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 الرمحن الرحيم بسم هللا
 كتاب الصالة

 تعريف الصالة:
 : الدعاء باخلري. الصالة لغة

يِهْم ِِبَا َوَصلِ  َعَلْيِهْم( أي: ادع ِلم. ُرُهْم َوتُ زَكِ   قال تعاىل )ُخْذ ِمْن أَْمَواِِلِْم َصَدَقًة ُتَطهِ 
 َوِإْن َكاَن ُمْفِطراً فَ ْلَيْطَعْم( رواه مسلم. )ِإَذا ُدِعَي َأَحدُُكْم فَ ْلُيِجْب فَِإْن َكاَن َصائِماً فَ ْلُيَصل ِ  وقال 

 ]فليصل[ أي: فليدع ألهل الطعام باملغفرة والربكة.
 : هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسليم.وشرعا  
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 صلوات يف اليوم والليلة  ف

َ
 ( . مخس

 فرض . أي : أن الصالة
 قال تعاىل )ِإنَّ الصَّالََة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتابًا مَّْوُقوتًا( -أ

 كتاباً: أي فرضاً. موقوتاً: أي بأوقات حمددة.
يَن ُحنَ َفاء َويُِقيُموا الصَّالَة َويُ ْؤتُ  -ب َ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ   وا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِ َمِة(.وقال تعاىل )َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللَّ
، َوِإقَاِم الصَّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  وعن اْبِن ُعَمَر  -ج الَِة، )بُِِنَ اإِلْسالَُم َعَلى ََخٍْس َشَهاَدِة أَْن اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَُّ َوأَنَّ حُمَمَّدًا َرُسوُل اَّللَِّ

 لزََّكاِة، َواْلَْجِ ، َوَصْوِم َرَمَضاَن( متفق عليه.َوِإيَتاِء ا
ُ َوَأّن ِ َرُسوُل ا»قَاَل  وعن مَعاد. قَاَل )بَ َعَثِِن َرُسوُل اَّللَِّ  -د َّللَِّ فَِإْن إِنََّك تَْأِت قَ ْوًما ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب. فَاْدُعُهْم ِإىَل َشَهاَدِة أَْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

َلٍة فَِإْن ُهْم أَ ُهْم أَ  طَاُعوا ِلَذِلَك فََأْعِلْمُهْم أَنَّ اَّللََّ افْ تَ َرَض َعَلْيِهْم طَاُعوا ِلَذِلَك َفَأْعِلْمُهْم أَنَّ اَّللََّ افْ تَ َرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواٍت ِِف ُكلِ  يَ ْوٍم َولَي ْ
ن َ َصَدَقًة تُ ْؤَخُذ ِمْن أَْغِنَيائِِهْم فَ تُ َردُّ ِف فُ َقرَائِهِ  َها َوبَ نْيَ اَّللَِّ ْم فَِإْن ُهْم َأطَاُعوا ِلَذِلَك فَِإيَّاَك وََكرَائَِم أَْمَواِِلِْم َواتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم فَِإنَُّه لَْيَس بَ ي ْ

 ِحَجاٌب( متفق عليه.
 وأمجعت األمة على وجوب َخس صلوات ِف اليوم والليلة.

 1تنبيه : 
يصليها ركعتني ركعتني إال املغرب فثالث ركعات، فلما  سنني )ليلة اإلسراء واملعراج(، وكان النيب  قبل اِلجرة بثالث الصالة فرضت 

 هاجر إىل املدينة بقيت الركعتان للسفر، وزيدت صالة املقيم إىل أربع ركعات، إال الفجر فبقيت ركعتني.
قَاَل )فََأْوَحى اَّللَُّ ِإََلَّ َما أَْوَحى فَ َفَرَض َعَليَّ  إلسراء املشهور، وفيه أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ حديث ا روى البخاري ومسلم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك 

َلٍة، فَ نَ َزْلُت ِإىَل ُموَسى  ِسنَي َصاَلًة، قَاَل اْرِجْع ِإىَل رَبِ َك فَاْسأَْلُه فَ َقاَل: َما فَ َرَض َربَُّك َعَلى أُمَِّتَك؟ قُ ْلُت َخَْ  ََخِْسنَي َصاَلًة ِف ُكلِ  يَ ْوٍم َولَي ْ
َلٍة، ِلكُ  التَّْخِفيَف ... قَاَل: فَ َلْم أََزْل أَْرِجُع بَ نْيَ َرّبِ  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َوبَ نْيَ ُموَسى  لِ  َحَّتَّ قَاَل: يَا حُمَمَُّد! ِإن َُّهنَّ ََخُْس َصَلَواٍت ُكلَّ يَ ْوٍم َولَي ْ

 َصاَلٍة َعْشٌر، َفَذِلَك ََخُْسوَن َصاَلًة(.
 وقد أمجع العلماء على أن الصلوات اخلمس مل تفرض إال ِف هذه الليلة.

الصلوات اخلمس، وفصل شروطها وأركاهنا وما  فلما كان ليلة اإلسراء قبل اِلجرة بسنة ونصف، فرض هللا على رسوله  ابن كثري :قال 
 ا فشيئاً. )تفسري ابن كثري(.يتعلق ِبا بعد ذلك، شيئ

 أوقات الصالة: وعلم النيب  مث نزل جربيل 
ريََة ْبَن ُشْعَبَة ُة ْبُن الزُّبَ رْيِ َفَأْخبَ َرُه َأنَّ اْلُمغِ فروى البخاري ومسلم َعْن اْبِن ِشَهاٍب أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز َأخََّر الصَّاَلَة يَ ْوًما، َفَدَخَل َعَلْيِه ُعْروَ 

ُة؟ أَلَْيَس َقْد َعِلْمَت أَنَّ ِجرْبِيَل نَ َزَل َفَصلَّى َفَصلَّى َأخََّر الصَّاَلَة يَ ْوًما َوُهَو بِاْلُكوفَِة َفَدَخَل َعَلْيِه أَبُو َمْسُعوٍد اأْلَْنَصارِيُّ فَ َقاَل: َما َهَذا يَا ُمِغريَ 
مُثَّ  مُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  مُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  مُثَّ َصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل اَّللَِّ  ُسوُل اَّللَِّ مُثَّ َصلَّى َفَصلَّى رَ  َرُسوُل اَّللَِّ 
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َوْقَت الصَّاَلِة؟ فَ َقاَل ُعْرَوُة:    ُهَو أَقَاَم ِلَرُسوِل اَّللَِّ  قَاَل: )ِِبََذا أُِمْرت( فَ َقاَل ُعَمُر لُِعْرَوَة: اْنظُْر َما ُُتَدِ ُث يَا ُعْرَوُة؟ أََو ِإنَّ ِجرْبِيَل 
ُث َعْن أَبِيِه.  َكَذِلَك َكاَن َبِشرُي ْبُن َأّب َمْسُعوٍد ُُيَدِ 

ِحنَي زَاَلْت الشَّْمُس فَ َقاَل: ُقْم يَا  لنَّيِبِ  ِإىَل ا -عليه السالم  -وروى النسائي عن َجابِر ْبن َعْبِد اَّللَِّ رضي هللا عنهما قَاَل )َجاَء ِجرْبِيُل 
ُء الرَُّجِل ِمثْ َلُه َجاَءُه لِْلعَ  ْصِر فَ َقاَل: ُقْم يَا حُمَمَُّد َفَصلِ  اْلَعْصَر، مُثَّ َمَكَث حُمَمَُّد َفَصلِ  الظُّْهَر ِحنَي َماَلْت الشَّْمُس، مُثَّ َمَكَث َحَّتَّ ِإَذا َكاَن ِفَْ

َها ِحنَي َغاَبْت الشَّْمُس َسَواًء، مُثَّ َمَكثَ  َحَّتَّ ِإَذا  َحَّتَّ ِإَذا َذَهَب الشََّفُق َجاَءُه َغاَبْت الشَّْمُس َجاَءُه فَ َقاَل: ُقْم َفَصلِ  اْلَمْغِرَب، فَ َقاَم َفَصالَّ
َها ... اْلديث، وفيه: فَ َقاَل   )َما بَ نْيَ َهَذْيِن َوْقٌت ُكلُُّه(. -يل يعِن جرب  -فَ َقاَل: ُقْم َفَصلِ  اْلِعَشاَء. فَ َقاَم َفَصالَّ

 أن ذلك كان صبيحة الليلة اليت فرضت فيها الصالة. حاق ِف سريته، كما ِف فتح الباريوروى عبد الرزاق ِف )مصنفه( وابن إس
 الصالة ومواقيتها.  لزوال فعلم النيب هبط صبيحة ليلة اإلسراء عند ا -عليه السالم  -رمحه هللا: ومل خيتلفوا ِف أن جربيل  قال القرطيب

 (148/ 4: بيان جربيل للمواقيت كان صبيحة ليلة اإلسراء. )شرح العمدة )وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا
 2تنبيه : 

وفرضت ِف أعلى مكان يصل  فرضت من هللا عز وجل إىل رسوله بدون واسطة، وفرضت ِف ليلة هي أفضل اللياَل لرسول  وألمهيتها:
 ليه البشر، وفرضت َخسني أواًل، وهذا يدل على حمبة هللا ِلا وعنايته سبحانه وتعاىل ِبا.إ

 صلوات يف اليوم والليلة) 
َ
 . ( مخس

 وجوِبا .وأمجعت األمة على أي : أن الصلوات املفروضة َخس ، 
وجوِبا، وال جيب غريها إال لعارض من نذر أو والصلوات املكتوبات َخس ِف اليوم والليلة وال خالف بني املسلمني ِف  : قال ابن قدامة

 غريه هذا قول أكثر أهل العلم.
ِمْن أَْهِل ََنٍْد، ثَائُِر الرَّْأِس، ُيْسَمُع َدِوىُّ َصْوتِِه، َواَل يُ ْفَقُه َما يَ ُقوُل َحَّتَّ َدنَا،  عن طَْلَحة ْبَن ُعبَ ْيِد اَّللَِّ قال )َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ  -أ

َلةِ » فَِإَذا ُهَو َيْسَأُل َعِن اإِلْساَلِم فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَل «. اَل، ِإالَّ أَْن َتَطوَّعَ »فَ َقاَل َهْل َعَلىَّ َغي ُْرَها قَاَل «. ََخُْس َصَلَواٍت ِف اْليَ ْوِم َواللَّي ْ
رُُه قَ «. َوِصَياُم َرَمَضانَ » َرُسوُل اَّللَِّ  ُرَها قَاَل  قَاَل َوذََكَر َلُه َرُسوُل اَّللَِّ «. اَل، ِإالَّ َأْن َتَطوَّعَ »اَل قَاَل َهْل َعَلىَّ َغي ْ الزََّكاَة. قَاَل َهْل َعَلىَّ َغي ْ

 أَفْ َلَح ِإْن َصَدَق( متفق عليه. اَّللَِّ قَاَل فََأْدبَ َر الرَُّجُل َوُهَو يَ ُقوُل َواَّللَِّ الَ أَزِيُد َعَلى َهَذا َواَل أَنْ ُقُص. قَاَل َرُسوُل «. اَل، ِإالَّ أَْن َتَطوَّعَ »
َع َرُسوَل اَّللَِّ  -ب ى ِمْن يَ ُقوُل )أَرَأَيْ ُتْم َلْو أَنَّ نَ َهرًا بَِباِب َأَحدُِكْم، يَ ْغَتِسُل ِفيِه ُكلَّ يَ ْوٍم ََخْساً، َما تَ ُقوُل َذِلَك يُ ْبقِ  وَعْن َأِِب ُهَريْ َرة أَنَُّه َسَِ

طَايا( متفق عليه.»يُ ْبِقى ِمْن َدرَنِِه َشْيئاً. قَاَل قَاُلوا الَ «. َدرَنِهِ  ُ ِِبَا اخلَْ  َفَذِلَك ِمْثُل الصََّلَواِت اخْلَْمِس، ََيُْحو اَّللَّ
َ افْ تَ َرَض َعَلْيِهْم ََخَْس َصَلَواتٍ  -ج َلةٍ ِِف   وحديث بعث معاذ السابق ) ... فَِإْن ُهْم أَطَاُعوا ِلَذِلَك َفَأْعِلْمُهْم أَنَّ اَّللَّ  (. ُكلِ  يَ ْوٍم َولَي ْ
نَ ُهنَّ َما مَلْ تُ ْغَش اْلَكَبائِر( رواه مس وَعْن َأِِب ُهَريْ َرَة أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -د  .لم قَاَل )الصَّاَلُة اخْلَْمُس َواْلُُْمَعُة ِإىَل اْلُُْمَعِة َكفَّاَرٌة ِلَما بَ ي ْ
ا وُل )ََخُْس َصَلَواٍت َكَتبَ ُهنَّ اَّللَُّ َعَلى اْلِعَباِد، َفَمْن َجاَء ِِبِنَّ ملَْ ُيَضيِ ْع ِمن ُْهنَّ َشْيًئا اْسِتْخَفافً يَ قُ  وعن ُعَباَدة. قال: َسَِْعُت َرُسوَل هللِا -ه

 رواه أبو داود.َعْهٌد، ِإْن َشاَء َعذَّبَُه، َوِإْن َشاَء أَْدَخَلُه اْْلَنَّة(  ِِبَقِ ِهنَّ، َكاَن َلُه ِعْنَد هللِا َعْهٌد أَْن يُْدِخَلُه اْْلَنََّة، َوَمْن مَلْ يَْأِت ِِبِنَّ فَ َلْيَس َلُه ِعْنَد هللاِ 

 1تنبيه : 
 فرضت ليلة اإلسراء واملعراج، فرضت أوالً َخسني مث خففت إىل َخس.

 صالة، فرضت َخسني صالة، لكن خففت فجعلت َخسًا ِف الفعل وَخسني ِف امليزان، فكأمنا صلى َخسني : قال الشيخ ابن عثيمني
عبادة  وليس املراد تضعيف اْلسنة بعشر أمثاِلا، ألنه لو كان املراد اْلسنة بعشر أمثاِلا مل يكن ِلا مزية على غريها من العبادات، إذ ِف كل

 اْلسنة بعشر أمثاِلا، لكن الظاهر أنه يكتب لإلنسان أجر َخسني صالة بالفعل.
بالرباق فركبته ... فأوحى هللا إَل  ففرض علي َخسني صالة ِف كل يوم وليلة ... فلم أُتيت  ) عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا 

أزل أرجع بني رّب تبارك وتعاىل وبني موسى حَّت قال: يا حممد، إهنن َخس صلوات كل يوم وليلة، لكل صالة عشر، فذلك َخسون 
 صالة(. رواه مسلم وعند النسائي: )فخمس خبمسني(.
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 2تنبيه : 
( دليل على فضل الصلوات اخلمس، وأهنا سبب حملو  َحدُِكْم، يَ ْغَتِسُل ِفيه ...ّب هريرة السابق )أَرَأَيْ ُتْم َلْو أَنَّ نَ َهرًا بَِباِب أَ ِف حديث أ

 اخلطايا والذنوب.
كل يوم َخس   حملو اخلطايا بالصلوات اخلمس، فجعل مثل ذلك مثل من ببابه هنر يغتسل فيه : هذا مثل ضربه النيب قال ابن رجب

مرار، كما أن درنه ووسخه ينقى بذلك حَّت ال يبقى منه شيء، فكذلك الصلوات اخلمس ِف كل يوم متحو الذنوب واخلطايا حَّت ال يبقى 
 منها شيء.

املاء الراكد، وقال: ومتثيله بالنهر: هو مبالغة ِف إنقاء الدرن، فإن النهر اْلاري يذهب الدرن الذي غسل فيه وال يبقى له فيه أثر، خبالف 
فإن الدرن الذي غسل فيه َيكث ِف املاء، ورمبا ظهر مع كثرة االغتسال فيه على طول الزمان، وِلذا روي النهي عن االغتسال ِف املاء 

 الدائم كما سبق ذكره ِف الطهارة.
 وفائدة التمثيل التأكيد، وجعل املعقول كاحملسوس. وقال ابن حجر:

 3 تنبيه :
 أن الصلوات اخلمس تكفر ومتحو اخلطايا والذنوب، واملراد بالذنوب اليت تكفرها الصالة هي الصغائر دون الكبائر. واْلديث دليل على 

: واستدل بذلك بعض من يقول: إن الصالة تكفر الكبائر والصغائر، لكن اْلمهور القائلون بأن الكبائر ال يكفرها جمرد  قال ابن رجب
قال )الصلوات اخلمس،  لعموم خص منه الكبائر مبا خرجه مسلم من حديث أّب هريرة، عن النيب الصالة بدون توبة، يقولون: هذا ا

 واْلمعة إىل اْلمعة، ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن، ما اجتنبت الكبائر(.
لم ُتضره صالة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إال كانت  قال )ما من امرئ مس عن عثمان، عن النيب  -أيضاً  -وفيه 

 كفارًة ملا قبلها من الذنوب، ما مل تؤت كبرية وكذلك الدهر كله(.
صلوات قال )والذي نفسي بيده، ما من عبد يصلي ال وخرج النسائي، وابن حبان، واْلاكم من حديث أّب سعيد وأّب هريرة، عن النيب 

 اخلمس، ويصوم رمضان، وخيرج الزكاة، وجيتنب الكبائر السبع إال فتحت له أبواب اْلنة، مث قيل له: ادخل بسالم(.
 معناه أيضاً. وخرج اإلمام أمحد، والنسائي من حديث أّب أيوب، عن النيب 

 4تنبيه : 
 فضائل الصالة :

  تقدم حدي  ب ي رريرة .الصالة سبب لتكفري السيئات كما يف
َلًة، فَأََتى النَّيبَّ و  فََأْخبَ َرُه، فَأَنْ َزَل اَّللَُّ )أَِقِم الصَّاَلَة طََرَِف الن ََّهاِر َوزَُلفاً ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ اْلََْسَناِت  َعِن اْبِن َمْسُعوٍد )أَنَّ َرُجاًل َأَصاَب ِمَن اْمرَأٍَة قُ ب ْ

 متفق عليه . (ِْلَِميِع أُمَّيِت ُكلِ ِهمْ »فَ َقاَل الرَُّجُل يَا َرُسوَل اَّللَِّ َأَل َهَذا قَاَل  يُْذِهْْبَ السَّيِ َئاِت(.
 الصلوات اخلمس.واملراد باْلسنات هنا : 

 قاله ابن مسعود، وابن عباس، وابن املسيب، ومسروق، والضحاك.
 ونسبه ابن اْلوزي للجمهور .

أنه توضأ   رواه عثمان بن عفان عن رسول هللا  ور عليه، وفيه حديث مسند عن رسول هللا واألول أصح ألن اْلمه وقال : ...
من توضأ وضوئي هذا مث صلى الظهر غفر له ما كان بينها وبني صالة الصبح، ومن صلى العصر غفر له ما بينها وبني صالة  وقال )

ى العشاء غفر له ما بينها ويْب صالة املغرب مث لعله أن يبيت ليلته الظهر ومن صلى املغرب غفر له ما بينها وبني صالة العصر مث صل
يتمرغ مث إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينه وبني صالة العشاء وهن اْلسنات يذهْب السيئات، فأما السيئات املذكورة هاهنا 

 )زاد املسري(.                    فقال املفسرون هي: الصغائر من الذنوب. 
 الصالة سبب لدخول اجلنة :و 
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يَ ُقوُل : )ََخُْس َصَلَواٍت َكَتبَ ُهنَّ اَّللَُّ َعَلى اْلِعَباِد، َفَمْن َجاَء ِِبِنَّ ملَْ ُيَضيِ ْع ِمن ُْهنَّ َشْيًئا  عن عبادة بن الصامت قال : َسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ 
 .... ( رواه أبو داود . ٌد أَْن يُْدِخَلُه اْْلَنَّةَ اْسِتْخَفافًا ِِبَقِ ِهنَّ ، َكاَن َلُه ِعْنَد اَّللَِّ َعهْ 

َر َذِلَك ؟. َسْل. فَ ُقْلُت: َأْسأَُلَك ُمرَافَ َقَتَك ِف اَْْلَنَّةِ  قَاَل )قَاَل َل اَلنَّيِبُّ  َعْن رَبِيَعَة ْبِن َكْعٍب اأْلَْسَلِميِ  و  قُ ْلُت: ُهَو َذاَك ،  فَ َقاَل: أََوَغي ْ
 اَل: " َفَأِعِنِ  َعَلى نَ ْفِسَك ِبَكثْ رَِة اَلسُُّجوِد( َرَواُه ُمْسِلم.قَ 

 وجاء ِف رواية: )عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد هلل سجدة إال رفعك هللا ِبا درجة( رواه مسلم.
، وعرب عن الصالة هنا بالسجود، ألن املراد بالسجود هنا صالة التطوع، ألن السجود بغري صالة أو لغري سبب غري مرغ ب فيه على انفراده

 السجود من أركاهنا، وقد يعرب  عن الشيء مبا هو من أركاهنا كما قال تعاىل )َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعنَي( أي: صلوا مع املصلني.
 . قال النووي: فيه اْلث على كثرة السجود والرتغيب به، واملراد به السجود ِف الصالة

 ار .وسبب للنجاة من الن
ُ َعَلى النَّاِر أَْن تَْأُكَل أَثَ َر السُُّجوِد ( متفق عليه َعْن النَّيبِ   عن َأّب ُهرَيْ رََة   . قَاَل : ) َحرََّم اَّللَّ

َواِت اخْلَْمِس ، َعَلى ُوُضوئَِها ، َوَمَواِقيِتَها ، َورُُكوِعَها قَاَل  ) َمْن َحاَفَظ َعَلى الصَّلَ  َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  وروى أمحد َعْن َحْنظََلَة اأْلَُسْيِديِ  
 .َوُسُجوِدَها ، يَ رَاَها َحقًّا َّلِلَِّ َعَلْيِه ُحر َِم َعَلى النَّاِر( 

 والصالة تنهى عن الفشحاء واملنكر .
 ( . نَكرِ َوأَِقِم الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة تَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلمُ قال تعاىل ) 

 والصالة بحب األعمال إىل هللا بعد الشهادتني :
قَاَل مُثَّ َأيُّ قَاَل «. مُثَّ ِبرُّ اْلَواِلَدْينِ »قَاَل مُثَّ َأيُّ قَاَل «. الصَّاَلُة َعَلى َوْقِتَها»َأيُّ اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ قَاَل  َعن َعْبِد اَّللَّ قَاَل )َسأَْلُت النَّيبَّ 

 متفق عليه . ( قَاَل َحدََّثِِن ِِبِنَّ َوَلِو اْستَ َزْدتُُه َلزَاَدّن «. ْلَِْهاُد ِف َسِبيِل اَّللَِّ ا»
 وسبب لتكفري السيئات .

نَ هُ قَال )الصََّلَواُت اخلَْمُس، َواُْلُمَعُة ِإىَل اُْلُمَعِة، َوَرَمَضاُن ِإىَل َرَمَضاَن ُمَكفِ راٌت  عن أّب هريرة. عن َرُسول هللا  نَّ ِإَذا اْجُتِنَبِت ِلَما بَ ي ْ
 ر ( رواه مسلم .الَكَبائِ 

 وري نور لصاحبها يف الدنيا واآلخرة .
َها  َكاَنْت لَُه نُورًا ، َوبُ ْرَهانًا ،) فَ َقاَل  -أَنَُّه ذََكَر الصَّالََة يَ ْوًما  - َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرٍو ، َعِن النَّيبِ   َوََنَاًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ،  َمْن َحاَفَظ َعَلي ْ

َها مَلْ َيُكْن َلُه نُوٌر ، َوالَ بُ ْرَهاٌن ، َواَل ََنَاٌة ، وََكاَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َمَع قَ   ( رواه أمحد  اُروَن ، َوِفْرَعْوَن ، َوَهاَماَن ، َوُأَّبِ  ْبِن َخَلفٍ َوَمْن مَلْ ُُيَاِفْظ َعَلي ْ
 صالة نور ( .) وال وِف صحيح مسلم قال 

 واملشي إليها تكتب به احلسنات وترفع الدرجات .
َخْطَوتَاُه  َمْن َتَطهََّر ِِف بَ ْيِتِه مُثَّ َمَشى ِإىَل بَ ْيٍت ِمْن بُ ُيوِت اَّللَِّ لِيَ ْقِضَى َفرِيَضًة ِمْن فَ رَاِئِض اَّللَِّ َكاَنتْ )  َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

 ( رواه مسلم .امُهَا َُتُطُّ َخِطيَئًة َواأُلْخَرى تَ ْرَفُع َدَرَجًة ِإْحدَ 
 ( .على كل مسلم ) 

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

 لذلك فأخربهم أن هللا افرتض عليهم َخس صلوات ِف اليوم والليلة ... (.
 وأما الكافر فال جتب عليه حال كفره.

ُهْم نَ َفَقاتُ ُهْم ِإالَّ أَن َُّهْم َكَفُروا بِاَّللَِّ َوبَِرُسولِِه ... (.  لقوله تعاىل )َوَما َمنَ َعُهْم أَْن تُ ْقَبَل ِمن ْ
 1 تنبيه :
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  يلزم الكافر إذا أسلم أن يقضيها، وذلك ألمور:ال
 لقوله تعاىل )ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يَ ْنتَ ُهوا يُ ْغَفْر َِلُْم َما َقْد َسَلَف(. بوال :
 ( رواه مسلم. اإلسالُم يهدم ما قبَله ) لقوله  ثانيا :
 م. )الشرح املمتع(.ألن ِف إلزامه بقضائها بعد إسالمه مشقة وتنفري عن اإلسال ثالثا :
خلق كثري، وبعده، فلم يؤمر أحد منهم بقضاء، وألن ِف إجياب القضاء عليه تنفريًا عن اإلسالم، فعفي  وأسلم ِف عصر النيب  رابعا :

 عنه. ... )املغِن(.
ف) 

َّ
 ( . مكل

 أي : بالغ عاقل ، فال جتب على الصيب واجملنون .
 رواه الرتمذي (رفع القلم عن ثالثة: عن الصغري حَّت يبلغ، وعن اجملنون حَّت يفيق ) ل رسول هللا قال: قا ْلديث علي -أ

 وألهنما ليسا أهالً للتكليف.-ب
 ( . إال احلائض والنفساء) 

 ، وقد تقدم هذا . أي: ال جتب الصالة على اْلائض والنفساء، وال تصح منهما
ِت؟ اِئَشَة رضي هللا عنها فَ َقلُت: َما بَاُل اْْلَاِئِض تَ ْقِضي الصَّْوَم ، َوال تَ ْقِضي الصَّالَة؟ فَ َقاَلْت: َأَحُرورِيٌَّة أَنْ َعْن ُمَعاَذَة قَاَلْت: )َسأَْلُت عَ  -أ

 َوال نُ َؤمَُّر بَِقَضاِء الصَّالِة( متفق عليه. فَ ُقْلُت: َلْسُت ِِبَُرورِيٍَّة ، َوَلِكِنِ  َأْسَأُل. فَ َقاَلْت: َكاَن ُيِصيبُ َنا َذِلَك ، فَ نُ َؤمَُّر بَِقَضاِء الصَّْوِم ،
 ِف حديث أّب سعيد )أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم( متفق عليه. قوله -ب

  الصَّْوم ِِف اْْلَال.َواَل  : َهَذا اْلُْْكم ُمت ََّفق َعَلْيِه َأمْجَع اْلُمْسِلُموَن َعَلى أَنَّ اْْلَاِئض َوالن َُّفَساء اَل جتَِب َعَلْيِهَما الصَّاَلة قال النووي
فره، ) 

ُ
كم بك

ُ
، ح

ً
وجرى عليه ما جرى على ومن جحد وجوب الصالة، أو تركها تهاونًا وكسال

ين
ِّ
 ( . املرتد

 هنا عن حكم تارك الصالة ، وتارك الصالة ينقسم إىل قسمني : –رمحه هللا  –تكلم املصنف 
 ( . ومن جحد وجوب الصالةالقسم األول : قوله ) 

 ( . بو تركها هتاونا  وكسال  ثاّن : قوله ) القسم ال
 باإلمجاع . فهو كافروجحداً عناداً  هامن تركأما القسم األول : وهو 

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

، ملَْ يُ ْعَذْر ، ومََلْ  بن قدامة، فقال: ... َوِإْن ملَْ َيُكْن ِمَّْن جَيَْهُل َذِلَك ، َكالنَّاِشِئ ِمْن اْلُمْسِلِمنَي ِِف اأْلَْمَصاِر َواْلُقَرىوحكى اإلمجاع أيضًا ا
َواِم ، َفاَل خَيَْفى يُ ْقَبْل ِمْنُه ادِ َعاُء اْلَْْهِل ، َوُحِكَم ِبُكْفرِِه ؛ أِلَنَّ أَِدلََّة اْلُوُجوِب ظَاِهَرٌة ِف الْ  ِكَتاِب َوالسُّنَِّة ، َواْلُمْسِلُموَن يَ ْفَعُلونَ َها َعَلى الدَّ

اَلِم ، َوُحْكُمُه ُحْكُم  ، َوَهَذا َيِصرُي ُمْرَتدًّا َعْن اإْلِسْ ُوُجوبُ َها َعَلى َمْن َهَذا َحالُُه ، َفاَل جَيَْحُدَها إالَّ َتْكِذيًبا َّلِلَِّ تَ َعاىَل َولَِرُسولِِه َوِإمْجَاِع اأْلُمَّةِ 
يَن ، ِِف ااِلْسِتَتابَِة َواْلَقْتِل ، َواَل أَْعَلُم ِِف َهَذا ِخاَلفاً. )املغِن(.  َسائِِر اْلُمْرَتدِ 

يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّالَة َويُ ْؤتُوا  قال تعاىل )  (. الزََّكاةَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ 
 .(  بِن اإلسالم على َخس: وذكر منها: وإقامة الصالة بقوله ) ومكذب للرسول 
 : وهو من تركها هتاوناً وكسالً . وبما القسم الثاين

 أنه كافر ، وهذا على القول الراجح . –رمحه هللا  –فقرر املصنف 
 قولني :فإن العلماء اختلفوا ِف حكم تارك الصالة هتاوناً وكساًل على 

 : أنه كافر . ) كما ذكره املصنف رمحه هللا ( .القول األول 
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 . وهذا مذهب اْلنابلة
 ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمني رحم هللا اْلميع. 
 )بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة( رواه مسلم. ْلديث جابر قال: قال -أ

 )العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر( رواه الرتمذي. ال رسول هللا قال: ق -رضي هللا عنه  -وْلديث بريدة -ب
 يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة( رواه الرتمذي. وعن عبد هللا بن شقيق العقيلي قال )مل يكن أصحاب حممد -ج

 أنه ال يكفر.القول الثاّن : 
 . وبه قال اْلنفية، واملالكية

 النووي لألكثر من السلف واخللف.ونسبه 
 رواه البخاري.( أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال هللا خالصاً من قلبه) قال: قال رسول هللا  ْلديث أّب هريرة -أ

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

َ ال يَ ْغِفُر أَْن ُيْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ  ولقوله تعاىل )-ج  (. ِإنَّ اَّللَّ
 تنبيه :

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

 أنه ال يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو ال يصلي فالنكاح باطل. : بوال  
 أنه إذا ذبح ال تؤكل ذبيحته. : ثانيا  
 ال يرث وال يورث. : ثالثا  
 إذا مات ال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن مع املسلمني. : رابعا  
 أنه ُيشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأّب بن خلف. : ا  خامس

 ة باب شروط الصال
مها) 

َّ
 . ( وللصالة شروط تتقد

 أي : أن الصالة ِلا شروط تتقدم عليها ، عرفت بالتتبع واالستقراء .
 ، قال تعاىل )فقد جاء أشراطها(. لغة: العالمة الشرطو 

 الَعَدم، وال يَ ْلَزم من وجوده الُوجود. واصطالحاً: ما يَلَزُم من َعَدِمه
 . الُوُضوء شرط لصحَّة الصَّالةمثاله: 

 يلزم ِمن َعَدِمه َعَدُم الصِ حة، وال يلزم من وجوده وجود الصَّالة؛ ألنه قد يتوضَّأ وال ُيصلِ ي. 
 تنبيه :

 الفرق بني األركان والشروط:
 .أنَّ الشُّروط قبل الصالة واألركاَن فيها : بوال  
فع من أنَّ الشُّروَط مستمرَّة من قبل الد خول ِف الصَّالة إىل آخر الصَّالة، واألركان ينتقل من ركن إىل ركن: القيام، فالرُّكوع، فالرَّ :  وثانيا  

 الرُّكوع، فالسُّجود، فالقيام من السُّجود، وحنو ذلك.
 ( لثوب والبقعةوهي: الطهارة من النجاسات يف البدن وا ) 

 ِف ثوبه وِف بدنه وِف بقعته. : إزالة النجاسة  من شروط الصالة أي : أن
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 . صلى وعليه َناسة فال تصح صالتهفمن 
 يف بقعته:

بذنوب من ماء  فلما قضى بوله أمر النيب  ْلديث أنس قال: )جاء أعراّب فبال ِف طائفة املسجد، فزجره الناس، فنهاهم النيب 
 الذنوب الدلو املآلن. فأهريق عليه( متفق عليه ... بذنوب:

 يف ثوبه:
 ( على أن املراد بالثياب هنا الثياب املعروفة، واختاره الطربي. َوثَِياَبَك َفَطهِ رْ  ) لقوله تعاىل

 . رواه أبو داود ( ملا أخربه جربيل أن فيهما أذى خلع نعليه وهو يصلي أن النيب  ) ْلديث أّب سعيد اخلدري
 يف بدنه:

على قربين فقال: إهنما ليعذبان وما يعذبان ِف كبري ... وأما أحدمها فكان ال يستنزه من بوله(.  : )مر  النيب ْلديث ابن عباس قال
 متفق عليه.

 ( رواه الدار قطِن تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه ) وقال 
 ته النجاسة.وكذلك األدلة على وجوب االستنجاء واالستجمار، ألن ذلك تطهري للمحل الذي أصاب

 1تنبيه : 
 فإن صلى وعليه َناسة:

 فإن كان عامداً فصالته باطلة، ألن إزالة النجاسة شرط لصحة الصالة.
 مثال: إنسان صلى وعلى ثوبه َناسة يراها ويعلم ِبا، فصالته باطلة.

 . ن ناسياً أو جاهالً فصالته صحيحةوإن صلى وعليه َناسة وكا 
 و اختيار ابن تيمية.وهذا مذهب مجهور العلماء، وه 

 كمن رأى َناسة لكن نسي أن يغسلها قبل الصالة، أو جهل أهنا َناسة.
يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره، فخلع الناس نعاِلم،  قال: )بينما رسول هللا  -السابق–ْلديث أّب سعيد اخلدري 

ما محلكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا، قال: إن جربيل أتاّن  صالته قال: فلما قضى رسول هللا 
 ( . فأخربّن أن فيهما قذراً 

مل يعد أول صالته اليت صالها مع وجود النجاسة ِف النعل، ألنه كان جاهاًل وجودها، فدل ذلك على أن من  : أن النيب  وجه الداللة
 . ياً أو جاهاًل فصالته صحيحة. ]قاله ابن قدامه[صلى بالنجاسة ناس

 2تنبيه : 
َنَما َرُسوُل هللِا   -السابق  – َأّب َسِعيٍد اخْلُْدرِي حديث ُيَصلِ ي بَِأْصَحابِِه ِإْذ َخَلَع نَ ْعَلْيِه فَ َوَضَعُهَما َعْن َيَسارِِه، فَ َلمَّا رََأى َذِلَك  قَاَل )بَ ي ْ

َنا نَِعالَ  ْم، فَ َلمَّا َقَضى َرُسوُل هللِا اْلَقْوُم أَْلَقْوا نَِعاِلَُ  َنا، فَ َقاَل َصالَتَُه، قَاَل: َما مَحََلُكْم َعَلى إِْلَقاِء نَِعاِلُكْم، قَاُلوا: رَأَيْ َناَك أَْلَقْيَت نَ ْعَلْيَك فَأَْلَقي ْ
َوقَاَل: ِإَذا َجاَء َأَحدُُكْم ِإىَل اْلَمْسِجِد فَ ْليَ ْنظُْر: فَِإْن رََأى ِِف -أَْو قَاَل: أًَذى  -أَنَّ ِفيِهَما َقَذرًا أَتَاّن فََأْخبَ َرّن  : ِإنَّ ِجرْبِيَل َرُسوُل هللِا 

 ( رواه أبو داود . نَ ْعَلْيِه َقَذرًا أَْو أًَذى فَ ْلَيْمَسْحُه َوْلُيَصلِ  ِفيِهَما
 فيه فوائد :

 : لصالة أو طرأت عليه وهو يصلي فإنه ال خيلو من حالنيمن رأى َناسة على ثيابه أثناء اأن -أ
 : أن َيكنه طرح النجاسة من غري زمن طويل، وال عمل كثري.احلال األوىل

فهنا جيب طرحها وإزالتها ِف اْلال، وذلك بتنحيتها إن كانت يابسة، أو خبلع ما طرأت عليه إن كانت رطبة ويبِن على ما مضى من 
 صالته.
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 ا أخربه جربيل بأن فيهما قذراً ألقامها وأكمل صالته.مل فإن النيب 
 : أن ُيتاج طرح النجاسة وإزالتها إىل زمن طويل أو عمل كثري.احلال الثانية

 د .ويزيل النجاسة ويستأنف من جدي فهنا جيب عليه أن يقطع صالته
 .، وهذا قول اْلمهور كما تقدمصحيحة وال إعادة عليه صالته، فإن جاهالً ومل يعلم إال بعد الصالة من صلى بالنجاسة ناسياً أوأن  -ب

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

 لم ِبا، فإن صالته جمزئة وال إعادة عليه.قال اخلطاّب: فيه من الفقه: أن من صلى وِف ثوبه َناسة مل يع
 استحباب الصالة بالنعال . -ج

 وهذا ورد عن مجاعة من الصحابة منهم: ابن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وأنس، وسلمة.
 وورد عن مجاعة من التابعني منهم: شريح القاضي، واألسود بن يزيد، والنخعي، والقاسم بن حممد.

 وهو قول أكثر العلماء.
 ( متفق عليه. يصلي ِف نعليه؟ قال: نعم أنه سئل: أكان النيب  ْلديث أنس )-أ

 د .رواه أبو داو  ( خالفوا اليهود فإهنم ال يصلون ِف نعاِلم وال خفافهم ) وْلديث أوس قال: قال رسول هللا  -ب
 وْلديث الباب، فإنه يدل على أن الصالة بالنعال أمر مشهور معروف.-ج
 ( . حلدثوالطهارة من ا) 

 أي: أن من شروط الصالة الطهارة من اْلدث، وقد تقدم ذلك.
 )ال يقبل هللا صالَة أحدِكم إذا أحدث حَّت يتوضأ( متفق عليه. ْلديث أّب هريرة. قال: قال -أ

 وِف رواية للبخاري )قال رجل من حضرموت: ما اْلدث يا أبا هريرة؟ قال: ُفساء أو ضراط(.
 بالفساء أو الضراط تفسري للحدث منه، ألن اْلدث أعم من ذلك، وكأن أبا هريرة فسره باألخص:وتفسري أّب هريرة للحدث 

 أواًل: تنبيهاً باألخف على األغلظ، وثانياً: وألهنما قد يقعان ِف أثناء الصالة أكثر من غريمها.
 رواه مسلم.(  ال تُقبُل صالٌة بغري ُطهور، وال صدقٌة من ُغلول ) وحديث ابن عمر. قال: قال -ب

 : وهذا اْلديث 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 حَّت يسمع  ) قال: قال رسول هللا  وعن أّب هريرة  -ج

 ( رواه مسلم. رُياً صوتاً أو جيد 
 ففي هذا اْلديث: أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء وتبطل به الصالة، وقد أمجع العلماء على ذلك.

 ، وقد تقدم ذلك . من أحدث أثناء الصالة، فإنه جيب أن خيرج ويتوضأ ويعيدها، وهذا قول مجاهري العلماء -
 . ( ودخول الوقت) 

 . يحة، سواء كان عاملاً أو جاهالً وقت، فمن صلى قبل الوقت فصالته غري صحأي: ومن شروط الصالة دخول ال
 واملراد بالوقت: الزمن احملدد ألداء الصالة فيه.

 قال تعاىل )إنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتاباً َمْوُقوتاً(. 
 )كتاباً( أي مفروضاً، )موقوتاً( أي حمددة ِف أوقات.

 أمجع املسلمون على أن الصلوات اخلمس مؤقتة مبواقيت معلومة حمددة. : ابن قدامةقال 
 تنبيه :

 تفصيل املواقيت . –رمحه هللا  –مل يذكر املصنف 
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 . وقت الظهر من زوال الشمس إىل أن يصري ظل كل شيء مثَله 
 س .آخر وقت الظهر إىل أن تصفر الشم من -وهي الوسطى  -ووقت صالة العصر  
 ر .الغروب إىل أن يغيب الشفق األمح قُت املغرِب منوو  
 . ووقت العشاء من ذلك إىل نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إىل طلوع الفجر الثاّن 

 إىل طلوع الشمس .طلوع الفجر الثاّن ووقت الفجر من 
ِر ِإَذا زَاَلْت اَلشَّْمُس، وََكاَن ِظلُّ اَلرَُّجِل َكطُولِِه َما ملَْ َُيُْضْر اَْلَعْصُر، َوَوْقُت اَْلَعْصِر َما قَاَل )َوْقُت اَلظُّهْ  َعْبِد َاَّللَِّ ْبِن َعْمرٍِو. أَنَّ َنيِبَّ َاَّللَِّ  عن

َاأْلَْوَسِط، َوَوْقُت َصاَلِة اَلصُّْبِح ِمْن طُُلوِع  اَللَّْيِل ملَْ َتْصَفرَّ اَلشَّْمُس، َوَوْقُت َصاَلِة اَْلَمْغِرِب َما ملَْ يَِغْب اَلشََّفُق، َوَوْقُت َصاَلِة اَْلِعَشاِء ِإىَل ِنْصفِ 
 اَْلَفْجِر َما ملَْ َتْطُلْع اَلشَّْمُس( َرَواُه ُمْسِلٌم.

 . ( بلةواستقبال الق ) 
 أي: ومن شروط الصالة استقبال القبلة، فال تصح بدونه، واملراد بالقبلة الكعبة.

 َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَْرَاِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه(. قوله تعاىل )َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فَ َول ِ ل -أ
 وهذا أمر يفيد وجوب استقبال القبلة.

َنَما النَّاُس ِِف َصالَِة الصُّْبِح بُِقَباٍء ِإْذ َجاَءُهْم آٍت فَ َقاَل ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -ب َلَة، َوَقْد أُِمَر أَْن   وْلديث اْبِن ُعَمَر قَاَل )بَ ي ْ َقْد أُْنزَِل َعَلْيِه اللَّي ْ
 َيْستَ ْقِبَل اْلَكْعَبَة فَاْستَ ْقِبُلوَها. وََكاَنْت ُوُجوُهُهْم ِإىَل الشَّاِم فَاْسَتَداُروا ِإىَل اْلَكْعَبِة( متفق عليه.

هتم واستقبلوا القبلة، وهذه حركة كثرية، فلوال أن استقبال القبلة فقوله )أِمر( أمر يفيد وجوب االستقبال، وكذا أهل قباء استداروا ِف صال
 شرط لصحة الصالة ملا اغُتِفر ذلك.

 ( متفق عليه. إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب للمسيء ِف صالته ) وقال  -ج
 مجاع ابن عبد الرب، والقرطيب.وأمجع املسلمون على أن استقبال القبلة من شروط الصالة، وِمن نقل اإل

 تنبيه :
 والقبلة هي اْلهة اليت يستقبلها املصلي، وَسيت قبلة إلقبال الناس عليها، أو ألن املصلي يقابلها وهي تقابله. 
 اْلكمة من ذلك: أن يتجه اإلنسان ببدنه إىل بيت هللا، كما يتجه بقلبه إىل ربه ِف السماء.و 

 ملقدس، مث نسخت إىل الكعبة، وكان ُتويل القبلة ِف شعبان ِف السنة الثانية.وكانت القبلة أوالً إىل بيت ا
 ما يستثىن : –رمحه هللا  –مث ذكر املصنف 

 ( . إال عند الضرورة) 
 عاجزاً.عند الضرورة ، كأن يكون سقط فيها استقبال القبلة ي أي :

لقبلة، فهنا يتجه حيث كان وجهه، ومثله املأسور واملصلوب إىل غري مثل أن يكون مريضاً ال يستطيع اْلركة وليس عنده أحد يوجهه إىل ا
 القبلة.

َ َما اْسَتَطْعُتْم(.  لقول هللا تعاىل: )فَات َُّقوا اَّللَّ
ُ نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها(.  ولقوله تعاىل: )ال يَُكلِ ُف اَّللَّ

 تم(.: )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطع ولقوله 
 وألن هذا شرط عجز عنه فسقط. )ال واجب مع العجز(.

 ( . هر مركوبه إىل اجلهة التي يقصدهاأو النافلة يف السفر، فإنه يصلي على ظ) 
 أي: ومن اْلاالت اليت يسقط فيها استقبال القبلة: املسافر املتنفل على راحلته.

 فال جيوز ِف الفرض أن يصلي إىل غري القبلة.  النافلة :
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 فال جيوز للمقيم أن يصلي إىل غري القبلة.: السفر  يف
 فال جيوز للمسافر النازل أن يتنفل إىل غري القبلة، فال بد أن يكون مسافراً، ويصلي نافلة على راحلته.  على ظهر مركوبه :

 : فعل النيب : والدليل على هذا 
 ( متفق عليه. ن وجهه، يومئ برأسهكان يسبح على ظهر راحلته حيث كا عن ابن عمر )أن رسول هللا  -أ

 ( رواه البخاري. كان يصلي التطوع وهو راكب ِف غري القبلة أن النيب  وعن جابر ) -ب
 متفق عليه. ( يصلي على راحلته حيث توجهت به رأيت رسول هللا  قال ) وعن عامر بن ربيعة  -ج

 (. ِف املكتوبةومل يكن يصنعه  -يومئ برأسه  زاد البخاري )
 : جواز التنفل على الراحلة حيث توجهت به جائز بإمجاع املسلمني.قال النووي 

 اَل نَ ْعَلُم ِخاَلفًا بَ نْيَ أَْهِل اْلِعْلِم ِف إبَاَحِة التََّطوُِّع َعَلى الرَّاِحَلِة ِف السََّفِر الطَِّويِل. وقال ابن قدامة:
ِْمِذيُّ: َهَذا ِعْنَد عَ   امَِّة أَْهِل اْلِعْلِم.قَاَل الرتِ 

 1 تنبيه :
 يومئ برأسه كما ِف اْلديث السابق عند البخاري.:  كيفية الصالة على الراحلة

 (. جيعل السجود أخفض من الركوع وعند الرتمذي )
ج، وال : اْلديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه، وال يلزمه وضع اْلبهة على السر قال الشوكاين

 يبذل غاية الوسع ِف االحنناء، بل خيفض سجوده مبقدار يفرتق فيه السجود عن الركوع.
 2تنبيه : 

 اْلكمة من هذا التخفيف:
 حَّت ال ينقطع املسافر عن العبادة، وال املتعبد عن السفر.

فل على العبادة وتكثريها تعظيماً ألجورهم رمحة كأن السر فيما ذكر من جواز التطوع على الدابة ِف السفر؛ ُتصيل النوا  : قال املباركفوري
 من هللا ِبم.

 ( . ومن شروط الصالة: سرت العورة) 
 )أي تغطية العورة(. : سرت العورة .أي: ومن شروط الصالة 

 أمجع أهل العلم على فساد صالة من صلى عرياناً وهو قادر على االستتار. قال ابن عبد الرب:
سرت العورة شرط من شروط صحة الصالة، فال تصح الصالة إال بسرتها، وقد اتفق الفقهاء على بطالن  ( املوسوعة الفقهية) جاء ِف 

 صالة من كشف عورته فيها قصداً، واختلفوا فيما لو انكشفت بال قصد مَّت تبطل صالته.
 (. يَا َبِِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِ  َمْسِجدٍ  قال تعاىل )

وجوب سرت العورة ِف الصالة، ألن هللا تعاىل أمر بأخذ الزينة، وهي الثياب الساترة للعورة عند كل صالة، واألمر يقتضي  فاآلية تدل على
 الوجوب، فدل ذلك على أن سرت العورة ِف الصالة شرط ال تصح إال به.

ية، لكن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص وهذه اآلية وإن كانت نزلت ِف شأن الطواف بالبيت عراة كما كانت العرب تفعله ِف اْلاهل
 السبب.

؟ قاَل: نَ َعْم َواْزُرْرُه َوَلْو ِبَشوَْكٍة( رواه حديث َسَلَمَة ْبِن اأَلْكوَِع، قَاَل )قُ ْلُت: يَا َرُسوَل هللِا، ِإّن ِ َرُجٌل َأِصيُد أَفَُأَصلِ ي ِف اْلَقِميِص اْلَواِحدِ  -ب
 أبو داود.

له بزرِه ولو بشوكة إمنا هو خشية انكشاف  -صلى هللا عليه وسلم  -رت العورة ِف الصالة شرط، ألن أمره فهذا اْلديث يدل على أن س
 العورة، ولوال أهنا شرط ما أمره بذلك.
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بعد العام مشرك،  أمر علي بن أّب طالب عام حجة الوداع أن يؤذ ن ِف أهل مىن يوم النحر: ال ُيج حديث أّب هريرة )أن النيب  -ج
 وال يطوف بالبيت عريان(.

 وجه الداللة: أن الطواف إذا ُمِنع فيه من التعري فالصالة أوىل، إذ يشرتط فيها ما يشرتط ِف الطواف وزيادة.
 والزينة املأمور بأخذها عند الصالة قسمان:

 عورة.زينة واجبة: هي سرت العورة كما سيأِت، وزينة مستحبة: وهي سرت ما زاد على ال
 )إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به(. متفق عليه وقال 

ة إىل الركبة ) 
َّ
ر
ُّ
 ( . الرجل من الس

 من السرة إىل الركبة. فما فوقسنوات من عشر أي : عورة الرجل 
 ذهب أكثر العلماء: من املالكية، واْلنفية، والشافعية، واْلنابلة إىل أن الفخذ عورة.وهذا م

 د .رواه أبو داو غط فخذك فإهنا من العورة(  مر  به وهو كاشف عن فخذه، فقال النيب  عن جرهد األسلمي )أن النيب -أ
على مْعمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك فإن الفخذين  -وأنا معه  وعن حممد بن جحش قال )مر  النيب -ب

 عورة( رواه أمحد والبخاري تعليقاً.
 قال )ال تربز فخذك، وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت( رواه أبو داود. أن رسول هللا  علي  وعن-ج

 وهذه األحاديث صححها مجع من العلماء: كابن حبان، واْلاكم، والذهيب، وابن حجر، واأللباّن.
 1 تنبيه :

 : إىل أن عورة الرجل الفرجان فقط. ذرب بعض العلماء
 لظاهرية.وهذا مذهب ا

َنا ِعْنَدَها َصاَلَة اْلَغَداِة بَِغَلٍس فَ رَِكَب َنيِبُّ اَّللَِّ  ْلديث أََنٍس )أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ -أ َورَِكَب أَبُو طَْلَحَة َوأَنَا َرِديُف أَِِب  َغزَا َخْيبَ َر قَاَل َفَصلَّي ْ
فَِإّن ِ أَلَرى بَ َياَض َفِخِذ َنيِبِ   َواحْنََسَر اإِلزَاُر َعْن َفِخِذ َنيِبِ  اَّللَِّ  نَّ رُْكَبيِت لََتَمسُّ َفِخَذ َنيِبِ  اَّللَِّ ِِف زُقَاِق َخْيبَ َر َوإِ  طَْلَحَة َفَأْجَرى َنيبُّ اَّللَِّ 

 ... ( متفق عليه. اَّللَِّ 
 .-صلى هللا عليه وسلم  -: أن الفخذ ليس بعورة، إذ لو كانت عورة ما كشفها رسول هللا وجه الداللة

ُمْضَطِجًعا ِف بَ ْييِت َكاِشًفا َعْن َفِخَذْيِه أَْو َساقَ ْيِه فَاْسَتْأَذَن أَبُو َبْكٍر فََأِذَن لَُه َوُهَو َعَلى تِْلَك  وْلديث َعاِئَشَة قَاَلْت )َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ -ب
َوَسوَّى ثَِيابَُه ... فلما َخرََج قَاَلْت  فَ َتَحدََّث مُثَّ اْسَتْأَذَن ُعْثَماُن َفَجَلَس َرُسوُل اَّللَِّ اْْلَاِل فَ َتَحدََّث مُثَّ اْسَتْأَذَن ُعَمُر فََأِذَن َلُه َوُهَو َكَذِلَك 

اُن َفَجَلْسَت َوَسوَّْيَت ثَِياَبَك فَ َقاَل: أالَ ِه مُثَّ َدَخَل ُعْثمَ َعاِئَشُة َدَخَل أَبُو َبْكٍر فَ َلْم تَ ْهَتشَّ َلُه وملَْ تُ َبالِِه مُثَّ َدَخَل ُعَمُر فَ َلْم تَ ْهَتشَّ َلُه وملَْ تُ َبالِ 
 َأْسَتِحى ِمْن َرُجٍل َتْسَتِحى ِمْنُه اْلَمالَِئَكُة( رواه مسلم.

 وأجاب مجهور العلماء عن هذين اْلديثني مبا يلي:
 أما حديث أنس:

شفه، بل انكشف لضرورة اإلغارة واْلري تعمد ك قالوا: إن اْلديث حممول على أن اإلزار انكشف واحنسر بنفسه، ال أن النيب 
 والزحام، وعلى هذا تدل رواية مسلم: )فاحنسر اإلزار(.

 والرد على هذا:
قال ابن حجر: ال فرق بني الروايتني: )حسر، واحنسر( ِف الداللة على اْلكم، فعلى التسليم يكون قد احنسر بنفسه فإن بقاءه مكشوفاً 

وملا أقرَّ عليه، ولنبه عليه كما كان يفعل، فاستوى اْلال ِف كون اإلزار  و كان كذلك ملا تركه النيب يدل على أن الفخذ ليس بعورة، إذ ل
 احنسر بنفسه أو بفعله.

وهناك مجع آخر البن القيم، قال: وطريق اْلمع بني هذه األحاديث، ما ذكر غري واحد من أصحاب أمحد وغريه، أن العورة عورتان: 
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ظة السوأتان، واملخففة الفخذان، وال تناِف بني األمر بغض البصر عن الفخذين، لكوهنا عورة، وبني كشفها، لكوهنا خمففة، ومغلظة، فاملغل
 عورة خمففة.

 وأما حديث عائشة:
قالوا: إن هذا اْلديث ال حجة فيه، مشكوك ِف املكشوف هل مها الساقان أو الفخذان، حيث جاء ِف رواية مسلم الرتدد ِف كون النيب -أ
 .ًكاشفاً عن فخذيه أو ساقيه، والساق ليس بعورة إمجاعا 
أن هذه حكاية فعل ال تنتهض على معارضة األحاديث القولية الدالة على أن الفخذ عورة، ألهنا تتضمن إعطاء حكم كلي، وإظهار  -ب

 شرٍع عام، فكان العمل ِبا أوىل.
حاضرة من جهة أخرى، ومن القواعد األصولية اليت تساعد على الرتجيح بني قال األلباّن: وأدلة القائلني بأنه عورة؛ قولية من جهة، و 

 والقول مقدم على الفعل الحتمال اخلصوصية وغريها. -األدلة واالختيار بعيداً عن اِلوى، قاعدتان: أن اْلاضر مقدم على املبيح 
 2تنبيه : 
 لعورة، بل العورة ما بينهما.( ظاهره أن السرة والركبة ليسا من ا من السرة إىل الركبة قوله )

 وهو مذهب مجهور الصحابة والتابعني ومن بعدهم، وهو قول املالكية، والشافعية، واْلنابلة
 ويدل على أهنما ليسا من العورة:

 حديث )الفخذ عورة( صححه األلباّن.-أ
،  أن محزة صعد النظر إىل سرة النيب  وحديث علي ِف قصة محزة ملا شرب اخلمر ومثل شارِف مجل علي وطعنهما ... ِف اْلديث -ب

 فدل على أن السرة ليست من العورة.
 أما صاحبكم فقد غافر(:  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

 3تنبيه : 
 ِف أن ما فوق سرة الرجل وما ُتت ركبتيه ليس بعورة.ال خالف بني العلماء 

 ال خالف بينهم ِف أن القبل والدبر عورة.
 وإمنا اخلالف فيما عدا الفرجني ِما ُتت السرة وفوق الركبة.

 4تنبيه : 
 العورة املخففة، وهي َعْورَُة اِْبِن َسْبِع ِسِننَي ِإىَل َعْشٍر، َوِهَي اَْلَفْرَجان. 

 ( بالغة تسرت مجيع بدنها إال وجههاة الواملرأة احلر) 
 ا .ِف اَلصَّاَلِة ِإالَّ َوْجَههَ َعْورَُة اَْلَمْرأَِة اَْْلُرَِّة اَْلَبالَِغِة، َفَجِميُع بََدهِنَا َعْوَرٌة أي : أن 

 عورة املرأة تنقسم إىل ثالثة أقسام:ف
 بوال : شعررا.

 عاً.جيب على املرأة أن تسرت شعر رأسها ِف الصالة إمجا
 نقله ابن قدامة ِف املغِن، وأنه لو ظهر مجيع شعر رأسها ِف الصالة أهنا تعيد هذه الصالة، وكذلك رقبتها.

 قال )ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار( رواه أبو داود. ْلديث عائشة أن النيب  -أ
مار، وهذا يدل على وجوب سرت رأس املرأة ِف الصالة، نفى قبول صالة املرأة إذا صلت مكشوفة الرأس إال خب وجه الداللة: أن النيب 

 بل على اشرتاطه، وإذا تقرر هذا اْلكم ِف الرأس ففي البطن وغريه من سائر البدن أوىل.
 قال: )املرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان( رواه الرتمذي. وْلديث ابن مسعود أن رسول هللا -ب
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ورة( يقتضي وجوب سرت مجيع بدهنا، وهو عام ِف الصالة وِف غريها، إال أنه يستثىن الوجه ِف الصالة فال )املرأة ع وجه الداللة: أن قوله 
 جيب سرته باإلمجاع، وكذلك الكفان والقدمان ال جيب سرتمها عند طائفة.

يع رأسها مكشوف أن عليها قال ابن قدامة: وأمجع أهل العلم على أن للمرأة اْلرة أن ختمر رأسها إذا صلت، وعلى أهنا إذا صلت ومج
 اإلعادة.

عَ  َها اإْلِ  اَدُة، ِعْنَد َأْكثَِر اْلُعَلَماءِ فائدة: قال ابن تيمية ِف الفتاوى الكربى: إَذا اْنَكَشَف َشْيٌء َيِسرٌي ِمْن َشْعرَِها َوبََدهِنَا مَلْ َيُكْن َعَلي ْ
 ثانيا : وجهها.

 لماء على جواز كشفه.وأما وجه املرأة اْلرة ِف الصالة؛ فقد أمجع الع
 وِمن حكى اإلمجاع على ذلك ابن عبد الرب، وشيخ اإلسالم ابن تيمية.

 وقال ابن قدامة: ال نعلم فيه خالفاً بني أهل العلم.
 ثالثا : الكفان والقدمان.

 اختلف العلماء ِف حكم سرت املرأة لكفيها ويديها ِف الصالة على أقوال:
 ال جيب سرتمها. القول األول:

 ا مذهب أّب حنيفة، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن عثيمني.وهذ
َا َكاَن َِلُنَّ ُقمٌَّص وَُكنَّ َيْصنَ ْعَن الصََّنائَِع والقمص َعَلْيِهنَّ فَ تُْبِدي اْلَمْرأَُة يََديْ َها إَذا َعَجَنتْ  قالوا: َوالنِ َساُء َعَلى َعْهِد النَّيِبِ  -أ  َوَطَحَنْت إمنَّ

َا أََمَر بِاخلَِْماِر فَ َقْط َمَع اْلَقِميِص َفُكنَّ ُيَصلِ نَي بقمصهن  ، َوَلْو َكاَن َست ُْر اْلَيَدْيِن ِِف الصَّاَلِة َواِجًبا لَبَ ي ََّنُه النَّيِبُّ َوَخبَ َزتْ  َكَذِلَك اْلَقَدَماِن، َوِإمنَّ
 َوَُخُرِِهنَّ. )جمموع الفتاوى(.

 )إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ... (. وْلديث ابن عمر قال: قال رسول هللا -ب
أن الكفني والقدمني يسجدان مع املصلي كما يسجد الوجه، ومن املعلوم أن املرأة ال جيب عليها أن تسرت وجهها ِف  فأخرب النيب 

 الصالة فكذلك كفاها وقدماها.
 الصالة فيه حرج كبري. وألن القول بوجوب تغطية املرأة كفيها وقدميها ِف-ج

 : ال جيوز للمرأة اْلرة أن تكشف كفيها وقدميها.القول الثاين
 وهذا مذهب اْلنابلة.

 )املرأة عورة( رواه الرتمذي. ْلديث ابن مسعود. قال: قال 
 وجه الداللة: أنه يدل بعمومه على أن املرأة عورة كلها، لكن خرج منه الوجه باإلمجاع.

 ِلا ِف الصالة أن تكشف كفيها دون قدميها.: جيوز القول الثال 
 وهذا مذهب املالكية والشافعية، واختاره ابن جرير، وابن املنذر، واملوفق، واملرداوي، وابن باز.

 )املرأة عورة(. لقوله 
، وأما ما عداه ]ومن قالوا: إن قوله )عورة( يقتضي بعمومه سرت مجيع بدهنا، ويستثىن من ذلك ما دعت اْلاجة إىل كشفه كالوجه والكفني

 ذلك القدمان[ فيبقى على العموم.
 وهللا أعلم .
 1 تنبيه :
 . فإن عورهتا من السرة إىل الركبة ، ( خرج بذلك األمة اْلرة قوله )

 ك .قل بعض العلماء اإلمجاع على ذلوهذا مذهب مجاهري العلماء، ون 
 ي .صر علم أحداً خالف ِف هذا إال اْلسن البوصالة األمة مكشوفة الرأس جائز ال نة : فقد قال ابن قدام
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 2تنبيه : 
أهنا مل ( خترج غري البالغة، فهذه كلها عورة إال الرأس والكفني والقدمني، فلها أن تصلي ِف ثوِبا دون أن تسرت رأسها ما دام  البالغة قوله )

 (. ال يقبل هللا صالة حائض إال خبمار ) تبلغ ملفهوم حديث عائشة
 3تنبيه : 

 ن انكشفت عورته أثناء الصالة :م
 إذا كان االنكشاف َعْمداً بطلت الصَّالة، قلياًل كان أو كثرياً، طال الزَّمُن أو َقُصَر. بوال :
 إذا كان غري َعْمٍد وكان يسرياً، فالصَّالة ال تبطل. ثانيا :
 أهنا تبطل، والصَّحيح أهنا ال تبطل. إذا كان غري َعْمد، وكان فاحشاً لكن الزمن قليل، فظاهر كالم املؤلِ ف ثالثا :

حيح: ويُ َتَصوَُّر ذلك فيما لو هبَّت ريٌح، وهو راكع وانكشف الثَّوب، ولكن ِف اْلال أعاده، فظاهر كالم املؤلِ ف أن الصَّالة تبطل، والصَّ 
َ  ) أهنا ال تبطل؛ ألنه سرته عن قُ ْرب، ومل يتعمَّد الكشف، وقد قال تعاىل  ( . َما اْسَتطَْعُتمْ فَات َُّقوا اَّللَّ

إذا انكشف عن غري َعْمد انكشافًا فاحشاً، وطاَل الزَّمن بأن مل يعلم إال ِف آخر َصالتِِه، أو بعد سالمه، فهذا ال تصحُّ صالته؛  رابعا :
 ألنَّه فاحش والزَّمن طويل.

اذي السَّوأة، ولكن مل يعلم ِبا إال بعد أن َسلَّم، فنقول: مثاله: إنساٌن َصلَّى ِف سروال أو إزار، وبعد صالته َوَجَد أن هناك فتحة كبرية ُتُ 
أثناء صالتُه غري صحيحة ويُِعيد؛ ألن سرت العورة شرط من شروط الصَّالة، والغالب عليه ِف مثل اْلال أنه مفر ِط. أما إذا انشق الثَّوب ِف 

عة أمسكه بيده فالصَّالة صحيحة؛ ألنه وإن كان فاحشًا فالزَّمن قصري، ومل الصَّالة، وهذا يقع كثرياً، وال سيَّما ِف الثِ ياب الضيِ قة، مث بسر 
 . ) الشرح املمتع (    يتعمَّد.

 اخلالصة :
 : ِف االنكشاف الكثري ِف زمن قصري ) كما لو هبت ريح فكشفت العورة فسرتها ِف اْلال ( . وقع اخلالف
 ال تبطل صالته .والراجح 

 لة .وهذا مذهب اْلنفية ، واْلناب
 لقوله تعاىل ) وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ( .-أ

 ) إن هللا جتاوز ألميت اخلطأ والنسيان ... ( . لقوله  -ب
: أن هذا االنكشاف للعورة حصل بسبب عارض خارج عن قصد املصلي ، ومن غري تقصري منه ، وما كان كذلك فهو  وجه الداللة
 معفو عنه .

ْدُت فَ َقدَُّموّن بَ نْيَ أَْيِديِهْم ، َوأَنَا اْبُن ِستٍ  ، أَْو َسْبِع ِسِننَي ، وََكاَنْت َعَليَّ بُ ْرَدٌة ، ُكْنُت ِإَذا َسجَ وفيه ) ... وْلديث عمرو بن سَلمة  -ب
َقطَُعوا َل َقِميًصا ، َفَما َفرِْحُت ِبَشْيٍء فَ َرِحي ِبَذِلَك تَ َقلََّصْت َعِنِ  ، فَ َقاَلِت اْمرَأٌَة ِمَن اْلَْيِ  : َأاَل تُ َغطُّوا َعنَّا اْسَت قَارِِئُكْم ، فَاْشتَ َزْوا ف َ 

 ص ( رواه البخاري .اْلَقِمي
: أنه يدل على أن انكشاف العورة اليسري أثناء الصالة غري مؤثر ِف الصالة وال مبطل ِلا ، فكذلك االنكشاف الكثري ِف  وجه الداللة

 ود وال متعمد ، ومثل ذلك يشق التحرز عنه .الزمن اليسري ، جبامع أن كالً منهما غري مقص
 : ِف االنكشاف اليسري ِف املقدار إذا طال زمنه . وقع اخلالف بيضا  
 إذا طال زمنه . -غري املتعمد  –أن الصالة ال تبطل باالنكشاف اليسري ِف املقدار  والراجح بيضا  

يِهْم ، َوأَنَا اْبُن ِستٍ  ، أَْو َسْبِع ِسِننَي ، وََكاَنْت َعَليَّ بُ ْرَدٌة ، ُكْنُت ِإَذا َسَجْدُت فَ َقدَُّموّن بَ نْيَ أَْيدِ ْلديث عمرو بن سَلمة وفيه ) ...  -أ
ِبَشْيٍء فَ َرِحي ِبَذِلَك   َقِميًصا ، َفَما َفرِْحتُ تَ َقلََّصْت َعِنِ  ، فَ َقاَلِت اْمرَأٌَة ِمَن اْلَْيِ  : َأاَل تُ َغطُّوا َعنَّا اْسَت قَارِِئُكْم ، فَاْشتَ َزْوا فَ َقطَُعوا َل 

 ص ( رواه البخاري .اْلَقِمي
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وعهد صحابته ،  : أنه كان يصلي بقومه ، فإذا سجد انكشفت عورته لتقلص بردته عنها ، وقد كان هذا على عهد النيب  وجه الداللة
 عادة .وال عن أحد من الصحابة أنه أنكر عليه أو أمره باإل وهو ِما ينتشر ، ومل ينقل عن النيب 

َياِن َوقَاَل لِلنِ َساِء اَل تَ ْرفَ ْعَن  َكاَن رَِجاٌل ُيَصلُّوَن َمَع النَّيبِ  وْلديث سهل بن سعد . قال )   -ب َعاِقِدي أُْزرِِهْم َعَلى أَْعَناِقِهْم َكَهْيَئِة الصِ ب ْ
 ) من ضيق اأُلُزر ( .( رواه البخاري ومسلم وزاد  ُرُؤوَسُكنَّ َحَّتَّ َيْسَتِوَي الر َِجاُل ُجُلوًسا

: أن النساء أِمرَن بعدم رفع رؤوسهن قبل هنوض الرجال ، لئال تنكشف عوراهتم بسبب ضيق اأُلُزر ، فدل ذلك على أن  وجه الداللة
 انكشاف العورة اليسري بغري اختيار املصلي ِما يَعَفى عنه ، إذ مل يؤمروا باإلعادة مع احتمال االنكشاف .

 ن الفقراء ال ختلو ِف الغالب من خرق أو فتق يسري ، واالحرتاز عن ذلك يشق . ) أحكام اللباس : الغامدي ( .أن ثياب كثري م -ج
 4تنبيه : 

 من وجد كفاية عورته وجب عليه سرتها ، ألن ذلك من شروط الصالة .
 فإن مل يوجد معه ما يكفي فإنه يسرت الفرجان .

 ن الُقُبل إذا ضم فخذيه سرته .فإن مل يكف املوجود الفرجني سرت الدبر ، أل
َرمُهَا آَكُد ، َومُهَا ِمْن اْلَعْوَرِة ِبَغرْيِ ِخاَلٍف ..فَِإْن مَلْ جيَِْد إالَّ َما َيْستُ ُر بَ ْعَض اْلَعْوَرِة َستَ َر اْلَفْرَجنْيِ :  قال ابن قدامة  أِلَن َُّهَما أَْفَحُش ، َوَست ْ

 :َواْخُتِلَف ِِف أَْواَلمُهَا بِالسَّرْتِ  ا َستَ َر أَي َُّهَما َشاَء .فَِإْن َكاَن اَل َيْكِفي إالَّ َأَحَدمهَُ 
بُ ُر ؛ أِلَنَُّه أَْفَحُش ، اَل ِسيََّما ِِف الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد .  َفِقيَل : الدُّ

َلَة ، َولَْيَس لَُه َما َيْستُ رُُه ، َوا بُ ُر َمْسُتوٌر بِاأْلَْلَيتَ نْيِ .َوِقيَل : اْلُقُبُل أِلَنَُّه ُمْستَ ْقِبٌل بِِه اْلِقب ْ  ) املغِن ( .    لدُّ
 5تنبيه : 

 إن وجد الذي يصلي عرياناً ِف أثناء الصالة سرتة : 
 : أخذها وبىن . فإن كانت قريبة

 مثال : جاء إليه رجل وهو يصلي عرياناً ، فقال : خذ اسرت نفسك .
 جديد . ، فإنه يقطع صالته ، ويبتدئ الصالة من وإن كانت بعيدة

 والدليل على ذلك :
يل أن السرتة إذا كانت قريبة منه فهو واجد ِلا ، فيلزمه استعماِلا ، ويبِن على ما مضى من صالته ، قياسًا على أهل قباء ملا علموا بتحو 

ذا عمل قليل فلم َينع القبلة ِف الصالة استداروا إىل الكعبة وبنوا على ما مضى من صالهتم ، ألهنم دخلوا ِف صالهتم بوجه صحيح ، وه
من البناء على ما مضى من الصالة ... وأما إذا كان العمل كثرياً فال تصح الصالة ، ألن السرتة شرط لصحة الصالة ، وهو واجد ِلا فال 

 بد من استعماِلا ، وال يصح ذلك مع العمل الكثري ، ألن العمل الكثري يبطل الصالة ألنه ينافيها .
 معينًا كالراتبة، فإن كان النفل ومن شروطها: الني)  

ً
ة، فينوي الصالة إن كانت فرضًا، أو نفال

ن كفاه نية الصالةمط
َّ
 ( . لقًا غري معي

 أن ينوي املصلي عني صالة معينة كالظهر أو العصر، أو الوتر أو راتبة الفجر. فيجب ة ، ومن شروط الصالة النيأي: 
َعِقُد إالَّ ِِبَا.: َواَل نَ ْعَلُم ِخاَلفًا ب َ  قال ابن قدامة  نْيَ اأْلُمَِّة ِِف ُوُجوِب النِ يَِّة لِلصَّاَلِة، َوَأنَّ الصَّاَلَة اَل تَ ن ْ

يَن(. َ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ   َواأْلَْصُل ِفيِه قَ ْوُل اَّللَِّ تَ َعاىَل )َوَما أُِمُروا إالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللَّ
ْخاَلُص َعَمُل اْلَقْلِب، َوُهَو الن ِ   يَُّة، َوِإرَاَدُة اَّللَِّ َوْحَدُه ُدوَن َغرْيِِه.َواإْلِ

َا اأْلَْعَماُل بِالنِ يَّاِت، َوِلُكلِ  اْمرٍِئ َما نَ َوى(. َوقَ ْوُل النَّيِبِ    )إمنَّ
 َوَمْعىَن النِ يَِّة اْلَقْصُد، َوحَمَلَُّها اْلَقْلُب.

 .: وأمجعوا على أن الصالة ال جتزئ إال بالنية رقال ابن املنذ
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 1 تنبيه :
 مَّت تبطل النية :

 بطلت ..قطَعها أثناء الصالة إذا  -أ
 مثال: كرجل قام يتنفل، مث ذكر أن له شغاًل، فقطع النية، فإن الصالة تبطل.

 )إمنا األعمال بالنيات( وهذا قد نوى القطع فانقطعت. لقوله 
يِع الصَّاَل  : َولََنا، أَنَُّه َقَطَع ُحْكَم النِ يَِّة قَ ْبلَ قال ابن قدامة ِة، إمْتَاِم َصاَلتِِه، فَ َفَسَدْت، َكَما َلْو َسلََّم يَ ْنِوي اخْلُُروَج ِمن َْها، َوأِلَنَّ النِ يََّة َشْرٌط ِِف مجَِ

 . َوَقْد َقطََعَها مبَا َحَدَث، فَ َفَسَدْت ِلَذَهاِب َشْرِطَها
 إذا تردد ِف قطعها . -ب

 قطع الصالة واالستمرار فيها.كأن يسمع قارعاً يقرع الباب فرتدد بني 
 ... )املغِن(. أِلَنَّ اْسِتَداَمَة النِ يَِّة َشْرٌط َمَع الت ََّردُِّد اَل َيُكوُن ُمْسَتِدَيًا َِلَا، فََأْشَبَه َما َلْو نَ َوى َقْطَعَها.

 : إىل أهنا ال تبطل بالرتدد.وذرب بعض العلماء
 وذلك ألن األصل بقاء النية. . ٍة، َفاَل تَ ُزوُل بِالشَّكِ  َوالت ََّردُِّد، َكَسائِِر اْلِعَباَداتِ أِلَنَُّه َدَخَل ِفيَها بِِنيٍَّة ُمتَ يَ قَّنَ 

 حَّت مهمت بأمر سوء قيل: وما مهمت به؟ قال: مهمت أن أجلس وأن أدعه(. قال )أنه قال كنت مع النيب  وْلديث ابن مسعود 
هل العلم: ال تبطل الصالة بالرتدد؛ ألن األصل بقاء النية، والرتدد ال يبطلها، وهذا القول هو : قال بعض أقال الشيخ ابن عثيمني

 الصحيح، فما دام أنه مل يعزم على القطع فهو ِف الصالة " انتهى.
 2تنبيه : 

 . وإن انتقل بنيتِه من فرض إىل فرض بطال 
 . وضوء، فنوى أهنا الظهر ر على غريمثال: إنسان شرع يصلي العصر، مث ذكر أنه صلى الظه

 فال تصح صالة الظهر وال العصر، فالعصر بطلت ألنه قطع النية، والظهر مل تنعقد ألنه مل يبدأ ِبا من أوِلا. 
يَّتَ َها، وملَْ َتِصحَّ الثَّانَِيُة؛ أِلَنَُّه ملَْ يَ ْنِوَها ِمْن َوِإَذا َأْحَرَم بَِفرِيَضٍة، مُثَّ نَ َوى نَ ْقَلَها إىَل َفرِيَضٍة أُْخَرى، بَطََلْت اأْلُوىَل، أِلَنَُّه َقَطَع نِ  قال ابن قدامة:

 أَوَِِّلَا.
 3تنبيه : 

 إذا كان الوقت متسعاً .فرَضه نفالً  جيوز أن يقلب املنفرد 
 مثال: دخل رجل ِف صالة الظهر منفرد، وِف أثناء الصالة قلب الفرض إىل نفل.

تسعًا للصالة، فإن كان ضيقًا ِبيث مل يبق منه إال مقدار أربع ركعات، فإن هذا االنتقال ال هذا العمل جائز بشرط: أن يكون الوقت م
 يصح، ألن الوقت الباقي تعني للفريضة، وإذا تعني للفريضة مل يصح أن يشغله بغريها.

 لكن رذا العمل مستحب بو مكروه؟
 هذا العمل يكره لغري غرض صحيح، لكونه أبطل عمله.

: هو مستحب ِف بعض األمور، وذلك فيما إذا شرع ِف الفريضة منفرداً، مث حضرت مجاعة، ففي هذه اْلال عثيمنيوقال الشيخ ابن 
 يستحب له أن يقطعها ألجل أن ُيص ل اْلماعة.

 اخلالصة:
 يشرتط لكي يقلب فرضه نفاًل شروط:

 الشرط األول: أن يقلبه إىل نفل مطلق.
 ضة.الشرط الثاّن: أن يتسع الوقت لفعل الفري
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 تمام باإلمام وحنو ذلك.ذلك إىل ترك واجب كاْلماعة وكاإلئالشرط الثالث: أن ال يؤدي 
 4 تنبيه :

؟ فأجاب:ابن عثيمني : سئل الشيخ  -  هل جيوز تغيري النية من معنيَّ إىل معنيَّ
، وإمنا جيوز تغيري الني ، أو من مطلق إىل معنيَّ  ة من معنيَّ إىل مطلق." ال جيوز تغيري النية من معنيَّ إىل معنيَّ

، تغري النية من صالة الظهر إىل صالة العصر، ففي هذه اْلالة تبطل صالة الظهر؛ ألنه ُتول عنها، وال  مثال األول: من معنيَّ إىل معنيَّ
 تنعقد صالة العصر؛ ألنه مل ينوها من أوِلا وحينئذ يلزمه قضاء الصالتني.

: أن ي شرع ِف صالة نفل مطلق مث ُيول النية إىل نفل معني فيحوِلا إىل الراتبة، يعىن أن رجاًل دخل ِف ومثال الثاّن: من مطلق إىل معنيَّ
 فال جتزئه عن الراتبة، ألنه مل ينوها من أوِلا. -مثالً  -الصالة بنية مطلقة، مث أراد أن ُيوِلا إىل راتبة الظهر 

بدا له أن جيعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح ال تبطل به الصالة؛ وذلك ألن نية ومثال الثالث: من معنيَّ إىل مطلق أن ينوي راتبة املغرب مث 
 الصالة املعينة متضمنة لنية مطلق الصالة، فإذا ألغى التعيني بقي مطلق الصالة لكن ال جيزئه ذلك عن الراتبة ألنه ُتول عنها " انتهى.

لتَّحرَية بالقول، ففي املثال الذي ذكرنا ذكر أنه َصلَّى الظُّهر على َحَدث وقوله )بنيتِه( خرج ما لو انتقل من فرض إىل فرض بتحرَية، وا -
 . . )الشرح املمتع(ا من أوَِّلافانتقل من العصر وكربَّ للظُّهر؟ نقول: بطلت صالُة العصر؛ ألنه قطعها وصحَّت الظُّهر؛ ألنه ابتدأه

 5تنبيه : 
 جيوز انتقال املنفرد إىل إمامة .

     ة ( .انتقل من انفراد إىل إمامفدخلوا وصلوا معه ، فص    ار إماماً ِلم ، ) فتدأ الصَّالة منفرداً، مث حضر شخٌص أو أكثر ُجٌل ابمثاله : ر 
 أنه جائز ِف الفرض والنفل . الصحيح
َلِتَها ، َفَصلَّى النَّيِبُّ  ِعْنَدَها ِِف   وََكاَن النَّيِبُّ   َمْيُمونََة بِْنِت اْْلَاِرِث َزْوِج النَّيب ِ  بَ ْيِت َخاَليِت  ِبتُّ ِف )اْبن َعبَّاٍس قَاَل  ْلديث  ، اْلِعَشاءَ   لَي ْ

 ْمُت َعْن َيَسارِِه ، َفَجَعَلِِن أَْو َكِلَمًة ُتْشِبُهَها ، مُثَّ قَاَم فَ قُ « . نَاَم اْلُغَليِ ُم » مُثَّ َجاَء ِإىَل َمْنزِلِِه ، َفَصلَّى أَْربََع رََكَعاٍت ، مُثَّ نَاَم ، مُثَّ قَاَم ، مُثَّ قَاَل 
 ( متفق عليه .ةمُثَّ َخرََج ِإىَل الصَّالَ  -أَْو َخِطيطَُه  -َعْن ََيِيِنِه ، َفَصلَّى ََخَْس رََكَعاٍت مُثَّ َصلَّى رَْكَعتَ نْيِ ، مُثَّ نَاَم َحَّتَّ َسَِْعُت َغِطيطَُه 

 هنا من انفراد إىل إمامة . فانتقل النيب 
 هذا ِف النفل ؟ فإن قيل :

 فاْلواب : أن ما ثبت ِف النفل ثبت ِف الفرض إال بدليل .
 6تنبيه : 

 تمام :وأما إذا نوى املنفرد االئ
 ال يصح . فقيل :

 .باإلمام الذي حضر االئتمامثاله: شخٌص ابتدأ صالته منفرداً؛ مث حضرت مجاعة فصلُّوا مجاعة؛ فانتقل من انفراده إىل م
فتبعَّضت النيَّة؛ حيث كان ِف أول األمر منفرداً مث كان مؤمت اً، فلما تبع ضت النيَّة  ِف ابتداء الصالة ، االئتمامه مل ينو ألنفهذا ال يصح ، 

 . بطلت الصالة
 : إىل أن ذلك يصح . وذرب بعض العلماء

، فكما يصح االنتقال من انفراد إىل  صحة انتقال اإلنسان من انفراد إىل إمامة – كما تقدم ِف حديث ابن عباس  –ألنه ثبت ِف السنة 
 إمامة يصح االنتقال من انفراد إىل ائتمام وال فرق .

 . الراجحوهذا 
 ه1441/  7/  1


