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 كتاب الصالة
 لصالة :تعريف ا

 الصالة لغة : الدعاء باخلري .
يِهْم ِِبَا َوَصلِ  َعَلْيِهْم قال تعاىل ) ُرُهْم َوتُ زَكِ   ( أي : ادع ِلم . ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِ 

 ( رواه مسلم .ْلَيْطَعْم َأَحدُُكْم فَ ْلُيِجْب فَِإْن َكاَن َصائِماً فَ ْلُيَصلِ  َوِإْن َكاَن ُمْفِطراً ف َ  يَ ِإَذا ُدعِ  ) وقال 
 ] فليصل [ أي : فليدع ألهل الطعام باملغفرة والربكة .

 شرعاً : هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة ، مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم .و 
  فرضت قبل اِلجرة بثالث سنني ) ليلة اإلسراء واملعراج ( ، وكان النيب ثالث ركعات ، يصليها ركعتني ركعتني إال املغرب ف

 فلما هاجر إىل املدينة بقيت الركعتان للسفر ، وزيدت صالة املقيم إىل أربع ركعات ، إال الفجر فبقيت ركعتني .
َحى ) فََأْوَحى اَّللَُّ ِإََلَّ َما أَوْ قَاَل  حديث اإلسراء املشهور ، وفيه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  روى البخاري ومسلم

َلٍة ، فَ نَ َزْلُت ِإىَل ُموَسى  ، َك؟ قُ ْلُت ََخِْسنَي َصاَلًة فَ َقاَل : َما فَ َرَض رَبَُّك َعَلى أُمَّتِ  فَ َفَرَض َعَليَّ ََخِْسنَي َصاَلًة ِِف ُكلِ  يَ ْوٍم َولَي ْ
ِإن َُّهنَّ ! : يَا ُُمَمَُّد َحَّتَّ قَالَ  نْيَ َرّبِ  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َوبَ نْيَ ُموَسى : فَ َلْم أََزْل أَْرِجُع ب َ ْسأَْلُه التَّْخِفيَف... قَالَ قَاَل اْرِجْع ِإىَل رَبِ َك فَا

َلٍة ، ِلُكلِ  َصاَلٍة َعْشٌر ، َفَذِلَك ََخُْسوَن َصاَلًة ( .  ََخُْس َصَلَواٍت ُكلَّ يَ ْوٍم َولَي ْ
 .وقد أمجع العلماء على أن الصلوات اخلمس مل تفرض إال ِف هذه الليلة 

الصلوات اخلمس ،  فلما كان ليلة اإلسراء قبل اِلجرة بسنة ونصف ، فرض هللا على رسوله  قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا :
 ) تفسري ابن كثري ( .اً . تعلق ِبا بعد ذلك ، شيئا فشيئوفصل شروطها وأركاهنا وما ي

 أوقات الصالة : وعلم النيب  مث نزل جربيل 
 فََأْخبَ رَُه أَنَّ اْلُمِغريََة َعْن اْبِن ِشَهاٍب أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز َأخََّر الصَّاَلَة يَ ْوًما ، َفَدَخَل َعَلْيِه ُعْرَوُة ْبُن الزُّبَ رْيِ  فروى البخاري ومسلم

اأْلَْنَصارِيُّ فَ َقاَل : َما َهَذا يَا ُمِغريَُة ؟ أَلَْيَس َقْد َعِلْمَت َأنَّ ِجرْبِيَل ْبَن ُشْعَبَة َأخََّر الصَّاَلَة يَ ْوًما َوُهَو بِاْلُكوَفِة َفَدَخَل َعَلْيِه أَبُو َمْسُعوٍد 
 ، مُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  ، مُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  ، مُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  نَ َزَل َفَصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ 

  َِّمُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّلل ،  مُثَّ قَاَل : ) ِِبََذا أُِمْرت ( فَ َقاَل ُعَمُر لُِعْرَوَة : اْنُظْر َما ُُتَدِ ُث يَا ُعْرَوُة ؟ أََو ِإنَّ ِجرْبِيَل ، 
 َبِشرُي ْبُن َأّب َمْسُعوٍد ُُيَدِ ُث َعْن أَبِيِه .  َوْقَت الصَّاَلِة ؟ فَ َقاَل ُعْرَوُة : َكَذِلَك َكانَ  ُهَو أَقَاَم لَِرُسوِل اَّللَِّ 

ِحنَي زَاَلْت الشَّْمُس فَ َقاَل : قُْم يَا  ِإىَل النَّيِبِ   َجاَء ِجرْبِيُل ) اَّللَِّ رضي هللا عنهما قَاَل  عن َجاِبر ْبن َعْبدِ وروى النسائي 
مُثَّ  ،ا ُُمَمَُّد َفَصلِ  اْلَعْصرَ : ُقْم يَ فَ َقالَ  َمَكَث َحَّتَّ ِإَذا َكاَن ِفَُْء الرَُّجِل ِمثْ َلُه َجاَءُه لِْلَعْصِر مُثَّ  ،ْهَر ِحنَي َماَلْت الشَّْمسُ ُُمَمَُّد َفَصلِ  الظُّ 

َها ِحنَي َغاَبْت الشَّْمُس سَ  ،َفَصلِ  اْلَمْغِرَب َمَكَث َحَّتَّ ِإَذا َغاَبْت الشَّْمُس َجاَءُه فَ َقاَل : ُقْم  َواًء ، مُثَّ َمَكَث َحَّتَّ ِإَذا فَ َقاَم َفَصالَّ
َها ... احلديث ، ) َما بَ نْيَ َهَذْيِن َوْقٌت   -يعين جربيل  –وفيه : فَ َقاَل  َذَهَب الشََّفُق َجاَءُه فَ َقاَل : ُقْم َفَصلِ  اْلِعَشاَء . فَ َقاَم َفَصالَّ

 ُكلُُّه ( .
( أن ذلك كان صبيحة الليلة اليت فرضت 2/285فتح الباري )ته ، كما ِف وابن إسحاق ِف سري  (مصنفه)ى عبد الرزاق ِف ورو 

 فيها الصالة .
 ا .الصالة ومواقيته هبط صبيحة ليلة اإلسراء عند الزوال فعلم النيب  ومل خيتلفوا ِف أن جربيل : هللاقال القرطيب رمحه  

      (148/  4) شرح العمدة)  .كان صبيحة ليلة اإلسراء وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا : بيان جربيل للمواقيت  
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 ) وهي واجبة ( .
 بالكتاب والسنة واإلمجاع . : أن الصالة واجبةأي 

 (  ِإنَّ الصَّالََة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتابًا مَّْوُقوتًاقال تعاىل )  -أ
 كتاباً : أي فرضاً .   موقوتاً : أي بأوقات ُمددة .  

يَن ُحنَ َفاء َويُِقيُموا الصَّالَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن َوَما أُِمرُ وقال تعاىل )  -ب  ( . اْلَقيِ َمةِ وا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي لَُه الدِ 
ِإالَّ اَّللَُّ َوأَنَّ ُُمَمَّدًا َرُسوُل اَّللَِّ ،  اإِلْساَلُم َعَلى ََخٍْس َشَهاَدِة َأْن اَل إِلَهَ  ُبيِنَ  ) قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  : قَالَ    اْبِن ُعَمرَ  وعن -ج

 متفق عليه .( َوِإقَاِم الصَّالَِة ، َوِإيَتاِء الزََّكاِة ، َواحلَْجِ  ، َوَصْوِم َرَمَضاَن 
 اْدُعُهْم ِإىَل َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوَأن ِ قَ ْوًما ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب. فَ  ِإنََّك تَْأِت » قَاَل   َرُسوُل اَّللَِّ  بَ َعَثيِن ) قَاَل د . َعاوعن م -د

َلةٍ   َأنَّ اَّللََّ افْ تَ َرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت ِف َرُسوُل اَّللَِّ فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك فََأْعِلْمُهْم  فَِإْن ُهْم أَطَاُعوا ِلَذِلَك  ُكلِ  يَ ْوٍم َولَي ْ
فُ َقرَائِِهْم فَِإْن ُهْم أَطَاُعوا ِلَذِلَك فَِإيَّاَك وََكرَائَِم أَْمَواِلِِْم َواتَِّق َدْعَوَة  نَّ اَّللََّ افْ تَ َرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة تُ ْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَيائِِهْم فَ تُ َردُّ ِف فََأْعِلْمُهْم أَ 

نَ َها َوبَ نْيَ اَّللَِّ ِحَجاٌب   فق عليه .( متاْلَمْظُلوِم فَِإنَُّه لَْيَس بَ ي ْ
 وأمجعت األمة على وجوب َخس صلوات ِف اليوم والليلة .

 . فرضت ليلة اإلسراء واملعراج ، فرضت أوالً َخسني مث خففت إىل َخس 
فرضت َخسني صالة ، لكن خففت فجعلت َخسًا ِف الفعل وَخسني ِف امليزان ، فكأمنا صلى ابن عثيمني : قال الشيخ 

ِلا مزية على غريها من  ف احلسنة بعشر أمثاِلا ، ألنه لو كان املراد احلسنة بعشر أمثاِلا مل يكنَخسني صالة ، وليس املراد تضعي
 . ، لكن الظاهر أنه يكتب لإلنسان أجر َخسني صالة بالفعل ِف كل عبادة احلسنة بعشر أمثاِلا، إذ العبادات

فأوحى هللا إَل  ففرض علي َخسني صالة ِف كل يوم  : ) أُتيت بالرباق فركبته ... عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا 
وليلة ... فلم أزل أرجع بني رّب تبارك وتعاىل وبني موسى حَّت قال : يا ُممد ، إهنن َخس صلوات كل يوم وليلة ، لكل صالة 

 وعند النسائي : ) فخمس خبمسني ( .رواه مسلم عشر ، فذلك َخسون صالة ( . 
 : وألمهيتها 

، وفرضت ِف أعلى مكان يصل  وجل إىل رسوله بدون واسطة ، وفرضت ِف ليلة هي أفضل اللياَل لرسول  فرضت من هللا عز
 إليه البشر ، وفرضت َخسني أوالً ، وهذا يدل على ُمبة هللا ِلا وعنايته سبحانه وتعاىل ِبا .

 . الصالة كانت مشروعة ِف األمم املاضية 
 اركعي مع الراكعني ( .لربك واسجدي و  يا مرمي اقنيتقال تعاىل ) 

 ت .تنا ِف األوقات ، وال ِف اِليئاومن كان قبلنا ِلم صالة ، ليست مماثلة لصالقال شيخ اإلسالم :
 . وهي ثان أركان اإلسالم بعد الشهادتني 
 . وهي أول ما ُياسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة 
 . وهي عمود الدين 

 ) والصلوات املفروضة مخس ( .
والصلوات املكتوبات َخس ِف اليوم والليلة وال خالف بني املسلمني ِف وجوِبا ، وال جيب غريها إال لعارض ن قدامة : قال اب

 م .من نذر أو غريه هذا قول أكثر أهل العل
الرَّْأِس ، ُيْسَمُع َدِوىُّ َصْوتِِه ، َواَل يُ ْفَقُه َما يَ ُقوُل ِمْن أَْهِل ََنٍْد ، ثَائُِر  َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  قال )طَْلَحة ْبَن ُعبَ ْيِد اَّللَِّ  عن -أ
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َلِة  ََخُْس َصَلَواٍت ِف »  َحَّتَّ َدنَا ، فَِإَذا ُهَو َيْسَأُل َعِن اإِلْساَلِم فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُرَها « . اْليَ ْوِم َواللَّي ْ ، الَ » قَاَل فَ َقاَل َهْل َعَلىَّ َغي ْ
رُُه قَاَل « . َوِصَياُم َرَمَضاَن »  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ « . َطوََّع ِإالَّ َأْن تَ  قَاَل َوذََكَر لَُه َرُسوُل « . اَل ، ِإالَّ أَْن َتَطوََّع » قَاَل َهْل َعَلىَّ َغي ْ

فََأْدبَ َر الرَُّجُل َوُهَو يَ ُقوُل َواَّللَِّ اَل أَزِيُد َعَلى َهَذا َواَل أَنْ ُقُص . قَاَل « . اَل ، ِإالَّ أَْن َتَطوََّع » الزََّكاَة . قَاَل َهْل َعَلىَّ َغي ُْرَها قَاَل  اَّللَِّ 
 ( متفق عليه .أَفْ َلَح ِإْن َصَدَق  : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

َأَحدُِكْم ، يَ ْغَتِسُل ِفيِه ُكلَّ يَ ْوٍم ََخْسًا ، َما تَ ُقوُل َذِلَك يَ ُقوُل ) أَرَأَيْ ُتْم َلْو أَنَّ نَ َهرًا بَِباِب  َعْن َأِِب ُهَريْ َرة أَنَُّه َسََِع َرُسوَل اَّللَِّ و  -ب
ُ ِِبَا اخلَْطَايا (   َفَذِلَك ِمْثُل الصََّلَواِت اخْلَْمِس ، ََيْحُ » قَالُوا الَ يُ ْبِقى ِمْن َدرَنِِه َشْيئاً . قَاَل « . يُ ْبِقى ِمْن َدرَنِِه   متفق عليه . و اَّللَّ

َلةٍ   .. فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك فََأْعِلْمُهْم َأنَّ اَّللََّ افْ تَ َرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت ِف . اذ السابق )وحديث بعث مع -ج  .(  ُكلِ  يَ ْوٍم َولَي ْ

نَ ُهنَّ   الصَّالَُة اخْلَْمُس َواْلُُْمَعُة ِإىَل اْلُُْمَعةِ ) قَاَل  َعْن َأِِب ُهَريْ رََة أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ و  -د ر ( رواه مسلم َما ملَْ تُ ْغَش اْلَكَبائِ  َكفَّارٌَة ِلَما بَ ي ْ
ْعُت َرُسوَل هللِا  ة . قال : ُعَبادَ وعن -ه ُهنَّ َشْيًئا  )يَ ُقوُل  َسَِ ََخُْس َصَلَواٍت َكَتبَ ُهنَّ اَّللَُّ َعَلى اْلِعَباِد ، َفَمْن َجاَء ِِبِنَّ ملَْ ُيَضيِ ْع ِمن ْ

ِإْن َشاَء َعْهٌد ، ِإْن َشاَء َعذَّبَُه ، وَ قِ ِهنَّ ، َكاَن لَُه ِعْنَد هللِا َعْهٌد َأْن يُْدِخَلُه اْْلَنََّة ، َوَمْن ملَْ يَْأِت ِِبِنَّ فَ َلْيَس َلُه ِعْنَد هللِا اْسِتْخَفافًا ِبَ 
 ة ( رواه أبو داود .أَْدَخَلُه اْْلَنَّ 

 فائدة :
دليل على فضل الصلوات اخلمس ، وأهنا  ......( ِب َأَحدُِكْم ، يَ ْغَتِسُل ِفيهَلْو َأنَّ نَ َهرًا بَِبا أَرَأَيْ ُتمْ  ِف حديث أّب هريرة السابق )
 سبب حملو اخلطايا والذنوب .

حملو اخلطايا بالصلوات اخلمس ، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه هنر يغتسل فيه كل يوم   هذا مثل ضربه النيب:  قال ابن رجب
ن درنه ووسخه ينقى بذلك حَّت ال يبقى منه شيء ، فكذلك الصلوات اخلمس ِف كل يوم متحو الذنوب َخس مرار ، كما أ

 واخلطايا حَّت ال يبقى منها شيء .
ه فيه أثر ، خبالف فإن النهر اْلاري يذهب الدرن الذي غسل فيه وال يبقى ل ،هو مبالغة ِف إنقاء الدرن : بالنهر ه ومتثيلوقال : 

وِلذا روي النهي  ،رة االغتسال فيه على طول الزمان ن الدرن الذي غسل فيه َيكث ِف املاء ، ورمبا ظهر مع كثفإ ،املاء الراكد 
 عن االغتسال ِف املاء الدائم كما سبق ذكره ِف الطهارة .

 : وفائدة التمثيل التأكيد ، وجعل املعقول كاحملسوس . وقال ابن حجر
رء كما يتدنس باألقذار احملسوسة ِف بدنه وثيابه ، ويُطهره املاء الكثري ، فكذلك الصلوات : وجه التمثيل ، أن امل وقال ابن العريب

 ُتطه ر العبد عن أقذار الذنوب حَّت ال تُبقي له ذنباً إال أسقطته وكف رته .
  هي الصغائر احلديث دليل على أن الصلوات اخلمس تكفر ومتحو اخلطايا والذنوب ، واملراد بالذنوب اليت تكفرها الصالة و

 دون الكبائر .
واستدل بذلك بعض من يقول : إن الصالة تكفر الكبائر والصغائر ، لكن اْلمهور القائلون بأن الكبائر ال :  قال ابن رجب

 يكفرها جمرد الصالة بدون توبة ، يقولون : هذا العموم خص منه الكبائر مبا خرجه مسلم من حديث أّب هريرة ، عن النيب 
 .( وات اخلمس ، واْلمعة إىل اْلمعة ، ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن ، ما اجتنبت الكبائر الصل )قال 
ما من امرئ مسلم ُتضره صالة مكتوبة ، فيحسن وضوءها وخشوعها  )قال   عن عثمان ، عن النيب  - أيضاً  -وفيه 

 ( .وكذلك الدهر كله مل تؤت كبرية قبلها من الذنوب ، ما  وركوعها ؛ إال كانت كفارًة ملا
والذي نفسي بيده ، ما من عبد قال )  واحلاكم من حديث أّب سعيد وأّب هريرة ، عن النيب ، وابن حبان ، وخرج النسائي 

واب اْلنة ، مث قيل له :     ع إال فتحت له أب     وجيتنب الكبائر السب، وخيرج الزكاة ، ويصوم رمضان ، يصلي الصلوات اخلمس 
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 م  ( .ادخل بسال
 اً .أيض معناه  ائي من حديث أّب أيوب ، عن النيبوالنس، وخرج اإلمام أمحد 

 وقال ابن مسعود : الصلوات اخلمس كفارات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر .
 وروي عنه مرفوعاً . واملوقوف أصح .

  تصب املقتلة .وقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات اخلمس ؛ فإهنن كفارة ِلذه اْلراح ، ما مل
وقد حكى ابن عبد الرب وغريه اإلمجاع على ذلك ، وأن الكبائر ال تكفر مبجرد الصلوات اخلمس ، وإمنا تكفر الصلوات اخلمس 

 الصغائر خاصة .
 ) وهي واجبة على كل مسلم ( . 

 أي : أن الصالة املفروضة جتب على املسلم .) وهو من جاء بالشهادة ( .
هللا ، فإن هم  اليمن ) فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن ال إله إال هللا وأن ُممداً رسولبعث معاذ إىل  ملا لقول الرسول  

 ... ( هم َخس صلوات ِف اليوم والليلة .أطاعوك لذلك فأخربهم أن هللا افرتض علي
 وأما الكافر فال جتب عليه حال كفره . 
ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإالَّ أَن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوِبَرُسولِِه ... ( .لقوله تعاىل ) َوَما َمنَ َعُهْم َأْن تُ قْ    َبَل ِمن ْ
  وذلك ألمور :الكافر إذا أسلم أن يقضيها ،  ال يلزمو 

 ( . ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ْنتَ ُهوا يُ ْغَفْر َِلُْم َما َقْد َسَلفَ  لقوله تعاىل ) أواًل :
 سالُم يهدم ما قبَله ( رواه مسلم .) اإل لقوله  ثانياً :
 ) الشرح املمتع ( .  م .ألن ِف إلزامه بقضائها بعد إسالمه مشقة وتنفري عن اإلسال ثالثاً :
عن ًا ألن ِف إجياب القضاء عليه تنفري خلق كثري ، وبعده ، فلم يؤمر أحد منهم بقضاء ، و  وأسلم ِف عصر النيب  رابعًا :

 ) املغين ( .    اإلسالم ، فعفي عنه .
 ) بالغ عاقل ( .

 ن .فال جتب على اجملنو  : العاقل ، فال جتب على الصغري : البالغ
  رواه الرتمذييق(. يف عن الصغري حَّت يبلغ، وعن اجملنون حَّت: القلم عن ثالثة)رفع  رسول هللا  قال :قال  حلديث علي-أ

 وألهنما ليسا أهاًل للتكليف.-ب
فسا
ُ
 ء ( .) ال حائضًا وال ن

 جتب الصالة على احلائض والنفساء ، وال تصح منهما .أي : ال 
لصَّالَة ؟ فَ َقاَلْت : َعْن ُمَعاَذَة قَاَلْت : ) َسأَْلُت َعاِئَشَة رضي هللا عنها فَ َقلُت : َما بَاُل احْلَاِئِض تَ ْقِضي الصَّْوَم ، َوال تَ ْقِضي ا -أ

ِبَقَضاِء  ِبَُرورِيٍَّة ، َوَلِكينِ  َأْسَأُل . فَ َقاَلْت : َكاَن ُيِصيبُ َنا َذِلَك ، فَ نُ َؤمَُّر ِبَقَضاِء الصَّْوِم ، َوال نُ َؤمَّرُ َأَحُرورِيٌَّة أَْنِت ؟ فَ ُقْلُت : َلْسُت 
 الصَّالِة ( متفق عليه .

، َكاَن أَوَّل ْسَبة ِإىَل َحُرورَاء ، َوِهَي قَ ْريَة بُِقْرِب اْلُكوَفة قَاَل السَّْمَعاِن  : ُهَو َمْوِضع َعَلى ِميَلنْيِ ِمْن اْلُكوَفة ُهَو بَِفْتِح احْلَاء اْلُمْهَمَلة َوَضم  الرَّاء اأْلُوىَل َوِهَي نِ ) َأَحُرورِيٌَّة أَْنِت (  
ة ِف  قَ ْول َعاِئَشة َرِضَي اَّللَّ َعن َْها ِإنَّ طَائَِفة ِمْن اخْلََوارِج يُوِجُبوَن َعَلى احْلَاِئض َقَضاء الصَّاَلة اْلَفائِتَ ِاْجِتَماع اخْلََوارِج ِبِه . قَاَل اِْلََرِويُّ : تَ َعاَقُدوا ِف َهِذِه اْلَقْريَة فَ َنَسُبوا إِلَي َْها . َفَمْعَن 

 ْفَهام ِإْنَكار َأْي َهِذِه َطرِيَقة احلَُْرورِيَّة ، َوبِْئَس الطَّرِيَقة . ) نووي ( .َزَمن احْلَْيض ، َوُهَو ِخاَلف ِإمْجَاع اْلُمْسِلِمنَي ، َوَهَذا ااِلْسِتْفَهام الَِّذي ِاْستَ ْفَهَمْتُه َعاِئَشة ُهَو ِاْستِ 
 ِف حديث أّب سعيد ) أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم ( متفق عليه . قوله -ب
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 لفاطمة بنت أّب حبيش ) ... فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة ( متفق عليه . وقوله  -ج
 .الصَّْوم ِف احْلَال  ا احلُْْكم ُمت ََّفق َعَلْيِه َأمْجَع اْلُمْسِلُموَن َعَلى َأنَّ احلَْاِئض َوالن َُّفَساء اَل جتَِب َعَلْيِهَما الصَّاَلة َواَل : َهذَ  قال النووي

ف ذلك ( .
ّ
د وجوبها جلهلهِ عر

َ
 ) فمن جح

 حَّت يزول عنه اْلهل .أي : من جحد وجوِبا ْلهله فإنه يعرف بذلك 
، فَِإْن َكاَن َجاِحًدا ِلُوُجوِِبَا َيُكوَن َجاِحًدا ِلُوُجوِِبَا، أَْو َغي َْر َجاِحدٍ  ؛ إمَّا َأنْ تَارَِك الصَّاَلِة اَل خَيُْلو َومُجَْلُة َذِلَك أَنَّ :  قدامة قال ابن

، وملَْ ُُيَْكْم ُوُجوبَ َها، َوُعلِ َم َذِلكَ  ، َوالنَّاِشِئ بَِباِديٍَة ، ُعرِ فَ اَلمِ ْن جَيَْهُل َذِلَك، َكاحلَِْديِث اإْلِسْ ، َوُهَو ممَّ ِه، فَِإْن َكاَن َجاِهاًل ِبهِ نُِظَر ِفي
 ِبُكْفرِِه ؛ أِلَنَُّه َمْعُذوٌر .

 ) وإن جحدها عنادًا كفر ( . 
 أي : من ترك الصالة عناداً فهو كافر .

 ألنه مكذب هلل ولرسوله وإلمجاع املسلمني.
 ك .أمجع املسلمون على أن جاحد فرض الصالة كافر يقتل إن مل يتب من كفره ذل :  رمحه هللا قال ابن عبد الرب

َوِإْن ملَْ َيُكْن ممَّْن جَيَْهُل َذِلَك ، َكالنَّاِشِئ ِمْن اْلُمْسِلِمنَي ِف اأْلَْمَصاِر َواْلُقَرى ، ملَْ ... مجاع أيضًا ابن قدامة ، فقال : وحكى اإل
ُمْسِلُموَن يَ ْفَعُلونَ َها َعَلى ِمْنُه ادِ َعاُء اْلَْْهِل ، َوُحِكَم ِبُكْفرِِه ؛ أِلَنَّ أَِدلََّة اْلُوُجوِب ظَاِهَرٌة ِف اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة ، َوالْ يُ ْعَذْر ، وملَْ يُ ْقَبْل 

َواِم ، َفاَل خَيَْفى ُوُجوبُ َها َعَلى َمْن َهَذا َحالُُه ، َفاَل جَيَْحُدَها إالَّ َتْكِذيبً  ا َّلِلَِّ تَ َعاىَل َولَِرُسولِِه َوِإمْجَاِع اأْلُمَِّة ، َوَهَذا َيِصرُي ُمْرَتدًّا َعْن الدَّ
يَن ، ِف ااِلْسِتَتابَِة َواْلَقْتِل ، َواَل أَْعَلُم ِف َهَذا ِخاَلف ْساَلِم ، َوُحْكُمُه ُحْكُم َسائِِر اْلُمْرَتدِ   اً .   ) املغين ( .اإْلِ

يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّالَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَما أُمِ ىل ) قال تعا                                                                 ( .ُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي لَُه الدِ 
 ق عليه .ة ( متف: وإقامة الصال بين اإلسالم على َخس:  وذكر منها) ه بقول لرسول لكذب مو 

 ) ومن تركها تهاونًا كفر ، وال يقتل حىت يستتاب ثالثًا ( .
 أي : من ترك الصالة هتاوناً وكساًل فإنه يكفر أيضاً .

 وهذا مذهب احلنابلة ، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني رحم هللا اْلميع .
 م .رواه مسلصالة ( ) بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك ال ديث جابر قال : قال حل-أ

 . رواه الرتمذيالة فمن تركها فقد كفر(  العهد الذي بيننا وبينهم الص ) قال :  قال رسول هللا  ديث بريدة وحل-ب
 ي .رواه الرتمذ( يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة مل يكن أصحاب ُممد بد هللا بن شقيق العقيلي قال )وعن ع-ج

 . أنه ال يكفر إىلء : وذهب بعض العلما
 ونسبه النووي لألكثر من السلف واخللف .، واملالكية ، وبه قال احلنفية 

) أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال هللا خالصًا من قلبه (  قال : قال رسول هللا  ديث أّب هريرة حل-أ
 رواه البخاري .

 إال هللا دخل اْلنة ( رواه مسلم .إله ) من مات وهو يعلم أنه ال  قوله ول-ب
 أن من قال ال إله إال هللا فقد استحق دخول اْلنة . فقد صرح النيب 

 . ِإنَّ اَّللََّ ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء ( )لقوله تعاىل و -ج
 القول األول أنه كافر . والراجح
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 أال جيوز أن حتمل النصوص الدالة على كفر تارك الصالة على من تركها جاحدًا لوجوهبا ؟قال قائل  ذافإ : 
 قلنا : ال جيوز ذلك ألن فيه ُمذورين :

ورتب ، فإن الشارع علق احلكم بالكفر على الرتك دون اْلحود ، ذي اعتربه الشارع وعلق احلكم به : إلغاء الوصف الاألول 
:  ، ومل يقل النيب الصالة دون اإلقرار بوجوِبا، فلم يقل هللا تعاىل: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصالةخوة ِف الدين على إقام األ

العهد الذي بيننا وبينهم اإلقرار بوجوب الصالة، فمن جحد وجوِبا  بني الرجل وبني الشرك والكفر جحد وجوب الصالة . أو
 فقد كفر.

َونَ زَّْلَنا َعَلْيَك ) العدول عنه خالف البيان الذي جاء به القرآن الكرمي ، قال هللا تعاىل ولو كان هذا مراد هللا تعاىل ورسوله لكان 
َياناً ِلُكلِ  َشْيءٍ  َ لِلنَّاِس َما نُ ز َِل ِإلَْيِهم )  . وقال تعاىل خماطباً نبيه(  اْلِكَتاَب تِب ْ  ( . َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذ ِْكَر لُِتبَ نيِ 

 وصف مل جيعله الشارع مناطاً للحكم :اعتبار  : الثاين
 فإن جحود وجوب الصلوات اخلمس موجب لكفر من ال يعذر جبهله فيه سواء صلى أم ترك .

فلو صلى شخص الصلوات اخلمس وأتى بكل ما يعترب ِلا من شروط ، وأركان ، وواجبات ، ومستحبات، لكنه جاحد لوجوِبا 
 ) الشيخ ابن عثيمني ( .  رتكها .بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه مل ي

 فإن قال قائل:ما هو اجلواب عن األدلة اليت استدل هبا من ال يرى كفر تارك الصالة؟ 
قلنا : اْلواب : أن هذه األدلة مل يأت فيها أن تارك الصالة ال يكفر، أو أنه مؤمن ، أو أنه ال يدخل النار، أو أنه ِف اْلنة . 

 وحنو ذلك .
 ر .تعارض أدلة القائلني بأنه كافال ا ومن تأملها وجده

 ما ال دليل فيه أصاًل للمسألة . : القسم األول
 ( . ِإنَّ اَّللََّ ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاء) مثل استدالل بعضهم بقوله تعاىل 

ن ذلك ، وليس معناه ما سوى ذلك ، بدليل أن من كذب مبا أخرب هللا به فإن معن قوله تعاىل )َما ُدوَن َذِلَك( ما هو أقل م 
َما ُدوَن َذِلَك( ما سوى ذلك ، لكان هذا من  ولو سلمنا أن معن ). ، ..راً ال يغفر وليس ذنبه من الشرك ورسوله ، فهو كافر كف

ج عن امللة من الذنب الذي ال يغفر وإن مل باب العام املخصوص بالنصوص الدالة على الكفر مبا سوى الشرك ، والكفر املخر 
 يكن شركاً .
 عام خمصوص باألحاديث الدالة على كفر تارك الصالة : ينالقسم الثا
 (. رما من عبد يشهد أن ال إله إال هللا وأن ُممداً عبده ورسوله إال حرمه هللا على النا ) ِف حديث معاذ بن جبل مثل قوله 

 كافر ؟  ماذا يرتتب على قولنا بأنه 
 وإذا تبني أن تارك الصالة كافر كفر ردة فإنه يرتتب على كفره أحكام املرتدين ومنها : : قال الشيخ حممد بن عثيمني

 : أنه ال يصح أن يزوج ، فإن عقد له وهو ال يصلي فالنكاح باطل . أوالً 
 : أنه إذا ذبح ال تؤكل ذبيحته . ثانياً 
 : ال يرث وال يورث . ثالثاً 
 إذا مات ال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن مع املسلمني . : رابعاً 

 .: أنه ُيشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأّب بن خلف  خامساً 
  ،اختلف العلماء القائلون بتكفري تارك الصالة هل يكفر برتك صالة واحدة؟ أو برتك صالتني؟ أو ثالث؟ أو بالرتك الكلي
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 على أقوال : فال يسجد هلل سجدة
 : يكفر برتك صالة واحدة ، واختاره الشيخ ابن باز . القول األول

أن من ترك  قال ابن حزم : وقد جاء عن عمر ، وعبد الرمحن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ، وأّب هريرة ، وغريهم من الصحابة 
 (  2/15) احمللى : )صالة فرض واحدة متعمداً حَّت خيرج وقتها فهو كافر مرتد . 

 أنه ال يكفر حَّت يرتك ثالث صلوات وتضايق وقت الرابعة . القول الثاين :
 أنه تارك الصالة، ال يكفر إال بالرتك الكلي ، واختاره الشيخ ابن عثيمني . القول الثالث :

 رك الصالة .قال ) بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة ( ، فمن كان يصلي أحياناً مل يصدق عليه أنه ت ألن النيب 
 ( وال يقتل حىت يستتاب ثالثاً وقوله  ). أي : يقال له : تب إىل هللا وصل وإال قتلناك 
  ( ثالثاً وقوله )ي .وكيفية استتابته ِف مدة الثالث أن يُدعى إىل فعلها كل وقت حَّت ُيصل ،ثة أيام أراد به ثال 
  الصالة ، وقيل : بل قتله ردة لكفره .ومجهور العلماء على أن قتله حداً ، ألهنم ال يرون كفر تارك 

ْي أَنَّ ُحْكَمُه َذَهَب اْلَماِلِكيَُّة َوالشَّاِفِعيَُّة ِإىَل أَنَّ تَارَك الصَّالَِة تَ َهاُونًا وََكَساًل ، اَل ُجُحوًدا ، يُ ْقَتل َحدًّا أَ   املوسوعة الفقهية) جاء ِف 
  .َوُيَصلَّى َعَلْيِه ، َويُْدَفُن َمَع اْلُمْسِلِمنيَ بَ ْعَد اْلَمْوِت ُحْكُم اْلُمْسِلِم فَ يُ َغسَّل ، 

ُلهُ ِإالَّ قَ تَ ْلَناَك ، فَِإْن صَ َوَذَهَب احْلََنابَِلُة : ِإىَل َأنَّ تَارَِك الصَّالَِة َتَكاُسالً يُْدَعى ِإىَل ِفْعِلَها َويُ َقال َلُه : ِإْن َصلَّْيَت وَ  . لَّى ، َوِإالَّ َوَجَب قَ ت ْ
َغسَّل َواَل ُيَصلَّى َعَلْيِه َوالَ َحَّتَّ ُُيَْبَس َثالَثًا َويُْدَعى ِف َوْقِت ُكل َصالٍَة ، فَِإْن َصلَّى َوِإالَّ قُِتل َحدًّا ، َوِقيل ُكْفرًا ، َأْي اَل ي ُ  َواَل يُ ْقَتل

يَن " انتهىيُْدَفُن ِف َمَقاِبِر اْلُمْسِلِمنَي . َلِكْن اَل يُ َرقُّ َوالَ ُيْسََب لَُه أَْهٌل َوالَ وَ    .َلٌد َكَسائِِر اْلُمْرَتدِ 
 ) ويؤمر بها صغري لسبع ، ويضرب عليها لعشر ( . 

 أي : أن الصيب إذا بلغ سبع ودخل ِف الثامنة ، فإنه يؤمر بالصالة ، وإذا بلغ العاشرة من عمره ضرب عليها .
ِه قَاَل : حلديث  ) ُمُروا أَْواَلدَُكْم بِالصَّاَلِة َوُهْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِننَي ، َواْضرِبُوُهْم  َرُسوُل اَّللَِّ  قَالَ َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِ 

نَ ُهْم ِف اْلَمَضاِجِع (  َها َوُهْم أَبْ َناُء َعْشٍر ، َوفَ ر ُِقوا بَ ي ْ  رواه أبو داود .َعَلي ْ
رَُكَها ِعْنَد اْلبُ ُلو ، َواَل َكْي يَْأَلَفَها َويَ ْعَتاَدَها، لَِتْمرِيِنِه َعَلى الصَّاَلةِ  ِف َحقِ  الصَّيب ِ  َهَذا اأْلَْمُر َوالتَّْأِديُب اْلَمْشُروعُ :  ال ابن قدامةق  .غ يَ ت ْ

 ا .يعين أهنا غري واجبة عليه ال يأمث برتكه اً وتأدباً ة لخلقيؤمر الصيب ابن سبع سنني بالصال  :العيين وقال
أن نأمر أوالدنا بالصالة لسبع سنني ، وأن نضرِبم عليها لعشر سنني ، مع أهنم مل  لنيب أمر ا:  وقال الشيخ ابن عثيمني

ُيكلفوا بعد ، من أجل أن يتمرنوا على فعل الطاعة ويألفوها ، حَّت تسهل عليهم بعد الكرب ، وتكون ُمبوبة لديهم ، كذلك 
م يألفوهنا عند الكرب كانوا غري مكلفني ؛ وذلك ألهن  األمور اليت ليست باحملمودة ، ال ينبغي أن يعود الصغار عليها وإن

 ا .   ) نور ع الدرب ( .ويستسيغوهن
إذا بلغ سبع سنني ومها  اً فيؤمران ِبا ندب إال الصيب والصبية اً وال ندب اً الصالة ال يؤمر بفعلها ال إجياب من ال تلزمه قال النووي :

 .ألهنا ال تصح من غري مميز فإن مل يكونا مميزين مل يؤمروا ؛  مميزان ، ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنني ،
 :ودليل هذه القاعدة 

 اىل ) وأمر أهلك بالصالة ( .قوله تع
 وقوله تعاىل ) قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ( .

 ) وإن لولدك عليك حقاً ( رواه مسلم . وقوله 
 ) اجملموع ( .         ل عن رعيته ( .           ) كلكم راع وكلكم مسؤو  وقوله 
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فيؤمر الصيب واْلارية بالصالة لسبع ، ويضربان عليها لعشر ، كما يؤمران بصوم رمضان ، ويشجعان على كل خري ، من قراءة 
 . القرآن ، وصالة النافلة ، واحلج والعمرة ، واإلكثار من التسبيح والتهليل والتكبري والتحميد ، وَينعان من مجيع املعاصي

 ويكون  اً أو عظمًا ، وال يكسر سن اً ربا هينا غري مرب ح ، ال يشق جلدِف ضرب الصيب على الصالة أن يكون ض ويشرتط ،
 .  على الظهر أو الكتف وما أشبه ذلك ، ويتجنب الوجه ألنه ُيرم ضربه ، لنهي النيب 

عقاب إال عند احلاجة إىل بيان ذلك ، لكثرة وال يكون فوق عشرة أسواط ، ويكون للتأديب والرتبية ، فال يظهر به الرغبة ِف ال
 . وحنوه  نفور الصيب وتركه للصالة

 ) فإن بلغ يف أثنائِها أو بعدها أعاد ( . 
 أي : إذا بلغ الصيب ِف أثناء فعله للصالة ، أو بعد فعلها فإنه جيب عليه أن يعيد .

 وداود .، وأمحد ، ومالك ، وهذا مذهب أّب حنيفة 
 ة .صالها قبل البلوغ نافلة ِف حقه فال جتزئ عن الفريض أن الصالة اليت-أ

إذا نوى صالة نافلة مل جتزئه عن الفريضة ، فكذا الصيب إذا  –بالغاً أو غري بالغ  –وقالوا : القياس على النافلة ، فإن املصلي -ب
 صلى قبل البلوغ فصالته نافلة فال تنقلب فرضاً .

 فلم جتزه بعد وجود سبب وجوِبا عليه كمن صلى قبل دخول الوقت . أن من مل يبلغ صلى قبل وجوِبا عليه-ج
 : إىل أنه ال يلزمه إعادهتا . وذهب بعض العلماء

 وهو قول الشافعي ، اختاره ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمني .
 الصالة مرة ثانية . ) مروا أبناءكم بالصالة لسبع ... ( قالوا : إن الصيب قد صلى كما أمر ، فال يؤمر بإعادة لقوله -أ

 وقالوا : قياساً على الصيام إذا بلغ ِف أثنائه ، فكما ال يعيده كذلك ال يعيد الصالة إذا بلغ ِف أثنائها .-ب
 وهللا أعلم . الصحيحوهذا القول هو 

  ومل يكن قد صلى ، فهنا جيب عليه أن يصلي ، وهذا ال نزاع فيه .أما إذا بلغ الصيب 
 قتها ( .) وحيرم تأخريها عن و

 أي : ُيرم تأخري الصالة عن وقتها .
 أمجع املسلمون على أن الصلوات اخلمس مؤقتة مبواقيت معلومة ُمددة . قال ابن قدامة :

 ي .اتفق الفقهاء على ُترمي تأخري الصالة حَّت خيرج وقتها بال عذر شرع: ة  ِف املوسوعة الفقهي جاء
 .َلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاباً َمْوُقوتاً( ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت عَ قال تعاىل ) -أ

ُرونَ َها َعْن َوْقِتَها . ( الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلهِتِْم َساُهوَن . فَ َوْيٌل لِْلُمَصلِ نَي ) قَاَل تَ َعاىَل و -ب  قَاَل طَائَِفٌة ِمْن السََّلِف ُهْم الَِّذيَن يُ َؤخِ 
قَاَل طَائَِفٌة ِمْن السََّلِف : إَضاَعتُ َها تَْأِخريَُها َعْن ( َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم  )قَاَل تَ َعاىَل و -ج

 َوْقِتَها ، َوَلْو تَ رَُكوَها َلَكانُوا ُكفَّارًا .
وقََّت أوقاَت الصَّالة،  ك النَّيبُّ كانت مفروضًة ِف وقت معنيَّ فتأخريُها عن وقتها حراٌم. وكذل: وإذا   قال الشيخ ابن عثيمني

 وهذا يقتضي وجوَب فعلها ِف وقتها.
يه؛ يشَمُل تأخريها بالكلِ يَّة؛ أو تأخرَي بعضها، بيث يؤخِ ر الصَّالة حَّتَّ إذا مل يبَق إالَّ مقداُر ركعٍة صلَّى، فإنَّه حراٌم علا وتأخريه

 ألنَّ الواجَب أن تقع مجيُعها ِف الوقت.
َر َصاَلَة اللَّْيِل إىَل الن َّهَ اَلَة الن ََّهاِر إىَل اللَّْيلَ اَل جَيُوُز أِلََحِد أَْن يُ َؤخِ َر صَ : تيميةقال ابن  ، اَل حلَِْصِد اِر ِلُشْغِل ِمْن اأْلَْشَغالِ ، َواَل يُ َؤخِ 
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؛ َبْل اْلُمْسِلُموَن ُكلُُّهْم ِعٍب َواَل خِلِْدَمِة ُأْسَتاٍذ، َواَل َغرْيِ َذِلكَ َِلٍْو َواَل لَ . َواَل ََنَاَسٍة َواَل َصْيٍد َواَل  ِلَصَناَعٍة َواَل ِْلََنابَةِ َواَل حلَِْرِث َواَل 
ُرَك َذِلكَ َفْجَر قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمسِ ، َوُيَصلِ َي الْ َر َواْلَعْصَر بِالن ََّهارِ ُيَصلِ َي الظُّهْ  ُمتَِّفُقوَن َعَلى َأنَّ َعَلْيِه أَنْ  َصَناَعٍة ِمْن لِ  ، َواَل يَ ت ْ

اَلِة ِِف       ، َواَل لِْلُمْسَتْأِجِر َأْن ََيَْنَع اأْلَِجرَي ِمْن الصَّ اِلِك َأْن ََيَْنَع مَمُْلوَكهُ ، َواَل لِلَّْهِو َواَل لَِغرْيِ َذِلَك ِمْن اأْلَْشَغاِل َولَْيَس لِْلمَ الصِ َناَعاتِ 
 َوْقِتَها .

، ِِف اْلَوْقِت ِبََسِب َحالِهِ  ، بَْل ُيَصلِ ي ََنَاَسٍة َواَل َغرْيِ َذِلكَ رُي الصَّاَلِة َعْن َوْقِتَها ِْلََنابَِة َواَل َحَدٍث َواَل َفاَل جَيُوُز تَْأخِ :  وقال رمحه هللا
ْْلُُنُب يَ تَ َيمَُّم َوُيَصلِ ي إَذا َعِدَم اْلَماَء أَْو َخاَف وََكَذِلَك ا، فَِإْن َكاَن ُُمِْدثًا َوَقْد َعِدَم اْلَماَء أَْو َخاَف الضََّرَر بِاْسِتْعَمالِِه تَ َيمََّم َوَصلَّى 

ُر الصَّاَلَة َحَّتَّ ُيَصلِ َي بَ ْعَد اْلَوْقِت ِف ثَِياِبِه . الضََّرَر بِاْسِتْعَمالِِه ِلَمَرِض أَْو لِبَ ْرِد . وََكَذِلَك اْلُعْريَاُن ُيَصلِ ي ِف اْلَوْقِت ُعْريَانَا ، َواَل يُ َؤخ ِ 
رِيُض ُيَصلِ ي َعَلى َحَسِب َحالِِه ِِف َذِلَك إَذا َكاَن َعَلْيِه ََنَاَسٌة اَل يَ ْقِدُر َأْن يُزِيَلَها فَ ُيَصلِ َي ِف اْلَوْقِت ِبََسِب َحالِِه . َوَهَكَذا اْلمَ وَكَ 

فَاْلَمرِيُض  (ملَْ َتْسَتِطْع فَ َعَلى َجْنبٍ  ملَْ َتْسَتِطْع فَ َقاِعًدا ، فَِإنْ  َصلِ  قَائًِما ، فَِإنْ )لِِعْمرَاَن ْبِن ُحَصنْيٍ :  اْلَوْقِت ، َكَما قَاَل النَّيبُّ 
َهَذا   ُيَصلِ ي بَ ْعَد ُخُروِج اْلَوْقِت قَائًِما . وَ بِات َِفاِق اْلُعَلَماِء ُيَصلِ ي ِف اْلَوْقِت قَاِعًدا أَْو َعَلى َجْنٍب ، إَذا َكاَن اْلِقَياُم يَزِيُد ِف َمَرِضِه ، َواَل 

 ( . 30/  22) جمموع الفتاوى : .   َواْلَوْقُت َأوَْكُد فَ َراِئِض الصَّاَلةِ ،  ُكلُُّه أِلَنَّ ِفْعَل الصَّاَلِة ِِف َوْقِتَها فَ ْرضٌ 
  ، لكن إذا استيقظ اإلنسان من نومه قبل طلوع الشمس وهو جنب ، فإن اغتسل طلعت الشمس ، وإن تيمم صلى بالوقت

 بعد طلوع الشمس .هنا يغتسل ويصلي 
َقَظ آِخَر َوْقِت اْلَفْجِر فَِإَذا اْغَتَسَل طََلَعْت الشَّْمُس ، َفُجْمُهوُر اْلُعَلَماِء ُهَنا يَ ُقوُلوَن :قال ابن تيمية :  يَ ْغَتِسُل َوُيَصلِ ي  َوِإَذا اْستَ ي ْ

َوَأمْحَد ، َوَأَحُد اْلَقْوَلنْيِ ِِف َمْذَهِب َماِلٍك . َوقَاَل ِف اْلَقْوِل اْْلَخِر : بَْل  بَ ْعَد طُُلوِع الشَّْمِس ، َوَهَذا َمْذَهُب َأّب َحِنيَفَة َوالشَّاِفِعي ِ 
ِمْن الصَّاَلِة بَ ْعَدُه  َكَما تَ َقدََّم ِِف تِْلَك اْلَمَساِئِل ، أِلَنَّ الصَّاَلَة ِِف اْلَوْقِت بِالت ََّيمُِّم َخي ْرٌ  ُلوِع الشَّْمسِ  يَ تَ َيمَُّم أَْيًضا ُهَنا َوُيَصلِ ي قَ ْبَل طُ 

 بِاْلُغْسِل .
 .قَ ْوُل اْلُْْمُهوِر  َوالصَِّحيحُ  

َمْن نَاَم َعْن َصاَلٍة أَْو َنِسيَ َها فَ ْلُيَصلِ َها إَذا ذََكَرَها فَِإنَّ )  ، َكَما قَاَل النَّيبُّ أِلَنَّ اْلَوْقَت ِف َحقِ  النَّاِئِم ُهَو ِمْن ِحنِي َيْستَ ْيِقُظ 
َوِإَذا َكاَن َكَذِلَك فَِإَذا ، فَاْلَوْقُت ِف َحقِ  النَّائِِم ُهَو ِمْن ِحنِي َيْستَ ْيِقُظ ، َوَما قَ ْبَل َذِلَك ملَْ َيُكْن َوقْ ًتا ِف َحقِ ِه ( ، َوقْ تُ َها  َذِلكَ 

َقَظ قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمِس فَ َلْم َُيِْكْنُه ااِلْغِتَساُل َوالصَّاَلُة إالَّ بَ عْ  َد طُُلوِعَها فَ َقْد َصلَّى الصَّاَلَة ِف َوْقِتَها وملَْ يُ َفو ِتْ َها ؛ خِبِاَلِف َمْن اْستَ ي ْ
َقَظ ِف أَوَِّل اْلَوْقِت فَِإنَّ اْلَوْقَت ِف َحقِ ِه قَ ْبَل طُُلوِع الشَّْمِس ، فَ َلْيَس َلُه َأْن يُ َفوِ َت الصَّ  ، ذََكَرَها وََكَذِلَك َمْن َنِسَي َصاَلًة وَ ، اَلَة اْستَ ي ْ

 ( . 36/  22) جمموع الفتاوى :  .    ِه فَِإنَُّه ِحيَنِئٍذ يَ ْغَتِسُل َوُيَصلِ ي ِف َأيِ  َوْقٍت َكاَن ، َوَهَذا ُهَو اْلَوْقُت ِف َحق ِ 
ها ( . 

َ
 ) إال لناوٍ مجع

 إىل العصر ، أو املغرب إىل العشاء . أي : يستثن من ُترمي تأخري الصالة ، من ُيق له اْلمع كاملسافر واخلائف ، فيؤخر الظهر
 ) أو مشتغلٍ بشرطِها ( .

  من تأخري الصالة عن وقتها ، وهو من يشتعل بشرط الصالة الذي ُيصله قريباً .نوهذا أيضاً مما يستث
انتظر حَّتَّ خييَطه صلَّى  إنسان انشقَّ ثوبه فصار خييطُه فحاَن خروُج الوقت، فإن َصلَّى قبل أن خييَطه صلَّى ُعْرياناً، وإن:  مثاله

  .قتها، أمَّا إذا كان بعيداً فالمسترتاً بعد الوقت، فهذا ُتصيُله قريب، فهنا جيوز أن يؤخِ رها عن و 
ألنَّه اشتغل ،  فله أن يؤخِ رها عن وقتها،  اشتغل باستخراجه غربِت الشَّمسُ  ومثله لو وصل إىل املاء عند غروب الشَّمس، فإن

 ألن هذا الشَّرَط ُُيصِ له بعيداً. ،  تاج إىل حفر البئر فال يؤخِ رهاقريباً، وهو استخراج املاء من البئر، وإن كان ُي بشرٍط ُُيصِ ُله
 وهذا قول مالك وأّب حنيفة والشافعي ِف املشهور ، واختاره ابن قدامة .
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 ( . فَ َلْم جتَُِدوا َماًء فَ تَ َيمَُّموالقوله تعاىل )  -أ
صح إال بشروطها ما دام قادرًا عليها أو على بعضها ، فمَّت كان شرطًا مقدورًا عليه وجب االشتغال أن الصالة ال ت -ب

 بتحصيله .
فيصلي الصالة ِف وقتها ولو بالتيمم عارياً إذا مل َيكنه ُتصيل  ، إىل أنه ال جيوز أن يؤخرها ِف هذه احلالةوذهب بعض العلماء : 

 إال بعد خروج الوقت .املاء لطهارته ، والثوب لسرت عورته 
 وِبذا قال زفر ، وبعض احلنفية ، واختاره ابن تيمية .

 .ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاباً َمْوُقوتاً( لقوله تعاىل ) -أ
 ) الصالة ما بني هذين الوقتني ( . قوله  -ب

ئض الصالة ، فيجب على العبد أن يصلي ِف الوقت كما أمر : أن فعل الصالة ِف وقتها فرض ، والوقت آكد فرا وجه الداللة
 بسب اإلمكان ، فما قدر عليه من شروط الصالة فعله ، وما عجز عنه سقط عنه .

رِيَن ِمْن َأْصَحاِب الشَّاِفِعيِ  َوَأمْحَد قَالُوا َيْشَتِغُل بَِتْحِصيِل الطَّ قال ابن تيمية : ...  َهارَِة َوِإْن فَاَت اْلَوْقُت . إالَّ َأنَّ بَ ْعَض اْلُمَتَأخِ 
َلِة َوحَنِْو َذِلَك . َوهَ  َبْل َعَلى اْلَعْبِد َأْن ُيَصلِ َي ِف اْلَوْقِت ، َذا اْلَقْوُل َخطٌَأ  َوَهَكَذا قَاُلوا ِف اْشِتَغالِِه خِبَِياطَِة اللِ َباِس َوتَ َعلُِّم َداَلِئِل اْلِقب ْ

ْمَكاِن َوَما َعَجَز   َعْنُه ِمْن َواِجَباِت الصَّاَلِة َسَقَط َعْنُه .ِبََسِب اإْلِ
 الراجح . وهذا القول هو

ه بنوم ( .
ُ
 ) ويقضي من زال عقل

 أي : من نام عن الصالة فإنه جيب عليه أن يقضيها إذا استيقظ .
 : أمجع العلماء على وجوب قضاء الصالة إذا فاتت بنوم أو نسيان .   قال الشوكاين

) َمْن َنِسَي َصالًة فَ ْلُيَصلِ َها إَذا ذََكرَها ، َوال َكفَّارََة َِلَا إالَّ َذِلَك " أَِقْم الصَّالَة  ِن َماِلٍك قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ أََنِس بْ حلديث َ  -أ
 متفق عليه . ِلذِْكرِي (

َها . َفَكفَّارَتُ َها : أَْن يُ   َصلِ يَ َها إَذا ذََكَرَها ( .َوِلُمْسِلٍم ) َمْن َنِسَي َصالًة ، أَْو نَاَم َعن ْ
 قضى صالة الفجر ملا نام عنها ِف السفر . وألن النيب -ب
حني قفل من غزوة خيرب سار ليلة حَّت إذا أدركه الكرى قال لبالل : اكأل لنا الليل  ) أن رسول هللا  وعن أّب هريرة -ج

ر استند بالل إىل راحلته مواجه الفجر فغلبت بالاًل عيناه وأصحابه فلما تقارب الفج فصلى بالل ما قدر له ونام رسول هللا 
وفيه : قال  -وال بالل وال أحد من أصحابه حَّت ضربتهم الشمس ... احلديث   وهو مستند إىل راحلته فلم يستيقظ رسول 

الصبح فلما قضى الصالة وأمر بالاًل فأقام الصالة فصلى  اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئًا مث توضأ رسول هللا  رسول هللا 
 قال: من نسي الصالة فليصليها إذا ذكرها ( .

: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ، قال ففعلنا مث دعا باملاء فتوضأ مث  وِف رواية ) فقال النيب 
 سجد سجدتني . مث أقيمت الصالة فصلى الغداة ( .

 ملا أستيقظ أمرهم أن يرحتلوا من مكاهنم إىل مكان آخر ؟  لنيب فائدة : إن قال قائل : أليس ا
 علل بقوله ) هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ( ، فال ينبغي أن يصلى ِف أماكن حضور الشياطني . أن النيب فاجلواب : 

عن موضعه ، وإن كان وادياً  : أخذ ِبذا بعض العلماء فقال : من انتبه من نوم عن صالة فائتة ِف سفر ، فليتحول قال القرطيب
 فيخرج عنه ، وقيل : إمنا يلزم ِف ذلك الوادي بعينه . 
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: يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة ِف مكان استحب له التحول عنه ، ومنه أمر الناعس ِف َساع اخلطبة يوم اْلمعة  وقال غريه
 بالتحول من مكانه إىل مكان آخر .

 تفاق أنه آمث ؟ على قولني :االعذر ؛ هل تقضى أم ال مع  ة بغرياختلف العلماء لو فاتت الصال 
 : أنه يقضيها . القول األول

 وبه قال أكثر العلماء ، منهم األئمة األربعة ، وحكي إمجاعاً ورده ابن رجب وابن القيم .
 ) من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها ( . لقوله -أ

سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغري عذر ، وإمنا قيد ِف احلديث بالنسيان  :  فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة ، قال النووي
 خلروجه على سبب ، ألنه إذا وجب القضاء على املعذور ، فغريه أوىل بالوجوب ، وهو من باب التنبيه باألدىن على األعلى .

 ) َخس صلوات افرتضهن هللا ... ( .  قوله تعاىل ) وأقم الصالة لذكري ( وقوله تعاىل ) وأقيموا الصالة ( وقوله -ب
 وجه الداللة : أن هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على وجوب الصالة ، فال جيوز إسقاطها إال بربهان نص أو إمجاع .

ع أمر من أفطر باْلماع ِف رمضان عمداً أن يقضي يومًا مكانه )كما عند أّب داود( ويقاس عليه الصالة، جبام أن النيب  -ج
 أن كالً منهما أخ ر عبادة عظيمة من أركان اإلسالم عن وقتها احملدد عمداً، فإذا جاز القضاء ألحدمها جاز لآلخر وال فرق. 

مع  -أمر بالصالة خلف األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها، مما يدل على أن صالهتم صحيحة جمزئة  أن النيب  -د
 عن قتاِلم ما أقاموا الصالة، فسمى صالهتم صالة. ن كانوا آمثني بالتأخري، وقد هنى النيب وإ -إيقاعهم للصالة ِف غري وقتها 

 : أنه ال يقضي . القول الثاين
وبه قال بعض السلف ، وهو مذهب أهل الظاهر ، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية واختاره الشيخ ابن عثيمني ، ومال إليه ابن 

 رجب وابن القيم .
  ) فَ َوْيٌل لِْلُمَصلِ نَي . الَِّذيَن ُهْم َعْن َصاَلهِتِْم َساُهوَن ( .لقوله تعاىل -أ

 ولقوله تَ َعاىَل ) َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت ( . -ب
د هللا سبحانه من فو ت الصالة عن وقتها وجه الداللة : أن تأخريها عن وقتها من السهو عنها ، وهو أيضًا من إضاعتها ، فتوع

بوعيد تاركها ، ولو كان العامد لرتك الصالة مدركاً ِلا بعد خروج وقتها ملا كان له الويل ، وال لقي الغي  ، كما ال ويل وال غي ملن 
 أخرها إىل آخر وقتها الذي يكون مدركاً ِلا .

 البخاري .) من ترك صالة العصر فقد حبط عمله ( رواه  قوله  -ج
 ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم . قوله  -د

فيكون مردودًا ، وإذا ثبت أن هذه الصالة  وجه الداللة : أن تأخري الصالة عن وقتها إحداث عمل ليس عليه أمر الرسول 
 مردودة فليست بصحيحة وال مقبولة .

فرق بني من صالها قبل الوقت وبني من صالها بعده ، فكالمها صلى ِف غري القياس على من صالها قبل الوقت ، إذ ال  -ه 
 ) الصالة ما بني هذين الوقتني ( .        وهللا أعلم . الوقت ، فكما ال تصح قبله ال تصح بعده ، لقوله 

 ) أو إغمــــــاء ( .
 أي : ويقضي من زال عقله بإغم  اء .

 ستدلوا :وااملذهب ، وهذا 
 .رواه عبد الرزاق  ، فأفاق ِف بعض الليل فقضاهن ( ) أنه أغمي عليه الظهر والعصر واملغرب والعشاءبن ياسر  عن عمار-أ
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 قياساً على النوم .-ب
 إىل أنه ال جيب عليه القضاء .وذهب بعض العلماء : 

 والشافعي .، وهذا مذهب مالك 
 ملغمى عليه مجيع الوقت مل يدرك ركعة من الصالة .فهذا اعة من الصالة فقد أدرك الصالة ( ) من أدرك رك لقوله 

 . واختاره الشيخ ابن عثيمني الصحيح ،  وهذا القول هو
ه ال َيكن أن يوقظ وقياس املغمى على النائم قياس غري صحيح ، ألن النائم ينام باختياره ، وَيكن أن يوقظ ، لكن املغمى علي

 مدة إغمائه وخاصة ِف هذا العصر . تطول ألنه ال يشعر ، فهو شبيه باجملنون ، وهناك من
 إن أغمي َخس صلوات قضاها ، وإن زادت سقط فرض القضاء ِف الكل . وقال بعضهم :

 وهذا قول أّب حنيفة .
 : أما غريهاعلم أن اخلالف ِف املغمى عليه فقط ،  فائدة : 
o . فاجملنون لو عقل بعد خروج الوقت ال يلزمه القضاء بال خالف 
o لغ بعد خروج الوقت ال يلزمه القضاء إمجاعاً .الصيب إذا ب 
o . الكافر إذا خرج وقت الصالة ومل يصلِ  ، مث أسلم بعد خروج وقت الصالة ، فإنه ال يلزمه القضاء بال خالف 
 ملية مثال ، فهذا يلزمه القضاء ذا غاب عن الوعي باختياره ، كمن أخذ البنج أو املادة املنو مة إلجراء عإ. 

  .ب احلنابلة ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني رمحه هللاوإىل هذا ذه
فالصحيح من املذهب : وجوب الصالة عليه . وعليه مجاهري  ًا ،يعين مباحأما إذا زال عقله بشرب دواء ، ف (اإلنصا)قال ِف 

ال  إن كان زواالً فاألصحاب . وقيل : ال جتب عليه ... وقال املصنف ِف املغين ، ومن تبعه : من شرب دواء فزال عقله به : 
 ن .فهو كاإلغماء ، وإن تطاول فهو كاجملنو  اً ،يدوم كثري 

وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : " إذا أغمي على املريض وفقد الوعي فإنه ال صالة عليه ... فلو قدر أن املريض أغمي عليه 
كن أن يقاس اإلغماء على النوم ؛ ألن النائم َيكن أن ملدة يوم أو يومني أو شهر أو شهرين مث أفاق فإنه ال قضاء عليه ، وال َي

يستيقظ إذا أوقظ ، واملغمى عليه ال َيكن ، فهو ِف حال بني اْلنون وبني النوم ، واألصل براءة الذمة ، وعلى هذا فيكون من 
عمله باختياره ولكنه مل أغمي عليه ملرض أو حادث فإنه ال يقضي الصلوات قل ت أو كثرت ، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي است

 ه .يصح بعد البنج إال بعد يومني أو ثالثة فعليه أن يعيد الصالة ؛ ألن هذا حصل باختيار 
 سكر ( .أو ) 

 أي : أن السكران يقضي ما فاته حال سكره .
 وهذا مذهب األئمة األربعة .

 : ال نعلم فيه خالفاً . قال ابن قدامة
 اه .ا السكران أو صالها أو بعضها ِف حالة سكره ومتكن اخلمر من رأسه فعليه قضاؤهاوكل صالة تركه : الرب ابن عبدقال و 
 . اتفق العلماء على عدم صحة صالة السكران وقت سكره ، ومجاهري العلماء على إجياب القضاء عليه ملا فاته حال سكره 
  ال جيوز أن َُيك ن من دخول املسجد .قال ابن تيمية : صالة السكران الذي ال يعلم ما يقول ال جتوز باتفاق ، بل و 
 اءت األحاديث الصحيحة الكثرية ِف عقوبة من شرب اخلمر وأنه ال تُقبل صالته أربعني يومًا ، وقد ورد هذا من حديث ج

 . عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمرو
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َمْن َشِرَب اخْلَْمَر َوَسِكَر ملَْ تُ ْقَبْل لَُه )  رٍو قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ من هذه األحاديث ما رواه ابن ماجه  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعمْ 
اًحا ،  ملَْ تُ ْقَبْل َلُه َصالٌة أَْربَِعنَي َصبَ َصالٌة أَْربَِعنَي َصَباًحا َوِإْن َماَت َدَخَل النَّاَر ، فَِإْن تَاَب تَاَب اَّللَُّ َعَلْيِه، َوِإْن َعاَد َفَشِرَب َفَسِكرَ 

أَْربَِعنَي َصَباًحا ، فَِإْن َماَت َدَخَل النَّاَر ، فَِإْن َماَت َدَخَل النَّاَر ، فَِإْن تَاَب تَاَب اَّللَُّ َعَلْيِه، َوِإْن َعاَد َفَشِرَب َفَسِكَر ملَْ تُ ْقَبْل َلُه َصالٌة 
اَّللَِّ أَْن َيْسِقَيُه ِمْن َرَدَغِة اخْلََباِل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة . قَاُلوا : يَا َرُسوَل اَّللَِّ ، َوَما َرَدَغُة  فَِإْن تَاَب تَاَب اَّللَُّ َعَلْيِه ، َوِإْن َعاَد َكاَن َحقًّا َعَلى

 ر ( .ُعَصارَُة أَْهِل النَّااخْلََباِل ؟ قَاَل : 
ليها . فتكون فائدته من الصالة وليس معن عدم قبول الصالة أهنا غري صحيحة ، أو أنه يرتك الصالة ، بل املعن أنه ال يثاب ع

 . أنه يربئ ذمته ، وال يعاقب على تركها
قال أبو عبد هللا ابن منده : " قوله " ال تقبل له صالة " أي : ال يثاب على صالته أربعني يومًا عقوبة لشربه اخلمر ، كما قالوا 

 ه .ال يعطى ثواب اْلمعة عقوبة لذنبنون أنه ِف املتكلم يوم اْلمعة واإلمام خيطب إنه يصلي اْلمعة وال مجعة له ، يع
َُيَْتاج َمَعَها ِإىَل  َوال ،َوأَمَّا َعَدم قَ ُبول َصالته َفَمْعَناُه أَنَُّه ال ثَ َواب َلُه ِفيَها َوِإْن َكاَنْت جُمْزَِئة ِف ُسُقوط اْلَفْرض َعْنُه ي : وقال النوو 

 ة .ِإَعادَ 
ملن مل يتب ، أما من تاب وأناب إىل هللا فإن هللا يتوب عليه ويتقبل منه أعماله . كما ِف وهذه العقوبة على شارب اخلمر إمنا هي 

  جهرواه ابن ما . : )التائب من الذنب كمن ال ذنب له( احلديث السابق : ) فَِإْن تَاَب تَاَب اَّللَُّ َعَلْيِه ( . وكما قال النيب 
 باب األذان واإلقامــة

 تعريفه :
 ... ( أي : إعالم من هللا ورسوله . َوأََذاٌن ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِهِ إلعالم ، ومنه قوله تعاىل ) : ا األذان لغة

 : إعالم بلول فعل الصالة . وشرعاً 
 . وهو مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع 

 ( . َوِإَذا نَاَديْ ُتْم ِإىَل الصَّالِة الخََُّذوَها ُهُزواً قال تعاىل ) 
 ( . أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يَ ْوِم اْلُُْمَعِة فَاَسَعْوا ِإىَل ذِْكِر اَّللَِّ َوَذُروا اْلبَ ْيعَ يَا ) وقال تعاىل 

 أحاديث كثرية ستأت إن شاء هللا .والسنة 
 . ] قاله ابن قدامة [ .وأمجعت األمة على أن األذان مشروع للصلوات اخلمس 

 ان شرع ِف املدينة ِف السنة األوىل ومل يكن قد ُشرع مبكة .والصحيح أن األذ 
ِِبَا َأَحٌد أَنَُّه قَاَل َكاَن اْلُمْسِلُموَن ِحنَي َقِدُموا اْلَمِديَنَة جَيَْتِمُعوَن فَ َيَتَحي َُّنوَن الصََّلَواِت َولَْيَس يُ َناِدى :  ُعَمر ْبنويدل لذلك : حديث ا

ُذوا نَاُقوًسا ِمْثَل نَاُقوِس النََّصاَرى َوقَاَل بَ ْعُضُهْم قَ ْرنًا ِمْثَل قَ ْرِن اْليَ ُهوِد فَ َقا َذِلكَ  فَ َتَكلَُّموا يَ ْوًما ِف  َل ُعَمُر أََوالَ فَ َقاَل بَ ْعُضُهُم الخَِّ
َعُثوَن َرُجالً يُ َناِدى بِالصَّالَِة قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ   فق عليه .ة ( متَناِد بِالصَّالَ يَا ِباَلُل ُقْم ف َ )  : تَ ب ْ

 مل يكن قد شرع ِف مكَّة قبل اِلجرة ، ألنَّه لو كان مشروًعا، ما فعل الصحابة ذلك . األذانوهذا يدلُّ على: أنَّ 
 وردت أحاديث تدل على أن األذان شرع مبكة قبل اِلجرة، واحلق أنه ال يصح شيء من هذه األحاديث. ر :قال ابن حج 
  بن رِبِه وأقره النيب وقد شرع برؤية رآها عبد هللا بن زيد . عليها 

بالناقوس يًعمل لُيضرب به للناس ْلمع الصالة ، طاف ّب وأنا نائم رجل  عن عبد هللا بن زيد بن ربه قال ) ملا أمر رسول هللا 
: أفال أدلَك ُيمل ناقوسًا ِف يده ، فقلت يا عبد هللا ! أتبيع الناقوس ، قال : وما تصنع به ، فقلت ندعو به إىل الصالة ، قال 
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على ما هو خري لك من ذلك ، فقلت له : بلى ، فقال ، تقول : هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ، أشهد أن ال إله إال هللا ، 
أشهد أن ال إله إال هللا ، اشهد أن ُممدًا رسول هللا ، اشهد أن ُممدًا رسول هللا ، حي على الصالة حي على الصالة ، حي 

فالح حي على الفالح ، هللا أكرب هللا أكرب ، ال إله إال هللا ، مث استأخر عين غري بعيد مث قال : وتقول إذا أقمت الصالة : على ال
هللا أكرب هللا أكرب ، أشهد أن ال إله إال هللا ، أشهد أن ُممدًا رسول هللا ، حي على الصالة ، حي على الفالح ، قد قامت 

فأخربته مبا رأيت ، فقال : إهنا  هللا أكرب هللا أكرب ، ال إله إال هللا ، فلما أصبحُت أتيُت رسول هللا الصالة قد قامت الصالة ، 
لرؤيا حق إن شاء هللا ، فقم مع بالل فألِق عليه ما رأيت فليؤذن به ، فإنه أندى صوتًا منك ، فقمت مع بالل فجعلُت أُلقيِه 

خلطاب وهو ِف بيته فخرج جير رداءه ويقول : والذي بعثك باحلق يا رسول هللا ! عليه ويؤذن به ، قال : فسمع ذلك عمر بن ا
 : فلله احلمد ( رواه أبوداود . لقد رأيت مثَل ما رأى ، فقال رسول هللا 

 : احلكمة من األذان 
، االصالة ومبكاهن عالم بدخول وقتواإل، وكلمة التوحيد، اإلسالمظهار شعار : إشياء أر العلماء ِف حكمة األذان أربعة ذك

 ] شرح النووي [ .. والدعاء إىل اْلماعة 
 ) األذان فضله عظيم ( . 

 حيث جاءت األحاديث الكثرية ِف بيان فضله .
 مسلم .ة ( رواه وَن َأْطَوُل النَّاِس أَْعَناقاً يَ ْوَم اْلِقَيامَ  ُ اْلُمَؤذِ ن)  يَ ُقولُ  َسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ . قال : ُمَعاِويَُة عن -أ

ْعُت النَّيبَّ  َعنْ و -ب َع النِ َداَء بِالصَّالَِة َذَهَب َحَّتَّ َيُكوَن مَ )يَ ُقوُل   َجاِبٍر قَاَل َسَِ  ( متفق عليه.َكاَن الرَّْوَحاءِ ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِإَذا َسَِ
ِإالَّ أَْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه  النِ َداِء َوالصَّفِ  اأَلوَِّل مُثَّ ملَْ جيَُِدوا ِف َلْو يَ ْعَلُم النَّاُس َما ) قَاَل  أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ . ْن َأِِب ُهَريْ َرَة عو -ج

 ا ( متفق عليه .اَلْستَ َهُمو 
بِالنِ َداِء ، فَِإنَُّه الَ  َغَنِمَك أَْو بَاِديَِتَك فََأذَّْنَت بِالصَّالَِة فَاْرَفْع َصْوَتكَ  فَِإَذا ُكْنَت ِف  ) ... . قال : قال  يَّ َسِعيٍد اخْلُْدرِ وعن أّب -د

 ي .( رواه البخار  ةٌء ِإالَّ َشِهَد لَُه يَ ْوَم اْلِقَيامَ يْ ِن ِجنٌّ َواَل ِإْنٌس َوالَ شَ َيْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَؤذ ِ 
 ( ة َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناقاً يَ ْوَم اْلِقَيامَ قوله) ؟ 

 : أكثر الناس تشوقاً إىل رمحة هللا . قيل
 : إذا أْلم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئال يناِلم ذلك الكرب والعرق . وقيل

 ] شرح النووي [ .ق . ساء والعرب تصف السادة بطول العنمعناه أهنم سادة ورؤ  :وقيل 
  ( َكاَن الرَّْوَحاءِ َذَهَب َحَّتَّ َيُكوَن مَ قوله   )ملاذا يهرب الشيطان عند َساع األذان ؟ 

  يسمعه فيضطر إىل أن يشهد له بذلك يوم القيامة .: لئال قيل
 : إمنا يُدبر لعظم أمر األذان ملا اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر اإلسالم وإعالنه . وقيل
 ] شرح النووي [ . : ليأسه من وسوسة اإلنسان عند اإلعالن بالتوحيد . وقيل
 ذان على قولني ؟اختلف العلماء : أيهما أفضل اإلمامة أو األ 

 : أن األذان أفضل . القول األول
 ، ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية ، والشيخ ابن عثيمني . وهو مذهب الشافعية واحلنابلة

 باألحاديث اليت سبقت واليت تدل على فضل األذان .واستدلوا  -أ



 15 

 وألن األذان أشق .-ب
 : أن اإلمامة أفضل . القول الثاين

 واملالكية .وهو مذهب احلنفية 
 : ) فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم ( . لقول النيب -أ

 توالها بنفسه ، وكذلك خلفاؤه ، ومل يتولوا األذان ، وال خيتارون إال األفضل . أن النيب -ب
 وألن اإلمامة خُيتار ِلا من هو أكمل حاالً وأفضل .-ج
 :أصحاب القول األول عن أدلة القول الثان أجاب و 

مل يقم مبهمة األذان وال خلفاؤه الراشدون يعود السبب فيه لضيق وقتهم عنه ، النشغاِلم مبصاحل املسلمني  وا : كون النيب قال
 . اليت ال يقوم ِبا غريهم ، فلم يتفرغوا لألذان ، ومراعاة أوقاته

 ) املوسوعة الفقهية ( .   : لوال اخلالفة ألذَّنُت . وقال عمر بن اخلطاب  
وخلفاؤه الراشدون ؛ ألهنم اشتغلوا بأهم من املهم ، ألن اإلمام يتعلق به  وإمنا مل يؤذن رسول هللا :  الشيخ ابن عثيمنيوقال 

 . مجيع الناس فلو تفرغ ملراقبة الوقت النشغل عن مهمات املسلمني
 : جاء ف املوسوعة الفقهية الكويتية 
 َماَمُة ؟اُن أَْفَضل أَِم اإلْ ُفَقَهاُء ِف أَنَُّه َهل اأْلذَ اْختَ َلَف الْ  

 الشَّاِفِعيِ  ، َورَِوايٌَة ِعْنَد َأمْحََد ، ِإىَل أَنَّ  َفَذَهَب احْلََنِفيَُّة ِِف اْلُمْعَتَمِد َوُهَو اْلَمْشُهوُر ِعْنَد اْلَماِلِكيَِّة ، َوُهَو قَ ْوٌل ِعْنَد بَ ْعِض َأْصَحابِ 
 .اإْلَماَمَة أَْفَضل ِمَن اأْلَذاِن 

َماَمَة خُيَْتاُر َِلَا ْم اَل خَيَْتاُروَن ِإالَّ اأْلْفَضل ، َوأِلنَّ اإلْ َذاَن ، َوهُ وَن ، وملَْ يَ تَ َولَُّوا األْ تَ َوالََّها بِنَ ْفِسِه ، وََكَذِلَك ُخَلَفاُؤُه الرَّاِشدُ  النَّيِبَّ  نَّ ألِ 
 َمْن ُهَو َأْكَمل َحاالً َوأَْفَضل .

 .اأْلَذاَن أَْفَضل ِمَن اإْلَماَمِة  حْلََنابَِلُة ِف الرَّاِجِح ِعْنَدمُهَا ، َوُهَو قَ ْوٌل ِعْنَد احْلََنِفيَِّة َواْلَماِلِكيَِّة ِإىَل َأنَّ َوَذَهَب الشَّاِفِعيَُّة َوا
 ( .َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوالً ممَّْن َدَعا ِإىَل اَّللَِّ َوَعِمل َصاحِلًا  ) لَِقْولِِه تَ َعاىَل  
َها : نَ َزَلْت ِِف اْلُمَؤذِ ِننَي قَاَلِت السَّ   ُ َعن ْ  .يِ َدُة َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَّ
 ( .وَّل مُثَّ ملَْ جيَُِدوا ِإالَّ َأْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه اَلْستَ َهُموا ِِف النِ َداِء َوالصَّفِ  األْ  َلْو يَ ْعَلُم النَّاُس َما)  َولَِقْول النَّيبِ   
 ة ( .أَْعَناقًا يَ ْوَم اْلِقَيامَ  ذِ نُوَن َأْطَول النَّاسِ اْلُمؤَ )  َوقَ ْولِِه  
 ( . َة َواْغِفْر لِْلُمَؤذِ ِننيَ ئِمَّ ٌن ، اللَُّهمَّ أَْرِشِد األْ َماُم َضاِمٌن َواْلُمَؤذِ ُن ُمْؤمتََ اإلْ )  َولَِقْولِِه  
 .أَْعَلى ِمَن اإْلْرَشاِد اْلَمْغِفَرُة َمانَُة أَْعَلى َوَأْحَسُن ِمَن الضََّماِن ، وَ َواألْ  
السََّبُب ِفيِه ِلِضيِق َوْقِتِهْم َعْنُه ، اِلْنِشَغاِلِِْم مبََصاِلِح  َذاِن َواَل ُخَلَفاُؤُه الرَّاِشُدوَن يَ ُعودُ ملَْ يَ ُقْم مبُِهمَِّة األْ  قَالُوا : َكْوُن النَّيبِ   

ُرهُ   .اِن ، َوُمرَاَعاِة أَْوقَاتِِه ذَ ، فَ َلْم يَ تَ َفرَُّغوا ِلألْ  مْ اْلُمْسِلِمنَي الَّيِت اَل يَ ُقوُم ِِبَا َغي ْ
 ذَّْنُت .َلْوالَ اخلِْالََفُة ألَ :  قَال ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب 

 َوِف قَ ْوٍل ِعْنَد احْلََنِفيَِّة َوالشَّاِفِعيَِّة َواْلَماِلِكيَِّة أَن َُّهَما َسَواٌء ِف اْلَفْضل .
يِع ِخَصاِِلَا ، فَ ِسِه اْلِقَياَم ِبُُقوِق اإلْ ْنَد ُكلٍ  ِمَن اْلَماِلِكيَِّة َوالشَّاِفِعيَِّة أَنَُّه ِإْن َعِلَم ِمْن نَ فْ َوِف قَ ْوٍل آَخَر عِ  ِهَي أَْفَضل ، َوِإالَّ َماَمِة َومجَِ

 ل .فَاأْلَذاُن أَْفضَ 
  هل أذن النيب  ؟ 
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 : أذن مرة ِف السفر . قيل
ِف سفر فانتهوا إىل مضيق فحضرت الصالة فمطروا ، السماء من فوقهم والبلة  هنم كانوا مع النيب حلديث يعلى بن بسرة : ) أ

 ي .رواه الرتمذ وهو على راحلته وأقام ... ( من أسفل منهم ، فأذن رسول هللا 
 : مل يباشر األذان . وقيل

 الصحيح . وهذا القول هو
 ) فأمر املؤذن فأذن وأقام ( . ءت رواية أخرى بلفظ صرة ، وقد جاوأما احلديث السابق فهي رواية خمت

 فعرف أن معن قوله ) فأذن ( أمر به .
 فرضا كفاية ( . واإلقامة) واألذان  

 ( .فإذا كانوا ِف بلد وأذن بعض الناس الذين تقوم ِبم الكفاية ، فإن هذا يكفي أي : أن األذان واإلقامة حكمهما فرض كفاية )

 ) إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ... ( وهذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .احلويرث ملالك بن  لقوله -أ
) ما من ثالثة ِف قرية ال يَؤذَُّن وال تُقام فيِهم الصالة ، إال استحوذ عليهم  وحلديث أّب الدرداء . قال : قال رسول هللا -ب

 ن فيجب جتنبه .فرتك األذان استحواذ من الشيطا الشيطان ( رواه أبو داود .
َع أََذانًا أَْمَسَك َوِإالَّ أََغاَر  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ ) َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل و -ج يُِغرُي ِإَذا طََلَع اْلَفْجُر وََكاَن َيْسَتِمُع اأَلَذاَن فَِإْن َسَِ

مُثَّ قَاَل َأْشَهُد أَْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ َأْشَهُد أَْن اَل إِلََه « . َعَلى اْلِفْطَرِة »  وُل اَّللَِّ َفَسِمَع َرُجاًل يَ ُقوُل اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . فَ َقاَل َرسُ 
 ى ( رواه مسلم .ِإَذا ُهَو رَاِعى ِمْعزً فَ َنَظُروا فَ « . َخَرْجَت ِمَن النَّاِر »  ِإالَّ اَّللَُّ . فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 أن األذان هو العالمة الدالة املفرقة بني دار اإلسالم ودار الكفر .فدل احلديث على 
 ( .فإذا كانوا ِف بلد وأذن بعض الناس الذين تقوم ِبم الكفاية ، فإن هذا يكفي ، وهو أنه فرض كفاية ، )  الصحيحوهذا القول هو 

لكم أحدكم ( وهذا يدل على أنه يكتَفى  إذا حضرت الصالة فليؤذن ملالك بن احلويرث ) والدليل كونه فرض كفاية قوله 
 بأذان واحد ، وال جيب األذان على كل أحد .

 إىل أنه سنة .وذهب بعض العلماء : 
 وهو مذهب احلنفية والشافعية . واستدلوا :

معها األذان أمر األعراّب باستكمال شروط وأركان الصالة وواجباهتا ، ومل يذكر  ديث املسيء ِف صالته ، قالوا : فالنيب ب-أ
 واإلقامة .

فات الواجبات ، وإمنا هو من صفات وأن األذان ثبت عن مشورة حَّت تقرر برؤيا عبد هللا بن زيد ، وليس هذا من ص-ب
 املندوبات .

 ) على الرجال ( .
 أي : فال جيب على النساء ، وال على الصغار .

 فسها على أقوال :واختلف العلماء لو أذ نت املرأة وأقامت ْلماعة النساء أو لن 
 : يكره ِلن األذان واإلقامة .قيل 

 وهذا مذهب احلنابلة .
 : يكره ِلن األذان وتستحب اإلقامة . وقيل
 : يستحب ِلن األذان واإلقامة . وقيل
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 وقيل : يباح ِلن األذان واإلقامة مع خفض الصوت .
 وهذا أرجح .

  ( على الرجالوقوله  ) ( ، فالفأكثر  اثنانأي : جيب على اْلماعة ). جيب على املنفرد لكنه يستحب ِف حقه  
يعجب ربك عز وجل من راعي غنم ِف رأس الشظية للجبل يؤذن ) يقول قال: َسعت رسول هللا  ديث عقبة بن عامر حل

 رواه أبو داود  .(ةبالصالة ويصلي، فيقول هللا عز وجل: انظروا إىل عبدي هذا يؤذن ويقيم، خياف شيئاً، قد غفرت له، وأدخلته اْلن

:  األذان واإلقامة للمنفرد سنة ، وليسا بواجب ؛ ألنه ليس لديه من يناديه باألذان ، ولكن نظرًا ألن  قال الشيخ ابن عثيمني
 األذان ذكر هلل عز وجل ، وتعظيم ، ودعوة لنفسه إىل الصالة وإىل الفالح .

 يكون صاحلاً لرد قول من قال: إن شرعية األذان لختص باْلماعة.: واحلديث يدل على شرعية األذان للمنفرد ف قال الشوكاين
 ) املقيمني ( . 

 أي : فاملسافرون ال جيب عليهم األذان .
 إىل وجوبه .وذهب بعض العلماء : 
 واختاره الشيخ السعدي .

( وهذا أمر واألمر يقتضي ضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ... إذا ح)  ومن معه ملا أرادوا السفرملالك بن احلويرث  لقوله 
 . الوجوب

...  مسافر واجب ... مث ذكر حديث مالك السابقالصحيح أن األذان لل : قال الشيح ُممد بن عثيمني مرجحًا هذا القول
 مل يدع األذان حضراً وال سفراً . باألذان ، وألن النيب  حيث أمرهم النيب 

 ) للصلوات اخلمس ولو مقضية ( .
 ، والكسوف . والعيد ، واالستسقاءخاص بالصلوات اخلمس املكتوبة ، فال جيب لغريها ، كالوتر ، والسنن ،  أي : أن األذان

 لغري الصلوات اخلمس املفروضة . ألنه مل يؤذن على عهد رسول هللا  -أ
 أن املقصود من األذان اإلعالم بوقت الصالة على األعيان ، وهذا ال يوجد ِف غري املكتوبة . -ب
 ولو مقضيةه قول (  ) 

 أي : ولو كانت الصالة قضاء ، فإنه يسن ِلا األذان .
 وهذا مذهب احلنفية ، واحلنابلة .

َلًة فَ َقاَل بَ ْعُض اْلَقْومِ  ِسْرنَا َمَع النَّيبِ  ) َأّب قَ َتاَدَة ، قَاَل  حلديث-أ َعِن َناُموا َأَخاُف َأْن ت َ  :قَالَ  ؟َلْو َعرَّْسَت بَِنا يَا َرُسوَل هللاِ  :لَي ْ
َناُه فَ َنامَ  ،أَنَا أُوِقُظُكمْ  :قَاَل ِباَللٌ  ،الصَّالَةِ  َقَظ النَّيِبُّ  ،فَاْضَطَجُعوا َوَأْسَنَد ِباَلٌل َظْهَرُه ِإىَل رَاِحَلِتِه فَ َغَلَبْتُه َعي ْ َوَقْد طََلَع  فَاْستَ ي ْ

قَاَل ِإنَّ اَّللََّ قَ َبَض أَْرَواَحُكْم ِحنَي َشاَء َوَردََّها  ،َما أُْلِقَيْت َعَليَّ نَ ْوَمٌة ِمثْ ُلَها َقطُّ  قَالَ  ؟يَا ِباَلُل أَْيَن َما قُ ْلتَ  :فَ َقالَ  ،َحاِجُب الشَّْمسِ 
 ى ( متفق عليه .لَّ فَ تَ َوضََّأ فَ َلمَّا اْرتَ َفَعِت الشَّْمُس َوابْ َياضَّْت قَاَم َفصَ  ،يَا ِباَلُل قُْم فََأذِ ْن بِالنَّاِس بِالصَّالَةِ  ،َعَلْيُكْم ِحنَي َشاءَ 

 أذن وقد فاتتهم الصالة . حيث أن النيب 
 ) فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ... ( وهذا يشمل حضورها ِف الوقت ، وحضورها بعد الوقت . ولقوله -ب
 وألن األذان من سنن الصالة املفروضة ، فاستوى حاله ِف الوقت وغريه كاإلقامة .-ج

ن من فاتتهم الصالة حَّت خرج وقتها ِف مكان مل يؤذن فيه كالصحراء ، أما إذا كانوا ِف البلد فيكتَفى بأذان وهذا إذا كا تنبيه :
 البلد ، ألنه حصلت به الكفاية .
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 العبادة توصف بثالثة أوصاف : فائدة : 
 ل ِف وقته أوالً .أداء : ما فع

 قضاء : ما فعل بعد الوقت .
 لل ِف األوىل .إعادة : ما فعل ِف الوقت ثانياً خل

زق من بيت املال لعدم متطوع ( .) 
َ
هما ، ال ر

ُ
ت
َ
 وحترم أجر

 ، بأن يستأجر شخصاً يؤذن ويقيم .ُيرم على اإلنسان أن يؤذن بعقد إجارة فإن فعل فهو آمث أي : 
 وهذه املسألة ِلا أحوال :

إال أن الشافعية واحلنابلة قيدوا ذلك بعدم ، ل أخذ األجرة على األذان إذا كان ذلك من بيت املاعلى جواز اتفق الفقهاء  -أ
 وجود متربع .

 وإمنا كان  جائزاً إذا كان من بيت املال ألمور :
 : أن ما يأخذه من بيت املال ليس عوضاً وأجرة ، بل رزق لإلعانة على الطاعة . أوالً 
 ذا مل يدف ع الرزق فيهما تعط لتا .وإ: أن باملسلمني حاجة إىل األذان واإلقامة وقد ال يوجد متطوع ِبما ،  ثانياً 
 : أن بيت املال معد  ملصاحل املسلمني ، فإذا كان بذله ملن يتعدى نفعه إىل املسلمني ُمتاجاً إليه كان من املصاحل . ثالثاً 
 رة على األذان من غري بيت املال ، فهذه اختلف العلماء فيها على أقوال :أخذ األج -ب

 وز . : أنه ال جي القول األول
 وبه قال أبو حنيفة .

 ( . ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجراً ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرَِب لقوله تعاىل ) -أ
ْم ، َواقْ َتِد بَِأْضَعِفِهْم ، أَنَُّه قَاَل : يَا َرُسوَل َاَّللَِّ ِاْجَعْليِن ِإَماَم قَ ْوِمي . قَاَل : "أَْنَت ِإَماُمهُ  ) ُعْثَماَن ْبِن َأّب اْلَعاِص وحلديث  -ب

ْذ ُمَؤذِ نًا اَل يَْأُخُذ َعَلى أََذانِِه َأْجرًا  ِْمِذيُّ  (َوِالخَِّ  .َأْخَرَجُه َاخْلَْمَسُة ، َوَحسََّنُه اَلرتِ 
 كالصوم والصالة .  مسلم ، فال جيوز أخذ األجرة عليه وألن األذان قربة لفاعله ، ال يصح إال من-ج

 سالم ابن تيمية  أن أخذ األجرة على الُقَرب يفو ت األجر باالتفاق .وقد حكى شيخ اإل
 : أنه جيوز . القول الثاين

 وهذا مذهب املالكية والشافعية .
أعطان ُصرًة فيها َل حني قضيت التأذين ف له األذان ، وفيه : ) ... مث دعا حلديث أّب ُمذورة وما جاء ِف تعليم النيب -أ

 .محد والنسائي رواه أ شيء من فضة (
 ) والخذ مؤذناً ال يأخذ على أذانه أجراً ( ُممول على الندب والورع . وقالوا : إن حديث 

 أعطاه صرة من فضة تأليفاً لقلبه وليس أجرًة على أذانه. أجاب أصحاب القول األول عن حديث أّب ُمذورة: أن النيب لكن 
 ) كأن يكون اْلخذ فقرياً ( . من غري شرط .: أنه ال جيوز إال ِف حالة احلاجة  القول الثالث

 واختار هذا ابن تيمية .
 وعللوا املنع بديث عثمان بن أّب العاص .

وعللوا اْلواز ِف حالة احلاجة : بقلة من يقوم باألذان حسبة هلل تعاىل ، فبمراعاته لألوقات واالشتغال به يقل  اكتسابه عما يكفيه 
 هذه الوظيفة الشريفة . ئال َينعه االكتساب عن إقامةجرة للنفسه وعياله ، فيأخذ األ
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قَاَل : اْلُمْحَتاُج إَذا اْكَتَسَب ِِبَا أَْمَكَنُه  -َوُهَو أَقْ َرُب  -َوَمْن فَ رََّق بَ نْيَ اْلُمْحَتاِج َوَغرْيِِه قال ابن تيمية بعد أن ذكر األقوال املاضية : 
؛ خِبِاَلِف َذا؛ فَِإنَّ اْلَكْسَب َعَلى اْلِعَياِل َواِجٌب أَْيًضا فَ يُ َؤدِ ي اْلَواِجَباِت ِبَِ ِعنَي ِِبَا َعَلى اْلِعَباَدةِ أْلُْجَرَة لَِيْستَ َأْن يَ ْنِوَي َعَمَلَها َّلِلَِّ َويَْأُخُذ ا

ُ َقْد أَْغَناُه وَ ؛ بَ ْن يَ ْعَمَلَها لَِغرْيِ اَّللَِّ اْلَغيِنِ  أِلَنَُّه اَل َُيَْتاُج إىَل اْلَكْسِب َفاَل َحاَجَة َتْدُعوُه أَ  : َكاَن ُهَو َهَذا فُِرَض َعَلى اْلِكَفايَةِ ْل إَذا َكاَن اَّللَّ
ًنا .   خُمَاطًَبا بِِه َوِإَذا ملَْ يَ ُقْم إالَّ بِِه َكاَن َذِلَك َواِجًبا َعَلْيِه َعي ْ

 هل جيوز للمسلمني أن يعي نوا شخصاً يؤذن فيهم وجُيمع له راتب ؟-ج
  يشارطهم ويقول : ال أؤذن إال بكذا وكذا .نعم ، ال بأس بشرط أال

 ( .يرتلها على علو ) واألذان مخس عشرة كلمة 
 ( مجلة ال ترجيع فيها . 15أي : أن عدد مجل األذان ) 

 أمر بالل أن يلقيه . مجلة يسمى أذان بالل ، ألن النيب  15حلديث عبد هللا بن زيد فإنه فيه األذان : 
ا أََمَر َرُسوُل هللِا  )ْيٍد ، قَاَل هللِا ْبُن زَ  َعْبدِ عن  َيِدِه ، فَ ُقْلُت : يَا َعْبَد بِالنَّاُقوِس يُ ْعَمُل لُِيْضَرَب ِبِه لِلنَّاِس ْلَِْمِع الصَّاَلِة طَاَف ّب َوأَنَا نَاِئٌم َرُجٌل َُيِْمُل نَاُقوًسا ِف  َلمَّ

ٌر ِمْن َذِلَك ؟ فَ ُقْلُت َلُه :هللِا أَتَِبيُع النَّاُقوَس ؟ قَاَل : َوَما َتْصَنُع بِ  بَ َلى ، قَاَل : فَ َقاَل : تَ ُقوُل :  ِه ؟ فَ ُقْلُت : َنْدُعو ِبِه ِإىَل الصَّاَلِة ، قَاَل : أََفالَ أَُدلَُّك َعَلى َما ُهَو َخي ْ
ُ َأْكبَ ُر ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، َأْشَهُد َأْن اَل  ُ َأْكبَ ُر ، اَّللَّ ُ َأْكبَ ُر ، اَّللَّ ًدا َرُسوُل هللِا ، َأْشَهُد َأنَّ حمَُ اَّللَّ ُ ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ ًدا َرُسوُل هللِا ، ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ مَّ

ُ  َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، اَّللَُّ  ، قَاَل : مُثَّ اْسَتْأَخَر َعينِ  َغي َْر بَِعيٍد ، مُثَّ ، َأْكبَ ُر ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
ًدا َرُسوُل هللِا ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َقْد  اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأنَّ قَاَل : َوتَ ُقوُل : ِإَذا أََقْمَت الصَّاَلَة ،  حُمَمَّ

ُ َأْكبَ ُر ، اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  ُ َأْكبَ ُر اَّللَّ ا َأْصَبْحُت ، أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا  قَاَمِت الصَّالَُة ، َقْد قَاَمِت الصَّاَلُة ، اَّللَّ ُه ، مبَا رَأَْيُت فَ َقاَل : ِإن ََّها َلُرْؤيَا َحقٌّ ِإْن ، َفَأْخبَ ْرتُ  ، فَ َلمَّ
، قَاَل : َفَسِمَع َذِلَك ُعَمُر  ُقْمُت َمَع ِباَلٍل ، َفَجَعْلُت أُْلِقيِه َعَلْيِه ، َويُ َؤذِ ُن ِبهِ َشاَء اَّللَُّ ، فَ ُقْم َمَع ِباَلٍل فَأَْلِق َعَلْيِه َما رَأَْيَت ، فَ ْليُ َؤذِ ْن ِبِه ، فَِإنَُّه أَْنَدى َصْوتًا ِمْنَك ف َ 

طَّاِب ، َوُهَو ِف بَ ْيِتِه َفَخرَجَ   ه أبو داودروا .(د: فَِللَِّه احلَْمْ ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َقْد رَأَْيُت ِمْثَل َما رََأى، لَ َك بِاحلَْقِ  يَا َرُسوَل هللاِ : َوالَِّذي بَ َعثَ جَيُرُّ رَِداَءُه ، َويَ ُقولُ  ْبُن اخلَْ
 مجلة بالتكبري ِف أوله أربعاً مع الرتجيع . 19إىل أنه وذهب بعض العلماء : 

 حلديث أّب ُمذورة كما عند أّب داود ) برتبيع التكبري ( .
َأْن اَل ِإلََه  ، َأْشَهدُ  َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ رُ اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر، اَّللَُّ أَلَذاُن: : اَة َكِلَمةً َعلََّمُه اأَلَذاَن ِتْسَع َعْشَرَة َكِلَمًة، َواإِلقَاَمَة َسْبَع َعْشرَ  أَنَّ َرُسوَل هللِا )َُمُْذوَرَة  عن أّب
ًدا  ، َأْشَهدُ َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  ، َأْشَهدُ ْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ أَ  ، َأْشَهدُ هللاِ ، َأْشَهُد َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل َأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللاِ  ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهدُ ِإالَّ اَّللَُّ  َأنَّ حُمَمَّ

ًدا َرُسوُل هللاِ  ، َأْشَهدُ َرُسوُل هللاِ   ،ْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر، اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ  أَ ، اَّللَُّ ى اْلَفاَلحِ ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح َحيَّ َعلَ صَّاَلِة َحيَّ َعَلى الصَّالَةِ ، َحيَّ َعَلى الَأنَّ حُمَمَّ
ًدا َرُسوُل هللاِ  َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ رُ ، اَّللَُّ  َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ رُ : اَّللَُّ َواإِلقَاَمةُ  ًدا َرُسوُل هللِا، َحيَّ ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ
ُ َأْكبَ رُ َفاَلِح َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح، َقْد قَاَمِت الصَّاَلُة، َقْد قَاَمِت الصَّالَةُ ، َحيَّ َعَلى الْ صَّاَلِة َحيَّ َعَلى الصَّاَلةِ َعَلى ال ُ َأْكبَ ُر اَّللَّ  ( .، الَ إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ ، اَّللَّ

 مجلة . 17إىل أنه هب بعض العلماء : وذ
 وهذا مذهب مالك .

 التكبري مرتني ِف أوله مع الرتجيع . 
 كما ِف رواية مسلم . حلديث أّب ُمذورة 

َه ِإالَّ اَّللَُّ َأْشَهُد أَْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ َأْشَهُد َأنَّ َعلََّمُه َهَذا اأَلَذاَن ) اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر َأْشَهُد َأْن اَل ِإلَ  َعْن َأِِب َُمُْذورََة أَنَّ َنيِبَّ اَّللَِّ 
ُد َأنَّ ُُمَمَّداً َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َأْشَهُد أَْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ َأْشهَ  -مُثَّ يَ ُعوُد فَ يَ ُقوُل  -ُُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَِّ َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّدًا َرُسوُل اَّللَِّ 

ُ « . َمرَّتَ نْيِ  -َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح  -َمرَّتَ نْيِ  -َرُسوُل اَّللَِّ َأْشَهُد أَنَّ ُُمَمَّدًا َرُسوُل اَّللَِّ َحيَّ َعَلى الصَّالَِة  زَاَد ِإْسَحاُق ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَّ
 رواه مسلم .َأْكبَ ُر اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ ( 

 أن كل هذا وردت به السنة فينبغي أن يؤذن ِبذا مرة وِبذا مرة إن مل ُيصل تشويش . جحوالرا
 فالقاعدة : أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تنوع ، ففيها :
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 وحفظاً للشريعة .، وحضوراً للقلب  ،حفظاً للسنة 
  ) ما بصوت مرتفع كسائر مجل األذان، مث يقوِلض ُيسمع من كان بقربه : أن يقول الشهادتني بصوت منخفهو) الرتجيع. 

  على أقوال :حكم الرتجيع ِف األذان اختلف العلماء ِف 
 : أنه سنة . القول األول

 الشافعي .مالك وهذا مذهب 
 حلديث أّب ُمذورة ، فإن فيه الرتجيع .

 : أنه غري مشروع . القول الثاين
 وهذا مذهب أّب حنيفة .
فهو أصل ِف مشروعية األذان ، وليس فيه ذكر الرتجيع ، فاألخذ به أوىل ، ألن بالاًل كان يؤذن به مع  حلديث عبد هللا بن زيد ،

 سفراً وحضراً . رسول هللا 
 : فعله سنة وتركه سنة . القول الثالث

 وهذا مذهب أمحد وإسحاق ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمني .
 عماًل جبميع األحاديث .

 : فكل واحد من أذان بالل وأّب ُمذورة سنة ، فسواء رج ع املؤذن أو مل يرج ع ... فقد أحسن واتبع السنة . ن تيميةقال اب
 ، ألن هذا من التنوع ِف العبادات . الراجحوهذا القول هو 

 . قوله ) يرتلها ( أي : يقوِلا مجلة مجلة 
 هذا املذهب .

 يها بنَ َفس واحد .أن السنة أن يقف املؤذن على كل تكبرية ويؤد
 قال لبالل ) إذا أذنت فرتسل وإذا أقمت فاحدر ( رواه الرتمذي وهو ضعيف . حلديث جابر . أن رسول هللا -أ

 : قالوا : إن الرتسل هو التأن والتمهل ، وهذا ال يكون إال بالوقف بعد هناية كل مجلة . وجه الداللة
 .(التأذين هو بنفسه فقال قل: هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب...  ألقَى علي  رسول هللاوحلديث أّب ُمذورة قال )-ب

  رواه أبو داود
 أن يقرن بني التكبريتني ، فيصل كل تكبريتني بصوت واحد وبنفس واحد . إىل أن السنةوذهب بعض العلماء : 

 ورجحه األلبان .وهذا قول احلنفية الشافعية 
 ... ( . َر ِباَلٌل أَْن َيْشَفَع َاْْلَذانَ أُمِ  )حلديث أنس قال -أ

. اَّللَُّ َأْكبَ رُ  . فَ َقاَل َأَحدُُكْم اَّللَُّ َأْكبَ رُ  َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ رُ ِإَذا قَاَل اْلُمَؤذِ ُن اَّللَُّ ) : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ وحلديث ُعَمر ْبن اخلَْطَّاب قَالَ  -ب
. مُثَّ نَّ ُُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَِّ . قَاَل َأْشَهُد أَ نَّ ُُمَمَّداً َرُسوُل اَّللَِّ . قَاَل َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ مُثَّ قَاَل َأْشَهُد أَ ِإالَّ اَّللَُّ  َأْن اَل إِلَهَ  مُثَّ قَاَل َأْشَهدُ 

 َأْكبَ ُر . مُثَّ قَاَل اَّللَُّ َواَل قُ وََّة ِإالَّ بِاَّللَِّ  . قَاَل اَل َحْولَ قَاَل َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِ  . مُثَّ َواَل قُ وََّة ِإالَّ بِاَّللَِّ  . قَاَل اَل َحْولَ ةِ قَاَل َحيَّ َعَلى الصَّالَ 
ُ َأْكبَ رُ . قَاَل اَّللَُّ اَّللَُّ َأْكبَ رُ   (. رواه مسلم َدَخَل اْْلَنَّةِمْن قَ ْلِبِه  .قَاَل الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ . ِإالَّ اَّللَُّ  . مُثَّ قَاَل اَل إِلَهَ  َأْكبَ ُر اَّللَّ

 فهذا ظاهره أن املؤذن جيمع بني كل تكبريتني ، وأن السامع جييبه كذلك .
 وهللا أعلم .
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 واإلقامة إحدى عشرة كلمة ( . )
 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .

 قامت الصالة ، فهي مثن [ .] ما عدا التكبري ِف أوِلا وآخرها وقول : قد  إحدى عشرة مجلة (أن عدد ألفاظ اإلقامة ) 

ُ حلديث عبد هللا بن زيد ِف رؤيا األذان وفيه ) ... -أ َر بَِعيٍد ، مُثَّ ، قَاَل : َوتَ ُقوُل : ِإَذا أََقْمَت الصَّالََة ، اَّللَّ مُثَّ اْسَتْأَخَر َعينِ  َغي ْ
َهُد أَنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا ، َحيَّ َعَلى الصَّالَِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َقْد قَاَمِت الصَّالَُة َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، َأْشَهُد أَْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأشْ 

 ... (  ، َقْد قَاَمِت الصَّالَُة ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَُّ 
قَاَمَة، يَ ْعيِن قَ ْولَُه: َقْد قَاَمِت اَلصَّاَلُة أُِمَر ِباَلٌل َأْن يَ  )قَاَل:  أََنسوحلديث  -ب قَاَمَة، ِإالَّ َاإْلِ ُمت ََّفٌق َعَلْيِه، ومََلْ  (ْشَفَع َاْْلَذاَن، َويُوتَِر َاإْلِ

: ، يَْذُكْر ُمْسِلٌم َااِلْسِتثْ َناَء   . (ِباَلالً  أََمَر اَلنَّيبُّ  )َولِلنََّساِئيِ 
قَ فقوله )   معناه : يأت ِبا وتراً وال يثين خبالف األذان .(  اَمةَ َويُوتَِر َاإْلِ

: بأنه وتر بالنسبة إىل تكبري  وأجيب: عدم استثناء التكبري ِف اإلقامة فإنه يثن كما ِف حديث عبد هللا بن زيد، وقد استشكل
 األذان ، فإن التكبري ِف أول األذان أربع .

قَاَمةَ )  وقوله  لفظ : قد قامت الصالة ، فإنه ال يوترها بل يثنيها .يعين إال :  ( ِإالَّ َاإْلِ
 ] التكبري ِف أوِلا أربعاً ، وبقية ألفاظها مثن ما عدا : ال إله إال هللا [ .) سبع عشرة مجلة ( أن عدد ألفاظها  وذهب بعض العلماء : 

 وهذا قول احلنفية .
قَاَمَة َسْبَع َعْشَرَة َكِلَمًة : اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ   َأّب َُمُْذورََة قَاَل ) َعلََّميِن َرُسوُل اَّللَِّ  حلديث اأْلََذاَن ِتْسَع َعْشَرَة َكِلَمًة ، َواإْلِ

مًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ ، َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوُل اَّللَِّ ،  ُمَُ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر ، َأْشَهُد َأْن اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ ، َأْشَهُد َأنَّ 
َقْد قَاَمْت الصَّاَلُة ، اَّللَُّ َأْكبَ ُر  َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َقْد قَاَمْت الصَّاَلُة ،

 اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَّ ( رواه أبو داود . اَّللَُّ َأْكبَ ُر ،
 ] كلها مفردة ما عدا التكبري ِف أوِلا وآخرها [ .( .  10أن عدد ألفاظها )  وذهب بعضهم :

 هذا مذهب مالك .
قَامَ )...  حلديث أنس السابق  ة ... ( .َويُوتَِر َاإْلِ

 الة ( يكون مفرداً .فاحلديث صرح بأن اإلقامة وتر ، فدل على أن قول ) قد قامت الص
واْلواب عن هذا : بأن للحديث روايات أخرى صحيحة اشتملت على زيادة وهي قوله ) إال اإلقامة ( وهذا يدل على أهنا 

 مستثناة من اإليتار لكوهنا تثن .
،  اإلباحة والتخيرييهما ُممول على ، وأن االختالف فالقول األول والثان كالمها صحيحأن يقال بأن  –وهللا أعلم  – والراجح

 ورجح هذا القول ابن تيمية ، وابن القيم ، والصنعان ، والشوكان .كاالختالف ِف الرتجيع 
 صيتًا أمينًا عاملًا بالوقت ( . 

ُ
 املؤذن

ُ
 ) ويكون

 هذه بعض الصفات اليت تنبغي باملؤذن :
 أي : رفيع الصوت .(  صيتاً ) 

 شديد الصوت ورفيع   ه . قال النووي : الصِ يت بتشديد الياء ، هو :
 ....(اَللٍ ، فَِإنَُّه أَْنَدى َصْوتًا ِمْنَك فَ ُقْمُت َمَع بِ فَأَْلِق َعَلْيِه َما رَأَْيَت، فَ ْليُ َؤذِ ْن بِهِ  فَ ُقْم َمَع ِباَللٍ . لعبد هللا بن زيد ).. لقوله  -أ
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 . وِف رواية للرتمذي بلفظ ) فقم مع بالل ، فإنه أندى أو أمد صوتاً منك (
 واملراد بقوله ) أو أمد صوتاً منك ( أي : أرفع صوتاً منك .

 أبا ُمذورة لألذان لكونه صيتاً . واختار 
 : وفيه استحباب رفع الصوت باألذان . قال الشوكاين

 وألنه أبلغ ِف اإلعالم . -ب
  لصوت باألذان وأنه ال يصح بدونه ا إىل اشرتاط  رفع –ْلماعة غري حاضرين معه  املؤذن يؤذنإن كان  -وقد ذهب بعض العلماء. 
 .الشافعية وهو قول لبعض احلنفية  وهو مذهب احلنابلة والصحيح عند 
فَِإَذا ُكْنَت ِف َغَنِمَك أَْو بَاِديَِتَك فََأذَّْنَت  )أنه قال لعبد الرمحن بن أّب صعصعة  أّب سعيد اخلدري   واستدلوا بديث-أ

 ( . َك بِالنِ َداِء " قال أبو سعيد : َسعته من رسول هللا بِالصَّاَلِة، فَاْرَفْع َصْوتَ 
  .وقالوا : إذا كان هذا الرفع للصوت ِف حق املنفرد ِف البادية ففي حق اْلماعة من باب أوىل

 أن املقصود من األذان اإلعالم وال ُيصل إال برفع الصوت .-ب
 وألنه أبلغ ِف اإلعالم ومجع اْلماع    ة . -ج

 .وت باألذان ، وأنَّه سنَّة فحسب إىل أنه ال يشرتط رفع الص وذهب آخرون
 .كية والوجه الثان عند الشافعية وهذا مذهب احلنفية واملال 
ذِ ْن بِِه فَِإنَُّه أَْنَدى ) ِإهنَا َلُرْؤيَا َحقٌّ ِإْن َشاَء اَّللَُّ فَ ُقْم َمَع ِباَلٍل فَأَْلِق َعَلْيِه َما رَأَْيَت فَ ْليُ ؤَ  لعبد هللا بن زيد  بقوله وا واستدل 

 .َصْوتًا ِمْنَك ( 
  .قالوا : واألمر ِف هذا وِف حديث أّب سعيد على االستحباب

: األول ؛ ألن املقصود من األذان ِف األصل إعالم الناس بدخول الوقت ، وال ُيصل هذا إال مع رفع  والصواب من القولني
  .الصوت به

 .اد به ذاك الصوت الذي يشق السمع ويتسبب ِف الضرر على نفسه أو على السامعني وإذا قلنا برفع الصوت فإنه ال ير 
ومَّت رفع صوته رفعًا خَيشى على نفسه الضرر منه كره ، وقد قال عمر ألّب ُمذورة ملا َسعه يؤذن مبكة " أما :   ال ابن رجبق

  . "خشيَت أن ينشق مريطاؤك ؟
فتح  )والعانة ، قاله أبو عبيد واألكثرون ، وقيل : ما بني الصدر والعانة " انتهى من ذكره أبو عبيد وغريه ، وهي ما بني السرة 

 ي ( .البار 
فال يشرتط له رفع الصوت إال  -ِف غرفة أو مكتب أو مصلَّى خاص  –وأما إن كان املؤذن يؤذن لنفسه أو ْلماعة حاضرين معه 

من األذان وهو اإلعالم ُيصل بذلك ، وهل يستحب له رفع  بقدر ما يسمع نفسه أو يسمع احلاضرين معه ؛ ألن املقصود
ومحل هؤالء األحاديث  –وهو وجه عند الشافعية  -الصوت باألذان أو ال يستحب ؟! قوالن للعلماء واألظهر عدم استحبابه 

  .الواردة ِف رفع الصوت أهنا لألذان ْلماعة غري حاضرين معه
 ب .ِمَع من يُ َؤذِ ُن ِلم فقط ، وما زاد على ذلك فغري واجفالواجب أن ُيسْ  ابن عثيمني :قال الشيخ 

 وهذا واجب .) أميناً ( 
 من السابق ( .وخاصة ِف الز الوقت ، وأمني على عورات الناس ) ألنه أمني على 
يام ، فال يؤمن أن ؛ ألنه مؤمتن يرجع إليه ِف الصالة والصًا بالغ اً أمين : ويستحب أن يكون املؤذن عدالً رمحه هللا  قال ابن قدامه
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 ت .يغرهم بأذانه ، إذا مل يكن كذلك ، وألنه يؤذن على موضع عال ، فال يؤمن منه النظر إىل العورا
 ) عاملاً بالوقت ( .

 وهذا ليس بشرط لكن أفضل .
 فإن ابن أم مكتوم كان رجاًل أعمى ، وكان الصحابة خيربونه بالوقت فيقولون له : أصبحت أصبحت .

 ن يكون عاملاً بالوقت ، ألنه قد ال يكون هناك من خيربه بالوقت ، وألن غري العامل بالوقت قد يؤذن قبل الوقت .لكن األفضل أ
 . ويستحب أن يكون حسن الصوت 
 .َرَواُه اِْبُن ُخَزَْيََة  (أَْعَجَبُه َصْوتُُه، فَ َعلََّمُه َاْْلَذاَن  َأنَّ اَلنَّيبَّ  ) َأّب َُمُْذورََة  حلديث-أ

 اختار أبا ُمذورة لألذان لكونه حسن الصوت . أن النيب  حيث
 : وفيه داللة على أنه يستحب أن يكون صوت املؤذن حسناً .قال الصنعاين 

ِه َما رَأَْيَت ، فَ َقاَل : ِإن ََّها َلُرْؤيَا َحقٌّ ِإْن َشاَء اَّللَُّ ، فَ ُقْم َمَع ِباَلٍل فَأَْلِق َعَليْ )  –ن زيد بِف حديث عبد هللا  -  ولقوله -ب
 ... ( .فَ ُقْمُت َمَع ِباَلٍل  فَِإنَُّه أَْنَدى َصْوتًا ِمْنكَ فَ ْليُ َؤذِ ْن ِبِه ، 

 : أحسن وأعذب . وقيلمعناه : أرفع وأعلى ،  قيل
 وألن حسن الصوت يكون أرق لسامعه فيميلون إىل اإلجابة .-ج

 ) ويستحب أن يؤذن قائمًا ( .
وانعقد عليه إمجاع  ، وكما سار عليه املسلمون إىل يومنا هذا ، ، كما كان يفعل مؤذنو رسول هللا اً لسنة أن يؤذن املؤذن قائما

 . صح أذانه مع الكراهة الكافة ، فإن أذن قاعدا أو مضجعا لغري عذر ،
 . ْن َأْحَفُظ َعْنُه ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم ، َأنَّ السُّنََّة َأْن يُ َؤذِ َن قَائًِماَويَ ْنَبِغي أَْن يُ َؤذِ َن قَائًِما ، قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر : َأمْجََع ُكلُّ مَ :  قال ابن قدامة

 ن ( .قَاَل لِِباَلٍل قُْم فََأذ ِ  َأنَّ النَّيبَّ  ه )قَ َتاَدَة الَِّذي َرَويْ َناَوِف َحِديِث َأّب 
 . يُ َؤذِ نُوَن ِقَياًما وََكاَن ُمَؤذِ نُو َرُسوِل اَّللَِّ 

 .ْن َكاَن لَُه ُعْذٌر َفاَل بَْأَس َأْن يُ َؤذِ َن قَاِعًدا َوإِ 
 . وََكاَنْت رِْجُلُه ُأِصيَبْت ِف َسِبيِل اَّللَِّ ، يُ َؤذِ ُن قَاِعًدا َرَواُه اأْلَثْ َرمُ  قَاَل احلََْسُن اْلَعْبِديُّ : رَأَْيت أَبَا زَْيٍد َصاِحَب َرُسوِل اَّللَِّ 

 ) املغين ( .. اِعدِ َغرْيِ ُعْذٍر فَ َقْد َكرَِهُه أَْهُل اْلِعْلِم ، َوَيِصحُّ ؛ فَِإنَُّه لَْيَس ِبآَكَد ِمْن اخْلُْطَبِة ، َوَتِصحُّ ِمْن اْلقَ فَِإْن أَذََّن قَاِعًدا لِ 
 ي . قتادة ِبذا اللفظ رواه البخار وحديث أّب

أو إىل غري القبلة : ُكرِه ، وصح  اً أو مضطجع اً ذن قاعدلو أالسنة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة .. ، ف  رمحه هللا : وقال النووي
 ل .   ) اجملموع ( .ألن املقصود اإلعالم ، وقد حصأذانه ؛ 

 ) متطهرًا ( . 
 أي : من احلدث األصغر واألكرب .

 التصاِلا بالصالة .  اتفق الفقهاء على أن الطهارة من احلدثني األصغر واألكرب مطلوبة لألذان واإلقامة ، وتتأكد ِف اإلقامة أكثر
 رواه الرتمذي وهو ضعيف .قَاَل : ) اَل يُ َؤذِ ُن ِإالَّ ُمتَ َوضِ ٌئ (  َأنَّ اَلنَّيبَّ  حلديث َأّب ُهَريْ رََة  -أ

 د .داو رواه أبو ارة ( إن كرهت أن أذكر هللا إال على طه)   : قال رسول هللا وحلديث املهاجر بن قنفذ قال-ب
 كر مشروع معظم ، فأداه مع الطهارة أقرب إىل التعظيم .ن األذان ذ وأل-ج
 اتفق الفقهاء على صحة األذان واإلقامة من احملدث حدثاً أصغر ، وقد حكى اإلمجاع على ذلك ابن هبرية .و 
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 واختلف ِف كراهة أذان احملدث حدثاً أصغر :
 : ال يكره . فقيل
 : يكره . وقيل

 ري طهارة ( .إن كرهت أن أذكر هللا على غ حلديث )
 وهذا هو الراجح .

 أقوال :اختلف العلماء ِف ذلك على  حكم أذان وإقامة اْلنب ؟ 
 أنه يصح مع الكراهة . : ومجهور العلماء

 واعتربوا كراهته أشد من كراهة أذان وإقامة احملدث حدثاً أصغر . واستدلوا :
 قرآن ، فكذا ال َينع من األذان .أن األذان ذكر ، واْلنب ال َينع من األذكار اتفاقاً غري ال -أ

 أن املقصود من األذان اإلعالم ، وهو حاصل مع اْلنابة . -ب
 : واحلكمة من مشروعية الطهارة لألذان ألمرين 

 : اتصاله بالصالة . أوالً 
 : أن األذان عبادة ينبغي اإلتيان ِبا على طهارة ، ال سيما العبادة املتعلقة بالصالة . ثانياً 
 عٍ عال ( .) على موض 

 استحب العلماء أن يكون املؤذن على موضع عال ، واستدلوا على ذلك :
كان بييت من أطول بيت حول املسجد، فكان بالل يؤذن عليه ت )  عن امرأة من بين النجار قال حديث عروة بن الزبري -أ

 ر ( رواه أبو داود .الفج
.رأيت ِف املنام كأن رجاًل قام وعليه بردان أخضران ..ل )الروايات قا لألذان، وِف بعض ما جاء ِف رواية عبد هللا بن زيد -ب

  . ( .ن ..على جذم حائط فأذ  
نَّ ِباَلاًل يُ َؤذِ ُن بَِلْيٍل، َفُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتَّ يُ َؤذِ َن إ ) قال أن النيب  -رضي هللا عنهما  -ما جاء ِف حديث عبد هللا بن عمر -ج

 ا .ومل يكن بينهما إال أن ينزل هذا ويرقى هذقال:  ( اْبُن أُمِ  َمْكُتومٍ 
يؤذنان على مكان مرتفع؛ ألنه ذكر  ا ( فهذا يدل على أهنمانهما إال أن ينزل هذا ويرقى هذومل يكن بيه ) قول :  وجه الداللة

 النزول واالرتقاء، وهذا ال يكون إال ِف املرتفع من املكان.
  اإلعالم، وهو املقصود األعظم من األذان.أن األذان من مكان مرتفع أبلغ ِف-د

 ) مستقبل القبلة ( .
 أي : يسن للمؤذن أن يستقبل القبلة حال األذان .

 .كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة : املستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ال نعلم فيه خالفا؛ فإن مؤذن النيب  قال ابن قدامة
أو إىل غري القبلة كره وصح أذانه؛ ألن ًا أو مضطجع اً ستقبل القبلة ، فلو أذن قاعدم اً السنة أن يؤذن قائم : وقال النووي

 ) اجملموع ( . انتهى .املقصود اإلعالم وقد حصل، هكذا صرح به اْلمهور
 يف اإلقامة ( . 

ُ
 يف األذان ، وحيدر

ُ
 ) ويرتسل

 أي : يسن للمؤذن أن يرتسل ِف األذان وُيدر ِف اإلقام  ة .
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 تمهل والتؤدة والتحقيق ِف ألفاظ األذان من غري عجلة .ال الرتسل :
 مع بيان حروفها وكلماهتا .اإلسراع ِف اإلقامة  واحلدر : 
قَاَمِتَك َقْدَر َما ، َواْجَعْل بَ نْيَ أََذاِنَك َوإِ فَاْحُدرْ  ، َوِإَذا أََقْمتُ ) ِإَذا أَذَّْنَت فَ تَ َرسَّلْ قَاَل لِِباَلٍل  َأنَّ َرُسوَل َاَّللَِّ  حلديث َجاِبر  -أ

ِْمِذيُّ َوَضعََّفُه .  يَ ْفرُُغ َاْْلِكُل ِمْن َأْكِلِه ( َرَواُه اَلرتِ 
  .قطينرواه الدار  ذا أذنت فرتسل، وإذا أقمت فاحدر (إاخلطاب قال ملؤذن بيت املقدس ) ما روي عن عمر بن -ب
 واإلقامة إعالم للحاضرين فكان احلدر فيه أنسب . أن األذان إعالم للغائبني ، فكان الرتسل فيه أبلغ ِف اإلعالم ،-ج
 أن اإلقامة ال ُتتاج لرفع الصوت لالجتماع عندها ، خبالف األذان .-د
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َفَة  حلديث  .َرَواُه َأمْحَد  (، َوِإْصبَ َعاُه ِف أُُذنَ ْيِه رَأَْيُت ِباَلالً يُ َؤذِ ُن َوأَتَ َتبَُّع فَاُه، َهاُهَنا َوَهاُهَنا )قَاَل:  َأّب ُجَحي ْ
 ( .َوَجَعَل ِإْصبَ َعْيِه ِِف أُُذنَ ْيِه  ) َواِلْبِن َماَجهْ 

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 .: وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يُدخل املؤذن إصبعيه ِف أذنيه ِف األذان  قال الرتمذي

عن أمحد أنه جيعل إصبعه ِف أذنيه ، وعليه العمل عند أهل العلم ، يستحبون أن جيعل املؤذن إصبعيه : املشهور  وقال ابن قدامة
 ِف أذنيه .

رمحه هللا : السنة أن جيعل أصبعيه ِف صماخي أذنيه ، وهذا متفق عليه ، ونقله احملاملي ِف اجملموع عن عامة أهل  وقال النووي
 العلم . 

 ى ، وهي أنه رمبا مل يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غريمها ، فيستدل بأصبعيه على أذانه . قال أصحابنا: وفيه فائدة أخر 
 فإن كان ِف إحدى يديه علة متنعه من ذلك ، جعل األصبع األخرى ِف صماخه . 

 وال يستحب وضع األصبع ِف األذن ِف اإلقامة ، صرح به الرويان ِف احللية وغريه . ) اجملموع ( .
 قال العلماء : ِف ذلك فائدتان :من جعل اإلصبعني ِف األذنني ، كمة احل 

 : أنه قد يكون أرفع لصوته . أحدمها
 : أنه عالمة للمؤذن ليعرف من رآه على بُ ْعد أو كان به صمم أنه يؤذن . ثانيهما

 ألصابع جماز عن األمنلةوإطالق ا ، وقد جزم النووي أهنا املسبحةيستحب وضعهامل يرد تعيني اإلصبع اليت  :قال ابن حجر. 
 ( 
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 أي : يسن أن يلتفت َييناً ومشاالً عند احليعلتني .
 . ) واحليعلة : قول ) حي على الصالة 

َفَة قَاَل ) أَتَ ْيُت النَّيبَّ  َفَخرََج ِباَلٌل ِبَوُضوئِِه َفِمْن نَاِئٍل  :قَاَل  ،لَُه مَحْرَاَء ِمْن أََدٍم مبَكََّة َوُهَو بِاألَْبَطِح ِف قُ بٍَّة  حلديث َأِِب ُجَحي ْ
َتبَُّع َفَجَعْلُت أَت َ  :قَاَل  ،فَ تَ َوضََّأ َوأَذََّن ِباَلٌل  :قَاَل  ،َعَلْيِه ُحلٌَّة مَحْرَاُء َكَأن ِ أَْنظُُر ِإىَل بَ َياِض َساقَ ْيِه  َفَخرََج النَّيبُّ  -قَاَل  -َونَاِضٍح 

مُثَّ رُِكَزْت لَُه َعنَ زٌَة فَ تَ َقدََّم َفَصلَّى  :قَاَل  ، يَ ُقوُل َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة َحيَّ َعَلى اْلَفاَلحِ  :يَ ُقوُل ََيِينًا َوِِشَااًل  ؛فَاُه َها ُهَنا َوَها ُهَنا 
َُيَْنع مُثَّ َصلَّى اْلَعْصَر رَْكَعتَ نْيِ مُثَّ ملَْ يَ َزْل ُيَصلِ ى رَْكَعتَ نْيِ َحَّتَّ َرَجَع ِإىَل اْلَمِديَنِة ( وليس  الظُّْهَر رَْكَعتَ نْيِ ََيُرُّ بَ نْيْ يََدْيِه احلَِْماُر َواْلَكْلُب الَ 

 فيهما ذكر الدوران وال وضع اإلصبع ِف األذنني .
 ( أي : آخذ من ذلك الوضوء ) َونَاِضٍح ( أي : متمسح مبا أصابه من يد صاحبه . ) َوُهَو بِاألَْبَطِح ( قال النووي : هو املوضع املعروف على باب مكة . ) َفِمْن نَاِئلٍ 
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  ، اتفق مجهور الفقهاء والقائلون بسنية االلتفات ِف احليعلتني على أن املؤذن إذا التفت ِف احليعلتني جيعل وجهه َيينًا ومشااًل
 واختلفوا ِف كيفية ذلك على صيغتني اذكرمها ؟

 ) حي على الصالة ( مرتني عن َيينه ، مث يقول عن يساره مرتني ) حي على الفالح ( . : أنه يقول األوىل
 وهذا مذهب احلنابلة .

 ] شرح مسلم [ .: إنه قول اْلمهور ، وهو األصح عند الشافعية .  قال النووي 
 ] شرح العمدة [ .: إنه األقرب عندي .  وقال ابن دقيق العيد

 ( . َعَلى اْلَفاَلحِ  يَّ الَِة حَ  َ َعَلى الص   يَّ يَ ُقوُل حَ  االً  يَ ُقوُل ََيِيناً َومِشَ ديث لقوله ) هذه الصيغة أقرب إىل لفظ احلو 
 .ينه، مث مرة عن يساره( مرة عن َي: يقول عن َيينه )حي على الصالة( مرة، مث مرة عن يساره، مث يقول )حي على الفالح الثانية

 : ليكون لكل جهة نصيب منهما . قالوا 
 ألمر ِف ذلك واسع ، واملعمول به اْلن هو األول .وا
 : اختلف العلماء : هل يلتفت اْلن مع وجود مكربات الصوت أم ال على قولني 

 .ال يلتفت ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني  قيل :
 ألن احلكمة من االلتفات إبالغ املدعوين ، ومع املكرفون رمبا لو التفت اخنفض الصوت . 

، أنه ال يلتفت َييناً وال مشاالً، ال ِف حي على الصالة فالذي أرى ِف مسألة مكرب الصوت اْلنيمني رمحه هللا: قال الشيخ ابن عث
وال ِف حي على الفالح ، ويكون االلتفات اْلن بالنسبة للسماعات ، فينبغي أنه جيعل مثاًل ِف املنارة َساعة على اليمني وَساعة 

 وح ( .) لقاء الباب املفتل .   على الشما
 يلتفت . وقيل :

 وهذا قول من يقول : إن االلتفات سنة ِف األذان مطلقاً .
 وألنه رمبا يكون هناك مقاصد أخرى غري التبليغ .
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 بعدمها : أي : بعد احليعلتني .
 ) ويسمى التثويب ( . ن يقول ِف أذان الصبح بعد احليعلتني : الصالة خري من النوم مرتني .أي : يسن للمؤذن أ

ٌر ِمَن اَلن َّْومِ  ) َعْن أََنٍس قَالَ -أ  رواه ابن خزَية . ( ِمْن اَلسُّنَِّة ِإَذا قَاَل اَْلُمَؤذِ ُن ِف اَْلَفْجِر: َحيٌّ َعَلى اَْلَفاَلِح، قَاَل: اَلصَّاَلُة َخي ْ
 .رواه أبو داود   الة خري من النوم ( الة خري من النوم ، الص فإن كان صالة الصبح قلت : الصألّب ُمذورة  )   الوق-ب

ألن صالة الفجر ِف وقت ينام فيه عامة الناس ، ويقومون إىل الصالة من نوم ، فاختصت صالة الفجر بذلك دون غريها من -ج
  الصلوات .

 : مكان التثويب 
 بعد احليعلتني . اْلمهور يكون

 فهذا مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة .
 علمه األذان والصالة خري من النوم بعد حي على الفالح . حلديث أّب ُمذورة ، فالنيب -أ

، ينالدار قط رواه النوم ، الصالة خري من النوم( الة خري من كان ِف األذان األول بعد الفالح : الصوحلديث ابن عمر قال : ) -ب
 ر .وحسنه احلافظ ابن حج
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 : اختلف العلماء : مَّت يكون التثويب ؟ هل ِف أذان الفجر األول أم الثان على قولني 
 : أن التثويب يكون ِف األذان األول ] الذي قبل طلوع الفجر [ . القول األول

 ونسب هذا القول ألّب حنيفة ، ورجحه الصنعان ، ومن املعاصرين الشيخ األلبان .
 قطينر أخرجه الدا ري من النوم الص الة خري من النوم (الة خ : الصحلديث ابن عمر أنه قال  )كان ِف األذان األول بعد الفالح -أ

 وحسنه احلافظ ابن حجر ِف التلخيص .
النوم وكنت أقول ِف أذان الفجر األول : حي على الفالح الصالة خري من  كنت أؤذن لرسول هللا وحلديث أّب ُمذورة )  -ب

 رواه أبو داود والنسائي .الصالة خري من النوم ( 

 : أن التثويب يكون ِف األذان الثان ] الذي بعد طلوع الفجر [ . القول الثاين
 اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني  .وهو مذهب احلنابلة  

الصبح ، وهذا ينصرف إىل األذان الثان  الفجر أو قيدته باألذان لصالة أن روايات األحاديث اليت جاءت مبشروعية التثويب -أ
 .و الذي يكون بعد دخول وقت الصالة، وه الذي يعترب هو األصل املتفق عليه

داة باردة ، قال : فنادى  ) كنت ِف حلاف امرأت ِف غ د صحيح عن نُعْيم بن النحام قال ما رواه البيهقي ِف سننه بسن -ب
لفجر ، قال : فقلت : لو قال : ومن قعد فال حرج ، قال : فلما قال : الصالة خري من النوم إىل صالة ا منادي رسول هللا 

 صححه احلافظ ابن حجر . عد فال حرج ، ومن قعد فال حرج (قال : ومن ق
 وهو يدل على أن ) الصالة خري من النوم ( ِف األذان الثان من وجوه :

 لى ما بعد طلوع الفجر إىل شروق الشمس .قوله ) ِف غداة ( ألن الغداة تطلق ع أواًل :
( دليل على أن ذلك النداء كان نداًء للصالة ، وهذا إمنا يصدق على األذان الثان  قوله ) نادى منادي رسول هللا  ثانيًا :

 الذي عند دخول الوقت ال على األول .
 هو الذي خيرج الناس بعده إىل املسجد . هالثان ، ألن ( فإن املناسب ِلذه الكلمة هو األذان ومن قعد فال حرج قوله ):  ثالثاً 

ألن األذان األول ليس نداء   ) الذي يكون بعد طلوع الفجر (األذان احلقيقي ( ... األذان األول كان ِف ) بقوله أن املقصود باحلديث -ج
ص صريح ِف أن األذان األول ليس حكمته بقوله ) لريجع قائمكم ، ويوقظ نائمكم ( فهذا ن للصالة ، وإمنا بني الرسول 

 لصالة الفجر .
أن األذان الثان هو املناسب ِلذه اْلملة ، وذلك ببيان أن الصالة اليت فرض هللا تعاىل على عباده خري ِلم من نومهم ِف هذا -د

 الوقت .
 الصحيح .وهذا القول هو 

 ْلواب عن قوله ) األذان األول ( :وا
ل بالنسبة لإلقامة ، وتكون اإلقامة هي األذان الثان ، وقد ورد ِف السنة الصحيحة تسمية اإلقامة أن لفظة ) األول ( تعين األو 

 ) بني كل أذانني صالة ( متفق عليه . أذاناً ، وذلك ِف قوله 
نها وجاء ِف صحيح مسلم  تسمية األذان الذي يكون بعد دخول الوقت باألذان األول ، وذلك فيما حدثته عائشة رضي هللا ع

قالت ) كان ينام أول الليل وُييي آخره، مث إن كانت له حاجة إىل أهله قضى حاجته مث ينام فإذا كان  عن صالة رسول هللا 
 عند النداء األول قالت : وثب فأفاض عليه املاء ، وإن مل يكن جنبا توض أ وضوء الرجل للصالة مث صلى الركعتني ( . 

 الراتبة ، قاله النووي .واملقصود بالركعتني : سنة الفجر 
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 . ذهب مجهور العلماء إىل أنه يكره التثويب ِف غري أذان صالة الفجر 
 ألن األحاديث الواردة ِف مشروعية التثويب ِف األذان إمنا خصت األذان لصالة الصبح دون غريها .

عبد هللا بن  ، فخرجيه، فثوب املؤذنهللا بن عمر مسجدًا وقد أذن فيه، وحنن نريد أن نصلي ف دخلت مع عبدعن جماهد قال  )
 .رواه الرتمذي وأبو داود عمر من املسجد وقال: اخرج من عند هذا املبتدع ( 

ن ( .
ّ
 ) ويقيم من أذ

 ان هو الذي يتوىل اإلقامة . األفضل أن من توىل األذأي : أن 
 وهو ضعيف . رواه الرتمذي ،) من أذن فهو يقيم (    حلديث زياد بن احلارث . قال : قال -أ

ذهب إىل بين عمرو بن عوف لُيصلح بينهم فحانت الصالة ، فجاء املؤذن إىل  وحلديث سهل بن سعد ) أن رسول هللا  -ب
 أّب بكر ، فقال : أتصلي للناس فأقيم ، قال : نعم ( متفق عليه .

 ذا هو السنة .ففي هذا احلديث أن اإلقامة من وظيفة املؤذن فهو الذي يقيم الصالة ، فدل على أن ه
 وهذا هو فعل بالل وأّب ُمذورة .-ج
 وألن من توىل اإلعالم أواًل هو الذي يتوىل اإلعالم ثانياً .-د

 .أن من أذن فهو يقيم العمل على هذا عند أكثر أهل العلم  وقد قال الرتمذي :
 ألن بالاًل هو الذي يتوىل اإلقامة ، وهو الذي يتوىل األذان .

 فإن ظاهره جواز أن  -حديث الباب  -ام غريه فإنه جائز من غري كراهة حلديث عبد هللا بن زيد لكن لو أذن شخص وأق
 يؤذن شخص ويقيم آخر ، وقد سبق أن احلديث ضعيف .

 وال يصح إال مرتبًا ( . )
 أي : ال يصح األذان إال مرتباً .

 مث التوحيد . والرتتيب : أن يبدأ بالتكبري ، مث التشهد ، مث احليعلة ، مث التكبري ،
 وهذا مذهب املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة .

أبا ُمذورة األذان  ألن األحاديث الواردة ِف مشروعية األذان واإلقامة ، كحديث عبد هللا بن زيد ، وحديث تعليم النيب  -أ
 مرتباً .

 ب الوارد ِف تلك األحاديث على الوجوب .فقالوا : بأهنما شرعا ِف األصل مرتبني فال يغري هذا الرتتيب ، ومحلوا الرتتي
 أن األذان ذكر متعبد به ، فلم جيز اإلخالل بنظمه كأركان الصالة . -ب
 أن األذان عبادة شرعت على وجه خمصوص ، فال يغري . -ج
 على إلقاء األذان واإلقامة مرتبني ، وكذلك من بعدهم . مداومة مؤذن  رسول هللا  -د

 ) متواليًا ( .
 أن يكون األذان متوالياً ، فال يفصل بني كلمات األذان بعضها عن بعض .أي : 

 .امة، وعلى هذا فاملواالة شرط لصحة األذان واإلقفإن كان الفصل طوياًل فإن ذلك خيل باملواالة، وجيب استئناف األذان واإلقامة
 وهذا مذهب اْلماهري .

 . ؤذن  رسول هللا ألن األذان شرع ِف األصل متوالياً ، وعليه عمل م -أ
 أن ترك املواالة خيل باإلعالم إلخالله بنظام األذان ولخليطه على السامع ، فال يعلم حينئذ أنه أذان .-ب
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 . اختلف العلماء ِف ضابط الفصل الطويل ، واألقرب الرجوع إىل العرف ، وذلك لعدم وجود ضابط ُمدد من الشرع 
 ت األذان أو اإلقامة بكالم أو سكوت أو نوم أو إغماء ، وكان ذلك يسريًا فال ااتفق الفقهاء على أنه إذا ُفصل بني كلم

 تنقطع املواالة .
 مل جيزئ، فال بُدَّ أن يكون متوالياً؛ ألنَّه عبادة واحدة،  ن َفَصَل بعَضه عن بعض بزمن طويلفإ : ... قال الشيخ ابن عثيمني

مثل إن أصابه ُعطاس أو ُسَعال، فإنه يبين على ما سبق؛ ألنه انفصل بدون َحَصل له ُعذر  فال يصحُّ أن تتفرَّق أجزاؤها، فإن
 اختياره.

  فمن ترك شيئاً من كلمات األذان أو اإلقامة نسياناً فإن كان الوقت يسرياً فإنه يأت مبا نسيه مث يكمل بعده ، وإن كان الزمن
 . طوياًل فإنه يعيد األذان أو اإلقامة من أوله

 . أو اإلقامة ِف احلالتني فال حرج عليه وإذا أعاد األذان
  . ) اجملموع ( .ك وما بعده ، ولو استأنف كان أوىلرمحه هللا : "لو ترك بعض كلماته ]األذان[ أتى باملرتو  قال النووي

 وقد سئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء : ما احلكم إذا نسي املؤذن )الصالة خري من النوم( ِف أذان الفجر؟
ا : "إذا نسي املؤذن كلمة من األذان ، مث ذكر ِف حال األذان فإنه يأت بالكلمة املنسية وما بعدها من كلمات األذان ، فأجابو 

 ة .ؤذن غريه يسقط بأذانه فرض الكفاي، إذا مل يكن حوله م قت متأخر فإنه يعيد األذان كامالً وإن مل يذكر إال ِف و 
 ) وجيز 

ُ
يز ( . ئ

َ
م
ُ
 من م

 ان من الطفل املميز .أي : يصح األذ
 هو الذي يفهم اخلطاب ويرد اْلواب . وقيل :من بلغ سبعاً ،  قيل :واملميز ، 

ة تفق الفقهاء على أنَّ أذان الطفل غري املميِ ز ) غري العاقل ( ال َيِصحُّ وال جيزئ ؛ ألنَّه ال يُْدرِك ما يفعله ، ومن شروط ِصحَّ وقد ا
 . ورةاألذان : اإلسالم والعقل والذُّك

دُّ ِبِه ، َكَصْوِت َوأَمَّا أََذاُن الصَّيبِ  الَِّذي اَل يَ ْعِقُل َفاَل جُيْزُِئ ، َويُ َعاُد ؛ أِلَنَّ َما َيْصُدُر اَل َعْن َعْقٍل اَل يُ ْعتَ ع ( بدائع الصنائ) قال ِف 
 . الطُُّيوِر" انتهى

 .فًا وال نعلم فيه خال:  وقال ابن قدامة
  َُميِ ز ) مث اختلفوا ِف ِصحَّة

 .وهو َمن بلغ سبًعا إىل البلوغ ( أذان الصيب امل
 .هور العلماء ما دام يعقل األذان فأجازَه مج 
 . وهو قول عطاء والشعيب وابن أّب ليلى وأّب ثَور ، واختارَه ابن املنِذر 

َميِت يَْأُمُروَنيِن أَْن أَُؤذِ َن َِلُْم َوأَنَا ُغاَلٌم ملَْ َأْحَتِلْم ، َوأََنُس ْبُن َكاَن ُعُمو   ل )أََنٍس قَاواحتجُّوا مبا جاء عن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأّب َبْكِر ْبِن 
 ك ( .َشاِهٌد، فَلْم يُ ْنِكْر َذلِ  َماِلكٍ 

 . َوَهَذا ممَّا َيْظَهُر َواَل خَيَْفى ، وملَْ يُ ْنَكْر ؛ فَ َيُكوُن إمْجَاًعا : قال ابن قدامة
 غ .  ) املغين ( .َذانِِه ، َكاْلَعْدِل اْلَبالِ َصاَلتُُه ، فَاْعُتدَّ بِأَ َوأِلَنَُّه ذََكٌر َتِصحُّ 

ويُعتَمد ِف  ،ض عن أهل القرية: واألشبه أنَّ األذان الذي ُيْسِقط الفر ابن تيمية رمحه هللا ِف املسألة، فقال وفصَّل شيخ اإلسالم
  .، وال يُعتَمد ِف مواقيت العبادات، وال ُيْسِقط الفرضأن يُباِشَره صيب  قوالً واحًدا : ال جيوزوقت الصالة والصيام

وأما األذان الذي يكون ُسنَّة مؤكدة ِف مثل املساجد اليت ِف املصر ] يعين : بيث يؤذِ ن مع الصيبِ  غريُه [ ، وحنو ذلك ؛ فهذا 
 ة ( .االختيارات الفقهيه .     ) فيه الروايتان ، والصحيح جواز 
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ن عثيمني ، قال رمحه هللا : " وَفصََّل بعض العلماء ، فقال : إْن أذََّن معه غريُه فال بأس ، وإن مل يكن معه وهو اختيار الشيخ اب
 ب .غريُه فِإنَّه ال يُعتمد عليه ، إال إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبِ هه عليه . وهذا هو الصَّوا

 قبل الوقت ( . ئ) وال جيز
 ل الوقت .األذان قب ئأي : ال جيز 

اتفق الفقهاء على أنه يشرتط لصحة األذان واإلقامة دخول وقت الصالة املفروضة ، فال يصح األذان وال اإلقامة قبل دخول وقد 
 الوقت ، كما اتفقوا على أنه إذا أذ ن قبل وقت الصالة أعاد األذان بعد دخول الوقت .

 ؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم ( .حضرت الصالة ، فلي . فإذاقال ) .. حلديث مالك بن احلويرث . أن النيب -أ
 األمر باألذان على حضور الصالة ، وحضورها يكون بدخول وقتها . فعلق النيب 

 وألن األذان شرع لإلعالم بوقت الصالة ، فال يشرع قبل الوقت ، لئال يذهب مقصوده .-ج
 ) إال الفجر ( .

 ت .أي : إال الفجر فيجوز أن يؤذن قبل الوق
 ( متفق عليه .. .. َربُوا َحَّتَّ يُ َناِدَي اِْبُن أُمِ  َمْكُتومٍ  ِإنَّ ِباَلالً يُ َؤذِ ُن بَِلْيٍل، َفُكُلوا َواشْ  ) ابن عمر . قال : قال حلديث 

 أي : قبل طلوع الفجر . (...  ِإنَّ ِباَلالً يُ َؤذِ ُن بَِلْيلٍ  فقوله ) 
 ألذان قبل الفجر إال إذا وِجد من يؤذن بعد الفجر .ا ئ: إىل أنه ال جيز  وذهب بعض العلماء

) إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ( وهذا عام ال يستثن  أن األصل وجوب األذان عند دخول الوقت ، لقوله أواًل : 
 منه شيء .

قَاَل َرُسوُل  :قَالَ  اْبِن َمْسُعوٍد َعِن  ى جاء التصريح ِبا كما جاء ِف حديث، بل حلكمة أخر أن األذان األول ليس للصالةثانياً: 
بَِلْيٍل لِيَ ْرِجَع قَائَِمُكْم  -أَْو قَاَل يُ َناِدى  -ِمْن َسُحورِِه فَِإنَُّه يُ َؤذِ ُن  -أَْو قَاَل نَِداُء ِباَلٍل  -اَل ََيْنَ َعنَّ َأَحًدا ِمْنُكْم أََذاُن ِباَلٍل )  اَّللَِّ 

 م ( متفق عليه .َويُوِقَظ نَائَِمكُ 
َا يُ َؤذِ ن بَِلْيٍل لِيُ ْعِلَمُكْم بَِأنَّ اْلَفْجر لَْيَس بَِبِعيٍد ، فَ يَ ُرد  اْلَقاِئم اْلُمتَ َهج ِ م ( قال النووي : َ َويُوِقَظ نَاِئَمكُ ، لِيَ ْرِجَع قَاِئَمُكْم قوله )  َأْو د ِإىَل رَاَحْتُه لِيَ َناَم َغْفَوًة لُِيْصِبَح َنِشيطًا ، َمْعَناُه أَنَُّه ِإمنَّ

 . َوقَ ْوله ،  َمَصاحِله اْلُمتَ َرت َِبة َعَلى ِعْلمه بُِقْرِب الصُّْبح يُوتَِر ِإْن مَلْ َيُكْن َأْوتَ َر ، أَْو يَ َتَأهَّب لِلصُّْبِح ِإْن ِاْحَتاَج ِإىَل َطَهارٍَة ُأْخَرى ، أَْو حَنْو َذِلَك ِمنْ 
وء أَْو َغرْي َذِلَك ممَّا ُُيَْتاج  لصَّْوم ، أَْو ِاْغِتَسال أَْو ُوضُ ِح أَْيًضا بِِفْعِل َما َأرَاَد ِمْن تَ َهجٍُّد َقِليٍل ، أَْو ِإيَتاٍر ِإْن ملَْ َيُكْن أَْوتَ َر ، أَْو َسُحور ِإْن َأرَاَد ا) َويُوِقظ نَاِئَمُكْم ( َأْي لَِيَتَأهَّب لِلصُّبْ  

 إِلَْيِه قَ ْبل اْلَفْجر .

من أجل أن يتأهَّبوا لصالة الفجر، ؛ ي يكون ِف آخر الليل ليس للفجر، ولكنه إليقاظ الن ُّوَّمِ لذاألذان ا :قال الشيخ ابن عثيمني
 م .الذين يريدون الصِ يا ، وإلرجاع القائمنيوخيتموا صالة الليل بالوتر

ن لألوىل ثم أقام لكل فريضة ( 
ّ
 أو قضى فوائت أذ

َ
 . ) ومن مجع

 فإنه يؤذن لألوىل ويقيم لكل صالة . -ِف حالة جواز اْلمع-و بني املغرب والعشاء ، أعصرأي : إذا مجع اإلنسان بني الظهر وال
وهذا مذهب الشافعي ِف القدمي ، وهو مذهب ابن حزم ، واختاره ابن املاجشون من فقهاء املالكية ، واختاره الطحاوي احلنفي ، 

 وهو مذهب أّب ثور .
 أََتى اَْلُمْزَدلَِفَة، َفَصلَّى ِِبَا اَْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء، بَِأَذاٍن َواِحٍد َوِإقَاَمتَ نْيِ، وملَْ وفيه ) َحَّتَّ  - ِف صفة حج النيب  –حلديث جابر  -أ

نَ ُهَما َشْيًئا  ( رواه مسلم ....  ُيَسبِ ْح  بَ ي ْ
 . كل صالة منهما إقامة، وأقام لبعرفة أذ ن أذان واحد للظهر والعصر ، فإن الرواية مل لختلف أن النيب بعرفة فعل النيب -ب
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 ة .ذان واحد وإقامتني كما فعل بعرفوالصحيح أنه صالمها بأ :  قال ابن القيم
 التعليل : فألن وقت اجملموعتني صار وقتاً واحداً ، فاكُتفَي بأذان واحد . -ج

 واحدة ويقيم مرة واحدة . إىل أنه يؤذن مرةوذهب بعض العلماء : 
 وهذا مذهب أّب حنيفة . 

 ( رواه مسلم . مَجََع بَ نْيَ اَْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء بِِإقَاَمٍة َواِحَدةٍ ابن عمر قال )  حلديث
 فحديث ابن عمر مل يذكر إال إقامة واحدة ، وأما األذان فيفهم من نصوص أخرى كحديث جابر وغريه .

 واْلواب عن هذا :
ترتب عليه تغيري املعن ، ولذلك جاء ِف رواية أّب داود بعد قوله أن قوله ) بإقامة واحدة ( فيه اختصار من بعض الرواة  أواًل :

 وهذه الزيادة ) لكل صالة ( تقلب املعن قلبًا تامًا ، بداًل من أن تكون اإلقامة واحدةة ( ،بإقامة واحدة قال : ) لكل صال
بخاري ، وموافق حلديث أسامة ، فيكون حديث ابن عمر هذا موافق حلديثه الذي ِف الللصالتني أصبحت إقامة لكل صالة ، 

 وحديث جابر .
لكل واحدة  عمْ جبني املغرب والعشاء ب  ) مجع النيب  أن يقال بالرتجيح ، فنرجح رواية ابن عمر األخرى ، وهي قوله ثانيًا :

 .منهما إقامة ( 
ه بعد فراغه : الدعاء الو

ُ
ة ، وقول

َ
يعل
َ
 ارد ( .) ويسن لسامعه متابعته سرًا ، وحوقلتهِ يف احل

وحوقلتِه ِف ( أي : يقول مثلما يقول سراً )   متابعته سراً ع األذان ، فيشمل الذكر واألنثى ) أي : يسن لسام( ويسن لسامعه ) 
 احلَيعَلة ( أي : قول : ال حول وال قوة إال باهلل ، عند قول املؤذن : حي على الصالة .

 م رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة .... .) وقولُه بعد فراغه : الدعاء الوارد ( وهو : الله
 : أذكار األذان 

 : متابعة املؤذن ِف كل مجلة يقوِلا : أوالً 
ْعُتْم اَلنِ َداَء، فَ ُقوُلوا ِمْثَل َما يَ ُقوُل اَْلُمَؤذِ نُ ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َأّب َسِعيٍد َاخْلُْدرِيِ   حلديث -أ  . ٌق َعَلْيهِ ُمت َّفَ  (ِإَذا َسَِ

ْعُتُم اْلُمَؤذِ َن فَ ُقوُلوا ِمْثَل َما يَ ُقوُل مُثَّ َصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَُّه َمْن ) إِ يَ ُقوُل   اْلَعاِص أَنَُّه َسََِع النَّيبَّ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن وحلديث  -ب َذا َسَِ
ِإالَّ لَِعْبٍد ِمْن ِعَباِد اَّللَِّ َوأَْرُجو أَْن  ياْْلَنَِّة اَل تَ ْنَبغِ  يَلَة فَِإن ََّها َمْنزَِلٌة ِف اْلَوسِ  رًا مُثَّ َسُلوا اَّللََّ َلَ َعشْ َصلَّى َعَلىَّ َصالًَة َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه ِِبَا 

 ة ( رواه مسلم اْلَوِسيَلَة َحلَّْت َلُه الشََّفاعَ  َأُكوَن أَنَا ُهَو َفَمْن َسَأَل َلَ 
 قول : ال حول وال قوة إال باهلل .ه يِف احليعلتني فإن إال

 حلديث عمر ولفظه : 
اَل ) ِإَذا قَاَل اْلُمَؤذِ ُن اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . فَ َقاَل َأَحدُُكْم اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . مُثَّ قَ  عن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 . قَاَل َأْشَهُد أَنَّ ُُمَمَّدًا َرُسوُل اَّللَِّ . مُثَّ اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَُّ . قَاَل َأْشَهُد َأْن اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَُّ مُثَّ قَاَل َأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّدًا َرُسوُل اَّللَِّ  َأْشَهُد َأنْ 
بِاَّللَِّ . مُثَّ قَاَل َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح . قَاَل اَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ بِاَّللَِّ . مُثَّ قَاَل اَّللَُّ قَاَل َحيَّ َعَلى الصَّالَِة . قَاَل اَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ 

ُ . قَاَل الَ ِإلَهَ   م .رواه مسل ( . ِمْن قَ ْلِبه  ِإالَّ اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . قَاَل اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . مُثَّ قَاَل الَ ِإلََه ِإالَّ اَّللَّ
 : الدعاء بعد الشهادتني بالدعاء الوارد . ثانياً 

، ال إله إال هللا وحده ال شريك لهقال : ) من قال حني يسمع املؤذن أشهد أن  عن رسول هللا  عن سعد بن أّب وقاص 
 رواه مسلم ديناً ، غفر له ذنبه ( . وأن ُممداً عبده ورسوله ، رضيت باهلل رباً ومبحمد رسوالً ، وباإلسالم 
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 وِف رواية : ) وأنا أشهد ... ( .
 بعد األذان . : الصالة على النيب  ثالثاً 

ْعُتُم اْلُمَؤذِ َن فَ ُقوُلوا ِمْثَل َما يَ ُقوُل مُثَّ َصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَلىَّ صَ ) إِ  –السابق  –حلديث عبد هللا بن عمرو  الًَة َصلَّى اَّللَُّ َذا َسَِ
 ... ( . َعَلْيِه ِِبَا َعْشراً 

 ... أخل: قول : اللهم ربِ  هذه الدعوة  رابعاً 
: ) من قال حني يسمع النداء : اللهم ربِ  هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آِت  قال : قال رسول هللا  عن جابر 

 ه ... ( رواه البخاري .ذي وعدتُممداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً ُمموداً ال
ْعَوِة اَلتَّامَِّة (  : قيل : بيان للدعوة التامة  ) َوالصَّاَلِة اَْلَقاِئَمِة (املراد بالدعوة ألفاظ األذان ، ووص فت بالتامة ، ألهنا ذكٌر هلل تعاىل وتعظيم له وشهادة بالوحدانية .) َربَّ َهِذِه اَلدَّ

هي ما يتقرب ِبا إىل الكبري ، واملراد ِبا املنزلة العلية ، ووقع عند ) آِت حُمَمًَّدا اَْلَوِسيَلة ( عهودة املدعو إليها حينئذ ، قال ابن حجر : وهو أظهر .. وقيل : املراد بالصالة  امل
 بة الزائدة على سائر اخلالئق ، وُيتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسري للوسيلة .أي : املرت ) َواْلَفِضيَلَة (مسلم تفسريها : ) فإهنا منزلة ِف اْلنة ال تنبغي ألحد إال لعبد من عباد هللا ( .

َعَثَك  قال الطييب : املراد بذلك قوله تعاىل) اَلَِّذي َوَعْدَتُه ( أي ُيمد القائم فيه ، واملراد ِبا كل ما ُيمده اخلالئق عليها ومن أعظمها الشفاعة العظمى . ) َوابْ َعْثُه َمَقاًما حَمُْموًدا ( ) َعَسى َأن يَ ب ْ
 رَبَُّك َمَقاماً ُمَُّْموداً ( ، وأطلق عليه الوعد ، ألن عسى من هللا واقع .

 ( قوله  ) .. فيه دليل على أن متابعة املؤذن سنة .يسن لسامعه 
 على قولني :ة املؤذن اختلف العلماء ِف حكم إجابو

 : أنه واجب . القول األول
 وهذا مذهب الظاهرية .

 ) .. فقولوا ... ( . له لقو -أ
ْعُتُم اْلُمَؤذِ َن فَ ُقوُلوا ِمْثَل َما يَ ُقوُل مُثَّ َصلُّوا َعَلىَّ فَِإنَُّه َمْن َصلَّى َعَلىَّ َصالًَة  وحلديث عبد هللا بن عمرو. قال: قال  -ب )ِإَذا َسَِ

 مسلم .َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه ِِبَا َعْشراً مُثَّ َسُلوا َل الوسيلة ... ( رواه 
 فقوله  ) ... فقولوا ... ( هذا أمر واألمر يقتضي الوجوب .

 أنه سنة غري واجب .  القول الثاين :
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

 والصارف عن الوجوب :
: إذا طلع الفجر يستمع األذان ، فإن َسع أذاناً أمسك وإال أغار ، فسمع رجاًل يقول حلديث أنس قال: ) كان رسول هللا  -أ

: على الفطرة ، مث قال : أشه د أن ال إله إال هللا ، أشه د أن ال إله إال هللا ، فقال رسول  هللا أكرب هللا أكرب ، فقال رسول هللا 
 : خرجت من النار ، فن ظروا فإذا ه و راعي م عزى ( رواه مسلم  . هللا 

 .مل يتابع املؤذن  قالوا : إن ظاهر احلديث يدل على أن النيب  
 ) إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ( . ولقوله -ب

: أن املقام مقام تعليم ، واحلاجة تدعوا إىل بيان كل ما ُيتاج إليه ، وهؤالء وفد قد ال يكون عندهم علم مبا قاله  وجه الداللة
على أن اإلجابة ليست واجبة .    التنبيه على ذلك مع دعاء احلاجة إليه ، دلَّ  ِف متابعة املؤذن ، فلما ترك النيب  النيب 

 ]الشرح املمتع [ .
 الراجح . وهذا القول هو

 ماذا أجاب أصحاب القول األول عن حديث صاحب املعزى ؟ 
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 قالوا : جياب عنه من وجهني :
 لزائد .ليس ِف احلديث أنه مل يقل مثل ما قال، فقد يكون قاله ومل ينقله الراوي اكتفاء بالعادة، ونقل القول ا األول :
 ُيتمل أن يكون األمر باإلجابة بعد هذه القض ية ، أو أن يك ون قاله لكن بصوت منخفض مل يسمع . الثاين:

  احلكمة من إبدال احليعلة ب  ) ال حول وال قوة إال باهلل ( ؟ 
تمع : ال حول وال قوة إال ) حي على الصالة ( نداء ودعاء من املؤذن للناس ، يعين : هلموا وتعالوا ، فناسب أن يقول املس ألن

 باهلل ، يستعني باهلل تعاىل على إجابة هذا الدعاء . 
 ألن إجابة املؤذن عبادة مؤقتة ، من كان ِف ذكر أو دعاء أو طواف يشمل ) فقولوا مثل ما يقول ... (  قوله ِف احلديث

 يفوت وقتها ، خبالف القراءة والذكر والدعاء ، فإن وقتها ال يفوت .
 هل املصلي إذا َسع املؤذن جييبه أم ال على ثالثة أقوال :علماء : اختلف ال 

 أنه ال جييبه سواء كانت الصالة فرضاً أم نفالً . القول األول :
 واحلنابلة .، والشافعية ، وهذا قول مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية 

 فق عليه .قال ) إن ِف الصالة شغاًل ( مت حلديث ابن مسعود . أن رسول هللا 
 أنه جييبه إن كان ِف نافلة ، وال جييبه إن كان ِف فرض . القول الثاين :

 قالوا :وهو قول املالكية . 
 قالوا : إن النافلة األمر فيها أخف من الفريضة -أ

 وألن النافلة جيوز فيها ما ال جيوز ِف الفريضة ، كالصالة على الراحلة إىل غري القبلة وحنوه .-ب
 : أنه جييبه ِف الفرض والنفل . لثالقول الثا

 وهو رأي لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .
 حلديث الباب ) فقولوا مثل ما يقول ( فاحلديث عام ، فُيجاب املؤذن ِف مجيع احلاالت من غري فرق بني املصلي وغريه .

 القول األول وأن املصلي ال جييب املؤذن . والراجح
  ال ؟هل املؤذن جييب نفسه أم 

 قوالن للعلماء أصحهما أنه ال جييب نفسه .
 ) إذا َسعتم النداء ... ( فإنه يدل بظاهره على التفريق بني املؤذن والسامع ، فال يدخل املؤذن ِف ذلك . لقوله -أ

 وألن املؤذن أتى بألفاظ األذان ، فال معن لكونه جييب نفسه ، ورجحه ابن رجب .-ب
  قوله  أن متابعة املؤذن مشروطة بسماع األذان ، فمن شاهد املؤذن ومل منه : نستفيد  عتم املؤذن ... () إذا َسِف احلديث

 فإنه يتابعه لقوله ) إذا َسعتم ( فعلق األمر بالسماع . –كما ِف هذا الزمان   –يسمعه فإنه ال يقول شيئاً ، ومن َسعه ومل يره 
مل يسمعه ، لُبعد ، أو صمم : الظاهر أنه ال ُتشرع له املتابعة ؛ ألن املتابعة قال النووي : َمن رأى املؤذن ، وعِلم أنه يؤذن ، و 

 معلقة بالسماع ، واحلديث مصرح باشرتاطه ، وقياساً على تشميت العاطس ، فإنه ال يشرع ملن يسمع ُتميده .   ) اجملموع ( 
  : أم ال على قولني :هل جييب املقيم اختلف العلماء 

 لسامع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول املؤذن إال ِف احليعلة . : يستحب القول األول
وهذا مذهب كثري من الفقهاء من احلنابلة والشافعية ، وقال به من املعاصرين علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ 

 األلبان .
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لش افعي ة واحلنابلة أن يستحب  أن يقول ِف اإلقامة: : وكذلك بالن سبة للمقيم فقد صر ح احلنفي ة وا ة (املوسوعة الفقهي) ء ِف جا
 مثل ما يقول ِف األذان" انتهى .

 قال الشريازي الشافعي رمحه هللا : ويستحب ملن َسع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول" انتهى .
، إال الوجه الشاذ الذي  وشرحه النووي رمحه هللا بقوله : واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته ِف اإلقامة كما قال املصنف

 قدمناه عن " البسيط . ) اجملموع ( .
 : ويستحب أن يقول ِف اإلقامة مثل ما يقول . وقال ابن قدامة

وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء : السنَّة أن املستمع لإلقامة يقول كما يقول املقيم ؛ ألهنا أذان ثان ، فتجاب كما جياب 
 األذان .

 أذاناً ِف قوله  ) بني كل أذانني صالة ( فسماها أذاناً . وقد َساه النيب  ألنه نداء ،-أ
: أقامها هللا وأدامها ،  وحلديث أّب أمامة ) أن بالاًل أخذ ِف اإلقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصالة ، قال النيب  -ب

 يث ضعيف ال يصح .وقال ِف سائر اإلقامة كنحو حديث عمر ِف األذان ( رواه أبو داود وهو حد
 : أنه ال يستحب لسامع اإلقامة أن يقول مثل ما يقول . القول الثاين

 وهو ظاهر مذهب املالكية ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمني .
 ألنه ال يوجد دليل صحيح يدل على ذلك ، واالستحباب حكم شرعي ُيتاج إىل دليل .-أ

سمى اإلقامة أذاناً، فهذا من باب التغليب، ورجحه الشيخ ُممد بن إبراهيم، ) بني كل أذانني صالة ( ف وأما قول النيب  -ب
 الصحيح . وهذا هو

 وقد سئل الشيخ ُممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا عن املتابعة ِف اإلقامة .
 ال يُتابع .فأجاب : املتابعة ِف اإلقامة فيها حديث أخرجه أبو داود ، لكنه ضعيف ال تقوم به احلجة ، والراجح : أنه 

  تكون متابعته ِف كل كلمة عقب فراغ املؤذن منها ، وال يقارنه ، وال يؤخر عن فراغه من الكلمة. 
 لقوله )إذا َسعتم املؤذن فقولوا ... ( والفاء تقتضي التعقيب .-أ

َحدُُكْم اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . مُثَّ قَاَل َأْشَهُد أَْن اَل إِلََه ِإالَّ َذا قَاَل اْلُمَؤذِ ُن اَّللَُّ َأْكبَ ُر اَّللَُّ َأْكبَ ُر . فَ َقاَل أَ ) إ وحلديث عمر السابق-ب
 اَّللَُّ . قَاَل َأْشَهُد َأْن الَ ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ ... ( .

 . فدل هذا احلديث على أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ املؤذن منها ، وال ينتظر فراغه من كل األذان
 إذا َسع األذان ِف منتصفه  اختلف العلماء: 
 . -ما َسع منه وما مل يسمعه  -: يستحب له أن جييبه ِف مجيع األذان  قيلف

 : يستحب له أن جييبه فيما َسع فقط . وقيل
 لقوله ) إذا َسعتم ... ( .

 وألن ما فات قد مضى ُمله .
 األول . والراجح

  أو التلفاز ؟هل جييب من يسمع األذان ف املذياع 
 األذان ال خيلو من حالني :

) إذا َسعتم  أن يكون على اِلواء أي أن األذان كان لوقت الصالة من املؤذن ، فهذا جياب لعموم أمر النيب  احلال األوىل :
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 ِلا فال جييب .املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( ، إال أن الفقهاء رمحهم هللا قالوا : إذا كان قد أدى الصالة اليت يؤذن 
إذا كان األذان مسجاًل ، وليس أذانًا على الوقت ، فإنه ال جييبه ؛ ألن ه ذا ليس أذانًا حقيقيًا ، أي أن الرجل مل  احلال الثانية :

يرفعه حني أمر برفعه ، وإمنا هو شيء مسموع ألذان سابق ، وإن كان لنا ُتفظ على كلمة : يرفع األذان ، ولذا نرى أن يقال 
 فالن ، ال رفَع األذان . ) فتاوى ابن عثيمني ( . أذن
  ) يقول  ظاهر احلديث ) فقولوا مثل ما يقول .. ( أنه جييبه مبثل ما، فإذا قال املؤذن ِف صالة الفجر ) الصالة خري من النوم

 ، فيقول اجمليب ) الصالة خري من النوم ( .
 علتني .فلم يرد ِف السنة استثناء من هذا العموم إال ِف احلي

 وأما ما ذكره بعض علماء احلنابلة والشافعية وغريهم من أنه يقول ) صدقت وبررت ( فليس عليه دليل ، وال يصح .
  ما احلكم إذا دخلت املسجد واملؤذن يؤذن فهل األوىل أن أصلي حتية املسجد أو أتابع املؤذن ؟ 

الذي بني يدي اخلطيب، فهاهنا نقول : بادر بتحية املسجد،  هذا فيه تفصيل، إذا دخلت واملؤذن يؤذن لصالة اْلمعة، األذان
وال تنتظر انتهاء املؤذن ؛ ألن تفرغك لسماع اخلطبة أوىل من متابعتك للمؤذن ؛ حيث إن استماع اخلطبة واجب، وإجابة املؤذن 

 غري واجبة . 
ئمًا حَّت جتيب املؤذن ، وتدعو بالدعاء املعروف وأما إذا كان األذان لغري ذلك )يعين : لغري صالة اْلمعة( فاألفضل أن تبقى قا

بعد األذان : " اللهم صل على ُممد ، اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصالة القائمة ، آت ُممدًا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه 
 بن عثيمني ( .املقام احملمود الذي وعدته ، إنك ال لخلف امليعاد " ، مث بعد ذلك تأت بتحية املسجد .  ) فتاوى ا

  إذا كان اإلنسان يقرأ القرآن ، فأذن املؤذن ، فاألفضل ِف حقه أن يرتك القراءة ، ويشتغل مبتابعة املؤذن.  
ْعُتْم اْلُمَؤذِ َن ، فَ ُقوُلوا ِمْثَل َما يَ ُقوُل ( .-أ  وذلك امتثااًل لعموم قوله عليه الصالة والسالم : ) ِإَذا َسَِ

 . وألن األذان يفوت وقته -ب
ق قال اإلمام النووي رمحه هللا : ولو َسع املؤذن قطع القراءة وأجابه مبتابعته ِف ألفاظ األذان واإلقامة مث يعود إىل قراءته وهذا متف

 عليه عند أصحابنا .   ) التبيان ( .
، ن يرجع معه فيقول مثل ما يقوله أ، فهل األفضل لن واإلنسان يقرأ القرآن: إذا أذن املؤذشيخ عبد العزيز بن باز رمحه هللاسئل ال

 أم إن اشتغاله بالقرآن يعترب أفضل باعتبار تقدمي الفاضل على املفضول ؟
)إذا َسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول مث  فأجاب : " السنة إذا كان يقرأ وَسع األذان : أن جييب املؤذن ؛ امتثااًل لقول النيب 

تفوت إذا استمر ِف القراءة، والقراءة ال تفوت، وقتها واسع، وفق هللا اْلميع . )جمموع صلوا علي ...( وألن إجابة املؤذن سنة 
 فتاوى ابن باز( .

وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : قد يعرض للمفضول ما جيعله أفضل من الفاضل ، مثاله : قراءة القرآن من أفضل الذكر ، 
ملؤذن يؤذن ، فهل األفضل أن يستمر ِف قراءته أو أن جييب املؤذن ؟ هنا نقول : والقرآن أفضل الذكر ، فلو كان رجل يقرأ وَسع ا

إن األفضل أن جييب املؤذن ، وإن كان القرآن أفضل من الذكر ، لكن الذكر ِف مكانه أفضل من قراءة القرآن ؛ ألن قراءة القرآن 
 ذن .  ) لقاء الباب املفتوح ( .غري مقيدة بوقت مَّت شئت فاقرأ ، لكن إجابة املؤذن مربوطة بسماع املؤ 

 هل يكفي تشغيل األذان عرب املسجل ف مكرب الصوت عند دخول الوقت ؟ 
األذان الذي يذاع من املسجل : ال يكفي عن األذان الشرعي املشروع لإلعالم بدخول الوقت ؛ ألنه ليس أذانًا حقيقي ًا ، وإمنا 

 )إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى( . ونية؛ لقول النيب  هو صوت خمزون، واألذان عبادة ال بد فيها من عمل
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: فال بد من األذان عند دخول الوقت ِف املكان الذي يصلى فيه ، وإذا احتيج إىل مكرب الصوت ألجل إبالغ الناس  وعليه
 للحضور للصالة : فحسن .   ) فتاوى اللجنة ( .

ه هللا : نقل األذان بواسطة التسجيل : ال جيزئ عن األذان الش رعي ؛ وذلك ألن األذان وقال الشيخ ُممد بن صاحل العثيمني رمح
الشرعي ذِكر وثناء على هللا ، وال بد فيه من عمل ، والتسجيل ليس بعمل ؛ فإنك إذا َسعت املسجل ال يعين ذلك أن املسجل 

كون قد مات أيضًا ، فال جيزئ عن األذان الشرعي ، فال يعمل عبادة يتقرب ِبا إىل هللا ، وإمنا هو َساع صوت شخص ، رمبا ي
بد من أذان شرعي يقوم به املكلف يكرب هللا ، ويشهد له بالوحدانية ، ولنبيه بالرسالة ، ويدعو إىل الصالة ، وإىل الفالح ، ال بد 

 إلنسان أن يتابعه ، لقول النيب من هذا ، وإذا قلنا إن ما سجل ليس بأذان مشروع : فإنه ال تشرع إجابته ، أي : ال يشرع ل
 )إذا َسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( وحنن ِف احلقيقة مل نسمع املؤذن ، وإمنا َسعنا صوتاً مسجَّاًل سابقاً .

: فهو وأما قول السائل : ما الفرق بني ما نقل على اِلواء وما نقل بواسطة التسجيل : فالفرق ظاهر ؛ ألن ما نقل على اِلواء 
صوت املؤذن الذي يؤذن األذان الشرعي ، فهذا جياب ، ويتابع ، ويدعو بعد املتابعة مبا وردت به السنَّة ، وأما األذان املسجل : 

 فليس أذاناً ِف الواقع ، كما أشرنا إليه . ) فتاوى نور على الدرب ( .
 هل تعاد اإلقامة إذا أقام املؤذن وحصل عذر وتأخر اإلمام لفرتة ؟ 
 لسنة : أن ُيرم اإلمام بالصالة بعد فراغ املؤذن وال يتأخر عن ذلك إال مبقدار ما يأمر الناس بتسوية الصفوف ويتأكد من ذلك .ا

فإن أقام املؤذن الصالة مث حصل عذر أدى إىل تأخري دخول اإلمام ِف الصالة فال حرج ِف ذلك ، وال ُيتاج إىل إعادة إقامة 
 الصالة .

 ديثان :وقد دل على ذلك ح
فَ تَ َقدََّم َوُهَو ُجُنٌب ،  قال : ) أُِقيَمْت الصَّاَلُة ، َفَسوَّى النَّاُس ُصُفوفَ ُهْم ، َفَخرََج َرُسوُل اَّللَِّ  : عن أّب هريرة  احلديث األول

 لَّى ِِبِْم ( رواه البخاري .مُثَّ قَاَل : َعَلى َمَكاِنُكْم ، فَ َرَجَع فَاْغَتَسَل ، مُثَّ َخرََج َورَْأُسُه يَ ْقطُُر َماًء َفصَ 
 فقال ) إن كنت جنباً فنسيت أن أغتس ل ( . زاد الدار قطين ِف سننه  من وجه آخر عن أّب هريرة 

 : ِف احلديث جواز الفصل بني اإلقامة والصالة؛ ألن قوله )فصلى( ظاهر ِف أن اإلقامة مل تُعد .قال احلافظ ابن حجر
لت : هل اقتصر على اإلقامة األوىل أو أنشأ إقامة ثانية ؟ قلت : مل يصح فيه نقل ، ولو فعله : فإن ق وقال بدر الدين العيين

 لنقل .   ) عمدة القاري ( .
وقال رمحه هللا أيضاً : ويستفاد من احلديث : أن اإلمام إذا أقام الصالة، مث ظهر أنه ُمدث ومضى ليزيل حدثه، أي حدث كان، 

 مة ثانية؛ ألن ظاهر احلديث مل يدل على هذا .وأتى ال ُيتاج إىل جتديد إقا
يُ َناِجيِه ، َحَّتَّ نَاَم  : َعْن أََنٍس رضي هللا عنه قَاَل: ) أُِقيَمْت َصاَلُة اْلِعَشاِء فَ َقاَل َرُجٌل : َل َحاَجٌة ، فَ َقاَم النَّيبُّ  احلديث الثاين

 يه .اْلَقْوُم أَْو بَ ْعُض اْلَقْوِم، مُثَّ َصلَّْوا( متفق عل
قال الشيخ ابن عثيمني : ِف هذا احلديث : دليل على جواز مناجاة اإلمام بعد اإلقامة ، وأن طول املناجاة أيضًا ال يضر ، وأنه 
ال تشرتط املوالة بني اإلقامة والصالة ، ألن الصحابة رضي هللا عنهم ناموا ، مث قام فصلى ، فدل ذلك على أن طول الفصل بني 

 بأس به ، لكن بشرط أن يكون قد أقام عند إرادة الصالة ، يعين : أنه ال يقيم ويعلم أنه لن يصلي إال بعد اإلقامة والصالة ال
 مدة ، ولكن يقيم مث إذا حصل ما َينع أو ما يفصل بني اإلقامة والصالة   فهذا ال بأس به   ولو طال الفصل .

 ما احلكم لو مسع املؤذن ، مث مسع آخر ؟ 
 ) إذا َسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن( . ب الثان ، لعموم قوله جييب األول ، وجيي
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 ولكن لو صلى مث َسع مؤذناً بعد الصالة فظاهر احلديث أنه جييب لعمومه .
وقال بعض العلماء : إنه ال جييب ألنه غري مدعو ِبذا األذان فال يتابعه ، وال َيكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصالة ، 

ل احلديث على املعهود ِف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم وأنه ال تكرار ِف األذان ، ولكن لو أخذ أحد بعموم احلديث فيحم
 وقال : إنه ذِْكٌر وما دام احلديث عاماً فال مانع من أن أذكر هللا عز وجل فهو على خري . ) فتاوى ابن عثيمني (  

 خروج من مسجد بعده بال عذر )
َ
م
ُ
 ( .وحر

 أي : ُيرم اخلروج من املسجد بعد األذان إال لعذر . ده : أي بعد األذان .بع
فَ َقاَم َرُجٌل ِمْن اْلَمْسِجِد ََيِْشي ، ملا روى مسلم  َعْن َأّب الشَّْعثَاِء قَاَل : ُكنَّا قُ ُعوًدا ِِف اْلَمْسِجِد َمَع َأّب ُهَريْ رََة فََأذََّن اْلُمَؤذِ ُن ،  

 ( . ُهَريْ رََة َبَصَرُه َحَّتَّ َخرََج ِمْن اْلَمْسِجِد ، فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة : )أَمَّا َهَذا فَ َقْد َعَصى أَبَا اْلَقاِسِم  فَأَتْ بَ َعُه أَبُو
ْن اَل خَيْرَُج َأَحٌد ِمْن َوَمْن بَ ْعَدُهْم ، أَ  َوَعَلى َهَذا اْلَعَمُل ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِ   : ورواه الرتمذي وقال عقبه 

 ه .أَْمٍر اَل بُدَّ ِمنْ  اْلَمْسِجِد بَ ْعَد اأْلََذاِن ِإالَّ ِمْن ُعْذٍر َأْن َيُكوَن َعَلى َغرْيِ ُوُضوٍء ، أَوْ 
 .ِة َفاَل خَيْرُْج َأَحدُُكْم َحَّتَّ ُيَصلِ َي ( ِإَذا ُكْنُتْم ِِف اْلَمْسِجِد فَ ُنوِدَي بِالصَّاَل  ورواه أمحد بزيادة : ) مُثَّ قَاَل : أََمَرنَا َرُسوُل اَّللَِّ 

 . وقد محل مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية ، النهي الوارد ِف تلك األحاديث على الكراهة 
 وأما احلنابلة فحملوه على التحرمي .

 ) أحكام األذان واالقامة سامي فراج ( .ق على املكروه .  ألن أبا هريرة أطلق عليه لفظ املعصية ، واملعصية تطلق على احملرم وال تطل 

 . من حكمة النهي عن اخلروج من املسجد بعد األذان ، أن ال يكون متشبهاً بالشيطان الذي يفر عند َساع األذان 
 ما لو خرج من األعذار املبيحة للخروج : أن خيرج ليتوضأ إذا كان ُمل الوضوء خارج املسجد ، أو خيرج بنية العودة ، ك

  ليوقظ أهله مثال مث يعود ، وكذلك اخلروج للصالة ِف مسجد آخر إذا علم أنه سيدرك اْلماعة فيه
ُترمي اخلروج من املسجد فيه تفصيل : ِإن كان بال داعي وال غرض له  (الفتاوى ) قال الشيخ ُممد بن إبراهيم رمحه هللا ِف 

املسجد ال يصلي . أَما ِإذا كان يريد الصالة ِف مسجد آخر أَو له عذر صحيح حرم ، وذلك َأن صورته صورة من ينصرف عن 
  .أَو ناويًا الرجوع والوقت متسع فال ُيرم " انتهى

 ) ويسن أن يقول عند املطر : أال صلوا يف رحالكم ( .
 الرحال ( .أي : يسن للمؤذن أن يقول عند املطر ، أو الريح الباردة ) أال صلوا ِف رحالكم ( أو ) الصالة ِف 

َلٍة َذاِت بَ ْرٍد َورِيٍح َوَمَطٍر فَ َقاَل ِف  أَنَُّه نَاَدى بِالصَّالَِة ِف ) نَاِفٌع َعِن اْبِن ُعَمَر عن  -أ  رَِحاِلُكْم َأاَل َصلُّوا ِِف  آِخِر نَِدائِِه َأاَل َصلُّوا ِِف  لَي ْ
َلٌة بَارَِدٌة أَْو َذاُت َمَطٍر ِف َكاَن يَْأُمُر   مُثَّ قَاَل ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ،  الر َِحالِ  (  رَِحاِلُكمْ  السََّفِر َأْن يَ ُقوَل َأاَل َصلُّوا ِف  اْلُمَؤذِ َن ِإَذا َكاَنْت لَي ْ

 متفق عليه .
َعَلى الصَّالَِة فََأَمَرُه أَْن يُ َناِدَي الصَّالَُة ِِف  َخطَبَ َنا اْبُن َعبَّاٍس ِِف يَ ْوٍم رَدٍْغ فَ َلمَّا بَ َلَغ اْلُمَؤذِ ُن َحيَّ ) َعْن َعْبِد هللِا ْبِن احْلَاِرِث قَاَل و  -ب

ٌر ِمْنُه َوِإن ََّها َعْزمَ   ة ( رواه البخاري .الر َِحاِل فَ َنَظَر اْلَقْوُم بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعٍض فَ َقاَل فَ َعَل َهَذا َمْن ُهَو َخي ْ
 رواه أبو داود .الة ِف الرحال (          مناديه أن الص  ) أن يوم حنني كان يوم مطر، فأمر النيب أسامة اِلذَل  وعن  -ج
  على أقوال :ء ِف مَّت يقول : صلوا ِف رحالكم اختلف العلماوقد 

 . ل أثناء األذان بداًل من احليعلةأهنا تقا القول األول :
 ، وظاهر مذهب احلنابلة . وهو وجه للشافعية 

 م :ولفظ مسلعبد هللا بن احلارث السابق ، حلديث 
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يَ ْوٍم َمِطرٍي ِإَذا قُ ْلَت َأْشَهُد أَْن اَل ِإلََه ِإالَّ اَّللَُّ َأْشَهُد أَنَّ ُُمَمَّداً  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن احْلَاِرِث ) َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس أَنَُّه قَاَل ِلُمَؤذِ نِِه ِِف  
َفَكَأنَّ النَّاَس اْستَ ْنَكُروا َذاَك فَ َقاَل أَتَ ْعَجُبوَن ِمْن َذا َقْد فَ َعَل َذا  -قَاَل  -بُ ُيوِتُكْم  ْل َصلُّوا ِِف َعَلى الصَّالَِة قُ  يَّ َرُسوُل اَّللَِّ َفاَل تَ ُقْل حَ 

ٌر ِمنِ  ِإنَّ اْلُُْمَعَة َعْزَمٌة َوِإن ِ   الطِ نِي َوالدَّْحض ( . َكرِْهُت َأْن ُأْحرَِجُكْم فَ َتْمُشوا ِف   َمْن ُهَو َخي ْ
، ألن معن   يوم املطري ( نظرًا إىل املعن، مث احملب الطربي ) حذف حي على الصالة ِف ، وتبعه ابن حبان ب ابن خزَيةبو  وقد

ء إليها ، فال يتناسب سبب إيراد اللفظني ي( هلموا إىل الصالة ، ومعن ) الصالة ِف الرحال ( تأخروا عن اجمل)حي على الصالة
 .معاً ، ألن أحدمها نقيض اْلخر 

 أهنا تقال بعد الفراغ من األذان . القول الثاين :
َلٍة َذاِت بَ ْرٍد َورِيٍح َوَمَطٍر فَ َقاَل  أَنَُّه نَاَدى بِالصَّالَِة ِف السابق ) اْبِن ُعَمَر  حلديث   رَِحاِلُكْم َأاَل َصلُّوا ِِف  َأاَل َصلُّوا ِف  آِخِر ِنَدائِهِ  ِف لَي ْ
 .. ( ..الر َِحاِل 

 : هذا صريح ِف أن القول املذكور كان بعد الفراغ . قال ابن حجر
 : أهنا تقال أثناء األذان ولكن بعد احليعلتني . القول الثالث

فتمنيت أن يقول: صلوا ِف امرأت ، ِف ليلة باردة وأنا ِف حلاف  قال ) َسعت مؤذن النيب  حلديث نعيم بن النحام  -أ
 كان أمر بذلك ( رواه البيهقي .  لوا ِف رحالكم، مث سألت عنها فإذا النيب رحالكم، فلما بلغ حي على الفالح، قال: ص

َع ُمَناِدَي النَّيبِ    ثَِقيٍف  ِمْن  َرُجٌل   قال ) أَنْ َبأَنَا  َعْمرِو ْبِن أَْوٍس  َعْن  و -ب َلٍة َمِطريٍَة   -   أَنَُّه َسَِ  َحيَّ    يَ ُقوُل : -ِف السََّفِر    يَ ْعيِن ِف لَي ْ
 رَِحاِلُكم ( رواه النسائي وأمحد .  َعَلى الصَّاَلِة ، َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح ، َصلُّوا ِف 

 أن األمر ِف ذلك واسع : والراجح
ن ُعَمر أَنَُّه قَاَل َأْن يَ ُقول : َأاَل َصلُّوا ِف رَِحالُكْم ِف نَ ْفس اأْلََذان ، َوِِف َحِديث اِبْ  َوِِف َحِديث اِْبن َعبَّاس  :قال اإلمام النووي 

ِف اأْلُم  ِِف ِكَتاب اأْلََذان ، َوتَابَ َعُه مُجُْهور َأْصَحابَنا ِِف  -َرمِحَُه اَّللَّ تَ َعاىَل  -ِف آِخر نَِدائِِه . َواأْلَْمرَاِن َجائِزَاِن َنصَّ َعَلْيِهَما الشَّاِفِعي  
َقى َنْظم اأْلََذان َعَلى َوْضعه ، َوِمْن َذِلَك ، فَ َيُجوز بَ ْعد اأْلََذان ، َوِف أَثْ َنائِِه لِ  ثُُبوِت السُّنَّة ِفيِهَما ، َلِكنَّ قَ ْوله بَ ْعده َأْحَسن لَِيب ْ

ُهَما ، َواَل َأْصَحابَنا َمْن قَاَل : اَل يَ ُقولُه ِإالَّ بَ ْعد اْلَفرَاغ ، َوَهَذا َضِعيف خُمَاِلف ِلَصرِيِح َحِديث اِْبن َعبَّاس َرِضَي   ُمَنافَاة بَ ْينه اَّللَّ َعن ْ
ُهَما ؛ أِلَنَّ َهَذا َجَرى ِف َوْقت َوَذِلَك ِف َوْقت ، َو   )نووي( . ِكاَلمُهَا َصِحيحَوبَ نْي احلَِْديث اأْلَوَّل َحِديث اِْبن ُعَمر َرِضَي اَّللَّ َعن ْ

ن حجر : وَيكن اْلمع بينهما وال وأما اْلواب عن أصحاب القول األول ِف أهنا تقال بداًل من احليعلتني : فقد قال احلافظ اب
ومعن هلموا إىل الصالة ندب ملن أراد أن ، يلزم منه ما ذكر بأن يكون معن الصالة ِف الرحال رخصة ملن أراد أن يرتخص 

فقال  ِف سفر فمطرنا ويؤيد ذلك حديث جابر عند مسلم قال ) خرجنا مع رسول هللا ، يستكمل الفضيلة ولو ُتمل املشقة 
 ه ( .ن شاء منكم ِف رحلليصل م
 فوائد :

 1فائدة : 
 ال جيوز أذان امرأة للرجال .

 ويدل لذلك :
لَْيَس يُ َناَدى َِلَا ، فَ َتَكلَُّموا  عن اْبن ُعَمَر رضي هللا عنهما قال : َكاَن اْلُمْسِلُموَن ِحنَي َقِدُموا اْلَمِديَنَة جَيَْتِمُعوَن فَ َيَتَحي َُّنوَن الصَّالةَ  

ُذوا نَاُقوًسا ِمْثَل نَاُقوِس النََّصاَرى ، َوقَاَل بَ ْعُضُهْم : َبْل بُوقًا ِمْثَل ق َ يَ ْوًما ِف  ْرِن اْليَ ُهوِد ، فَ َقاَل ُعَمُر : أََوال  َذِلَك ، فَ َقاَل بَ ْعُضُهْم : الخَِّ
َعُثوَن َرُجال يُ َناِدي بِالصَّالِة ؟ فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ   ة ( .فَ َناِد بِالصَّال ِبالُل ، ُقمْ : ) يَا  تَ ب ْ



 39 

فهذا احلديث يدل على أنه من املقرر عند الصحابة أنه ال ينادي للصالة إال الرجال ، وأنه ال مدخل للنساء ِف ذلك ، لقول 
َعثُ  عمر   ة ( .وَن َرُجال يُ َناِدي بِالصَّال: ) أََوال تَ ب ْ

َا قال : ) َمْن رَابَُه َشْيٌء ِف َصالتِِه فَ ْلُيَسبِ ْح ، فَِإنَُّه ِإَذا َسبََّح اْلُتِفَت ِإلَْيِه ، َوإِ   أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِ  وعَ  منَّ
 ء ( .التَّْصِفيُق لِلنِ َسا

  انتهى. صَّالِة ُمْطَلًقا ِلَما خُيَْشى ِمْن َاالْفِتَتاِن " وََكَأنَّ َمْنَع اَلنِ َساِء ِمْن اَلتَّْسِبيِح ألَن ََّها َمْأُمورَة خِبَْفِض َصْوهِتَا ِف اَل : "قال احلافظ
فإذا كانت املرأة منهية عن تنبيه اإلمام بالقول إن أخطأ ، وإمنا تصفق ، حَّت ال ترفع صوهتا بضرة الرجال ، فكيف يسمح ِلا 

 !باألذان ؟
 .وأقواِلم ِف ذلك تدور بني التحرمي والكراهة ِلا أن تؤذِ ن لدعوة الناس إىل صالة اْلماعة باتفاق العلماء، يشرعفال 
 ا .ز عنهم أذاهنتؤذن امرأة، ولو أذنت لرجال مل جي م : والِف األ الشافعي قال

  .وال يعتد بأذان املرأة؛ ألهنا ليست ممن يشرع له األذان : وقال ِف املغين
 ا أم ال ؟ على قولنيوقد اختلف العلماء، هل إذا أذنت املرأة كما يؤذن الرجال هل يصح أذاهن: 

 . : ال يصح أذاهناالقول األول
 وهو مذهب اْلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة.  

 ا .فإذا أذنت للرجال مل يعتد بأذاهن:  النوويقال 
 ة . يعتد بأذان امرأاف :الوقال ِف اإلنص

 . : صحة هذا األذان مع الكراهةثاينالقول ال
 وهو مذهب احلنفية. 

ح الذي ال ينبغي العدول عنه هو مذهب اْلمهور وهو عدم أذان النساء للرجال ألن ذلك من احملدثات، ومل يكن ِف والصحي
السلف، وكل ُمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة؛ وألن املؤذن يستحب له أن يشهر نفسه ويؤذن على املكان العاَل ويرفع صوته، 

 . اعن ذلك كله ملا ِف ذلك من تعرضه واملرأة منهية
 باب شروط الصالة

 تعريف الشرط :
 العالمة ، قال تعاىل ) فقد جاء أشراطها ( .لغة : 

 . ، وال يَ ْلَزم من وجوده الُوجود ما يَلَزُم من َعَدِمه الَعَدم واصطالحاً :
 ة؛ ألنه قد يتوضَّأ وال ُيصلِ ي.: الُوُضوء شرط لصحَّة الصَّالة، يلزم ِمن َعَدِمه َعَدُم الصِ حة، وال يلزم من وجوده وجود الصَّال مثاله
 : والفرق بني األركان والشروط 

 واألركاَن فيها. الصالة : أنَّ الشُّروط قبل أوالً 
: أنَّ الشُّروَط مستمرَّة من قبل الد خول ِف الصَّالة إىل آخر الصَّالة، واألركان ينتقل من ركن إىل ركن: القيام، فالرُّكوع، ًا وثاني

 كوع، فالسُّجود، فالقيام من السُّجود، وحنو ذلك.فالرَّفع من الرُّ 
ُر العورة ال ترتكَُّب منه ماهيَّة الصَّالة؛ لكنه ال بُدَّ منه ثالثاً                      ِف الصَّالة. : األركان ترتكَُّب منها ماهيَُّة الصَّالة خبالف الشُّروط، َفَست ْ

 ) الشرح املمتع ( .
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 د  ( .) أحدها : الطهارة من احل
 أي : أن من شروط الصالة الطهارة من احلدث ، وقد تقدم ذلك .

 ) ال يقبل هللا صالَة أحدِكم إذا أحدث حَّت يتوضأ ( متفق عليه . ديث أّب هريرة . قال : قال حل-أ
 وِف رواية للبخاري ) قال رجل من حضرموت : ما احلدث يا أبا هريرة ؟ قال : ُفساء أو ضراط ( .

 هريرة للحدث بالفساء أو الضراط تفسري للحدث منه ، ألن احلدث أعم من ذلك ، وكأن أبا هريرة فسره باألخص : وتفسري أّب
 أواًل : تنبيهاً باألخف على األغلظ ، وثانياً : وألهنما قد يقعان ِف أثناء الصالة أكثر من غريمها .

 ، وال صدقٌة من ُغلول ( رواه مسلم .) ال تُقبُل صالٌة بغري طُهور  وحديث ابن عمر . قال : قال -ب
 : وهذا احلديث نص ِف وجوب الطهارة للصالة ، وقد أمجعت األمة على أن الطهارة شرط ِف صحة الصالة . قال النووي

 : ) إذا اشتكى أحدكم ِف صالته فلم يدِر أخرج منه شيء أم ال ، فال ينصرف قال : قال رسول هللا  وعن أّب هريرة  -ج
 م .رواه مسل ع صوتاً أو جيد رُياً ( حَّت يسم

 ذلك .على أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء وتبطل به الصالة ، وقد أمجع العلماء ففي هذا احلديث : 
 أثناء الصالة ، فإنه جيب أن خيرج ويتوضأ ويعيدها ، وهذا قول مجاهري العلماء . من أحدث 
َرَواُه  (ِإَذا َفَسا َأَحدُُكْم ِف اَلصَّاَلِة فَ ْليَ ْنَصِرْف ، َوْلَيتَ َوضَّْأ ، َوْلُيِعْد اَلصَّاَلَة  ) َرُسوُل َاَّللَِّ  قَاَل : قَالَ  َعِلي ْبن طَْلٍق حلديث -أ

 َاخْلَْمَسُة ، َوَصحََّحُه اِْبُن ِحبَّاَن .
يد أن صالة احملدث ال تقبل ، وهذا وقد يستدل بديث أّب هريرة )ال يقبل هللا صالَة أحدِكم إذا أحدث حَّت يتوضأ( فإنه يف-ب

 مل يفرق بني حدث وحدث . يعم ما قبل الصالة من احلدث اختياراً وما حصل ِف أثنائها اضطراراً ، ألنه 
 مضى . إىل أن اإلنسان إذا أحدث ِف صالته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبين على ما:  وقد ذهب بعض العلماء

 وهذا مذهب احلنفية . 
) من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبين على صالته  الت : قال رسول هللا حلديث  عائشة ق

 وهو ِف ذلك ال يتكلم ( ، لكن هذا احلديث ضعيف .
 من انتقض وضوءه وهو إمام فإنه جيب أن خيرج من صالته، وال جيوز أن يكمل صالته، ويقدم أحد املأمومني ليكمل باملصلني.

  صالة املأموم إذا تبني له حدث إمامه بعد الفراغ من الصالة ؟ما حكم 
 اختلف العلماء ِف هذه املسألة على أقوال :

 : يعيد املأموم صالته . القول األول
 وهذا مذهب احلنفية .

 : إن كان اإلمام يعلم حدثه لزمت املأموم اإلعادة، وإن كان ال يعلم حدثه صحت صالة املأموم . القول الثاين
 الصحيح .: تصح صالة املأموم فال يعيدها ، وهذا القول هو  لقول الثالثا
 ِف الصالة خلف أئمة اْلور ) يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ( رواه البخاري . لقوله -أ

تداء به ، ألنه مل يكلف علم ما وألن احلدث مما خيفى ، وال سبيل للمأموم إىل معرفة حدث اإلمام فكان معذورًا ِف االق-ب
 غاب عنه من أمره ، وإذا صح اقتداؤه صحت صالته فال يعيدها .

َر َعاملٍِ ِبََدثِِه ، فَ َلْم يَ ْعلَ  :ل ابن قدامة قا َماَم إَذا َصلَّى بِاْلََْماَعِة ُُمِْدثًا ، أَْو ُجُنًبا ، َغي ْ ، َحَّتَّ  ْم ُهَو َواَل اْلَمْأُموُمونَ َومُجَْلُتُه َأنَّ اإْلِ
َماِم بَاِطَلٌة .  فَ َرُغوا ِمْن الصَّاَلِة ، َفَصاَلتُ ُهْم َصِحيَحٌة ، َوَصاَلُة اإْلِ



 41 

ُهْم ُرِوَي َذِلَك َعْن ُعَمَر ، َوُعْثَماَن ، َوَعِليٍ  ، َواْبِن   .ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
 َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب ، َوأَبُو ثَ ْوٍر .َوِبِه قَاَل احلََْسُن ، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَ رْيٍ ، َوَماِلٌك ،  

 . ابَِة الصَّحَ  إلمجاع
 .َد وملَْ يُِعيُدوا ا    ، فََأْهَرَق اْلَماَء ، فَ َوَجَد ِف ثَ ْوِبِه اْحِتاَلًما ، فََأعَ ، مُثَّ َخرََج إىَل اْْلُُرفِ َصلَّى بِالنَّاِس الصُّْبحَ  ُرِوَي َأنَّ ُعَمَر 

ا َأْصَبَح َواْرتَ َفَع الن ََّهاُر فَِإَذا ُهَو بِأَثَِر َوَعْن ُُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلُمْصطَِلِق اخْلَُزاِعيِ  ، َأنَّ ُعْثَماَن َصلَّى بِالنَّاِس َصاَلَة اْلَفْجِر ، فَ َلمَّ 
 ُت َوَاَّللَِّ ، فََأَعاَد الصَّاَلَة ، وملَْ يَْأُمْرُهْم َأْن يُِعيُدوا .فَ َقاَل : َكربُْت َوَاَّللَِّ ، َكربِْ ، اْْلََنابَِة 

 يَد ، َواَل آُمُرُهْم َأْن يُِعيُدوا .َوَعْن َعِليٍ  ، أَنَُّه قَاَل : إَذا َصلَّى اْْلُُنُب بِاْلَقْوِم فََأََتَّ ِِبِْم الصَّاَلَة آُمرُُه َأْن يَ ْغَتِسَل َويُعِ 
 َرَواُه ُكلَُّه اأْلَثْ َرُم . َمَر ، أَنَُّه َصلَّى ِِبِْم اْلَغَداَة ، مُثَّ ذََكَر أَنَُّه َصلَّى ِبَغرْيِ ُوُضوٍء ، فََأَعاَد وملَْ يُِعيُدوا .َوَعْن اْبِن عُ 

َقلْ   .     ) املغين ( .ِخاَلفُُه ، َفَكاَن إمْجَاًعا  َوَهَذا ِف َُمَلِ  الشُّْهَرِة ، وملَْ يُ ن ْ
 القول الراجح لو أحدث اإلمام ِف أثناء الصالة، فصالة املأمومني صحيحة ، وخيرج اإلمام ويقدم من يكمل ِبم. وكذلك على

 صالته  ( . اجتناب النجاسة يف) 
َ
 بدنه ، وثوبه ، وموضع

 أي : ومن شروط الصالة ، طهارة البدن ، والثوب ، والبقعة .
  : ف البقعة

فَ َلمَّا َقَضى بَ ْولَُه أََمَر  َجاَء أَْعرَاّبٌّ فَ َباَل ِف طَائَِفِة اَْلَمْسِجِد، فَ َزَجَرُه اَلنَّاُس، فَ نَ َهاُهْم اَلنَّيبُّ  ): قَالَ  أََنِس ْبِن َماِلٍك  حلديث
 ه .ُمت ََّفٌق َعَليْ  ( فَُأْهرِيَق َعَلْيهِ ء اِبَذنُوٍب ِمْن مَ  اَلنَّيبُّ 
 ( رواه مسلم . شيٌء من األذى والَقَذرإنَّه ال يصُلح فيها )  ِف املساجد وقال 

  : وف الثوب
 أحد التفسريين .على  ( َوثَِياَبَك َفَطهِ رْ ) لقوله تعاىل -أ

 ه .م احليض أن تغسله مث ُتصلِ ي فيأمر احلائض إذا أصاِبا د أنَّ النيبَّ -ب
 ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ   .(ْنَضُحُه، مُثَّ ُتَصلِ ي ِفيهِ َُتُتُُّه، مُثَّ تَ ْقُرُصُه بِاْلَماِء، مُثَّ ت َ ) -َاحْلَْيِض ُيِصيُب اَلث َّْوبَ  ِف َدمِ -قَاَل  َوَعْن َأَْسَاَء بِْنِت َأّب َبْكٍر أَنَّ اَلنَّيبَّ 

 الة.وهذا يدلُّ على أنَّه ال جيوز استصحاب النََّجاسة ِف حال الصَّ  ،نعليه ملَّا أخربه جربيُل أنَّ فيهما أذى  َخْلُع النيبِ  -ج
  : بدنوف ال

 متفق عليه  .(ما أحدمها فكان ال يتنزه من بوله...... أإهنما يعذبان وما يعذبان ِف كبري: )مر النيب بقربين فقالحلديث ابن عباس 
 كذلك أحاديث االستنجاء واالستجمار  كلُّها تفيد أنه جيب التنزُّه من النَّجاسة ِف البدن.و 

 أعاد ( .علم بها ، أو علِم بها ثم نسيها ) وإن صلى وعليه جناسة مل يكن 
 ألن طهارة اللباس شرط لصحة الصالة .

 واملشهور من مذهب احلنابلة .، وهذا مذهب أّب حنيفة 
 ، فإنه يعيد . َرُجل َصلَّى؛ فلما َسلَّم َوَجَد على ثوبه َناسة يابسة؛ يتيقَّن أهنا أصابته قبل الصَّالة، ولكن مل يعلم ِبامثال : 

 آخر : علم بالنجاسة على ثوب ، لكنه نسيها ومل يتذكرها إال بعد الصالة ، فإنه يعيد . مثال
 ومثل ذلك لو نسي أن يغسلها .

، ومل تفرق بني العامد واْلاهل فهذه األدلة جاءت عامة ، أن طهارة اللباس شرط لصحة الصالة األدلة الدالة على  لعموم -أ
 والناسي .
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احلدث ، فكما ال تصح الصالة مع احلدث ، سواء كان جاهاًل أو ناسيًا ، فكذا ال تصح مع واحتجوا بالقياس على  -ب
 النجاسة وال فرق .

 : إىل أنه ال إعادة عليه . وذهب بعض العلماء
 . ف من الصحابة والتابعنيوهذا قول مجهور السل

، والنخعي، والزهري، والشعيب، وجماهد ،وسامل بن عبد هللا، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن املسيب، فقد حكي عن ابن عمر
 واألوزاعي .

 والقدمي للشافعي .، قول املالكية  وهو
 وابن القيم ، وابن سعدي .، وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، واختار هذا القول من احلنابلة ابن قدامة 

َنَما َرُسوُل هللِا ) َأّب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ  ، قَاَل  حلديث -أ بَِأْصَحاِبِه ِإْذ َخَلَع نَ ْعَلْيِه فَ َوَضَعُهَما َعْن َيَسارِِه ، فَ َلمَّا رََأى َذِلَك  ُيَصلِ ي بَ ي ْ
َنا َصالَتَُه ، قَاَل: َما مَحََلُكْم َعَلى ِإْلَقاِء نَِعاِلُكْم ، قَالُوا: رَأَيْ َناَك أَْلَقْيَت نَ عْ  اْلَقْوُم أَْلَقْوا نَِعاَِلُْم ، فَ َلمَّا َقَضى َرُسوُل هللِا  َلْيَك فَأَْلَقي ْ

َوقَاَل : ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم ِإىَل -أَْو قَاَل : أًَذى  -أَتَاِن فََأْخبَ َرِن َأنَّ ِفيِهَما َقَذرًا  : ِإنَّ ِجرْبِيَل  نَِعالََنا، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا 
 ا ( رواه أبو داود .ى فَ ْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصلِ  ِفيِهمَ اْلَمْسِجِد فَ ْليَ ْنظُْر : فَِإْن رََأى ِف نَ ْعَلْيِه َقَذرًا أَْو أَذً 

فدل على ، مل يعد أول صالته اليت صالها مع وجود النجاسة ِف النعل ، ألنه كان جاهاًل وجودها  : أن النيب  وجه الشاهد
 أن من صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهاًل فصالته صحيحة .

 ن .رواه ابن حبا: ) إن هللا جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (  وحلديث أّب ذر قال : قال رسول هللا  -ب
 .:  فيه من الفقه : أن من صلى وِف ثوبه َناسة مل يعلم ِبا ، فإن صالته جمزئة وال إعادة عليه قال اخلطايب 

ناسي ، فتقاس عليه النجاسة ، جبامع أن كالً وقد دلت األدلة الشرعية على أن الكالم وحنوه ِف الصالة يعفى فيه عن اْلاهل وال
 منهما من باب املنهي عنه ِف الصالة .

 علِم بها يف الصالة أزاهلا وبىن على صالتهِ  
ْ
 ( . ) وإن

 إنه ال خيلو من حالني :من رأى َناسة على ثيابه أثناء الصالة أو طرأت عليه وهو يصلي فأي : 
 ن غري زمن طويل ، وال عمل كثري .: أن َيكنه طرح النجاسة م احلال األوىل

فهنا جيب طرحها وإزالتها ِف احلال ، وذلك بتنحيتها إن كانت يابسة ، أو خبلع ما طرأت عليه إن كانت رطبة ويبين على ما 
 مضى من صالته .

 ملا أخربه جربيل بأن فيهما قذراً ألقامها وأكمل صالته . ، فإن النيب  حلديث أّب سعيد السابق 
 : أن ُيتاج طرح النجاسة وإزالتها إىل زمن طويل أو عمل كثري . الثانيةاحلال 

 ألن حاله ال خيلو من حالني :فهنا جيب عليه أن يقطع صالته ويزيل النجاسة ويستأنف من جديد ، 
 إما أن يصلي مستصحباً للنجاسة زمناً طويالً وهو عامل ِبا . -أ 

 من أجل إزالتها .وإما أن يقوم بعمل كثري ِف صالته يؤثر فيها  -ب 
 وكل واحد من األمرين يبطل الصالة .

 : وقد اختلف العلماء هل يعفى عن يسري البول والغائط إذا وقع على لباس املصلي أم ال على قولني 
 : ال يعفى عن يسري البول والغائط وحنومها من النجاسات . القول األول

 وإىل هذا ذهب أبو ثور .
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 عية ، واحلنابلة .وهو مذهب املالكية ، والشاف
 لعموم األدلة على اشرتاط طهارة اللباس لصحة الصالة ، من غري تفريق بني يسري النجاسة وكثريها . -أ

 نعليه ، وهو ِف صالته ملا أخربه جربيل . وحلديث أّب سعيد السابق ، ِف قصة خلع النيب  -ب
نعليه وهو ِف صالته ، إْذ إن القذر  عفوًا عنه ملا خلع النيب : لو كان يسري النجاسة الواقع على لباس املصلي م وجه الداللة

 الذي كان موجوداً ِف نعليه يسري .
 أن يسري البول وحنوه َناسة ال تشق إزالتها ، وَيكن االحرتاز منها غالباً فوجب إزالتها كالكثري .-ج

 : يعفى عن يسري البول والغائط وحنومها من النجاسات . القول الثاين
 وإليه ذهب احلنفية ما عدا زفر .

 .قالوا : أن االستنجاء باملاء غري واجب باإلمجاع ، ومعلوم أن االستجمار باألحجار ال يستأصل النجاسة  -أ
 أن القليل من النجاسات يشق االحرتاز منه ، فلم جتب إزالته . -ب

 األول .والراجح 
 . وذهب أكثر العلماء إىل أنه يعفى عن يسري الدم 
 َأْكثَ ُر أَْهِل اْلِعْلِم يَ َرْوَن اْلَعْفَو َعْن َيِسرِي الدَِّم َواْلَقْيِح .ل ابن قدامة : قا

رْعُ  َقْد َكانَ )قَاَلْت َعاِئَشَة  حلديث ْحَدانَا الدِ   ( ُه ِبرِيِقَهاتَ َرى ِفيِه َقْطَرًة ِمْن َدٍم، فَ تَ ْقَصعُ  ، مُثَّ َوِفيِه ُتِصيبُ َها اْْلََنابَةُ ، ِفيِه ُتَِيُض َيُكوُن إِلِ
ْحَدانَا إالَّ ثَ ْوٌب، ِفيِه ُتَِيضُ َما  )َوِف َلْفٍظ   َرَواُه أَبُو َداُود  .(ا بَ لَّْتُه ِبرِيِقَها، مُثَّ َقَصَعْتُه ِبظُُفرَِها، فَِإْن َأَصابَُه َشْيٌء ِمْن َدِمهَ َكاَن إِلِ

يَُطهَُّر ِبِه َويَ تَ َنجَُّس ِبِه ظُُفُرَها ، َوُهَو إْخَباٌر َعْن َدَواِم اْلِفْعِل ، َوِمْثُل َهَذا اَل خَيَْفى َعَلى  َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى اْلَعْفِو َعْنُه ؛ أِلَنَّ الر ِيَق اَل 
 . َيْصُدُر إالَّ َعْن أَْمرِِه َواَل  النَّيبِ  

َنا ِمْن الصََّحابَِة ، َواَل خُمَاِلَف َِلُْم ِف عَ    ْصرِِهْم ، فَ َيُكوُن إمْجَاًعا .َوأِلَنَُّه قَ ْوُل َمْن ََسَّي ْ
ْن ِشَقاٍق   ، َومُهَا يَ ْقطُرَاِن َدًما ، مِ اأْلَثْ َرُم بِِإْسَناِدِه ، َعْن نَاِفٍع ، أَنَّ اْبَن ُعَمَر َكاَن َيْسُجُد ، فَ ُيْخرُِج يََدْيِه ، فَ َيَضُعُهَما بِاأْلَْرضِ وروى 

 .َكاَن ِف يََدْيِه 
َها َشْيٌء ِمْن َدٍم َوقَ ْيٍح ، َفَمَسَحُه بَِيِدِه َوَصلَّى ، وملَْ يَ تَ َوضَّْأ .َوَعَصَر بَ ثْ َرًة َفَخرََج   ) املغين ( .   ِمن ْ

 وجاء عن أّب هريرة أنه مل يكن يرى بالقطرتني من الدم ِف الصالة بأساً . رواه ابن أّب شيبة .
 ان قلياًل فليس عليه إعادة .وعن ابن عباس أنه قال : إذا كان الدم فاحشاً فعليه اإلعادة ، وإن ك

 وألن يسري الدم يشق التحرز منه ، وتعم به البلوى .
 ) الثاني : الوقت ( . 

فمن صلى قبل الوقت فصالته غري صحيحة ، سواء كان عاملًا أو جاهاًل ، واملراد أي : ومن شروط الصالة دخول الوقت ، 
 بالوقت : الزمن احملدد ألداء الصالة فيه .

 .أوقات ( أي ُمددة ِف اً موقوت( أي مفروضاً، )كتاباً ) ( . نَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاباً َمْوُقوتاً ) إ قال تعاىل
 اخلمس مؤقتة مبواقيت معلومة ُمددة .أمجع املسلمون على أن الصلوات  قال ف املغين :

ه
َ
 ( . ) فوقت الظهر من زوال الشمس إىل أن يصري ظل كل شيء مثل

 باإلمجاع .، وهذا : إذا زالت الشمس  بداية وقت الظهرأي : 
 س .الشم تأمجع أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زال:  قال ابن قدامة
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 . متفق عليه ان يصلي الظهر إذا زالت الشمس (ك  ) أن النيب حلديث أّب هريرة  -أ

َوْقُت اَلظُّْهِر ِإَذا زَاَلْت اَلشَّْمُس،  وََكاَن ِظلُّ اَلرَُّجِل َكُطولِِه  َما ملَْ َُيُْضْر  )قَاَل  يبَّ َاَّللَِّ َأنَّ نَ  .َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َعْمرٍِو  وحلديث  -ب
َصاَلِة اَْلِعَشاِء ِإىَل ِنْصِف اَللَّْيِل  َوْقتُ اَْلَعْصُر،  َوَوْقُت اَْلَعْصِر َما ملَْ َتْصَفرَّ اَلشَّْمُس،  َوَوْقُت َصاَلِة اَْلَمْغِرِب َما ملَْ يَِغْب اَلشََّفُق،  وَ 

 .  َرَواُه ُمْسِلمٌ   (َاأْلَْوَسِط،  َوَوْقُت َصاَلِة اَلصُّْبِح ِمْن طُُلوِع اَْلَفْجِر َما ملَْ َتْطُلْع اَلشَّْمُس 
 .لم رواه مس  فأذن مث أمره فأقام الصالة (ملا زالت الشمس أمر بالالً  ديث بريدة : ) أن النيب وحل-ج
  رواه البخاري .(...ِحنَي َتْدَحُض الشَّْمُس  -الَّيِت َتْدُعونَ َها اأُلوىَل  -ُيَصلِ ي اِْلَِجرَي  ن َكاقال )  َأّب بَ ْرزََة اأَلْسَلِميِ   وعن  -د

 الشيء مثله . حني يكون ظل : هناية وقتها
 يفة والشافعي وأمحد .وبذلك قال مجهور العلماء من الصحابة والتابعني ، وهو مذهب أّب حن 
 ) ... وكان ظل الرجل كطوله ما مل ُيضر وقت العصر ( .  السابق هللا بن عمرو حلديث عبد-أ

ِحنَي طََلَع  ) َهَذا ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم َجاءَُكْم يُ َعلِ ُمُكْم ِديَنُكْم ، َفَصلَّى الصُّْبحَ  وحلديث َأّب ُهَريْ َرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -ب
اْلَمْغِرَب ِحنَي َغَرَبِت الشَّْمُس َوَحلَّ اْلَفْجُر ، َوَصلَّى الظُّْهَر ِحنَي زَاَغِت الشَّْمُس ، مُثَّ َصلَّى اْلَعْصَر ِحنَي رََأى الظِ لَّ ِمثْ َلُه ، مُثَّ َصلَّى 

، مُثَّ َجاَءُه اْلَغَد َفَصلَّى بِِه الصُّْبَح ِحنَي َأْسَفَر قَِلياًل ، مُثَّ َصلَّى بِِه الظُّْهَر  ِفْطُر الصَّائِِم ، مُثَّ َصلَّى اْلِعَشاَء ِحنَي َذَهَب َشَفُق اللَّْيلِ 
 ، ... ( رواه النسائي .ِحنَي َكاَن الظِ لُّ ِمثْ َلُه 

  كان النيب ( : صالة الظهر ِلا أَساء : تسمى اِلاجرة : حلديث جابر قال . ) يصلي الظهر باِلاجرة 
 باِلاجرة ألن الناس يهجرون فيها السعي ِف أعماِلم نظراً لشدة احلر .وَسيت 

 . وتسمى األوىل : والسبب ِف ذلك أهنا أول صالة صالها جربيل بالنيب 
 : آخرين: أن لصالة الظهر اَسني ِف هذه الرواية( ... الَّيِت َتْدُعونَ َها اأُلوىَل  -ُيَصلِ ي اِْلَِجرَي  ن َكا: ِف قوله ) ال ابن رجبق

 ر ( .وُهَو َوْقُت ِشدَِّة احلَْ ) . : اِلجري ؛ ألهنا تصلى باِلاجرة  أحدمها
 . : األوىل والثاين

 ء .فرضت الصلوات اخلمس ليلة اإلسراوقيل : َسيت بذلك ألهنا أول صالة صالها جربيل بالنيب عند البيت ، ِف أول ما 
على ما جاء ِف حديث إمامة  وىل ؛ ألهنا أول صالة أقامها جربيل للنيب وإمنا قيل لصالة الظهر األ :  وقال ابن دقيق العيد

 . يل جرب 
 اق .الظهر مبكة ، باتفمن اخلمس مطلقاً :  " أول صالة صالها النيب  وقال ابن عبد اهلادي :

 من آخر وقت الظهر إىل أن تصفر الشمس ( . -وهي الوسطى  –) ووقت صالة العصر 
 صار ظل الشيء مثله يكون دخل وقت صالة العصر ، وخرج وقت صالة الظهر .أي : يدخل وقتها إذا 

 وهذا قول مجهور العلماء .
نقله عنهم النووي ِف شرح مسلم ، وكذلك الشوكان حيث قال : وأما أول وقت العصر فذهب اْلمهور إنه مصري ظل الشيء 

 مثله .   ) نيل األوطار ( .
 .ال الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل ُيضر وقت العصر ( ) ووقت الظهر إذا ز  لحديث السابقل

 يدل هذا على أنه إذا حضر وقت العصر خرج وقت الظهر . 
ُخل ِإَذا ت اْلَعْصر يَدْ : َوِف َهِذِه اأْلََحاِديث َوَما بَ ْعدَها َدلِيل ِلَمْذَهِب َماِلك َوالشَّاِفِعي  َوَأمْحَد َومُجُْهور اْلُعَلَماء َأنَّ َوقْ  قال النووي

اِديث ُحجَّة لِْلَجَماَعِة َعَلْيِه َمَع َصاَر ِظل  ُكل  َشْيء ِمْثله ، َوقَاَل أَبُو َحِنيَفة : اَل يَْدُخل َحَّتَّ َيِصري ِظل  الشَّْيء ِمثْ َلْيِه . َوَهِذِه اأْلَحَ 
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 اِبر ، َوَغرْي َذِلَك .  ) شرح مسلم ( .َحِديث اِْبن َعبَّاس َرِضَي اَّللَّ َعْنُه ِف بَ َيان اْلَمَواِقيت ، َوَحِديث جَ 
 ينتهي إذا اصفرت الشمس .و 

 ) َوَوْقُت اَْلَعْصِر َما ملَْ َتْصَفرَّ اَلشَّْمُس ( . السابق وابن عمر حلديث 
 إىل أن وقت العصر ينتهي وَيتد إىل أن يصري ظل الشيء مثليه . : وذهب بعض العلماء

 ظُّْهَر ِحنَي زَاَلِت الشَّْمسُ ، َفَصلَّى ّبَ الِعْنَد اْلبَ ْيِت َمرَّتَ نْيِ  أَمَّيِن ِجرْبِيُل ) قَاَل َرُسوُل هللِا  :لوا بديث اْبِن َعبَّاٍس قَالَ واستد
  رواه أبو داود .(ُه ِمثْ َلْيهِ ِحنَي َكاَن ِظلُّ  ، .. احلديث ...فَ َلمَّا َكاَن اْلَغُد َصلَّى ّب اْلَعْصرَ َر ِحنَي َكاَن ِظلُُّه ِمثْ َلهُ ، َوَصلَّى ّبَ اْلَعصْ ...

 القول األول ، وأن وقتها ينتهي باصفرار الشمس . والراجح
  جه هذا الرتجيح وو: 
 أن حديث عبد هللا بن عمرو ِف صحيح مسلم وهو متأخر ، ألن إمام ة جربيل كانت مبكة ِف أول الفرض . -أ

 الزيادة ال يناِف ذلك .أنه اشتمل على زيادة مل ترد ِف حديث ابن عباس ، واألخذ ب -ب
 وحديث ابن عباس فعل ، والقول أقوى من الفعل . أنه من قول الرسول  -ج
 ألن جْعل وقتها إىل اصفرار الشمس أخذ بالزائد ، واألخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص ، واألخذ بالناقص إلغاء للزائد . -د
 أو األبنية على األرض : أن يرى اإلنسان الصفرة أو احلمرةمعىن اصفرار الشمس . 
  ( ُضْر اَْلَعْصرُ  َوْقُت اَلظُّْهِر ِإَذا زَاَلْت اَلشَّْمُس،  وََكاَن ِظلُّ اَلرَُّجِل َكُطولِِه  َما ملَْ ُيَْ )  وقوله ِف حديث عبد هللا بن عمر : 

رِيَن أَنَُّه اَل ِاْشتَ رَاك بَ نْي َوْقت الظُّْهر َوَوْقت اْلَعْصر ، َبْل َمََّت َخرََج َوِلأْلَْكثَ  -َرمِحَُه اَّللَّ تَ َعاىَل  -َوِفيِه : َدلِيل لِلشَّاِفِعيِ  :  قال النووي
َدَخَل َوْقت اْلَعْصر ملَْ يَ ْبَق َشْيء  َوْقت الظُّْهر مبَِصرِي ِظل  الشَّْيء ِمْثله َغرْي الظِ ل  الَِّذي َيُكون ِعْند الزََّوال ، َدَخَل َوْقُت اْلَعْصر ، َوِإَذا

َوطَائَِفة ِمْن اْلُعَلَماء : ِإَذا َصاَر ِظل  ُكل  َشْيء ِمْثله َدَخَل َوْقت اْلَعْصر وملَْ خَيْرُج َوْقت الظُّْهر ،  ْن َوْقت الظُّْهر . َوقَاَل َماِلك مِ 
َقى بَ ْعد َذِلَك َقْدر أَْربَع رََكَعات َصاِلح لِلظُّْهِر َواْلَعْصر أََداء ، َواْحَتجُّوا  : ) َصلَّى ّب الظُّْهر  ِِف َحِديث ِجرْبِيل  ِبَقْولِِه َبْل يَ ب ْ

ِمْثله ( . َفظَاِهره ِاْشرتَاكهَما  ِف اْليَ ْوم الثَّاِن ِحني َصاَر ِظل  ُكل  َشْيء ِمْثله ، َوَصلَّى ّب اْلَعْصر ِِف اْليَ ْوم اأْلَوَّل ِحني َصاَر ُكل  َشْيء
: بَِأنَّ َمْعَناهُ  جَّ الشَّاِفِعي  َواأْلَْكثَ ُروَن ِبظَاِهِر احلَِْديث الَِّذي حَنُْن ِفيِه ، َوَأَجابُوا َعْن َحِديث ِجرْبِيل ِف َقْدر أَْربَع رََكَعات . َواْحتَ 

، َفاَل ِاْشرتَاَك بَ ْينهَما ْيء ِمْثلهني َصاَر ِظل  ُكل  شَ ، َوَشرََع ِِف اْلَعْصر ِف اْليَ ْوم اأْلَوَّل حِ ني َصاَر ِظل  ُكل  َشْيء ِمْثلهفَ رََغ ِمْن الظُّْهر حِ 
َل َعَلى ااِلْشرتَاك َيُكون لِْلَجْمِع بَ نْي اأْلََحاِديث. فَ َهَذا التَّْأِويل ُمتَ َعنيِ   ؛ أِلَنَُّه ِإَذا اِبْ َتَدأَ ِِبَا ِحني آِخر َوْقت الظُّْهر جَمُْهواًل  ، َوأَنَُّه ِإَذا محُِ

َها َصاَر ِظل  ُكل  َشْيء ِمْثله ملَْ  . َوِإَذا ُصل بَ َيان ُحُدود اأْلَْوقَات، َواَل ُيَْ آِخر َوْقت الظُّْهر جَمُْهواًل  ، َوِحيَنِئٍذ َيُكونيَ ْعَلم َمََّت فَ رََغ ِمن ْ
َل َعَلى َما تََأوَّْلَناُه َحَصَل َمْعرِفَة آِخر اْلَوْقت َوانْ َتَظَمْت اأْلََحاِديث َعَلى اِت َِفاق . َوبَِاَّللَِّ الت َّ    ) شرح مسلم (  ْوِفيق .محُِ

 . ) قوله ) وهي الوسطى 
 أي : أن صالة العصر هي الصالة الوسطى اليت أثن هللا عليها ِف القرآن .

 أصحها أهنا صالة العصر .وقد اختلف العلماء ِف ُتديد الوسطى على أقوال : 
 وهذا قول مجاهري العلماء .

َفَمْن بَ ْعدهْم ِِف الصَّاَلة اْلُوْسَطى اْلَمْذُكورَة ِِف اْلُقْرآن فَ َقاَل مَجَاَعة : ِهَي اْلَعْصر ؛  َحابَة ْختَ َلَف اْلُعَلَماء ِمْن الصَّ قال النووي : اِ 
َوأَبُو ُهَريْ َرة َوَعِبيَدة  يد اخْلُْدرِي ِ ممَّْن نُِقَل َهَذا َعْنُه : َعِلي  ْبن َأّب طَاِلب َواْبن َمْسُعود َوأَبُو أَيُّوب َواْبن ُعَمر َواْبن َعبَّاس َوأَبُو َسعِ 

.  يَفة َوَأمْحَد َوَداُود َواْبن اْلُمْنِذر َوَغرْيهْم السَّْلَماِن  َواحلََْسن اْلَبْصرِي  َوِإبْ رَاِهيم النََّخِعيُّ َوقَ َتاَدة َوالضَّحَّاك َواْلَكْليب  َوُمَقاِتل َوأَبُو َحنِ 
ِْمِذي  : ُهَو قَ ْول َأْكَثر الْ   -. َوقَاَل اْلَماَوْرِدي  ِمْن َأْصَحابَنا : َهَذا َمْذَهب الشَّاِفِعي   ُعَلَماء ِمْن الصََّحابَة َفَمْن بَ ْعدهْم قَاَل الرتِ 
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ُلغُه اأْلََحاِديث ال -َرمِحَُه اَّللَّ  َا َنصَّ َعَلى أَن ََّها الصُّْبح أِلَنَُّه ملَْ يَ ب ْ صَِّحيَحة ِف اْلَعْصر َوَمْذَهبه اِت َِباع ِلِصحَِّة اأْلََحاِديث ِفيِه . قَاَل : َوِإمنَّ
 ) شرح مسلم ( .    احلَِْديث .

 ني .: هو قول مجهور التابع قال املاوردي
 ر .: هو قول أكثر أهل األث وقال ابن عبد الرب

 ( .فتح الباري  )" انتهى من وبه قال من املالكية ابن حبيب وابن العرّب وابن عطية
 ع ( .اجملمو  ر .  )أهنا العصر ، وهو املختا ذي تقتضيه األحاديث الصحيحةال : وقال النووي رمحه هللا

( َحَّتَّ َغاَبْت الشَّْمسُ ى ، َكَما َشَغُلونَا َعْن الصَّالِة اْلُوْسطَ ُبوَرُهْم َوبُ ُيوتَ ُهْم نَارًاَمأَل اَّللَُّ ق ُ قَاَل يَ ْوَم اخْلَْنَدِق )َأنَّ النَّيِبَّ  َعْن َعِليٍ  
 ليه .متفق ع

 . مُثَّ َصالَها بَ نْيَ اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء ( -َصالِة اْلَعْصِر  -َوِف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم ) َشَغُلونَا َعْن الصَّالِة اْلُوْسَطى 
  فضل صالة العصر: 

 .أواًل : أن احملافظة عليهما من أسباب دخول اجلنة 
 ه .اْلنة ( متفق عليى الربدين دخل ) من صل حلديث أّب موسى . قال : قال 
 ثانياً : سبب للنجاة من النار .

 ( متفق عليه .يعين الفجر والعصر ، : ) لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروِبا  قال 
 ثالثاً : املالئكة جيتمعون ف هاتني الصالتني .

 صالة الصبح وصالة العصر ، مث يعرج الذين باتوا : ) يتعاقبون عليكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار ، وجيتمعون ِف قال 
 .فيكم ، فيسأِلم هللا وهو أعلم ِبم ، كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون ( متفق عليه 

نئذ ِف طاعة بورك ِف قال احلافظ : وقد ورد أن الرزق يُقسم بعد صالة الصبح ، وأن األعمال ترفع آخر النهار ، فمن كان حي
 رزقه ، وِف عمله .

 ( اختلف ِف املراد ِبؤالء املالئكة :َمالَِئَكٌة بِاللَّْيِل َوَمالَِئَكٌة بِالن ََّهاِر : قوله ) فائدة 
 : املراد ِبم احلفظة . فقيل

 : بل غريهم ، ورجحه القرطيب ، واحلافظ ابن حجر .وقيل 
 نقل أن احلفظة يفارقون العبد ، وال أن حفظة الليل غري حفظة النهارقال احلافظ ابن حجر : ويقو يه أنه مل يُ 

 رابعاً : سبب لرؤية هللا ف اآلخرة .
: ) إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر ، ال تضامون ِف رؤيته ، فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع  قال 

 ه .الشمس وقبل غروِبا فافعلوا ( متفق علي
 : خصصها هللا باحملافظة عليها .خامساً 

ِة ٱلُوسَطىَٰ َوُقوُموْا َّلِلَِّ قََِٰنِتني ) قال تعاىل ِت َوٱلصََّلوَٰ ِفُظوْا َعَلى ٱلصََّلوََٰ   ( .حََٰ
 سادساً : جاء ف الرتهيب ف تركها ما مل يرد ف غريها .

 رواه البخاري .( ْصِر فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َمْن تَ َرَك َصالََة اْلعَ  )قَاَل   النَّيِبَّ  . قال : قال بُ َرْيَدةَ  عن
 ( متفق عليه . ا ُوتَِر أَْهَلُه َوَمالَهُ الَِّذي تَ ُفوتُُه َصاَلُة اْلَعْصِر، َفَكأمنََّ )  وعن ابن عمر . قال : قال 

 ( ا ُوتَِر أَْهَلُه َوَمالَ َفَكَأمنََّ قوله ) ه. 
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َمنْيِ َورَ :  قال النووي ْفعهَما ، َوالنَّْصب ُهَو الصَِّحيح اْلَمْشُهور الَِّذي َعَلْيِه اْلُْْمُهور َعَلى أَنَُّه َمْفُعول ثَاٍن ، َوَمْن ُرِوَي بَِنْصِب الالَّ
 َرَفَع فَ َعَلى َما ملَْ ُيَسمَّ فَاِعله .

 َوَمْعَناُه : اِنْ ُتزَِع ِمْنُه أَْهُلُه َوَمالُُه ، َوَهَذا تَ ْفِسري َماِلك ْبن أََنس . 
اَل أَْهل َواَل َمال ، فَ ْلَيْحَذْر ِمْن تَ ْفوِيتَها  ا َعَلى رَِوايَة النَّْصب فَ َقاَل اخلَْطَّاّبُّ َوَغرْيه : َمْعَناُه نُِقَص ُهَو أَْهَلُه َوَمالَُه َوُسِلَبُه ، فَ َبِقَي بِ َوأَمَّ  

 َكَحَذرِِه ِمْن َذَهاب أَْهله َوَماله .
ْلَوْتر اْْلَِنايَة : َمْعَناُه ِعْند أَْهل اللَُّغة َواْلِفْقه أَنَُّه َكاَلَِّذي ُيَصاب بَِأْهِلِه َوَماله ِإَصابَة َيْطُلب ِِبَا َوتْ رًا ، َوا َوقَاَل أَبُو ُعَمر ْبن َعْبد اْلبَ ر   

 الَّيِت َيْطُلب ثَْأرَها فَ َيْجَتِمع َعَلْيِه َغمَّاِن : َغم  اْلُمِصيَبة َوَغم  ُمَقاَساة طََلب الثَّْأر .
َسف ْهله َوَماله ، فَ َيتَ َوجَّه َعَلْيِه النََّدم َواأْلَ قَاَل الدَّاُوِدي  ِمْن اْلَماِلِكيَّة : َمْعَناُه يَ تَ َوجَّه َعَلْيِه ِمْن ااِلْسرتَْجاع َما يَ تَ َوجَّه َعَلى َمْن فَ َقَد أَ وَ  

 .لِتَ ْفوِيِتِه الصَّاَلة 
 يَ ْلَحقُه ِمْن اأْلََسف َعَلْيِه َكَما يَ ْلَحق َمْن َذَهَب أَْهُلُه َوَمالُُه .  َوِقيَل : َمْعَناُه فَاتَُه ِمْن الث ََّواب َما

 ما املراد بتفويت الصالة ؟ 
 :اْلَعْصر ِف َهَذا احلَِْديث  : َواْختَ َلُفوا ِف اْلُمرَاد ِبَفَواتِ  -َرمِحَُه اَّللَّ تَ َعاىَل  -قَاَل اْلَقاِضي ِعَياض 

 .َها ِِف َوْقتَها اْلُمْخَتار رْيه : ُهَو ِفيَمْن ملَْ ُيَصل ِ فَ َقاَل اِْبن َوْهب َوغَ  
 .ُفوتُه ِبُغُروِب الشَّْمس َوقَاَل َسْحُنون َواأْلَِصيِلي  : ُهَو أَْن ت َ  
َأْن يَْدُخل  َهَذا احلَِْديث . قَاَل ِفيِه : َوفَ َواهتَاَوِقيَل : ُهَو تَ ْفوِيتَها ِإىَل أَْن َتْصَفر  الشَّْمس ، َوَقْد َوَرَد ُمَفسَّرًا ِمْن رَِوايَة اأْلَْوزَاِعيِ  ِِف  

 .الشَّْمس ُصْفَرة 
 .َذا ِفيَمْن فَاتَ ْتُه نَاِسًيا َوُرِوَي َعْن َسامِل أَنَُّه قَاَل هَ  
) َمْن تَ َرَك َصاَلة اْلَعْصر َحَبَط   َصِحيحهِديث اْلُبَخارِي  ِف َوَعَلى قَ ْول الدَّاُوِدي  ُهَو ِف اْلَعاِمد ، َوَهَذا ُهَو اأْلَْظَهر ، َويُ َؤيِ دُه حَ  

َا َيُكون ِِف اْلَعاِمد .  َعَمله ( َوَهَذا ِإمنَّ
 هل يلحق غري العصر بالعصر ؟ 

َا َخصََّها بِالذ ِْكِر أِلَن ََّها تَْأِت : َوَُيَْتِمل أَْن يَ ْلَحق بِاْلَعْصِر بَاِقي الصََّلَوات : َوَيُكون نَ بََّه بِاْلَعْصِر َعَلى َغرْيَها ،  قَاَل ِاْبن َعْبد اْلبَ ر   َوِإمنَّ
أِلَنَّ  ،َوِفيَما قَالَُه َنَظر  ،ا ِإىَل اِْنِقَضاء َوظَائِفهْم َوْقت تَ َعب النَّاس ِمْن ُمَقاَساة أَْعَماِلْم َوِحْرصهْم َعَلى َقَضاء َأْشَغاِلْم َوَتْسوِيفهْم ِبَِ 

َا يُ ْلَحق َغرْي اْلمَ الشَّرْع َوَرَد ِف اْلَعْصر ، وملَْ  ْنُصوص تَ َتَحقَّق اْلِعلَّة ِف َهَذا احلُْْكم َفاَل يُ ْلَحق ِِبَا َغرْيَها بِالشَّكِ  َوالت ََّوهُّم ، َوِإمنَّ
 ) شرح النووي ( .  بِاْلَمْنُصوِص ِإَذا َعَرفْ َنا اْلِعلَّة َواْشتَ رََكا ِفيَها . َواَّللَُّ أَْعَلم .

  غروب الشمس ( .) ويبقى وقت الضرورة إىل
 أي : ويبدأ وقت الضرورة من اصفرار الشمس إىل غروِبا .

 ( متفق عليه . َمْن أَْدَرَك رَْكَعًة ِمَن اْلَعْصِر قَ ْبَل َأْن تَ ْغُرَب الشَّْمُس فَ َقْد أَْدَرَك اْلَعْصر)  حلديث أّب هريرة . قال : قال 
 وحديث أّب هريرة ) من أدرك ركعة ( على وقت الضرورة .فحديث عبد هللا بن عمرو ُيمل على وقت االختيار ، 

  ومعن وقت ضرورة: 
هو أن يؤخر الصالة ِلذا الوقت للضرورة  ، كاحلائض تطهر ِف هذا الوقت ، أو كافر يسلم ، أو نائم يستيقظ ، أو مغمى عليه 

 تكون صالهتم أداء .يستيقظ ، أو جريح اشتغل بتضميد جرحه ، فهؤالء يصلون ولو بعد اصفرار الشمس ، و 
َا يُ َباُح تَْأِخريَُها لُِعْذٍر َوَضُرورٍَة، َكَحاِئٍض َتْطُهُر، أَْو َكاِفٍر ُيْسِلُم، أَْو َصيِبٍ  يَ ب ْ : ...  قال ابن قدامة ُلُغ، أَْو جَمُْنوٍن يُِفيُق، أَْو إالَّ أَنَُّه إمنَّ
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َرأُ ، َوَهَذا مَ   ( . ) املغين ( .َمَع الضَُّرورَِة ) ْعَن قَ ْولِِه نَائٍِم َيْستَ ْيِقُظ ، أَْو َمرِيٍض يَ ب ْ
 صالة العصر إىل وقت الضرورة . لكن ال جيوز لإلنسان أن يؤخر 

، أَبُو َداُود بِِإْسَناِدمِهَاوَ ، َوَرَوى ُمْسِلٌم َم ِمْن اأْلَْخَبارِ َواَل جَيُوُز تَْأِخرُي اْلَعْصِر َعْن َوْقِت ااِلْخِتَياِر لَِغرْيِ ُعْذٍر ؛ ِلَما تَ َقدَّ : قال ابن قدامة
، جَيِْلُس َصاَلُة اْلُمَناِفِقنيَ  ، تِْلكَ تِْلَك َصاَلُة اْلُمَناِفِقنيَ  ،تِْلَك َصاَلُة اْلُمَناِفِقنيَ )يَ ُقوُل  : َسَِْعت َرُسوَل اَّللَِّ ْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ عَ 

اَّللََّ ِفيَها إالَّ  ، اَل يَْذُكرُ ْت بَ نْيَ قَ ْرَنْ َشْيطَاٍن، أَْو َعَلى قَ ْرَنْ َشْيطَاٍن، قَاَم، فَ نَ َقَر أَْربَ ًعاانَ ، َفكَ َّتَّ إَذا اْصَفرَّْت الشَّْمسُ َأَحُدُهْم ، حَ 
 ) املغين ( .   َوَلْو أُبِيَح تَْأِخريَُها َلَما َذمَُّه َعَلْيِه ، َوَجَعَلُه َعاَلَمَة النِ َفاِق . (قَِلياًل 

 .ق العلماء على أنه ال جيوز تعمد التأخري إىل هذا الوقت وقد اتفوقال النووي : 
 املغربِ من الغروب إىل أن يغيب الشفق األمحر ( .

ُ
 ) ووقت

 بإمجاع العلماء .وهذا 
 : أما دخول وقت املغرب بغروب الشمس ، فإمجاع أهل العلم ، ال نعلم بينهم خالفاً فيه . قال ابن قدامة
ب إذا غربت الشمس وتكامل غروِبا ، وهذا ال خالف فيه ، نقل ابن املنذر وخالئق ال ُيصون فأول وقت املغر  وقال النووي :

 اإلمجاع فيه .
 .رواه مسلم كان يصلي املغرب إذا وجبت (   حلديث جابر  ) أن النيب -أ

 .رواه مسلم صلى املغرب حني وقعت الشمس (  وحلديث أّب موسى  ) أنه -ب
ُيَصلِ ي الظُّْهَر بِاِْلَاِجَرِة ، َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَِقيٌَّة َواْلَمْغِرَب إَذا  َكاَن ل )   رضي هللا عنهما قَاِد اَّللَِّ َجاِبِر ْبِن َعبْ وحلديث  -ج

 ... ( متفق عليه .،  َوَجَبتْ 
 .) الشفق هو احلمرة كما هو مذهب اْلمهور (  ينتهي وقتها إىل مغيب الشفق .و 
 ) ... ووقت املغرب ما مل يغب الشفق ( . السابقحلديث عبد هللا بن عمر -أ

 ) إذا صليتم املغرب فإنه وقت إىل أن يسقط الشفق ( .قال  وحلديث عبد هللا بن عمرو عند أّب داود : أن النيب -ب
 ) ووقت العشاء من ذلك إىل نصف الليل ، ويبقى وقت الضرورة إىل طلوع الفجر الثاني ( .

 الشفق األمحر إىل نصف الليل . أي : ووقت العشاء من مغيب
 أما بداية وقتها من مغيب الشفق ، فهذا بإمجاع املسلمني .

 ال خالف ِف دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق . قال ابن قدامة :
 أمر فأقام العشاء حني غاب الشفق ( رواه مسلم . حلديث أّب موسى ) أنه 

 صف الليل .ففيه خالف والصواب أنه إىل نوأما هناية وقتها 
 ) َوَوْقُت َصاَلِة اَْلِعَشاِء ِإىَل ِنْصِف اَللَّْيِل َاأْلَْوَسط ( . حلديث عبد هللا بن عمرو السابق 

 كيف معرفة منتصف الليل ؟ 
 من أجل معرفة نصف الليل : حنسب من مغيب الشمس إىل طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت صالة العشاء .

الساعة اخلامسة ، والفجر يؤذن الساعة اخلامسة فمنتصف الليل هو الساعة احلادية عشرة مساًء ، ولو أن فلو أن الشمس تغيب 
 . الشمس تغيب الساعة اخلامسة والفجر يطلع الساعة السادسة ، فمنتصف الليل الساعة احلادية عشرة والنصف وهكذا
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 ويبقى وقت الضرورة إىل طلوع الفجر الثاني ( . ) 
 قت الثان لصالة العشاء ، وهو وقت الضرورة ، ويبدأ من منتصف الليل إىل الفجر .هذا هو الو 

قال : ) ليس ِف النوم تفريط ، إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حَّت جييء وقت األخرى (  حلديث أّب قتادة أن النيب 
  رواه مسلم 

الصالة األخرى إال صالة الفجر ، فإهنا ال متتد إىل الظهر ، احلديث يدل على أن وقت كل صالة َيتد إىل دخول وقت  : قالوا
 فإن العلماء أمجعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس .

 . عموم حديث أّب قتادة خمصوص باإلمجاع ِف الصبح  :  قال احلافظ
 إىل أنه ليس للعشاء وقت ضرورة . وذهب بعض العلماء :

 .واختاره ابن حزم ورجحه األلبان 
 عن حديث : ) ليس ِف النوم تفريط ... ( : ابواوأج

أنه ليس فيه بيان أوقات الصالة ، وال سيق من أجل ذلك ، وإمنا فيها بيان إمث من يؤخر الصالة حَّت خيرجها عن وقتها مطلقاً 
 سواء كان يعقبها صالة أخرى ، مثل العصر مع املغرب ، أو ال ، مثل الصبح مع الظهر .

 املذهب . والراجح
 تصلي العشاء .ح قبل الفجر ، فعلى القول الراجلو طهرت حائض  ائدة اخلالف :ف

 ) ووقت الفجر من ذلك إىل طلوع الشمس ( .
 أي : ويبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثان .

 : ومجلته أن وقت الصبح يبدأ بطلوع الفجر الثان إمجاعاً . قال ابن قدامة
 ن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثان .: وأمجعت األمة على أ وقال النووي

َوَوْقُت َصالَِة الصُّْبِح ، َوَوْقُت َصالَِة اْلِعَشاِء ِإىَل ِنْصِف اللَّْيِل اأَلْوَسِط ) حلديث عبد هللا بن عمرو السابق ، حيث جاء ِف رواية -أ
 ن ( .َشْيطَا ْك َعِن الصَّالَِة فَِإن ََّها َتْطُلُع بَ نْيَ قَ ْرنَ  ا طََلَعِت الشَّْمُس فَأَْمسِ فَِإذَ ، ِمْن طُُلوِع اْلَفْجِر َما ملَْ َتْطُلِع الشَّْمُس 

 أقام الفجر حني انشق القمر ( رواه مسلم . وِف حديث أّب موسى ) أنه  -ب
َعَنا َهَذْيِن ، يَ ْعِن اْليَ ْوَمنْيِ ، فَ َلمَّا زَاَلِت الشَّْمُس أََمَر وِف حديث بريدة ) َأنَّ َرُجاًل َسأََلُه َعْن َوْقِت الصَّالَِة فَ َقاَل َلُه :  َصلِ  مَ  -ج

 َفْجُر ( رواه مسلم .ِباَلاًل فََأذََّن مُثَّ أََمرَُه فَأَقَاَم الظُّ ْهَر ، ... احلديث وفيه : مُثَّ أََمَرُه فَأَقَاَم اْلَفْجَر ِحنَي طََلَع الْ 
 بطلوع الشمس .وقتها ينتهي و

 . صالة الصبح ما مل تطلع الشمس ( ) ووقت  بد هللا بن عمرو السابقحلديث ع
 ) والصالة يف أول وقتها أفضل ( .

   تها أفضل .فعل الصالة ِف أول وق أي : أن
 دل على استحباب ذلك ، أدلة عامة ، وأدلة خاصة .ومما ي 

 األدلة العامة :
 ... ( . ُكْم َوَجنَّةٍ َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَب ِ قوله تعاىل )

 ... ( . َسابُِقوا ِإىَل َمْغِفرٍَة ِمْن رَبِ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السََّماِء َواأْلَْرضِ وقوله تعاىل )
 ) الصالة ِف أول وقتها ( عند من صححها . ورد ِف ذلكوحلديث 
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 علل .ومما يدل تفضيل ذلك ، ما يعرض لآلدميني من األشغال والنسيان وال
 كان يبادر بالصالة بعد األذان ، بعد وقت يتوضأ فيه املتوضئ ويتهيأ فيه .  والنيب 

الصَّالَُة  :اأَلْعَماِل َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ قَاَل  يُّ أَ  َسأَْلُت َرُسوَل اَّللَِّ وبعضهم استدل بديث ابن مسعود ِف الصحيحني الذي سبق )
 ( .َعَلى َوْقِتَها 

 ماء ِف معن : الصالة على وقتها ، على قولني :وقد اختلف العل
 : املعن أداء الصالة ِف الوقت سواء كان ِف أول الوقت أو وسطه أو آخره ، بيث ال خيرجها عن وقتها .فقيل 

 أي ِف أول وقتها . وقيل :
 .فضلي ة أول الوقت من أدلة أخرى والصحيح األول . ] لوقتها [ أي أدائها ِف الوقت ، ونأخذ أ

ِْمِذيُّ ، وضعف بعض العلماء هذه ا  لرواية .وقد جاء ِف رواية )أَْفَضُل َاأْلَْعَماِل اَلصَّاَلُة ِف أَوَِّل َوْقِتَها ( َرَواُه اَلرتِ 
 وأما األدلة اخلاصة على استحباب الصالة ِف أول الوقت :

 صالة الفجر .
 متفق عليه .(  سُيَصلِ يَها ِبَغلَ  َكاَن اَلنَّيبَّ جابر قال )عن -أ

ُيَصلِ ي اْلَفْجَر ، فَ َيْشَهُد َمَعُه ِنَساٌء ِمْن اْلُمْؤِمَناِت ، ُمتَ َلفِ َعاٍت مبُُروِطِهنَّ مُثَّ  لََقْد َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ  ة . قالت ) َعاِئشَ  وعن -ب
 ه .س ( متفق علييَ ْرِجْعَن إىَل بُ ُيوهِتِنَّ َما يَ ْعرِفُ ُهنَّ َأَحٌد  ِمْن اْلَغلَ 

اُوِدي  : َمْعَناُه َما يُ ْعَرْفَن أَِنَساء ُهنَّ أَْم رَِجاقال النووي : هو بقايا ظالم الليل ،  والغلس :  ل .قَاَل الدَّ
 ر .الَغَلس : ظلمة آخر الليل ، كما ِف القاموس ، وهو أول الفجوقال ِف سبل السالم : 

 ل مع غلبة الظلمة .وقال الشيخ الفوزان : هو اختالط ضياء الصبح بظلمة اللي
َأّب َبْكٍر َوُعَمَر َواْبِن  َوأَمَّا َصالُة الصُّْبِح فَالت َّْغِليُس ِِبَا أَْفَضُل ، َوِِبََذا قَاَل َماِلٌك َوالشَّاِفِعيُّ َوِإْسَحاُق . َوُرِوَي َعنْ  : قال ابن قدامة 

 ك .اْلَعزِيِز َما يَُدلُّ َعَلى َذلِ  َمْسُعوٍد َوَأّب ُموَسى َواْبِن الزُّبَ رْيِ َوُعَمَر ْبِن َعْبدِ 
 صالة الظهر .

 رواه مسلم . ُيَصلِ ي الظُّْهر ِإَذا َدَحَضْت الشَّْمس ( َكاَن َرُسول اَّللَّ   عن جابر بن َسرة . قال )
 ُهَو ِبَفْتِح الدَّال َواحْلَاء َأْي ِإَذا زَاَلْت . ( َدَحَضْت ) 

 ِاْسِتْحَباب تَ ْقِدَيَها ، َوبِِه قَاَل الشَّاِفِعيُّ َواْلُْْمُهوُر . َوِفيِه : َدلِيل َعَلىقال النووي : 
 صالة العصر .

ُيَصلِ َي اَْلَعْصَر، مُثَّ يَ ْرِجُع َأَحُدنَا ِإىَل َرْحِلِه ِف أَْقَصى اَْلَمِديَنِة َوالشَّْمُس  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ )بَ ْرزََة اأْلَْسَلِميِ  قَاَل:  تقدم حديث أّب
 ( متفق عليه . َحيَّةٌ 

يَ ْعِن اْليَ ْوَمنْيِ فَ َلمَّا زَاَلِت الشَّْمُس «. َصلِ  َمَعَنا َهَذْيِن » َأنَّ َرُجاًل َسأََلُه َعْن َوْقِت الصَّالَِة فَ َقاَل َلُه )   َعِن النَّيب ِ . بُ َرْيَدة وعن 
 ( رواه مسلم . َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعٌة بَ ْيَضاُء نَِقيَّةٌ  أََمَرُه فَأَقَاَم اْلَعْصَر أََمَر ِباَلاًل فََأذََّن مُثَّ أََمَرُه فَأَقَاَم الظُّْهَر مُثَّ 

 ْلَعَواَلَ ا فَ َيْأِت  َكاَن ُيَصلِ ى اْلَعْصَر َوالشَّْمُس ُمْرَتِفَعٌة َحيٌَّة فَ َيْذَهُب الذَّاِهُب ِإىَل اْلَعَواَل   أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ )  .َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك و 
 ة ( رواه مسلم .َوالشَّْمُس ُمْرَتِفعَ 

 ( رواه مسلم .َعْمرِو ْبِن َعْوٍف فَ َيِجُدُهْم ُيَصلُّوَن اْلَعْصَر  ُكنَّا ُنَصلِ ى اْلَعْصَر مُثَّ خَيْرُُج اإِلْنَساُن ِإىَل َبيِن ) قَاَل ه َعنو 
ا اْلُمَباَدرَة ِلَصاَلِة اْلَعْصر أَوَّل َوْقتَها ؛ أِلَنَُّه اَل َُيِْكن َأْن يَْذَهب بَ ْعد َصاَلة اْلَعْصر َواْلُمرَاد ِِبَِذِه اأْلََحاِديث َوَما بَ ْعدهَ قال النووي : 
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َيَكاد َُيُْصل َهَذا ِإالَّ ِِف  ْيء ِمْثله ، َواَل ِميَلنْيِ َوَثاَلثَة َوالشَّْمس بَ ْعُد ملَْ تَ تَ َغريَّ ِبُصْفَرٍة َوحَنْوَها ِإالَّ ِإَذا َصلَّى اْلَعْصر ِحني َصاَر ِظل  الشَّ 
ْنَسان ِإىَل َبيِن َعْمرو ْبن َعْوف فَ َيِجد  .ُهْم ُيَصلُّوَن اْلَعْصر اأْلَيَّام الطَّوِيَلة . َوقَ ْوله : ُكنَّا ُنَصلِ ي اْلَعْصر ، مُثَّ خَيْرُج اإْلِ

 اْلَمِديَنة ، َوَهَذا يَُدل  َعَلى اْلُمَباَلَغة ِف تَ ْعِجيل َصاَلة َرُسول اَّللَّ  قَاَل اْلُعَلَماء : َمَنازِل َبيِن َعْمرو ْبن َعْوف َعَلى ِميَلنْيِ ِمنْ 
ِلَكْوهِنِْم َكانُوا أَْهل أَْعَمال ِِف  وََكاَنْت َصاَلة َبيِن َعْمرو ِف َوَسط اْلَوْقت ، َوَلْواَل َهَذا ملَْ َيُكْن ِفيِه ُحجَّة ، َوَلَعلَّ تَْأِخري َبيِن َعْمرو

 ِاْجَتَمُعوا َِلَا ، فَ َتَتَأخَّر َصاَلهتْم ِإىَل َوَسط وثِِهْم َوُزُروِعِهْم َوَحَواِطيِهْم ، فَِإَذا فَ َرُغوا ِمْن أَْعَماِلْم تََأهَُّبوا لِلصَّاَلِة بِالطََّهارَِة َوَغرْيَها مُثَّ ُحرُ 
  . ) شرح مسلم ( .اْلَوْقت ِِلََذا اْلَمْعَن 

 . عصر فتقدَيها ِف أول الوقت أفضل، وبه قال مجهور العلماءوأما الوقال ِف اجملموع : 
 صالة املغرب .

 كان يصلي املغرب إذا غربت الشمس وتوارت باحلجاب ( متفق عليه .                             عن سَلمة بن األكوع ) أن رسول هللا -أ
 ( .ِسري ِلآْلَخِر اللَّْفظَاِن مبَْعًن ، َوَأَحدمهَا تَ فْ قال النووي : )      
 ُمت ََّفٌق َعَلْيهِ (  َع نَ ْبِلهِ  ُدنَا َوِإنَُّه لَُيْبِصُر َمَواقِ  فَ يَ ْنَصِرُف َأحَ  ُكنَّا ُنَصلِ ي اَْلَمْغِرَب َمَع اَلنَّيبِ  ) رَاِفِع ْبِن َخِديٍج قَالَ  وعن-ب

َجرَِّد ُغُروب الشَّْمس ، َحَّتَّ نَ ْنَصِرف َويَ ْرِمي َأَحدنَا النَّْبل َعْن قَ ْوسه َويُ ْبِصر لِبَ َقاِء َمْعَناُه : أَنَُّه يُ َبكِ ر ِِبَا ِف أَوَّل َوْقتَها مبُِ قال النووي : 
 الضَّْوء . 

 ) نووي ( .     َوِف َهَذْيِن احلَِْديثَ نْيِ َأنَّ اْلَمْغِرب تُ َعجَّل َعِقب ُغُروب الشَّْمس َوَهَذا جُمَْمع َعَلْيِه .
عن احلديث ، أنه يبك ر باملغرب ِف أول وقتها مبجرد غروب الشمس ، حَّت ينصرف أحدنا ، ويرمى النبل عن وقال ِف العمدة : م

 قوسه ، ويبصر موقعه لبقاء الضوء .
املغرب، مث نرجع فنرتامى،  وروى أمحد من طريق علي بن بالل، عن ناس من األنصار ، قالوا )كنا نصلي مع رسول هللا  -ج

 فما خيفى علينا مواقع سهامنا( .حَّت نأت ديارنا، 
 : ومقتضاه املبادرة باملغرب ِف أول وقتها ، بيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق . قال احلافظ ابن حجر

لصالة املغرب ، وِلذا كانت   ا كله يدل على شدة تعجيل النيبوهذبعد ذكره لعدة أحاديث ِف ذلك :  وقال ابن رجب
، حني جاء خرب أهل الطائف  النيب كنت مع  )قال  م أمحد من رواية أّب طريف اِلذَلرجه اإلماكما خ،  تسمى صالة البصر 

 قال اإلمام أمحد : صالة البصر : هي صالة املغرب .( الً رمي لرأى موقع نبله  فكان يصلي بنا صالة البصر ، حَّت لو أن رج
 ) إال العشاء إذا مل يشق ( .

 ا إذا مل يشق على الناس .تأخريه أي : إال العشاء فيستحب
ُيَصلِ َي اَْلَعْصَر، مُثَّ يَ ْرِجُع َأَحُدنَا ِإىَل َرْحِلِه ِف أَْقَصى اَْلَمِديَنِة َوالشَّْمُس  حلديث َأّب بَ ْرزََة اأْلَْسَلِميِ  قَاَل: )َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ  -أ

َر ِمْن اْلِعَشاِء َحيٌَّة،  َلَها َواحلَِْديَث بَ ْعَدَها .... ( متفق عليه . ، الَّيِت َتْدُعونَ َها اْلَعَتَمةَ وََكاَن يْسَتَحبُّ َأْن يُ َؤخِ   وََكاَن َيْكرَُه اَلن َّْوَم قَ ب ْ
َواْلِعَشاَء َأْحَيانًا ْت ُيَصلِ ى الظُّْهَر بِاِْلَاِجَرِة َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس نَِقيٌَّة َواْلَمْغِرَب ِإَذا َوَجبَ  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ   )  قَالَ وعن جابر .  -ب

ُرَها َوَأْحَيانًا يُ َعجِ ُل َكاَن ِإَذا رَآُهْم َقِد اْجَتَمُعوا َعجََّل َوِإَذا رَآُهْم َقْد أَْبطَُئوا َأخَّرَ    َكاَن النَّيبُّ   -قَاَل  -َوالصُّْبَح َكانُوا أَْو  يُ َؤخِ 
 ( متفق عليه . ُيَصلِ يَها ِبَغَلسٍ 

َلٍة َحَّتَّ َذَهَب َعامَُّة اللَّْيِل َوَحَّتَّ نَاَم أَْهُل اْلَمْسِجِد مُثَّ َخرََج َفَصلَّى فَ َقاَل   أَْعَتَم النَّيبُّ ) َلْت اِئَشَة قَاوعن ع -ج ِإنَُّه » َذاَت لَي ْ
 ل .ه ] إنه لوقتها [  أي : الفاضقول             ( متفق عليه .َلَوقْ تُ َها َلْوالَ َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمََِّّت 

ِإنَُّه ):  َأْي َكِثري ِمْنُه ، َولَْيَس اْلُمرَاد َأْكَثره ، َواَل بُد  ِمْن َهَذا التَّْأِويل لَِقْولِِه  [  حىت ذهب عامة الليلوقوله ]  قال النووي :
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ملَْ يَ ُقْل َأَحد ِمْن اْلُعَلَماء : ِإنَّ تَْأِخريَها ِإىَل َما بَ ْعد ِنْصف  َواَل جَيُوز أَْن َيُكون اْلُمرَاد ِِبََذا اْلَقْول َما بَ ْعد ِنْصف اللَّْيل ؛ أِلَنَّهُ  (َلَوقْ تُ َها
 اللَّْيل أَْفَضل .

َلٍة نَ ْنَتِظُر َرُسوَل اَّللَِّ ) َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر قَاَل  -د َنا ِحنَي َذَهبَ  َمَكثْ َنا َذاَت لَي ْ ْو ثُ ُلُث اللَّْيِل أَ  ِلَصالَِة اْلِعَشاِء اْلِخَرِة َفَخرََج ِإلَي ْ
ُر َذِلَك فَ َقاَل ِحنَي خَ  ٌء َشَغَلُه ِف يْ بَ ْعَدُه َفاَل نَْدرِى َأشَ  رُُكْم َوَلوْ  :رََج أَْهِلِه أَْو َغي ْ اَل أَْن ِإنَُّكْم لَتَ ْنَتِظُروَن َصالًَة َما يَ ْنَتِظُرَها أَْهُل ِديٍن َغي ْ

 ى ( رواه مسلم .مُثَّ أََمَر اْلُمَؤذِ َن فَأَقَاَم الصَّالََة َوَصلَّ  ،ِذِه السَّاَعَة ْم هَ َلَصلَّْيُت ِبِِ  يَ ثْ ُقَل َعَلى أُمَّيِت 
بِاْلِعَشاِء . َفَخرََج ُعَمُر ، فَ َقاَل : الصَّالُة ، يَا َرُسوَل اَّللَِّ . رََقَد  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما قَاَل ) أَْعَتَم النَّيبُّ  -ه
َياُن . َفَخرََج َورَْأُسُه يَ ْقطُُر يَ ُقوُل : َلْوال َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّيِت ال أَلَمْرتُ ُهْم ِِبَِذِه الصَّالِة َهِذِه السَّاَعِة (  -أَْو َعَلى النَّاِس  -نِ َساُء َوالصِ ب ْ

 متفق عليه .
 :لكن هذا مقيد مبا مل يشق على الناس 

 ( . َشاَء َأْحَيانًا َوَأْحَيانًا: ِإَذا َرآُهْم ِاْجَتَمُعوا َعجََّل، َوِإَذا َرآُهْم أَْبطَُئوا َأخَّرَ َواْلعِ  ...حلديث جابر السابق  ) 
 ِف صالة العشاء أنه يراعي اجتماع الناس فإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا تأخر . ولذلك الغالب من فعل النيب  

َلٍة َحَّتَّ َذَهَب َعامَُّة اللَّْيِل َوَحَّتَّ نَاَم أَْهُل اْلَمْسِجِد مُثَّ َخرََج َفَصلَّى فَ َقاَل   يبُّ أَْعَتَم النَّ وِف حديث عائشة السابق )  ِإنَُّه  :َذاَت لَي ْ
 ( . َلَوقْ تُ َها َلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَّيِت 

 : والسبب ِف أن تأخري العشاء أفضل 
 ديث ) وال يزال ِف صالة ما انتظر الصالة ( .: أن فيه انتظاراً للصالة ، وِف احل أوالً 
 : أن تأخريها يوافق سكون الناس وهذا أدعى إىل اخلشوع . ثانياً 
  َلَها َواحْلَِديَث بَ ْعَدَهاوَ ) ِف احلديث قوله  فيه دليل على كراهة النوم قبل صالة العشاء . ( َكاَن َيْكَرُه اَلن َّْوَم قَ ب ْ

املختار  باستغراق النوم ، أو لفوات وقتها بب كراهية النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتهاقال العلماء : وس:  قال النووي
 لئال يتساهل الناس ِف ذلك فيناموا عن صالهتا مجاعة .و  واألفضل ،

 وفيه دليل أيضاً على كراهة احلديث بعدها .
 ) نووي ( .ا ال مصلحة فيه قال العلماء : واملكروه من احلديث بعد العشاء هو ما كان ِف األمور اليت

أنه يؤدي إىل السهر ، وخياف فيه غلبة النوم عن صالة الفجر ، أو قيام الليل ، وألن السهر بالليل سبب للكسل ِف والسبب : 
  .النهار عما يتوجب من حقوق الوالدين من الطاعات ومصاحل الدين 

 والعروس للتأنيس، وحكايات الصاحلني، وُمادثة الضيفال كراهة فيه، كمدارسة العلم، فما فيه مصلحة وخري :يستثىن ،. 
 ]قاله النووي[ .

 ] باب السهر ِف الفقه واخلري بعد العشاء [ . بوب البخاري ولذلك
 .فقال: أرأيتكم ليلتكم ...( صالة العشاء ِف آخر حياته فلما سلم قام النيب  صلى النيب مث ذكر حديث ابن عمر قال: )

 .السهر مع الضيف واألهل [  ] باب وبوب أيضاً 
 وذكر حديث أّب بكر مع أضيافه .

 كان يسهر هو وأبو بكر ِف األمر من أمور املسلمني وأنا معهما ( .  ) أن النيب الرتمذي من حديث عمر وقد روى 
  املراد ِف احلديث ِف قوله  (َواحلَِْديَث بَ ْعَدَها )   اهته مبا بعد ص الة العشاء ، احلديث املباح ، ألن احملر م ال اختصاص لكر

 بل هو حرام ِف األوقات كلها .
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 اختلف العلماء ِف تسمية العشاء بالعتمة على أقوال:(  الَّيِت َتْدُعونَ َها اْلَعَتَمةَ )   قوله ِف حديث أّب برزة -و
 اْلواز . القول األول :

 تومها ولو حبواً ( متفق عليه .) لو يعلمون ما ِف العتمة والصبح أل حلديث أّب هريرة . قال : قال 
 الكراهة . القول الثاين :

 ( رواه مسلم  الَِتُكْم َأالَ ِإن ََّها اْلِعَشاُء َوُهْم يُ ْعِتُموَن بِاإِلِبلِ    الَ تَ ْغِلبَ نَُّكُم اأَلْعرَاُب َعَلى اْسِم صَ )  . قال : قال حلديث ابن  ُعَمَر 
 سم الشرعي وهو العشاء ، ورجح هذا ابن القيم .اْلواز بشرط عدم هجران اال القول الثالث :
: والتحقيق : كراهية هجر االسم املشروع وهو العشاء ، واالستبدال به اسم العتمة ، فأما إذا كان املستعمل هو  قال ابن القيم

 [ 99االسم الشرعي ومل يهجر ، وأطلق اْلخر أحياناً فال بأس وعلى هذا تتفق األحاديث  . ] ُتفة الودود 
ومنهم من أطلق جوازه نقله بن ، واختلف السلف ِف ذلك فمنهم من كرهه كابن عمر راوي احلديث :  قال احلافظ ابن حجر

ومنهم من جعله خالف األوىل وهو الراجح وسيأت للمصنف وكذلك نقله بن املنذر عن ، أّب شيبة عن أّب بكر الصديق وغريه 
 ه .مالك والشافعي واختار 

ًواَلْو يَ ْعَلُموَن َما ِِف الصُّْبح َواْلَعَتَمة أَلَ ) َيتَها بِاْلَعَتَمِة َكَحِديثِ َوَقْد َجاَء ِف اأْلََحاِديث الصَِّحيَحة َتْسمِ  : وقال النووي ( تَ ْومُهَا َوَلْو َحب ْ
 َوَغرْي َذِلَك . َواْلََْواب َعْنُه ِمْن َوْجَهنْيِ :

 اْلََْواز ، َوَأنَّ الن َّْهي َعْن اْلَعَتَمة لِلت َّْنزِيِه اَل لِلتَّْحرمِِي . أَنَُّه ُاْستُ ْعِمَل لِبَ َياِن :  َأَحدمَها 
 .باء َفُخوِطَب مبَا يَ ْعرِفُه، َواْستَ ْعَمَل َلْفظ )اْلَعَتَمة(؛ أِلَنَُّه َأْشَهر ِعْند اْلَعرَ   َ : َُيَْتِمل أَنَُّه ُخوِطَب بِاْلَعَتَمِة َمْن اَل يَ ْعِرف اْلِعشَوالثَّاين 

 ) والظهر يف شدة احلر ( . 
 ِف شدة احلر . وإال الظهر ، فيسن  تأخريهاأي : 

ه يْ ُمت ََّفٌق َعلَ (  ِإَذا ِاْشَتدَّ َاحلَْرُّ فَأَْبرُِدوا بِالصَّاَلِة، فَِإنَّ ِشدََّة َاحلَْرِ  ِمْن فَ ْيِح َجَهنََّم )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َعْن َأّب ُهَريْ َرَة حلديث 
ُروَها ِإىَل اْلب َْرد َواْطُلُبوا اْلبَ ْرد َِلَا .: أي : أخروها حَّت يربد اْلو ، قال اخلطاّب : اإلبراد : انكسار شدة حر الظهرية ، قال النووي : أَ  ( فَأَْبِرُدوا بِالصَّاَلةِ ).  ْي َأخِ 
 جهنم : أي من وه ج حرها وسعة انتشارها .مجلة تعليلية ملشروعية التأخري املذكور، وفيح  (ِمْن فَ ْيِح َجَهنََّم ) 

  ( َفأَْبرُِدوا بِالصَّاَلةِ املراد  بالصالة ِف قوله ِف احلديث  ). صالة الظهر 
 يشتد احلر غالباً ِف أول وقتها .ألهنا الصالة اليت  -أ

 خاري .، فإن شدة احلر من فيح جهنم ( رواه البوقد ورد صرُياً ِف حديث أّب سعيد ) أبردوا بالظهر -ب
َا ُيْشرَع ِف الظُّْهر ، َواَل ُيْشرَع ِف اْلَعْصر ِعْند َأَحد ِمْن اْلُعَلَماء ِإالَّ أَ :  قال النووي بْ رَاد ِإمنَّ ْشَهب اْلَماِلِكي  ، َواَل ُيْشرَع َواْعَلْم َأنَّ اإْلِ

 ع ِفيَها . ِف َصاَلة اْلُُْمَعة ِعْند اْلُْْمُهور . َوقَاَل بَ ْعض َأْصَحابَنا : ُيْشرَ 
 وقال احلافظ ابن حجر : ومل يقل أحد به ِف املغرب ، وال ِف الصبح ، لضيق وقتهما . 

 إىل مَّت يكون اإلبراد ؟ 
: اإلبراد ال يتحقق إال إذا ُأخ رْت صالة الظهر إىل قريب من صالة العصر ، ألنه حينئذ ُيصل اإلبراد ،  قال الشيخ ابن عثيمني

 هنم يربدون ِبا فيؤخ روهنا بعد األذان بنصف ساعة أو إىل ساعة أحياناً ، فهذا ليس بإبراد .أما ما يفعله الناس من كو 
  قوله . فإن شدة احلر  من فيح جهنم ( اختلف ِف معناها ( 

 : أن ِف الكالم تشبيهاً ، واملعن أن شدة احلر تشبه نار جهنم ، وهذا ضعيف . فقيل
 ا هللا منها شرارة مث استقرت ِف املكان الذي هي فيه ملصلحة العباد .أن الشمس هي شعلة من النار أخرجه وقيل
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 إن لشدة احلر سببني : سبب شرعي : فهو من حر جهنم ، وسبب طبيعي : من الشمس . وقيل :
 وهذا هو الصحيح وأنه على ظاهره .

َا فَ َقاَلْت يَا َربِ  َأَكلَ )  ويؤيد هذا قوله  َتاِء َونَ َفٍس ِِف  بَ ْعضًا . فََأِذَن َِلَا بِنَ َفَسنْيِ نَ َفٍس ِِف  يبَ ْعضِ  اْشَتَكِت النَّاُر ِإىَل َرِبِ   الشِ 
 ( متفق عليه .الصَّْيِف فَ ُهَو َأَشدُّ َما جتَُِدوَن ِمَن احلَْرِ  َوَأَشدُّ َما جتَُِدوَن ِمَن الزَّْمَهرِيِر 

فتح  ة . ) شكال ؛ ألن املراد بالنار: ُملها ، وفيها طبقة زمهريريواملراد بالزمهرير : شدة الربد ، واستشكل وجوده ِف النار ، وال إ
 ( .الباري 

  احلكمة من اإلبراد: 
 اختلف ِف حكمة هذا التأخري .

 دفع املشقة، لكون شدة اْلر مما يذهب اخلشوع. قال احلافظ رمحه هللا: وهذا أظهر . فقيل: 
و بن َعَبَسَة عند مسلم، حيث قال له: "أْقِصْر عن الصالة عند استواء ألنه وقت ُتْسَجُر فيه جهنم، ويؤيده حديث عمر  وقيل: 

الشمس، فإهنا ساعة تسجر فيها جهنم". وقد اسُتْشكَل هذا بأن الصالة سبب الرمحة، ففعلها َمِظنٌَّة لطرد العذاب، فكيف أَمر 
 برتكها؟

 اختلف ِف السبب الذي من أجله أمر باإلبراد : : قال ابن رجبو
 قال : هو حصول اخلشوع فيها ، فال فرق بني من يصلي وحده أو ِف مجاعة . فمنهم من

 ومنهم من قال : هو خشية املشقة على من بَ ُعَد من املسجد مبشيه ِف احلر  .
 ومنهم من قال : هو وقت تنفس جهنم ، فال فرق بني من يصلي وحده أو مجاعة .

  : كان النيب ما اْلمع بني حديث اإلبراد وحديث جابر فإن قيل ( ؟ ) يصلي الظهر باِلاجرة 
كان يصليها أواًل باِلاجرة مث أمر باإلبراد بعد ذلك ، وهذا جواب اإلمام أمحد،   أجيب عنه بأجوبة لعل من أظهرها، أن النيب 

 ( . فإنه قال ) هذا آخر األمرين من رسول هللا 
: أبردوا بالصالة ، فإن  صالة الظهر باِلاجرة ، فقال لنا  ويدل لذلك حديث املغرية بن شعبة قال ) كنا نصلي مع النيب 

 شدة احلر من فيح جهنم ( .
  اْلواب عن حديث خباب قال  ) شكونا إىل رسول هللا : ما فإن قيل  حر  الرمضاء ِف جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ، أي

 م .رواه مسلمل يعذرنا ومل يزل شكوانا ( 
 اْلواب عليه :

 خ ، وهذا ذهب إليه األثرم والطحاوي .إنه منسو  قيل :
 ....الظهر باِلاجرة ، مث قال لنا أبردوا بالصالة النيب  قال ) كنا نصلي مع بن شعبة املغرية بديث الطحاوي واستدل له

أنه قال : هذا آخر  أمحد عن اخلاللابن حبان ، ونقل  وصححه وابن ماجه أمحد ثقات رواه احلديث ( وهو حديث رجاله
 .   ) الفتح ( . من رسول هللا  األمرين

 . اإلبراد ومما يدل على النسخ حديث املغرية : كان آخر األمرين من رسول هللا 
 اإلبراد . إن قوله ) فلم يشكنا ( أي فلم ُيوجنا إىل شكوى بل أذن لنا ِف وقيل :

 ن حديث خباب ُممول على أهنم طلبوا تأخرياً زائداً على وقت اإلبراد .وقيل : إ
 اْلواز . إن اإلبراد أفضل ، وحديث خباب يدل على وقيل :

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14695
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
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ر للصالة قبل خروج وقتها فقد أدركها ( .
ّ
 ) ومن كب

 أن إدراك الوقت ُيصل بإدراك تكبرية اإلحرام . : أي
 وهذا املشهور من مذهب احلنابلة .

 قالوا : ألن من أدرك تكبرية اإلحرام أدرك جزءاً من الوقت ، وإدراك اْلزء كإدراك الكل ، ألن الصالة ال تتبعض .
 .: إىل أن الوقت ال يدرك إال بإدراك ركعة قبل خروج الوقت  وذهب بعض العلماء

 )من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة ( متفق عليه . حلديث أّب هريرة . قال : قال  -أ
ِمْن اَْلَعْصِر  ) َمْن أَْدَرَك ِمْن اَلصُّْبِح رَْكَعًة قَ ْبِل أَْن َتْطُلَع اَلشَّْمُس فَ َقْد أَْدَرَك اَلصُّْبَح، َوَمْن أَْدَرَك رَْكَعةً  وعنه . قال : قال  -ب
 َل َأْن تَ ْغُرَب اَلشَّْمُس فَ َقْد أَْدَرَك اَْلَعْصَر ( ُمت ََّفٌق َعَلْيهقَ بْ 

 ومفهوم احلديث أن من أدرك أقل من ركعة مث طلعت عليه الشمس أو غربت أنه ال يكون مدركاً للوقت .
 وهذا قول الشافعي واختار ذلك ابن تيمية .

  ِف مجيع اإلدراكات، سواء إدراك وقت، أو إدراك مجاعة.حديث )من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة( نص 
: إن قدر التكبرية مل يعلق به الشارع شيئًا من األحكام ال ِف الوقت وال ِف اْلمعة وال اْلماعة وال غريها ، فهو  قال ابن تيمية

 وصف ملغي ِف نظر الشارع فال جيوز اعتباره ، وإمنا علق الشارع األحكام بإدراك ركعة .
 هو الراجح .ا القول وهذ
 : وينبين على القولني أمور منها 

أواًل : أن املرأة احلائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر تكبرية اإلحرام فإن صالة العصر تلزمها ، وعلى القول الصحيح أهنا 
 تلزمها إذا كان هناك وقت يتسع لغسلها وتأدية ركعة كاملة من الصالة .

حاضت قبل غروب الشمس ولو بقدر تكبرية اإلحرام فإهنا تلزمها الصالة إذا طهرت ، ألهنا أدركت مقدار ثانيًا : أن املرأة إذا 
 تكبرية اإلحرام ِف الوقت ، وعلى القول الصحيح أهنا ال تلزمها .
 ) ومن حاضت بعد دخول الوقت قضتها ( .

 عد طهرها .أي : إذا حاضت املرأة بعد دخول الوقت ، فإنه جيب عليها قضاء الصالة ب
وكذا لو أن عاقاًل بالغًا جن  بعد دخول الوقت ، أو أغمي عليه بعد دخول الوقت  ، فإنه جيب أن يقضي الصالة بعد زوال هذا 

 العذر .
 لكن اختلف العلماء مَّت تكون واجباً عليه القضاء على أقوال :

 .بت الصالة ِف ذمته : إن أدرك ولو قدر تكبرية اإلحرام قبل أن يطرأ العذر وج القول األول
 وهذا املذهب .  تعليلهم : 
 أنه أدرك جزءاً من الصالة ، والصالة ال تتجزأ ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة .-أ

 وقالوا : إن الصالة وجبت بدخول وقتها ، واألصل عدم سقوطها فيجب عليه القضاء .-ب
 : إن أدرك من الصالة ركعة قضى . القول الثاين

 .متفق عليه  عة من الصالة فقد أدرك الصالة () من أدرك رك  يب حلديث الن

 : ال يلزمه القضاء إال إذا بقي من وقت الصالة مبقدار فعل الصالة ، حينئٍذ يلزم القضاء . القول الثالث
 .وهذا مذهب مالك واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية 
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أ املانع فقد طرأ عليه ِف وقت جيوز له تأخريها إليه ، وهو غري مفرط وال إن اإلنسان له أن يؤخر هذه الصالة ، فإذا طر  قالوا :
معتدي ، بل فاعل ما جيب عليه ، وألن هذا يقع كثريًا ِف حيض النساء ، ومل ينقل أن املرأة إذا حاضت ِف أثناء الوقت ألزمت 

 بقضاء الصالة اليت حاضت ِف أثناء وقتها ، واألصل براءة الذمة .
 .وهو أحوط واختاره الشيخ ابن عثيمني ،  ين أصحوالقول الثا

 
ً
 ه ( . لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت) ومن صار أهال

 كامرأة زال حيضها وطهرت قبل خروج الوقت ، أو بلغ قبل خروج الوقت ، أو زال اإلغماء قبل خروج الوقت .
 فهنا يلزمه تلك الصالة .

 أقوال :لكن اختلف العلماء مَّت تكون واجبة عليه على 
 : أن من أدرك قدر تكبرية اإلحرام قضى الصالة . القول األول

 وأمحد .، والشافعي ، وِبذا قال أبو حنيفة 
 وعلى هذا القول لو طهرت احلائض قبل غروب الشمس بدقيقة فإهنا تقضي .

رواه ( طلع فقد أدركهامن الصبح قبل أن ت، أو من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمسمن أدرك ) : قال حلديث عائشة قال
 مسلم .

فقد أدركها ، فكذلك من أدرك منها  –كسجدة وحنوها   –قالوا : احلديث صريح على أن من أدرك من الصالة جزءًا يسريًا 
 تكبرية اإلحرام ، فإنه تلزمه ألنه أدرك وقتها .

 كعة قبل خروج الوقت فإنه يلزمه .من الصالة قدر ر  : أن  القول الثاين
 املالكية ورجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية . وهذا مذهب

 ) من أدرك من العصر ... ( . أّب هريرة السابق حلديث 
 من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة ( . ) حلديث و 

أن مفهوم احلديثني يدل على أن من أدرك أقل من ركعة مل يدرك الصالة ، وهذا عام يشمل إدراك الوقت  وجه الداللة :
 عة واْلمعة ، فمن طرأ عليه التكليف قبل خروج الوقت بركعة فقد أدرك الصالة فتلزمه وإال فال .واْلما

 وهذا الصحيح .
 وأما دليل القول األول ، فاْلواب عنه : أن املراد بالسجدة هنا الركعة ، فقد جاء ِف آخر حديث عائشة ) والسجدة إمنا هي الركعة ( .

ها ( .
َ
جمع إليها قبل

ُ
 ) وما ي

 أي : ولزمه ما جُيمع إليها قبلها .
 فلو أن حائضاً طهرت العصر ، فإنه جيب عليها أن تصلي العصر والظهر .

 ولو طهرت العشاء ، فإنه جيب عليها أن تصلي العشاء واملغرب .
 ر .جود العذا جُتمع مع العشاء عند و يلزمها أن تصلي العشاء ألهنا أدركت وقتها ، وكذلك يلزمها أن تصلي املغرب ؛ ألهن

 وهذا قول مجهور العلماء .
 وأما إذا طهرت بعد الصبح أو بعد الظهر أو بعد املغرب فإنه ال تصلي إال صالة واحدة ، وهي الصالة اليت طهرت ِف وقتها : 

 ا .ه الصلوات ال جُتمع إىل شيء قبله)الصبح أو الظهر أو املغرب( ؛ ألن هذ
بَ َلَغ  اِئُض ، َوَأْسَلَم اْلَكاِفُر ، َوبَ َلَغ الصَّيبُّ قَ ْبَل َأْن َتِغيَب الشَّْمُس ، َصلَّْوا الظُّْهَر فَاْلَعْصَر ، َوِإنْ َوِإَذا َطُهَرْت احلَْ  قال ابن قدامة :
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 .اْْلِخَرِة  الصَّيبُّ ، َوَأْسَلَم اْلَكاِفُر ، َوَطُهَرْت احْلَاِئُض قَ ْبَل َأْن َيْطُلَع اْلَفْجُر ، َصلَّْوا اْلَمْغِرَب َوِعَشاءَ 
ِهٍد ، َوالنََّخِعيِ  ، َوالزُّْهرِيِ  ، َورَبِيَعَة ، َوُرِوَي َهَذا اْلَقْوُل ِف احْلَاِئِض َتْطُهُر َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف ، َواْبِن َعبَّاٍس ، َوطَاُوٍس ، َوجُمَا 

 ّب ثَ ْوٍر .َوَماِلٍك ، َواللَّْيِث ، َوالشَّاِفِعيِ  ، َوِإْسَحاَق ، َوأَ 
َماُم َأمْحَُد : َعامَُّة التَّاِبِعنَي يَ ُقوُلوَن ِِبََذا اْلَقْوِل ، إالَّ احلََْسَن َوْحَدُه قَاَل : اَل جتَِبُ   إالَّ الصَّاَلُة الَّيِت َطُهَرْت ِف َوْقِتَها َوْحَدَها . قَاَل اإْلِ

 .ِب الرَّْأِي َوُهَو قَ ْوُل الث َّْورِيِ  ، َوَأْصَحا
 نَّ َوْقَت اأْلُوىَل َخرََج ِف َحاِل ُعْذرَِها ، فَ َلْم جتَِْب َكَما َلْو ملَْ يُْدرِْك ِمْن َوْقِت الثَّانَِيِة َشْيًئا .أِلَ  
ُرمُهَا ، بِِإْسَناِدِهْم َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف ، وَ -أ ْبِد اَّللَِّ ْبِن َعبَّاٍس ، أَن َُّهَما قَااَل ِف عَ َولََنا َما َرَوى اأْلَثْ َرُم ، َواْبُن اْلُمْنِذِر ، َوَغي ْ

ْغُرَب الشَّْمُس ، َصلَّْت الظُّْهَر َواْلَعْصَر احْلَاِئِض َتْطُهُر قَ ْبَل طُُلوِع اْلَفْجِر ِبرَْكَعٍة : ُتَصلِ ي اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء ، فَِإَذا َطُهَرْت قَ ْبَل أَْن ت َ 
يًعا .  مجَِ

 ) املغين ( .  الثَّانَِيِة . الثَّانَِيِة َوْقٌت ِلأْلُوىَل َحاَل اْلُعْذِر ، فَِإَذا أَْدرََكُه اْلَمْعُذوُر َلزَِمُه فَ ْرُضَها ، َكَما يَ ْلَزُمُه فَ ْرضُ َوأِلَنَّ َوْقَت  -ب
 ( 

ُ
جِب
َ
ي
َ
ائِتِ و

َ
و
َ
 الف
ُ
 فورًا ( .مرتبة قضاء

 ل.الواجب: ما أُِمَر به على وجه اإللزام بالفع ) وجيب ( قوله
الفوائت مجع فائتة، وهي كلُّ عبادة ُمؤقَّتة خرج وقتها قبل فعلها؛ سواء كانت نَ ْفاًل أم فرضاً كالصَّلوات ت ( قضاء الفوائ) وقوله: 

 اخلمس.
 أي: مبادرة بدون تأخري.(  فوراً )  وقوله
 : مباحث قضاء الفوائت 

 تر ، أو فرضاً كالصلوات اخلمس .كالو    الفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها سواء كانت نفالً أواًل : 
 وَسي قضاًء ألنه فعل العبادة بعد خروج وقتها .

 يجب قضاء الصالة الفائتة : ف 
 عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( متفق عليه . : ) من نام حلديث أنس قال : قال رسول هللا -أ

لصالة الفائتة . ورمبا يستدل لذلك بقوله تعاىل ) وأقم الصالة والالم لألمر واألمر للوجوب ، فدل على وجوب املبادرة بقضاء ا
 لذكري ( أي لتذكري .

َل َيُسبُّ ُكفَّاَر قُ َرْيٍش قَاَل يَا وحلديث َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا ) أَنَّ ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب َجاَء يَ ْوَم اخْلَْنَدِق بَ ْعَد َما َغَرَبِت الشَّْمُس َفَجعَ  -ب
َواَّللَِّ َما َصلَّْيتُ َها فَ ُقْمَنا ِإىَل بُْطَحاَن فَ تَ َوضََّأ لِلصَّالَِة   َما ِكْدُت ُأَصلِ ي اْلَعْصَر َحَّتَّ َكاَدِت الشَّْمُس تَ ْغُرُب قَاَل النَّيبُّ َرُسوَل هللاِ 

  متفق عليه .ا اْلَمْغِرَب ( َوتَ َوضَّْأنَا َِلَا َفَصلَّى اْلَعْصَر بَ ْعَد َما َغَرَبِت الشَّْمُس مُثَّ َصلَّى بَ ْعَدهَ 
 وألن هذا اإلنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته ِبا فوجب عليه قضاؤها ، ألهنا كانت ديناً عليه . -ج
 قضى صالة الفجر حني نام عنها ِف السفر . والنيب -ه 

 .مجاع احلديثان يدالن على وجوب فعل الصالة إذا فاتت بنوم أو نسيان ، وهو إ:  قال الشوكاين
  : جيب أن تكون مرتبة .قوله ) مرتبة ( أي 

 فإذا كان عليه َخس صلوات ؛ بدأ بالظهر ، مث العصر ، مث املغرب ، مث العشاء ، مث الفجر .
 ومجلة ذلك أن الرتتيب واجب ِف قضاء الفوائت . :  قال ابن قدامة

 .  األنصاري، ومالك، والليث، وأّب حنيفة، وإسحاقد ِف مواضع... وحنوه عن النخعي، والزهري، وربيعة، وُيىنص عليه أمح
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 وقال الشافعي : ال جيب ؛ ألن قضاء الفريضة فائتة ، فال جيب الرتتيب فيه ، كالصيام ...
 إذا ثبت هذا ، فإنه جيب الرتتيب فيها وإن كثرت ، وقد نص عليه أمحد .  

وم وليلة ؛ وألن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق ، ويفضي إىل وقال مالك ، وأبو حنيفة : ال جيب الرتتيب ِف أكثر من صالة ي
 .                ) املغين ( .الدخول ِف التكرار ، فسقط ، كالرتتيب ِف قضاء صيام رمضان 

ادت فتحصل من ذلك أن الرتتيب واجب عند اْلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة، إال أن احلنفية واملالكية ال يوجبونه إذا ز 
 الفوائت على صلوات يوم وليلة . 

 والدليل على وجوب ذلك :
حديث أنس السابق : ) ... فليصلها إذا ذكرها ( فهذا يشمل عني الصالة وكيفية الصالة ، وكذلك يشمل مكان الصالة ،  -أ

 وإذا مشل مكاهنا لزم أن يكون ِف موضعها الرتتييب ، فمثالً الظهر يصليها ما بني الفجر والعصر 
 ( . بَ ْعَد َما َغَرَبِت الشَّْمُس مثَّ َصلَّى بَ ْعَدَها اْلَمْغِربَ  -فَ تَ َوضََّأ مُثَّ َصلَّى ، يَ ْعيِن اْلَعْصَر  ) وحلديث جابر السابق -ب
 ِف اْلمع جيمع بني الصالتني ، فيبدأ باألوىل . وَيكن أن يستدل بديث ) صلوا كما رأيتمون أصلي ( . وكان النيب  -ج
  الرتتيب بني الفوائت والصالة احلاضرة .جيب و 

اِت اْلَفائَِتِة ، مُجُْهوُر اْلُفَقَهاِء ِمَن احْلََنِفيَِّة َواْلَماِلِكيَِّة َواحْلََنابَِلِة قَاُلوا ِبُوُجوِب الت َّْرتِيِب بَ نْيَ الصََّلوَ : املوسوعة الفقهية الكويتية جاء ِف 
نَ َها َوبَ نْيَ الصَّالَِة اْلَوقْ  َأ بَِقَضاِء اْلَفَواِئِت ِتيَِّة ِإَذا اتََّسَع اْلَوْقُت . َفَمْن فَاتَ ْتُه َصالٌَة أَْو َصَلَواٌت َوُهَو ِِف َوْقِت ُأْخَرى ، فَ َعَلْيِه أَْن يَ ْبدَ َوبَ ي ْ

ُمَها ، مُثَّ يَ ْقِضي اْلَفَواِئَت َعَلى ِسُع ألِ ْقُت َضيِ ًقا اَل يَ تَّ ُمَرت ََّبًة ، مُثَّ يُ َؤدِ َي الصَّالََة اْلَوْقِتيََّة ، ِإالَّ ِإَذا َكاَن اْلوَ  ْكثَ َر ِمَن احْلَاِضَرِة فَ يُ َقدِ 
 . َخرََج َوقْ تُ َها َعَلى َأنَّ اْلَماِلِكيََّة يَ ُقولُوَن ِبُوُجوِب الت َّْرتِيِب ِف َقَضاِء َيِسرِي اْلَفَواِئِت َمَع َصالٍَة َحاِضَرٍة ، َوِإنْ ، الت َّْرتِيِب 

  ًجيب قضاء الفائتة مباشرة من حني أن يتذكرها . ( أي : قوله ) فورا 
 حلديث أنس السابق  ) ... فليصلها إذا ذكرها ( ، فهذا يدل على أهنا تقضى فور الذكر .

 وقد اختلف العلماء ِف هذه املسألة :
ويستحب أن يقضي أن من فاتته الصالة لعذر يقضيها على الرتاخي  -الصحيح عند الشافعية  وهو –ذهب بعض العلماء ف

  .على الفور
 .وذهب اْلمهور إىل وجوب القضاء على الفور بكل حال إال أن يتضرر بالقضاء، فيؤخر مبا ال ُيصل له به ضرر

والفور مصدر مأخوذ من فور القدر، وذلك ما مل يتضرر ِف  ًا ،جيب قضاء الفوائت فور : أي ( حاشية الروض املربع قال ِف ) 
حقه مشقة، أو نقص ِف بدنه بضعف أو خوف أو مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب ألن بدنه، والتضرر أن يل

مل يتضرر وال يؤخرها ليصلي  ما ًا ،جالسالنصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إىل القدرة بال ضرر، واملريض يقضيها وإن كان 
 .اً قائم

من نام )  خري عنه قضاء الفرائض الفوائت ما مل يلحقه ضرر، لقوله أي جيب ِف أول اإلمكان بيث يلحقه اإلمث بالتأ وقال :
ولغريه من األحاديث املستفيضة ِف األمر بالصالة عند الذكر واألمر يقتضي الوجوب،  ا (عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكره

يصلها ِف املكان الذي مل   أن النيب وحجة من رأى التأخري.. . قول مجهور الفقهاء،فتجب املبادرة إىل فعلها على الفور وهو 
ناموا فيه، وهو ال يدل إال على التأخري اليسري الذي ال يصري صاحبه مهماًل معرًضا عن القضاء، بل يفعله لتكميل الصالة، ومن 

 . ) احلاشية ( . اختيار بقعة
ة الفجر ومل يستيقظوا إال بعد طلوع نام وأصحابه عن صال : ما اْلواب عن احلديث الذي فيه : أن النيب  فإن قال قائل
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مباشرة بل قال  ) ُتولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة ( وِف رواية : ) أمر باالرُتال وقال :  الشمس ، فلم يصلها 
 فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ( .

ن نام عن صالة ... ( نص صريح ِف الوجوب : أن هذا ليس فيه داللة على التأخري املستمر ، ألن حديث أنس : ) م واجلواب
على الفور ، وأما هذا احلديث فمحمول على التأخري اليسري الذي ال يصري صاحبه مهماًل معرضاً عن القضاء ، وخاصة أنه جاء 

 ِف احلديث بيان السبب ، هو : ) أن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان ( .
ر ( مقيد مبا إذا مل يتضرر ِف بدنه أو ِف معيشة ُيتاجها ؛ فإن تضرر بسبب ذلك : قوله ) لزمه قضاؤها على الفو : قال املرداوي
 ة .سقطت الفوري

 مىت يسقط الرتتيب ؟ 
 ِف حالة النسيان .أواًل : 

 مثال : إنسان عليه قضاء صالة الظهر والعصر واملغرب ، فبدأ بالعصر نسياناً صح القضاء .
 ا أو أخطأنا ( .لقوله تعاىل ) ربنا ال تؤاخذنا إن نسين

 .ِإنَّ اَّللََّ جَتَاَوَز َعْن أُمَّيِت اخلَْطََأ َوالنِ ْسَياَن َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيِه( رواه ابن ماجه  ) ه لقولو 
 .وهو مذهب اإلمامني أّب حنيفة وأمحد رمحه هللا  

 ثانياً : اجلهل .
 ب مث العصر مث العشاء مث الفجر جاهاًل بذلك فقضاؤه صحيح .إنسان عليه عدة صلوات فائتة ، فبدأ بالظهر مث املغر مثال : 

 ثالثاً : إذا خشي خروج وقت احلاضرة .
 .رجل ذكر أن عليه فائتة ، وقد بقي على طلوع الشمس ما ال يتسع لصالة احلاضرة ]صالة الفجر [مثال : 

 فنقول له : قدم احلاضرة وهي الفجر . مث بعد ذلك صِل الفائتة .
رمحه هللا : ألنك إذا قدمت الفائتة مل تستفد شيئاً ، بل تضررت ، ألنك إذا قدمت الفائتة صارت   حممد بن عثيمنيقال الشيخ 

 كلتا الصالتني قضاء ، وإذا بدأت باحلاضرة صارت احلاضرة أداء والثانية قضاء ، وهذا أوىل بال شك  .
 : حكم من نسي صالة مث تذكرها وهو يصلي 

 : وقت الصالة الثانية ، مث ذكرها فله ثالثة أحوال من نسي الصالة حَّت دخل
أن يتذكر الصالة الفائتة قبل أن يبدأ ِف الصالة احلاضرة ، فيجب عليه حينئٍذ أن يبدأ بالصالة الفائتة، مث ُيصلي الصالة  :أواًل 

 . احلاضرة
، فإن الصالة احلاضرة صحيحة ويصلي الصالة  أن يصلي الصالة احلاضرة ويتمها مث يتذكر أن عليه صالة فائتة مل يصلها ثانيًا :

 . الفائتة فقط . وهو معذور ِف عدم الرتتيب بالنسيان
 .(  الفائتة أن يتذكر أثناء الصالة احلاضرة أنه مل يصلِ  الصالة السابقة ) ثالثاً :

 تيب .فإنه يتم احلاضرة وتكون نفاًل، مث يصلي الفائتة ، مث يعيد بعدها احلاضرة ُمافظة على الرت 
 وهذا مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا . 

 وهو قول عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما . 
ُهَو َمَع اإِلَماِم ، فَِإَذا َسلََّم روى مالك ِف املوطأ َعْن نَاِفٍع َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َكاَن يَ ُقوُل : َمْن َنِسَي َصالًة فَ َلْم يَْذُكْرَها ِإال وَ  

 ُم فَ ْلُيَصلِ  الصَّالَة الَّيِت َنِسَي مُثَّ لُِيَصلِ  بَ ْعَدَها اأُلْخَرى . اإِلَما
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وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا : ) ومَّت ذكر الفائتة ِف أثناء الصالة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ، ولو مل يذكر الفائتة حَّت 
 .. ( يفة والشافعي وأمحد ..ماء كأّب حنفرغت احلاضرة فإن احلاضرة جتزئة عند مجهور العل

وكونه يتم الصالة اليت هو فيها على سبيل االستحباب ال الوجوب ، فإذا قطعها مث صلى الصالة الفائتة مث احلاضرة بعدها كان ) 
 ( .ذلك جائزاً 

 .ضرة مرة أخرى وذهب بعض العلماء إىل أنه يتم الصالة )احلاضرة( اليت هو فيها مث يصلي الفائتة ، وال يلزمه إعادة احلا
 .وهو مذهب الشافعي ، واختاره الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا 
 . الصالة الفائتة تقضى على صفتها 
 ألن القضاء ُيكي األداء .  
 قال ) فصلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم ( رواه مسلم . -والصحابة عن صالة الفجر  نوم النيب  –ففي حديث -أ

 صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ( فقوله ) فليصلها ( يشمل فعل الصالة وكيفيتها .) من نام عن  ولقوله -ب
 فإذا قضى صالة الليل ِف النهار جهر ِبا بالقراءة ، وإذا قضى صالة هنار ِف ليل أسر فيها بالقراءة .

 ا .نَّ ِصَفة َقَضاء اْلَفائَِتة َكِصَفِة أََدائِهَ ْوله : ) َكَما َكاَن َيْصَنع ُكل  يَ ْوم ( ِفيِه : ِإَشارَة ِإىَل أَ ق َ  قال النووي : 
 وقد سئل الشيخ ابن باز : من فاتته صالة الفجر ، فصالها بعد طلوع الشمس ، هل يسر بصالته أم جيهر ِبا ؟

بعض ، ملا نام هو أصحابه عن صالة الفجر ِف  النيب  ،صالها بعد طلوع الشمس جيهر ِبا  جيهر ، إذافأجاب رمحه هللا : 
اللياَل ِف بعض األسفار صالها بعد ارتفاع الشمس ، وجهر بالقراءة عليه الصالة والسالم ، فالسنة اْلهر بالقراءة ، القضاء 

 ز .ن " فتاوى نور على الدرب البن باُيكي األداء " انتهى م
الصالة الفائتة على صفتها ؛ ألن القضاء وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : " وقوله : ) قضاء الفوائت ( يستفاد منه أنه يقضي 

ُيكي األداء ، هذه القاعدة املعروفة ، فعلى هذا إذا قضى صالة ليل ِف النهار ، جهر فيها بالقراءة ، وإذا قضى صالة هنار ِف 
نسيها فليصلها  والدليل على ذلك ما يلي : قول الرسول عليه الصالة والسالم : ) من نام عن صالة أوة ، ليل أسر فيها بالقراء

إذا ذكرها ( ، فكما أن األمر عائد إىل ذات الصالة ، فهو عائد إىل صفة الصالة أيضًا ، ومن صفاهتا اْلهر بالقراءة إذا كانت 
 ( .الشرح املمتع )  إذا كانت الصالة هنارية ... الصالة ليلية ، واإلسرار بالقراءة
 ) وسرت العورة ( .

 عورة .  ) أي تغطية العورة ( .أي : ومن شروط الصالة سرت ال
 ر .أمجع أهل العلم على فساد صالة من صلى عرياناً وهو قادر على االستتاقال ابن عبد الرب : 

سرت العورة شرط من شروط صحة الصالة، فال تصح الصالة إال بسرتها، وقد اتفق الفقهاء على  : جاء ف املوسوعة الفقهية
 ه .واختلفوا فيما لو انكشفت بال قصد مَّت تبطل صالت اً ،صدالن صالة من كشف عورته فيها قبط

 .( )يَا َبيِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجٍد قال تعاىل : 
فاْلية تدل على وجوب سرت العورة ِف الصالة ، ألن هللا تعاىل أمر بأخذ الزينة ، وهي الثياب الساترة للعورة عند كل صالة ، 

 ضي الوجوب ، فدل ذلك على أن سرت العورة ِف الصالة شرط ال تصح إال به .واألمر يقت
وهذه اْلية وإن كانت نزلت ِف شأن الطواف بالبيت عراة كما كانت العرب تفعله ِف اْلاهلية ، لكن العربة بعموم اللفظ ال 

 خبصوص السبب .
هللِا ، ِإن ِ َرُجٌل َأِصيُد أَفَُأَصلِ ي ِف اْلَقِميِص اْلَواِحِد ؟ قاَل : نَ َعْم َواْزُرْرُه  قُ ْلُت : يَا َرُسولَ ) َسَلَمَة ْبِن اأَلْكوَِع ، قَاَل حديث  -ب
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 ( رواه أبو داود . َوَلْو ِبَشوَْكةٍ 
له بزرِه ولو بشوكة إمنا هو خشية انكشاف العورة ، ولوال  فهذا احلديث يدل على أن سرت العورة ِف الصالة شرط ، ألن أمره 

 رط ما أمره بذلك .أهنا ش
أمر علي بن أّب طالب عام حجة الوداع أن يؤذ ن ِف أهل من يوم النحر : ال ُيج بعد  حديث أّب هريرة ) أن النيب  -ج

 العام مشرك ، وال يطوف بالبيت عريان ( .
 طواف وزيادة .وجه الداللة: أن الطواف إذا ُمِنع فيه من التعري فالصالة أوىل ، إذ يشرتط فيها ما يشرتط ِف ال

 والزينة املأمور بأخذها عند الصالة قسمان : 
 وهي سرت ما زاد على العورة .  وزينة مستحبة :هي سرت العورة كما سيأت،  زينة واجبة :

 : ) إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به ( . متفق عليه وقال 
احٍ ) 

َ
ب
ُ
بٍ م
ْ
و
َ
 ( . بِث
 ، فال جيوز أن يكون ُمرماً .ب الساتر مباحاً بشرط أن يكون الثو أي : 

 واحملرم ينقسم إىل ثالثة أقسام :
 كما لو صلى بثوب حرير ] ومن املعلوم أن احلرير حرام للرجال [ فال تصح صالته .حمرم لعينه : 

 كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق ، فال تصح صالته .حمرم لكسبه : 
 .كمن صلى ِف ثوب مسبل حمرم لوصفه : 

: ) من اشرتى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام مل يقبل هللا له  وقد جاء ِف احلديث عن ابن عمر قال : قال رسول هللا 
 صالة ما دام عليه ( رواه أمحد وهو ضعيف

 وهذا القول هو الصحيح .وذهب بعض العلماء إىل صحة الصالة بالثوب احملرم مع اإلمث ، 
 تلفة .ألن جهة األمر والنهي خم

 ( 
َ
ة
َ
ر
ْ
ش
َ
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َ
 ي
َ
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، أن ال يصف البشرة ، يعين ال يكون رقيقًا يصف البشرة ، فإن كان رقيقًا يصف البشرة من هذا الشرط الثان للثوب الساتر 
 امحرار أو اسوداد وحنو ذلك ؛ فإنه ال يصح السرت به ، ألنه ال يسمى ساتراً .

يسرت لون البشرة ، فإن كان خفيفا يَِبنُي لوُن اْللد من ورائه فيعلم بياضه أو محرته مل جتز  والواجب السرت مبا:  قال ابن قدامة
 . الصالة فيه ؛ ألن السرت ال ُيصل بذلك " انتهى

قال أصحابنا : جيب السرت مبا ُيول بني الناظر ولون البشرة ، فال يكفي ثوب رقيق ُيشاَهد من ورائه سواُد البشرة  ي :وقال النوو 
 . و بياُضها " انتهىأ

إذا كان الثوب الذي على البدن يبني متاما لون اْللد فيكون واضحا ، فإن هذا ليس بساتر ، أما إذا  :  وقال الشيخ ابن عثيمني
 . كان يبني منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر " انتهى

كاسيات عاريات ( قال العلماء : يدخل ِف الكاسية ) صنفان من أهل النار مل أرمها ... نساء    وألن احلديث عن النيب 
 العارية اليت تلبس ثوباً تكتسي به لكنه عاري ِف نفس الوقت خلفته لكونه خفيفاً .

  ، فإن كان َنسًا فإنه ال تصح الصالة به ، ال لعدم السرت ، ولكن ألنه ال جيوز محل ومن الشروط : أن يكون طاهرًا
 النجاسة ِف الصالة .
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كان يصلي ذات يوم بأصحابه ، فخلع نعليه فخلع   لته أدلة اجتناب النجاسة ، ومنها حديث أّب سعيد : ) أن النيب وهذا أد
الناس نعاِلم ، فلما سلم سأِلم ملاذا خلعوا نعاِلم ، قالوا : رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا ، فقال : إن جربيل أتان فأخربن 

 اودأن فيهما قذراً ( . رواه أبو د
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 أي : أن العورة على أقسام ثالثة : مغلظة ، وخمففة ، ومتوسطة .
 إن شاء هللا .ذكر هذه األنواع وسيأت 
ةِ ) 
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 ِِف اَلصَّاَلِة ِإالَّ َوْجَهَها (هذا النوع األول : وهي العورة املغلظة ، َوِهَي: َعْورَُة اَْلَمْرأَِة َاحْلُرَِّة اَْلَبالَِغِة، َفَجِميُع بََدهِنَا َعْورٌَة 
 تنقسم إىل ثالثة أقسام : وعورة املرأة 

  شعرها .أواًل : 
 رت شعر رأسها ِف الصالة إمجاعاً .جيب على املرأة أن تس

 نقله ابن قدامة ِف املغين ، وأنه لو ظهر مجيع شعر رأسها ِف الصالة أهنا تعيد هذه الصالة ، وكذلك رقبتها . 
 ه أبو داود .روايقبل هللا صالة حائض إال خبمار ( ) ال  قال  حلديث عائشة أن النيب  -أ

ة املرأة إذا صلت مكشوفة الرأس إال خبمار ، وهذا يدل على وجوب سرت رأس املرأة ِف نفى قبول صال أن النيب وجه الداللة : 
 الصالة ، بل على اشرتاطه ، وإذا تقرر هذا احلكم ِف الرأس ففي البطن وغريه من سائر البدن أوىل .

 ي .اه الرتمذرو (  الشيطانقال : ) املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها  حلديث ابن مسعود أن رسول هللا و -ب
ام ِف الصالة وِف غريها ، إال أنه يستثن الوجه  ) املرأة عورة ( يقتضي وجوب سرت مجيع بدهنا ، وهو ع أن قوله  : وجه الداللة

 ِف الصالة فال جيب سرته باإلمجاع ، وكذلك الكفان والقدمان ال جيب سرتمها عند طائفة .
مرأة احلرة أن لخمر رأسها إذا صلت ، وعلى أهنا إذا صلت ومجيع رأسها مكشوف وأمجع أهل العلم على أن لل : قال ابن قدامة

 ة .عليها اإلعاد أن
َعاَدُة، ِعْنَد َأْكَثِر اْلُعَلَماءِ  إَذا اْنَكَشفَ  :ِف الفتاوى الكربى ابن تيمية فائدة : قال َها اإْلِ   .َشْيٌء َيِسرٌي ِمْن َشْعرَِها َوبََدهِنَا ملَْ َيُكْن َعَلي ْ

 وجهها .انياً : ث
 فقد أمجع العلماء على جواز كشفه .وأما وجه املرأة احلرة ِف الصالة ؛ 

 .وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، وممن حكى اإلمجاع على ذلك ابن عبد الرب  
 .ال نعلم فيه خالفاً بني أهل العلم  وقال ابن قدامة : 

 ثالثاً : الكفان والقدمان .
 رأة لكفيها ويديها ِف الصالة على أقوال :اختلف العلماء ِف حكم سرت امل

 ا .ال جيب سرتمه : القول األول
 واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن عثيمني .أّب حنيفة ،  وهذا مذهب 

َا َكاَن َِلُنَّ ُقمٌَّص وَُكنَّ َيْصنَ ْعَن الصََّنائَِع والقمص  َوالنِ َساُء َعَلى َعْهِد النَّيبِ  قالوا : -أ َعَلْيِهنَّ فَ ُتْبِدي اْلَمْرأَُة يََديْ َها إَذا َعَجَنْت إمنَّ
ُر اْلَيَدْيِن ِف الصَّاَلِة َواِجًبا لَبَ ي ََّنُه النَّيبُّ ، َوَطَحَنْت َوَخبَ َزْت  َا أََمَر بِاخلَِْماِر فَ َقْط َمَع اْلَقِميِص ، َكَذِلَك اْلَقَدَماِن ، َوَلْو َكاَن َست ْ َوِإمنَّ

 . ) جمموع الفتاوى ( .نَي بقمصهن َوَُخُرِِهنَّ َفُكنَّ ُيَصل ِ 
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 : ) إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ... ( . حلديث ابن عمر قال : قال رسول هللا و -ب 
أن الكفني والقدمني يسجدان مع املصلي كما يسجد الوجه ، ومن املعلوم أن املرأة ال جيب عليها أن تسرت  فأخرب النيب 

 ة فكذلك كفاها وقدماها .وجهها ِف الصال
 ن القول بوجوب تغطية املرأة كفيها وقدميها ِف الصالة فيه حرج كبري .وأل-ج

 ال جيوز للمرأة احلرة أن تكشف كفيها وقدميها . : القول الثاين
 وهذا مذهب احلنابلة .

 ) املرأة عورة ( رواه الرتمذي . حلديث ابن مسعود . قال : قال 
 دل بعمومه على أن املرأة عورة كلها ، لكن خرج منه الوجه باإلمجاع .: أنه ي وجه الداللة

 جيوز ِلا ِف الصالة أن تكشف كفيها دون قدميها .  : القول الثالث
 وهذا مذهب املالكية والشافعية ، واختاره ابن جرير ، وابن املنذر ، واملوفق ، واملرداوي ، وابن باز .

 ) املرأة عورة ( . لقوله 
إن قوله ) عورة ( يقتضي بعمومه سرت مجيع بدهنا ، ويستثن من ذلك ما دعت احلاجة إىل كشفه كالوجه والكفني ، وأما  :قالوا 

 ما عداه ] ومن ذلك القدمان [ فيبقى على العموم .
 القول األول .والراجح 

) املرأة عورة ، فإذا عن د ابن خزَية وهي يث فيه زيادة وأما احلديث األول ) املرأة عورة ( فاالستدالل به ال يصح ، ألن احلد
 ة عورة خارج الصالة عند األجانب .خرجت استشرفها الشيطان ( وهذا يدل على أن املرأ

  ( خرج بذلك األمة ، فإن عورهتا من السرة إىل الركبة ، وهذا مذهب مجاهري العلماء ، ونقل بعض العلماء احلرة وقوله )
وصالة األمة مكشوفة الرأس جائز ال نعلم أحدًا خالف ِف هذا إال احلسن ”ن قدامة : فقد قال اباإلمجاع على ذلك ، 

“ .البصري

  ( وقوله ) لخرج غري البالغة ، فهذه كلها عورة إال الرأس والكفني والقدمني ، فلها أن تصلي ِف ثوِبا دون أن تسرت البالغة
ل هللا صالة حائض إال خبمار ( .رأسها ما دام أهنا مل تبلغ ملفهوم حديث عائشة : ) ال يقب
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 ن .ىَل َعْشٍر، َوِهَي اَْلَفْرَجاَعْورَُة اِْبِن َسْبِع ِسِننَي إِ هذا القسم الثان ، وهي العورة املخففة ، وهي 
 ُدبُ رَه فقد أجزأ السرُت ، ولو كانت فخذيه بادية .أي : إذا سرت قُ ُبله و 
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وهو الرجل من عشر فما فوق ، فإن عورته من السرة هذا القسم الثالث : وهي العورة املتوسطة ، وهي عورة من عدا ما مضى ، 
  الركبة .إىل

 ال خالف بني العلماء ِف أن ما فوق سرة الرجل وما ُتت ركبتيه ليس بعورة . : أوالً 
 ال خالف بينهم ِف أن القبل والدبر عورة .ثانياً : 
 وإمنا اخلالف فيما عدا الفرجني مما ُتت السرة وفوق الركبة .ثالثاً : 

 ة إىل أن الفخذ عورة .عية ، واحلنابلمن املالكية ، واحلنفية ، والشاف فذهب أكثر العلماء :
 رواه أبو داود والرتمذي ة ( غط فخذك فإهنا من العور : ، فقال النيب مر  به وهو كاشف عن فخذه أن النيب ) جرهد األسلمي عن -أ
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يك يا معمر ، غط فخذاه مكشوفتان ، فقال : على مْعمر وفخذ -وأنا معه  - مر  النيب وعن ُممد بن جحش قال ) -ب
 اً .رواه أمحد والبخاري تعليق فإن الفخذين عورة (

 د .رواه أبو داو  ، وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت () ال تربز فخذك  قال  أن رسول هللا  وعن علي -ج
 وهذه األحاديث صححها مجع من العلماء : كابن حبان ، واحلاكم ، والذهيب ، وابن حجر ، واأللبان .

 إىل أن عورة الرجل الفرجان فقط . وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب الظاهرية .

َنا ِعْنَدَها َصالََة اْلَغَداِة ِبَغَلٍس فَ رَِكَب َنيبُّ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ ) أََنٍس  حلديث-أ َورَِكَب أَبُو طَْلَحَة َوأَنَا  اَّللَِّ  َغزَا َخْيبَ َر قَاَل َفَصلَّي ْ
 فَِإن ِ  اَّللَِّ  َواحْنََسَر اإِلزَاُر َعْن َفِخِذ َنيِب ِ  اَّللَِّ  لََتَمسُّ َفِخَذ َنيِب ِ  زُقَاِق َخْيبَ َر َوِإنَّ رُْكَبيِت  ِِف  اَّللَِّ  ى َنيِبُّ َرِديُف َأِِب طَْلَحَة فََأْجرَ 
 .. ( متفق عليه .. اَّللَِّ  أَلَرى بَ َياَض َفِخِذ َنيِب ِ 

 .    انت عورة ما كشفها رسول هللا أن الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كوجه الداللة : 
َكاِشًفا َعْن َفِخَذْيِه أَْو َساقَ ْيِه فَاْسَتْأَذَن أَبُو َبْكٍر فََأِذَن َلُه َوُهَو   بَ ْييِت  ُمْضَطِجًعا ِف  َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ )َعاِئَشَة قَاَلْت وحلديث -ب

. .. َوَسوَّى ثَِيابَهُ   فََأِذَن َلُه َوُهَو َكَذِلَك فَ َتَحدََّث مُثَّ اْسَتْأَذَن ُعْثَماُن َفَجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ  َعَلى تِْلَك احْلَاِل فَ َتَحدََّث مُثَّ اْسَتْأَذَن ُعَمرُ 
ملَْ تُ َبالِِه مُثَّ َدَخَل ُعْثَماُن َفَجَلْسَت وَ  َخرََج قَاَلْت َعاِئَشُة َدَخَل أَبُو َبْكٍر فَ َلْم تَ ْهَتشَّ لَُه وملَْ تُ َبالِِه مُثَّ َدَخَل ُعَمُر فَ َلْم تَ ْهَتشَّ لَهُ  فلما

 ( رواه مسلم . َتْسَتِحى ِمْنُه اْلَمالَِئَكةُ َأاَل َأْسَتِحى ِمْن َرُجٍل : َوَسوَّْيَت ثَِياَبَك فَ َقاَل 
 وأجاب مجهور العلماء عن هذين احلديثني مبا يلي :

 أما حديث أنس :
تعمد كشفه ، بل انكشف لضرورة اإلغارة  نكشف واحنسر بنفسه ، ال أن النيب ن احلديث ُممول على أن اإلزار اإقالوا : 

 واْلري والزحام ، وعلى هذا تدل رواية مسلم : ) فاحنسر اإلزار ( .  
 والرد على هذا :   

سر بنفسه فإن ال فرق بني الروايتني : ) حسر ، واحنسر ( ِف الداللة على احلكم ، فعلى التسليم يكون قد احن  : قال ابن حجر
، وملا أقرَّ عليه ، ولنبه عليه كما كان يفعل ،  مكشوفاً يدل على أن الفخذ ليس بعورة ، إذ لو كان كذلك ملا تركه النيب بقاءه 

 .فاستوى احلال ِف كون اإلزار احنسر بنفسه أو بفعله 
العورة  ري واحد من أصحاب أمحد وغريه ، أنوطريق اْلمع بني هذه األحاديث ، ما ذكر غقال : وهناك مجع آخر البن القيم ، 

، بني األمر بغض البصر عن الفخذين، لكوهنا عورة ، وال تناِفلظة السوأتان، واملخففة الفخذان، فاملغعورتان : خمففة، ومغلظة
 . عورة خمففةلكوهنا ، وبني كشفها 

 وأما حديث عائشة :
الفخذان ، حيث جاء ِف رواية مسلم الرتدد  وكشوف هل مها الساقان أن هذا احلديث ال حجة فيه ، مشكوك ِف املقالوا : إ-أ

 كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه ، والساق ليس بعورة إمجاعاً .  ِف كون النيب 
  أن هذه حكاية فعل ال تنتهض على معارضة األحاديث القولية الدالة على أن الفخذ عورة ، ألهنا تتضمن إعطاء حكم -ب

 ام ، فكان العمل ِبا أوىل .كلي ، وإظهار شرٍع ع
من جهة ، وحاضرة من جهة أخرى ، ومن القواعد األصولية اليت تساعد على قولية ؛ وأدلة القائلني بأنه عورة  قال األلباين : 

لى الفعل الحتمال والقول مقدم ع –الرتجيح بني األدلة واالختيار بعيدًا عن اِلوى ، قاعدتان :أن احلاضر مقدم على املبيح 
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 اخلصوصية وغريها .
 ن العورة ، بل العورة ما بينهما .( ظاهره أن السرة والركبة ليسا ممن السرة إىل الركبة )  وقوله

 واحلنابلة، والشافعية ، وهو مذهب مجهور الصحابة والتابعني ومن بعدهم ، وهو قول املالكية 
  ويدل على أهنما ليسا من العورة :

 األلبان . حديث  ) الفخذ عورة ( صححه-أ
وحديث علي ِف قصة محزة ملا شرب اخلمر ومثل شارِف مجل علي وطعنهما ... ِف احلديث أن محزة صعد النظر إىل سرة  -ب

 ، فدل على أن السرة ليست من العورة . النيب 
 حبكم فقد غافر ( : أما صا وأيضاً جاء ِف صحيح مسلم ِف قصة أّب بكر : ) قد جاء وفد رفع ثوبه وأبدى ركبتيه فقال  -ج
 وجاء ِف حديث : ) ما بني السرة إىل الركبة عورة ( . -د
 ( ظاهره يدل على أنه ال جيب سرت أحد العاتقني ، وهذا هو الصحيح خالفًا لبعض العلماء من السرة إىل الركبة )  وقوله

الذين قالوا : جيب على الرجل أن يسرت أحد العاتقني ِف الفرض .

الظهر وقد سرت ما بني السرة والركبة ومل يسرت أحد عاتقيه فصالته صحيحة ، وِف فرض الظهر لو أنه صلى  مثال : لو صلى سنة
وسرت ما بني السرة والركبة ومل يسرت أحد عاتقيه فصالته غري صحيحة .

 وهذا هو مذهب احلنابلة .
 ليس على عاتقه منه شيء ( . متفق عليه : ) ال يصلي أحدكم ِف الثوب الواحد حلديث أّب هريرة قال : قال رسول هللا 

فيجب على املصلي ِف صالة الفرض أن يسرت أحد عاتقيه ، وخصوه بالفرض دون النفل ألن صالة النفل مبناها على قالوا : 
 التخفيف .

 وذهب مجهور العلماء إىل أنه ال جيب سرت العاتق ِف الصالة .
 ن ضيقاً فاتزر به ( . متفق عليهقال : ) إن كا واستدلوا بديث جابر أن النيب 

 ومعن ذلك أن جابر سوف يصلي وعاتقاه مكشوفتان .
 وأما حديث أّب هريرة : ) ال يصلي أحدكم وليس على عاتقه ... ( فمحمول على االستحباب ، وألنه أبلغ ِف الزينة .

  ) ... يكسوا أسفل جسم اإلنسان ، أو الرداء  اإلزار الذيواملراد بالثوب ِف قوله : ) ال يصلي أحدكم ِف الثوب الواحد
الذي يكسو أعاله ، ليس املراد به القميص .

 . ال خالف بني العلماء ِف جواز كشف الرجل عاتقيه خارج الصالة

  ق [ منا اخلالف ِف الوجوب كما سب] وإال خالف بينهم ِف مشروعية سرت العاتقني ِف الصالة ، وأن ذلك هو األكمل واألفضل ِف حق املصلي

 ) وتستحب صالته يف ثوبني ( .
 األفضل أن يصلي الرجل ِف ثوبني . أي : أن

 ( متفق عليه .ِلُكلِ ُكْم ثَ ْوبَانِ  أَوَ » الث َّْوِب اْلَواِحِد فَ َقاَل  َعِن الصَّالَِة ِف  َأنَّ َساِئاًل َسَأَل َرُسوَل اَّللَِّ )َأِِب ُهَريْ َرَة . عن 
ِفيِه ، َواَل أَْعَلم ِصحَّته ،  اَلة ِف ثَ ْوب َواِحد ، َواَل ِخاَلف ِِف َهَذا ِإالَّ َما ُحِكَي َعْن اِْبن َمْسُعود ِفيِه َجَواز الصَّ :  قال النووي

 َوَأمْجَُعوا َأنَّ الصَّاَلة ِف ثَ ْوبَ نْيِ أَْفَضل .
 ) ويكفي سرت عورتهِ يف النفل ، ومع أحد عاتقيهِ يف الفرض ( .

 ي سرت العورة ) كما تقدم حدها ( وأما ِف صالة الفرض فيجب أن يسرت أحد العاتقني مع العورة .أي : ِف صالة النفل يكف
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 متفق عليه . (اَل ُيَصلِ ي َأَحدُُكْم ِِف اَلث َّْوِب اَْلَواِحِد لَْيَس َعَلى َعاتِِقِه ِمْنُه َشْيٌء  ) قال : قال  َأّب ُهَريْ َرَة حلديث 
 ابلة أهنا من املفردات . وهذا املذهب ، وذكر بعض احلن

 ... ( . كم ِف الثوبد ال يصلي أحيث السابق ) للحد-أ
 قالوا : هذا ُممول على صالة الفريضة ، ألن الفرض هو املكلف به .  

 . رواه أبو داود  صلى ِف ثوب واحد بعضه علي ( وحلديث عائشة : ) أن النيب  -ب
 .  قالوا : ظاهر هذا احلديث أنه كان ِف صالة نفل

 وقالوا : إن صالة النفل مبناها على التخفيف . -ج
 أنه جيب أن يضع املصلي على عاتقه شيئاً من اللباس فرضاً كانت الصالة أم نفاًل . :  إىل  وذهب بعض العلماء

، بطال، وابن حجر، والبخاري، وابن وهذا ذهب إليه املالكية واحلنابلة ِف رواية ، ورجح هذا القول مجع من العلماء : ابن املنذر
 وابن رجب ، وابن قدامة . 

 كم ِف الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ( .د ) ال يصلي أح للحديث السابق
وب الواحد إذا مل يكن على العاتق منه شيء هنياً مؤكداً ، واألصل ِف النهي  هنى عن الصالة ِف الث :أن النيب  وجه االستدالل

  العاتق ِف الصالة .التحرمي ، فدل على وجوب سرت
 احلديث عام ، فيشمل الفرض والنفل ، ألنه ما ثبت ِف الفرض ثبت ِف النفل إال بدليل .و قالوا :

 . إىل أنه مستحب ال واجب:  وذهب بعضهم
 وإليه ذهب مجهور العلماء : احلنفية ، وأكثر املالكية ، والشافعية .

 لي أحدكم ِف الثوب الواحد ... ( .تدلوا على االستحباب باحلديث السابق) ال يصواس
واستدلوا على عدم الوجوب : بديث جابر : ) ... وإذا كان ضيقًا فاتزر به ( فدل ذلك على أن الصالة بإزار واحد مع إعراء 

 املنكبني صحيحة . 
 واستدلوا بالقياس : وهو أن العاتقني ليسا بعورة ، فأشبها بقية البدن .

 كي على جواز الصالة مع ترك سرت العاتقني ] وهذا اإلمجاع فيه نظر [ . : باإلمجاع احمل واستدلوا
 . ويكون حديث جابر جتتمع به األدلة قول قوي ،القول بوجوب سرت أحد العاتقني ِف الصالة إن تيسر :  جحاوالر 

 ) وصالتها يف درعٍ ومخارٍ وملحفة ( .
 األفضل واألكمل .أي : ويسن للمرأة أن تصلي ِف درع وَخار وملحفة ، فهذا 

 ملا ورد عن ابن عمر قال : إذا صلت املرأة فلتصل ِف ثياِبا كلها : الدرع واخلمار وامللحفة . أخرجه ابن أّب شيبة .
 الدرع وهو القميص يغطي بدهنا وقدميها .

 ا .واخلمار يغطي رأسه
 وامللحفة : ما يلف على اْلسم كله كالعباءة واْللباب .

جز
ُ
 ) وي

ُ
 عورتِ  ئ

ُ
 ها ( .سرت

 املرأة سرت عورهتا ، فلو تلفلفْت املرأة بثوب يسرت رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدهنا ، وال خيرج منه إال الوجه أجزأ . ئأي : جيز 
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مٍ ، أو جنسٍ أعاد ( .
ّ
 ، أو صلى يف ثوب حمر

َ
ش
ُ
 عورتهِ وفح

ُ
 بعض

َ
 ) ومن انكشف

 : هذه مسائل 
 املسألة األوىل :

 وفحش ، فإنه جيب أن يعيد . –عن غري عمد  –من انكشفت بعض عورته 
 وذهب بعض العلماء إىل عدم البطالن ، إذا كان الزمن قلياًل ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني :

 خالصة هذه املسألة:فقال ِف الشرح املمتع : 
 .إذا كان االنكشاف َعْمداً بطلت الصَّالة، قليالً كان أو كثرياً، طال الزَّمُن أو َقُصرَ  أواًل:
 إذا كان غري َعْمٍد وكان يسرياً، فالصَّالة ال تبطل. ثانياً:
 إذا كان غري َعْمد، وكان فاحشاً لكن الزمن قليل، فظاهر كالم املؤلِ ف أهنا تبطل، والصَّحيح أهنا ال تبطل. ثالثاً:

ظاهر كالم املؤلِ ف أن الصَّالة تبطل، ويُ َتَصوَُّر ذلك فيما لو هبَّت ريٌح، وهو راكع وانكشف الثَّوب، ولكن ِف احلال أعاده، ف
 ( . فَات َُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتمْ  ) ومل يتعمَّد الكشف، وقد قال تعاىلوالصَّحيح: أهنا ال تبطل؛ ألنه سرته عن قُ ْرب، 

بعد سالمه، فهذا ال تصحُّ إذا انكشف عن غري َعْمد انكشافًا فاحشاً، وطاَل الزَّمن بأن مل يعلم إال ِف آخر َصالتِِه، أو  رابعاً:
 صالته؛ ألنَّه فاحش والزَّمن طويل.

م، مثاله: إنساٌن َصلَّى ِف سروال أو إزار، وبعد صالته َوَجَد أن هناك فتحة كبرية ُُتاذي السَّوأة، ولكن مل يعلم ِبا إال بعد أن َسلَّ 
، والغالب عليه ِف مثل احلال أنه مفر ِط. أما إذا انشق فنقول: صالتُه غري صحيحة ويُِعيد؛ ألن سرت العورة شرط من شروط الصَّالة

ن الثَّوب ِف أثناء الصَّالة، وهذا يقع كثرياً، وال سيَّما ِف الثِ ياب الضيِ قة، مث بسرعة أمسكه بيده فالصَّالة صحيحة؛ ألنه وإن كا
 ) الشرح املمتع ( .    فاحشاً فالزَّمن قصري، ومل يتعمَّد.

وال تبطل الصالة بكشف يسري من العورة بال قصد ...ولو كان االنكشاف اليسري ِف زمن طويل ،  ( عكشاف القنا ) قال ِف 
وكذا ال تبطل الصالة إن انكشف من العورة شيء كثري ِف زمن قصري ، فلو أطارت الريح سرتته عن عورته ، فظهر منها ما مل 

ورة ، فأعادها سريعًا بال عمل كثري مل تبطل صالته ، لقصر مدته يُ ْعَف عنه لو طال زمنه لُفْحشه ولو كان الذي انكشف كل الع
 ه .أشبه اليسري ِف الزمن الطويل ، فإن احتاج ِف أخذ سرتته لعمل كثري بطلت صالت

، ال إن كشفها ريح ًا ل الصالة: يبطلها كشف العورة عمدِف فصل ما يبط(  دليل الطالب ) ِف احلنبلي مرعي بن يوسف قالو 
 اه . احلال أوال وكان املكشوف ال يفحش ِف النظر.فسرتها ِف 

فلو انكشف منها يسري   وهو ما ال  ًا ،أو زمان اً يعفى عن يسري العورة قدر (  شرح العمدة) ِف  شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال
صالته، وسواء ِف ذلك  يفحش ِف النظر   ِف مجيع الصالة، أو كشفت الريح عورته فأعادها بسرعة، أو احنل مئزره فربطه مل تبطل

 اه . العورة املغلظة واملخففة.
 حد اليسري ما ال يفحش ِف النظر ِف عرف الناس وعادهتم إذ ليس له حد ِف اللغة وال ِف  :ابن تيمية حد اليسري : وقال

 ا .من الفرجني ما ال يفحش من غريمه الشرع، وإن كان يفحش
 : اخلالصة 

  زمن قصري ) كما لو هبت ريح فكشفت العورة فسرتها ِف احلال ( .: ِف االنكشاف الكثري ِف وقع اخلالف
 ال تبطل صالته .والراجح 

 وهذا مذهب احلنفية ، واحلنابلة .



 68 

 لقوله تعاىل ) وليس عليكم جناح فيما أخطأَت به ( .-أ
 ) إن هللا جتاوز ألميت اخلطأ والنسيان ... ( .  لقوله -ب

عورة حصل بسبب عارض خارج عن قصد املصلي ، ومن غري تقصري منه ، وما كان كذلك : أن هذا االنكشاف لل وجه الداللة
 فهو معفو عنه .

فَ َقدَُّموِن بَ نْيَ أَْيِديِهْم ، َوأَنَا اْبُن ِستٍ  ، أَْو َسْبِع ِسِننَي ، وََكاَنْت َعَليَّ بُ ْرَدٌة ، ُكْنُت ِإَذا وحلديث عمرو بن سَلمة وفيه ) ...  -ب
ْيٍء ِميًصا ، َفَما َفرِْحُت ِبشَ لََّصْت َعينِ  ، فَ َقاَلِت اْمَرأٌَة ِمَن احلَْيِ  : َأاَل تُ َغطُّوا َعنَّا اْسَت قَارِِئُكْم ، فَاْشتَ َزْوا فَ َقَطُعوا َل قَ َسَجْدُت تَ قَ 

 ص ( رواه البخاري .فَ َرِحي ِبَذِلَك اْلَقِمي
ل ِلا ، فكذلك االنكشاف لصالة غري مؤثر ِف الصالة وال مبطناء ا: أنه يدل على أن انكشاف العورة اليسري أث وجه الداللة

 الكثري ِف الزمن اليسري ، جبامع أن كالً منهما غري مقصود وال متعمد ، ومثل ذلك يشق التحرز عنه .
 : ِف االنكشاف اليسري ِف املقدار إذا طال زمنه . وقع اخلالف أيضاً 

 إذا طال زمنه . -غري املتعمد  –اف اليسري ِف املقدار أن الصالة ال تبطل باالنكش والراجح أيضاً 
فَ َقدَُّموِن بَ نْيَ أَْيِديِهْم ، َوأَنَا اْبُن ِستٍ  ، أَْو َسْبِع ِسِننَي ، وََكاَنْت َعَليَّ بُ ْرَدٌة ، ُكْنُت ِإَذا حلديث عمرو بن سَلمة وفيه ) ...  -أ

ْيٍء ِمَن احلَْيِ  : َأاَل تُ َغطُّوا َعنَّا اْسَت قَارِِئُكْم ، فَاْشتَ َزْوا فَ َقَطُعوا َل َقِميًصا ، َفَما َفرِْحُت ِبشَ  َسَجْدُت تَ َقلََّصْت َعينِ  ، فَ َقاَلِت اْمَرأَةٌ 
 ص ( رواه البخاري .فَ َرِحي ِبَذِلَك اْلَقِمي

وعهد  لى عهد النيب : أنه كان يصلي بقومه ، فإذا سجد انكشفت عورته لتقلص بردته عنها ، وقد كان هذا ع وجه الداللة
 وال عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه أو أمره باإلعادة . صحابته ، وهو مما ينتشر ، ومل ينقل عن النيب 

َياِن  َكاَن رَِجاٌل ُيَصلُّوَن َمَع النَّيبِ  وحلديث سهل بن سعد . قال )   -ب َوقَاَل لِلنِ َساِء الَ َعاِقِدي أُْزرِِهْم َعَلى أَْعَناِقِهْم َكَهْيَئِة الصِ ب ْ
 ( رواه البخاري ومسلم وزاد ) من ضيق اأُلُزر ( . تَ ْرفَ ْعَن ُرُؤوَسُكنَّ َحَّتَّ َيْسَتِوَي الر َِجاُل ُجُلوًسا

: أن النساء أِمرَن بعدم رفع رؤوسهن قبل هنوض الرجال ، لئال تنكشف عوراهتم بسبب ضيق اأُلُزر ، فدل ذلك  وجه الداللة
 ف العورة اليسري بغري اختيار املصلي مما يَعَفى عنه ، إذ مل يؤمروا باإلعادة مع احتمال االنكشاف .على أن انكشا

 ) أحكام اللباس : الغامدي ( .أن ثياب كثري من الفقراء ال لخلو ِف الغالب من خرق أو فتق يسري ، واالحرتاز عن ذلك يشق .  -ج

 املسألة الثانية :
 قوله ) 

ّ
 مٍ .... أعاد ( .أو صلى يف ثوب حمر

 احملرم ينقسم إىل ثالثة أقسام :وقد تقدم أن 
 كما لو صلى بثوب حرير ] ومن املعلوم أن احلرير حرام للرجال [ فال تصح صالته .حمرم لعينه : 

 كمن صلى بثوب مغصوب أو مسروق ، فال تصح صالته .حمرم لكسبه : 
 كمن صلى ِف ثوب مسبل .حمرم لوصفه : 
: ) من اشرتى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام مل يقبل هللا له  ديث عن ابن عمر قال : قال رسول هللا وقد جاء ِف احل

 صالة ما دام عليه ( رواه أمحد وهو ضعيف
 وهذا القول هو الصحيح .وذهب بعض العلماء إىل صحة الصالة بالثوب احملرم مع اإلمث ، 

 ألن جهة األمر والنهي خمتلفة .
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 الثالثة :املسألة 
 .. أو جنسٍ أعاد ( .) قوله 

 أي : صلى ِف ثوب َنس فإنه جيب أن يعيد .
 وهذا إذا كان يعلم َناسته ، فهذا واضح أهنا ال تصح صالته .

 الً ، أو ناسياً ، فإنه ال يعيد على القول الراجح .وأما إن كان جاه
 .ِبا مث نسيها ، فصالته صحيحة  صلى وعليه َناسة مل يكن علم ِبا ، أو عِلم : أن منوقد تقدم  

، فقد حكي عن ابن عمر وسعيد بن املسيب وطاووس وعطاء وسامل بن عبد هللا ف من الصحابة والتابعنيوهذا قول مجهور السل
 وجماهد والشعيب والنخعي والزهري واألوزاعي .

 وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم . وهو قول املالكية والقدمي للشافعي ، واختار هذا القول من احلنابلة ابن قدامة
َنَما َرُسوُل هللِا ) َأّب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ  ، قَاَل  حلديث -أ ُيَصلِ ي بَِأْصَحاِبِه ِإْذ َخَلَع نَ ْعَلْيِه فَ َوَضَعُهَما َعْن َيَسارِِه ، فَ َلمَّا رََأى َذِلَك  بَ ي ْ

َنا  َرُسوُل هللِا  اْلَقْوُم أَْلَقْوا نَِعاَِلُْم ، فَ َلمَّا َقَضى َصالَتَُه ، قَاَل: َما مَحََلُكْم َعَلى ِإْلَقاِء نَِعاِلُكْم ، قَالُوا: رَأَيْ َناَك أَْلَقْيَت نَ ْعَلْيَك فَأَْلَقي ْ
َوقَاَل : ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم ِإىَل -ًذى أَْو قَاَل : أَ  -أَتَاِن فََأْخبَ َرِن َأنَّ ِفيِهَما َقَذرًا  : ِإنَّ ِجرْبِيَل  نَِعالََنا، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا 

 ا ( رواه أبو داود .اْلَمْسِجِد فَ ْليَ ْنظُْر : فَِإْن رََأى ِف نَ ْعَلْيِه َقَذرًا أَْو أًَذى فَ ْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصلِ  ِفيِهمَ 
كان جاهاًل وجودها فدل على أن   مل يعد أول صالته اليت صالها مع وجود النجاسة ِف النعل ، ألنه : أن النيب  وجه الشاهد

 من صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهاًل فصالته صحيحة .
 مل يكن عنده إال ثوب َنس ، ومل جيد ما يغسله به ، وال ما يسرت به عورته ؟ لكن : لو 

 اختلف العلماء ِف هذه املسألة على أقوال : فهنا 
 : يصلي عرياناً وال يعيد . القول األول

 عي .وبه قال الشاف
 : يصلي به ويعيد . القول الثاين

 وهذا املشهور عند احلنابلة .
 : يصلي فيه وال يعيد . القول الثالث

 وبه قال مالك .
 ابن تيمية .واختار هذا القول ابن قدامة ، و 

ًا ، فكذلك القياس على سرت العورة جبامع أهنما شرطان ِف الصالة ، فكما أنه إذا عجز عن سرت عورته صحت صالته عريان -أ
 إذا عجز عن اجتناب النجاسة فصلى ِف ثوب َنس صحت للضرورة .

 ) غط فخذك ( . عموم قوله -ب
 أن مصلحة السرت أعظم من مصلحة اجتناب النجاسة . -ج
أن سرت العورة شرط من شروط الصالة ، وقد عجز عنه فيسقط عنه كسائر شروط الصالة عند العجز عنها ، فإذا صلى  -د

 ه فال يعيدها .صحت صالت
 واستدلوا على عدم لزوم اإلعادة :

 أن املسلم مأمور بأن يتقي هللا حسب استطاعته ، وهذا قد فعل ما ِف وسعه . -أ
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 وقالوا : إن هللا مل يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتني بدون سبب . -و
  :ومن مل جيد إال ثوباً َنساً : رمحه هللا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .ُيصلي عرياناً ل : فقي 
 .وقيل : ُيصلي فيه ويُعيد 
 .وقيل : ُيصلي فيه وال يُعيد  
 .وهذا أصح أقوال العلماء  
فإن هللا مل يأمر العبد أن ُيصلي الفرض مرتني إال إذا مل يفعل الواجب الذي يقدر عليه ِف املرة األوىل ، مثل : أن ُيصلي بال  

أمر النيب من صلى ومل يطمئن أن يُعيد الصالة ، وقال : ) ارجع فصل ؛ فإنك مل تصل ( ، طمأنينة فعليه أن يُعيد الصالة كما 
وكذلك من نسي الطهارة وصلى بال وضوء فعليه أن يُعيد كما أمر النيب من توضأ وترك ملعة ِف قدمه مل َيسها املاء أن يُعيد 

أمرتكم : )إذا  تعاىل : )فَات َُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم( ، وقال النيب الوضوء والصالة ، فأما من فعل ما أُِمَر به بسب قدرته فقد قال 
 م ( .بأمر فأتوا منه ما استطعت

 كفاية عورتهِ سرتها ، وإال فالفرجني
َ
فِهِما فالدبر ( . ، فإن مل ) ومن وجد

ْ
 يك

 أي : من وجد كفاية عورته وجب عليه سرتها ، ألن ذلك من شروط الصالة .
 وجد معه ما يكفي فإنه يسرت الفرجان .فإن مل ي

 فإن مل يكف املوجود الفرجني سرت الدبر ، ألن الُقُبل إذا ضم فخذيه سرته .
 .َعْورَِة َستَ َر اْلَفْرَجنْيِ فَِإْن ملَْ جيَِْد إالَّ َما َيْستُ ُر بَ ْعَض الْ :  قال ابن قدامة

َرمُهَا آَكُد ، َومُهَا  ِمْن اْلَعْورَِة ِبَغرْيِ ِخاَلٍف . أِلَن َُّهَما أَْفَحُش ، َوَست ْ
 فَِإْن َكاَن اَل َيْكِفي إالَّ َأَحَدمُهَا َستَ َر أَي َُّهَما َشاَء .

 :ِف أَْواَلمُهَا بِالسَّرْتِ  َواْخُتِلفَ 
بُ ُر ؛ أِلَنَُّه أَْفَحُش ، اَل ِسيََّما ِِف الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد .   َفِقيَل : الدُّ

بُ ُر َمْسُتوٌر بِاأْلَْلَيتَ نْيِ .َوِقيَل : اْلُقُبُل  َلَة ، َولَْيَس َلُه َما َيْستُ رُُه ، َوالدُّ  ) املغين ( .    أِلَنَُّه ُمْستَ ْقِبٌل بِِه اْلِقب ْ
 بكل حالٍ صلى جالسًا يوم

َ
 السرت

َ
 بالركوع والسجود ، وإن صلى قائمًا جاز ( . ئ) فإن عدِم

َرِة اأْلَْوىَل لَُه َأْن ُيَصلِ َي قَاِعًدا .أَنَّ اْلَعاِدَم لِل. .. قال ابن قدامة :  سُّت ْ
 ِي .َوُرِوَي َذِلَك َعْن اْبِن ُعَمَر َوقَاَل ِبِه َعطَاٌء ، َوِعْكرَِمُة ، َوقَ َتاَدُة ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َوَأْصَحاُب الرَّأْ 

 َويُوِمُئ بِالرُُّكوِع َوالسُُّجوِد .
 َوَهَذا َمْذَهُب َأّب َحِنيَفَة .

 .ائًِما ، بِرُُكوٍع َوُسُجوٍد قَاَل جُمَاِهٌد ، َوَماِلٌك ، َوالشَّاِفِعيُّ َواْبُن اْلُمْنِذِر ُيَصلِ ي قَ وَ 
 َرَواُه اْلُبَخارِيُّ .اً ( ِإْن ملَْ َتْسَتِطْع َفَجاِلسَصلِ  قَائًِما ، فَ  )لَِقْولِِه َعَلْيِه السَّاَلُم  -أ

 اِم ِمْن َغرْيِ َضَرٍر ، فَ َلْم جَيُْز تَ رُْكُه لَُه َكاْلَقاِدِر َعَلى السَّرْتِ .َوأِلَنَُّه ُمْسَتِطيٌع لِْلِقيَ -ب
ُل ، بِِإْسَناِدِه َعْن اْبِن ُعَمَر ، ِِف قَ ْوٍم اْنَكَسَرْت ِِبِْم َمرَاِكبُ ُهْم ، َفَخَرُجوا عُ   رَاًة ، قَاَل : ُيَصلُّوَن ُجُلوًسا ، يُوِمُئونَ َولََنا َما َرَوى اخلَْالَّ

َقْل ِخاَلفُُه ، إَيَاًء ِبُرُءوِسِهْم   .وملَْ يُ ن ْ
َر آَكُد ِمْن اْلِقَياِم ِبَدلِيِل أَْمَرْيِن : َأَحُدمُهَا ، أَنَُّه َيْسُقُط َمَع اْلُقْدرَِة ِبَاٍل ، وَ    اْلِقَياُم َيْسُقُط ِف النَّاِفَلِة .َوأِلَنَّ السَّت ْ
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َر جيَُِب ِفيَها َوِِف َغرْيَِها ، فَِإَذا ملَْ َيُكْن بُدٌّ ِمْن تَ ْرِك َأَحِدمِهَا ، فَ تَ ْرُك َأَخف ِ  َوالثَّاِن أَنَّ اْلِقَياَم خَيَْتصُّ  ِهَما أَْوىَل ِمْن تَ ْرِك الصَّاَلَة ، َوالسَّت ْ
 آَكِدمِهَا .

ُر اَل بََدَل َلُه .َوأِلَنَُّه إَذا اْسَتتَ َر أََتى بَِبَدٍل َعْن اْلِقَياِم َوالرُُّكوِع َوالسُُّجوِد ، َوال  سَّت ْ
َرِة .  َواحلَِْديُث َُمُْموٌل َعَلى َحاٍل اَل تَ َتَضمَُّن تَ ْرَك السُّت ْ

َا َُيُْصُل بَ ْعُضُه ، َفاَل يَِفي بِتَ ْرِك اْلِقَياِم . ُر اَل َُيُْصُل ُكلُُّه ، َوِإمنَّ  فَِإْن ِقيَل : فَالسَّت ْ
 اِن .قُ ْلَنا : إَذا قُ ْلَنا اْلَعْورَُة اْلَفْرجَ 

ُر .  فَ َقْد َحَصَل السَّت ْ
ُر آَكِدَها ُوُجوبًا ِف السَّرْتِ ، َوأَفْ  رُُه أَْوىَل .َوِإْن قُ ْلَنا : اْلَعْورَُة َما بَ نْيَ السُّرَِّة َوالرُّْكَبِة فَ َقْد َحَصَل َست ْ  َحِشَها ِِف النََّظِر ، َفَكاَن َست ْ

 ) املغين ( َوَسَجَد َصحَّْت َصاَلتُُه أَْيًضا ِف ظَاِهِر َكاَلِم َأمْحََد َرمِحَُه اَّللَُّ ، َوُهَو قَ ْوُل َأْصَحاِب الرَّْأِي . َوِإْن َصلَّى اْلُعْريَاُن قَائًِما ، َورََكعَ 
 
َ
 لزم
ً
 سرتة

َ
 أعرِي

ْ
 ه قبوهلا ( .) وإن

 أِلَنَُّه َقَدَر َعَلى َسرْتِ اْلَعْورَِة مبَا اَل َضَرَر ِفيِه .
  يَ ْلَزْمُه قَ ُبولُُه ؛ أِلَنَّ َعَلْيِه ِفيِه ِمنًَّة .َوِإْن ُوِهَب لَُه ملَْ 

 ) املغين ( .   ِة الَّيِت تَ ْلَحُقُه .َوَُيَْتِمُل َأْن يَ ْلَزَمُه َذِلَك ؛ أِلَنَّ اْلَعاَر ِف بَ َقاِء َعْورَتِِه َمْكُشوفًَة َأْكبَ ُر ِمْن الضََّرِر ِف اْلِمنَّ 
 يف أثناء 

ً
 قريبة

ً
 الصالة سرت وبىن وإال ابتدأ ( .) وإن وجد سرتة

 أي : إن وجد الذي يصلي عرياناً ِف أثناء الصالة سرتة :
 : أخذها وبن . فإن كانت قريبة

 مثال : جاء إليه رجل وهو يصلي عرياناً ، فقال : خذ اسرت نفسك .
 الصالة من جديد . ئ، فإنه يقطع صالته ، ويبتد وإن كانت بعيدة

 والدليل على ذلك :
لسرتة إذا كانت قريبة منه فهو واجد ِلا ، فيلزمه استعماِلا ، ويبين على ما مضى من صالته ، قياسًا على أهل قباء ملا علموا أن ا

بتحويل القبلة ِف الصالة استداروا إىل الكعبة وبنوا على ما مضى من صالهتم ، ألهنم دخلوا ِف صالهتم بوجه صحيح ، وهذا 
. وأما إذا كان العمل كثرياً فال تصح الصالة ، ألن السرتة شرط لصحة .. على ما مضى من الصالة عمل قليل فلم َينع من البناء

 الصالة ، وهو واجد ِلا فال بد من استعماِلا ، وال يصح ذلك مع العمل الكثري ، ألن العمل الكثري يبطل الصالة ألنه ينافيها .
  ِبا ، وإعادة الصالة من أوِلا .: إىل أنه تبطل صالته ويلزمه السرت وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب احلنفية .

 م إذا رأى املاء ِف أثناء الصالة فيلزمه استعماله ، وإعادة صالته من أوِلا .قالوا : قياساً على املتيم
القدرة  وقالوا : إن سرت العورة شرط لصحة الصالة وقد سقط عن العاري للعجز عنه ، فإذا وجد السرتة فقد زال العجز وحصلت

 على السرت فلزمه استعماِلا .
 والراجح األول .

وقياس من قال تبطل صالته على املتيمم ، فاْلواب عنه : بالفارق بينهما ، وذلك ألن واجد املاء ال َيكنه ُتصيل الطهارة إال 
 من غري إبطال لصالته فافرتقا .بإبط   ال صالته ، وهو منهي عن إبطال عمله ، أما من وجد السرتة قريبة منه فإنه َيكنه السرت 
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 فائدة :
 من صلى عرياناً لعدم وجود سرتة ، مث وجد سرتة بعد الفراغ من صالته ، فتصح صالته وال يعيد .

 وهذا قول مجاهري العلماء .
 ال يعيد .أن سرتة العورة شرط من شروط الصالة فسقط عند العجز عنه ، كما لو عجز عن استقبال القبلة فصلى إىل غريها ف -أ

 أن العري عذر عام ورمبا اتصل ودام ، فيكون مسقطاً لإلعادة ، إْذ لو أوجبنا اإلعادة معه حلصل احلرج واملشقة . -ب
 ( .، فال تصح بدونه ) ومنها : استقبال القبلة  

 .أي : ومن شروط الصالة استقبال القبلة ، فال تصح بدونه ، واملراد بالقبلة الكعبة 
 ن استقبال القبلة من شروط الصالة :والدليل على أ

 .( )َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َولِ  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه قوله تعاىل :  -أ
 وهذا أمر يفيد وجوب استقبال القبلة .

َنَما ا) اْبِن ُعَمَر قَاَل  وحلديث -ب َلةَ  َصالَِة الصُّْبِح ِبُقَباٍء ِإْذ َجاَءُهْم آٍت فَ َقاَل ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  لنَّاُس ِِف بَ ي ْ  ، َقْد أُْنزَِل َعَلْيِه اللَّي ْ
 ( متفق عليه . َبةِ عْ َوَقْد أُِمَر َأْن َيْستَ ْقِبَل اْلَكْعَبَة فَاْستَ ْقِبُلوَها. وََكاَنْت ُوُجوُهُهْم ِإىَل الشَّاِم فَاْسَتَداُروا ِإىَل اْلكَ 

فقوله ) أِمر ( أمر يفيد وجوب االستقبال ، وكذا أهل قباء استداروا ِف صالهتم واستقبلوا القبلة ، وهذه حركة كثرية ، فلوال أن 
 استقبال القبلة شرط لصحة الصالة ملا اغُتِفر ذلك .

 قبل القبلة فكرب ( متفق عليه .الوضوء مث استللمسيء ِف صالته : ) إذا قمت إىل الصالة فأسبغ  وقال  -ج
 وأمجع املسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصالة ، وممن نقل اإلمجاع ابن عبد الرب ، والقرطيب .

 . والقبلة هي اْلهة اليت يستقبلها املصلي ، وَسيت قبلة إلقبال الناس عليها ، أو ألن املصلي يقابلها وهي تقابله 
 ه اإلنسان ببدنه إىل بيت هللا ، كما يتجه بقلبه إىل ربه ِف السماء .احلكمة من ذلك : أن يتج 
 . وكانت القبلة أواًل إىل بيت املقدس ، مث نسخت إىل الكعبة ، وكان ُتويل القبلة ِف شعبان ِف السنة الثانية 

 ) إال لعاجز ( .
 أي : فيسقط استقبال القبلة .

 لة إذا كان عاجزاً .أي : من احلاالت اليت يسقط فيها استقبال القب
مثل أن يكون مريضًا ال يستطيع احلركة وليس عنده أحد يوجهه إىل القبلة ، فهنا يتجه حيث كان وجهه ، ومثله املأسور  

 واملصلوب إىل غري القبلة .
 .)فَات َُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم ( لقول هللا تعاىل : 

 .( ساً ِإالَّ ُوْسَعَها )ال ُيَكلِ ُف اَّللَُّ نَ فْ ولقوله تعاىل : 
 : ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( . ولقوله 

 وألن هذا شرط عجز عنه فسقط . ) ال واجب مع العجز ( . 
 ) ومتنفلٍ راكبٍ سائرٍ يف سفر ( .

 املسافر املتنفل على راحلته .أي : ومن احلاالت اليت يسقط فيها استقبال القبلة : 
 جيوز للمقيم أن يصلي إىل غري القبلة .فال املسافر : 

 فال جيوز ِف الفرض أن يصلي إىل غري القبلة .املتنفل :  
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 فال جيوز للمسافر النازل أن يتنفل إىل غري القبلة ، فال بد أن يكون مسافراً ، ويصلي نافلة على راحلته .على راحلته : 
 : والدليل على هذا فعل النيب 

 كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ، يومئ برأسه ( متفق عليه .  ل هللا عن ابن عمر ) أن رسو  -أ
 كان يصلي التطوع وهو راكب ِف غري القبلة ( رواه البخاري .  وعن جابر : ) أن النيب  -ب
 حيث توجهت به ( . متفق عليه .يصلي على راحلته  قال : ) رأيت رسول هللا  وعن عامر بن ربيعة  -ج

 ومل يكن يصنعه ِف املكتوبة ( . -خاري : ) يومئ برأسه زاد الب
 

  : جواز التنفل على الراحلة حيث توجهت به جائز بإمجاع املسلمني قال النووي.

 ِل .اَل نَ ْعَلُم ِخاَلفًا بَ نْيَ أَْهِل اْلِعْلِم ِف إبَاَحِة التََّطوُِّع َعَلى الرَّاِحَلِة ِف السََّفِر الطَّوِي وقال ابن قدامة :
ِْمِذيُّ : َهَذا ِعْنَد َعامَِّة أَْهِل اْلِعْلِم .  قَاَل الرتِ 

يَ َتَطوََّع َعَلى َدابَِّتِه َحْيُثَما تَ َوجََّهْت ، يُوِمُئ َوقَاَل اْبُن َعْبِد اْلبَ رِ  : َأمْجَُعوا َعَلى أَنَُّه َجائٌِز ِلُكلِ  َمْن َسافَ َر َسَفرًا يَ ْقُصُر ِفيِه الصَّاَلَة أَْن 
) املغين ( .    الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد ، جَيَْعُل السُُّجوَد َأْخَفَض ِمْن الرُُّكوِع .بِ 

  النافلة ، والتسبيح حقيقة ِف قول : سبحان هللا ، فإذا أطلق على  الصالة فهو  أي يصلي) كان يسبح ( قال احلافظ : قوله
. من باب إطالق اسم البعض على الكل

  احلة :كيفية الصالة على الر

 يومئ برأسه كما ِف احلديث السابق عند البخاري .
وعند الرتمذي : ) جيعل السجود أخفض من الركوع ( .

احلديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ، وال يلزمه وضع اْلبهة على  قال الشوكاين : 
 . جوده مبقدار يفرتق فيه السجود عن الركوعاالحنناء ، بل خيفض سالسرج ، وال يبذل غاية الوسع ِف 

 : احلكمة من هذا التخفيف 
 حَّت ال ينقطع املسافر عن العبادة ، وال املتعبد عن السفر .

؛ ُتصيل النوافل على العبادة وتكثريها تعظيماً جواز التطوع على الدابة ِف السفرفيما ذكر من  السر كأنقال املباركفوري : 
  ِبم .ألجورهم رمحة من هللا

 فإن قيل: هل جتوز الفريضة للرَّاكب السَّائر ِف السَّفر بدون استقبال الِقْبلة؟ 
 فاْلواب: ال؛ إال ِف احلال اليت يتعذَّر فيها استقبال الِقْبلة.

 فإن قيل: إذا كان املسافُر نازالً ِف مكان، فهل جيوز أن يتنفَّل إىل غري القبلة؟
 يُقتصر فيه على الصُّورة اليت وقع فيها التَّخصيص فقط.فاْلواب: ال؛ ألنَّ لخصيص العام 

 فإن قيل: إذا كان اإلنساُن ِف بلده، لكن البلد متباعد األحياء؛ فهل له أن يتنفَّل ِف هذه احلال إىل جهة سريه؟
 ) الشرح املمتع ( .   فاْلواب: ليس له ذلك؛ ألنه غري مسافر.

 ) ويلزمه افتتاح الصالة إليها ( .
 لزم الراكب افتتاح الصالة إىل الكعبة .أي : ي

 وهذا مذهب احلنابلة .
َلِة ، َفَكب ََّر ، مُثَّ َصلَّى َحْيُث َكاَن   ) قال أََنٍس  حلديث  رواه أبو داود  (َوْجَه رَِكابِِه َكاَن ِإَذا َسافَ َر فََأرَاَد َأْن يَ َتَطوََّع ِاْستَ ْقَبَل بَِناقَِتِه اَْلِقب ْ
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 إىل أنه ال جيب ذلك . وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب مجاهري العلماء . 

 ملا فيه من املشقة .-أ
 على الراحلة ليس فيها االستقبال . وألن األحاديث ِف الصحيحني اليت وصفت صالة النيب -ب
 وألنه جزء من الصالة أشبه سائرها . -ج

 قالوا : حديث أنس فعل ، والفعل يدل على االستحباب .
 س على االستحباب كما قال ابن قدامة ِف املغين .فيحمل حديث أن

ْن َمَشقٍَّة ، َفَسَقَط ، اَل يَ ْلَزُمُه ؛ أِلَنَُّه ُجْزٌء ِمْن َأْجزَاِء الصَّاَلِة ، َأْشَبَه َسائَِر َأْجزَائَِها ، َوأِلَنَّ َذِلَك اَل خَيُْلو مِ  ..: . قال ابن قدامة
 ْيِه َوَسلََّم ُُيَْمُل َعَلى اْلَفِضيَلِة َوالنَّْدبِ َوَخبَ ُر النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعلَ 

على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي  وِف احلديث نظر ، وسائر من وصف صالته  بعد ذكره حلديث أنس :قال ابن القيم و 
هللا بن عمر ، وجابر بن عليها قبل أي جهة توجهت به ، ومل يستثنوا من ذلك تكبرية اإلحرام ، وال غريها كعامر بن ربيعة ، وعبد 

 عبد هللا ، وحديثهم أصح من حديث أنس هذا .
َلِة ، َفَكب ََّر َكاَن فحديث أنس ) ... ( خمالف لألحاديث الصحيحة الواردة ِف ِإَذا َسافَ َر فََأرَاَد َأْن يَ َتَطوََّع ِاْستَ ْقَبَل بَِناقَِتِه اَْلِقب ْ

 تكبرية اإلحرام وأهنا إىل القبلة ، كما قال ابن القيم .الصحيحني ، فإن هذه األحاديث ليس فيه استثناء 
ب 
ُ
 من قر

ُ
ض
ْ
ها ( .) وفر

ُ
 جهت

َ
د
ُ
  من القبلة إصابة عينِها ، ومن بع

 أي : من كان قريباً مشاهداً للكعبة ففرضة إصابة عينها ، وأما البعيد فإىل جهتها .
 ينقسم إىل قسمني : رض املصليفف

 الكعبة ، ففرضه أن يتجه إىل عني الكعبة . : أن َيكنه مشاهدة القسم األول
 .وهذا باالتفاق 

 اَل نَ ْعَلُم ِفيِه ِخاَلفًا .، مُثَّ إْن َكاَن ُمَعايًِنا لِْلَكْعَبِة ، فَ َفْرُضُه الصَّاَلُة إىَل َعْيِنَها ...  قال ابن قدامة :
 . تجه إىل جهة الكعبة فالواجب عليه أن يال َيكنه مشاهدة الكعبة كالبعيد ، : من  القسم الثاين

 وهذا مذهب مجاهري العلماء . 
ِْمذِ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  حلديث أّب ُهَريْ رََة  -أ َلٌة ( َرَواُه اَلرتِ   ي .) َما بَ نْيَ اَْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب ِقب ْ

  .من تعذرت عليه العني واحلديث دليل على أن الواجب استقبال اْلهة ، ال العني ِف حق:  قال الصنعاين
عن مسامتة ] أي : ُماذاة [  اً يسري  اً يصلي منحرف اً ف أن األمر واسع ، فلو رأينا شخصوِبذا نعر : وقال الشيخ ابن عثيمني 

 ة .القبلة ، فإن ذلك ال يضر ، ألنه متجه إىل اْله
 لي القبلة .أن الصف الطويل صالهتم صحيحة باإلمجاع ، مع أنه جيزم بأنه ليس كلهم مستقب-ب
 أن إلزام الناس استقبال عني الكعبة ِف األماكن البعيدة متعذر ومتعسر .-ج
 . االحنراف اليسري عن القبلة ال يضر ما دام ِف اْلهة 

 علي
ْ
 يف احلضر ، سأل واستدل مبحاريب املسلمني ( .ه القبلة ) وإن خفيت

 ه أمران :أي : من خفيت عليه القبلة عند إرادة الصالة فاملشروع ِف حق
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 أن يسأل عن جهة القبلة ، فإن أخرَب جبهتها من ِقبل رجل أو امرأة عمل مبا أخرب به . األول :
 الثان : أن يستدل عليها مبا ِف املساجد من ُماريب املسلمني .

 : من يقبل خربه ِف شأن القبلة 
 ة .َأَكاَن َرُجالً أَِم اْمَرأَ  ، بَالًِغا، َعْدالً، َسَواءٌ ُمْسِلًما، َعاِقالً  يشرتط فيمن يقبل خربه ِف ُتديد اجتاه القبلة أن يكون:

 . ، وهذه ال يقبل فيها خرب الكافرال يُقَبُل خرب الكافر ِف اجتاه القبلة، ألن هذا من األمور الدينيةف
َلِة ِباَل ِخاَلٍف... َواَل يُ ْقَبُل َخبَ ُر اْلَكاِفِر ِف الْ :  النووي قال اإلمام  ِقب ْ
َلِة، َوالَ َخبَ ُر اْلَمْجُنوِن َوالصَّيِبِ  الَِّذي ملَْ َُيَيِ ْز.. اه . املوسوعة الفقهية:وجاء ف   َوالَ يُ ْقَبل َخبَ ُر اْلَكاِفِر ِف َشْأِن اْلِقب ْ

 . دته أيضا ِف ُتديد اجتاه القبلةمل تقبل شهااً سقوإذا كان فا
َواْختَ َلُفوا ِف الصَّيبِ  اْلُمَميِ ِز َواْلَفاِسِق، َفَذَهَب اْلُْْمُهوُر ِإىَل َعَدِم قَ ُبول  لة:عن شهادة الفاسق ِف اجتاه القب جاء ف املوسوعة الفقهية

 َمِة ِإلَْيِه.. اه .َخرَبمِِهَا، أِلنَّ رَِوايَ تَ ُهَما َوَشَهاَدتَ ُهَما الَ تُ ْقَبل... أَمَّا اْلَفاِسُق فَِلِقلَِّة ِديِنِه، َوَتَطرُِّق الت ُّهْ 
 . خطأ فعليه اإلعادة () فإن أ 

 أي : ِف احلضر .
 غري القبلة ، فإن عليه اإلعادة . ، فبان أنه صلى إىلأي : فإن اجتهد ِف احلضر 

 ألن احلضر ليس مبحل اجتهاد ، لقدرة من فيه على االستدالل باحملاريب وحنوها . -أ
 ولوجود من خيربه عن يقني غالباً . -ب

 طهما بعدم االستخبار ، أو االستدالل باحملاريب مع القدرة عليه .وإمنا وجب اإلعادة عليهما لتفري
َعاَدُة ، َسَواٌء إَذا َصلَّى ِبَدلِيٍل أَْو َغرْيِِه ؛ أِلَنَّ احلََْضَر لَْيَس مبََحلِ  ااِلْجِتَهاِد ، : ... قال ابن قدامة أِلَنَّ َمْن ِفيِه يَ ْقِدُر َعَلى . فَ َعَلْيِه اإْلِ

 َلى النَّصِ  ِف َسائِِر اأْلَْحَكاِم .اْلِقَبِل اْلَمْنُصوبَِة ، َوجيَُِد َمْن خُيْربُُه َعْن يَِقنٍي َغالًِبا ، َفاَل َيُكوُن لَُه ااِلْجِتَهاُد ، َكاْلَقاِدِر عَ اْلَمَحارِيِب وَ 
يط، وإن كان مسافراً، مل وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ، وكان ِف احلضر، أعاد، ألن ذلك ال يكون إال لتفر  :وقال ف الكاف

 .انتهى .يعده، ألنه أتى مبا أمر من غري تفريط فلم تلزمه إعادة
وعليه األصحاب، وعنه ال  اً  احلضر فأخطأ عليه اإلعادة مطلقالصحيح من املذهب أن البصري إذا صلى ِف : وقال ف اإلنصاف
  .اءجتهاد، احتج أمحد بقضية أهل قبيعيد إذا كان عن ا

 ن مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا أن احلضر ليس موضعاً لالجتهاد فاملشهور م. 
 ألن بإمكانه أن يعرف القبلة عن يقني وأن يسأل أهل البلد وينظر للمحاريب ... إىل آخره .

 .ن احلضر موضع لالجتهاد : إ وقال بعض العلماء
 إذا كان من جمتهد يعرف أدلة القبلة وكيف يستدل ِبا .

 واملذهب أحوط .
 يف السفر اجتهد وصلى وال إعادة عليه ( .) 

ْ
 وإن خفيت

 أي : إن خفيت القبلة على املسافر ، فاملشروع ِف حقه أن جيتهد ، فإن تبني له أنه أخطأ القبلة فال إعادة عليه .
 وهذا قول مجاهري العلماء .

إىَل ِجَهٍة ، مُثَّ بَاَن َلُه أَنَُّه َصلَّى إىَل َغرْيِ ِجَهِة اْلَكْعَبِة يَِقيًنا ، ملَْ يَ ْلَزْمُه  َومُجَْلُتُه َأنَّ اْلُمْجَتِهَد إَذا َصلَّى بِااِلْجِتَهادِ :  قال ابن قدامة
َعاَدُة   َكَذِلَك اْلُمَقلِ ُد الَِّذي َصلَّى بِتَ ْقِليِدِه .، َ  اإْلِ
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 ِه .َوالشَّاِفِعيُّ ِف َأَحِد قَ ْولَيْ ، َوِِبََذا قَاَل َماِلٌك ، َوأَبُو َحِنيَفَة 
 ألنه قد أدى الواجب عليه من االجتهاد.-أ
 ألنه داخل ِف عموم قول هللا تعاىل ) َوَّلِلَِّ اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه هللا ( .و  -أ

 ألنه أتى مبا أمر به وهو ِف الصالة إىل جهة ُتريه ، فخرج من عهدته كاملصيب .و -ب
 القبلة شرط لصحة الصالة ِف حال القدرة ، فيسقط عند العجز عنه كسائر شروطها .أن استقبال -ج

 وقد ورد ِف ذلك حديث :
َنا . فَ َلمَّا طََلَعتِ  قَاَل : ) ُكنَّا َمَع اَلنَّيبِ   َعاِمِر ْبِن رَبِيَعَة  عن َلُة ، َفَصلَّي ْ َنا اَْلِقب ْ َلٍة َمْظَلَمٍة ، فََأْشَكَلْت َعَلي ْ اَلشَّْمُس ِإَذا  ِف لَي ْ

َلِة ، فَ نَ زََلْت : )فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه َاَّللَِّ  ( َأْخَرَجُه اَلرت ِْ  َنا ِإىَل َغرْيِ اَْلِقب ْ  ِمِذيُّ َوَضعََّفُه .  حَنُْن َصلَّي ْ
 ا .ِب االستداللف أدلة القبلة وكيف جملتهد هو من يعر ا 
 . من ظهر خطؤه وهو ِف الصالة 

 من احلنفية ، واحلنابلة ، وقول للشافعية إىل أنه يستدير ويبين على ما مضى ِف صالته . هور أهل العلمذهب مج
 ، يقطع صالته ويعيدها الجتاه القبلة . وقال املالكية ، والشافعية

 هو رأي مجهور أهل العلم القائل باالستدارة ْلهة القبلة مع إمتام الصالة .والراجح 
 ل صالته قد أدى ما عليه واجتهد قدر وسعه فال تثريب عليه فيه فلما ظهر له الصواب أتى مبا عليه .وذلك ألنه ِف أو  -أ

َنَما النَّاُس ِِف ) قَاَل  اْبِن ُعَمر وحلديث -ب لَ  َصالَِة الصُّْبِح ِبُقَباٍء ِإْذ َجاَءُهْم آٍت فَ َقاَل ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  بَ ي ْ  ، ةَ َقْد أُْنزَِل َعَلْيِه اللَّي ْ
 ( متفق عليه . ْعَبةِ َوَقْد أُِمَر َأْن َيْستَ ْقِبَل اْلَكْعَبَة فَاْستَ ْقِبُلوَها. وََكاَنْت ُوُجوُهُهْم ِإىَل الشَّاِم فَاْسَتَداُروا ِإىَل اْلكَ 

 باإلعادة.  : مل يأمرهم النيب  وجه الداللة
ُهَما ، وحلديث  -ج َعَة َعَشَر  َكاَن َرُسوُل هللِا )قَاَل اْلبَ رَاء ْبن َعاِزٍب ، َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ َصلَّى حَنَْو بَ ْيِت اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر ، أَْو َسب ْ

...  َو اْلَكْعَبِة فَ تَ َوجََّه حنَْ  (َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب َوْجِهَك ِِف السََّماءِ )ُيُِبُّ َأْن يُ َوجََّه ِإىَل اْلَكْعَبِة فَأَنْ َزَل اَّللَُّ :  َشْهرًا ، وََكاَن َرُسوُل هللِا 
َقاَل ُهَو َيْشَهُد َرُجٌل مُثَّ َخرََج بَ ْعَد َما َصلَّى َفَمرَّ َعَلى قَ ْوٍم ِمَن األَْنَصاِر ِِف َصالَِة اْلَعْصِر حَنَْو بَ ْيِت اْلَمْقِدِس ف َ   َفَصلَّى َمَع النَّيِبِ  

 ( متفق عليه .َو اْلَكْعَبِة فَ َتَحرََّف اْلَقْوُم َحَّتَّ تَ َوجَُّهوا حَنَْو اْلَكْعَبةِ َوأَنَُّه تَ َوجََّه حنَْ   أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل هللِا 
 ( .مع قدرته أعاد ) وإن صلى بغري اجتهادٍ وال تقليد  
 مث بعد ذلك ترك النظر ِف أدلة، بأن يعرف أدلة القبلة وكيف يستدل ِبا ، إن كان من أهل االجتهاد ( صلى بال اجتهاد إن  ) 

 القبلة ... إىل آخره وصلى ، فيقول املؤلف رمحه هللا : بأنه يعيد .
 ، فإنه يعيد .إنسان ال يعرف أدلة القبلة جاهل لكن هناك جمتهد يعرف أدلة القبلة ومع ذلك مل يقلده وصلى  ) وال تقليد ( 

 ( .تقليد إن مل يكن من أهله مادام أنه وجد جمتهداً أو ال، االجتهاد إن كان من أهله  الواجب )  ألنه مفرط ، فلم يأِت مبا جيب عليه .

 . التقليد عند الفقهاء : قبول قول غريه من غري حجة 
  ( ظاهره ولو أصاب القبلة ، فإنه جيب أن يعيد . أعادوقوله ) 

 وقيل : إن أصاب القبلة فإنه ال يعيد .
 فاخلالص   ة :

 : فال خيلو من حالنيإن صلى بغري اجتهاد وال تقليد ، 
 القبلة . ي: أن خيط احلال األوىل
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 فهنا يعيد ألنه مفرط .
 القبلة : إن يصيب احلال الثانية :

 : يعيد ، ألنه مفرط . فقيل
 .: ال يعيد  وقيل

 الصحيح . وهذا هو 
 بأدلةِ القبلة لكل ص

ُ
 العارف

ُ
 الة ( .) وجيتهد

الظُّهر؛ وتبنيَّ له أن الِقْبلة أمامه؛ ووضع العالمة على الِقْبلة؛  إذا اجتهد مثاًل لصالةأي : يلزم اجملتهد أن جيتهد لكل صالة ، ف
وَصلَّى فصالته صحيحة، فإذا جاء العصر فال يعتمد على االجتهاد األوَّل، وجيب أن يعيد االجتهاد مرَّة ثانية، وينظر إىل األدلَّة 

 .مرَّة ثانية، فلكلِ  صالة اجتهاد؛ الحتمال اخلطأ ِف االجتهاد األوَّل
 مامل يطرأ عليه ما يوجب تغري االجتهاد .أن جيتهد لكل صالة أنه ال جيب عليه  : إىل وذهب بعض العلماء
 ورجحه ابن عثيمني .

 ) ومنها : النية ( .
 أي : ومن شروط الصالة النية .

َعِقُد إالَّ ِِبَا ِة ، َوَأنَّ الصَّاَل َواَل نَ ْعَلُم ِخاَلفًا بَ نْيَ اأْلُمَِّة ِف ُوُجوِب النِ يَِّة لِلصَّاَل :  قال ابن قدامة  .َة اَل تَ ن ْ
يَن  )َواأْلَْصُل ِفيِه قَ ْوُل اَّللَِّ تَ َعاىَل    ( .َوَما أُِمُروا إالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي لَُه الدِ 

ْخاَلُص َعَمُل اْلَقْلِب ، َوُهَو النِ يَُّة ، َوِإرَاَدُة ا  .َن َغرْيِِه َّللَِّ َوْحَدُه ُدو َواإْلِ
َا اأْلَْعَماُل بِالنِ يَّاِت ، َوِلُكلِ  اْمرٍِئ َما نَ َوى )  َوقَ ْوُل النَّيبِ    ( .إمنَّ

 َوَمْعَن النِ يَِّة اْلَقْصُد ، َوَُمَلَُّها اْلَقْلُب .
 إال بالنية . ئقال ابن املنذر : وأمجعوا على أن الصالة ال جتز 

 لُعلماء تقُع مبعنيني :والنيُة ِف كالم ا:  قال ابن رجب
مبعن متييز العباداِت بعضها عن بعٍض ، كتمييِز صالة الظُّهر ِمْن صالِة العصر مثاًل ، ومتييِز صيام رمضان من صيام  أحدمها :

، وهذه النيُة هي اليت  غريِه ، أو متييز العباداِت ِمَن العادات ، كتمييز الُغسِل من اْلََنابِة ِمْن غسل التَّربُّد والتَّنظُّف ، وحنو ذلك
 م .ثرياً ِف كالِم الُفقهاء ِف كتبهُتوَجُد ك

، وهذه الني ة هي اليت يتكلَُّم  : مبعن متييِز املقصوِد بالعمل ، وهل هو هلل وحده ال شريَك له ، أم غريه ، أم هللا وغريُهواملعىن الثاين 
 ، وهي اليت ُتوَجُد كثرياً ِف كالم السََّلِف املتقد مني .كالمهم على اإلخالص وتوابعه  فيها العارُفوَن ِف كتبهم ِف

 صالةٍ معينةٍ ( . 
َ
) فيجب أن ينوي عني

 أن ينوي املصلي عني صالة معينة كالظهر أو العصر ، أو الوتر أو راتبة الفجر . أي : فيجب

 ) وينوي مع التحرمية ( .
 هذا ُمل النية .

 رام .أي : جيعل النية مقارن  ة لتكبرية اإلح
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 ) وله تقدميها عليها بزمن يسري يف الوقت ( .
 أي : له أن يقد م النية قبل التحرَية بزمن يسري ِف الوقت .

  ) فلو طال الفصل ال تصح .قوله ) بزمن يسري 
 وقيل : بل يصح ما مل ينِو فسخها .

ها أثناء الصالة أو تردد بطلت ( .
َ
 قطع

ْ
 ) وإن

بطل النية قطعها .ذكر هنا ما يبطل النية ، فمما ي

 صالة بطلت .إذا قطع النية ِف أثناء الف
 ، فقطع النية ، فإن الصالة تبطل .مثال : كرجل قام يتنفل ، مث ذكر أن له شغالً  
 ) إمنا األعمال بالنيات ( وهذا قد نوى القطع فانقطعت . لقوله  

َها ، َوأِلَنَّ النِ يََّة َشْرٌط ِِف َولََنا ، أَنَُّه َقَطَع ُحْكَم النِ يَِّة ق َ  قال ابن قدامة : ْبَل إمْتَاِم َصاَلتِِه ، فَ َفَسَدْت ، َكَما َلْو َسلََّم يَ ْنِوي اخْلُُروَج ِمن ْ
يِع الصَّاَلِة ، َوَقْد َقَطَعَها مبَا َحَدَث ، فَ َفَسَدْت ِلَذَهاِب َشْرِطَها  مجَِ

  ( أو ترددقوله . ) 
 طع .أي : ومما يبطل النية الرتدد ِف الق

 .كأن يسمع قارعاً يقرع الباب فرتدد بني قطع الصالة واالستمرار فيها 
 ا .    ) املغين ( .ْشَبَه َما َلْو نَ َوى َقْطَعهَ أِلَنَّ اْسِتَداَمَة النِ يَِّة َشْرٌط َمَع الت ََّردُِّد اَل َيُكوُن ُمْسَتِدَيًا َِلَا ، فَأَ 

 دد .إىل أهنا ال تبطل بالرت وذهب بعض العلماء : 
 أِلَنَُّه َدَخَل ِفيَها بِِنيٍَّة ُمتَ يَ قََّنٍة ، َفاَل تَ ُزوُل بِالشَّكِ  َوالت ََّردُِّد ، َكَسائِِر اْلِعَباَداِت .

 وذلك ألن األصل بقاء النية . 
حَّت مهمت بأمر سوء قيل: وما مهمت به ؟ قال : مهمت أن أجلس  أنه قال كنت مع النيب قال )  ديث ابن مسعود وحل

 ( . وأن أدعه
: قال بعض أهل العلم : ال تبطل الصالة بالرتدد ؛ ألن األصل بقاء النية ، والرتدد ال يبطلها ، وهذا  قال الشيخ ابن عثيمني

  . القول هو الصحيح ، فما دام أنه مل يعزم على القطع فهو ِف الصالة " انتهى
 يف وقتع املتسع جاز ( .

ً
ه نفال

َ
 فرض

ٌ
 منفرد

َ
 ) وإن قلب

 : دخل رجل ِف صالة الظهر منفرد ، وِف أثناء الصالة قلب الفرض إىل نفل . ثالم
أن يكون الوقت متسعًا للصالة ، فإن كان ضيقًا بيث مل يبق منه إال مقدار أربع ركعات ، فإن هذا هذا العمل جائز بشرط :

 يصح أن يشغله بغريها .االنتقال ال يصح ، ألن الوقت الباقي تعني للفريضة ، وإذا تعني للفريضة مل 
 ؟لكن هذا العمل مستحب أو مكروه 

 . لكونه أبطل عمله،  يكره لغري غرض صحيح هذا العمل
مستحب ِف بعض األمور ، وذلك فيما إذا شرع ِف الفريضة منفردًا ، مث حضرت مجاعة ، ففي هو وقال الشيخ ابن عثيمني : 

 ماعة .هذه احلال يستحب له أن يقطعها ألجل أن ُيص ل اْل
 اخلالصة :
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 يشرتط لكي يقلب فرضه نفالً شروط :
 : أن يقلبه إىل نفل مطلق . الشرط األول
 : أن يتسع الوقت لفعل الفريضة . الشرط الثاين

 ك .ماعة وكاإلئتمام باإلمام وحنو ذل: أن ال يؤدي ذلك إىل ترك واجب كاْل الشرط الثالث
 ) وإن انتقل بنيتهِ من فرض إىل فرض بطال ( .

مثال : إنسان شرع يصلي العصر ، مث ذكر أنه صلى الظهر على غري وضوء ، فنوى أهنا الظهر ؛ فال تصح صالة الظهر وال 
 العصر ، فالعصر بطلت ألنه قطع النية ، والظهر مل تنعقد ألنه مل يبدأ ِبا من أوِلا .

ا إىَل َفرِيَضٍة ُأْخَرى ، َبطََلْت اأْلُوىَل ، أِلَنَُّه َقَطَع نِيَّتَ َها ، وملَْ َتِصحَّ الثَّانَِيُة ؛ أِلَنَُّه َوِإَذا َأْحَرَم ِبَفرِيَضٍة ، مُثَّ نَ َوى نَ ْقَلهَ  قال ابن قدامة :
 ملَْ يَ ْنوَِها ِمْن أَوَِِّلَا .

 . فاالنتقال من معني إىل معني ال يصح 
 كما لو انتقل من سنة العشاء إىل الوتر فال يصح .

 الثان . يبطل األول ، ومل ينعقد
إنسان أحرم بصالة الظهر مث تذكر أنه مل يصلي السنة الراتبة مث فمثال آخر : انتقل من صالة الظهر إىل السنة الراتبة القبلية ، 

 انتقل ، نقول بطلت الفريضة ومل تنعقد الثانية .
  نفل معني أو فرض معني إىل نفل مطلق ، صح . إن انتقل 

  ر، مث بدا له أن جيعلها سنة مطلقة، فهذا يصح.رجل دخل يصلي بنية الفجكما لو 
 . فإن  انتقل من مطلق إىل معني : ال يصح 

رجل قام يصلي ركعتني تطوعاً هلل تعاىل، مث ذكر أنه مل يصل الفجر، فنواها عن صالة الفجر، فال يصح ألنه انتقل من مطلق إىل 
 معني، واملعني ال بد أن ينويه من أوله.

  فأجاب هل جيوز تغيري النية من معنيَّ إىل معنيَّ ؟: - أيضاً  –سئل الشيخ : 
 . ال جيوز تغيري النية من معنيَّ إىل معنيَّ ، أو من مطلق إىل معنيَّ ، وإمنا جيوز تغيري النية من معنيَّ إىل مطلق "

الة تبطل صالة الظهر ؛ ألنه ُتول مثال األول : من معنيَّ إىل معنيَّ ، تغري النية من صالة الظهر إىل صالة العصر ، ففي هذه احل
 . عنها ، وال تنعقد صالة العصر ؛ ألنه مل ينوها من أوِلا وحينئذ يلزمه قضاء الصالتني

ومثال الثان : من مطلق إىل معنيَّ : أن يشرع ِف صالة نفل مطلق مث ُيول النية إىل نفل معني فيحوِلا إىل الراتبة ، يعن أن رجالً 
 . فال جتزئه عن الراتبة ، ألنه مل ينوها من أوِلا -مثالً  -مطلقة ، مث أراد أن ُيوِلا إىل راتبة الظهر  دخل ِف الصالة بنية

ومثال الثالث : من معنيَّ إىل مطلق أن ينوي راتبة املغرب مث بدا له أن جيعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح ال تبطل به الصالة ؛ 
ة مطلق الصالة ، فإذا ألغى التعيني بقي مطلق الصالة لكن ال جيزئه ذلك عن الراتبة ألنه وذلك ألن نية الصالة املعينة متضمنة لني

 . ُتول عنها " انتهى
 رج ما لو انتقل من فرض إىل فرض بتحرَية، والتَّحرَية بالقول، ففي املثال الذي ذكرنا ذكر أنه َصلَّى الظُّهر وقوله ) بنيتِه ( خ

 للظُّهر؟ نقول: بطلت صالُة العصر؛ ألنه قطعها وصحَّت الظُّهر؛ ألنه ابتدأها من أوَِّلا، على َحَدث فانتقل من العصر وكربَّ 
 ) الشرح املمتع ( .   ، أي: ال بتحرَية.«بنيَّة»وِلذا قيَّده املؤلِ ف بقوله: 
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 اإلمامةِ واالئتمام ( .
ُ
 نية
ُ
 ) وجيب

 املأموم أن ينوي أنه مأموم يقتدي باإلمام وجيب على،  جيب على اإلمام أن ينوي أنه إمام يقتدى بهأي : 
  اً .فإن مل ينو مل يكن مأموم، أنه ال يكون مأموم إال بنيته  فال إشكال املأموم أما 
  : ة .ة اْلماعة أن ينوي اإلمام اإلماملصحة اإلمامة وصحة صال شرتطفاملذهب يرون أنه يوأما اإلمام 
 ت ( .إمنا األعمال بالنيا ) لقوله  -أ

وأحكام ،  ومنها وجوب املتابعة،  سقوط السهو عن املأموم:  يرتتب على صالة اْلماعة أحكام كثرية منهاقالوا : إنه و  -ب
 وال يتميز اإلمام عن املأموم إال بنية،  أخرى كثرية

 إىل أنه ال يشرتط أن ينوي اإلمامة . وذهب بعض العلماء :
 وهذا مذهب الشافعي .

َلِتَها ، َفَصلَّى  ِعْنَدَها ِف   وََكاَن النَّيبُّ   َمْيُمونََة بِْنِت احْلَاِرِث َزْوِج النَّيب ِ  بَ ْيِت َخاَليِت  ِبتُّ ِف ) قَاَل اْبن َعبَّاٍس  حلديث  -أ لَي ْ
أَْو َكِلَمًة ُتْشِبُهَها ، مُثَّ قَاَم « . نَاَم اْلُغَليِ ُم » مُثَّ قَاَل  اْلِعَشاَء ، مُثَّ َجاَء ِإىَل َمْنزِلِِه ، َفَصلَّى أَْربََع رََكَعاٍت ، مُثَّ نَاَم ، مُثَّ قَاَم ،  النَّيبُّ 

مُثَّ  -أَْو َخِطيَطُه  -َعْن ََيِيِنِه ، َفَصلَّى ََخَْس رََكَعاٍت مُثَّ َصلَّى رَْكَعتَ نْيِ ، مُثَّ نَاَم َحَّتَّ َسَِْعُت َغِطيَطُه  فَ ُقْمُت َعْن َيَسارِِه ، َفَجَعَليِن 
 ة ( متفق عليه .ِإىَل الصَّالَ  َخرَجَ 

ومل ينكر عليه ، بعدما أحرم الرسول ،  كان يصلي ، مث قام معه ابن عباس فاقتدى برسول هللا   : أن النيب  وجه الداللة
 فدل على أن نية اإلمامة ليست شرطاً .

فكثر الناس مث اجتمعوا من الليلة صلى ِف املسجد فصلى بصالته ناس مث صلى من القابلة  وحلديث عائشة ) أن النيب  -ب
فلما أصبح قال : قد رأيت الذي صنعتم فلم َينعين من اخلروج إليكم إال إن خشيت أن تفرض   الثالثة فلم خيرج إليهم النيب 
 . رواه أبو داودعليكم وذلك ِف رمضان ( 

، فدل على أن نية اإلمامة  ، ومل ينكر عليهم كان يصلي منفردًا ، فلما رآه الصحابة اقتدوا به   : أن النيب  وجه الداللة
 ليست شرطاً .

،  أال رجل يتصدق على هذا فيصلي معهأبصر رجاًل يصلي وحده فقال:  أن رسول هللا  )أّب سعيد اخلدري  وحلديث -ج
  ه ( رواه أبو داود .فقام رجل فصلى مع

معه قام بعد أن أحرم بالصالة، والنية ال تكون إال قبل تكبرية ألن الذي قام ،  حيث أن الرجل مل ينِو اإلمامة:  وجه الداللة
 اإلحرام.

 وهذا الراجح .
؟ وجهان: أصحهما: ال يناِلا، ألنه مل  لكن هل تكون صالته صالة مجاعة إذا مل ينوها : ِف روضة الطالبنيقال النووي  فائدة:

 يعلم ِبم، ينال فضيلة اْلماعة، ألهنم نالوها بسببه، وهذا  ينوها، وقال القاضي حسني: فيمن صلى منفرداً، فاقتدى به مجع ومل
 . كالتوسط بني الوجهني

 ) وإن نوى املنفرد االئتمام مل تصح ( 
 .ه إىل االئتمام باإلمام الذي حضرثاله: شخٌص ابتدأ صالته منفرداً؛ مث حضرت مجاعة فصلُّوا مجاعة؛ فانتقل من انفرادم

 فهذا ال يصح .
فتبعَّضت النيَّة؛ حيث كان ِف أول األمر منفردًا مث كان مؤمت اً، فلما تبع ضت النيَّة بطلت  ئتمام ِف ابتداء الصالة ،ألنه مل ينو اال



 81 

 . الصالة
 يصح . : إىل أن ذلك وذهب بعض العلماء

كما يصح فة ، صحة انتقال اإلنسان من انفراد إىل إمام –كما سيأت ِف حديث ابن عباس إن شاء هللا   –ألنه ثبت ِف السنة 
 االنتقال من انفراد إىل إمامة يصح االنتقال من انفراد إىل ائتمام وال فرق .

 . الراجحوهذا 
 . انتقال املنفرد إىل إمامة 

انتقل من انفراد إىل ار إمامًا ِلم ، ) ف    فدخلوا وصلوا معه ، فصُجٌل ابتدأ الصَّالة منفرداً، مث حضر شخٌص أو أكثر مثاله : ر 
  ة ( .   إمام

 أنه جائز ِف الفرض والنفل . الصحيح
َلِتَها ، َفَصلَّى النَّيبُّ  ِعْنَدَها ِِف   وََكاَن النَّيبُّ   َمْيُمونََة بِْنِت احْلَاِرِث َزْوِج النَّيِب ِ  بَ ْيِت َخاَليِت  ِبتُّ ِف ) اْبن َعبَّاٍس قَاَل  حلديث   لَي ْ
  ِأَْو َكِلَمًة ُتْشِبُهَها ، مُثَّ قَاَم فَ ُقْمُت « . نَاَم اْلُغَليِ ُم » ِه ، َفَصلَّى أَْربََع رََكَعاٍت ، مُثَّ نَاَم ، مُثَّ قَاَم ، مُثَّ قَاَل اْلِعَشاَء ، مُثَّ َجاَء ِإىَل َمْنزِل

ْعُت َغِطيَطُه َعْن ََيِيِنِه ، َفَصلَّى ََخَْس رََكَعاٍت مُثَّ َصلَّى رَْكَعتَ نْيِ ، مُثَّ نَ  َعْن َيَسارِِه ، َفَجَعَليِن  مُثَّ َخرََج ِإىَل  -أَْو َخِطيَطُه  -اَم َحَّتَّ َسَِ
 ة ( متفق عليه .الصَّالَ 

 هنا من انفراد إىل إمامة . فانتقل النيب 
 فإن قيل : هذا ِف النفل ؟

 فاْلواب : أن ما ثبت ِف النفل ثبت ِف الفرض إال بدليل .
 بال عذرٍ بطلت ( .

ٌ
 ) وإن انفرد مؤمت

 تقل املصلي من مؤَت إىل انفراد ، فهذا إن كان لعذر جاز ، وإن مل يكن عذر مل جيز .أي : ان
َلًة َمَع النَّيب ِ  مُثَّ يَْأِت   َكاَن ُمَعاٌذ ُيَصلِ ى َمَع النَّيب ِ   )  قَالَ  رَجابِ حلديث  افْ َتَتَح اْلِعَشاَء مُثَّ أََتى قَ ْوَمُه فََأمَُّهْم فَ   فَ يَ ُؤمُّ قَ ْوَمُه َفَصلَّى لَي ْ

َفأُلْخربَنَُّه. فَأََتى  فَ َقاُلوا َلُه أَنَافَ ْقَت يَا ُفاَلُن قَاَل اَل َواَّللَِّ َوْلِتنَيَّ َرُسوَل اَّللَِّ  فَاْْنََرَف رَُجٌل مثَّ َصلَّى َوْحَدُه َواْنَصَرفَ ِبُسورَِة اْلبَ َقَرِة 
 َواللَّْيلِ  اقْ رَْأ َوالشَّْمِس َوُضَحاَها. َوالضَُّحى.، أَفَ تَّاٌن أَْنَت اقْ َرْأ ِبَكَذا َواقْ رَْأ ِبَكَذا يَا ُمَعاُذ :  ل فَ َقافأخربه بذلك ،  َرُسوَل اَّللَِّ 

 ( متفق عليه .ِإَذا يَ ْغَشى. َوَسبِ ِح اْسَم رَبِ َك اأَلْعَلى 
َعاَدِة  ملَْ يَْأُمْر النَّيبُّ قال ابن قدامة :   وجه الداللة :  ، َواَل أَْنَكَر َعَلْيِه ِفْعَلهُ الرَُّجَل بِاإْلِ

  ََماِم ، أَْو اْلَمَرِض ، أَْو َخْشَيِة َغل َبِة الن َُّعاِس ، أَْو َشْيٍء يُ ْفِسُد َصاَلتَُه ، أَْو َواأْلَْعَذاُر الَّيِت خَيْرُُج أِلَْجِلَها ، ِمْثُل اْلَمَشقَِّة بَِتْطوِيِل اإْلِ
 ) املغين ( . ْو فَ ْوِت رُفْ َقِتِه ، أَْو َمْن خَيْرُُج ِمْن الصَّفِ  اَل جيَُِد َمْن يَِقُف َمَعُه ، َوَأْشَباُه َهَذا .َخْوِف فَ َواِت َماٍل أَْو تَ َلِفِه ، أَ 

 ، كما ِف احلديث السابق . تطويل اإلمام تطوياًل زائداً على السُّنَّة، فإنه جيوز للمأموم أن ينفردمن األعذار : 
على اإلنسان قَ ْيٌئ ِف أثناء الصَّالة؛ ال يستطيع أن يبقى حَّت يكمل اإلمام؛ فيخفِ ف ِف الصَّالة ومن األعذار أيضاً: أن يطرأ 

 وينصرف.
 َيُشقُّ عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد وخيفِ ف وينصرف.« رياح ِف بطنه»ومن األعذار أيضاً: أن يطرأ على اإلنسان غازاٌت 

 لبول أو الغائط فُيحصر ببول أو غائط.ومن األعذار أيضاً: أن يطرأ عليه احتباُس ا
 مأمومٍ ببطالنِ صالة إمامهِ فال استخالف ( .

ُ
 ) وتبطل صالة

 .(استخالف فال)وهذا معن قوله ،  جيوز وال يصح لإلمام أن يستخلفوأنه ال، أنه إذا بطلت صالة اإلمام بطلت صالة املأموم
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 ل الصالة بالباقنيواالستخالف هو أن ينيب اإلمام رجالً من اْلماعة ليكم
 ف .أموم وال يصح وال جيوز أن يستخلفعند احلنابلة إذا بطلت صالة اإلمام بطلت صالة امل

 م .لت صالة اإلمام بطلت صالة املأمو قالوا الرتباط صالة اإلمام باملأموم فإذا بط
 : إىل عدم بطالن صالة املأمومني ببطالن صالة اإلمام .وذهب بعض العلماء 

 سواء كان بطالن صالته أثناء الصالة أو مل يعلم إال بعد الفراغ من الصالة .: هو الصحيح  وهذا القول
وذلك ألهنم   والصحيح ِف هذه املسألة: أنَّ صالَة املأمومنَي صحيحٌة بُكلِ  حاٍل، إال َمن َعِلَم أنَّ اإِلماَم ُُمِدٌث، العثيمني: قال

سِعهم وال بواجٍب عليهم أن يسألوا إماَمهم: هل أنت على ُوُضوٍء أم ال؟ وهل كانوا جاهلني، فهم معذورون باْلهِل، وليس بو 
عليك جنابٌة أم ال؟ فإذا كان هذا ال يلزُمهم وَصلَّى ِبم وهو يعلم أنه ُُمدٌث، فكيف تَبطُل صالهُتم؟!! وههنا قاعدٌة مهمٌَّة جداً 

، ألننا لو أبطلنا ما «ِل الشَّرعي، فإنَّه ال َيكن إبطالُه إال بدليٍل شرعي ٍ أنَّ َمن فَ َعَل شيئًا على َوْجٍه صحيٍح مبقتضى الدَّلي»وهي: 
القتداء قاَم الدليُل على صحَِّتِه لكان ِف هذا قوٌل بال ِعْلٍم على الشرِع، وإعنات للمكلف ومشقٌَّة عليه، فهم فعلوا ما أُِمُروا به ِمن ا

 اه  هم ُحكمه.ِبذا اإِلماِم، وما مل يكلَّفوا به فإنَّه ال يلزم
 اً الته صحيحة ولو كان اإلمام عاملالذي خنتار أن املأموم املعذور الذي ال يعلم حدث إمامه وال َناسته، أن ص : وقال السعدي

ألن لكل نفس ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، واملأموم مل ُيصل له من مبطالت الصالة ومفسداهتا  ، بدث نفسه وَناسته
 اه  ن صالته؟!شيء، فكيف ُيكم ببطال

 ِف الصالة خلف أئمة اْلور ) يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ( رواه البخاري . قال  -أ
 فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم وكان جنباً أو ُمدثاً ، فإن صالة القوم صحيحة ، وعلى اإلمام اإلعادة ،  قال اإلمام البغوي:
  .دثه متعمداً اإلمامة ، أو كان جاهالً سواء كان عاملاً ب
 ه .ام إذا فسدت ، فسدت صالة من خلفهذا احلديث يرد على من زعم أن صالة اإلم وقال ابن املنذر:
َماَم إَذا َأْخطََأ َكاَن َدْرُك َخطَِئِه َعَلْيِه اَل َعلَ معلقًا على احلديث السابق :  وقال ابن تيمية ى اْلَمْأُموِمنَي . َفَمْن فَ َهَذا َنصٌّ ِف َأنَّ اإْلِ

َعاَدةُ  َماُم  َصلَّى ُمْعَتِقًدا َطَهارََتُه وََكاَن ُُمِْدثًا أَْو ُجُنًبا أَْو َكاَنْت َعَلْيِه ََنَاَسٌة َوقُ ْلَنا َعَلْيِه اإْلِ لِلنََّجاَسِة َكَما يُِعيُد ِمْن احلََْدِث : فَ َهَذا اإْلِ
ِئِه َشْيٌء َكَما وُن َخَطُؤُه َعَلْيِه فَ ُيِعيُد َصاَلَتُه . َوأَمَّا اْلَمْأُموُموَن فَ َلُهْم َهِذِه الصَّاَلُة َولَْيَس َعَلْيِهْم ِمْن َخطَ خُمِْطٌئ ِف َهَذا ااِلْعِتَقاِد فَ َيكُ 

 . . َوَهَذا َنصٌّ ِف إْجزَاِء َصاَلهِتِمْ  َصرََّح ِبِه َرُسوُل اَّللَِّ 
موم إىل معرفة حدث اإلمام فكان معذورًا ِف االقتداء به ، ألنه مل يكلف علم ما وألن احلدث مما خيفى ، وال سبيل للمأ -ب

 غاب عنه من أمره ، وإذا صح اقتداؤه صحت صالته فال يعيدها .
َر َعاملٍِ ِبََدثِهِ  :ل ابن قدامة قا َماَم إَذا َصلَّى بِاْلََْماَعِة ُُمِْدثًا ، أَْو ُجُنًبا ، َغي ْ ، فَ َلْم يَ ْعَلْم ُهَو َواَل اْلَمْأُموُموَن ، َحَّتَّ  َومُجَْلُتُه َأنَّ اإْلِ

َماِم بَاِطَلٌة .  فَ َرُغوا ِمْن الصَّاَلِة ، َفَصاَلتُ ُهْم َصِحيَحٌة ، َوَصاَلُة اإْلِ
 . ُعَمَر ُرِوَي َذِلَك َعْن ُعَمَر ، َوُعْثَماَن ، َوَعِليٍ  ، َواْبِن 

 بَ رْيٍ ، َوَماِلٌك ، َواأْلَْوزَاِعيُّ ، َوالشَّاِفِعيُّ ، َوُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب ، َوأَبُو ثَ ْوٍر .َوِبِه قَاَل احلََْسُن ، َوَسِعيُد ْبُن جُ 
 . ابَِة الصَّحَ  إلمجاع

 .اَد وملَْ يُِعيُدوا     ، فََأعَ اَلًماَوَجَد ِف ثَ ْوبِِه اْحتِ ، ف َ َصلَّى بِالنَّاِس الصُّْبَح، مُثَّ َخرََج إىَل اْْلُُرِف، فََأْهَرَق اْلَماءَ  ُرِوَي َأنَّ ُعَمَر 
َذا ُهَو بِأَثَِر ، فَ َلمَّا َأْصَبَح َواْرتَ َفَع الن ََّهاُر فَإِ ى بِالنَّاِس َصاَلَة اْلَفْجرِ ، َأنَّ ُعْثَماَن َصلَّ ِن اْلُمْصطَِلِق اخْلَُزاِعي ِ َوَعْن ُُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو بْ 

 َاَّللَِّ ، َكربُْت َوَاَّللَِّ ، فََأَعاَد الصَّاَلَة ، وملَْ يَْأُمْرُهْم َأْن يُِعيُدوا .فَ َقاَل : َكربُْت وَ ، اْْلََنابَةِ 
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 .يَد ، َواَل آُمُرُهْم َأْن يُِعيُدوا َوَعْن َعِليٍ  ، أَنَُّه قَاَل : إَذا َصلَّى اْْلُُنُب بِاْلَقْوِم فََأََتَّ ِِبِْم الصَّاَلَة آُمرُُه َأْن يَ ْغَتِسَل َويُعِ 
 َرَواُه ُكلَُّه اأْلَثْ َرُم . يُدوا .َوَعْن اْبِن ُعَمَر ، أَنَُّه َصلَّى ِِبِْم اْلَغَداَة ، مُثَّ ذََكَر أَنَُّه َصلَّى ِبَغرْيِ ُوُضوٍء ، فََأَعاَد وملَْ يُعِ 

َقلْ   غين ( ..     ) املِخاَلفُُه ، َفَكاَن إمْجَاًعا  َوَهَذا ِف َُمَلِ  الشُّْهَرِة ، وملَْ يُ ن ْ
 وكذلك على القول الراجح لو أحدث اإلمام ِف أثناء الصالة، فصالة املأمومني صحيحة ، وخيرج اإلمام ويقدم من يكمل ِبم.

 هناك أحوال تبطل ِبا صالة املأموم ببطالن صالة اإلمام ، فمن ذلك : 
 لى متابعته ِف الصالة ، واالقتداء به ،  إذا بطلت صالة اإلمام بسبب ظاهر واضح ال خيفى عادة على املأمومني واستمروا ع

 . كما لو ترك استقبال القبلة وسرت العورة ، أو ترك تكبرية اإلحرام ، أو ترك قراءة الفاُتة ِف صالة جهرية
َماِم ، َكالسِ َتارَِة ]سرت العورة[ َواْستِ :  ةقال ابن قدام ُر َذِلَك ِمْن الشُُّروِط ِف َحقِ  اإْلِ َلِة ، ملَْ يُ ْعَف َعْنُه ِف َحقِ  إَذا اْخَتلَّ َغي ْ ْقَباِل اْلِقب ْ

 . اْلَمْأُموِم ؛ أِلَنَّ َذِلَك اَل خَيَْفى َغالًِبا ، خِبِاَلِف احلََْدِث َوالنََّجاَسِة " انتهى
 ا مرت امرأة وتبطل صالة اإلمام واملأموم إذا مر بني اإلمام وبني سرتته ما يقطع الصالة كاملرأة واحلمار والكلب األسود ، فإذ

: ) ِإَذا قَاَم  بني اإلمام وسرتته بطلت صالته وبطلت صالة املأمومني مجيعا ؛ ألن سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه ؛ لقوله 
ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل فَِإنَُّه يَ ْقَطُع َصاَلتَُه  َدْيهِ َأَحدُُكْم ُيَصلِ ي فَِإنَُّه َيْستُ رُُه ِإَذا َكاَن بَ نْيَ يََدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل ، فَِإَذا ملَْ َيُكْن بَ نْيَ يَ 

 .ْلُب اأْلَْسَوُد ( احلَِْماُر َواْلَمْرأَُة َواْلكَ 
 : هل تبطل صالة املأموم ببطالن صالة اإلمام ؟ وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا 

حة ، واألصل بقاء الصحة ، وال َيكن أن تبطل ال تبطل صالة املأموم ببطالن صالة اإلمام ؛ ألن صالة املأموم صحيفأجاب : 
إال بدليل صحيح ، فاإلمام بطلت صالته مبقتضى الدليل الصحيح ، ولكن املأموم دخل بأمر هللا فال َيكن أن تفسد صالته إال 

 .  بأمر هللا ، القاعدة : " أن من دخل ِف عبادة حسب ما أمر به فإننا ال نبطلها إال بدليل
ما يقوم به مقام املأموم مثل السرتة ، فالسرتة لإلمام سرتة ملن خلفه ، فإذا مرت امرأة بني اإلمام وسرتته بطلت ويستثن من ذلك 

 صالة اإلمام وبطلت صالة املأموم ؛ ألن هذه السرتة مشرتكة ، وِلذا ال نأمر املأموم أن يتخذ سرتة ، بل لو الخذ سرتة لعد متنطعاً 
 (12/372بن عثيمني" )مبتدعا" انتهى "جمموع فتاوى ا
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 أي : األصل أن الصالة تصح ِف كل موضع من األرض .
 .: ) أعطيت َخساً مل يعطهن أحد قبلي ... وجعلت َل األرض مسجداً وطهوراً (  ويدل لذلك حديث جابر ِف قوله  

 ابقة ال تصح صالهتم إال ِف مواضع معينة .وهذا من خصائص هذه األمة ، ألن األمم الس
 لكن هناك مواضع مستثناة ال تصح ِبا وهي :
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 ، وقد سبق أن من شروط الصالة طهارة ثوب املصلي وبدنه وبقعته .ُمل ومكان َنس  فال تصح الصالة ِفأي : 
 سة :والدليل على أن الصالة ال تصح إذا كانت البقعة َن

 لقوله تعاىل ) وعهدنا إىل إبراهيم وإَساعيل أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع والسجود ( .-أ
، فلما قضى بوله أمر النيب  وحلديث أنس قال : ) جاء أعراّب فبال ِف طائفة من املسجد فزجره الناس ، فنهاهم النيب  -ب
    الذنوب الدلو املليء باملاء . بذنوب [] بذنوب من ماء فأهريق عليه ( . متفق عليه 
  لكن لو حبَس ِف مكان َنس ؛ فإن صالته صحيحة ، ألنه مكره على املكث ِف هذا املكان ، واإلكراه حكمه مرفوع عن
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 هذه األمة .
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 وتى .موضع دفن املواملقربة : هذا هو املوضع الثان الذي ال تصح فيه ، وهو املقربة ، 
 واألدلة على عدم صحة الصالة ِف املقربة :

 : ) لعنة هللا على اليهود والنصارى الخذوا قبور أنبيائهم مساجد ( متفق عليه . حديث عائشة قالت : قال رسول هللا -أ
 اه مسلم .رو  ا عليها (يقول : ) ال تصلوا إىل القبور وال جتلسو  وحلديث أّب مرثد الغنوي قال : َسعت رسول هللا  -ب

 وىل .فإذا هني عن الصالة إىل القبور ؛ فالنهي عن الصالة عندها من باب أ
 ) األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام ( رواه الرتمذي .  قال : قال رسول هللا  وعن أّب سعيد اخلدري  -ج
 قبوراً ( متفق عليه .قال ) اجعلوا من صالتكم ِف بيوتكم ، وال تتخذوها  وعن ابن عمر . أن النيب -د

 قوله ) من صالتكم ( املراد النوافل بدليل ما رواه مسلم مرفوعاً ) إذا قضى أحدكم الصالة ِف مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صالته ( .
 ] فتح الباري [ .حلديث على أن املقربة ليست مبوضع الصالة . ) وال تتخذوها قبوراً ( أي : كاملقابر ال ُيصلى فيها ، وقد نقل ابن املنذر عن أكثر أهل العلم أهنم استدلوا ِبذا ا

 احلكمة من النهي عن الصالة ِف املقربة :

 لئال تتخذ القبور مساجد .و سداً للذريعة ،  
ا رمبا تنبش القبور وخيرج منهأما قول بعض العلماء : إن العلة هي خشية َناسة املقربة ملا خيتلط بالرتاب من صديد املوتى ، أو 

 ألمور :هذا تعليل ضعيف ، ف صديد األموات فينجس الرتاب ؟

 : أن األصل عدم نبش القبور . أوالً 
 هنى عن الصالة إىل القبور ، وهذا يدل على أن العلة تتعلق خبشية تعظيم املقبورين . أن النيب  ثانياً :

الم على املرأة اليت كانت تقم املسجد ، وهذا يدل على أن : أن صالة اْلنازة جتوز ِف املقربة ، كما صلى عليه الصالة والس ثالثاً 
 العلة ليست َناسة األرض .

 اء أطهار ط اهرون أحياء وأمواتاً .: أن قبور األنبياء ال جتوز الصالة فيها وال إليها ، مع أن األنبي رابعاً 
النجاسة؛ الختالط تربتها بصديد املوتى،  ن أجلعنها م يوقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصالة ِف املقربة هن قال ابن تيمية :

ِف  والتعليل ِبذا ليس مذكورًا  . اْلديدة والقدَية، وبني أن يكون هناك حائل أو ال يكون وحلومهم، وهؤالء قد يفرقون بني املقربة
ريهم ما ذكره غري واحد من عند غ الصحيحة والعلةوها، علة ظن   هيوال ظاهرًا، وإمنا  احلديث، ومل يدل عليه احلديث ال َنصاً 

 إمنا هو ما ِف ذلك من التشبه باملشركني، وأن تصري ذريعة  : وأمحد وغريهم والشافعي العلماء من السلف واخللف ِف زمن مالك

ُلون، وتراب قبو  تننت لو مل يكن إال ألجل النجاسة، فمقابر األنبياء ال يومعلوم أن النه،  إىل الشرك رهم ، بل األنبياء ال يَ ب ْ
  ه .                         صالت ال تبطل ية أمام املصل طاهر، والنجاس

  : هل القرب الواحد َينع الصالة أم البد من ثالثة فأكثر ؟اختلف العلماء 
 إن القرب الواحد واالثنني ال َينع صحة الصالة . قيل :
 : بل َينع . وقيل 

 ) الشرح املمتع (  .كان ُقرَب فيه فصار اْلن مقربة بالفعل . والصحيح أنه َينع حَّت القرب الواحد ، ألن امل

 . لو ُعي نت األرض مقربة ومل يدفن فيها أحد ، فإنه تصح الصالة فيها ألنه مل يدفن فيها أحد 
 . يستثن من النهي عن الصالة ِف املقربة شيء : الصالة على القرب ، فإنه جيوز 
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أََفالَ  »َعْنُه فَ َقاُلوا َماَت . قَاَل   َكاَن يَ ُقمُّ اْلَمْسِجَد، َفَماَت، َفَسَأَل النَّيبُّ   -أَِو اْمَرأًَة َسْوَداَء  -َأْسَوَد  أَنَّ َرُجالً )َأِِب ُهَريْ رََة  حلديث
َرُه َفَصلَّى َعَليْ  -أَْو قَاَل قَ رْبَِها  -« . َعَلى قَ رْبِهِ  ِبِه ُدلُّوِن  ُكْنُتْم آَذنْ ُتُموِن   ق عليه .ه( متففَأََتى قَ ب ْ

 وقاس على ذلك بعض العلماء فقالوا : جيوز الصالة على امليت ِف املقربة .
امٍ ) 

َّ
م
َ
 ح
ْ
 ( . َأو

هو موضع االغتسال باملاء احلار ، مث قيل ملوضع احلمام : هذا هو املوضع الثالث الذي ال تصح الصالة فيه ، وهو احلمام ، و
 االغتسال بأي ماء كان .

 : ) األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام ( رواه الرتمذي . قال رسول هللا ديث أّب سعيد قال : حل
 : والعلة من النهي

 : النجاسة . قيل
 ألنه رمبا يقع فيه شيء من النجاسات .

 : ألهنا مأوى الشياطني . وقيل
 . الصحيح ألن الشيطان يرغب بأماكن كشف العورات . وهذا هو

 احلاجة ( وهو أوىل ، ألنه َنس خبيث ، وألنه مأوى الشياطني . ومثل ذلك احلش ) وهو مكان قضاء 
وإذا هُني عن الصالة ِف احلمام فالنهي عن الصالة ِف احُلش )وهو موضع قضاء احلاجة( من باب أوىل ، وإمنا مل يرد النهي عن 

 حلش أوىل ِبذا النهي .ينهي عن الصالة ِف احلمام علم أن الصالة ِف ا الصالة ِف احلش ألن كل عاقل َسع النيب 
ألن األمر فيها   ( الة فيها يعين بالنهي عن الص) ومل يرد ِف احلشوش نص خاص  ابن تيمية رمحه هللا : وهلذا قال شيخ اإلسالم

 ل .كان أظهر عند املسلمني أن ُيتاج إىل دلي
انِ ِإبِلٍ ) 

َ
ط
ْ
 َأع
ْ
 ( .َأو

 .ة فيه ، وهو أعطان اإلبل هذا هو املوضع الرابع من املواضع اليت ال تصح الصال
 هي مباركها وما تقيم فيه وتأوي إليه  مجع َعَطن :واألعطان : 

 فأعطان اإلبل ال تصح الصالة فيها .
 وهذا مذهب احلنابلة .

 : أصلي ِف مبارك اإلبل ؟ قال : ال ( رواه مسلم . حلديث جابر بن َسرة : ) أن رجالً سأل رسول هللا  -أ
: نها ، وسئل عن حلوم الغنم ، فقال: توضؤوا معن الوضوء من حلوم اإلبل ، فقال قال ) سئل رسول هللا وحلديث الرباء  -ب

لوا ِف مبارك اإلبل ، فإهنا من الشياطني ، وسئل عن الصالة  ال توضؤوا منها ، وسئل عن الصالة ِف مبارك اإلبل ، فقال : ال تص
 ة ( رواه أبو داود .ِف مرابض الغنم ، فقال : صلوا فيها فإهنا برك

  العلة من ُترمي ذلك: 
 : لنجاستها . قيل

 لكن هذا ليس بصحيح ألمرين :
 ألن الراجح أن أبوال وأرواث اإلبل طاهرة .: األول
 سواء . لغنم وكالمها ِف الطهارة والنجاسة( وال فرق بني أعطان اإلبل ومبارك اقال )صلوا ِف مرابض الغنم ألن النيب :  والثاين

 : ألن كثرياً من الناس يتقون باإلبل إذا بركت فيتبولون ، والغالب أن معاطنها يبول الناس فيه . لوقي
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 وهذا ضعيف ، ألنه غري مطرد .
 . وهذا هو الصحيح: ألهنا مأوى للشياطني ،  وقيل
 ال تصلوا ِف مبارك اإلبل ، فإهنا من الشياطني ( . ) لقوله 

 ) أو مغصوب ( .
 امس الذي ال تصح الصالة فيه وهو املغصوب ، فمن صلى ِف أرض مغصوبة ال تصح صالته .هذا هو املوضع اخل

 واملغصوب :  كل ما أخذ من مالكه قهراً بغري حق .
 وهذا املذهب عند احلنابلة .

 ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( رواه مسلم . لقوله  -أ
 ، وليست من أمر اإلسالم فتكون مردودة غري مقبولة .قالوا : والصالة ِف املكان املغصوب ُمر مة 

 أن الصالة عبادة وقربة إىل هللا ، وقد أتى ِبا على وجٍه منهي  عنه ، فلم تصح ، كصالة احلائض وصومها  -ب
 : إىل صحة الصالة ِف األرض املغصوبة مع اإلمث . وذهب بعض العلماء

 وهذا قول اْلمهور من أهل العلم .
 اً ( .جعلت َل األرض مسجداً وطهور  ) لقوله  -أ

 وهذا موضع طاهر فصحت الصالة فيه كالصحراء .
إمجاع العلماء على صحة الصالة ِف املوضع املغصوب وسقوط الفرض ِبا إذا صلى ، ومل ينقل عن أحد من العلماء أهنم  -ب

ة بإعادة الصالة إذا صلوا بالدور املغصوبة ، أمروا بإعادة الصالة ِف املوضع املغصوب ، كما أمجع السلف على عدم أمر الظلم
 فدل ذلك على إمجاع السلف على صحتها فال تعاد .

 أن النهي ال يعود إىل ذات الصالة ، بل ألمر خارج عنها . -ج
يقولون: إن  املغصوب مع اإلمث، ألهنم قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ِف الشرح املمتع: ) والقول ِف املسألة أهنا تصح ِف املكان 

 لموهذا هو القول الصحيح(. وهللا أع ... الغصب، والغصب أمر خارج الصالة مل ينه عنها ِف املكان املغصوب، بل هني عن 
  .، ألن ُترَيها ألمر خارج عن الصالة مكان مغصوب أو ثوب مغصوب صحيحةأن الصالة ِف -وقد سبقت املسألة- والراجح
 تصح الصالة إليها ( .و) 

 تصح الصالة إىل هذه األماكن .و  أي :
 لعموم ) وجعلت َل األرض مسجداً وطهوراً ( .

 األوىل واألفضل عدم الصالة إىل احلش واحلمام ، ألن املصلي قد يتأذى من الرائحة الكريهة . كان  وإن
 . أما الصالة إىل املقربة فالصحيح أهنا حرام وال جتوز 
 . ( ا ِإىَل اَْلُقُبوراَل ُتَصلُّو حلديث أّب مرثد السابق )-أ

 وألن العلة من منع الصالة ِف املقربة موجودة ِف الصالة إىل القرب . -ب
 لعموم ) وجعلت َل األرض مسجداً وطهوراً ( .، فالصحيح أيضاً أنه يصح ذلك لعموم ) أما الصالة ف أسطحتها 

،  دا املقربة ، فال يصح فوف سطحهاما ع      ، فتصح فوق سطح احلش، وفوق سطح احلمام، وفوق سطح أعطان اإلبل ... اخل
 ألن العلة من ُترمي ذلك سد ذريعة الشرك .
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 ) وال تصح الفريضة يف الكعبة ( .
 وهذا املذهب .

 وهو قول ابن عباس ، وعطاء بن أّب رباح .
 . (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره  لقوله تعاىل ) -أ
 ا أو على ظهرها غري مستقبل ْلهتها .ن املصلي فيهإ : قالوا : وجه الداللة 

 إمنا صلى ِف جوف الكعبة النافلة ، وقال عقب الصالة خراج البيت وهو يشري إىل الكعبة : هذه القبلة . أن النيب  -ب
 ألن القبلة املأمور باستقباِلا هي البنية كلها ، لئال يتوهم متوهم أن استقبال بعضها كاف ِف الفرض .

أن يصلى ِف سبع مواطن : ِف املزبلة ، واجملزرة ، واملقربة ، وقارعة الطريق ،  مر . قال ) هنى رسول هللا وحلديث ابن ع –ج 
 واحلمام ، ومعاطن اإلبل ، وفوق الكعبة ( رواه الرتمذي وهو ضعيف .

  املعن .وجه الداللة : أن النهي عن الصالة فوق الكعبة تنبيهاً على النهي عن الصالة فيها ، ألهنما سواء ِف
 أن ملصلي ِف جوف الكعبة يستدبر منها ما يصلح أن يكون قبلة مع قدرته على عدم استدباره . -د

 إىل أنه تصح الفريضة ِف الكعبة .وذهب بعض العلماء : 
 والشافعي .، وهذا مذهب أّب حنيفة 

 .متفق عليه دخل البيت فصلى فيه ركعتني (  حلديث ابن عمر: ) أن النيب 

 وما ثبت ِف حق النفل ثبت ِف الفرض إال بدليل لخصيص أحدمها دون اْلخر . : قالوا
أنه صلى فيها ركعتني ، وهو املبني عن هللا مراده ، وكل موضع جيوز فيه صالة النافلة  قال ابن عبد الرب : وقد ثبت عن النيب 

 ليم له .جازت فيه صالة الفريضة قياساً ونظراً ، إال أن َينع من ذلك ما جيب التس
 الصحيح . وهذا القول هو

 . أما النافلة فتصح ِف الكعبة 
 .صلى ِف البيت ركعتني  ألن النيب اً ، : وتصح النافلة ِف الكعبة وعلى ظهرها ال نعلم فيه خالف قال ابن قدامة

 فائدة :
 سنن احلج غلط . دخل البيت ِف احلج ، وال هو من سنن احلج ، وجْعل الدخول بالبيت من مل يثبت أن النيب 

أنه دخل البيت يوم فتح مكة ، وقد قال ابن عباس : ) يا أيها الناس إن دخولكم البيت ليس من  الذي ثبت عن النيب 
 ح .رواه ابن أّب شيبة بسند صحيحجكم ِف شيء ( . 

 وجاء عند البخاري معلقاً : ) وكان ابن عمر ُيج كثرياً وال يدخل ( .


