا َوُرُجوِعي

 ]مسلم[. ُكلَُّه

  .الدعاء مبا ثبت يف الذهاب إىل املسجد -7

:آداب دخول املسجد 

 تقديم الرجل اليمنى :-

ملا ورد من قول أنس: "من السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ رجلك اليمنى 

: )كان  وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى" . وللهدي العام من فعله 

يعجبه التيمن .. ويف شأنه كله( . وللقاعدة : "ما كان من باب التكريم 

 سار ".استحب فيه تقديم اليمني , وما كان بضد ذلك استحب فيه تقديم الي

 الدعاء مبا ورد :-

: )إذا دخل أحدكم املسجد فليقل : اللهم افتح لي ]صحيح مسلم[ ثبت يف 

 ابواب رمحتك , وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك( .

 وليقل". ويف سنن ابن ماجه بسند صحيح : "فليسلم على النيب 
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)أعوذ باهلل إذا دخل املسجد قال :  ويف سنن أبي داود: كان النيب 

العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم , قال فإذا 

 .1قال ذلك قال الشيطان : حفظ مين سائر اليوم( 

 متى يقوم املأمومون للصالة ؟-

األمر يف ذلك واسع لعدم  الراجح : ما ذهب إليه اإلمام مالك وأن

تقوموا حتى تروني( : )ال  قال يف حديث أبي قتادة , إال أن النيب التحديد

 ]متفق عليه[ .

: ما استحب يف الصفوف يف الصالة  

 .2تسوية الصفوف باحملاذاة -1

 الرتاص يف الصف باملناكب واألكعب والركب.-5

قال النعمان : "فرأيت الرجل يلصق منكبه مبنكب صاحبه , وركبته 

القيام يرص ففي  ]البخاري بصيغة اجلزم[بركبة صاحبه , وكعبه بكعبه" 

كعبه ومنكبه بكعبه ومنكب صاحبه , ويف السجود واجللوس يرص 

 الركبة بالركبة .

  إمتام الصف األول فاألول .-3

كما يف حديث : )أال تصفون كما تصف املالئكة عند ربها(... )يتمون 

 ]رواه مسلم[.الصف األول فاألول , ويرتاصون يف الصف ( 

حلديث : )أقيموا الصفوف , وحاذوا  سد الُفَرج ووصل الصفوف :-7

بني املناكب , وسدوا اخللل , ولينوا بايدي إخوانكم وال تذروا فرجات 

 .1للشيطان , ومن وصل صفًا وصله اهلل ومن قطع صفًا قطعه اهلل( 

                                                           
 وجود إسناده النووي . 1
واختار ابن حزم وشيخ اإلسالم كما يف االختيارات وابن عثيمني كما يف املمتع وجوب التسوية  5

 باحملاذاة . حلديث : )لتسون صفوفكم او ليخالفن اهلل بني وجوهكم(.
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 املقاربة بني الصفوف فيما بينها وعدم املباعدة :-8

كتاف , حلديث : )رصوا صفوفكم , وقاربوا بينها , وحاذوا باأل

فوالذي نفسي بيده إني ألرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها 

 .2احلذف(

 حرص اإلمام على تسوية الصفوف وحث املأمومني .-1

ميسح مناكب صحابته  تأكيد ذلك , وكان  كما ثبت عن النيب 

 ويلتفت إليهم.

: أفضل الصفوف 

ئكته ديث : )إن اهلل ومال, حل-على املذهب–ضل ميامن الصف أف-

ضعفه  :يصلون على ميامن الصفوف( واحلديث خمتلف يف صحته , واألقرب

, فليس 3كما قال األلباني, فإن احملفوظ يف األحاديث : )يصلون الصفوف( 

لليمني فضل خاص بل يقف عن ميينه أو يساره ويقرب من اإلمام وحيرص 

 على الصف األول فاألول.

 استحباب الصف األخري للنساء:-

ا كن مع الرجال حلصول مقصود الشارع يف البعد عن الفتنة , وهذا إذ 

وأما إذا كن متميزات عن الرجال أو كان هناك حاجز فكالرجال لعموم 

 فضل الصف األول .

 

 

                                                                                                                                                                      
 ]أبو داود , وصححه النووي[ 1
أخرجه ابو داود والنسائي وصححه ابن خزمية والنووي يف رياِ الصاحلني , واحَلَذف : غنم  5

 صغار . 
 ضعيف الرتغيب والرتهيب , متام املنة لأللباني . 3
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 :1صفة الصالة 

:تكبرية اإلحرام 

 صفة رفع اليدين يف تكبرية اإلحرام .-

 والسنة وردت يف هذه املسألة على وجوه:

ابتداء التكبري , وينهيه مع إنهائه . حلديث ابن عمر يرفع مع -1

 مرفوعًا )فرفع يديه حني يكرب حتى جيعلهما حذو منكبيه( رواه البخاري .

إذا  أن يرفع يديه ثم يكرب . حلديث ابن عمر : )كان رسول اهلل -5

 قام للصالة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كرب ( ]مسلم[.

                                                           
, وبعضها جاء شاماًل لصفة الصالة وبعضها جاء  وردت أحاديث كثرية يف صفة صالة النيب  1

اديث : حديث املسيء صالته املشهور , وحديث أبي مفصاًل لبعض األحكام , ومن أمجع األح

 يف وهو مسعته : قال الساعدي محيد أبي عن عطاء بن عمرو بن حممدمحيد الساعدي : فعن 

  اهلل رسول بصالة أعلمكم أنا يقول ربعي بن قتادة أبو أحدهم  النيب أصحاب من عشرة

 كان: ) فقال.  فاعرِ قالوا.  بلى:  قال.  إتيانا له أكثرنا وال صحبة له أقدمنا كنت ما :قالوا

 أن أراد فإذا منكبيه بهما حياذي حتى يديه ورفع قائما اعتدل الصالة إىل قام إذا  اهلل رسول

 رأسه يصوب فلم اعتدل ثم وركع أكرب اهلل قال ثم منكبيه بهما حياذي حتى يديه رفع يركع

 كل يرجع حتى واعتدل يديه ورفع محده ملن اهلل مسع قال ثم ركبتيه على يديه ووضع يقنع ومل

 إبطيه عن عضديه جافى ثم أكرب اهلل قال ثم ساجدا األرِ إىل أهوى ثم معتدال موضعه يف عظم

 موضعه يف عظم كل يرجع حتى اعتدل ثم عليها وقعد اليسرى رجله ثنى ثم رجليه أصابع وفتخ

 يف عظم كل يرجع حتى واعتدل وقعد رجله ثنى ثم أكرب اهلل قال ثم ساجدا أهوى ثم معتدال

 يديه ورفع كرب السجدتني من قام إذا حتى ذلك مثل الثانية الركعة يف صنع ثم نهض ثم موضعه

 الركعة كانت حتى كذلك صنع ثم الصالة افتتح حني صنع كما منكبيه بهما حياذي حتى

( أخرجه الرتمذي وأبو  سلم ثم متوركا شقه على وقعد اليسرى رجله أخر صالته فيها تنقضي اليت

 من قام إذا يديه ورفع قوله ومعنى قال صحيح حسن حديث هذا عيسى أبو قالداود وابن ماجه , 

 وصححه األلباني . . الركعتني من قام يعين السجدتني
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أن يكرب ثم يرفع . ملا رأى أبو قالبة : أنه رأى مالك بن احلويرث إذا -3

يفعل هكذا" ]متفق  صلى كرب ثم رفع يديه , وحدث أنه رأى رسول اهلل 

 عليه[

 بأكثر من صفة فيستحب فيه التنويع[  . ] ما ورد عن النيب والقاعدة: 

وهذه القاعدة هلا تطبيقات كثرية يف باب الصالة وغريه , وقد نص عليها 

ابن رجب وابن تيمية : "وأن األفضل فعل مجيع األنواع يف أوقات شتى" ومن 

 فوائد التنويع :

 حفظ السنة وإحياؤها.-5    أكمل يف االتباع.-1

 العبادة إىل عادة .حتصيل اخلشوع , وعدم حتول -3

 مراعاة احلال,فإذا كان مشغواًل فيأخذ باألخف .-7

 وكيفية الرفع : ثبت يف الرفع كيفيتان :-

 حذو املنكبني : حلديث ابن عمر السابق.-1

إذا  إىل فروع األذنني . حلديث مالك بن احلويرث : أن رسول اهلل -5

كع رفع حتى حياذي بهما كرب رفع يديه حتى  حياذي بهما أذنيه ,وإذا ر

 أذنيه..". ]مسلم[
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 1هل يستحب اجلهر أو اإلسرار يف التكبريات والقراءة: 

 جيهر.اإلمام. -1

وأما املأموم : فال بد يف الواجبات والسنن القولية من النطق بها -5

 باللسان فال يكفي إمرارها بالقلب ,]حبيث حيرك بها لسانه 

 كما قال املؤلف[  .وال يلزمه أن يسمع نفسه 

: الصفة املشروعة يف حال اليدين يف القيام 

اليسرى باليمنى , حلديث وائل بن حجر : )رأيت  2قبض كوع -1

 .3إذا كان قائمًا يف الصالة قبض بيمينه على مشاله( رسول اهلل 

وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى . حلديث سهل بن سعد قال : -5

أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى يف )كان الناس يؤمرون 

 ]البخاري[.الصالة( 

وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد , -3

حلديث وائل بن حجر , وفيه : )ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى 

 .4والرسغ والساعد ( 

1حمل وضع اليد يف حال القيام: 

                                                           
ن يسر , واإلمام جيهر يف االنتقاالت , ويف القراءة اجلهرية , وأما املنفرد فله أن جيهر وله أ 1

بالليل يرفع طورًا  ويف حديث أبي هريرة : )كانت قراءة النيب و األخشع له , وخيتار ما ه

 وخيفض طورًا( ]رواه أبوداود وحسنه يف اجملموع[.
 نظم بعضهم الفرق بني الكوع والبوع والكرسوع فقال :  5

 والرسغ ما وسطخلنصره الكرسوع           وعظم يلي اإلبهام كوع وما يلي 

فخذ بالعــــــــــــــــــــلم واحذر من         وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع                     

 الغلط
 النسائي بإسناد صحيح . 3
 أمحد , د وصححه األلباني . 7
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, لكنه ضعيف , فقد أن السنة حتت السرة ألثر علي ذكر املؤلف :

فقال: "واتفقوا على ضعفه",وضعفه ابن حجر  [3/313]يف اجملموع ضعفه النووي

 والزيلعي واأللباني. 

                                                                                                                                                                      
وضع اليمنى على اليسرى كما يف حديث سهل بن سعد يف البخاري  مسألة : الثابت عن النيب  1

فيقال :  م , لكن كيف نفهم ما يفعله املالكية من السدل وهل عليه دليل ؟وحديث وائل يف مسل

مالك للباجى  بالقبض, فقد جاء يف املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك رمحه اهلل أكثر الروايات عن

أشهب عن مالك أنه  (, وقد اختلف الرواة عن مالك يف وضع اليمنى على اليسرى, فروى1/551)ج 

مل ختتلف اآلثار " : ابن عبد الرب يف التمهيد  عمر يف النافلة والفريضة, قال أبوقال: ال بأس بذلك 

يف ذلك خالفًا إال  -رضي اهلل عنهم –من الصحابة  يف هذا الباب, وال أعلم عن أحد عن النيب 

يديه إذا صلى, وقد روى عنه خالفه مما قدمنا ذكره  شيء روي عن ابن الزبري أنه كان يرسل

: "وضع اليمني على الشمال من السنة", وعلى هذا مجهور التابعني وأكثر قوله عنه, وذلك 

على  (, )وأمجعوا1/157املسلمني من أهل الرأي واألثر( انتهى, وقال ابن هبرية يف اإلفصاح ) فقهاء

قال: )ال يسن  أنه يسن وضع اليمني على الشمال يف الصالة, إال يف إحدى الروايتني عن مالك فإنه

 .و مباح, واألخرى عنه هو مسنون كمذهب اجلماعة(, انتهىبل ه

أنها األظهر , ألن الناس كانوا يؤمرون  وذكر املالكية يف رواية سنية القبض يف الفرِ والنفل : 

.  قال الباجي من كبار املالكية : " وقد حيمل قول مالك  18يف الصدر األول انظر القوانني 

بكراهية قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصالة تبطل 

 ة برتكه ". الصال

هي وضع اليدين  ومن يتأمل هذه املسألة يعلم علمًا قاطعًا أنهم مجيعًا يعرتفون بأن سنة النيب 

إال  -إن صح هذا عنه  -أمام املصلى ال إرساهلا جبنبه , وأن اإلمام مالك ما قال بإرساهلا

ي وجوب ذلك, وقيل ليحارب عماًل غري مسنون وهو قصد االعتماد أو اعتقادا فاسدا وهو ظن العام

إّن مالك رمحه اهلل ُضرب ملا رفض القضاء فلم يستطع وضع يديه على صدره يف الصالة فأسدهلما 

مل يقل  -على التحقيق -لألمل فظّن بعض من رآه أنها السنة ونقلها عنه , وإال فهو رمحه اهلل 

صرح به يف " املوطأ " باإلرسال البتة وهذا غلط عليه يف فهم عبارة املدونة وخالف منصوصه امل

القبض وقد كشف عن هذا مجع من املالكية وغريهم يف مؤلفات مفردة تقارب ثالثني كتابًا 

 سوى األحباث التابعة يف الشروح واملطوالت ". 

ثم لو ثبت عن مالك اإلرسال دون عّلة فما هو األوىل باالّتباع فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم وقوله 

أم كالم اإلمام مالك ؟  فكل مريد للحّق سيّتبع سنة حممد  -املتقدمة  كما يف األحاديث -

 صلى اهلل عليه وسلم ويقّدمها على قول كّل أحد واهلل أعلم.
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 والراجح : الصدر . حلديث وائل بن حجر : )صليت مع رسول اهلل 

 . 1ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره( 

 إىل موضع السجود :استحباب النظر 

ملا  وينظر موضع سجوده جملئ السنة كما يف حديث عائشة يف فعله 

 وهو أمت يف حتصيل اخلشوع 2دخل الكعبة ]وما خلف بصره موضع سجوده[ 

: االستفتاح 

أدعية أخرى يف االستفتاح أكثر من تسع صفات ,  وثبت عن النيب 

 فحري باملسلم معرفتها والتنويع بينها.

 الصََّلاِة ِفي َكبََّر ِإَذا  اللَِّه َرُسوُل َكاَن: َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنومنها : ما ثبت 

 ُسُكوَتَك َأَرَأْيَت َوُأمِّي َأْنَت ِبَأِبي اللَِّه َرُسوَل َيا َفُقْلُت َيْقَرَأ َأْن َقْبَل ُهَنيًَّة َسَكَت

 َخَطاَياَي َوَبْيَن َبْيِني َباِعْد اللَُّهمَّ َأُقوُل)  : َقاَل َتُقوُل َما َواْلِقَراَءِة التَّْكِبرِي َبْيَن

 ُيَنقَّى َكَما َخَطاَياَي ِمْن َنقِِّني اللَُّهمَّ,  َواْلَمْغِرِب اْلَمْشِرِق َبْيَن َباَعْدَت َكَما

( َواْلَبَرِد َواْلَماِء ِبالثَّْلِج َخَطاَياَي ِمْن اْغِسْلِني اللَُّهمَّ,  الدََّنِس ِمْن اْلَأْبَيُض الثَّْوُب

 مسلم[.البخاري و]

3 االستعاذة: 

البسملة , وهل هي آية من الفاحتة ؟ 

                                                           
]البيهقي وابن خزمية وصححه [. وذكر األلباني يف صفة الصالة ثالثة أحاديث يف استحباب وضع  1

ذراع فال حتصل إال إذا كان حمل وضعهما اليد على الصدر , ويقويه : ثبوت صفة الوضع على ال

على الصدر , وقد ثبت هذا من فعل السلف , فمما ثبت عن اإلمام إسحاق بن راهويه أنه يضعهما 

 بني ثدييه أو حتتهما , وكذا كان اإلمام أمحد يفعله كما نقل ذلك ابنه عبد اهلل يف مسائله .
جة أو نظر لإلمام لسهو أو شك فيه , وقد .     ]احلاكم وصححه الذهيب[ إال ما استثين كحا 5

يف الصالة كما قال أبو الدرداء : )مل حين  ورد من حال الصحابة انهم كانوا يرقبون حال النيب 

 ساجدًا( , وكذلك يستحب يف التشهد النظر إىل أصبعه. أحد منا ظهره حتى يقع النيب 
 املأموم . وهو قول قوي ؛ فإنها مشروعة للقراءة .وعند أبي حنيفة : أنه سنة لإلمام واملنفرد دون  3
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:قراءة الفاحتة وأحكامها 

 )مسألة خالفية( : حكم قراءة الفاحتة على املأموم -

اختلفوا يف وجوب قراءة الفاحتة على املـأموم يف اجلهريـة والسـرية علـى ثالثـة      

 أقوال:

جيب على املأموم أن يقرأ مع اإلمـام ال يف صـالة السـر وال يف     القول األول : ال

صــالة اجلهــر , ويتحملــها عنــه اإلمــام , لكــن يســتحب للمــأموم أن يقــرأ يف    

ــة. وهــو       ٍإســرار إمامــه يف الصــالة الســرية , ويف ســكوته يف الصــالة اجلهري

 املذهب . , واستدلوا:

قــال اإلمــام  ِمُعوا َلــُه َوَأْنِصــُتوا َوِإَذا ُقــِرَئ اْلُقــْرآُن َفاْســَت قولــه تعــاىل :  -1

 أمحد : أمجع الناس أن هذه اآلية يف الصالة .

ــه .. وإذا قــرأ        -5 ــرة مرفوعــًا : )إمنــا جعــل اإلمــام ليــؤمت ب حــديث أبــي هري

  1فأنصتوا( 

نصــرف مــن صــالة جهــر فيهــا بــالقراءة   حــديث أبــي هريــرة أن الــنيب  -3

ل : نعـم يـا رسـول اهلل    فقال : )هل قـرأ معـي أحـد مـنكم آنفـًا؟( فقـال رجـ       

فيمـا  قال : إني أقول ما لي أنازع القرآن ؟ قـال فـانتهى النـاس عـن القـراءة      

 .   2 جيهر فيه رسول اهلل

                                                           
 ]أمحد.وأبو داود. وابن ماجه. قال مسلم يف صحيحه : وهو صحيح عندي , وصححه األلباني[ 1
]أمحد.وأبو داود.والرتمذي وقال : حسن صحيح[ وهناك قول : أنه جيب على املأموم قراءة الفاحتة  5

الشافعية وابن حزم .واستدلوا :  حبديث عبادة بن الصامت مطلقًا يف السرية واجلهرية . وهو قول 

قال : )ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب( , وحديث عبادة بن الصامت قال : كنا  أن النيب 

يف صالة الفجر فثقلت علينا القراءة, فلما فرغ قال : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم  خلف النيب 

 حتة الكتاب فإنه ال صالة ملن ال يقرأ بها قلنا نعم قال:ال تفعلوا إال بفا
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القول الثاني : جتب القراءة فيما يسـر بـه اإلمـام دون مـا جيهـر بـه . وهـو قـول         

 ابن تيمية .

 هرية .ومحل أدلة املوجبني على السرية , وأدلة عدم املوجبني على اجل

 وقواه مبقاصد وعلل : 

األدلة اليت تدل على وجوب اإلنصات , وهدي الصـحابة يف تـرك القـراءة    -1

 يف اجلهرية .

أن قراءة الفاحتة من اإلمام هـي قـراءة لـه وللمـأموم بـدليل تأمينـه عليهـا         -5

كقوله تعاىل : )قـد أجيبـت دعوتكمـا( فسـمى املـؤمن داعيـًا مـع أن الـداعي         

 سالم.هو موسى عليه ال

أنه لو وجبت القـراءة يف اجلهريـة لوجـب سـكوت اإلمـام ألجـل حتصـيل         -3

املأموم الواجب, ويسقط الواجب بالعجز عنه , ومن العجز : العجز الشـرعي  

ومنه تعذر القراءة ألجل قراءة اإلمام ومصلحة اإلنصـات , كمـا يسـقط عنـه     

 إذا جاء واإلمام راكع ألجل العجز الشرعي .

ــاني -  أعلـــمواهلل –والـــراجح  ــول الثـ ــراءة يف وجـــوب . ويـــدل علـــى  : القـ القـ

(  السرية عموم األدلة مع حديث أبي هريـرة : )فيمـا جيهـر فيـه رسـول اهلل      

فقيد عدم قراءة الفاحتة للمأموم باجلهريـة , وجيـاب عـن حـديث عبـادة : )ال      

 تفعلوا إال بفاحتة الكتاب( أنه ضعيف .

: القراءة بعد الفاحتة 

 والقدر اجملزئ فيها :حكمها , -
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 ضابط القدر املستحب يف القراءة يف الصلوات :-

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقرن بني النظائر ]أي السور املتماثلة يف املعاني   وكان 

 واحلكم والقصص [ فيقرأ مثاًل : )اقرتبت( و)احلاقة( يف ركعة.  كاملوعظة

 و)املزمل( يف ركعة . و)املدثر(

: الركوع 

 استحباب رفع اليدين مع التكبري واملواضع اليت ثبت فيها الرفع:-

 صفة الركوع :* 

 استحباب اجملافاة.- حال الظهر والرأس .-  حال اليدين.-

 أمثلة مما ثبت الضابط يف قدر القراءة الصالة م

بني  الغالب : طوال املفصل , أو ما الفجر 1

   .(177( إىل )17)

 يقصر أحيانًا يف السفر وحنوه

وحنوها. وقرأ  ق , الواقعة , الطور,

والسجدة  بالروم ويس والصافات.

 واإلنسان يف اجلمعة

 , املعوذتنيفيهما الزلزلةالتكوير , 

صفحات[ يف  3( آية ]37الغالب بقدر ) الظهر 5

 كل ركعة

 وأحيانًا يقرأ بأواسط املفصل

األواسط: االنشقاق , الطارق ,  من

 الربوج , الليل.

( 18أواسط املفصل بقدر ):  الغالب العصر 3

 آية صفحة ونصف يف كل ركعة.

 الطارق , الربوج , الليل.

 الغالب : قصار السور. املغرب 7

 أحيانًا بسور طوال . وقرأ

ثبت : األعراف , األنفال ,  مما

 حممد , الطور , املرسالت

أواسط املفصل , وأوصى :  الغالب العشاء 8

 بذلك معاذًا

االنشقاق , األعلى ,الشمس 

 التني ,العلق, الليل ,
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ومما ثبت يف ذلك حديث أبي مسعود : )أنه ركع فجايف يديه ووضع يديه 

على ركبتيه وفرج أصابعه من وراء ركبتيه , وقال : هكذا رأيت رسول 

 يصلي( . اهلل 

  القدر اجملزئ يف الركوع :-

  ما يقال يف الركوع :-

 : ومما ثبت

 3 ]صحيح أبي داود["  [وحبمده]"سبحان ربي العظيم -1

 ]البخاري ومسلم[. اللهم اغفر لي" , وحبمدك ربنا "سبحانك اللهم -5

 ]مسلم["سبوح قدوس , رب املالئكة والروح" -3

: الرفع من الركوع 

  ما يقوله اإلمام واملنفرد :-

 ما يقوله املأموم وغريه :-

(اللهم ربنا 5( اللهم ربنا ولك احلمد , 1والتحميد ورد على أوجه متعددة: 

( ربنا لك احلمد. وكلها يف البخاري. 7( ربنا ولك احلمد , 3لك احلمد , 

  .ويعمل بها على قاعدة التنوع ]سنن أبي داود[ .: )لربي احلمد( .  وثبت قوله 

 أين يضع يديه يف حال القيام من الركوع :-

 السنة : أنه يضع يديه على صدره .ظاهر 

حلديث سهل بن سعد : )كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى 

على ذراعه اليسرى يف الصالة( البخاري. وهذا ال يكون إال يف حال القيام 

ويؤيد ذلك ما خرجه فيشمل ما بعد الركوع, ومل يرد خمصص , 

قال:  -رضي اهلل عنه– ( بإسناد صحيح عن وائل بن حجر559النسائي)

يضع يده اليمنى على كفه  إذا كان قائمًا يف الصالة "رأيت النيب 

  .اليسرى", وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع والذي بعده
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1اخلرور إىل السجود : 

 مب يكون اخلرور باليدين أم بالركبتني ؟ -

األفضل هذه من املسائل اليت طال اخلالف فيها , واخلالف إمنا هو يف 

 واألقرب للسنة , واألبعد عن مشابهة بروك البعري :

إذا سجد وضع  فاملذهب: .. حلديث وائل بن حجر : )رأيت النيب 

 . 2ركبتيه قبل يديه(

والقول الثاني : تقديم اليدين حلديث أبي هريرة مرفوعًا : )إذا سجد 

, وله  3أحدكم فال يربك كما يربك البعري وليضع يديه قبل ركبتيه(

 شواهد , منها ما يف البخاري عن ابن عمر موقوفًا معلقًا .

 قال ابن حجر : وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر. 

عن حديث أبي هريرة -كابن القيم -وأجاب أصحاب القول األول 

 بأن يف احلديث  قلبًا من الراوي وأصله : وليضع ركبتيه قبل يديه .

, , ومسلك الشيخ ابن باز مسلك حسن ة متكافئةوالراجح : لعل األدل

به مع اجتنابه لصفة بروك  وهو القول بالتخيري وأن اإلنسان يفعل األرفق

ومعنى تقديم اليدين على , وإذا استوت عنده فكأن األقوى سندًا البعري

كان إذا أراد أن يهوي إىل السجود جافى  , ويقويه : أن النيب الركبتني

 .4يديه عن جنبيه 
                                                           

خير مكربًا : لكن هل يرفع ؟ خالف , وأقرب األقوال : مشروعيته أحيانًا , فأكثر ما ورد  1

عدم الرفع , وقد ورد يف حديث عبد اهلل بن الزبري )أنه يشري بكفيه حني يسجد( ويف حديث وائل 

ترجيح ما يف الصحيحني عن ابن عمر : )وكان  بن حجر, واملذهب ومال إليه الشوكاني ذهبوا إىل

 ال يفعل ذلك حني يسجد وال حني يرفع رأسه..(
]أبو داود,والرتمذي.. قال البخاري والرتمذي : تفرد به شريك , وله شاهد عن أنس متكلم يف  5

 سنده[
 ]أبو داود,والرتمذي , وأعله البخاري والرتمذي والدارقطين[ 3
 . 177, وصححه األلباني يف صفة الصالة  أخرجه ابن خزمية وصححه 7
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: صفة السجود 

 وجوب السجود على األعضاء السبعة :-

 : حكم السجود على حائل-

 ثالث حاالت : هلا

 ال يصح السجود.[ أن يكون من أعضاء السجود. 1

 [ أن يكون من غري أعضاء السجود وال خيلو:5

حديث أنس يف  ( أن يكون بعذركشدة احلر: جيوز ويدل عليه :1 

يف شدة احلر , فإذا مل يستطع  الصحيحني )كنا نصلي مع رسول اهلل 

 أحدنا أن ميكن جبهته من األرِ بسط ثوبه فسجد عليه( .

 ( أن يكون لغري عذر : مكروه.5 

[ أن يكون غري متصل باملصلي كالسجادة , فيجوز , وقد ثبت يف 3

ادة صغرية وهي مقدار ما ]سجأنه كان يسجد على اخُلْمرة الصحيحني عنه 

 .يضع الرجل عليه وجهه يف سجوده[

تستحب اجملافاة .حلديث ابن حبينة :  استحباب اجملافاة يف السجود:-

)كان رسول اهلل إذات سجد جينح يف سجوده حتى يرى وضح أبطيه( ]متفق 

 عليه[. ويف مسلم : )لو شاءت بهيمة أن متر بني يديه ملرت(.

 توجيه أصابع القدمني والكفني إىل القبلة : -

حلديث أبي محيد وفيه : )فإذا سجد وضع يديه غري مفرتش وال قابضهما 

, وثبت عن ابن عمر أنه ]البخاري[ , واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة( 

 كان حيب إذا صلى أن يستقبل كل شيء منه القبلة .

 

: اجللسة بني السجدتني 
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 صفة اجللسة بني السجدتني :-

بنصب القدمني وثبت اإلقعاء  السنة : نصب اليمنى وافرتاش اليسرى,

 ِلاْبِن ُقْلَناقال :  سُوَطاوكما يف صحيح مسلم عن واجللوس على عقبهما 

 َجَفاًء َلَنَراُه ِإنَّا:  َلُه َفُقْلَنا,  السُّنَُّة ِهَي:  َفَقاَل.  اْلَقَدَمْيِن َعَلى اْلِإْقَعاِء ِفي َعبَّاٍس

 . فيفعل أحيانًا.  َنِبيَِّك ُسنَُّة ِهَي َبْل:  َعبَّاٍس اْبُن َفَقاَل.  ِبالرَُّجِل

 ما يقال يف اجللسة بني السجدتني :-

: حكم جلسة االسرتاحة 

ال جيلس لالسرتاحة" وهي جلسة خفيفة تكون بعد قيامه قال احلنابلة : "

األوىل والثالثة , وليس فيها ذكر . وذهب من السجدة الثانية من الركعة 

 الشافعية إىل استحبابها.

والراجح : أنها سنة أحيانًا , والدليل على أنها سنة : حديث مالك بن 

يصلي , فإذا كان يف وتر من  احلويرث يف البخاري : )أنه رأى النيب 

صالته مل ينهض حتى يستوي قاعدًا (, وحلديث أبي محيد الذي ذكر يف 

 ل الصفة , وقد أقره عشرة من الصحابة .أو

مل  وُرجح أنه ال يداوم عليها ألن أكثر من نقل صفة صالة النيب 

كثريًا فيسن أن  يذكرها , والقاعدة يف مثل هذا : أن ما فعله النيب 

نفعله كثريًا , وما فعله أحيانًا فالسنة أن نفعله أحيانًا ليحصل كمال االتباع 

 . للنيب حممد 

عدم استحباب االعتماد على  ذكر احلنابلة: ة القيام يف الصالة :صف-

 األرِ .

واألقرب : استحباب االعتماد على اليدين حلديث مالك بن احلويرث , 

وفيه : )وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يف أول ركعة استوى قاعدًا ثم قام 

شدة حرصه على , ولثبوته من فعل ابن عمر , ومعلوم  1فاعتمد على األرِ( 

                                                           
 صحيح سنن النسائي , ويف البخاري بنحوه . 1
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, وثبت عن ابن عمر العجن يف قيامه فعن األزرق بن قيس قال  اتباع النيب 

قام , فقلت له : )رأيت  إذا: رأيت ابن عمر يعجن يف الصالة يعتمد على يديه 

 .1يفعله(  رسول اهلل 

 : جلسة التشهد 

 صفة اجللوس يف جلسة التشهد:-

 حال اليدين يف هذه اجللسة :-

السنة أن يضع يديه على فخذيه أو يضع أصابعه على ركبتيه , ويسن يف 

التشهد األخري أن يلقم يده اليسرى ركبته أحيانًا حلديث الزبري رضي اهلل 

 َبْيَن اْلُيْسَرى َقَدَمُه َجَعَل الصََّلاِة ِفي َقَعَد ِإَذا  اللَِّه َرُسوُل َكاَنعنه قال : 

 اْلُيْسَرى ُرْكَبِتِه َعَلى اْلُيْسَرى َيَدُه َوَوَضَع اْلُيْمَنى َقَدَمُه َوَفَرَش َوَساِقِه َفِخِذِه

( ويف رواية : )ويلقم كفه  ِبِإْصَبِعِه َوَأَشاَر اْلُيْمَنى َفِخِذِه َعَلى اْلُيْمَنى َيَدُه َوَوَضَع

 ]أخرجه مسلم[اليسرى ركبته( 

 وقد ورد يف صفة وضع اليد اليمنى على الفخذ هيئتان :     

 التحليق . -1

 . ]حديث ابن عمر عند مسلم[  قبض كل األصابع واإلشارة بالسبابة -5

 صفة اإلشارة بالسبابة :-

أنه يشري بسبابته يف مجيع التشهد , وال حيركها ؛ ألن رواية  :واألقرب

لثبوت ذلك يف حديث الزبري وابن عمر . ويرمي ببصره إليها 2التحريك شاذة 

 يف صحيح مسلم .

 :2ومعناه 1ما يقال يف التشهد األول -

                                                           
أخرجه أبو إسحاق احلربي يف غريب احلديث , قال األلباني : إسناده حسن , وروي عن ابن  1

 عباس مثله لكنه متكلم يف سنده فقد ضعفه النووي وابن حجر.
( , وقد يدعو بها حيركها ثم رفع إصبعه فرأيته)وقد وردت يف حديث وائل يف سنن النسائي:  5

راويًا فلم يذكروا لفظة التحريك , ومل يثبت  10تفرد أحد الرواة فذكرها , وخالفه أكثر من 

 حين األصبع يف اإلشارة فقد رواه أبو داود من حديث منري اخلزاعي لكنه ضعيف . 
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 : التشهد األخري  

 فيه . الصالة على النيب -

 االستعاذة مما ورد , والدعاء مبا شاء :-

 . 5/08ومما ورد من األدعية : ما ذكر يف احلاشية 

 مسألة : حكم الدعاء حباجات الدنيا :-

 املؤلف : أنه ال جيوز الدعاء مبالذ الدنيا , وأن الصالة تبطل به .ذكر 

ذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية و والراجح : جواز ذلك ,

وبعض احلنابلة إىل جواز الدعاء يف الصالة حباجات الدنيا املتنوعة , مما 

الرزق أو  اج أوُيِحبُّ امُلصلي أن يدعَو به وحيتاج إليه , كأن يدعو بالزو

ابن مسعود رضي اهلل عنه أن  النجاح أو بسيارة معينة وغري ذلك ؛ حلديث

عّلم الصحابة التشهد ثم قال يف آخره : ) ُثمَّ ْلَيَتَخيَّْر ِمَن امَلْسَأَلِة َما  النيب 

 .([775( ومسلم )8501]رواه البخاري ) َشاَء (

: التسليم وصفته 

 : األلفاظ الواردة يف التسليم : ثبت مخس صفات يف تسليمه -

 ما ذكره املؤلف . وهي األكثر .-1

 زيادة : )وبركاته( يف التسليمتني ]أبو داود[-5

 زيادة : )وبركاته( يف التسليمة األوىل ]أبو داود[-3

                                                                                                                                                                      
أحيانًا يف التشهد ويدعو مبا شاء لثبوته يف بعض األحاديث : )إذا  للمصلي أن يصلي على النيب  1

 قعدت فقل .. ثم ليتخري من الدعاء أعجبه( فيدخل فيه القعود للتشهد األول واألخري .
ينبغي للمسلم أن يتواطأ يف الذكر قلبه ولسانه لينتفع بهذه األذكار وخيشع يف صالته , وممن  5

شرحه على األذكار للنووي , وهناك كتب معاصرة يف شرح شرح األذكار : ابن عالن يف 

 األذكار .
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يف األوىل : )السالم عليكم ورمحة اهلل( ويف الثانية : )السالم -7

 .1م(عليك

 يسلم تسليمة واحدة عن ميينه قائاًل : -7

 )السالم عليكم( يقوهلا تلقاء وجهه مييل 

 .2إىل الشق األمين قلياًل 

 صفة النهوِ بعد التشهد األول :-

 ذكر املؤلف : "وال يرفع يديه".

والراجح : انه يستحب رفع اليدين إذا نهض من التشهد األول ؛ حلديث 

أبي محيد السابق , وحلديث نافع أن ابن عمر كان إذا دخل يف الصالة 

وإذا قام من الركعتني رفع يديه , ورفع ذلك ابن عمر إىل -وفيه:–كرب .. 

 ]البخاري[.  رسول اهلل 

 التورك وصفته وحمله :-

 وما ختتلف فيه عن الرجل من أفعال الصالة :صفة صالة املرأة -

واألقرب : أنها مثل الرجل ؛ فإن ما ثبت للرجال ثبت للنساء إال بدليل , 

: أنها كانت جتلس يف الصالة جلسة -وهي الفقيهة–وثبت عن أم الدرداء 

 ]البخاري معلقًا بصيغة اجلزم[.   الرجل. 

: األذكار بعد السالم من الصالة 

 التسبيح صيغ :وقد ثبت يف 

ويقول متام املائة: ال إله إال  33ويكرب  33وحيمد  33أن يسبح : األوىل

 اهلل..

                                                           
 النسائي. 1
 . 150لأللباني  ابن خزمية وصححه ,وانظر إىل هذه الصفات يف : صفة صالة النيب  5
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الثانية : أن يسبح عشرًا , وحيمد عشرًا , ويكرب عشرًا . ]تناسب 

 املستعجل[

 . ]مثل التسبيح قبل النوم[ 37ويكرب  33وحيمد  33الثالثة : أن يسبح 

, ويقول : ال إله إال اهلل  58والتكبري  58والتحميد  58الرابعة : التسبيح 

 . 58وحده ال شريك له , له امللك وله احلمد , وهو على كل شيء قدير 

 ويستحب أن ينوع , فيأتي بكل نوع مرة .

  اللَِّه َرُسوِل َخْلَف َصلَّْيَنا ِإَذا ُكنَّا" :َقاَل اْلَبَراِء نمما ثبت قوله : ما ورد عو

 َربِّ:  َيُقوُل َفَسِمْعُتُه:  َقاَل.  ِبَوْجِهِه َعَلْيَنا ُيْقِبُلف َيِميِنِه َعْن َنُكوَن َأْن َأْحَبْبَنا

 ]مسلم[.  ِعَباَدَك َتْجَمُع َأْو َتْبَعُث َيْوَم َعَذاَبَك ِقِني

ما ورد يف سنن الرتمذي مرفوعًا ويستحب أن يقول بعد الصبح واملغرب : 

قال : "من قال يف دبر صالة  عن أبي ذر رضي اهلل عنه : أن رسول اهلل 

الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم : ال إله إال اهلل وحده ال شريك له , له 

امللك , وله احلمد , حييي ومييت , وهو على كل شيء قدير , عشر مرات 

, وحما عنه عشر سيئات , ورفع له عشر , كتب اهلل له عشر حسنات 

وحرس من  درجات , وكان يومه ذلك كله يف حرز من كل مكروه, 

الشيطان , ومل ينبغ لذنب أن يدركه يف ذلك اليوم إال الشرك باهلل" . ومعنى 

 : )وهو ثان رجليه(: أي :مل يغري جلسته اليت كان عليها عند السالم .

البخاري عن ابن عباس : "أن رفع  ففي, ويستحب رفع الصوت مبا سبق 

الصوت بالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد رسول اهلل 

. " 

وثبت فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صالة ففي احلديث : )مل مينعه 

 من دخول اجلنة إال املوت( , وثبت قراءة اإلخالص واملعوذتني .
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 االلتفات , وأنواعه وأحكامه :-1

 [ التفات الرأس ميينًا أو مشااًل : وله حالتان :1

 . لغري حاجة .5  . حلاجة.1 

 [ التفات جبميع البدن .5

 رفع البصر إىل السماء:-5

 واألقرب : حترميه لظاهر النهي .

  تغميض العينني :-3

الكراهة ؛ إال إن احتاج إليه املصلي األصل فيه تغميض العينني 

لكونه ال خيشع يف صالته إال بذلك أو لكون يف قبلته ما يشغله عن 

]وممن نص على ذلك العز بن عبد السالم وابن القيم يف  اخلشوع يف الصالة

 الزاد[.

 له صفتان : صفة مكروهة , وصفة مشروعة : اإلقعاء :-7

املؤلف صفته.فاملكروهة : كإقعاء الكلب الذي ذكر  .1

احلديث الذي ذكره املؤلف ضعيف , ويغين عنه حديث أنس : 

]أمحد بإسناد صحيح[. نهى عن اإلقعاء يف الصالة 

واملشروعة : أن ينصب قدميه , وجيلس على عقبيه . فقد سئل  .5

 , فتفعل أحيانًا.]صحيح مسلم[ عنها ابن عباس , فقال : هي السنة . 
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 االعتماد على اليد أو غريها , -8

 واالستناد على جدار وحنوه .

 افرتاش الذراعني يف السجود .-1

 العبث يف الصالة .-0

 واألدلة متضافرة يف كراهته , وملا فيه من إضعاف اخلشوع .

وأما مسح احلصى أو الرتاب فهو مكروه , إال مرة واحدة عند احلاجة ملا يف 

صى وأنت تصلي , فإن كنت فاعاًل فواحدة لتسوية الصحيحني : )ال متسح احل

 احلصى( .

 التخصر :-5

 الرتوح باملروحة وحنوها .-9

 ,وقد صح يف ذلك: :فرقعة األصابع وتشبيكها -17

حديث أبي هريرة مرفوعًا : )إذا توضأ أحدكم يف بيته ثم أتى املسجد 

, وصح  1كان يف صالة حتى يرجع , فال يفعل هكذا وشبك بني أصابعه( 

عن  ابن عباس نهيه رجاًل عن فقع األصابع يف الصالة. وأما التشبيك بعد 

 يف قصة ذي اليدين . ]متفق عليه[. الصالة فجائز لوروده عن النيب 

 التمطي , وفتح الفم ووضعه فيه شيئًا .-11

 استقبال ما يلهيه .-15

 صالة الرجل وهو حاقن .-13

 صالة الرجل وهو حبضرة طعام يشتهيه .-17

 ختصيص جبهته بشيء يسجد عليه .-18

 عقص الشعر وكفه يف الصالة .-11

 كف الثوب يف الصالة .-10
                                                           

 [5/171حديث صحيح أخرجه الدارمي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب ]اإلرواء  1
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: األحكام املتعلقة باملرور بني يدي املصلي ورده 

 حكم رد املار بني يدي املصلي .-

 يرد الصيب الصغري واحليوان؟هل -

يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : "هبطنا مع رسول اهلل 

  فحضرت الصالة , فصلى إىل جدار , فاختذه قبلة وحنن خلفه فمرت ..

بهمة متر بني يديه , فما زال يدارئها حتى لصق بطنه باجلدار , ومرت من 

 . 1ورائه" 

 متى يسقط لزوم رد املار ؟-

والراجح : ال فرق بني مكة وغريها كما ذهب إليه مجهور العلماء 

 .]أخرجه البخاري معلقًا بصيغة اجلزم[لعمومات األدلة , ولفعل ابن عمر مبكة . 

 حكم املرور بني يدي املصلي : - 

 إذا مل يضع املصلي سرتة فما القدر الذي ال جيوز املرور فيه ؟-

 ما جيوز من األفعال يف الصالة : 

 حكم الفتح على اإلمام :-

 واألقرب : التفصيل , فللفتح حاالن :

واجب : وهو الفتح فيما يبطل تعمده الصالة , كما لو زاد ركعة , -1

 أو حلن حلنًا مؤثرًا يف الفاحتة .

مستحب , وهو ما يفوت كمااًل كما لو نسي أن يقرأ سورة بعد -5

الفاحتة . حلديث: )إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون , فإن نسيت 

 ]متفق عليه[فذكروني ( 

 : أحكام احلركة يف الصالة 

 شروط الفعل الكثري املبطل للصالة وضابطه .-
                                                           

 ي . اخرجه أمحد وأبو داود , وصححه األلبان 1
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 باعتبار احلكم التكليفي : أقسام احلركة من غري جنس الصالة-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من غري جنس الصالة       من جنس الصالة

 ]حمله يف سجود السهو[

   

 باعتبار الكثرة والقلة      باعتبار احلكم التكليفي  

 مفصلة يف اجلدول الالحق                   

 يسري    كثري         

  

حلاجة     لغري حاجة      لغري ضرورة لضرورة       
       

 جائز         مكروهال تبطل به الصالة  تبطل به الصالة      

       

 املثال الضابط احلكم

 خلع ثوبه لتذكر أنه على جناسة, والتحول للقبلة الصالةصحة ما يتوقف عليها  واجب

لسد الُفَرج, إغالق اجلوال إذا نسي التحرك  الصالة كمالما يتوقف عليها  مستحبة

لتحصيل اخلشوع , والعمل الذي يرتتب عليه 

 حتصيل اخلشوع

 مثل هلا املؤلف و الكثرية للضرورةاليسرية للحاجة أاحلركة  مباحة

  الكثرية املتوالية لغري حاجة حمرمة

اليسرية لغري حاجة وال يتوقف عليها كمال  مكروهة

 الصالة كالعبث يف الصالة

 حتريك الشماغ والساعة ..
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آداب البصاق يف الصالة ويف املسجد وخارجه . هذا إذا مل يتوفر -

 منديل , فإن توفر فهو األوىل مما قال املؤلف .

: من أحكام السرتة 

 حكم السرتة :-

القدر املستحب يف السرتة : مثل مؤخرة الرحل وقدرها ثلثي ذراع -

 سم[77تقريبًا ]بنحو

 استحباب الدنو من السرتة وقدر ذلك .-

واألقرب يف الدنو من السرتة : أن جيعل املصلي بينه وبني سرتته قدر ممر 

سم[ . حلديث سهل : )كان بني 37شاة , وهو نصف ذراع تقريبًا ]بنحو 

 ]البخاري ومسلم[.وبني اجلدار قدر ممر شاة(  مصلى رسول اهلل 

 هل ينحرف عن السرتة قلياًل ؟-

واألقرب : عدم استحباب االحنراف ألن احلديث الذي ذكره علماء 

]أخرجه أبو داود, وضعفه النووي يف املذهب : )وال يصمد له صمدًا( ضعيف 

 .اجملموع واأللباني [

 هل يكفي وضع اخلط أو العصا عرضًا :-

والنووي واأللباني  واألقرب : أن احلديث ضعيف كما جزم بذلك البغوي

 . فعلى هذا فال يكفي يف العمل بسنة السرتة إال مثل مؤخرة الرحل .

 سرتة اإلمام سرتة للمأموم :-

 حكم تعوذ املصلي وسؤاله وتسبيحه يف أثناء قراءته يف الصالة:-

يسن ذلك يف النافلة , ويف الفرِ جيوز وال يستحب ألنه مل ينقل عن 

 وجاز ألنه من جنس الذكر املشروع يف الصالة.إال يف النافلة ,  النيب 
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إذا استيقظ أحد آخر وقت الفجر فإن اغتسل طلعت الشمس فجمهور العلماء  فائدة:

وهو الراجح على أنه يغتسل وإن صالها خارج الوقت ؛ ألن وقت الصالة يف حق النائم 

 . 55/31من حني يستيقظ كما يف احلديث . قاله ابن تيمية يف فتاويه

: "الصالة قوت القلوب , كما أن الغذاء قوت 55/835قال ابن تيمية  فة إميانية :وق

اجلسد , فإذا كان اجلسد ال يتغذى باليسري من األكل , فالقلب ال يقتات بالنقر يف 

 الصالة , بل ال بد من صالة تامة تقيت القلوب" .
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 فصل: ومجلة أركانها أربعة عشر: 

 (والفاحتة, 3(والتحرمية, 5(القيام, 1

 (واالعتدال عنه, 8(والركوع, 7

 (واالعتدال عنه, 0(والسجود, 1

(وجلسته, 11(والتشهد األخري, 17(والطمأنينة, 9(واجللوس بني السجدتني, 5

 (والرتتيب.17(والتسليمتان, 13(والصالة على النيب عليه السالم, 15

 .الشرط وبني بينه الفارق تقدم وقد األقوى الشيء جانب وهو ركن مجع: األركان

 .حقيقتها وغري ماهيتها غري من بالصالة املرتبط الفرِ هو الشرط أن

 .وذاتها حقيقتها من وهو بها املرتبط فهو الركن وأما

 من فهو الركن وأما الصالة, حقيقة عن خارجة قضية وهي الصالة شروط من فالنية

 .ذلك وحنو والسجود كالركوع وذاتها حقيقتها

 وجيرب سهوًا يسقط فإنه الواجب خبالف عمدًا, وال سهوًا يسقط ال والركن

 سجود يف ذلك بيان وسيأتي عمدًا وال سهوًا تسقط ال الصالة فأركان بالسجود,

 .السهو

 (القيام): قال

 يف فرِ فهو القدرة, مع القيام وهو الصالة أركان من األول الركن هو هذا

 وسلم عليه اهلل صلى وقوله {قانتني هلل وقوموا}: تعاىل لقوله العلماء بإمجاع الفريضة

 مل فإن فقاعدًا تستطع مل فإن قائمًا صل: )حصني بن عمران حديث من البخاري يف

 .( جنب فعلى تسطع

 وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان صالته املسيء به وسلم عليه اهلل صلى النيب أمر وقد

 .(أصلي رأيتموني كما صلوا: )وقال يفعله,

 .الواجبات يسقط العجز فإن العجز مع ال القدرة مع باإلمجاع فرِ وهو
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 الراحلة, على النافلة صالة جواز تقدم وقد النافلة, دون الفريضة يف فرِ وهو

 .نافلة لكونها هناك جائز فالقعود

 الظهر, منتصب يكون أن وهو العرف يف قائمًا يكون أنالقيام  أن حقيقة: األظهرو

 .عرفًا له ثابتة القيام حقيقة ألن عنه معفو اليسري واالحنناء

 فال جمزئ, بقيام ليس هذا فإن الركوع من يقرب احنناء احننى فلو: هذا وعلى

 .جيزئه

 يف كان أو احُلدبة من شيء ظهره يف كان فإن مثله, قيام هو عليه والفرِ والواجب

 لقوله احنناء فيه كان وإن استطاعته بقدر يقوم أن عليه فالواجب سقفه, قصري سجن

 .مثله قيام هو فهذا {استطعتم ما اهلل فاتقوا}: تعاىل

 عليه فيجب وحنوه عصا على القيام يستطيع لكن بنفسه القيام يستطيع ال مسألة: من

 فال صالته بطلت يفعل مل ولو استطاع, ما اهلل اتقى وقد القيام على قادر ألنه ذلك؛

 فعله عليه فيجب صحيحًا قيامًا كان وحيث صحيح, قيام هذا ألن القعود, فيه يصح

 .حنوه أو عصا على يعتمد أن فيجب واجب فهو به إال الواجب يتم ال وما

 (والتحرمية: )قال

 .الصالة صفة يف عليها الكالم تقدم وقد الصالة أركان من ركن هي

 (والفاحتة: )قال

 الكالم تقدم وقد( 5( )الكتاب بأم يقرأ مل ملن صالة ال: )وسلم عليه اهلل صلى لقوله

 .الصالة صفة يف عليها

 (والركوع: )قال

 يف - وسلم عليه اهلل صلى ولقوله  {واسجدوا اركعوا}: تعاىل لقوله ركن, وهو

 .(راكعًا تطمئن حتى اركع ثم: )- صالته املسيء حديث

 .املستحبة صفته ذكر تقدم وقد
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 متس حبيث ينحين أن: هو - العلم أهل مجهور عند - فهو فيه اجملزئ القدر وأما

 .منه اجملزئ القدر هو فهذا الركبتني الراحتان مست فإذا ركبتيه راحتاه

 .االحنناء هو الركوع حقيقة فإن الركوع, حقيقة هو هذا ألن

 (عنه واالعتدال: )الق

 تعتدل حتى ارفع ثم: )- صالته املسيء حديث يف -: وسلم عليه اهلل صلى لقوله

 .( قائمًا

 أن فيه الفرِ وأن الركوع بعد القيام يف يقال الركوع قبل القيام يف قلناه وما

 .منتصبة ظهره فقار تكون حبيث قائمًا ينتصب

 (السبعة األعضاء على والسجود: )قال

 السجود فرضية من احلنابلة مذهب وهو عباس, ابن حديث وفيه عليه, الكالم تقدم

 .السبعة األعضاء على

 (عنه واالعتدال: )قال

 .( جالسًا تطمئن حتى اجلس ثم: )صالته املسيء حديث يف لقوله

 (السجدتني بني واجللسة: )قال

 .( جالسًا تطمئن حتى اجلس ثم: )وسلم عليه اهلل صلى لقوله

 (الكل يف والطمأنينة: )قال

 ثم قائمًا تطمئن حتى ارفع ثم راكعًا تطمئن حتى اركع ثم: )صالته املسيء حلديث

 حذيفة ولقول. احلديث (… جالسًا تطمئن حتى ارفع ثم ساجدًا تطمئن حتى اسجد

 غري على مت مت ولو صليت ما: )له قال سجوده وال ركوعه يتم ال رجاًل رأى ملا -

 . (وسلم عليه اهلل صلى حممد عليها[ اهلل] فطر اليت الفطرة

 :الطمأنينة حقيقة يف احلنابلة فقهاء واختلف*
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 هو: - عندهم واملرجع احلنابلة صححه الذي واملراد - املذهب من فالصحيح

 هي هذه فإن قائمًا أو جالسًا أو راكعًا واستقر سكن فإذا قل, وإن السكون

 .الواجبة الطمأنينة

 .عنه جيزئ ال فذلك استقرار وال فيه سكون غري من فرفع السجود إىل وصل إذا أما

 تكبرية بقدر القيام يف فهو الواجب, الذكر بقدر أنه: املذهب يف الثاني والقول

 بقدر منه الرفع ويف ,( العظيم ربي سبحان) بقدر الركوع ويف الفاحتة وقراءة اإلحرام

 أثناء بوجوبه يقولون فاحلنابلة وإال الرفع, بعد بوجوبه قلنا حيث -( احلمد ولك ربنا)

: قول بقدر السجود ويف. قل وإن السكون جمرد فيه ثابت الركن فهذا وعليه االنتقال

 ( .األعلى ربي سبحان)

 وأن لواجب, ترك الذكر ترك وأن ركن, الطمأنينة أن معلوم: ذلك على ويرتتب

 .فرِ ال واجبة الصالة يف األذكار

 ساهيًا,( األعلى ربي سبحان) تعاىل اهلل يذكر مل ورفع سجوده يف وسكن سجد فإذا

 واجبًا؟ أو فرضًا ترك قد يكون فهل

 .لواجب تارك أنه شك ال

 ربي سبحان: )قوله بقدر يطمئن مل ألنه للركن؛ تركه لذلك يضاف هل لكن

 ربي سبحان: )قول بقدر ليس لكن سكن قد فهو( األعلى ربي سبحان) أو( العظيم

 أو السهو سجود فيجربه فقط للواجب تاركًا يعد فهل الذكر, هذا يقل ومل( األعلى

 الطمأنينة؟ فيه شرط الركن ألن للركن تاركًا يعد

 :السابقني القولني على

 حقيقة هي هذه ألن الطمأنينة؛ هو قل وإن السكون جمرد وأن األول القول والراجح

 .الطمأنينة

 أو الركوع يف يطال أن وجيب الصالة يف جيب ذكر فهو الواجب الذكر قضية وأما

 بل فيها بركن ليس لكنه واجب فهو به إال الواجب يتم ال ما ألن ألجله؛ السجود

 مبقدار ذلك كان ولو السكون مبجرد حيصل وهذه الطمأنينة جمرد هو الركن
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 بقدر ليس كان وإن سكونًا, يعترب هذا فإن( األعلى) يقل مل وإن( ربي سبحان)

 .الواجب الذكر

 هذا يكون أن عليه وواجب سجوده, يف ويسكن يستقر أن عليه فرِ: فيقال

 .الواجب الذكر بقدر السكون

 .الذكر وهو للواجب بل للركن تاركًا يعد ال السابقة املسألة فعلى

 .(وجلسته األخري والتشهد: )قال

 .(التشهد علينا يفرِ أن قبل نقول كنا: )مسعود ابن حلديث ركن هو

 ومل فعله قد وسلم عليه اهلل صلى والنيب الصالة يف فرِ التشهد أن على يدل فهذا

 والعلم( أصلى رأيتموني كما صلوا: )وسلم عليه اهلل صلى قال وقد تركه عنه يثبت

 .تعاىل اهلل عند

 اهلل صلى النيب لفعل كذلك؛ له واجللوس األخري التشهد فرضية: املذهب يف فاملشهور

 ( .أصلي رأيتموني كما صلوا: )وقوله وسلم عليه

 .فرِ فهو به إال الفرِ يتم ال وما باجللوس إال يصح ال التشهد وألن

 ( .ورسوله عبده حممدًا أن وأشهد: )بقوله ينتهي التشهد أن وتقدم

 (فيه وسلم عليه اهلل صلى النيب على والصالة: )قال

 التشهد يف فرِ احلنابلة عند وهو فرِ, وأنه والشافعية احلنابلة مذهب هو كما

 .كليهما التشهد يف فرِ فهو الشافعية وأما فقط,خري األ

 .األول التشهد يف بفرِ ليس أنه الراجح وأن املسألة هذه حول القول تقدم وقد

 .فرضيتها املذهب يف فاملشهور فيه الصالة أي الثاني التشهد وأما

 وهو العلم, أهل أكثر مذهب وهو سنة, بل بفرِ ليست أنها: أمحد اإلمام وعن -

 قول يف املتقدم احلديث إال الباب يف وليس فرضيتها على دليل ال ألنه الراجح؛

( قولوا: قال عليك نصلي فكيف عليك نسلم كيف علمنا اهلل رسول يا: )الصحابي
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 لالستحباب هو بل الوجوب يف ظاهرًا ليس سؤال بعد واألمر سؤال, بعد ورد أمر فهذا

 .األصوليني من واحد غري ذلك قرر كما

 النيب إىل مرفوعًا داود أبو ورواه - التشهد حديث راوي وهو - مسعود ابن قال وقد

 يعين( هذا قضيت أو هذا قلت إذا أما: )قال وقفه والصحيح وسلم عليه اهلل صلى

 قضيت فقد( ورسوله عبده حممدًا أن وأشهد: )قوله إىل حديثه يف املذكور التشهد

 ( .5( )صالتك

 والدعاء وسلم عليه اهلل صلى النيب على الصالة من التشهد بعد ما أن على يدل فهذا

 .الفقهاء أكثر مذهب وهو مسعود ابن قول وهو بواجب ليس

 فيه بل اإلجياب فيه ليس به استدل وما ذلك, على دليل يرد حتى الوجوب عدم واألصل

 .تعاىل اهلل عند والعلم واستحبابه ذلك مشروعية

 (والرتتيب: )قال

 يف فعله وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن وأركانها الصالة فرائض بني باإلمجاع فرِ

 فهو كذلك وما[ 5/73 البقرة سورة] {الصَّالَة َوَأِقيُموا}: قوله يف القرآن جممل بيان

 مرتبة لصالة فيعلمه صالته, املسيء علمه وسلم عليه اهلل صلى النيب وألن فرِ

 ترك وإذا الصالة تصح مل القيام على الركوع قدم فإذا فيها, الرتتيب الواجب فكان

 .بفعله إال جيرب فال سهوًا الرتتيب

 (والتسليم: )قال

 من أن على يدل فهذا ,(التسليم وحتليلها: )قوله يف دليله وتقدم كذلك, ركن هو

 .فيها فرِ فهو بالسالم إال الصالة خارج عنه نهي ما له حيل ال الصالة يف شرع

 .العلم أهل باتفاق وهذا

 .فرِ األوىل التسليمة أن على العلم أهل اتفق وقد

 :الثانية يف اختلفوا لكن* 

 .بفرِ ليست الثانية أن إىل:  العلم أهل مجهور فذهب
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 .فرِ أنها إىل: املالكية بعض إليه وذهب عنه رواية يف أمحد اإلمام وذهب

 جممل( التسليم وحتليلها: )وسلم عليه اهلل صلى النيب قول ألن الراجح, هو القول وهذا

 .مشاله وعن ميينه عن يسلم كونه يف السنة بينته

 يف ال ميينه عن بالتسليم اكتفى أنه حديث وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يصح ومل

 فعليه بصريح ليس حديث أو ضعيف حديث إما فهو ذلك يف ورد وما نفل, يف وال فرِ

 .أمحد اإلمام عن رواية وهو الصالة يف فرِ الثانية التسليمة

 وال سهوًا املصلي عن تسقط ال وهي بها إال الصالة تصح ال اليت الصالة أركان فهذه

 .عمدًا

 (وواجباتها: )تعاىل اهلل رمحه املؤلف الق

 .للصالة مبطل عمدًا وتركها السهو بسجدتي جترب ما وهي الصالة واجبات أي

 (والتسميع التحرمية غري التكبري: )قال

 .كذلك والتسميع االنتقال, تكبريات هي اليت التكبريات واجباتها فمن

 أو تكبريات من األركان بني فيما واملنفرد واملأموم اإلمام بها يتلفظ اليت فاأللفاظ

 .الصالة يف واجب تسميع

 صالته املسيء حديث من صحيح بإسناد سننه يف داود أبو رواه مبا: ذلك على واستدلوا

 .صحيح واحلديث (والتسميع االنتقال تكبريات ذكر: )وفيه

 هذا يف ذكر فيما بعده ما وهكذا بواجب ليس أنه إىل: العلماء مجهور وذهب -

 .الواجبات من الباب

 .صالته املسيء حديث يف يذكر مل إنه: وقالوا

 صالة تتم ال: )وفيه صحيح بإسناد داود أبي سنن يف كما مذكور أنه والصحيح

 يف واجب أنه فالصحيح ( والتسميع التكبريات ذكر وفيه - احلديث - أحدكم

 .الصالة
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 :مسألة

 .اآلخر إىل الركن بني ما االنتقال حالة يف تشرع إمنا التكبريات هذه أن تقدم

 شرع - مثاًل - الركوع من رأسه برفع شرع فإذا االنتقال, أثناء تفعل فإنها: وعليه

 وال ركوعه يف فيه يشرع فال القيام, إىل وصل وقد فينتهي محده, ملن اهلل مسع: يقول

 أثناء مشروعًا كونه مقتضى هو هذا االنتقال, أثناء يقوله بل قيامه, أثناء يتمه

 .االنتقال

 حيث إال التكبري يصح فال فيه وشرط فرِ هذا أن املذهب يف املشهور أن واعلم -

 .ذلك كان

 القيام أثناء فأمته الركوع من رفع وقد كرب أو رفع, ثم ركوعه أثناء كرب أنه فلو

 سجود عليه فيجب للواجب تارك فإنه وعليه منه, ذلك يصح وال عنه جيزئ ال فإنه

 .تبطل صالته فإن وإال النسيان, مع السهو

 .بعده وال القيام قبل تصح ال القراءة أن كما: قالوا

 أثناء القراءة يف فشرع بعدها ما إىل الركعة من يرتفع وهو الفاحتة يف شرع أنه فلو

 ال فكذلك راكع وهو أمتها وإذا عنه, جيزئ فال القيام إىل يصل أن قبل نهوضه

 .الثاني القول من أقيس القول وهذا االنتقال, تكبريات فكذلك. عنه جيزئ

 الراجح هو القول هذا فإن ذلك ومع عنه, جيزئ ذلك أن: املذهب يف الثاني والقول -

 .تيمية ابن اجملد واختاره أقيس, األول القول كون مع

 الشيخ قال حتى التحرز, وصعوبة املشقة من األول القول يف ملا الراجح, هو وكونه

 ." غريه الناس يسع ال الذي وهو: " القول هذا يف سعدي بن الرمحن عبد

 االنتقال إظهار هو إمنا منه املقصود وألن التيسري, جتلب واملشقة شاق, عنه فالتحرز

 أو منه, املنتقل الركن أثناء قاله وإن احلقيقة يف حيصل وهذا آخر, إىل ركن بني ما

 .إليه املنتقل الركن

 الوقوع يكثر شك ال مسألة وهذه الناس من يقع ما إال بهذا, يتساهل ال فإنه ذلك ومع

 يكثر, فيه السهو أن شك ال وهذا التيسري, جتلب واملشقة منها, التحرز فيشق فيها
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 إظهار منه املقصود وأن سيما ال فيه يتساهل أن ينبغي فمثله يفشو, فيه واجلهل

 .آخر إىل ركن من االنتقال

 ال كونه مع - هذا فرضية بيان عن وسلم عليه اهلل صلى النيب سكوت أن كما

 يقتضى - وسلم عليه اهلل صلى النيب سكوت الناس, يف وكثرته وقوعه يف شك

 هذا منهم يقع والناس جيوز, ال احلاجة مع البيان عدم ألن فيه, والتسامح وجوبه عدم

 ذكر كما جمهولة أصاًل مشروعيته املتقدمني عصور يف التكبري كان بل شك, وال

 األمراء إمامة بسبب - كثرية روايات عليه يدل كما - وغريه اإلسالم شيخ ذلك

 [ .بها] التلفظ أي بالتكبريات يتساهلون وكانوا

 (والتحميد: )قال

: وسلم عليه اهلل صلى النيب لقول واملأموم واملنفرد لإلمام ومشروعيته ذلك دليل تقدم

 .للوجوب واألمر "( احلمد ولك ربنا: " فقولوا محده ملن اهلل مسع اإلمام قال إذا)

 (ثالثًا ويسن مرة مرة املغفرة وسؤال والسجود الركوع وتسبيحتا: )قال

 .سجوده يف"  األعلى ربي سبحان"  و ركوعه, يف"  العظيم ربي سبحان: " قوله أي

 فسبح نزلت ملا: )قال عامر بن عقبة حديث من حسن بإسناد داود أبي سنن يف ثبت ملا

 وملا"  ركوعكم يف اجعلوها: " وسلم عليه اهلل صلى النيب: قال العظيم ربك باسم

 يف اجعلوها: " وسلم عليه اهلل صلى النيب قال"  األعلى ربك اسم سبح"  نزلت

 .الوجوب يقتضي واألمر "( سجودكم

 .بشبيهه والشبيه بنظريه الشيء وإحلاق بالقياس كذلك, املغفرة وسؤال

 فيه وجيب غريه يف يشرع ما فيه فيشرع الصالة, أركان من ركن اجللوس هذا فإن

 واجب ذكر فيه منه والرفع واجب, ذكر فيه الركوع أن فكما غريه, يف جيب ما

 واجب, ذكر فيه ذلك كل الصالة وسط واجللوس األخري واجللوس والسجود

 .السجدتني بني اجللسة فكذلك

 املشهور وهو السجدتني, بني جلوسه يف( لي اغفر رب: )يقول أن عليه جيب ذلك فعلى

 .تقدم ما والراجح بواجبة ليست العلماء مجهور عند املسائل هذه وكل املذهب يف
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 .وجوبها يف حجة احلديث فهذا صالته املسيء حديث يف فيها ورد ما أما

 يدل ال صالته املسيء حديث يف ترد مل وكونها باألمر, وردت قد فإنها يرد مل ما وأما

 هو ما وفيه وواجباتها, الصالة بأركان حييط ال احلديث إذ وجوبها عدم على ذلك

 ابن لقول صالته, املسيء حديث يف يرد ومل ووجوبه فرضيته الصحيحة بالسنة ثابت

 مذكورين ليسا وجلوسه والتشهد (التشهد علينا يفرِ أن قبل نقول كنا: )مسعود

 .فيه

 بعد فرِ قد يكون أن حيتمل ما الواجبات من فإن كله, ذلك حيصر ال فاحلديث

 .صالته املسيء حديث

 ذلك لكون صالته للمسيء بيانه إىل وسلم عليه اهلل صلى النيب حيتج مل ما وفيها

 .بيانه إىل حيتاج فال وجهه على به قام وقد له, ومعروفًا واضحًا

( األعلى ربي وسبحان العظيم, ربي سبحان: )قوله يف تقدم مما كل يف( : مرة مرة)

 .مرة جتب فكلها( لي اغفر رب)و

 (وجلسته األول والتشهد: )قال

 نقول كنا: )وفيه مسعود ابن حديث يف ثبت ملا الصالة, واجبات من األول فالتشهد

 ( .التشهد علينا يفرِ أن قبل

 فهو به إال الواجب يتم ال وما جبلوس إال يتم ال التشهد ألن أيضًا؛ واجب له واجللوس

 .واجب

 ( .أصلي رأيتموني كما صلوا: )وقال وسلم عليه اهلل صلى النيب فعلها وقد

 قائمًا وانتصب األول التشهد عن قام ملا وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن بركنني؛ وليسا

 .بالركن يفعل ال وهذا بسجدتني, وجربه إليه يعد مل

 الدليل أن حيث املذهب على مشكل - وجلسته األول التشهد وجوب أي - وهذا

 أركان من وجعلوه الثاني التشهد وفرضوا األول, التشهد أوجبوا وقد التشهد يف واحد

 .مسعود ابن حديث وهو واحد حديث التشهد يف الوارد احلديث أن مع صالة,
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 (سنة املذكورة والواجبات واألركان الشرائط عدا وما: )قال

 .واضح ضابط وهذا سنة, فهو[ ـا]ركنـ وال[ ـًا]شرطـ وال[ ـًا]واجبـ يكن مل ما فكل

 (صالته بطلت حبال تسقط ال فإنها النية غري عذر بغري شرطًا ترك فمن: )قال

 ساهيًا كان ولو تبطل الصالة فإن - مثاًل كالوضوء - عذر لغري شرطًا ترك فمن

 .ناسيًا

 فإن الصالة, شروط من غريها أو الطهارة عن كالعاجز املعذور, استثين أنه إال

 .عنه عاجزًا لكونه الواجب ترك يف معذور ألنه تصح, صالته

 (صالته بطلت واجب أو ركن ترك تعمد أو: )قال

 .تبطل الصالة فإن الصالة, يف عمدًا ركنًا أو واجبًا ترك فمن

 .الواجبات يف السهو بسجود وجترب الصالة تبطل فال السهو سبيل على تركه إذا أما

 .بها يؤتى أن إال الصالة تصح ال فإنها األركان وأما

 فقد ركنًا أو واجبًا ترك فإذا به, الشارع أمر فكالهما واحد, باب التعمد يف فهما

 عليه اهلل صلى النيب أمر عليه ليس عمل وكل وشرعه, اهلل أمر غري على الصالة أدى

 .رد فهو وسلم
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 أحكام سجود السهو

 * مقدمات يف سجود السهو :

 :1تعريف السهو  -

تعريف سجود السهو شرعًا : سجدتان يسجدهما املصلي جلرب ما حصل يف 

 صالته من اخللل سهوًا بزيادة أو نقصان أو شك .

 مشروعية سجود السهو : -

 مشروعية سجود السهو :احلكمة من  -

من حماسن شريعة اإلسالم شرعية سجود السهو ألن املسلم مطالب بأن  -1

يؤدي الصالة وهي أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني على الوجه الصحيح 

 السامل من األخطاء .

 ولئال يفوت املسلم األجر العظيم املرتب على أداء الصالة . -5

 من سهو يف صالته . لتجرب ما قد حيصل للمسلم -3

 رفع احلرج عن األمة مبا شرع من جرب النقص بالسجود للسهو . -7

 . 5ترغيم للشيطان  -8

 حكم سجود السهو يف العمد :-

 حكم سجود السهو يف النافلة:-

يشرع سجود السهو يف صالة النافلة لعموم األدلة وألن املتنفل جيب عليه إذا 

ال يكون مستهزئا, وألن ما ثبت يف  دخل يف النفل أن يكمله ويتمه حتى

 الفرِ ثبت يف النفل إال بدليل.

 :3حكم سجود السهو يف صالة اجلنازة  -

 (الشك. 3 (النقص.5 (الزيادة.1* أسباب سجود السهو : 

                                                           
قال ابن األثري : السهو يف الشيء تركه عن غري علم والسهو عنه تركه مع العلم , فإن عدي  1

 . َفَوْيٌل ِلْلُمَصلِّنَي الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم َساُهوَن  السهو بعن فهو مذموم قال تعاىل : 
 ال يشرع هلا ,ألنه ال يسجد يف أصلها فال يسجد يف جربها . 5
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 وتفصيل ذلك : السبب األول مما يشرع له سجود السهو : الزيادة :

 النوع األول من الزيادة : زيادة األفعال /

 حكم زيادة فعل من جنس الصالة : -

 احلالة األوىل : أن يكون متعمدًا :         احلالة الثانية : أن يكون سهوًا :

 النوع الثاني من الزيادة : زيادة ركعة يف الصالة : 

 * أحكام تنبيه اإلمام إذا نابه شيء يف صالته :

اإلمام من الرجال أن يسبحوا إذا ناب اإلمام شيء يف صالته يشرع ملن وراء 

كأن زاد فيها أو نقص , وإن كان من ورائه نساء شرع هلن التصفيق ملا يف 

: ) من نابه شيء يف  صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اهلل 

 صالته فليسبح الرجل , ولتصفق املرأة( . 

 أمثلة : املشي , اللبس , حتريك العمامة والشماغ , إطفاء اجلوال .

 حكم العمل من غري جنس الصالة : ال خيلو :
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 إذا كان يسريًا : ال تبطل صالته , وال يسجد للسهو .-1

 أمامة بنت الربيع يف الصالة كان حيملها إذا قام ويدل لذلك : محل النيب 

 .  1ويضعها إذا سجد, وفتحه الباب لعائشة 

 وهو مكروه لغري حاجة ألنه عبث ويذهب اخلشوع .

وقد يكون فعله أوىل كحكة تشغل املصلي وتذهب خشوعه أو إطفاء جوال 

 . 5يشغل املصلي 

إذا كان كثريًا : تبطل صالته مطلقًا سواء كان عمدًا أو سهوًا أو -5

 جهاًل . 

 ذي تبطل به الصالة :شروط العمل الكثري ال

 أن يكون من غري جنس الصالة .

أن يكون مستكثرًا يف العادة . أي الذي يراه يقول إنه كثري , ويراه أنه غري 

مصل حبيث من يرى هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس يف صالة 

ألن هذا هو الذي ينايف الصالة . فال يضبط بثالث حركات لعدم الدليل 

 العرف .فنرجع إىل 

 أن يكون متواليًا . فلو فرق بني العمل مل تبطل .

أال يكون لضرورة . فإذا كان لضرورة مل تبطل ألن الضرورات تبيح 

فإن خفتم فرجااًل  احملظورات كهروب من عدو وخوف كما قال تعاىل : 

 والرجال الذي ميشون على أرجلهم , وقتل عقرب وحية . أو ركبانًا

 الصالة :حكم عمل القلب يف 

                                                           
 أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي وحسنه األلباني . 1
 فائدة : أقسام الفعل من غري جنس الصالة مخسة : 5

 واجب , ما يتوقف عليه صحة الصالة , التحول إىل القبلة , خلع العمامة اليت فيها جناسة .

 مستحب , ما يتوقف عليه كمال الصالة كمن حترك لسد الفرجة يف الصف.

 كان يسريًا حلاجة , أو كثريًا لضرورة .مباح , ما 

 مكروه , ما كان يسريًا لغري حاجة . 

 حمرم , ما يبطل الصالة . وهو ما كان كثريًا لغري ضرورة متواليًا .
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تصح الصالة وإن حصل فيها فكر واشتغال القلب بغريها أو إدامة نظر إىل 

 شي. 

 حلديث : )إن اهلل جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها ما مل تعمل أو تتكلم( .

 . 1وحديث : )إنها أشغلتين آتفًا يف صالتي( 

  النوع الثالث من الزيادة : زيادة األقوال يف الصالة :*

                                                           
وقفة : املطلوب من املسلم : اخلشوع وإحضار قلبه يف الصالة ومدافعة الوساوس واخلواطر , فهو  1

الغفلة سبب لذهاب األجر أو نقصه .)إن العبد ليصلي الصالة لب الصالة وروحها وعدم اخلشوع و

: )إن الشيطان ومل يكتب له منها إال نصفها أو ثلثها أو ربعها.. حتى بلغ عشرها( ويقول النيب 

خيطر بني املرء ونفسه يذكره ما مل يكن يذكر حتى ال يدري كم صلى( وال يعتد له فيها إال 

ال ابن عباس : )ليس لك من صالتك إال ما عقلت منها( , وقيل مبا كان قد خشع فيه من صالته ق

لعامر بن عبد القيس أحتدثك نفسك يف الصالة ؟ قال : أو شيء أحب إلي من الصالة أحدث به 

نفسي قالوا : إنا لتحدثنا أنفسنا يف الصالة فقال : أباجلنة واحلور وحنو ذلك ؟! فقالوا : ال , 

 : ألن ختتلف األسنة يف أحب إلي .  ولكن بأهلينا وأموالنا , فقال

ورجح ابن تيمية وجوب اخلشوع يف الصالة . وليحرص املرء على ما يعنه على اخلشوع :  وقد مجعها 

ابن تيمية يف أمرين : قوة املقتضي , وضعف الشاغل . فأما األول : فاجتهاد العبد يف أن يعقل ما 

ويستحضر أنه مناج هلل كأنه يراه . وأما الثاني :  يقوله ويفعله , ويتدبر القراءة والذكر والدعاء

فهو االجتهاد يف دفع ما يشغل القلب من تفكر اإلنسان فيما ال يعنيه , وكثرة الوساوس حبسب 

 كثرة الشهوات والشبهات وتعليق القلب باحملبوبات اليت ينصرف القلب إىل طلبها .

أراد العبد أن يسري إىل اهلل أراد قطع  وليتذكر العبد أن الشيطان مبنزلة قاطع الطريق كلما

الطريق عليه , وهلذا قيل لبعض السلف : إن اليهود والنصارى يقولون : ال نوسوس فقال : صدقوا , 

 وما يصنع الشيطان بالبيت اخلرب .

:  ومما يعني كذلك : تذكر املوت يف الصالة , وأن يصلي العبد صالة مودع . يقول النيب 

صالتك فإن الرجل إذا ذكر املوت يف صالته حلري أن حيسن صالته وصل صالة )اذكر املوت يف 

 رجل ال يظن أنه يصل صالة غريها( . 

والتبكري إىل الصالة واالشتياق إليها وتعليق القلب باملسجد واحلرص على العبادة من الصالة 

 والذكر وقراءة القرآن قبل الصالة .

وليس  فويل للمصلني الذين هم عن صالتهم ساهون  : قال ابن القيم : " وقد قال اهلل تعاىل

السهو عنها تركها , وإمنا السهو عن واجبها إما عن الوقت وإما عن احلضور واخلشوع والصواب 

 أنه يعم النوعني".



 
 

 مدونة فقه الصالة  131
 

 بقول مشروع يف غري موضعه :اإلتيان 

أمثلة : قراءة يف سجود وركوع وقعود , وتشهد يف قيام . فالقراءة منهي عنها 

يف حال الركوع والسجود )أال وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا( 

 ]مسلم[

وال تبطل صالته ألنه مل يفعل حمرمًا لعينه وإمنا ملوضعه فالقراءة مشروعة 

 . 1اجلملة  يف الصالة يف

 حكم السالم قبل إمتام الصالة : ال خيلو : -

 أن يكون عمدًا : 

 أن يكون سهوًا : ال خيلو :

 :5أن يذكر قريبًا  -

 أن يطول الفصل :  -

 حكم الكالم يف صلب الصالة :

أما يف العمد يف غري مصلحة الصالة فهذا باإلمجاع , قال ابن املنذر : أمجع 

لم يف صالته عامدًا وهو ال يريد إصالح شيء من أهل العلم على أن من تك

 أمرها أن صالته فاسدة , ونقل ابن تيمية االتفاق على ذلك . 

 أما الساهي واجلاهل فاملذهب : تبطل صالته .

والرواية األخرى وهي اختيار ابن تيمية : ال تبطل صالة املتكلم يف صلب 

ين , وكذلك ملا تكلم الصالة إذا كان ناسيًا أو جاهاًل . لقصة ذي اليد

                                                           
أما متثيل املؤلف هلذا : بقراءة سورة يف الركعتني األخريتني من رباعية فغري صحيح لوروده عن  1

يف الظهر والعصر فحزرنا  رد يف حديث أبي سعيد : )كنا حنرز قيام رسول اهلل كما و النيب 

قيامه يف الركعتني األوليني من الظهر قدر قراءة أمل تنزيل السجدة ويف األخريني قدر النصف من 

ذلك ( ويف لفظ : )قدر ثالثني يف األوليني وقدر مخس عشرة آية يف األخريني( ]مسلم[ وهذا يفعل 

 .أحيانًا
اشرتط املذهب ملن قام أن جيلس ليقوم بنية الصالة , واشرتاط ذلك فيه نظر , ألن االنتقاالت إىل 5

 أنه جلس ثم نهض . األركان مرادة لغريها إرادة وسائل , ولقصة ذي اليدين فلم ينقل عنه 
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باإلعادة .   معاوية بن احلكم ومشت العاطس يف الصالة مل يأمره النيب 

 وهذا هو القول الراجح. 

 حكم من تكلم ملصلحة الصالة بعد ما سلم ناسيًا :  ال خيلو :

 أن يكون كثريًا : تبطل صالته على املذهب . 

إذا كان ملصلحة الصالة  والرواية الثانية وهي اختيار ابن تيمية : ال تبطل

 .1لقصة ذي اليدين . وألنه ال يعتقد أنه يف صالة فهو مل يتعمد اخلطأ 

 أن يكون يسريًا : ال تبطل ؛ لقصة ذي اليدين .

 حكم السالم على املصلي وكيفية رده له . 

, وعن بالل :  5ل : )يشري بيده( والرد يكون باإلشارة ملا روى ابن عمر عن بال

)يقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إىل 

 . 3فوق ( 

حكم القهقهة . وقع اإلمجاع على اإلبطال بها , وملا فيها من االستخفاف 

 والتالعب ما يناقض مقصود الصالة .

 حكم النفخ ورفع الصوت بالبكاء والتنحنح .

 فإن بان حرفان : فاملذهب تبطل صالته .أما النفخ : 

والرواية الثانية وهي اختيار ابن تيمية : ال تبطل صالته بالنفخ ألن هذا ال 

يسمى كالمًا , والكالم ال بد فيه من لفظ دال على املعنى داللة وضعية 

 تعرف بالعقل .

 .1يف صالة الكسوف نفخ يف آخر سجوده  وملا ثبت من أن النيب 

                                                           
قد أنه وحتى لغري مصلحة الصالة إذا كان قد سلم سهوًا على القول الراجح ألنه تكلم وهو يعت 1

 ليس يف صالة .
 أخرجه أبو داود والرتمذي وصححه . 5
وما ذكره املؤلف من حديث ابن مسعود فهذا أصله يف الصحيحني أن ابن مسعود سلم على   3

وهو يف الصالة فلم يرد عليه , وجاء عند أبي داود وغريه بإسناد حسن أنه رد عليه بعد  النيب

 السالم .
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 بالبكاء , ففرق املؤلف : رفع الصوت

 .: ال يضره وإن بان أكثر من حرفنيإذا غلبه البكاء أو كان من خشية اهلل 

وعن مطرف بن الشخري عن أبيه قال :  خروا سجدًا وبكيا لقوله تعاىل : 

 .  5يصلي ويف صدره أزيز كأزيز املرجل من البكاء  رأيت رسول اهلل 

ء , وعمر يسمع نشيجه من وراء وكان أبو بكر إذا قرأ غلبه البكا

 الصفوف .

إن مل يكن من خشية اهلل : فإن بان حرفان بطلت ألنه من جنس كالم 

 . 3اآلدميني. والراجح : أنها ال تبطل ألنها ليست بكالم 

التنحنح : الراجح فيه : عدم البطالن وإن زاد على حرفني ؛ ألنه إمنا حرم  -

 تدخل يف مسمى الكالم .الكالم يف الصالة , والنحنحة ال 

 السبب الثاني مما يشرع له السجود: النقص يف الصالة

 ترك تكبرية اإلحرام : 

 أحوال من ترك ركنًا يف الصالة غري تكبرية اإلحرام : له أحوال :

 أن يذكره بعد شروعه يف قراءة ركعة أخرى : 

 :  7حكم ما لو رجع إىل الركعة األوىل عاملًا عمدًا  -

                                                                                                                                                                      
 [.391أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود وصححه يف اإلرواء ]  1
 أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وصححه ابن حبان .  5
قال شيخ اإلسالم : " فأما ما يغلب على املصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند اجلمهور 3

ميكنه دفعها ..والقول أنه يبطل أنه ال يبطل , وهو منصوص أمحد وغريه ألن هذه أمور معتادة ال 

 من األقوال احملدثة اليت ال أصل هلا عند السلف.
الوجه الثاني : ال تبطل الركعة بشروعه بقراءة ركعة أخرى . وهو اختيار ابن سعدي وابن  7

 عثيمني . وتفصيله :

مت اليت فإن ذكر بعد أن وصل إىل موضعه من الركعة الثانية : لغت الركعة اليت تركه منها وقا

 تليها مقامها.

وإن مل يصل إىل موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إىل الركن املرتوك فيأتي به ومبا 

بعده , وجيب عليه سجود السهو . ومثاله : نسي السجدة الثانية من األوىل فذكرها وهو جالس 
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 ( أن يذكره قبل شروعه يف قراءة األخرى : 5

 احلكم إذا مل يعد لإلتيان بالركن املرتوك :

 (أن يذكره بعد السالم : 3

 إذا ذكر ترك ركن وجهله أو حمله :

 كالتشهد األول .  

 تشهد األول وأحواله:حكم من نسي ال -

 وهل يلزمه الرجوع فيجلس للتشهد ؟ ال خيلو :

 أن ينهض للقيام ومل ينتصب قائمًا : يلزمه الرجوع .

 أن يستتم قائمًا ومل يبدأ بالقراءة . املذهب : يكره رجوعه .

والقول األقرب يف هذه احلالة : ال يرجع وجوبًا وهو اختيار ابن قدامة وابن 

 , وألنه انتقل إىل ركن وهو القيام مع قدرته عليه. 1ة سعدي حلديث املغري

 أن يشرع يف القراءة : حيرم عليه الرجوع .-3

 احلكم فيما لو رجع إىل التشهد األول :

 حال املأمومني إذا قام اإلمام ومل جيلس للتشهد :-

جيب عليهم متابعته إذا قام ناسيًا التشهد األول ومل ينبه حتى شرع يف القراءة 

بعد أن استتم حلديث : )إمنا جعل اإلمام ليؤمت به( وألنه عليه الصالة  أو

 .  ملا قام من التشهد قام الناس معهوالسالم 

فملخص الكالم يف من ترك واجبًا سواء كان تشهدًا أول أو تسبيح ركوع 

 أو سجود:

 أن يذكره قبل أن يفارق حمله من الصالة : أتى به وال شيء عليه .

مفارقة حمله قبل أن يصل إىل الركن الذي يليه رجع فأتى به  وإن ذكره بعد

 ثم يكمل صالته ويسجد للسهو .

                                                                                                                                                                      

ال آخر : نسي السجدة الثانية من بني السجدتني يف الثانية فتلغو األوىل وتقوم الثانية مقامها . مث

 األوىل فذكرها يف الركوع من الثانية فيعود إىل الركن املرتوك فيأتي به ومبا بعده .
 أخرجه أبو داود وابن ماجه . واحلديث صحيح بطرقه وصححه يف اإلرواء . 1
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وإن ذكره بعد وصوله إىل الركن الذي يليه : سقط فال يرجع إليه فيستمر 

 يف صالته ويسجد للسهو .

أمثلة على هذه احلاالت : شخص رفع من السجود الثاني يف الركعة الثانية 

ة ناسيًا التشهد فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسًا ليقوم إىل الثالث

 فيتشهد ويكمل صالته وال شيء عليه .

وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائمًا رجع فجلس وتشهد ثم يكمل 

 صالته ويسجد للسهو .

وإن ذكر بعد أن استتم قائمًا : سقط عنه التشهد فال يرجع إليه فيكمل 

 صالته ويسجد للسهو 

َأنَّ النَِّبيَّ  »عن َعْبداللَِّه بن ُبَحْيَنَة رضي اهلل عنه : ودليل ذلك ما رواه البخاري 

صلى اهلل عليه وسلم َصلَّى ِبِهُم الظَّْهَر َفَقاَم ِفي الرَّْكَعَتْيِن اأُلوَلَيْيِن َلْم َيْجِلْس 

, َفَقاَم النَّاُس َمَعُه َحتَّى ِإَذا َقَضى الصَّالَة َواْنَتَظَر النَّاُس َتْسِليَمُه َكبََّر َوُهَو 

 . «َل َأْن ُيَسلَِّم ُثمَّ َسلََّم َجاِلٌس ؛ َفَسَجَد َسْجَدَتْيِن َقْب

 السبب الثالث مما يشرع له السجود: الشك .

 * مقدمات يف الشك :

 الشك : الرتدد بني أمرين أيهما الذي وقع . -

 الشك ال يلتفت إليه يف العبادات يف ثالث حاالت : -

إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة , فال عربة به إال أن يتيقن النقص أو 

 لزيادة .ا

 إذا كان الشك وهمًا أي طرأ على الذهن ومل يستقر .

إذا كثرت الشكوك مع اإلنسان حتى صار ال يفعل فعاًل إال شك فيه . ألن 

  هذا مرِ وعلة . 

 حترير حمل النزاع :

 من شك ومل يرتجح له أحد الطرفني : فيبين على األقل باإلمجاع .



 
 

 مدونة فقه الصالة  135
 

على غلبة ظنه أو يبين على  ومن شك وترجح له أحد الطرفني فهل يبين

 ؟األقل

املذهب : يبين على األقل ألنه املتيقن , والزائد مشكوك يف وجوده واألصل 

 عدمه.

 واستدلوا :

ِإَذا  »:  حبديث َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ رضي اهلل عنه َقاَل : َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َشكَّ َأَحُدُكْم ِفي َصالِتِه َفَلْم َيْدِر َكْم َصلَّى : َثالًثا َأْم َأْرَبًعا ؛ َفْلَيْطَرِح الشَّكَّ 

َوْلَيْبِن َعَلى َما اْسَتْيَقَن , ُثمَّ َيْسُجْد َسْجَدَتْيِن َقْبَل َأْن ُيَسلَِّم , َفِإْن َكاَن َصلَّى 

ْن َكاَن َصلَّى ِإْتَماًما ألْرَبٍع َكاَنَتا َتْرِغيًما َخْمًسا َشَفْعَن َلُه َصالَتُه , َوِإ

 ]مسلم[ «ِللشَّْيَطاِن 

َيُقوُل :       وحديث َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف رضي اهلل عنه َقاَل : َسِمْعُت النَِّبيَّ 

ِن َفْلَيْبِن َعَلى َواِحَدٍة ِإَذا َسَها َأَحُدُكْم ِفي َصالِتِه َفَلْم َيْدِر َواِحَدًة َصلَّى َأْو ِثْنَتْي »

, َفِإْن َلْم َيْدِر : ِثْنَتْيِن َصلَّى َأْو َثالًثا َفْلَيْبِن َعَلى ِثْنَتْيِن , َفِإْن َلْم َيْدِر : ثالثًا 

 1 «َصلَّى َأْو َأْرَبًعا َفْلَيْبِن َعَلى َثالٍث , َوْلَيْسُجْد َسْجَدَتْيِن َقْبَل َأْن ُيَسلَِّم 

ة وهو مذهب احلنفية : يبين على غالب ظنه فيبين على ما ترجح الرواية الثاني

لديه. سواء كان الناقص أو الزائد . وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمني وهو 

 الراجح .

حلديث ابن مسعود : )إذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب , فليتم 

 عليه ثم يسجد سجدتني ( ]متفق عليه[

بد الرمحن بن عوف على استواء األمرين فإنه ال وحيمل حديث أبي سعيد وع

 خالف يف البناء على اليقني .

                                                           
, وصححه « هذا حديث حسن غريب صحيح » أخرجه أمحد وأبو داود و الرتمذي , وقال :  1

 (.399( , وصححه األلباني )صحيح سنن الرتمذي , ح 7/170لنووي يف اجملموع   )ا
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أن من شك يف صالته فعليه أن يتحرى الصواب أواًل ؛ فإن ترجَّح  فاخلالصة :

 .1له أحد األمرين عمل به , وإن مل يرتجح له شيء بنى على اليقني وهو األقل 

غالب ظنه سواء كان  ويدل حديث ابن مسعود على أن املصلي يبين على

 . 5إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا 

 مسائل متفرقة يف سجود السهو :

 حكم السجود على املأموم : 

إذا سهى املأموم دون اإلمام ومل يفته شيء من الصالة فال سجود عليه ؛ ألن 

سجوده يؤدي إىل االختالف على اإلمام واختالل متابعته . والواجب يسقط 

 أجل املتابعة . عن املأموم من

: )إمنا  فإذا سهى اإلمام وجب على املأموم متابعته يف سجود السهو  لقوله 

 جعل اإلمام ليؤمت به .. وإذا سجد فاسجدوا( .

 حكم السجود على املسبوق :

 ال خيلو من أحوال :

 أن يكون على اإلمام سجود بعد السالم فيقوم املسبوق لقضاء ما سبق به :

 رجع املسبوق فسجد معه ما مل يستتم قائمًا . 

اختيار الشيخ ابن عثيمني : أن املسبوق ال يتابع اإلمام يف سجود السهو بعد 

السالم لتعذر ذلك ؛ بسبب انقطاع املتابعة بسالم اإلمام ؛ إذ املسبوق ال 

 ميكن أن يسلم مع إمامه , فيقضي ما فاته ويسجد للسهو بعد السالم .

 ود اإلمام قبل السالم : جيب متابعته .أن يكون سج

 إن سلم املسبوق مع اإلمام سهوًا أو سها مع إمامه : يسجد للسهو .

 إن سها املسبوق فيما انفرد به : سجد للسهو وإن سجد إمامه .

 احلكم فيما لو مل يسجد اإلمام :

                                                           
 واليقني يف املعدودات األقل , والعدم يف غري املعدودات )عدم القول أو الفعل( 1
ومما يرجح به تذكر املصلي ملا قرأه يف الركعة األوىل والثانية أو حصول موقف حصل له أو   5

 سعال أو حنوه .
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 حكم سجود السهو :

 ال خالف يف مشروعية سجود السهو عند حصول سببه .

 حلنابلة احلكم بناء على حالتني: وقعد ا

 احلالة األوىل : ما يبطل تعمده الصالة )تعمد تركه أو فعله(: 

 فسجود السهو ملا يبطل الصالة تعمده واجب . 

ي , أو فعله كزيادة ركوع أو كرتك التشهد األول , قول رب اغفر ل

 . ركعة

مل  لة أن النيب واألصل عند احلنابلة ومجهور العلماء وجوبه ملا ورد من األد

 يرتك سجدتي السهو , وأمره به , ومن تلك األحاديث : 

ركعتني من  حديث عبد اهلل بن حبينة أنه قال : : )صلى لنا رسول اهلل 

بعض الصلوات ثم قام فلم جيلس فقام الناس معه , فلما قضى صالته 

ونظرنا تسليمه كرب قبل التسليم فسجد سجدتني وهو جالس ثم سلم ( 

 فق عليه[]مت

ِإَذا َشكَّ  »: َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ رضي اهلل عنه َقاَل : َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

َأَحُدُكْم ِفي َصالِتِه َفَلْم َيْدِر َكْم َصلَّى : َثالًثا َأْم َأْرَبًعا ؛ َفْلَيْطَرِح الشَّكَّ َوْلَيْبِن 

َعَلى َما اْسَتْيَقَن , ُثمَّ َيْسُجْد َسْجَدَتْيِن َقْبَل َأْن ُيَسلَِّم , َفِإْن َكاَن َصلَّى َخْمًسا 

 .«ْن َكاَن َصلَّى ِإْتَماًما ألْرَبٍع َكاَنَتا َتْرِغيًما ِللشَّْيَطاِن َشَفْعَن َلُه َصالَتُه , َوِإ

فتبني بهذا أن سجود السهو واجب على من سها يف صالته بزيادة أو نقص أو  

شك يف األركان والواجبات . قال ابن تيمية بعد أن أورد األدلة من فعل النيب 

 : على وجوبهما , وهو قول وهذه دالئل بينة واضحة  »وأمره يف السجود

مجهور العلماء , وهو مذهب مالك و أمحد و أبي حنيفة , وليس مع من مل 

 ]جمموع الفتاوى[ «يوجبهما حجة تقارب ذلك 

وقال رمحه اهلل : " فعلى هذا كل مأمور به يف الصالة إذا تركه ساهيًا فإما 

 أن يعيده إذا ذكره وإما أن يسجد للسهو ال بد من أحدهما " .
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حلالة الثانية : ما ال يبطل الصالة تعمده كرتك السنن وزيادة قول مشروع ا

 :1يف غري موضعه

 * حمل سجود السهو قبل السالم أو بعده :

ذكر املؤلف : أن كونه قبل السالم أو بعده ندب لورود األحاديث بكل من 

 األمرين . وهذا مذهب احلنابلة ومجاهري أهل العلم وبعضهم نقل االتفاق على

أن من عليه سجود السهو جاز له أن يسجد قبل السالم أو بعده , وإمنا 

اخلالف يف األفضل . ونقل ابن عبد الرب االتفاق على صحة من فعل أحد 

 .  5األمرين 

 وأهم األقوال يف حمل السجود :

القول األول : أن األصل يف السجود أن يكون قبل السالم , إال ما جاءت 

. وهو املشهور عن اإلمام   3السنة بالسجود فيه بعد السالم ؛ فإنه يسجد بعده 

 أمحد . 

القول الثاني : إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السالم. وإذا كان عن 

حرى الصواب ؛ فإن غلب زيادة سجد بعد السالم . وإذا كان عن شك فإنه يت

على ظنه شيء عمل به وسجد بعد السالم , وإن مل يغلب على ظنه شيء بنى 

                                                           
بن سعدي : " وأما املسنون الذي مل خيطر له على بال , أو كان من عادته تركه فال حيل قال ا 1

 السجود لرتكه ألنه ال موجب هلذه الزيادة".
والرواية الثانية عند احلنابلة وهي اختيار ابن تيمية وابن عثيمني : أن اخلالف ليس يف األفضل ,  5

 كان بعد السالم فيجب بعد السالم .بل ما كان حمله قبل السالم فيجب كذلك , وما 

ذهب كثري من أتباع األئمة األربعة إىل أن النزاع إمنا هو يف  »قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل : 

االستحباب , وأنه لو سجد للجميع قبل السالم , أو بعده جاز .  والقول الثاني : أن ما شرعه قبل 

إال بعده . وعلى هذا يدل كالم أمحد وغريه من السالم جيب فعله قبله , وما شرعه بعده ال يفعل 

األئمة وهو الصحيح .. فهذا أمر فيه بالسالم ثم بالسجود , وذلك أمر فيه بالسجود قبل السالم , 

وكالهما أمر منه يقتضي اإلجياب ,ولكن من سجد قبل السالم مطلقًا , أو بعده مطلقًا متأواًل 

 . «سنة استأنف العمل فيما تبني له , وال إعادة عليه فال شيء عليه , وإن تبني له فيما بعد ال
وهو يف موضعني : ما إذا سلم عن نقص , وإذا شك وبنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السالم   3

 على املذهب .
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على اليقني وهو األقل , وسجد قبل السالم . وهو رواية عن اإلمام أمحد 

 واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن عثيمني . 

 وال تتعارِ .  وهذا أرجح األقوال وأقربها إىل الصواب وبه جتتمع األدلة      

فالنيب صلى اهلل عليه وسلم سجد قبل السالم جربًا للنقص حني ترك التشهد 

األول ؛ كما يف حديث عبد اهلل بن حبينة . وسجد بعد السالم حني زاد يف 

الصالة ركعة خامسة كما يف حديث عبد اهلل بن مسعود , وسجد بعد 

الظهر كما يف قصة ذي  السالم أيضًا حني زاد سالمًا بعد الثانية يف صالة

اليدين . وأمر بالسجود قبل السالم عند الشك يف عدد الركعات بعد البناء 

على اليقني كما يف حديث أبي سعيد , وحديث ابن عوف رضي اهلل عنهما 

وأمر بالسجود بعد السالم إذا شك ثم حترى وعمل مبا ترجح له بعد التحري . 

القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فهذا  »قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : 

فيه مجيع األحاديث , ال يرتك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح 

 .«فيما مل يرد فيه نص , وإحلاق ما ليس مبنصوص مبا يشبهه من املنصوص 

ومما يؤكده من املعنى قول ابن تيمية : " فإذا كان السجود لنقص كان 

ة به , وإن كان لزيادة كان بعد السالم قبل السالم ألنه جابر لتتم الصال

ألنه إرغام للشيطان لئال جيمع بني زيادتني يف الصالة , وكذلك إذا شك 

وحترى فإنه أمت صالته وإمنا السجدتان إرغام للشيطان فتكون بعده , 

وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صالته ثم أكملها وقد أمتها والسالم 

ذلك ترغيم للشيطان , وأما إذا شك ومل ينب له فيها زيادة , والسجود يف 

الراجح فيعمل هنا على اليقني فإما أن يكون صلى مخسًا أو أربعًا فإن كان 

صلى مخسًا فالسجدتان يشفعان له صالته ليكون كأنه صلى ستًا ال 

 مخسًا " .

 حكم التشهد بعد سجود السهو : 

يسلم , فال يتشهد بعده إن كان السجود قبل السالم : أتى به بعد التشهد و

 إمجاعًا.
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وإن أتى به بعد السالم فهل يتشهد ؟ املذهب : يأتي بالتشهد األخري وجوبًا ثم 

يسلم . لزيادة يف حديث عمران )ثم تشهد( القول الثاني : يسلم وال يتشهد . 

وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية . لعدم وروده يف األحاديث الصحيحة . 

 1تشهد( يف حديث عمران بن حصني حكم أهل احلديثولفظة : )ثم 

  .بشذوذها

                                                           
 كالبيهقي وابن حجر وابن املنذر واأللباني . 1
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 أحكام صالة التطوع

 * مقدمات في صالة التطوع :

 تعريف التطوع : -

 أفضل التطوعات : -

 املذهب : اجلهاد ثم النفقة فيه ثم تعلم العلم الشرعي وتعليمه ثم الصالة . 

األقرب : ليس هناك قاعدة عامة يف التفضـيل , وإمنـا التفضـيل حبسـب حـال      

 الشــخص والــزمن فقــد يكــون كــل واحــد أفضــل يف حــال كفعــل الــنيب      

 وصحابته حبسب احلاجة واملصلحة . 

فباعتبار الفاعل: فمن كـان قويـًا شـجاعًا ولـيس بـذاك الـذكي فاألفضـل لـه         

 اجلهاد .

 فاألفضل له العلم . ومن كان ذكيًا حافظًا قوي احلجة

وباعتبــار الــزمن : فــإذا كنــا يف زمــن تفشــى فيــه اجلهــل والبــدع , وكثــر مــن  

يفيت بال علم فالعلم أفضل من اجلهاد , وإن كنـا يف زمـن كثـر فيـه العلمـاء      

 . (1)واحتاجت الثغور إىل جماهدين فاألفضل اجلهاد 

                                                           
 إىل اهلل من فروِ الكفايات.واجلهاد والعلم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة  (1)

وأول ما يبدأ به اإلنسان .تكميل القدر الواجب من كل أمر , وينظر إىل ما يرغبه ومييل إليه 

ويقدر على اإلجادة فيه قال أمحد : "انظر إىل ما هو أصلح لقلبك فافعله" , وما حتتاجه األمة يف 

 هذا الزمن فيتخصص فيه ويربز وينفع من خالله .
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ــم وشــغل الوقــت بــه مــن أفضــل األعمــال كمــا يف احلــ      ديث : وال شــك أن العل

)وفضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سـائر الكواكـب (   

 وملا فيه من النفع املتعدي .

ــل : أي شــيء           ــه" قي ــن صــحت نيت ــه شــيء مل ــم ال يعدل ــام أمحــد : "العل قــال اإلم

 .(1)يصحح نيته ؟ قال : ينوي يتواضع فيه وينفي عنه اجلهل 

 احلكمة من صالة التطوع : -

تكميل الفرائض : عن متيم الداري مرفوعـًا : )أول مـا حياسـب     -1

به العبد يوم القيامة صالته , فإن كان أمتها كتبت له تامة , وإن مل 

يكن أمتها قال اهلل عز وجل ملالئكته : انظروا هل جتدون لعبدي من 

تطوع فتكملون بها فريضته , ثم الزكاة كذلك , ثم تؤخذ األعمـال  

 .  (2)على حسب ذلك( 

حمبــة اهلل وحفظــه لــك . )وال يــزال عبــدي يتقــرب إلــي بالنوافــل      -5

 حتى أحبه ..( .

                                                           
زن بني هذه األمور ويكمل ما يستطيعه منها وخصوصًا العبادة احملضة من التطوع بالصالة ثم يوا(1)

: )واعلموا أن خري أعمالكم الصالة( وهي الزاد واملثبت له  والذكر وقراءة القرآن وغريها قال 

ف يف كل طرق اخلري  , وممن فصل يف هذه املسألة ابن القيم رمحه اهلل يف املدارج , وذكر اختال

الناس يف أفضل األعمال , ثم قال : أفضلهم أهل التعبد املطلق وهو من حيرص على فعل ما يرضى 

الرب يف ذلك الوقت مبا هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. وأينما وجدت مرضاة الرب حلت ركائبه 

 فيه , ومن األمثلة: عند مساع األذان أفضل شيء إجابة املؤذن , وعند نزول الضيف فأفضل شيء

إكرامه , ويف ساعة اجلمعة أفضل شيء الدعاء , وعند حضور جملس علم أفضل شيء إحضار 

 القلب للدرس , وهكذا. وانظر للفائدة :مدارج السالكني.
 ] أبو داود وابن ماجه وصححه األلباني يف صحيح اجلامع [  (5)



 
 

 مدونة فقه الصالة  143
 

رفعــة الـــدرجات وحـــط اخلطايـــا : عــن ثوبـــان مرفوعـــًا : )عليـــك    -3

بكثرة السجود هلل فإنك ال تسجد هلل سـجدة إال رفعـك اهلل بهـا درجـة     

 وحط بها عنك خطيئة ( ]مسلم[.

ي قــال : كنــت . عــن ربيعــة بــن كعــب األســلم  مرافقــة الــنيب  -7

فأتيته بوضوئه وحاجتـه فقـال لـي : سـل فقلـت :       أبيت مع رسول اهلل 

ــال :         ــت : هــو ذاك ق ــك قل ــال : أو غــري ذل ــة ق ــك يف اجلن أســألك مرافقت

 )فأعين على نفسك بكثرة السجود(]مسلم[.

جممــع أنــواع مــن العبــادات : ومنهــا أعمــال القلــوب كــاإلخالص    -8

والذل واخلضوع , والقـراءة , والركـوع والسـجود , والـدعاء ومناجـاة      

 اهلل وذكره . 

 يقسم باعتبارات , فباعتبار اإلطالق والتقييد :أقسام التطوع :  -

 التطوع املطلق : وهو الذي مل يأت الشارع فيه حبد . (1

ــه املشــروعي   ــة الســنن     فاألصــل في ــه مداوم ــداوم علي ــي أال ي ة , وينبغ

 الراتبة , أو يلتزمه يف مكان أو وقت أو حال بال دليل . 

 التطوع املقيد : وهو ما جاء له حد يف الشرع . (5

 كسنة الفجر فلها وقت وعدد , وصالة الكسوف هلا صفة معينة .

 وباعتبار مشروعية اجلماعة :

اء والرتاويــح والــوتر بعــد  مــا تشــرع لــه اجلماعــة : الكســوف واالستســق  (1

 الرتاويح .

 ما ال تشرع له اجلماعة : وهو األصل يف صالة التطوع .   (5
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 أحكام صالة الوتر :

 من األدلة على أنه سنة مؤكدة:حكم الوتر :  -

حديث عبد اهلل بن عمر مرفوعًا:)اجعلوا آخـر صـالتكم بالليـل     -1

 (1)وترًا( 

: )الوتر حق  حديث أبي أيوب األنصاري قال : قال رسول اهلل  -5

 . (2)على كل مسلم(

:  حديث عبد اهلل بن عمرو بـن العـاص قـال : قـال رسـول اهلل       -3

 (3))إن اهلل زادكم صالة فحافظوا عليها , وهي الوتر( 

فمجمـوع النصـوص تـدل علـى تأكيـد سـنة الـوتر وعـدم وجوبـه , ويؤكـد           

تر لـيس حبـتم كهيئـة املكتوبـة , ولكنـه سـنة سـنها        ذلك قول علي: " الـو 

يصليها على الراحلـة حيثمـا توجهـت بـه      وكون النيب     "(4)رسول اهلل 

 راحلته .

 وقت الوتر : -

يدل عليه : حديث أبي بصرة مرفوعًا : )إن اهلل زادكـم صـالة وهـي الـوتر     

الفجـر(   وورد )إىل طلـوع  (5)فصلوها ما بني صالة العشاء إىل صالة الفجـر(  

                                                           
 متفق عليه .  (1)
 أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صحيح .  (5)
 . 5/189أخرجه أمحد , وصححه يف اإلرواء   (3)
 أخرجه النسائي , وصححه األلباني.  (7)
 175أخرجه أمحد , وصححه يف السلسلة الصحيحة   (8)
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مــن أول الليــل  . ولقــول عائشــة : )مــن كــل الليــل قــد أوتــر رســول اهلل    (1)

 وأوسطه وآخره ثم انتهى وتره إىل السحر( ]متفق عليه[ .

 أفضل وقت الوتر : -

: كما يف حديث جابر مرفوعًا :  ويدل على أن أفضله آخر الليل : قوله 

طمـع أن يقـوم آخـره    )من خاف أال يقـوم مـن آخـر الليـل فليـوتر أولـه , ومـن        

فليوتر آخر الليل , فإن صالة آخر الليل مشهودة , وذلك أفضـل( ]مسـلم[ .   

 .وما ورد أنه وقت النزول اإلهلي , ولفعله 

 * عدد ركعات الوتر :

 أقل الوتر : -

أكثر الوتر : األفضل : إحدى عشـرة ركعـة , ويـدل عليـه مـا رواه أبـو        -

يف  ف كانـت صـالته   سلمة بن عبد الـرمحن أنـه سـأل عائشـة : كيـ     

يزيـد يف رمضـان وال يف غـريه     رمضان ؟ فقالت : ما كان رسول اهلل 

على إحدى عشرة ركعة : يصلي أربعًا فال تسل عن حسنهن وطوهلن , 

ثم يصلي أربعًا فال تسل عن حسنهن وطوهلن , ثم يصـلي ثالثـًا . ]متفـق    

 عليه[

صــلى ثــالث عشــرة ركعــة , وفســرتها بعــض    وقــد ورد عــن عائشــة أنــه  

الروايات بأنها ركعيت الفجر, أو ركعتني خفيفتني يفتتح بهمـا قيـام الليـل ,    

أو ركعــتني يركعهمــا بعــد الــوتر . وحيمــل إذا مل يقيــد يف الروايــة علــى تنــوع    

 الوتر وأنه يصلى ثالث عشرة ركعة كما ذكر ابن القيم .

 والوتر ؟ ولكن هل يوقت عدد ألكثر صالة الليل

                                                           
 يف حديث خارجة . أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه ,  وصححه األلباني.  (1)
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مجــاهري العلمــاء علــى أن مــن صــلى أي عــدد صــحت صــالته وقــد أحســن . ومل 

خيالف إال نفرًا قلياًل منهم األلبـاني فقـالوا ببدعيـة الزيـادة علـى إحـدى عشـرة        

 ركعة حلديث عائشة .

واألقرب : أنه ال يتوقت بعدد , بل خيتلف باختالف املصـلي حبسـب حالـه ومـا     

 هو اختيار ابن تيمية .هو أنشط له يف العبادة . و

 وجياب عن استدالهلم مبا نقلته عائشة :

 أنها نقلت الفعل , وقد حكمت مبا رأت وما علمت . -1

فبــان أن العــدد غــري  ( بدعــة لبينــه الــنيب 11لــو كانــت الزيــادة علــى ) -5

 مقصود .

حديث ابن عمر : )صالة الليل مثنى مثنى , فإذا خشيت الصـبح فـأوتر    -3

 بركعة( .

 الوتر :صفة صالة  -

 أما الوتر خبمس أو سبع أو تسع فللمصلي أن يصليها على صفتني :

أن يصلي ركعتني ركعتني ثم ركعة .حلديث ابن عمر :)صالة  -1

 الليل مثنى مثنى (

 أن يسردها وال يسلم إال يف آخرها . -5

فأما اخلمس : فال جيلس إال يف آخرها , وأما يف السبع فيجلس يف السادسـة  

 وال يسلم .  

 يف التسع فيجلس يف الثامنة وال يسلم .وأما 

 أدنى الكمال يف الوتر : -
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ــى       ثــالث ركعــات )ومــن أحــب أن يــوتر بــثالث فليفعــل ( , ولــه أن يصــليها عل

 صفتني :

 أن يصليها ركعتني ثم يسلم ثم يصلي ركعة . -1

يفصـل بـني    حلديث )مثنى مثنى( وحلديث ابن عمر : )كان رسـول اهلل  

 . (1)ناه ( الشفع والوتر بتسليم يسمع

 أن يصليها ثالث ركعات متصلة ال يقعد إال يف آخرها . -5

يقرأ يف الوتر بسـبح ..,   حلديث أبي بن كعب وفيه : )كان رسول اهلل 

 .  (2)وال يسلم إال يف آخرهن( 

ومــا ســبق يعمــل بــه علــى قاعــدة : التنويــع يف العبــادات وهــي أن مــا ورد مــن  

األوجـه , فيـأتي بكـل صـفة      العبادات على أكثـر مـن وجـه فتشـرع مجيـع     

 منها أحيانًا , ولللتنويع ِحَكم, منها:

 متابعة السنة وإحياؤها. -1

 أدعى للخشوع وعدم انقالب العبادة إىل عادة . -5

التخفيـف , مثــل مــا لــو كـان املصــلي يف ليلــة غــري نشــيط    -3

 فيصلي ركعة أو ثالثًا . 

 : (3)ما يستحب قراءته يف الوتر -

                                                           
 ابن حجر.أخرجه أمحد , وصححه ابن حبان وأمحد شاكر وقوى إسناده   (1)
أخرجه النسائي وصححه األلباني . وال جيلس على هذه الصفة بعد الثانية حلديث : )ال توتروا  (5)

 بثالث تشبهوا بصالة املغرب ( 

 ] أخرجه احلاكم وصححه األلباني [.
ويف حديث عائشة زيادة املعوذتني مع اإلخالص أخرجها أبو داود والرتمذي وحسنها الرتمذي  (3)

 واأللباني[ فيفعلها أحيانًا .وابن حجر 
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 : (1)* مسائل يف القنوت يف الوتر

 حكم القنوت يف الوتر : -

مشروع واإلتيان به سنة . كما يف حديث أبي بـن كعـب . ويف تعلـيم الـنيب     

 . احلسن بن علي دعاء يدعو به يف الوتر 

واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه يقنت أحيانًا ويرتكه أحيانـًا ألن أكثـر   

 .  وته الذين وصفوا صالته بالليل مل يذكروا القنوت , وقد ثبت قن

 حمل القنوت يف الوتر : -

 يف الثالثة )يف الركعة األخرية من الوتر( وهو خمري فيه :

بعد الركوع : ثبت من فعل أبي ملـا أم بالنـاس يف صـالة الرتاويـح      -1

 .   (2)يف عهد عمر

كـان   قبل الركوع : كما يف حديث أبي بن كعب أن النيب  -5

 .   (3)يوتر فيقنت قبل الركوع 

ة أن األكثــر القنــوت قبــل الركــوع , وثبــت عنــه أحيانــًا   ويتضــح مــن األدلــ 

ــة : "وأمــا فقهــاء احلــديث كأمحــد       القنــوت بعــد الركــوع . قــال ابــن تيمي

 وغريه فيجوزون كال األمرين جمليء السنة الصحيحة بهما "

 صفة القنوت واآلداب املشروعة فيه :  -

                                                           
يقول ابن القيم : "فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح  (1)

 واملراد هنا : الدعاء .(1)واخلشوع "
 ]ابن خزمية وصححها األلباني[   (5)
ابن املنذر , ]النسائي وابن ماجه وهو خمتلف يف صحته ضعفه اإلمام أمحد وابن خزمية و (3)

[ , ويشهد للقنوت قبل الركوع رواية حلديث احلسن : )علمين  751وصححه األلباني يف اإلرواء 

 رسول اهلل أن أقول إذا فرغت من قراءتي يف الوتر( ]ابن مندة يف التوحيد وأثبتها األلباني يف اإلرواء[



 
 

 مدونة فقه الصالة  149
 

 . (1)رفع اليدين إىل الصدر وبسطهما وبطونهما حنو السماء (1

يف قنوت  فأما رفعهما فثابت , وهو من قبيل املتواتر املعنوي وثبت رفعه 

 النوازل .

 وصح عن عمر , وأبي بن كعب .

قال ابن عثيمني : " وال يرفعهما كـثريًا ألن هـذا الـدعاء لـيس دعـاء ابتهـال       

يبــالغ فيــه اإلنســان بــالرفع بــل دعــاء رغبــة , وظــاهر كــالم أهــل العلــم أنــه  

بعضهما إىل بعض كحال املستجدي الذي يطلب من غـريه أن  يضم اليدين 

يعطيه شيئًا , وأما التفريج واملباعدة بينهما فال أعلم له أصاًل ال يف السـنة  

 وال يف كالم العلماء " .

 اجلهر بالدعاء : فأما اإلمام باالتفاق , وأما املنفرد فهو خمري .  (5

 اإلتيان مبا ورد من الدعاء .  (3

 به : ما ورد ومنه : ومن خري ما يدعو

 . (2)دعاء احلسن : )اللهم اهدني فيمن هديت ( -1

كان يقول يف آخر وتـره : )اللـهم إنـي     حديث علي : أن رسول اهلل   -5

 .   (3)أعوذ برضاك..( 

                                                           
البسط وجعل بطونهما حنو فأما إىل الصدر فلفعل عمر كما أخرجه البيهقي وصححه . وأما   (1)

السماء , فقد ورد يف حديث ابن عباس : )إذا دعوت اهلل فادع ببطون كفيك وال تدع بظهورهما ( 

 ]أبو داود وابن ماجه وهو ضعيف[ .
صححه ابن خزمية والنووي وأمحد شاكر واأللباني يف اإلرواء . وأما زيادة )وصلى اهلل على  (5)

 د قال عنها ابن حجر : سندها ضعيف كما يف التلخيص احلبري .النيب حممد( يف دعاء احلسن فق
 [ .737صحيح كما يف اإلرواء ] (3)



 
 

 مدونة فقه الصالة  151
 

دعاء عمر : )اللهم إيـاك نعبـد , ولـك نصـلي ونسـجد , وإليـك نسـعى         -3

ذابك وحنفد , ونرجـو ركمتـك ربنـا , و ـاف عـذابك اجلـد , إن عـ       

 .(1)ملن عاديت ملحق( 

ــانوا يلعنـــون الكفـــرة يف     -7 أثـــر عبـــد الـــرمحن بـــن عبـــد القـــاري : وكـ

النصف : اللـهم قاتـل الكفـرة الـذين يصـدون عـن سـبيلك ويكـذبون         

رسلك وال يؤمنون بوعـدك , وخـالف بـني كلمـتهم , وألـق يف قلـوبهم       

ــدعو         ــال: ويـ ــق . قـ ــه احلـ ــذابك إلـ ــزك وعـ ــيهم رجـ ــق علـ ــب , وألـ الرعـ

 .(2)مبا استطاع من خري , ثم يستغفر للمؤمننيللمسلمني 

 * ضوابط يف دعاء قنوت الوتر : 

 احلرص على أدعية الكتاب والسنة وجوامع الدعاء .-1

عــدم اإلطالــة يف دعــاء القنــوت لعــدم نقــل اإلطالــة , وعــدم نقــل  -5

 كثري من األدعية مما يدل على عدم التطويل .

الغــــة يف الصــــياح عــــدم التكلــــف يف الســــجع والتمطــــيط واملب -3

 .(3)واالشتغال بتحرير النغم 

ــاح ,    -7 ــدعاء بصــــدق وإحلــ ــه الــ ــدعاء : ومنــ ــار آداب الــ استحضــ

ــى      ــاء عل والتضــرع والتخشــع , التوســل باألمســاء والصــفات والثن

 اهلل. 

 ومما يشرع يف قنوت الوتر :

                                                           
 أخرجه البيهقي , وصححه يف اإلرواء . (1)
 ]ابن خزمية وصححها األلباني [ (5)
: " تنبيه : قال الكمال بن اهلمام : ما تعارفه الناس يف هذه  1/599قال املناوي يف فيض القدير  (3)

زمان من التمطيط واملبالغة يف الصياح واالشتغال بتحرير النغم إظهارًا للصناعة النغمية ال إقامة األ

 للعبودية فإنه ال يقتضي اإلجابة بل هو من مقتضيات الرد "
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يف آخر الدعاء . وقد ثبت هذا من فعل الصحابة ,  (الصالة على النيب 7

وذكــره عــروة بــن الــزبري فقــال : " إن األئمــة الــذين كــانوا يصــلون بالنــاس 

 .    "(1)قيام رمضان على عهد عمر كانوا يصلون على النيب 

 مسألة: هل يشرع مسح الوجه باليدين إذا فرغ من دعائه . 

إذا رفع يديـه   )كان رسول اهلل ذهب املؤلف إىل أنه يشرع, لقول عمر : 

وهو ضعيف . فعلـى هـذا لـيس مـن آداب الـدعاء مسـح الوجـه باليـدين          (2)..( 

لعــدم ثبوتــه .  قــال البيهقــي يف الســنن : " فأمــا مســح الوجــه باليــدين عنــد     

الفراغ من الـدعاء فلسـت أحفظـه عـن أحـد مـن السـلف يف دعـاء القنـوت ,          

ــدعاء خا     ــهم يف الـ ــن بعضـ ــروى عـ ــان يـ ــه   وإن كـ ــاألوىل أال يفعلـ ــا , فـ رجهـ

 ويقتصر على رفع اليدين دون مسحهما ".

( عدم ختصيص اإلمام نفسـه بالـدعاء دون املـأمومني . ملـا ورد يف حـديث      1

( ه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خـانهم ثوبان : )ال يؤم عبد قومًا فيخص نفس

(3)   . 

 ما يفعله املأموم : -

. وورد يف قنـوت النـوازل : )ويـؤمن     التأمني على دعاء اإلمام فيما يؤمن فيـه 

 من خلفه(.

                                                           
 ]ابن خزمية وإسناده جيد[.  (1)
عف ]الرتمذي واحلاكم . وفيه حنظلة بن أبي سفيان اجلمحي وهو ضعيف ال حيتج به , وض (5)

احلديث العراقي والنووي وابن اجلوزي وقال حييى بن معني وأبو زرعة : منكر , وله شاهد من 

حديث ابن السائب . أخرجه أبو داود وأمحدوفيه ابن هليعة وهو ضعيف فال يتقوى به [ . وسئل عنه 

 اإلمام مالك فأنكره وقال : ما علمت .
 أخرجه أصحاب السنن .  (3)



 
 

 مدونة فقه الصالة  152
 

 * حكم القنوت يف غري الوتر :

 القنوت يف الفجر لغري النازلة )مسألة خالفية(: -

 اختلف أهل العلم يف مشروعية القنوت يف الفجر لغري النازلة على قولني :

 القول األول : ال يشرع . وهو قول احلنفية واحلنابلة . 

 مشروع وسنة . وهو قول الشافعية واملالكية .القول الثاني : أنه 

 واستدل أصحاب القول األول : 

ــنيب   -1 ــه يف     بعــدم النقــل عــن ال وال عــن صــحابته , ومــا ورد مــن قنوت

صــالة الفجــر وغريهــا إمنــا هــو يف النــوازل : قنــت شــهرًا يــدعو علــى رعــل      

 وذكوان .., وقنت يدعو للمستضعفني من املسلمني مبكة .

مالك األشجعي قال : قلت ألبي )طارق بن أشيم (: يا أبت  ما روى أبو -5

وأبـي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي أكـانوا        إنك صليت خلـف رسـول اهلل   

 .  (1)يقنتون يف الفجر ؟ قال : أي بين , حمدث 

وأما ما ذكره املؤلف مـن أثـر ابـن عبـاس , فقـد أخرجـه الـدارقطين وهـو         

 ضعيف .

 واستدل أصحاب القول الثاني :

َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْسـَطى َوُقوُمـوا    قوله تعاىل :  -1

 . ِللَِّه َقاِنِتنَي

 وجهه : أن الوسطى الفجر والقنوت فيها .

                                                           
 وصححه الرتمذي .أخرجه أهل السنن  (1)
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 يناقش : ثبت بالنصوص الصحيحة أن الصالة الوسطى صالة العصر ,

 وأن القنوت املداومة على الطاعة وهذا يكون يف القيام والسجود .

 .   (1)مل يزل يقنت حتى فارق الدنيا  حديث انس : أن النيب   -5

علـى رعـل وذكـوان : ) ثـم تركـه ( أي       وأجابوا عن قول أنس يف دعائه 

 ترك الدعاء على تلك القبائل ومل يرتك نفس القنوت .

ويناقش : بعدم ثبوت األثر , ومبا ورد من خالفه فعن أنس قال : أن الـنيب   

  (2)إذا دعا لقوم أو دعا على قوم كان ال يقنت إال  . 

قنـت لسـبب نـزل     الراجح : القول األول وهو عدم املشروعية , وأن النيب 

 به ثم تركه عند عدم ذلك السبب .

يقنـت دائمـًا ويـدعو     ويقوي هذا : ما قاله ابن تيمية : "أنه لو كان النيب 

مـن األمـور    بدعاء راتب لكان املسلمون ينقلون هذا عـن نبـيهم , فـإن هـذا    

 اليت تتوفر اهلمم والدواعي على نقلها ."  

 من ائتم بقانت :  -

تابع اإلمام وأمن . حلديث : )إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فـال ختتلفـوا عليـه(     

. 

                                                           
]أمحد واحلاكم وضعفه ابن حجر[ واستدلوا كذلك مبا ورد عند احلاكم عن أبي هريرة :  (1)

إذا رفع رأسه من الركوع من صالة الصبح يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء :  كان رسول اهلل 

 اللهم اهدني  . ففيه عبد اهلل بن سعيد املقربي وال تقوم به حجة .

يعلمنا دعاء ندعو به يف القنوت  عند البيهقي عن ابن عباس : كان رسول اهلل وكذلك ما ورد 

 من صالة الصبح . وضعفه ابن حجر .
 ]ابن خزمية وصححه[. (5)
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ــإن أصــابوا فلكــم وهلــم , وإن أخطــأوا       ويف الصــحيح : ) يصــلون لكــم ف

 فلكم وعليهم(

فيـه االجتهـاد يتبعـه املـأموم      قال شيخ اإلسالم : "وإذا فعـل اإلمـام مـا يسـوغ    

 فيه , وإن كان هو ال يراه مثل القنوت يف الفجر " .

وقال ابن تيمية : " إذا اقتدى املأموم مبن يقنت يف الفجر أو الوتر قنت معـه  

ســواء قنــت قبــل الركــوع أو بعــده وإن كــان ال يقنــت مل يقنــت معــه , ولــو   

ال يســتحبونه فرتكــه ألجــل  كـان اإلمــام يــرى اســتحباب شـيء واملــأمومون  

 . (1)االتفاق واالئتالف كان قد أحسن" 

 (2)قنوت النوازل 

ــا املســلمني يف كــل مكــان      الواجــب الشــرعي   ــا  –حنــو مــا يصــيب إخوانن وم

نصـرة إخواننـا املسـلمني    هـو  :  -أكثر جراحهم ! وما أضعفنا يف نصـرتهم !  

يمهم مــا جيــب علــى عــدوهم الكــافر , ورفــع الظلــم عــنهم , وإغــاثتهم , وتعلــ 

( ,  علـيهم يف ديـنهم , والـدعاء هلـم ؛ وممـا يشـرع مـن الـدعاء ) قنـوت النــوازل         

 ودونك بعض أحكامه :

                                                           
وقال ابن تيمية : " لو كان رجل يرى اجلهر بالبسملة فأم قومًا ال يستحبونه أو بالعكس   (1)

إىل تأليف القلوب برتك هذه املستحبات ؛ ألن فوافقهم فقد أحسن .. , ويستحب للرجل أن يقصد 

 مصلحة التأليف يف الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا " .

وهذا يف اإلمامة العارضة , وإال لو كان إمامًا راتبًا فعليه أن يعلمهم السنة ويبينها هلم حبكمة 

 وتدرج حتى يعقلوها . 
يف قنوت النوازل للشيخ الدكتور يوسف األمحد لالستزادة يف هذه املسألة : ارجع لبحث متميز   (5)

 . موقع صيد الفوائد .
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أواًل : يشرع القنـوت يف النـوازل يف الصـلوات اخلمـس كلـها . وقـد ثبـت يف        

 ذلك نصوص كثرية منها : 

: " َأنَّ النَِّبــيَّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم َقَنــَت َشــْهًرا   َعــْن َأَنــِس ْبــِن َماِلــٍك  .1

 .وَلُه " متفق عليه واللفظ ملسلمَيْلَعُن ِرْعاًل َوَذْكَواَن َوُعَصيََّة َعَصُوا اللََّه َوَرُس

َدُه َكـاَن ِإَذا َقـاَل َسـِمَع اللَّـُه ِلَمـْن َحمِـ       : " َأنَّ النَِّبيَّ  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة  .5

ِفي الرَّْكَعِة اْلآِخَرِة ِمْن َصـَلاِة اْلِعَشـاِء َقَنـَت اللَُّهـمَّ َأْنـِج َعيَّـاَش ْبـَن َأِبـي َرِبيَعـَة          

اللَُّهمَّ َأْنِج اْلَوِليَد ْبَن اْلَوِليِد اللَُّهمَّ َأْنِج َسَلَمَة ْبَن ِهَشاٍم اللَُّهمَّ َأْنِج اْلُمْسَتْضَعِفنَي 

ــْيِهْم ِســِننَي    ِمــَن اْلُمــْؤِمِننَي ال لَُّهــمَّ اْشــُدْد َوْطَأَتــَك َعَلــى ُمَضــَر اللَُّهــمَّ اْجَعْلَهــا َعَل

 َكِسِني ُيوُسَف " . أخرجه البخاري .

َقاَل : " َقَنَت َرُسوُل اللَِّه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم َشـْهًرا       َعِن اْبِن َعبَّاٍس  .3

اْلَمْغـِرِب َواْلِعَشـاِء َوَصـَلاِة الصُّـْبِح ِفـي ُدُبـِر ُكـلِّ        ُمَتَتاِبًعا ِفي الظُّْهِر َواْلَعْصـِر وَ 

َصَلاٍة ِإَذا َقاَل َسِمَع اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه ِمَن الرَّْكَعِة اْلآِخَرِة َيْدُعو َعَلى َأْحَياٍء ِمْن 

 .(1) َبِني ُسَلْيٍم َعَلى ِرْعٍل َوَذْكَواَن َوُعَصيََّة َوُيَؤمُِّن َمْن َخْلَفُه "

القنـوت يف النـوازل خاصـة , وتْرَكـه عنـد       ال ابن القيم : " وكان هديه  ق

 ويكون .(2)عدمها , ومل يكن خيصه بالفجر , بل كان أكثر قنوته فيها " 

, وجيهـر  قنوت النوازل يف الركعة األخرية , وحمله بعـد الرفـع مـن الركـوع     

 يقنت املأموم.اإلمام يف قنوته , ويؤمن خلفه , وإن مل يقنت اإلمام فال 

 ثانيًا : املشروع أن يكون القنوت يسريًا . فيبتعد عن اإلطالة حلديث َأَنـٍس  

ملا سئل : َهْل َقَنَت َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َصـَلاِة الصُّـْبِح ؟ َقـاَل : "    

حاديـث السـابقة أن   مـن األ  َنَعْم َبْعَد الرُُّكوِع َيِسرًيا " أخرجه مسلم . وقد ظهـر 

                                                           
األلباني )انظر ابن حجر ووحسنه , ( 3/755)اجملموع ,وصححه النوويأخرجه أمحد وأبو داود (1)

 (1773صحيح سنن أبي داود ح
 ( 1/503) زاد املعاد  (5)
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االقتصــار يف الــدعاء علــى النازلــة.  ويســن كــان ُجمــاًل قليلــة .  قنــوت الــنيب 

قنوت النوازل ليس له صـيغة معينـة , وإمنـا    و .فال يزيد يف قنوته أدعية أخرى 

 أما الـدعاء الـذي علمـه الـنيب     ويدعو يف كل نازلة مبا يناسب تلك النازلة. 

هـديت .. اخل " فإمنـا هـو يف قنـوت الـوتر , ومل      للحسـن : " اللـهم اهـدنا فـيمن     

يف قنوت النوازل . قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :  يثبت عن النيب 

.  (1)" فالســنة أن يقنــت عنــد النازلــة ويــدعو فيهــا مبــا يناســب القــوم احملــاربني "  

لـك  وقال أيضًا : " وينبغي للقانت أن يدعو عند كـل نازلـة بالـدعاء املناسـب لت    

النازلة . وإذا مسى من يدعو هلم من املؤمنني ومن يدعو عليهم مـن الكـافرين   

 .(2) احملاربني كان ذلك حسنًا "

: القنــوت مشــروع عنــد وجــود ســببه ) وهــو النازلــة باملســلمني ( فــإذا زال   ثالثــًا 

شهرًا فليس مقصودًا منه التحديـد ؛   السبب ترك القنوت . أما قنوت النيب 

 .ترك القنوت ملا زال سببه بقدوم من قنت هلم  ألن النيب 

: إن قنـوت  -ومـنهم صـاحب الـروِ البهـوتي      -ًا : قـال بعـض الفقهـاء    رابعـ 

النوازل إمنا يفعله إمام املسلمني , أمـا عامـة املسـلمني فـال . وهـذا القـول فيـه        

 نظر ؛ ألمور : 

 إذا دل العمـوم جلميـع املسـلمني , إال    األول : أن األصل يف أفعـال الـنيب    

الـــدليل الصـــريح علـــى التخصـــيص . ومل يثبـــت يف ذلـــك دليـــل , فنبقـــى علـــى 

 حديث مالـك بـن احلـويرث     , ويف األصل وهو مشروعيته جلميع املسلمني 

                                                           
 ( 51/188)جمموع الفتاوى  (1)
 ( 55/501) جمموع الفتاوى  (5)
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مرفوعــًا : " صــلوا كمــا رأيتمــوني أصــلي " أخرجــه البخــاري . فهــذا احلــديث  

 .  يف الصالة أنها لعموم املسلمني صريح يف أن أفعال النيب 

قنـت وهـو لـيس بإمـام للمسـلمني , كمـا ثبـت يف         : أن أبا هريـرة   نيالثا

َقاَل : " ألَقرَِّبنَّ َصَلاَة النَِّبيِّ َصلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم     الصحيحني أن َأبا ُهَرْيَرَة 

َفَكاَن َأُبو ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْقُنُت ِفـي الرَّْكَعـِة اآلِخـَرِة ِمـْن َصـالِة الظُّْهـِر       

ــُه لِ      ــِمَع اللَّ ــوُل َس ــا َيُق ــَد َم ــْبِح َبْع ــاِء َوَصــالِة الصُّ ــْدُعو  َوَصــالِة اْلِعَش ــَدُه َفَي ــْن َحِم َم

 ِلْلُمْؤِمِننَي َوَيْلَعُن اْلُكفَّاَر " . 

 صالة الرتاويح

 حكم الرتاويح : -

كما يف حديث عائشة املتفـق عليـه. والتفـاق     سنة مؤكدة . سنها النيب 

الصحابة على فعلها مجاعة جبمع عمر . فعن عبد الرمحن بن عبد القـاري  

ب ليلة يف رمضان إىل املسـجد , فـإذا   أنه قال : )خرجت مع عمر بن اخلطا

الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجـل فيصـلي بصـالته    

الــرهط فقــال عمــر : إنــي أرى لــو مجعــت هــؤالء علــى قــارئ واحــد لكــان     

أمثل, ثم عزم فجمعهم علـى أبـي بـن كعـب , ثـم خرجـت معـه ليلـة أخـرى          

( ]أخرجــه  (1)دعــة هــذه والنــاس يصــلون بصــالة قــارئهم قــال عمــر : نعــم الب   

 البخاري[

                                                           
يعين البدعة اللغوية , ألن اجتماع الناس على إمام واحد يف صالة الليل يف رمضان مل يكن يف  (1)

 زمن أبي بكر وال يف أول زمن عمر فسماه عمر بدعة , وإن مل يكن بدعة شرعية ألن الرسول 

ِ . فانتفى املعار ثبت عنه أنه صلى بالناس مجاعة صالة الرتاويح , وخوف االفرتاِ زال مبوته 
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عــدد ركعــات الرتاويــح : مــن صــالها علــى أي عــدد فقــد أحســن كمــا   -

نص اإلمام أمحد وابن تيمية لعدم التوقيف فيكـون تكـثري الركعـات    

 وتطويله حبسب طول القيام وقصره ..

 األدلة : املؤلف عشرين ركعة مع الوتر, وذكروا منذكر 

 .  (1). واحلديث ضعيف حديث ابن عباس يف فعل النيب  -1

ما روى السائب بن يزيـد قـال : )كـانوا يقومـون علـى عهـد عمـر         -5

 .(2)بن اخلطاب يف شهر رمضان بعشرين ركعة (

إحـدى عشـرة ركعـة كمـا يف حـديث عائشـة :        والثابـت مـن فعـل الـنيب     

ال يزيد يف رمضان وال يف غريه علـى إحـدى عشـرة ركعـة(      )كان النيب 

 ]متفق عليه[

أن عمر أمر متيمًا الداري وأبي بن كعب أن يقومـا بالنـاس بإحـدى    وثبت : 

 .  (3)عشرة 

: "والصواب أن ذلك مجيعه حسن , وأنه ال يتوقـت   53/113قال ابن تيمية 

 مل يوقت فيها عددًا "  يف قيام رمضان عدد , فإن النيب 

                                                                                                                                                                      

]اقتضاء الصراط املستقيم [ ومن اخلطأ ما يعرب به بعض الناس عن بعض األمور احملدثة فيقولون : 

 هي بدعة حسنة . فإن كل بدعة ضاللة. 
]ابن أبي شيبة والطرباني والبيهقي واحلديث ضعيف جدًا ألن مداره على أبي شيبة إبراهيم بن  (1)

ف احلديث البيهقي واخلطيب واهليثمي والزيلعي عثمان العبسي ونسبه شعبة إىل الكذب , وضع

 وابن حجر [
 ]عبد الرزاق واملروزي وإسناده صحيح[ (5)
 ]رواه مالك والبيهقي وإسناده صحيح[ . (3)
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األفضل إحـدى عشـرة وال سـيما مـع عـدم تطويـل القيـام والقـراءة . ويرجـع إىل          

نشاط اجلماعـة بـال ختفيـف زائـد , وال مـانع مـن تقسـيم القيـام إىل أول الليـل          

 .   (1)وآخره لينشط اجلماعة للقيام األخري

وقتها : بعد العشاء واألفضل : آخر الليل لفضل آخر الليل , لكن مبـا   -

أن اجلماعة تشرع لصالة الرتاويح فرياعى أحوال املـأمومني فـإن شـق آخـره     

 فعلت أوله .

إذا  ا يف العشر األواخر فيستحب أن حتيى بالعبادة )كـان رسـول اهلل   أم

دخل العشر األواخر أحيا الليل كله ( فينبغي مد العبادة إىل آخـر الليـل أو   

 .(2)القيام آخره أو يقسم القيام

 : (3)جعل الوتر آخر القيام بالليل -

 ختم القرآن يف الصالة : -

 قرآن . واألفضل أن خيتمه .يستحب لإلمام أن يسمع املأمومني ال -1

ــح فمســتحب باتفــاق أئمــة        ــة : "وأمــا قــراءة القــرآن يف الرتاوي ــن تيمي قــال اب

املسلمني , بل من أجل مقصود الرتاويـح قـراءة القـرآن فيهـا ليسـمع كـالم       

                                                           
فالذين يصلون عشرين مع نقر الصالة مل يقيموا عبودية القيام حق العبودية وإمنا القصد أن  (1)

يكره لإلمام أن يسرع سرعة متنع املأمومني فعل ما يسن , يصلي عشرين . وقد قرر الفقهاء : أنه 

 وحيرم إذا كانت متنعهم فعل ما جيب .
وكان الصحابة يف عهد عمر يطيلون الصالة حتى يعتدون على العصي من طول القيام , ) وما (5)

 كانوا ينصرفون إال يف فروع الفجر( ]املوطأ[)وكان الناس يقومون أوله( ]البخاري[
بعد الوتر ركعتني خفيفتني كما  لوتر آخر صالته على االستحباب . ملا ورد من صالته جعل ا(3)

: )ال وتران يف ليلة( ]أبو داود. الرتمذي  يف حديث أم سلمة يف مسلم,وال يوتر مرة أخرى لقوله 

 ,وصححه األلباني[
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اهلل , فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن , وفيه كان جربيل يـدارس الـنيب   

  " (1)القرآن. 

 ن :حكم دعاء ختم القرآ -5

املذهب : مستحب , واملالكية : ال يشرع داخـل الصـالة وال خارجهـا , بـل     

 هو بدعة .

واســتدل مــن قــال باملشــروعية : حبــديث العربــاِ : )مــن خــتم القــرآن فلــه   

  (2)دعوة مستجابة(

 . (3)وألن أنس كان إذا ختم مجع أهله وولده فدعا هلم

يف , وأما فعل الراجح: أنه غري مشروع , وجياب عن احلديث بأنه ضع

أنس فقد صح لكنه خارج الصالة , وأما داخلها فلم يصح فيه شيء , 

 فيكون غري مشروع , وهو إدخال وصف يف عبادة بال دليل .

 السنن الرواتب -

 : (4)عدد السنن الرواتب وبيانها وفضلها -

                                                           
قلت خيشى اهلل . ومما يستحب: حتسني الصوت بالقرآن , والبحث عن القارئ الذي إذا مسعته  (1)

وتزيني الصوت بالقرآن وحتسينه مع احملافظة على اخلشوع . ومما يستحب : تفاعل القارئ 

واملستمع مع القرآن كالتسبيح عند مروره بآية تسبيح . والتعوذ عند ما يستعاذ منه . الدعاء وسؤال 

 القراءة .اهلل عند املسألة . التدبر . التأثر والبكاء وإحضار القلب . الرتسل يف 
 ]الطرباني وهو ضعيف [ (5)
 ]ابن أبي شيبة وصحح إسناده النووي [ (3)
وقفة: ينبغي للعبد عدم التفريط يف عمل اليوم والليلة , ومنه السنن الرواتب. فيحرص وجياهد (7)

نفسه عليها ويستدرك ما يفوته منها , وهي جتعل العبد على صلة دائمة باهلل , وهي أنس للروح , 

[: "جاء 1/350ل ملا نقصه من الفرائض, وحفظ من الذنوب واملعاصي . قال ابن القيم ]الزاد وتكمي

حيافظ عليها دائمًا سبعة عشر فرضًا ,  جمموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعني ركعة كان 

وعشر ركعات اثنتا عشرة ركعة راتبة وإحدى عشرة أو ثالث عشرة قيامه بالليل وما زاد على ذلك 
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هي عشر : كما يف حديث ابن عمر . وقد ورد اثنتا عشرة ركعة : بزيـادة  

ركعتني قبل الظهر فتكون أربعـًا : بقـول وفعـل: حـديث أم حبيبـة قالـت :       

يقــول : )مــن صــلى اثــنيت عشــرة ركعــة يف يــوم وليلــة  مسعـت رســول اهلل  

بين لـه بهـن بيـت يف اجلنـة( أخرجـه مسـلم وأخرجـه الرتمـذي وزاد : )أربعـًا          

بل الظهر..( وقـال : حسـن صـحيح . وحـديث عائشـة : )كـان يصـلي قبـل         ق

 (.1الظهر أربعًا يف بييت

 آكد السنن الرواتب وما يستحب فيها: -

ركعتــا الفجــر لقــول عائشــة . وحلــديث عائشــة : )ركعتــا الفجــر خــري مــن  

 .(3)االضطجاع بعدهما على اجلنب األمين -1. (2)الدنيا وما فيها(

 قراءة ما ورد .-5

 تحباب السنن الرواتب يف البيت :اس -

تستحب النوافـل ومنهـا السـنن الرواتـب يف البيـت , مـا عـدا مـا شـرعت لـه           

 وفعله  جلماعة كاالستسقاء والرتاويح . ويدل هلذا : قوله 

                                                                                                                                                                      

فعارِ غري راتب .. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائمًا إىل املمات فما أسرع اإلجابة 

 وأعجل فتح الباب ملن يقرعه كل يوم وليلة أربعني مرة واهلل املستعان".
, وورد عدم الفصل بينهن بتسليم )أربع قبل الظهر  األربع قبل الظهر : له أن يصليها مثنى مثنى (1)

ليس يفصل بينهن بتسليم تفتح هلن أبواب السماء(]أبو داود وصححه األلباني[ وعند ابن ماجه كان 

 . يصلي قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس ال يفصل بينهن بتسليم 
 أخرجه مسلم . (5)
ر اضطجع على شقه األمين . متفق عليه , إذا صلى ركعيت الفج حلديث عائشة : أنه  (3)

واألقرب أنها مشروعة يفعلها املصلي أحيانًا لقول عائشة : )فإن كنت مستيقظة حدثين وإال 

اضطجع( , وممن حيتاجه من يقوم الليل .  تنبيه : حيرم فعلها ملن خشي فوات صالة الفجر بنومه 

 عنها .
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أحاديث قولية : )صلوا أيهـا النـاس يف بيـوتكم فـإن أفضـل الصـالة صـالة        

تكم يف بيــــوتكم وال املــــرء يف بيتــــه إال املكتوبــــة( . )اجعلــــوا مــــن صــــال 

 تتخذوها قبورًا( .

ــه  ــه ,      وفعل : كمــا يف حــديث ابــن عمــر )وركعــتني بعــد املغــرب يف بيت

, ويف حـديث عائشـة )كـان يصـلي قبـل      (1)وركعتني بعـد العشـاء يف بيتـه(    

 . (2)الظهر أربعًا يف بييت ..ثم يرجع إىل بييت فيصلي ركعتني( 

 صالة التطوع يف السفر : -

ن النوافل سنة الفجر والوتر , ويشرع له ترك سنة الظهر يشرع للمسافر م

واملغرب والعشاء الراتبة . وأما بقية التطوعات فتشرع يف السفر ال سيما 

 للنازل كقيام الليل والضحى وحتية املسجد . للعمومات ولصالته 

 الضحى عام الفتح يف مكة . وعن ابن عمر قال:"كان رسول اهلل 

بل أي وجه توجه ويوتر عليها , غري أنه ال يصلي يسبح على الراحلة ق

 عليها املكتوبة".

 حكم من فاته شيء من السنن الرواتب : -

يها بعـــد الفجـــر أو بعـــد طلـــوع مســـألة: مـــن مل يصـــل ســـنة الفجـــر فهـــل يقضـــ 

 ؟الشمس

دلـت الســنة علـى جــواز األمـرين , واســتحباب قضـائها بعــد طلـوع الشــمس ملــن      

 ضمن ذلك.

                                                           
 .األحاديث الثالثة السابقة متفق عليهما   (1)
أخرجه مسلم . ويف صالة النافلة يف البيت حكم مشروعة مقصودة منها : متام اخلشوع ,  (5)

 واإلخالص , عمارة البيت بذكر اهلل والصالة , اقتداء األهل وتعليمهم , إبعاد الشيطان .   
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مل يصـــل ركعـــيت الفجـــر فليصـــلهما بعـــدما تطلـــع       ورد يف احلـــديث : )مـــن 

 (1)الشمس( 

ويف حــديث قــيس ملــا صــلى بعــد الفجــر فقــال لــي رســول اهلل : )مهــاًل يــا قــيس   

ركعــت ركعــيت الفجــر أصــالتان معــًا( قلــت : يــا رســول اهلل , إنــي مل أكــن  

 .  (2): فال إذنقال

قضى الركعتني اللـتني   وكذلك السنن األخرى : كسنة الظهر فإن النيب 

الظهر بعد العصر كما يف احلديث املتفق عليه ملا شغله عنها وفد عبـد   )بعد(

القيس , وحلديث : )من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهـا ( وهـذا   

 يعم الفرِ وقيام الليل والسنن الراتبة .

قضــــاء الســــنن الراتبــــة لغــــري عــــذر : يشــــرع القضــــاء إذا تركهــــا لعــــذر    -

كالنسـيان والنــوم واالنشــغال مبــا هــو أهـم . أمــا إذا تركهــا عمــدًا حتــى فــات   

وقتهــا فإنــه ال يقضــيها , ولــو قضــاها مل تصــح منــه راتبــة ألن الرواتــب عبــادة    

 مؤقتة . 

 قضاء الوتر وكيفيته : -

جاء يف حق من نام عن صالة الليل وهو ينوي أن يصـلي قـول أبـي الـدرداء :     

)مــن أتــى فراشــه وهــو ينــوي أن يقــوم يصــلي مــن الليــل فغلبتــه عينــاه حتــى     

 . (3)أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل ( 

                                                           
 [ .753]أخرجه الرتمذي وصححه األلباني  (1)
 [.755األلباني . صحيح الرتمذي ]الرتمذي , وأبو داو.د, وابن ماجه وصححه  (5)
 وله حكم الرفع , وصححه بعضهم مرفوعًا [ 787]النسائي وصححه يف اإلرواء  (3)
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يشرع قضاء الوتر ملن فاته بنوم أو شغل أو نسيان . وفيه حديث قولي و

 لي:وعم

حديث أبي سعيد مرفوعًا : )من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو 

. ولقول عائشة: )وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى مـن النهـار ثـنيت    (1)ذكر(

 .   (2)عشرة ركعة( 

 .  ويشرع له أن يقضيه شفعًا لفعله 

 السنن غري الرواتب : -

اتـب فيكثـر منـه وال يـداوم     عشرون . قاعدة عند ابن تيمية : ما ليس مـن الرو  

 عليه حتى       ال يلحق بالرواتب .

أربــع قبــل الظهــر, وأربــع بعــدها . حلــديث )مــن حــافظ علــى أربــع قبــل الظهــر   

, واألربع قبل الظهر ذكرت يف حـديث :   (3)وأربع بعدها حرمه اهلل على النار(

 اثنيت عشرة ركعة .

وأربــع قبــل العصــر . حلــديث ابــن عمــر مرفوعــًا : )رحــم اهلل امــرءًا صــلى قبــل   

  (4)العصر أربعًا(

                                                           
 ]أبو داود. والرتمذي. وابن ماجه. وهو صحيح[ (1)
: )من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بني  أخرجه مسلم . ويثاب عليه لقوله  (5)

لظهر كتب له كأمنا قرأه من الليل( ]مسلم[ . وصية للمتعب : ورد يف حديث صالة الفجر وصالة ا

ثوبان عند أمحد : )فليوتر بركعة ثم يصلي ركعتني , فإن قام من آخر الليل وإال كفتاه لقيام 

 الليل( وهو صحيح .
 [ 750أخرجه اخلمسة وصححه الرتمذي واأللباني يف ص الرتمذي  (3)
وصححه ابن خزمية[ وله أن يصليها 737وحسنه الرتمذي واأللباني ]أبو داود. والرتمذي  (7)

كالرباعية ملا ورد : يفصل بني كل ركعتني بالتسليم على املالئكة املقربني والنبيني ومن تبعهم 

 [530من املسلمني واملؤمنني . ]كما يف حديث علي يف الرتمذي وحسنه األلباني يف السلسلة 
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أما قبل العصر وقبل املغرب والعشاء فثبت يف حديث : )بني كل أذانني صالة 

. وورد يف الركعتني بعد املغرب : )صـلوا قبـل   (1)( ثم قال يف الثالثة : )ملن شاء( 

 ة : ) ملن شاء ( فيدل على استحبابها .املغرب ( ثم قال يف الثالث

 من أحكام صالة التطوع

 * مسائل يف التطوع املطلق :

 أفضل التطوع املطلق : -

صالة التطوع نوعان : مقيد ومطلق , فأما املقيد فهـو يف أفضـل يف الوقـت    

 أو احلال الذي قيد به . 

 أفضل وقت لقيام الليل : -

ــه النصــف      ــدخل في ــل بعــد نصــفه ]في ــث اللي ــث األوســط     ثل ــاني مــن الثل الث

م داود , وورد يف حديث ابن اوالنصف األول من الثلث األخري[. وهذا هو قي

ــام حتــى انتصــف الليــل ,.. ثــم اضــطجع حتــى جــاءه        ــة .. فن عبــاس : بــت ليل

عنــدي إال نائمــًا (  أي الــنيب  –املــؤذن . وعــن عائشــة : )مــا ألفــاه الســحر  

 ]البخاري[

مثال يقرب الوقت الفاضل لقيام الليـل : لـو كانـت الشـمس تغـرب السـاعة       

ــاعة   1077 ــر السـ ــع الفجـ ــل   7037, ويطلـ ــإن منتصـــف الليـ ــو نصـــف  –فـ وهـ

فيبـــدأ الوقـــت الفاضـــل لقيـــام الليـــل   11018هـــو  –جممـــوع ســـاعات الليـــل 

وحيســـب ثلـــث الليـــل فيكـــون هـــو وقـــت قيـــام داود وهـــو ثلـــث الليـــل بعـــد   

 .صفهمنت

     

1077          11018       1077           5078   7037

  

 
                                                           

 متفق عليه  (1)
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 من سنن قيام الليل : -

 أن يشوص فاه بالسواك . -1

النظر إىل السماء وقـراءة اآليـات العشـر مـن آل عمـران كمـا يف        -5

 حديث ابن عباس يف الصحيحني .

أن يســـتفتح صـــالته بـــركعتني خفيفـــتني كمـــا يف حـــديث أبـــي   -3

فليفتتح صالته بـركعتني خفيفـتني    هريرة : )إذا قام أحدكم من الليل

 ( ]مسلم[ .

وقفة : قال أمحد : ينبغي أن يكون لـه ركعـات معلومـة مـن الليـل والنهـار       

 . (1)فإذا نشط طوهلا وإال خففها "

 مثنى مثنى إال ما استثين. صفة التطوع املطلق : -

حكــم التطــوع بركعــة أو ثالثــًا .. : األقــرب : أنــه ال يصــح إال يف الــوتر   -

 مل ليس عليه أمر اهلل ورسوله فال يصح .ألنه ع

 
 . وأجر ذلك . وكيفيتها ((2)صالة النافلة قاعدًا )حكمه -

 وأما األجر فال خيلو :

                                                           
وقفة: قيام الليل من مسات طالب العلم فينبغي أن يتعاهد نفسه عليه , فهو زاد علمي يتحقق فيه (1)

مراجعة احلفظ . وتعجب اإلمام أمحد من طالب علم وقال: "طالب علم ليس له حظ من الليل" . وهو 

من استطاع زاد إمياني :خلوة باهلل وإصالح للقلب وتزود باإلميان ودعاء وتضرع وتوبة واستغفار . )

أن يكون له خبيئة من عمل صاحل فليفعل( . و"دقائق الليل غالية فال ترخصوها بالغفلة" . وهو زاد 

يف أول دعوته : )قم الليل ( وبني له ذلك بقوله : ) إنا سنلقي  دعوي, فمن أوائل ما وجه به حممد 

اعية يناجي ربه ويبث شكواه عليك قواًل ثقياًل * إن ناشئة الليل هي أشط وطئًا وأقوم قيال( فالد

 إليه.
 بالليل : ثالثة أنواع : أحوال صالته  (5)

 صالته قائمًا . –وهو أكثرها 

 يصلي قاعدًا ويركع قاعدًا .

 يقرأ قاعدًا فإذا بقي يسري من قراءته قدر ثالثني أو أربعني قام فركع 
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: )مــن  ( أن يكــون بــال عــذر : فعلــى نصــف أجــر صــالة القــائم لقولــه    1

صـــلى قائمـــًا فهـــو أفضـــل , ومـــن صـــلى قاعـــدًا فلـــه أجـــر نصـــف القـــائم(   

 ]البخاري[ .

( أن يكــون بعــذر وكــان مــن عادتــه أن يصــلي قائمــًا : يكتــب لــه أجــر     5

القـــائم حلـــديث : )إذا مـــرِ العبـــد أو ســـافر كتـــب لـــه مـــا كـــان يعمـــل  

 ]البخاري [ .(1)صحيحًا مقيمًا ( 

حــل قيــام حلــديث عائشــة قالــت :   كيفيــة صــالة القاعــد : يســن تربعــه مب  

وأما يف حال الركوع فاملـذهب يـثين    (2)يصلي مرتبعًا( )رأيت رسول اهلل 

رجليه , واألقرب : يكون يف الركـوع كحـال القيـام أي يكـون مرتبعـًا .      

قــال ابــن قدامــة : وهــو أصــح يف النظــر ألن هيئــة الراكــع يف رجليــه هيئــة     

 القائم فينبغي أن يكون على هيئته . 

 الة النافلة على الراحلة :ص -

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

يومئ برأسه 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  ما جاء عن ابن عمر قال:"كان رسول اهلل  .3

 . (3)أي وجه توجه , ويوتر عليها , غري أنه ال يصلي عليها املكتوبة"

إذا أراد أن يصلي على  عن أنس بن مالك قال:"كان رسول اهلل  .7

راحلته تطوعًا , استقبل القبلة , فكرب للصالة , ثم خلى راحلته , 

 .(1)وجهت به"فصلى حيثما ت

                                                           
فل ما دام يف حال الصحة , ألن وهذه من نعم اهلل اليت تستوجب على العاقل أن ُيكثر من النوا (1)

 مجيع النوافل اليت يعملها يف صحته إذا مرِ وعجز عنها كتبت له كاملة كأنه يفعلها.
 ]النسائي وهو صحيح[. (5)
 متفق عليه. (3)
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 حكم صالة التطوع مجاعة : -

تشرع اجلماعة يف صالة التطوع بشرط أن ال تتخذ عادة راتبة وفعلها يف 

 البيت أفضل.

مشروعية اجلماعة يف صالة الليل كما  -1ومما يدل على ذلك ما يلي:

ما  -  .5يف حديث حذيفة, وابن عباس يف صالتهما مجاعة مع النيب 

لطعام صنعته  ن جدته مليكة دعت رسول اهلل جاء عن أنس بن مالك أ

له , فأكل منه , ثم قال:" قوموا فألصل لكم " قال أنس فقمت إىل 

حصري لنا قد اسود من طول ما لبس , فنضحته مباء , فقام رسول اهلل 

  وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا , فصلى لنا رسول اهلل , 

 . (2)ركعتني , ثم انصرف

قال ابن تيمية رمحه اهلل: "واالجتماع على صالة النفل أحيانًا مما تستحب 

فيه اجلماعة إذا مل يتخذ راتبة , وكذا إن كان ملصلحة , مثل أن 

حيسن أن يصلي وحده , أو ال ينشط وحده , فاجلماعة أفضل إذا مل 

 تتخذ راتبة , وفعلها يف البيت أفضل , إال ملصلحة راجحة".  

 صالة الضحى

 حكم صالة الضحى : -

.واألقــرب : مــا ذهــب إليــه مجهــور العلمــاء وهــو :  (3)املــذهب : تســن أحيانــًا 

مشــروعية املداومــة عليهــا حلــديث أبــي هريــرة : )أوصــاني ..( , وحلــديث : 

)يصــبح علــى كــل ســالمى مــن أحــدكم صــدقة فكــل تســبيحة صــدقة ..   

 وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى( ]مسلم[ . 

                                                                                                                                                                      
. واحلديث حسن إسناده: ابن حجر كما 1558واللفظ له , وأبو داود: ح 3/573أخرجه أمحد:  (1)

 .88: صـ صالة النيب  يف البلوغ واأللباني يف صفة
 .185, ومسلم: ح 357متفق عليه: البخاري: ح (5)
يصلي الضحى حتى نقول : ال يدعها , ويدعها حتى  حلديث أبي سعيد : )كان رسول اهلل (3)

 نقول : ال يصليها( ]أمحد. الرتمذي وحسنه وهو ضعيف[
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أقلـها : ركعتـان حلـديث أبـي هريـرة .       ركعـات صـالة الضـحى :   عـدد   -

يصـلي الضـحى أربـع     وورد صالتها أربعًا وعن عائشة : )كـان الـنيب   

ركعات , ويزيد ما شـاء اهلل( ]مسـلم[ ويف احلـديث القدسـي : )يـا ابـن       

ومثانيـًا .  (1)آدم , اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره( 

 :(2)وأفضله وقت صالة الضحى -  

 (3)صالة االستخارة

يعلمنا االستخارة يف األمـور كمـا    ورد فيها حديث جابر : كان رسول اهلل 

يعلمنا السورة من القرآن , يقول : )إذا هم أحدكم بـاألمر فلريكـع ركعـتني    

من غري الفريضة ثم ليقل : اللهم إنـي أسـتخريك بعلمـك وأسـتقدرك ..  ( وممـا      

 يف احلديث من املسائل:

 مشروعية صالة االستخارة . وأنها ركعتان من غري الفريضة . -

 أن االستخارة مستحبة يف مجيع األمور . -

يستخار يف األمور املباحة كشراء العقـار والسـيارة وسـفر املبـاح والدراسـة      

 والعمل.

                                                           
 أخرجه الرتمذي وصححه األلباني. (1)
: )من صلى الغداة يف مجاعة ثم قعد يذكر اهلل  سنة اإلشراق : عن أنس قال قال رسول اهلل (5)

حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ( ]الرتمذي وقال 

: حسن غريب , وحسنه بشواهده املباركفوري ووافقه أمحد شاكر , وحسنه األلباني [ ويف 

مامة : )من صلى الصبح يف مجاعة يثبت فيه حتى يصلي سبحة الضحى كان كأجر حديث أبي أ

حاج أو معتمر تامًا حجته وعمرته(]الطرباني , جود إسناده املنذري واهليثمي وحسنه األلباني يف 

 كما )كان النيب  الرتغيب والرتهيب[. أما اجللوس يف املسجد بعد الفجر فقد ثبت عن النيب 

جلس يف مصاله حتى تطلع الشمس حسنًا ( ]مسلم[ وصالة ركعتني ثبت  إذا صلى الفجر

 مشروعيتها يف أحاديث الضحى , ولكن ثبوت األجر اختلف فيه وفضل ربنا واسع.
ألمته أن يستعلموا اهلل ما عنده من األمور اليت متر بهم يف حياتهم ن وأن يطلبوه  شرع الرسول  (3)

مهم صالة االستخارة مكان ما يفعل يف اجلاهلية من الطرية تعاىل اخلرية فيها , وذلك بأن عل

 واالستقسام باألزالم واألقداح .
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وأمــا الواجــب واملســتحب فــال يســتخار يف فعلــه بــل يســتخار فيمــا يتعلــق بــه   

لرفقة وزمن السفر ووسيلة الركوب , والزواج يف فمثاًل احلج يستخار يف ا

 عني املرأة أو يف زمنه .

ــا.   وتتأكــد صــالتها يف األمــور       واحملــرم واملكــروه ال يســتخار يف تركه

 املهمة كالدراسة اجلامعية , العمل , الزواج , السفر ..  

ــرتدد , وإذا      - ــى تكــون االســتخارة ؟ ال تكــون االســتخارة يف حــال ال مت

مرتددًا يف أمر فعليه أن خيتـار منهمـا أمـرًا حبسـب قدراتـه      كان املسلم 

وما يناسبه من األمرين , ويستشري يف ذلك فإذا عني أحدهما وهم على 

فعله فيستخري فيه ثم بعد االستخارة ميضي عليه فإن كان خريًا يسـره  

اهلل له وبارك له فيه , وإن كان غري ذلك صرفه عنه ويسـر لـه مـا فيـه     

 عاىل .   وميضي فيه سواء انشرح صدره له أم ال . اخلري بإذنه ت

: )من توضأ حنو وضوئي هذا ثـم صـلى    قال رسول اهلل  ركعيت الوضوء :* 

ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه( ]متفق عليه[ وملسلم : 

 )إال وجبت له اجلنة(.

عمل عملته يف اإلسـالم   لبالل : )يا بالل حدثين بأرجى وكذلك قول النيب 

فإني مسعت دف نعليك بني يدي يف اجلنة فقال : ما عملت عماًل أرجـى عنـدي   

إال أني مل أتطهر طهورًا يف ساعة من ليل أو نهـار إال صـليت بـذلك الطهـور مـا      

 كتب اهلل لي أن أصليه( ]متفق عليه[ .

تـه وعـدم   ينبغي على العبد أن حيرص علـى تقـوى اهلل ومراقب   صالة التوبة :* 

 الوقوع يف املعصية فـإن أذنـب بـادر إىل التوبـة واإلنابـة , وقـد شـرع الرسـول         

 صالة عند التوبة .

 عن علي قال : حدثين أبو بكر وصدق أبو بكـر قـال : مسعـت رسـول اهلل     

يقول : )ما من رجل يذنب ذنبًا ثـم يقـوم فيتطهـر ثـم يصـلي ثـم يسـتغفر اهلل إال        

 غفر اهلل له ثم قرأ: 
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 الَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اللَّـَه َفاْسـَتْغَفُروا ِلـُذُنوِبِهْم    َو

(1)َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإلَّا اللَُّه َوَلْم ُيِصرُّوا َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن
 . 

 أحكام سجود التالوة والشكر 

 والشكر صالة ؟هل سجود التالوة  -

املــذهب : صــالة ألنــه ســجود يقصــد بــه التقــرب إىل اهلل فكــان كســجود  

 الصالة .

ويلزم على هذا القول : أنـه يشـرتط لـه مـا يشـرتط للصـالة مـن سـرت العـورة          

 واستقبال القبلة والوضوء .

القول الثاني : ليس بصالة . قال ابن القـيم : وهـو قـول كـثري مـن السـلف .       

 وهو اختيار ابن حزم والبخاري وابن تيمية وابن القيم . 

بعدم الدليل على أنه يلزم فيه ما يلزم للصـالة , وكـذلك    -1واستدلوا : 

كــان يســجد مــع مــن حضــره ومل ينقــل أنــه أمــر أحــدًا مــنهم       أن الــنيب 

 بالوضوء .  

ــركعتني         -5 ــيس هــو بركعــة وال ب ــيس بصــالة مــن كــل وجــه فل ــه ل ألن

 فيجوز بال وضوء وللجنب واحلائض وإىل غري القبلة كسائر الذكر .

 . (2)ويقوي هذا : ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يسجد على غري وضوء 

ويلزم على هذا القول : أنه ال يشرتط له ما يشرتط للصالة مـن سـرت العـورة    

بلة والوضـوء . والـراجح : القـول الثـاني , وإن كـان األوىل أن      واستقبال الق

ــادة ينبغــي أن       ــادة والعب يكــون الســجود مــع تــوفر شــروط الصــالة ألنــه عب

 تكون حال الكمال .

 : (1)حكم سجود التالوة على القارئ واملستمع -

                                                           
 ] الرتمذي وأبو.داود وجود إسناده ابن حجر , وحسنه األلباني[ (1)
 ]أخرجه البخاري معلقًا بصيغة اجلزم [ (5)
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 ومما يدل على أنه سنة : حديث زيد بن ثابـت : قـال : قـرأت علـى الـنيب      

َوِإَذا  يسجد فيها . رواه البخاري . وأما الذم الـوارد كقولـه   )والنجم( ومل 

 ذم من تركه تكذيبًا واستكبارًا .يف  ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن ال َيْسُجُدوَن

يكــرر الســجود بتكــرار الــتالوة الــيت يتعبــد بهــا إال إن كــرر الــتالوة    -

 حلاجة كاحلفظ أو الستنباط حكم ال إن طال الفصل .

 .حكم السجود على املستمع مع عدم سجود القارئ  -

 .املسجل , فال يشرع سجود املستمع ومن صور ذلك : االستماع للقرآن عرب

 : (2)عدد السجدات يف القرآن -

سجدة ص شكر وليست من عزائم السجود حلـديث ابـن عبـاس أن الـنيب     

  ) يف  وملـا  (3)قال يف ص : )سجدها نيب اهلل داود توبة ونسجدها شـكرًا

ــت        ــاس : )ص ليســت مــن عــزائم الســجود , وقــد رأي ــن عب البخــاري عــن اب

 يسجد فيها(. رسول اهلل 

 صفة سجود التالوة: له حالتان : -

( أن يكــون يف الصــالة : يشــرع التكــبري عنــد اخلفــض والرفــع . ملــا روى  1

إنـي   أبو هريـرة أنـه كـان يصـلي بهـم فيكـرب كلمـا خفـض ورفع,ويقـول:         

 (]البخاري[. هلل ألشبههم صالة برسول ا

( أن يكون خارج الصالة : املذهب : يشـرع التكـبري يف اخلفـض والرفـع     5

والسالم , والراجح : أنه ال يشرع التكبري يف اخلفـض والرفـع وال التشـهد    

                                                                                                                                                                      
رأ ابن آدم السجدة املستمع : من قصد استماع القرآن . وورد يف فضل السجود مرفوعًا )إذا ق(1)

فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة , وأمرت 

 بالسجود فأبيت فلي النار( ]مسلم[
اختلف يف عد السجدة الثانية يف احلج من السجدات , واألقرب أنها منها حلديث عبد اهلل بن  (5)

أقرأه مخس عشرة سجدة يف القرآن منها ثالث يف املفصل , ويف سورة احلج  عمرو: )أن النيب 

 سجدتان( ]أبو داود.ابن ماجه وحسنه النووي يف اجملموع[ 
]النسائي. قال ابن حجر: رجاله ثقات[ , فلم يرد فيها أمر وال حتريض , وال بأس أن تسجد داخل  (3)

 الصالة .
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والسالم ,ألننا تعبدنا بالسجود , وهي ليست بصـالة , فـال يـزاد شـيء يف     

 العبادة إال بدليل , وال دليل .

يقـرأ علينـا القـرآن     من حديث ابن عمر : )كان رسـول اهلل  وأما ما ورد 

وال يشـــرع  . (1)فـــإذا مـــر بالســـجدة كـــرب وســـجد وســـجدنا( فهـــو ضـــعيف   

وال عــن أصــحابه . وال يرفــع يديــه حلــديث ابــن   التســليم لعــدم نقلــه عنــه 

أي رفــع اليــدين. وال  ]متفــق عليــه[  عمــر : )وكــان ال يفعــل ذلــك يف الســجود(  

 . يشرع القيام ألجل السجود لعدم نقله عنه 

 ما يشرع من أذكار يف سجدة التالوة : -

 األذكار املشروعة يف سجود الصالة كسبحان ربي األعلى وغريه .

يقـول يف سـجود    ومن األدعية اخلاصـة : مـا روتـه عائشـة : )كـان الـنيب       

مسعـه وبصـره حبولـه وقوتـه(     القرآن بالليل : سجد وجهي للذي خلقه وشـق  
(2)  . 

 (3)سجود الشكر

 سبب مشروعيته : -

يســتحب عنــد جتــدد الــنعم ســواء كانــت عامــة أو خاصــة دينيــة أو دنيويــة      

كتجــدد مــال أو نصــر علــى عــدو أو تفــوق أو جنــاح أو قبــول يف عمــل أو         

 دراسة .

 وال يسجد للنعم الدائمة ألنها ال تنقطع , ولو شرع الستغرق العمر كله .

                                                           
 [ 705 اجملموع وابن حجر يف البلوغ واأللباني يف اإلرواء ]أمحد.وأبو داود , وضعفه النووي يف (1)
 ]أبو داود.الرتمذي وصححه , وهو صحيح , وحنوه ملسلم يف سجود الصالة[ (5)
وقفة : ما أكثر نعم اهلل على العبد فالواجب هو شكر اهلل عليها , ومن الشكر : االعرتاف  (3)

اهلل وعدم نسبتها إىل غريه إال على أنه سبب وفق بنعمة اهلل عليك واليقني بأنها حمض توفيق من 

إليه العبد من ربه , وكذلك التحدث بنعمة اهلل عليك , وشكرها باجلوارح والعمل باستخدام 

, ومن شكر اهلل  اعملوا آل داود شكرًاهذه النعمة يف الطاعة واخلري واجتناب املعاصي والشر

 على النعم املتجددة : سجود الشكر .
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إذا أتـاه أمـر سـر     واألدلة يف سجود الشكر كثرية منهـا : )كـان الـنيب    

. , وسـجد علـي   (2)ملا بلغه إسالم همدان  , وسجد (1)به خر ساجدًا هلل( 

, وسـجد كعـب بـن مالـك ملـا بشـر بتوبـة        (3)حني وجد ذا الثدية يف اخلوارج

 ]متفق عليه[ .  اهلل عليه 

الصــالة فــال تعلــق لــه   حكــم ســجود الشــكر يف الصــالة :ال يشــرع يف   -

بالصـــالة فيخـــالف ســـجود الـــتالوة  . فلـــو ســـجد للشـــكر فـــال خيلـــو : 

 عاملًا عامدًا : تبطل صالته . -1 

   جاهاًل , ناسيًا : ال تبطل صالته بذلك .-5 

 أحكام أوقات النهي

ملــا ذكــر صــالة التطــوع ناســب أن يــذكر األوقــات الــيت ينهــى عــن التطــوع 

 فيها .

 وحتديدها :* عدد أوقات النهي 

 : (4)من طلوع الفجر الثاني حتى ترتفع قيد رمح -1

حــديث أبــي ســعيد مرفوعــًا : )ال صــالة بعــد صــالة الصــبح حتــى ترتفــع      

 وتستثنى ركعيت الفجر .متفق عليه[ الشمس(]

عند قيامها حتى تزول . كما يف حديث عمرو بن عبسة : )ثـم صـل    -5

حينئـذ تسـجر   حتى يستقل الظل بالرمح , ثم اقصر عن الصـالة فإنـه   

 جهنم(.

. ويف حديث عمرو بن عبسـة : )ثـم    (1)من صالة العصر حتى غروبها -3

ــرب ا   ــن الصـــالة حتـــى تغـ ــر عـ ــي   اقصـ ــرب بـــني قرنـ ــا تغـ لشـــمس فإنهـ

 .شيطان(

                                                           
 [707بو داود . الرتمذي . ابن ماجه وهو حسن كما قال الرتمذي . اإلرواء ]أ (1)
 ]البيهقي وصححه[ (5)
 [701]أمحد, وحسنه يف اإلرواء  (3)
 وارتفاعها قيد رمح : بنحو اثين عشر دقيقة واألحوط ربع ساعة كما ذكر ابن عثيمني .  (7)
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 احلكمة من النهي عن الصالة يف بعض األوقات : -

 احلكمة تعبدية. فنحن نتعبد اهلل بعدم الصالة يف هذه األوقات. -1

ــاد  -5 ــابهة لعبــ ــدم املشــ ــرحت    عــ ــد صــ ــركني . فقــ ــمس واملشــ الشــ

ــوع الشــمس وغروبهــا , وملــا كــان       األحاديــث باحلكمــة هــذه عنــد طل

الشرك أمـره خطـري سـد الشـارع كـل طريـق يوصـل إليـه ولـو مـن بعيـد            

 فنهى عن الصالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها .

 تسجري النار عند قيام الشمس حتى الزوال . -3

ات وحتــى ال ميــل العابــد    ألوقــ التنشــيط للعبــادة يف غريهــا مــن ا     -7

 , بل جيدد نشاطه يف هذه األوقات ملا بعدها .ويفرت

 * ما جيوز من الصالة يف أوقات النهي :

 قضاء الفرائض . -1

ركعيت الطواف  وهي من ذوات األسباب , وذوات األسباب تشرع يف  -5

 وقت النهي .

 إعادة مجاعة. وهي من ذوات األسباب . -3

والــراجح : أنــه يصــلى علــى اجلنــازة يف مجيــع     الصــالة علــى اجلنــازة:  -7

 األوقات مطلقًا . وهو قول الشافعية واختيار ابن تيمية . 

 حكم التطوع املطلق وما ليس له سبب يف أوقات النهي : -

                                                                                                                                                                      
صلى بعد العصر ركعتني , فقد ورد عن أم سلمة أن أبا سلمة سأل عائشة  وقد ورد أن النيب  (1)

يصليهما بعد العصر فقالت : )كان يصليهما قبل العصر  عن السجدتني اللتني كان رسول اهلل 

ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصالهما بعد العصر ثم أثبتهما , وكان إذا صلى صالة أثبتها ( 

حلديث عائشة : )كان يصلي بعد العصر  ذا أنه من خصوصياته ]مسلم[ , وبعضهم ناقش ه

وينهى عنها , ويواصل وينهى عن الوصال( ]أبو داود وفيه ضعف[.وبعضهم أجاب : بأن النهي عند 

غروب الشمس , فالصالة بعد العصر والشمس بيضاء نقية غري داخل يف النهي ويدل عليه حديث 

لعصر إال والشمس مرتفعة( ] أبو داود .و النسائي . وأمحد علي مرفوعًا : )نهى عن الصالة بعد ا

وصححه األلباني يف الصحيحة[ . وهو قول مجاعة من السلف وابن حزم واختاره األلباني , وأما 

 فهو املداومة على ركعتني بعد العصر . اختصاص النيب 
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يف حديث ابن عمر : )ال تتحروا بصالتكم طلوع الشمس  حيرم . لقوله 

ات نهانا رسول اهلل وال غروبها( ]متفق عليه[ , وحلديث عقبة : )ثالث ساع

 .)..أن نصلي فيهن 

 حكم التطوع الذي له سبب يف أوقات النهي :   - 

 كتحية املسجد , وسنة الوضوء, وصالة الكسوف .  

اتفق أهل العلم على حتريم التطـوع املطلـق , واختلفـوا فيمـا لـه سـبب علـى        

 قولني :

ــو      ــي . وهــو ق ــل ذوات األســباب يف وقــت النه ــور القــول األول : ال تفع ل مجه

 العلماء , وهو املعتمد يف املذهب .

ــي . وهــو مــذهب        ــات النه ــاني : مشــروعية ذوات األســباب يف أوق ــول الث الق

 الشافعية ورواية عند احلنابلة واختيار ابن تيمية . وهو الراجح .

ــة واخلــالف يف كيفيــة         ســبب اخلــالف : هــو التعــارِ الظــاهر بــني األدل

 اجلمع بينها :

هو حديث أبي قتادة مرفوعًا : )إذا دخل أحـدكم املسـجد   فالدليل األول : 

ــة .      فــال جيلــس حتــى يصــلي ركعتني(]متفــق عليــه[ ومــا يف معنــاه مــن األدل

ــات النهـــي         ــالة يف أوقـ ــن الصـ ــث النهـــي عـ ــاني : أحاديـ ــدليل الثـ والـ

كحديث عقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال : )ثـالث سـاعات نهانـا رسـول     

 أن نصلي فيهن..(. اهلل 

ليل األول عام يف كل وقت خاص بتحية املسجد , واحلـديث الثـاني :   فالد

عام يف كل صالة خاص بأوقات حمددة , فمن قدم األول قال جبواز فعـل  

, ومن قدم الثاني قال بعدم اجلواز .وقـالوا   (1)ذوات األسباب يف وقت النهي

 : نقدم عمومات النهي لكونها حاظرة. 

                                                           
وم وخصوص وجهي , وقالوا : بني أدلة النهي يف مجيع األوقات وشرعية ذوات األسباب عم (1)

فأحاديث النهي عامة يف مجيع الصلوات خاصة يف بعض األوقات , واألمر بتحية املسجد عام يف 

مجيع األوقات خاص يف حتية املسجد , فتخصص عمومات النهي بعموم األمر بتحية املسجد ألنها 
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مـع بـني االدلـة , ويقويـه حـديث ابـن عمـر        الراجح : القـول الثـاني , وبـه جي   

مرفوعًا : )ال تتحـروا بصـالتكم طلـوع الشـمس وال غروبهـا( فجعـل منـاط        

التحريم أن يتحرى املرء بصالته أوقات النهي , وهذا يكون بفعل النوافـل  

املطلقة , أما ما له سبب فلم يتحر املـرء هـذا الوقـت ويقصـده , بـل يصـلي       

 .    (1)ذلك الوقت       اتفاقًا فيه حلصول سبب الصالة يف 

 قصة اإلمام ابن حزم وطلبه للعلم بسبب هذه املسألة.

                                                                                                                                                                      

لفوائت وركيت أقوى من عمومات النهي يف الداللة , ألن عموم النهي قد دخله التخصيص بقضاء ا

الطواف وإعادة اجلماعة وصالة اجلنازة , فدل على ضعف داللته , خبالف عموم األمر فلم يدخله 

 التخصيص , وبهذا جنمع بني األدلة .
 . 53/511جمموع الفتاوى  (1)


