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املقدمة
احلمد لله رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رحمة للناس
أجمعني ،وعلى آله وصحبه والتابعني.
أما بعد..

فه��ذه ه��ي الطبعة الثالثة من كتاب الصالة ،بع��د أن القى بفضل الله
القبول عند اإلخوة واألخوات ،ونفذت النس��خ منه ،اس��تجابة لرغبة من
طلب مت تقدمي هذه النسخة ،وبزيادات مهمة في هذه العبادة.

وتنضم هذه النس��خة إلى السلس��لة النافعة في بيان ما يتعلق بأحكام
أركان الدي��ن ،م��ن بع��د أن وفقن��ي الل��ه س��بحانه وتعالى إلى إخ��راج ما
يتعل��ق بالطهارة ،والصيام وال��زكاة ,واحلج والعمرة ،فج��اء هذا الكتاب
ليجتمع مع تلك األركان ،وقد فرغت بعون الله بجمع ما يتعلق بالعقيدة
ومسائلها ،اسأل الله أن يعينني على طباعته ونشره.

وليعل��م الق��ارىء الك��رمي أن الصالة ش��عيرة عظيمة له��ا ٌ
تعلق بكل
مسلم ومسلمة ال تنفك عنه ما دام عاقال واعيا ،وجعلها الله عالمة فارقة
لتبيان إس�لام أو كفر اإلنس��ان ،ودالل��ة على تعلق العبد برب��ه ومناجاته،
وفيها من اخليرات الشيء الكثير الذي نعجز عن وصفه.

ونظرا لوجود عدم علم عند طائفة من املس��لمني في ما يتعلق بأحكام
ومس��ائل هذه العبادة العظيمة .جاء احلديث عنها في هذا الكتاب ليس��لط
الضوء على ما يتعلق بالصالة من جوانب شتى.
وأعلم يقينا أنه قد فاتني الشيء الكثير مبا له تع ّلق مبسائل هذه العبادة،
ولكن ما ال يدرك كله ال ُيترك ج ّله.
ومثي� ً
لا لبقي��ة الكتب ،في طريق��ة توضيح العلم ،ج��اء التبيان جلملة
من مس��ائل الصالة على ش��كل س��ؤال وجواب ،وذلك لسهولة توضيح
األحكام الشرعية من خالل هذا التقدمي.
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خطة البحث:

وجاءت خطة املوضوع من بعد املقدمة السابقة وفق األمور اآلتية..

املبحث األول :معلومات عامة.

املبحث الثاني :مواضع الصالة.

املبحث الثالث :ما يتعلق باملساجد.
املبحث الرابع :األذان واإلقامة.

املبحث اخلامس :وجوب الصالة.
املبحث السادس :أهل األعذار.
املبحث السابع :تارك الصالة.

املبحث الثامن :الشروط املتعلقة بالصالة.

املبحث التاسع :ما يتعلق باللباس في الصالة.
املبحث العاشر :أوقات النهي.

املبحث احلادي عشر :آداب أثناء الذهاب للمسجد.

املبحث الثاني عشر :األحكام التكليفية داخل الصالة.

املبحث الثالث عشر :مالحظات بعد الدخول للمسجد.
املبحث الرابع عشر :معرفة صفة الصالة.

املبحث اخلامس عشر :صفة صالة النبي [.
املبحث السادس عشر :صالة اجلماعة.

املبحث السابع عشر :أعذار مسقطة للجماعة.

املبحث الثامن عشر  :اإلمامة في الصالة.

املبحث التاسع عشر  :اإلمام ومسؤوليته في املسجد.
املبحث العشرين :مالحظات في أداء الصالة.
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املبحث احلادي والعشرين :الصلوات املفروضة.

املبحث الثاني والعشرين :ما بعد صالة الفريضة.

املبحث الثالث والعشرين :قضاء الصالة.

املبحث الرابع والعشرين :فروقات بني الفريضة والنافلة.

املبحث اخلامس والعشرين :صالة املريض.
املبحث السادس والعشرين :صالة املسافر.

املبحث السابع والعشرين :ما يتعلق بأحكام اجلمع.

املبحث الثامن والعشرين :صالة اجلمعة.

املبحث التاسع والعشرين :سجود السهو.
املبحث الثالثني :صالة التطوع.

املبحث احلادي والثالثني :السنن والرواتب.

املبحث الثاني والثالثني :صالة الليل.

املبحث الثالث والثالثني :صالة التراويح.
املبحث الرابع والثالثني :صالة الوتر.

املبحث اخلامس والثالثني :صالة الضحى.
املبحث السادس والثالثني :صالة العيد.

املبحث السابع والثالثني :صالة الكسوف.

املبحث الثامن والثالثني :صالة الدخول واخلروج من املنزل.

املبحث التاسع والثالثني :صالة ركعتني بعد الوضوء.
املبحث األربعني :الصالة بني األذان واإلقامة.

املبحث احلادي واألربعني :صالة التوبة.

املبحث الثاني واألربعني :صالة القادم من السفر.
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املبحث الثالث واألربعني :ركعتي الطواف.

املبحث الرابع واألربعني :الصالة في مسجد ُقباء.

املبحث اخلامس واألربعني :صالة اإلستسقاء.
املبحث السادس واألربعني :متفرقات عامة:
أوال :سجدة التالوة.
ثانيا :سجدة الشكر.

ثالثا :أذكار الصلوات.

رابعا  :صلوات غير مشروعة.
اخلامتة.

والس��داد ،وأن يضعه في
والله أس��أل أن يكتب له��ذا العمل القبول ّ
وييس��ر ل��ي ناصحا محبا يس��دّ د الق��ول بالتوجيه
املوض��ع ال ّناف��ع لعبادهّ ،
الكرمي ،والقول احلكيم ،مع أي خلل في هذا العمل.
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.
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شكر وثناء..
أتقدم بجزيل الش��كر والتقدير للوالدة الكرمي��ة ،على كرمي رعايتها،
ودعائها املتوالي لي في كل حني..فأس��أل الل��ه لها جزيل األجر ،والعفو
والعافية.
والشكر ميتد لكل من ساهم ،أو قدّ م النصح مبراجعة الطبعة األولى،
وتق��دمي املالحظات القيم��ة فيها ،وعلى اخلص��وص للفاضلني :الدكتور
الش��يخ محم��د احلم��ود النج��دي ،والدكتور :أحم��د حمود اجلس��ار في
مراجعتهما للطبعة األولى.
ولفضيل��ة ش��يخنا احملدث :بدر ب��ن عبد الله الب��در ،ملراجعته الطبعة
جميعا حسن الثواب وكرمي األجر
الثانية ،فجزاهم الله
ً
والله أس��أل أن يكتب لهذها الكتاب التوفيق والسداد ،ويعم به النفع
للمس��لمني ،وإن كان هن��اك من زلة أو هفوة فلن أع��دم من محب ناصح
علي بنصحه وإرش��اده ،من بعد حس��ن الظن مب��ا ترجح جلامعه من
يجود ّ
مسائل ،والدعاء لي باخلير ،واملزيد من العلم النافع ،وإن كان من صواب
فهذا من فضل الكرمي الوهاب.
وآخ��ر دعوان��ا أن احلمد لل��ه رب العاملني ،وصل الله��م وبارك على
حبيبنا محمد ،وعلى آله وصحبه ،وسلم تسليما كثيرا.
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املبحث األول

معلومات عامة

 1. 1ما معنى كلمة (الصالة) لغة؟
{و َص ّ ِ
��م إِ َّن
ه��ي الدعاء ،وش��اهد ذل��ك قوله تعال��ىَ :
��ل َع َل ْي ِه ْ
َص َ
ال َت َك َس َك ٌن َل ُه ْم} (التوبة ، )103 :أي :ادع واستغفر لهم.

 2. 2ما تعريف الصالة شرعا؟
هي التع ُّبدُ ل َّل ِه تعالى بأقوال وأفعال معلومة ومخصوصة ،بش��رائط
مخصوص��ة ،وف��ي أوق��ات مح��دودة ،مفتتَح��ة بال َّتكبي��ر ،مختتَمة
بال َّتسليم.
 3. 3ملاذا ُسميت هذه األقوال واألفعال بـمصطلح( :صالة)؟
ُس ّ ِميت صالة الشتمالها على الدعاء في غالبها.

 4. 4ما الدعاء الذي شملته الصالة؟
اشتملت على الدعاء بنوعيه:
دعاء املسألة :وهو طلب ما ينفع الداعي؛ من جلب نفع أو دفع ضر أو
كشفه ،وسؤال احلاجات من الله بلسان احلال.
دع��اء العب��ادة :وهو طل��ب الثواب باألعم��ال الصاحلة :م��ن القيام،
والركوع ،والس��جود ،فم��ن فعل هذه العب��ادات فقد دعا ربه
وطلبه بلسان احلال أن يغفر له.
 5. 5ما املعاني التي وردت لكلمة (الصالة) في القرآن؟
من املعاني الواردة لكلمة الصالة:
��ذ ِم ْ َ
 الص�لاة مبعن��ى الدع��اء باملغف��رةُ { :خ ْ��م َصدَ َق�� ًة
��ن أ ْم َوالِ ِه ْ
��م َو ُتزَ ّ ِكي ِه ْم بِ َها َو َص ّ ِل َع َل ْي ِه ْم إِ َّن َصال َت َك َس َ
��ك ٌن َل ُه ْم َوال َّل ُه
ُت َط ّ ِه ُر ُه ْ
يم} ( التوبة)103:
َس ِم ٌ
يع َع ِل ٌ
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َ
من َأ ًّيا
الر ْح َ
 الص�لاة مبعنى الق��راءةُ { :قلِ ا ْد ُعو ْا ال َّل�� َه أ ِو ا ْد ُع��و ْا ََّّما َتدْ ُعو ْا َف َل ُه َ
ال ُت َخ ِ
ال جَ ْت َه ْر بِ َصالتِ َك َو َ
��ماء الحْ ُ ْس��نَى َو َ
اف ْت بِ َها
األ ْس َ
َوا ْبت َِغ َبينْ َ ذلِ َ
ك َسبِيال} (اإلسراء)110 :
 الصالة مبعنى الدينَ {:قا ُلو ْا َيا ُش َ��ع ْي ُب َأ َص َال ُت َك َت ْأ ُم ُر َك َأن َّن ْت ُر َك
َما َي ْع ُبدُ آ َباؤُ َنا َأ ْو َأن َّن ْف َع َل ِفي َأ ْم َوالِنَا َما َن َشاء} (هود)87 :
اس َب ْع َض ُهم
 الص�لاة مبعنى موضع الصالةَ { :و َل ْوال َد ْف ُع ال َّل ِه ال َّن َات َو َم َس ِ
بِ َب ْع ٍ
��م
ض َّل ُه ّ ِد َم ْت َص َو ِام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ
��اجدُ ُي ْذ َك ُر ِف َيها ْ
اس ُ
يرا} (احلج)40:
ال َّل ِه َكثِ ً

 الص�لاة مبعن��ى الص�لاة الش��رعية { :الذي��ن يؤمن��ون بالغي��بويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون} (البقرة)3:
 6. 6ما معنى الصالة من الله تعالى ،ومن املالئكة ،ومن بني آدم؟
الصال ُة من الله :ثناؤه سبحانه على ا ُملص َّلى في املأل األعلى.
َّ
ومن املالئكة :االستغفار.
ومن بني آدم :الدعاء.
7. 7ما أنواع الصلوات املشروعة لنا؟
الصالة املشروعة لنا على قسمني:
صالة فرض ،وصالة تطوع.
 8. 8هل هناك تقسيم للصالة املفروضة؟
نعم ،فصالة الفرض على قسمني:
أ -ص�لاة مفروض��ة بح��ق اإلس�لام ،وه��ي الصل��وات اليومي��ة
اخلمس.
ب -صالة مفروضة لسبب ،كإلزام العبد نفسه في صالة النذر.
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 9. 9إلى كم قسم تنقسم صالة التطوع؟
تنقسم إلى قسمني:
تطوع مقيد ،بوصف وهيئة من الشرع ،كالسنن الرواتب،
أ -صالة ّ
وصالة الضحى ،وصالة الليل.
تط��وع مطل��ق ،ل��م يحده��ا الش��رع بوص��ف أو هيئة،
ب -ص�لاة ّ
فللمس��لم أن يصل��ي م��ن اللي��ل والنه��ار ما ش��اء ،بعيدا عن
أوقات النهي.
 10. 10هل الصالة مشروعة على األمم السابقة؟
��ريمَ ُ ا ْقنُتِي لِ َّربِ ِ
��ج ِدي َو ْاركعي َم َع
واس ُ
��ك ْ
نع��م ،ق��ال تعالىَ { :يا َم ْ
الر ِ
اك ِعنيَ}( .آل عمران)43 :
َّ

 11. 11كيف كانت صالة األمم قبلنا؟
ل��م ِ
يأت ن��ص صحيح يبني كيفية تفصيل صالته��م ،قال ابن تيمية
رحمه الله « :ومن كان قبلنا كانت لهم صالة ليست مماثلة لصالتنا
1
في األوقات والهيئات».
 12. 12ما منزلة الصالة في اإلسالم؟
ه��ي من ال��دالالت على إس�لام اإلنس��ان ،أو كف��ره ،وهي عمود
الدي��ن ،وأول م��ا ُيس��أل عنه العبد ي��وم القيامة ،وذل��ك ألهميتها،
عز وجل.
وأل َنّها صلة بني اإلنسان وربه ّ
 13. 13هل الصالة من أركان الدين؟
نع��م ،عن ابن عم��ر ] قال :قال النبي [ُ ( :بني اإلس�لام على
خم��س؛ ش��هادة أن ال إله إال الله ،وأن محمدا رس��ول الله ،وإقام
الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصيام رمضان) .رواه البخاري
 .1مجموع الفتاوى ( )5/22
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 14. 14ما الدليل على وجوب الصالة من القرآن؟
الص َ
ال َة َكا َن ْت َع َلى المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ ِكتَا ًبا َم ْو ُقو ًتا}
دليل��ه قوله تعالى{ :إِ َّن َّ
والشاهد :قولهِ :
{كتَا ًبا}َّ ،
(النساءَّ . )103 :
ألن كتاب ًا مبعنى مكتوب،
واملكتوب مبعنى املفروض.
 15. 15ما الدليل على وجوبها من السنة النبوية؟
«أع ِل ْم ُه ْم َّ
النبي [ وقد َ
أن
دليله قول ّ ِ
بعث معاذ ًا ] إلى اليمنْ :
ٍ
ٍ
َ
وليلة» .متفق عليه
صلوات في ُك ّ ِل يو ٍم
خمس
افترض عليهم
الله
َ
 16. 16ما ِ
احلكم واألسرار املستنبطة من أداء الصالة؟
احلكم كثيرة ،ومن ذلك:
 حتقيق الغاية من خلق اإلنس��ان وهي العبادة ،وأوضح العباداتلبلوغ ذلك الصالة.
 تذكير الغافل واملنغمس بالشهوات بالتوبة إلى ربه. تعويد النفس على النشاط والتقوية على مكايد الشيطان. الصالة ّتنظم أوقاتنا؛ مبا يجعله في صلة مستمرة مع خالقه.

 17. 17متى كان تشريع الصالة؟
فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه األ َّمة وعلى رسوله [ ليلة
املعراج ،قبل الهجرة بثالث سنوات تقريبا.
 18. 18ما الداللة من التشريع السابق على أهمية الصالة؟
عز وجل إلى رسوله بدون واسطة.
أو ًالُ :فرضت من الله ّ
ثاني ًاُ :فرضت في أفضل الليالي لرسول الله [.
ثالث ًاُ :فرضت في أعلى مكان وصل إليه البشر.
 19. 19كيف كان التخفيف للصالة في ليلة املعراج؟
ُفرضت أوال خمسني صالة ،لكن ُخ ّف َفت في العدد.
15

الصالة ...سؤال وجواب

20. 20هل التخفيف في العدد مؤثر على األجر؟
ال ،فقد ُج ِعلت خمسا بالفعل لكنها خمسني في امليزان باألجر.
 21. 21هل هذا يعني تضعيف احلسنة إلى عشر أضعافها؟
نع��م ،حلديث« :ق��ال :يا محمد! إنهن خمس صل��وات كل يوم وليلة.
لكل صالة عشر ،فذلك خمسون صالة» .رواه مسلم.
 22. 22كيف كان املسلمون يص ّلون قبل اإلسراء واملعراج؟
{و َس�� ّبِ ْح بِ َح ْم ِد
ركعتان بالصباح ومثلها بالعش��ي ،قال س��بحانهَ :
َر ّبِ َك بِا ْل َع ِش ّ ِي َوالإْ ِ ْب َكا ِر}( .غافر)55:

23. 23متى أصبحت الصالة على احلال التي نصليها فيها؟
ف��ي املدين��ة ُأ ِق��رت ص�لاة الس��فر ،وزيدت ف��ي احلض��ر ،فصارت
الظهروالعصر والعش��اء أربع��ا ،واملغرب ثالث ركع��ات ،والفجر
على حالها.
24. 24ما أول ما يحاسب عليه املسلم يوم القيامة؟
يحاس��ب عل��ى الصالة ،فع��ن أبي هري��رة ] أن النبي [ قال:
(إن أول م��ا يحاس��ب به العبد ي��وم القيامة من عمل��ه صالته؛ فإن
صلح��ت فق��د أفلح وأجنح؛ وإن فس��دت فقد خاب وخس��ر؛ وإن
انتقص من فريضة قال الرب تبارك وتعالى :انظروا هل لعبدي من
كم��ل بها ما انتقص من الفريضة ،ثم يكون س��ائر عمله
تط��وع؟ ف ُي ّ
على ذلك) .رواه الترمذي والنسائي
ٍّ
مصل سيتساوى مع غيره في أجر الصالة؟
 25. 25هل كل
ال ،فالتفاوت يكمن في قضية الطمأنينة واخلشوع واإلخالص ،فعن
عمار بن ياس��ر ] قال :سمعت رسول الله [ يقول ( :إن العبد
ليصلي الصالة ما يكتب له منها إال عشرها ،تسعها ،ثمنها ،سبعها،
سدسها ،خمسها ،ربعها ،ثلثها ،نصفها) .أخرجه أبو داود وأحمد
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 26. 26هل نفهم أن الصالة لها جانبان في الرعاية واإلهتمام؟
نعم ،لها جانبان
/1جان��ب األداء وه��و اإلج��زاء :بتحقي��ق أعماله��ا الظاه��رة ،من
شروط وأركان وغيرها.
 /2وجان��ب اجل��زاء :وهو القب��ول واألجر عند الل��ه أو الر ّد ،وفيه
االختالف بني مصلٍ عن غيره.
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املبحث الثاني

مواضع الصالة
 27. 27ما البِقاع التي يجوز الصالة فيها؟
جت��وز في كل موضع صالح للصالة ،عن أبي هريرة ] أن النبي
[ ق��الّ :
«فضل��ت على األنبياء بس��ت؛ أعطيت جوام��ع الكلم،
ونص��رت بالرع��ب ،وأح ّلت ل��ي الغنائ��م ،وجعلت ل��ي األرض
مس��جدا وطهورا ،وأرس��لت إلى اخللق كافة ،وختم بي النبيون».
رواه الترمذي

 28. 28هل هذا أمر خاص بهذه األمة؟
نعم ،فبمقدور املس��لم أن يؤدي الصالة في أي موضع مناس��ب له
ولها ،بخالف األمم السابقة فكانت لها مواضع خاصة للصالة.
29. 29ما املواضع التي ال يجوز الصالة فيها؟
الص�لاة في املقبرة ،واحلم��ام ،و َم َبارك اإلب��ل ،دليله قول
التص��ح َّ
ّ
ُ
واحلمام» رواه الترمذي،
«األرض ك ُّلها مس��جدٌ إال املقبرة
النبي [:
ِّ
َّ
«أع ِ
طان اإلبل» .رواه ابن ماجه
وورد النهي عن الصالة في ْ
 30. 30هل هذا يشمل كل صالة؟
يعم كل صالة؛ سواء كانت فريض ًة أم نافلة.
نعمُّ ،

 31. 31ما ع ّلة حترمي الصالة في املقبرة؟
الصالة في املقبرة قد ُت َّتخذ ذريعة إلى عبادة القبور،
ع ّلة التحرمي أن َّ
من جهة الركوع أو الس��جود إليها ،أو إلى التش ُّبه مبن يعبد القبور،
ولهذا ملا كان الكفار يس��جدون َّ
للش��مس عن��د طلوعها وغروبها،
نهى النبي [ عن الصالة عند طلوعها وغروبها .رواه مسلم
18
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 32. 32ما املقصود بأعطان اإلبل؟
ٌ
ٌ
ش��امل للمواضع التي تقي��م فيها اإلبل وت��أوي إليها،
وصف
ه��و
كمراحها ،س��واء كانت مبن َّية بجدران ,أم محوطة بأش��جار ،أو ما
أشبه ذلك.

 33. 33ما ع ّلة النهي عن الصالة في مبارك اإلبل؟
اختل��ف العلم��اء ف��ي ه��ذا  ،ولع��ل ع ّلت��ه أن��ه موض��ع جتتم��ع فيه
الشياطني.

 34. 34هل ُتشرع الصالة في مواضع الغنم؟
ِ
مرابض الغنم ،وال ُت َص ّلوا في
نعم ،لقول الرسول [« :ص ُّلوا في
أعطان اإلبل» .رواه أحمد
35. 35ما احلكم لو كان هناك شيئ من فضالت الغنم في املصلى؟

ال ُيؤث��ر على الص�لاة ،فورد عن ابن عمر ] أنه صلى في مكان
رواه ابن املنذر في األوسط
فيه دمن.

36. 36هل باملقدور الصالة في احلدائق ( األرض املعشبة)؟

ال بأس في هذا إن كان السماد جافا ،أو كان من حيوانات مأكولة
اللحم ،مثل اخلراف أو البقر وغيرهما.

 37. 37هل ُيشترط وضع سجادة ( حصير أو قماش) للصالة؟
ال يشترط هذا ،ف ُيشرع أداء الصالة في أي موضع طاهر.

 38. 38ما حكم الصالة على التراب في الصحراء؟
َ
األرض مسجدا وطهورا،
ال بأس في هذا ،ألن الله جعل لهذه األمة
فبمقدور املسلم أن يصلي على أي أرض.
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39. 39ما حكم التفتيش والتحري عن طهارة األرض ،قبل األداء؟
		
هذا من التكلف ،ولم يثبت أن النبي [ فعله.

40. 40لو احتاط اإلنسان من الصالة على التراب خشية وقوع جناسة عليه..
فما حكم هذا االحتياط؟
ه��ذا م��ن التك ّلف والوسوس��ة ،ألن طه��ارة األرض تتحقق بإزالة
عني النجاسة بالشمس ،أو بالريح ،أو باملطر.
السجاد املزخرف؟
41. 41ما احلكم في الصالة على
ّ
هذا مكروه.
42. 42ما سبب هذا احلكم الشرعي؟
هو س��بب لتش�� ّتت الذهن وانصراف اخلش��وع عن النف��س ،مثلما
وقع بني يدي النبي [ حينما كان يصلي في خميصة ذات أعالم،
فلم��ا قضى صالته قال [( :اذهب��وا بهذه اخلميصة إلى أبي جهم
ب��ن حذيفة ،وآتوني بأنبجانية ،فإنها ألهتني آنفا في صالتي) .متفق
عليه ،اخلميصة :كساء مربع له أعالمَ ،
واأل ْنبِجانِ َّية :كساء غليظ.

43. 43ما حكم الصالة في الكنيسة؟
الكراهة ،لوجود التصاوير فيها ،فعن عمر ] قال« :إنا ال ندخل
كنائس��كم من أجل التماثيل التي فيها الصور» .ذكره البخاري تعليقا.
ق��ال اب��ن تيمية« :واملذه��ب الذي علي��ه عامة األصح��اب :كراهة
دخول الكنيسة املصورة ،الصالة فيها ،وفي كل مكان فيه تصاوير،
وه��ذا ه��و الصواب ،ال��ذي ال ريب فيه و،الش��ك» .االختيارات
العلمية

44. 44ما املقصود بالتصاوير املنهي بتواجدها في البيوت؟
يقصد بها الرسوم لذوات األرواح ،أو التماثيل واألصنام.
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املبحث الثالث

ما يتعلق باملساجد

 45. 45ملاذا االهتمام باملسجد؟
ألن��ه ورد في القرآن إضافة املس��اجد إلى الل��ه تعالى ،وهي إضافة
{و َم ْن َأ ْظ َل ُم ممِ َ ّْن َمن ََع َم َس ِ
اجدَ ال َّل ِه َأ ْن
تش��ريف وفضل ،قال تعالىَ :
��م ُه } (البقرة ،)114:فلها ميزة وشرف ،حيث تختص
اس ُ
ُي ْذ َك َر ِف َيها ْ
بكثير من العبادات والطاعات والقربات.

 46. 46هل املساجد لها تع ّلق باحلب مع الله تعالى؟
بالطب��ع ،فه��ي أحب املواض��ع إليه س��بحانه ،فعن النب��ي [ قال:
(أح��ب البالد إلى الله تعالى مس��اجدها ،وأبغ��ض البالد إلى الله
أسواقها) .أخرجه مسلم
اج َد لِ َّل ِه َفال َتدْ ُعوا َم َع َّ
 47. 47ما معنى قوله تعالىَ { :و َأ َّن المْ َ َس ِ
الل ِه َأ َحدً ا}
(اجلن)18:؟
أي :أن املس��اجد لله فال تدعوا مع الله أحد ًا ،أي لهذا الس��بب فال
تعبدوا غير الله ،ال دعاء عبادة ،وال دعاء مسألة ،فإن املساجد التي
هي أعظ��م مواضع العب��ادة مبنية على اإلخ�لاص لله ،واخلضوع
لعظمته ،واالستكانة لعزته.
 48. 48ما فضل صالة اجلماعة في املسجد؟
عن ابن عمر ] قال :قال رسول الله [( :صالة الرجل في جماعة
بسبع وعشرين درجة)  .متفق عليه
تفضل على صالة الرجل وحده ٍ
 49. 49ما أجر بناء املساجد؟
األج��ور كثي��رة ،ومن ذلك ما ورد عن عثم��ان ] أنه قال ملا بنى
علي ،وإني سمعت رسول
مس��جد رس��ول الله [ :إنكم أكثرمت ّ
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الله [ يقول « :من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا
في اجلنة» .رواه مسلم.
وفي رواية« :بنى الله له في اجلنة مثله» .متفق عليه
 50. 50هل ميكن املشاركة مع الغير في بناء مسجد؟
نعم ،وله أجر املساهمة ولو باليسير من املال ،قال النبي [  ( :من
بنى لله مس��جدا ،و لو كمفحص قطاة  ،2أو أصغر ،بنى الله له بيتا
في اجلنة) .رواه ابن ماجه
 51. 51بعض املسلمني يحرص على تزيني املساجد وزخرفتها عند بنائها،
فهل هذا الفعل مشروع؟
هذا مخالف للس��نة النبوية ،ألن زخرفة املس��اجد مشابهة لفعل الكفار،
فق��د ورد ع��ن ابن عباس ] ق��ال« :لتزخرف ّنها كم��ا زخرفت اليهود
أكن الناس
والنصارى» .وأمر عمر ] ببناء املساجد ،وقال ملن يبنيّ « :
حتمر ،أو تصفر؛ فتفنت الناس» .أخرجه البخاري
من املطر ،وإياك أن ّ

 52. 52هل يعني احلكم السابق عدم رعاية املساجد بالبناء املناسب؟
مرغوب فيه ،لكن بعيدا عن الزخرفة الدالة
البناء املناسب للمساجد أمر
ٌ
على التبذير؛ وخصوصا التي تكون في وجه املصلني ،حذر التشويش
عليهم ،قال النبي [ (:ما ُأمرت بتشييد املساجد) .رواه أبو داود
 53. 53ما أصل وجود ُ
القبة في بناء املساجد؟
أصل��ه م��ن البن��اء العثمان��ي ،ح�ين احتاج��وا إل��ى القب��اب لتقوية
الص��وت ،لك��ن في زمنن��ا املعاص��ر ال حاجة إلى القب��اب لكلفتها
الباهظة ،وأيضا لوجود مكبرات الصوت.
 54. 54ما حكم كتابة بعض اآليات فوق احملراب باملساجد؟
 -2مفحص قطاة :عش طير القطا
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هذا مخالف للسنة ،حلديث « :إنه ال ينبغي أن يكون في قبلة البيت
شيء ُيلهي املصلي» .رواه أحمد
 55. 55كم أجر الصالة في املسجد احلرام ،وفي املسجد النبوي؟
عن جابر ] أن النبي [ قال ( :صالة في مس��جدي هذا أفضل
من ألف صالة في سواه إال املسجد احلرام ،فصالة في املسجد احلرام
أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه)  .رواه أحمد وابن ماجه
56. 56هل هذا يشمل الصالة في مكة كلها؟
نعم يشمل منطقة احلرم كلها التي هي داخل حدود مكة.
تصح الصالة داخل الكعبة؟
 57. 57هل ّ
نعم ،نفال كانت أو فرضا.
58. 58من نذر أن يصلي داخل الكعبة..كيف يوفي بنذره؟
له أن يصلي في ِ
احلجر.
 59. 59ما أجر الصالة في املسجد األقصى؟
الربع من أجر الصالة في املس��جد النبوي ،فعن أبي ذر ] قال :
تذاكرنا ونحن عند رس��ول الله [ ،أيهما أفضل :مس��جد رسول
الله [ أو مس��جد بيت املقدس؟ فقال :رس��ول الله [« :صالة
في مس��جدي ه��ذا أفضل من أرب��ع صلوات فيه ،ولنع��م املص ّلى،
وليوش��كن أن يك��ون للرج��ل مثل ش��طن ( أي :احلبل ) فرس��ه من
خير ل��ه من الدنيا جميعا .أو
األرض حي��ث يرى منه بيت املقدس ٌ
قال  :خير من الدنيا وما فيها» .أخرجه احلاكم
 60. 60ما صحة وصف بيت املقدس :أولى القبلتني ،وثالث احلرمني؟
يحرمه أحد.
هو أول القبلتني ،لكنه ليس بحرم ،ولم ّ
 61. 61هل يتفاوت أجر الصالة في املساجد األخرى؟
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األجر متشابه ،لكن يبقى احلرص بالصالة في املسجد الذي يحقق
للمصلي الطمأنينة واخلشوع ببعده عن النقوش والزخارف.

الل ِ
��ن بِ َّ
��اج َد َّ
��ر َم َس ِ
��ه َوا ْل َي ْو ِم
الل ِه َم ْن آ َم َ
 62. 62م��ا تفس��ير اآلي��ة { :إِ َمّ َنا َي ْع ُم ُ
ِ
اآلخ ِر}؟
تفس��يرها :إمنا تس��تقيم عمارة هؤالء ،وتكون معتدً ا بها ،والعمارة
تتن��اول تنظيفه��ا ،وتنويره��ا باملصابي��ح ،وتعظيمه��ا ،واعتياده��ا
للعب��ادة والذكر ،ومن الذك��ر :درس العلم ،بل هو أجله وأعظمه،
وصيانته��ا مما لم تنب له املس��اجد ،م��ن أحاديث الدني��ا ،فض ً
ال عن
فضول احلديث.
 63. 63املساجد تصلح ألمور محدّ دة ،ما هذه األمور؟
قال النبي [  « :إن هذه املس��اجد ال تصلح لش��يء من هذا البول
وال الق��ذر ،إمنا هي لذكر الله عز وجل والصالة ،وقراءة القرآن».
متفق عليه

وقال رس��ول الل��ه [« :إذا رأيتم م��ن يبيع أو يبتاع في املس��جد،
فقول��وا :ال أربح الله جتارتك ،وإذا رأيتم من ينش��د ضالة فقولوا:
ال ر ّدها الله عليك» .رواه الترمذي
 64. 64هل الكالم الدنيوي ممنوع في املسجد؟
لي��س مبمنوع ،إال احلدي��ث الذي فيه كالما محرم��ا ،فعن جابر بن
س��مرة ] قال « :كان رس��ول الله [إذا ص ّلى الفجر جلس في
مص�لاه حتى تطلع الش��مس ،فيتحدث أصحاب��ه يذكرون حديث
اجلاهلية ،وينش��دون الشعر ،ويضحكون ويتبس��م» أخرجه الترمذي
ّ
ولعل ذل��ك للتحدث بنعمة الله ،وذكر ما كان عليه أهل
والنس��ائي.
اجلاهلية ،وأشعارهم املشتملة على النصائح.
 65. 65هل ُيؤجر اإلنسان عند رعايته لبيت من بيوت الله؟
نعم ،وداللة هذا إكرام النبي [ للذي كان يهتم بنظافة املس��جد،
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فعن أبي هريرة ] « :أن رج ً
ال أس��ود أو امرأة س��وداء ،كان يقم
املس��جد  ،فمات فس��أل النبي [ ،فقالوا :مات .قال ( :أفال كنتم
آذنتمون��ي ب��ه ،د ّلوني عل��ى قبره ،أو ق��ال قبرها ) ،فأت��ى [ قبره
فصلى عليه» .متفق عليه
 66. 66ما حكم حضور النساء للصالة في املسجد؟
هذا مش��روع ،قال رس��ول الله [« :ال متنعوا نس��اءكم املس��اجد،
وبيوتهن خير لهن» .أخرجه أحمد وأبو داود
ّ
 67. 67ما أجر املشي إلى املساجد؟
تطهر في بيته،
عن أبي هريرة ] قال :قال رس��ول الله [«:من ّ
ثم مش��ى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله،
كان��ت خطوتاه إحداهم��ا حتط خطيئ��ة ،واألخرى ترفع حس��نة».
أخرجه مسلم

وعن بريدة ] عن النبي [ قال« :بشّ ��ر املش��ائني في ُ
الظلم إلى
املسجد بالنور التام يوم القيامة» .أخرجه مسلم
 68. 68هل ال ُبعد في املسافة للمسجد فيه أجر للمصلي؟
نعم ،فقد قال رس��ول الله [( :إن أعظم الناس أجر ًا في الصالة
أبعدهم إليها ممش��ى فأبعدهم ،والذي ينتظ��ر الصالة حتى يصليها
مع اإلمام أعظم أجر ًا من الذي يصليها ثم ينام) .متفق عليه
 69. 69هل املشي للمسجد له آداب؟
نع��م ،ومن ذلك ما قاله [« :إذا توضأ أحدكم فأحس��ن وضوءه،
ث��م خ��رج عامد ًا إلى املس��جد ف�لا يش��بكن يديه فإنه ف��ي صالة».
أخرجه أبو داود

 70. 70هل العجلة في املشي فيه داللة باحلرص إلدراك الصالة؟
ال ،ولك��ن الواجب املش��ي بس��كينة ووق��ار ،قال النب��ي [ « :إذا
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أقيم��ت الصالة فال تأتوها وأنتم تس��عون ،وأتوها متش��ون عليكم
الس��كينة ،فما أدركتم فصلوا ،وما فاتكم فأمت��وا) متفق عليه ،وعلى
املسلم اإلنتباه ألوقات الصالة ّ
لينظم وقته للمبادرة إلى املساجد.
 71. 71ما األدب الوارد مع نزع النعال قبل الولوج للمسجد؟
يحب
عن أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها قالت « :كان النبي [ ّ
التيمن ما اس��تطاع في ش��أنه كله؛ ف��ي طهوره وترجل��ه ،وتنعله».
متفق عليه

ومن ه��دي النبي [ أنه عن��د نزعه للنعال البدء بالش��مال ،وعند
التنعل يبدأ باليمنى .متفق عليه
 72. 72ما الدعاء الوارد عند الدخول واخلروج من املسجد؟
قال الرسول [« :إذا دخل أحدكم املسجد فليقل :اللهم افتح لي
أبواب رحمتك ،وإذا خرج فليقل :اللهم إني أسألك من فضلك».
أخرجه مسلم

73. 73من دخل للمسجد ولم يكن فيه أحد ،هل يس ّلم؟
له أن يس�� ُلم ،قال ابن عمر :يقول( :الس�لام علينا وعلى عباد الله
الصاحلني) .أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه واأللباني
74. 74بعضهم ال يصلي إال في موضع معينّ في املسجد ،ما حكم فعله؟
هذا مكروه ،حلديث عبد الرحمن بن ش��بل قال« :نهى رسول [
عن نق��رة الغراب ،وافتراش الس��بع ،وأن ّ
يوطن الرجل املكان في
املسجد ،كما يوطن البعير» .أخرجه أحمد
75. 75ما التوجيه إلى الذي يرفع صوته بالقراءة في املسجد؟
ه��ذا فعل مك��روه ،فع��ن أبي س��عيد اخل��دري ] ق��ال :اعتكف
رس��ول الله [ في املسجد فس��معهم يجهرون بالقراءة ،وهو في
قبة له ،فكشف الستر ،وقال [« :أال إن كلكم مناج ربه فال يؤذين
26
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يرفعن بعضكم على بع��ض بالقراءة» أو قال:
بعضك��م بعض ًا ،وال
ّ
(في الصالة) .أخرجه أحمد
وخ��رج رس��ول الل��ه [عل��ى الن��اس وه��م يص ّل��ون وق��د علت

أصواتهم بالقراءة ،فقال« :إن املصلي يناجي ربه ،فلينظر مبا يناجيه
به ،وال يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» .رواه مالك
 76. 76ما حكم وضع الصدى في مكبرات الصوت في املساجد؟
الص��دى إن ل��م يكن حرام�� ًا فهو مك��روه ،ويالحظ فيه أثره الس��يء
بتكرار احلروف بصورة ال تليق مع تالوة القرآن.

 77. 77يوضع في بعض املساجد في قبلة املصلني صناديق لوضع النفايات
من مناديل ونحوها ؟

ال ينبغ��ي ه��ذا ،ألنها تكون في قبلة املصل��ي ،وألن النفوس تتقزز
منها ،وال بأس بوضعها في اخللف.

 78. 78ما حكم وضع صناديق املناديل فقط؟

ال بأس فيها ،للحاجة الداعية إلى ذلك.

 79. 79هل مننع الصغار عن املساجد ،خشية العبث فيها؟

ال يج��وز منعهم ،وباإلم��كان تعليمهم وتوجيهه��م ،وعلى األب
تعليم ابنه اآلداب املتعلقة باملسجد.

 80. 80ما العمل مع األطفال إن وقع منهم العبث في املسجد؟

من طبيعة األطفال كثرة اللعب واحلركة ،مما يش��وش على املص ّلني
وليه التحكم في تس��كينه ،وفي الصالة
والقراء ،وغالبا ال يس��تطع ّ
يكثر غالبا منهم احلركة ،لذا يتأكد على أوليائهم منعهم من دخول
املساجد إال بعد التأكد من فهمهم ،وتعليمهم احترامها.
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 81. 81ما حكم النوم باملسجد؟
ال ب��أس في هذا ،ف��كان الكثير من الصحابة رضي الله عنهم ينامون
في املس��جد ،لكن األمر مرتبط بإذن املسؤولني عن رعاية املساجد
مبا يرونه مناسبا ،وال مبا ُيتخذ عبادة.
 82. 82ما حكم األكل في املسجد؟
ال بأس به ،ومعلوم أن املعتكف ينام في املس��جد ،ويأكل ويشرب
مستقرا لزمن للتفرغ فيه للعبادة.
فيه ،ويتخذه
ً

 83. 83ما حكم املرور في املسجد واتخاذه طري ًقا لغير حاجة؟
املس��اجد له��ا مكانتها وش��رفها ،فال يج��وز امتهانها بكث��رة املرور
والعب��ور فيه��ا م��ن ٍ
باب لب��اب دون حاج��ة ،وإمنا ملج��رد العادة أو
اختصار الطريق.
 84. 84ما حكم دخول الكافر إلى املسجد؟
ال ب��أس في��ه ،دليله قصة ثمام��ة بن أثال ] ،وربطه في املس��جد
النبوي قبل أن ُي ِ
سلم .أخرجه البخاري
 85. 85هل هذا احلكم يشمل كل مسجد؟
نعم كل مس��جد ،إال املس��جد احلرام ،لق��ول الله تعال��ىَ { :يا َأ ُّي َها
��س َفال َي ْق َر ُبوا المْ َ ْس ِ
ي��ن َآ َمنُ��وا إِ َمّ َنا المْ ُشْ �� ِر ُك َ
��ر َام َب ْعدَ
ا َّل ِذ َ
ون نجَ َ ٌ
��جدَ الحْ َ َ
َع ِ
ام ِه ْم َه َذا}( .التوبة)28 :

 86. 86ما حكم دخول الكافر للمسجد النبوي؟
ال ب��أس في هذا األمر ،فالنبي [ كان يس��تقبل وف��ود الكفار في
املسجد ،ويربط األسارى في سواري املسجد.

 87. 87ما حكم ُمكث احلائض في املسجد لتستمع للدعاء ،أو حضور
مجالس العلم؟
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إذا كان هذا املكان معد ًا  -في األصل  -للصالة فيه واتخذ مس��جد ًا،
ف�لا يج��وز للحائ��ض أن متك��ث في��ه ،ول��و للتعل��م وتعلي��م الق��رآن
3
الكرمي.
 88. 88ما احلكم لو كان املوضع ليس معدّ ا للصالة ،وملتصق باملسجد؟
إن كان هذا املكان لم ُيعد للصالة ولكن أعدّ كمكان لتحفيظ القرآن
الكرمي ويصلى فيه بالتبع ،فهذا ال يأخذ حكم املس��جد ،وعليه فمثل
هذا يجوز املكث فيه للحائض.
 -3هناك قول آخر بجواز دخولها وجلوسها في املسجد ،قال النووي( :وأحسن ما
حرم دليل صحيح
يوج��ه به هذا املذه��ب أن األصل عدم التحرمي وليس ملن ّ
صري��ح ) املجموع ،160/2وقال الش��يخ األلبان��ي( :والقول عندنا في هذه
املسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من اجلنب للبراءة األصلية
وع��دم وج��ود ما ينهض عل��ى التح��رمي ،وبه ق��ال اإلمام أحم��د وغيره…)
كتاب:مت��ام املن��ة ،وقال��وا أنه ليس هن��اك دليل ثابت وصحي��ح مبنع احلائض
من دخول املس��جد ،بل وهناك أدلة ثابتة يتقوى به القول بدخولها املس��جد:
فعن عائش��ة رض��ي الله عنها فيم��ا رواه البخاري وغيرهّ ”:
أن وليدة س��وداء
كانت حلي من العرب فأعتقوها ،فجاءت إلى رس��ول الله فأس��لمت، َف َك َ
ان
��ج ِد َأ ْو ِ
َل َها ِخ َب ٌاء ِفي المْ َ ْس ِ
ح ْف ٌش «وقال ابن حزم مبين ُا وجه االس��تدالل بهذا
احلديث( :فهذه امرأة س��اكنة في مسجد رسول الله [ واملعهود من النساء
احلي��ض ،فم��ا منعها [ من ذل��ك وال نهى عنه ،وكل ما لم ينه عنه رس��ول
الل��ه [ فمباح ،وقد ذكرنا عن رس��ول الل��ه [ قوله (:جعلت لي األرض
مسجد ًا ) وال خالف في أن احلائض واجلنب مباح لهما جميع األرض وهي
مس��جد ،فال يجوز أن يخص باملنع من بعض املس��اجد دون بعض ،ولو كان
دخول املس��جد ال يجوز للحائض ألخبر بذلك [ عائش��ة إذا حاضت فلم
ينهها إال عن الطواف بالبيت فقط ،ومن الباطل املتيقن أن يكون ال يحل لها
دخول املس��جد فال ينهاه��ا [ عن ذلك ويقتصر عل��ى منعها من الطواف،
وهذا قول املزني وداود وغيرهما» .احمللى . 402-401/1
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املبحث الرابع

األذان واإلقامة
أوال :ما يتعلق باألذان.
 89. 89ما احلكمة لوجود األذان؟
لبي��ان أن الصالة مؤقتة بأوقات معين��ة ،ال يجوز فعلها قبل دخول
تلك األوقات ،ولتنبيه املشغول بدخول وقتها.
 90. 90ما معنى األذان لغة؟
{و َأ َذ ٌان ِم َن ال َّل ِه َو َر ُسولِ ِه إلى ال َّن ِ
اس
هو اإلعالم ،ومنه قوله تعالىَ :
َيو َم الحْ َ ّ ِج َ
األ ْك َب ِر}( .التوبة )3 :أي :إعالم وإخبار.
ْ

 91. 91ما تعريف األذان شرع ًا؟
الص�لاة بذك ٍر مخصوص
ه��و التع ُّبد لل��ه باإلعالم بدخ��ول وقت َّ
مشروع.
92. 92من أول من أ ّذن؟
«أول من َّ
أذن بالل ]» .الطبقات البن سعد
عن القاسم قالَّ :
93. 93متى ّ
مت تشريع األذان؟
في السنة األولى من الهجرة النبوية الكرمية.
 94. 94ما قصة تشريع األذان؟
عن عبد الله بن زيد ] أنه قال « :ملا أمر رسول الله [ بالناقوس
ل ُيض��رب به للناس جلمع الصالة ،ط��اف بي وأنا نائم رجل يحمل
ناقوس��ا ،فقلت :يا عبد الله أتبيع الناق��وس؟ فقال :وما تصنع به؟
فقل��ت :ندع��و ب��ه إلى الص�لاة .قال :أف�لا أدلك على م��ا هو خير
30

الصالة ...سؤال وجواب

م��ن ذلك؟ فقل��ت :بلى فقال :تقول :الله أكبر الل��ه أكبر ،الله أكبر
الله أكبر ،أش��هد أن ال إله إال الله ،أش��هد أن ال إله إال الله ،أش��هد
أن محمدا رس��ول الله ،أش��هد أن محمدا رس��ول الل��ه ،حي على
الص�لاة ،حي على الصالة ،حي على الف�لاح ،حي على الفالح،
الله أكبر الله أكبر ،ال إله إال الله» .رواه أبو داود
 95. 95ما الدليل على مشروعية األذان في القرآن؟
لص ِ
ين آ َمنُ��وا إِ َذا ُن ِ
الة ِم ْن َي ْو ِم
دليل��ه قوله تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ود َي لِ َّ
��ع ذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْم إِ ْن ُك ْن ُت ْم
اس َ
��ع ْوا إِ َلى ِذ ْك ِر ال َّل ِه َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َ
الجْ ُ ُم َع ِة َف َ
َت ْع َل ُم َ
ون}( .اجلمعة)9 :
 96. 96ما الدليل على مشروعية األذان في السنة النبوية؟
دليل��ه قول النبي [ « :إذا حضرت الص�لاة فليؤ ّذن لكم أحدكم،
وليؤ ّمكم أكبركم» .متفق عليه
 97. 97ما ُحكم األذان؟
النبي [ أمر بهَّ ،
األذان عبادة واجبة؛ َّ
وألن الله أش��ار إليه في
ألن َّ
الص َ
وها ُه ُز ًوا َو َل ِع ًبا}.
ال ِة ا َت َّخ ُذ َ
القرآن في قولهَ :
{وإِ َذا َنا َد ْي ُت ْم إِ َلى َّ
(املائدة ،)58 :وهذا حكم عام.
 98. 98هل هو واجب على كل مسلم؟
ال ،ب��ل ه��و فرض كفاي��ة ،فإذا ق��ام به إنس��ان في البلد س��قط عن
الباقني.
النبي [ ملالك بن ُ
احلويرث ]« :إذا حضرت
ودليل ذلك قول ّ ِ
الصال ُة فل ُي ّ ِ
ؤذ ْن لكم أحدُ كم» متفق عليه.
99. 99هل ُيشرع األذان ولو كان اإلنسان لوحده في الصحراء؟
مش��روع ،عن عقب��ة بن عامر اجلهن��ي ] قال :قال النب��ي [َ ( :ي ْع َج ُب
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الش ِ
َر ُّب َ
��ك م��ن راعي غنم ِفي رأس َّ
��ظ َّي ِة للجب��لُ ،يؤَ ّ ِذ ُن للص�لاة و ُيصلي,
ُ
فيق��ول ال َّل ُه تعا َل��ى« :ان ُْظ ُروا إ َلى عب��دي هذا ُيؤَ ّ ِذ ُن َو ُي ِق ُيم ُ
يخاف ش��يئا قد
غفرت ل ُه وأدخل ُت ُه اجل ّن َة») .رواه أبو داود و النسائي
ُ
 100. 100ما فضل األذان في الصحراء؟
قي (امل��كان القفر)
ع��ن س��لمان ] قال« :ال يكون رج��ل بأرض ٍّ
فيتوض��أ ،فإن لم يجد تيمم ،ثم ين��ادي بالصالة ،ثم يقيمها ،إال ّأم
من جنود الله ما ال يرى طرفاه» .أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف
وفي رواية« :إال ص ّلى خلفه من خلق الله ما ال يرى طرفاه»
 101. 101ما الشروط املتعلقة باألذان؟
الشروط هي:
 الترتيب في الكلمات. دخول الوقت. عدم التمطيط والتمديد فيه. الترتيل والتأني. أن يكون مبا ثبت في الشرع. ال يكون هناك فصل كبير بني كلماته.يسن مع األذان؟
 102. 102ماذا ّ
يستحب اآلتي في األذان:
 استقبال املؤذن القبلة. الطهارة من احلدث األصغر واألكبر. االلتفات مينة مع ( حي على الصالة). االلتفات يسرة مع ( حي على الفالح). أن يكون املؤذن صيتا حسن الصوت. الترسل والتمهل في األذان. 103. 103ما حكم الزيادة في األذان؟
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األذان عب��ادة مش��روعة ب��أذكار مخصوص��ة ّبينها النب��ي [ ألمته
بإق��راره لها ،فال يجوز لإلنس��ان أن يتعدى حدود الله تعالى فيها،
أو يزيد فيها شيئ ًا لم يثبت به النص.
 104. 104هل ُيشرع األذان للمسافر؟
نعمَّ ،
النبي [ قال ملالك بن احلويرث وصحبه« :إذا حضرت
ألن َّ
ِّ
فليؤذن لكم أحدُ ُكم» .رواه مسلم
الصال ُة
َّ
 105. 105هل هناك اتفاق بني العلماء في صيغة األذان؟
هناك اختالف تنوع بينهم رحمهم الله في عدد كلماته ،فاملش��هور
أن��ه خمس عش��رة جملة ،في مذه��ب اإلمام أحم��د ،وعند اإلمام
مالك سبع عشرة جملة ،وعند اإلمام الشافعي تسع عشرة جملة.
 106. 106كيف يكون األذان وفق مذاهب العلماء؟
وفق مذهب اإلمام مالك يكون بالتكبير مرتني في َّأوله مع الترجيع,
س��را في نفس��ه ،ث��م يقولها جه��ر ًا ،وعند
وه��و أن يقول الش��هادتني ًّ
تسع عشرة جملة ،بالتكبير في أوله أربعا مع الترجيع ،وكل
الشافعي َ
ُ
مرة كان أولى.
هذا مما جاءت به ُّ
مرة وبهذا َّ
الس َّنة ،فإذا أ َّذن بهذا َّ

 107. 107هل ُيشرع التأذين بصيغ األذان األخرى؟
نع��مُّ ،
الس�� َّنة من صف��ات األذان فإنه جائز العمل
كل ما جاءت به ُّ
أن ّ ِ
ب��ه ،بل الذي ينبغيْ :
يحصل
يؤذ َن بهذا ت��ارة ،وبهذا تارة إن لم ُ
تشويش وفتنة بني الناس.
 108. 108ما الفائدة املرجوة من هذا التنوع؟
التنويع فيه فوائد:
الس َّنة ،ونشر تنوعها بني الناس.
أو ًال :حفظ ُّ
ثاني ًا :التيس��ير على املك َّلف ،ف��إن بعضها قد يكون َّ
أخف من بعض
فيحتاج للعمل.
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ثالث ًا :حضور القلب ،وعدم ملله وسآمته.
رابع ًا :العمل َّ
بالشريعة على جميع وجوهها.
 109. 109الترتيب في كلمات األذان ..هل هو واجب؟
والدليلَّ :
أن األذان عبادة وردت على
نعم ،فل��و ُن َّكس لم يجزئَّ ،
هذه الصفة؛ فيجب أن ُتفعل كما وردت.
 110. 110ما احلكم لو كان هناك ٌ
فصل في األذان؟
إن ح��دث فص��ل ف��ي بعضه عن بع��ض بزم��ن طويل ف��إن هذا ال
يصح أن
يج��زئ ،فال ُب َّد أن يكون متواليا؛ أل َنّه عب��ادة واحدة ،فال ُّ
تتفرق أجزاؤها.
َّ

111. 111ما احلكم لو كان الفصل بني كلمات األذان للعطاس؟
الس َعال ،فإنه يبني على ما
لو َح َصل للمؤذن ُعذر مثل ُ
العطاس أو ُ
سبق؛ ألنه انفصال بدون اختياره.
 112. 112ما معنى التثويب في األذان؟
خير من الن��وم) في أذان الفجر
التثوي��ب هو زيادة ق��ول( :الصالة ٌ
الثاني؛ الذي للصالة.
 113. 113هل كان الرسول [ يحدّ د وقت ًا بني األذان واإلقامة؟
كان النب��ي [ يص ّلي الصالة في أول الوقت؛ إال العش��اء اآلخرة
عجل ،وإذا
فإن��ه كان ينظر إلى اجتماع الن��اس ،إذا رآهم اجتمعوا ّ
أخر .متفق عليه
رآهم أبطأوا ّ
 114. 114هل األذان األول للفجر يكون قريبا أو بعيدا عن الثاني؟
ينبغي أن يكون قريبا منه حتى ال ُيشكل على من أراد الصيام وقت
اإلمساك.
 115. 115هل ُيكتفى باألذان األول لصالة الفجر؟
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ال يكتف��ى ب��ه؛ ألن أذان الصالة ال يكون إال بعد دخول وقتها؛ لقول
النب��ي [( :إذا حض��رت الصالة فليؤذن لكم أحدكم) رواه النس��ائي.
والصالة ال حتضر قبل دخول وقتها.
املقضية هل ُيشرع لها األذان؟
 116. 116الصالة
ّ
م��ن كان في بلد قد أ ّذن فيه للص�لاة ،فال يجب عليه األذان اكتفا ًء
باألذان العام في البلد ،لكن عليه اإلقامة.
 117. 117هل ُيشترط في حال جمع الصلوات التأذين لكل صالة؟
ال يشترط ،فيكفي أذان واحد ،وإقامة لكل صالة فائتة.
يصح أذان املسجل؟
118. 118هل ّ
«املس��جل» في األذان ،فم��ن اقتصر عليه لم
ال يص��ح االعتماد على
ّ
يكن قائم ًا بفرض الكفاية ،واألذان عبادة ،والعبادة البد لها من نية.
 119. 119هل ميكن الترديد مع األذان املسجل؟
ال يكون له الترديد والدعاء ،إال إذا كان نقال مباشرا له.
 120. 120ما حكم استعمال الصدى في التأذين؟
ما ُي َّت ُ
يسمونه «الصدى» فليس مبشروع ،بل
خذ من تفخيم للصوت مبا ّ
قد يكون منه ًّيا عنه إذا فيه تكرار للحرف األخير وفيه من الزيادة.

121. 121ما حكم األذان امللحون؟
امللح��ون :هو الذي يقع فيه ال َّلح��ن ،أي :مخالفة القواعد العربية،
ولكن ال َّلحن ينقسم إلى قسمني:
يصح معه األذان ،وهو الذي يتغ َّير به املعنى ،فلو قال
-1
قسم ال ُّ
ٌ
يصح ،ألنه ُيحي��ل املعنى ،فإن
امل��ؤ َّذن« :الله أكبار» فه��ذا ال ُّ
«ك َبر» كأسباب جمع «سبب» وهو َّ
«أكبار» جمع َ
الطبل.
يصح به األذان مع الكراهة ،وهو الذي اليتغ َّير به املعنى.
-2
وقسم ُّ
ٌ
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 122. 122هل ميكن أن يكون األذان عند إرادة الصالة ،وليس مع دخول الوقت؟
نع��م ،وذل��ك ملا أراد ب�لال ] أن ّ ِ
يؤذن ،وكان م��ع النبي [ في
الش��مس؛ فقام ّ ِ
شدة احلر؛ فزالت َّ
ليؤذن قال« :أبرد» ،ثم
س��فر في َّ
ِّ
لي��ؤذن فقال« :أبرد» حتى رأوا ف��ي َء ال ُت ُلول ،بل حتى
انتظ��ر ،فقام
ساوى ال َّت ُل فيئ َُه .أي :قريب العصر ،ثم أمره باألذان .متفق عليه
 123. 123ما حكم تأخير األذان عن أول الوقت في أي مكان؟
من كان في بلد فال ينبغي له أن يتأخر األذان عن أول الوقت؛ ألن
ذل��ك قد يؤدي إل��ى الفوضى واختالف املؤذنني ،واالش��تباه على
الناس أيهما أصوب هذا املتقدم ،أو املتأخر.
 124. 124هل ميكن تطبيق هذا في حال السفر والنزهة؟
نعم ،فلو كانوا جماعة في سفر أو في ُنزهة؛ وأرادوا صالة العشاء،
وأح ُّب��وا أن ّ ِ
يؤخروه��ا إلى الوق��ت األفضل وهو آخ��ر الوقت ،قبل
منتص��ف الليل ،فلهم ذلكِ ّ ،
الصالة ،ال
يؤذنون عندما يريدون فعل َّ
عند دخول وقت العشاء.
 125. 125ما مشروعية التأذين في البيت؟
هو مش��روع ملن ل��م يس��مع األذان اخلارج��ي ،أو أ ّدى الصالة بعد
وقتها لعذر شرعي.
 126. 126هل ُيشرع األذان للصالة ولو بعد خروج وقتها؟
نعمُ ،يشرع هذا.

 127. 127ملاذا صالة اجلمعة فيها أذانان؟
س��ببه أن أمير املؤمنني عثمان بن عف��ان ] زاد األذان األول في
اجلمعة ،حني كثر أهل املدينة .رواه البخاري.
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 128. 128هل يجوز البيع بعد أذان اجلمعة؟
ين آ َمنُوا إِ َذا
ال يج��وز ،قال تعالى في س��ورة اجلمعةَ { :يا َأ ُّي َه��ا ا َّل ِذ َ
لص ِ
ُن ِ
اس َع ْوا إِ َلى ِذ ْك ِر ال َّل ِه َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع}.
الة ِم ْن َي ْو ِم الجْ ُ ُم َع ِة َف َ
ود َي لِ َّ
فالسعي إلى اجلمعة وترك البيع بعد ندائها الثاني واجب.
 129. 129ما حكم وضع مكبر الصوت في املنارة للتأذين به؟
ال بأس به ،وذلك ملا يشتمل عليه من املصالح الكثيرة.

 130. 130كيف يكون األذان في حال املطر؟
ورد ع��ن اب��ن عباس ] أن��ه قال ملؤذنه في يوم مطي��ر« :إذا قلت
أش��هد أن محم��دا رس��ول الل��ه ،فال تقل ح��ي على الص�لاة؛ قل:
صلوا في بيوتكم» .فكأن الناس اس��تنكروا ،فقال « :فعله من هو
خير مني ،إن اجلمعة عزمة ،وإني كرهت أن أخرجكم من بيوتكم
فتمشون في الطني والدحض» .متفق عليه

 131. 131هل األمر السابق يتحقق مع املطر الشديد فقط؟
ال ،حت��ى ول��و كان املطر خفيفا ،وجاء في وق��ت يتوقع الزيادة فيه
الحقا فال بأس بقوله ،فعن أسامة بن عمير] قال  :كنا مع النبي
زم��ن احلديبية ،وأصابنا مطر لم ّ
يبل أس��افل نعالن��ا ،فنادى منادي
النبي [ أن «ص ّلوا في رحالكم» .رواه أحمد وأبوداود

 132. 132هل احلكم والفعل السابق يشمل أعذارا أخرى؟
نع��م ،ودليله أن ابن عم��ر ] أ ّذن في ليلة بضجن��ان (جبل قريب
من مكة) ،ثم قال« :ص ّلوا في رحالكم ،فأخبرنا أن رسول الله [
كان يأمر موذنا يؤ ّذن ،ثم يقول( :أال ص ّلوا في الرحال) في الليلة
الباردة ،أو املطيرة في السفر» .متفق عليه
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ثاني ًا :أحكام تتعلق باملؤذن:

 133. 133هل األذان خاص بالرجال؟
خاص بهم.
نعم،
ٌ
 134. 134هل يجب على النساء التأذين؟
ال يجب ،سواء ُك َّن منفردات عن الرجال ،أو ُك َّن معهم ،ولو فعلته
فال بأس فيه.
135. 135ما دليل اجلواز على احلكم السابق؟
ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤ ّذن وتقيم .ذكره ابن أبي شيبة
136. 136املنفرد ..هل يجب عليه التأذين؟
ال ،بل مستحب ،إن كان داخل البلد ،وله األجر إن فعله.

 137. 137ما أجر األذان واإلقامة للمنفرد؟
ع��ن عقب��ة ب��ن عام��ر ] قال :س��معت رس��ول الل��ه [ يقول« :
يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤ ّذن للصالة،
فيق��ول الله :انظروا إلى عبدي هذا ي��ؤذن ويقيم للصالة يخاف مني
قد غفرت لعبدي ،وأدخلته اجلنة» .أخرجه اإلمام أحمد
وع��ن عبد الله بن عب��د الرحمن بن أبي صعصع��ة األنصاري :أن أبا
سعيد اخلدري ] قال له« :إني أراك حتب الغنم والبادية ،فإذا كنت
ف��ي غنمك أو باديتك فأ ّذنت بالصالة فارف��ع صوتك بالنداء؛ فإنه ال
يس��مع مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال ش��يء إال ش��هد له يوم
القيامة» قال أبو سعيد ]« :سمعته من رسول الله[» .متفق عليه
 138. 138كم مؤذن كان عند النبي [؟
أربعة :ابن أم مكتوم ،بالل بن رباح ،وأبو محذورة وسعد القرظ،
رضي الله عنهم.
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 139. 139من له احلق في األذان ،املؤ ّذن أو اإلمام؟
امل��ؤذن أملك باألذان ،وأم��ا اإلقامة فإن اإلمام أملك بها ،فال يقيم
املؤذن إال بحضور اإلمام وإذنه.
 140. 140ماذا يشترط أن يتح ّلى به املؤذن؟
ِّ
امل��ؤذ ُن مس��لما ،ذك��را ،مميزا ،عاق�لا ،عدال ،ص ّيِت�� ًا (قوة
أن يك��ون
الصوت وحسنه في األداء) .أمين ًا (أي :على الوقت) ،عالمِ ًا بالوقت.
َّ
141. 141معرفة الوقت ،هل هو واجب على املؤذن؟
نعم ،وهذا هو املش��هود به لبالل ] ،فعن جابر بن س��مرة ]
ق��ال :كان بالل ال َي ْخ ِر ُم (ال يؤخ��ر) األذان عن الوقت ،ورمبا أخر
اإلقامة قليال» .رواه ابن ماجة
142. 142هل يجب أن يكون املؤذن على طهارة؟
ال ،ولكن يستحب ،ألن األذان من ِ
الذكر.
 143. 143إلى أي جهة يتوجه املؤذن في أذانه؟
من الس ّنة أن يستقبل القبلة ،بل مع كل ذكر ودعاء.
ترسل؟
144. 144هل في التأذين مسارعة أو ّ
في��ه الترس��ل والتمه��ل ،فعن أبي الزبي��ر مؤذن بي��ت املقدس قال:
فترس��ل ،وإذا أقمت
جاءن��ا عمر بن اخلطاب ] فقال :إذا أذنت ّ
فاحدر» .أخرجه ابن أبي شيبة
145. 145وضع املؤذن السبابتني في األذن..هل هذا مشروع؟
نع��م ،فع��ن أبي جحيفة ق��ال « :رأيت بالال يؤذن وي��دور ويتبع فاه
هاهنا وهاهنا ،وإصبعاه في أذنيه» .رواه ابن ماجه
 146. 146ما فائدة هذه احلركات؟
في ذلك فائدتان:
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للصوت.
األولى :أنه أقوى َّ
الثانية :ليراه البعيد ،أو َم ْن ال يسمع فيعرف أنه ّ ِ
يؤذن.
 147. 147هل ورد عدم الترك للحركة السابقة؟
نعم ،فعن ُنس��ير بن ُذع ُلوق قال :رأيت ابن عمر يؤذن وهو راكب،
أواضع إصبعيه في أذنيه؟ قال :ال» .أخرجه عبد الرزاق
قال :فقلت له:
ٌ
148. 148في أي موضع من األذان يلتفت املؤذن؟
ورد االلتفات مينة مرتني مع قول (حي على الصالة)ويسرة مرتني
مع قول (حي على الفالح).
 149. 149هل يلزم املسافر األذان واإلقامة؟
ال يلزمه ذلك إذا كان لوحده ،بل هما س ّنة له ،أما إذا كان معه أحد
فاألذان واإلقامة واجبان عليه ،فعن مالك بن احلويرث ] قال :
أتى رجالن إلى النبي [ يريدان السفر فقال النبي [ « :إذا أنتما
خرجتما فأذنّا ،ثم أقيما» .أخرجه البخاري
 150. 150م��ن يك��ون امل��ال ه��و قص��ده ،فهل ه��ذا يؤث��ر عل��ى بل��وغ األجر
األخروي؟
همه املال أن ُيؤثر على إخالصه لبلوغ األجر
يخشى على من كان ّ
األخروي ،وأما إذا أخذه ليستعني به على طاعة الله ،وعلى القيام
بهذا العمل فإنه ال يضره.
 151. 151ه��ل ينبغ��ي على املؤذن مراع��اة أحوال الناس بتجمعه��م ،أو تأخر
اإلقامة؟
نع��م ،إذ الس��نة تعجيل جميع الصلوات إال العش��اء ،وإال الظهر عند
اش��تداد احلر ،ولكن الصلوات التي لها نوافل راتبة؛ كالفجر والظهر
فينبغ��ي للم��ؤذن أن يراعي ح��ال الن��اس ليتمكنوا م��ن الوضوء بعد
األذان ومن صالة الراتبة.
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 152. 152إذا أ ّذن امل��ؤذن ب��دون مكبر الصوت النقطاع التي��ار الكهربائي ،ثم
بعد أذانه مباشرة جاء التيار ،فهل يعيد األذان في مكبر الصوت أو
يكتفي بأذانه األول؟
يكف��ي أذان��ه األول وال حاجة لإلعادة؛ ألن هناك مس��اجد أخرى
حوله قد سمع الناس التأذين منها ،أما لو كان مسجد ًا منفرد ًا ليس
هناك غيره فهنا يعيد؛ حتى يعلم الناس بدخول وقت الصالة.
 153. 153لو قطع املؤذن األذان لسبب ما وتقدم غيره ،فهل يكمل بعده؟
ال ،عليه أن يبدأ األذان من أوله.
154. 154الكالم اليسير أثناء األذان هل يؤثر عليه؟
ال يؤث��ر ،فورد أن س��ليمان بن صرد ] كان يؤذن في العس��كر،
فيأمر غالمه باحلاجة وهو في أذانه .ابن أبي شيبة في املصنف
155. 155هل ُيشترط القيام في أداء األذان؟
ال ب��أس أن ي��ؤذن املؤذن جالس��ا إذا ل��م يقدر على القي��ام ،فالقيام
4
ليس شرطا لألذان.
156. 156ما مشروعية أذان العاجز عن الوقوف؟
العبدي ق��ال :رأيت أب��ا زيد ] صاحب
مش��روع ،فعن احلس��ن
َّ
رس��ول الله [ ،وكانت رجله أصيبت في س��بيل الله ،يؤ ّذن وهو
قاعد .أخرجه البيهقي في الكبرى
157. 157ما حكم األذان على الدابة؟
له ذلك ،عن ابن عمر ] أنه كان يؤ ّذن على البعير ،وينزل فيقيم.
ذكره ابن ابي شيبة في املصنف
158. 158إذا أت��ى امل��ؤذن بالدعاء ال��وارد بعد األذان بص��وت مرتفع في مكبر
الصوت ،هل في ذلك شيء أم ال ؟
 .4اإلجماع البن املنذر ( ص)39:
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نعم فيه ش��يء؛ ألن املؤذن إذا أتى بهذا الدعاء املشروع بعد األذان
في مكبر الصوت صار كأنه من األذان ،وهذا األمر لم يكن معروف ًا
في عهد النبوة واخلالفة الراشدة.
 159. 159هل مبقدور الصغير أن يؤ ّذن؟
ْ
إن أ َّذ َن مع��ه غي��ره فال ب��أس ،وإن لم يكن معه غي��ره فإنه ال ُيعتمد
عليه ،إال إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ين ّبِهه عليه.

 160. 160من أخطأ وأ ّذن قبل دخول الوقت ،فهل يعيد األذان؟
ِّ
فلي��ؤذن لك��م
الص�لاة
نع��م ،لق��ول النب��ي [« :إذا حض��رت َّ
والصالة ال حتضر إال بدخول الوقت.
أحدُ كمَّ ،»...
 161. 161إذا نسي املؤذن قول (الصالة خير من النوم) فماذا يلزمه؟
ال يلزمه شيء؛ وأذانه صحيح؛ ألن قول ( الصالة خير من النوم )
في أذان الفجر مستحب وليس بواجب.
 162. 162متى يقول املؤذن «الصالة خير من النوم»..في األذان األول أم الثاني؟
يك��ون في األذان لص�لاة الصبح ،وه��و األذان الثاني الذي يكون
بع��د طل��وع الفجرالصادق؛ ال��ذي حتل به صالة الفج��ر ويحرم به
األكل على الصائم ،وال يكون في األذان الذي قبل الفجر.
 163. 163إن كان هناك مس��جد في مزرعة قريبة من البلد ،ومن فيه يسمعون
أذان املساجد ،فهل يلزمهم التأذين فيه؟
إذا كان للمسجد مؤذن معني من قبل ولي األمر فواجب التأذين فيه.
 164. 164ما احلكم لرجل دخل مسجدا على الطريق ،فهل يؤذن؟
ل��ه أن ي��ؤذن ،مثاله :رجل مس��افر ،وكان ح��ال األذان في البر وال
يس��مع النداء ،فدخل هو وأصحابه املس��جد ليصلوا ،ورأوا الناس
قد صلوا فإنه يحسن أن يؤذنوا ثم يقيموا.
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165. 165هل له أن يسمع من هم خارج املسجد؟
ال ،ليس له هذا ،لكن يكون األذان بقدر ما يسمعون هم أنفسهم دون
أن يكون في مكبر صوت ،أو بصوت عال ،لئال يشوش على الناس.

ثالثا :ما يتعلق مبن يسمع األذان.

 166. 166ما الدعاء الوارد مع بدء سماع األذان؟
يؤذن ،فقال« :على ِ
النبي [ سمع مؤذن ًا ّ ِ
ورد َّ
الفطرة» .رواه مسلم
أن َّ

 167. 167ماذا ُيشرع قوله مع اإلستمرار بسماع األذان؟
ورد قوله [ « :إذا سمعتم ّ ِ
املؤذن فقولوا مثل ما يقول» .رواه مسلم

ح��ي على
 168. 168م��اذا ُيش��رع قول��ه عن��د س��ماع
(ح��ي عل��ى الص�لاةّ ..
ّ
الفالح)؟
يشرع قول( :ال حول وال قوة إال بالله) ،و ُيقال لها احلوقلة.
 169. 169ما وجه قول الدعاء السابق في هذا املوضع؟
«حي على الصالة» ،فإمنا دعا غيره إلى
وجه ذلك أن املؤ ّذ َن ملا قالَّ :
تبرأ م��ن حوله وقوته إلى
حضوره��ا؛ فاس��تعان بالله ،وذلك حيث َّ
عز وجل فاستعان به ،وقال :ال حول وال قوة إال
ذي احلول
والقوة ّ
َّ
بالله ،وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي وكمال املدعو.
 170. 170ما حكم الدعاء مع األذان؟
من املستحبات.
 171. 171ما الدعاء الوارد قوله بعد األذان؟
ورد ع��ن عب��د الله ب��ن عمرو ] أنه س��مع النبي [ يق��ول« :إذا
علي ،فإنه من َص َّلى
س��معتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ،ثم َص ُّل��وا َّ
عل��ي صالة ص َّلى الله عليه بها عش��ر ًا ،ثم س��لوا الله لي الوس��يلة؛
َّ
فإنها منزلة في اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد الله ،وأرجو أن أكون
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أنا هو ،فمن سأل لي الوسيلة َح َّلت له الشفاعة» .رواه مسلم

وع��ن جابر ] مرفوعا( :من قال حني يس��مع الن��داء« :اللهم رب هذه
الدعوة التام��ة ،والصالة القائمة ،آت محمدا الوس��يلة والفضيلة ،وابعثه
مقاما محمودا الذي وعدته» .حلت له شفاعتي يوم القيامة) .رواه البخاري
172. 172ما حكم كالم الناس أثناء األذان؟
ال ب��أس في هذا ،فعن موس��ى بن طلحة بن عبي��د الله قال :رأيت
عثمان ] واملؤ ّذن ُيؤ ّذ ُن وهو يحدّ ث الناس يسألهم ويستخبرهم
عن األسعار واألخبار .أخرجه ابن سعد في الطبقات
173. 173هل وردت زيادة ( إنك ال تخلف امليعاد) في الدعاء؟
الراجح-والله أعلم -أنها زيادة غير صحيحة.
 174. 174مباذا ُيجاب املؤذن عندما يقول« :الصالة خير من النوم»؟
جنيبه مبثل ما قال ،فنقول بعده « :الصالة خير من النوم».
175. 175ما مش��روعية قول( :صدق رس��ول الله) بعد جمل��ة( :الصالة خير
من النوم) في أذان الفجر؟
غير مشروع ،ألن احلديث الوارد فيه ضعيف.
176. 176ورد ف��ي احلديث أن اإلنس��ان يق��ول عند متابعته للم��ؤذن «رضيت
بالله رب ًا ،وباإلسالم دين ًا ،ومبحمد رسو ًال» فمتى يقول هذا؟
ورد في احلديث« :من قال حنيَ َي ْس َ��م ُع املؤذن :أشهدُ أن ال إله إال
يت ِ
شريك له وأن محمدا عبدُ ه ورسو ُله ِ ،
َ
بالله
الله ،وحده ال
رض ُ
ُ
ٍ
ِ
ر ًّبا ،ومبحمد رسولاً  ،وباإلسال ِم دينا ؛ ُغف َر له ذن ُبه» .قال ابن ُر ْم ٍح
َ
��م ُع
��هدُ » أخرجه مس��لم،
املؤذن :وأنا َأ ْش َ
في روايتِهَ :من قال حنيَ َي ْس َ
وفي رواية « :من قال :وأنا أشهد» ويستفاد من قوله« :وأنا أشهد»
دليل على أنه يقولها عقب قول املؤذن أشهد أن ال إله إال الله ،ألن
الواو حرف عطف فيعطف قوله على قول املؤذن.
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177. 177من كان في قضاء احلاجة (احلمام) ،أو كان في صالة ..هل مبقدوره
الدعاء مع األذان؟
ِّ
املصلي ال يتابع ّ ِ
املؤذن ،وكذا من يقضي احلاجة.
 178. 178ما حكم أداء حتية املسجد واملؤذن يؤ ّذن ،مع العلم أنه ال يوجد فترة
بني األذان واإلقامة تكفي ألداء التحية؟
األول��ى االنتظ��ار لإلجاب��ة ،ث��م يق��ول « :اللهم رب ه��ذه الدعوة
التامة .»...رواه البخاري
 179. 179إذا دخل اإلنسان املسجد واملؤذن يؤ ّذن ،فما األفضل له؟
األفضل أن يجيب املؤذن ،ثم الدعاء مبا ورد ،ثم يؤدي حتية املسجد.
 180. 180هل احلكم السابق يشمل صالة اجلمعة؟
ال يش��مله ،فمن دخل املس��جد وامل��ؤذن يؤ ّذن ي��وم اجلمعة األذان
الثاني فإنه يصلي حتية املس��جد ألجل أن يس��تمع للخطبة ،وتعليل
ذل��ك أن االس��تماع للخطبة واجب وإجابة املؤذن ليس��ت واجبة،
واحملافظة على الواجب أولى من احملافظة على غير الواجب.
 181. 181إذا سمع اإلنسان مؤذنا ً ،ثم سمع آخر ،فهل يجيبه؟
يجيب األول ،وله أن يجيب الثاني ،لعموم قوله [« :إذا س��معتم
املؤذن فقولوا مثل ما يقول املؤذن» .متفق عليه
 182. 182من سمع أذانا بعد أداء الصالة ،فهل يجيبه؟
ظاه��ر احلديث أنه يجيب لعمومه ،وال مانع من ذكر الله عز وجل
فهو خير.
 183. 183من سمع األذان في املذياع أو التلفاز ،هل يجيبه ؟
إن كان عل��ى اله��واء ،أي أن األذان كان لوق��ت الصالة من املؤذن
فهذا يجاب لعموم أمر النبي [ « :إذا س��معتم املؤذن فقولوا مثل
ما يقول املؤذن» .متفق عليه
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 184. 184ما حكم رفع اليدين في الدعاء عقيب األذان؟
يجوز رفعها ،ألن األصل في الدعاء رفع اليدين.

رابعا :أحكام متعلقة باإلقامة.

 185. 185ما معنى اإلقامة في اللغة؟
من مصدر أقام ،من أقام الشي َء إذا جعله مستقيما.

 186. 186ما تعريف اإلقامة شرعا؟
هي التعبد لله بذك ٍر مخصوص عند القيام للصالة.
 187. 187ما الفرق بني األذان واإلقامة؟
إع�لام للدخول فيها
األذان إع�لام بالص�لاة للته ُيؤ له��ا ،أما اإلقامة
ٌ
واإلحرام بها ،وكذلك في الصفة فبينهما اختالف.
 188. 188ما حكم اإلقامة؟
هي واجبة على الرجال وجوبا كفائيا.
كن يص ّلني جماعة؟
189. 189ما حكم اإلقامة بالنسبة للنساء لو ّ
مس��تحب ،فورد عن عائش��ة رض��ي الله عنها أنها قال��ت :ك ّنا نصلي
بغي��ر إقام��ة .أخرجه البيهقي في الكب��رى ،وورد عنها أنها كانت تؤ ّذن
وتقيم.
190. 190ما صيغة اإلقامة؟
اإلقام��ة إحدى عش��رة جمل��ة ،وورد في حديث عب��د الله ابن زيد
] ،أن��ه قال..« :ثم اس��تأخر عني غير بعيد ،ث��م قال :وتقول إذا
قم��ت إل��ى الصالة :الل��ه أكبر الله أكبر ،أش��هد أن ال إل��ه إال الله،
حي على الفالح،
أشهد أن محمدا رسول الله ،حي على الصالةّ ،
ق��د قام��ت الصالة ،ق��د قامت الصالة ،الل��ه أكبر الل��ه أكبر ،ال إله
إال الل��ه .فلما أصبحت أتيت رس��ول الل��ه [ فأخبرته مبا رأيت.
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فقال :إنها لرؤيا حق إن شاء الله ،فقم مع بالل فألق عليه ما رأيت
فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك»  .رواه أبو داود.
 191. 191ملاذا جاءت اإلقامة بهذه الصيغة؟
ألن النب��ي [ أم��ر بالال أن يش��فع األذان ،ويوتر اإلقام��ة .متفق
عليه

 192. 192هل هناك صيغ أخرى لإلقامة؟
نعم ،من العلماء من اختار س��وى ذلك ،وقال إنها :س��بع عش��رة،
فيجعل «التكبير» أربع ًا ،و«التشهدين» أربع ًا ،و«احليعلتني» أربع ًا،
مرة،
مرتني ،و«التوحيد» َّ
و«قد قامت الصالة» اثنت�ين ،و«التكبير» َّ
فيكون املجموع سبع عشرة.
ومنه��م من قال :إنه��ا على جملة ُجملة ،إال «ق��د قامت الصالة»،
فتكون تس��ع ُج َمل ،وهذا هو ظاهر حديث أنس ] حيث قال:
ُ«أ ِم َر ٌ
بالل ْ
أن يشفع األذان و ُيوتِ َر اإلقامة» .متفق عليه
 193. 193هل هناك من دعاء مع جملة ( قد قامت الصالة)؟
األثر الوارد في قول « :أقامها الله وأدامها» ،حكمه أنه ضعيف.

 194. 194ما الدعاء الوارد بعد اإلقامة؟
يقول السامع مثل ما يقوله بعد األذان ،لعموم قول النبي [« :إذا
سمع املؤذن .» ...رواه مسلم
تغير الشخص القائم باألذان عن اإلقامة؟
 195. 195هل ميكن ّ
ال بأس في هذا.
 196. 196هل ُيشرع االلتفات في احليعلتني مثل األذان؟
ال ُيشرع هذا.

 197. 197إذا جمع اإلنسان بني صالتني ،فهل لكل واحدة منهما إقامة؟
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نع��م ،كم��ا في حديث جاب��ر ] في صفة ح��ج النبي [ ،حيث
ذك��ر جمعه في مزدلفة قال « :أق��ام فصلى املغرب ،ثم أقام فصلى
يسبح بينهما» .متفق عليه
العشاء ولم ّ

 198. 198هل الرجل املنفرد جتب عليه اإلقامة؟
الرج��ل املنفرد إذا ص ّل��ى منفرد ًا فإن اإلقامة ال جتب علي��ه ،وإن أقام فهو
أفضل.

 199. 199ما حكم اإلقامة للنساء؟
ال ب��أس للمرأة أن تقيم الص�لاة إذا كانت تصلي في بيتها ،وإن لم
تقم الصالة فال حرج عليها أيض ًا.
200. 200متى ُيشرع للمأموم القيام للفريضة؟
األمر في ذلك واس��ع  ،ولم ير ْد في السنة حتديد ملوضع القيام عند
سماع اإلقامة.
 201. 201ما حكم وضع ساعة للتعريف مبوعد إقامة الصالة؟
ال بأس في هذا الصنيع ،من باب التوضيح.
 202. 202هل يجب التقيد بدخول الوقت متاما من الساعة؟
ال ينبغ��ي هذا ،فالنب��ي [ كان يقيم للصالة ح�ين يتجمع الناس،
وليس هناك من زمن محدد ثابت متاما لإلقامة.
 203. 203إم��ام دخ��ل املس��جد ،وق��د أ ّذن املؤذن��ون في البل��د ولم ي��ؤ ّذن في
مسجده ،فهل ُيشرع له أن يقيم مباشرة؟
ال حرج أن يقيم الصالة بدون أذان ،ألن األذان فرض كفاية ،وقد
حصل بأذان اآلخرين في املساجد املجاورة.
 204. 204هل للنوافل إقامة؟
ليس للنوافل إقامة.
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املبحث اخلامس:

وجوب الصالة

 205. 205على من جتب الصالة؟
جت��ب على :كل مس��لم ( ذكر وأنثى) ،مك ّلف (البل��وغ والعقل) ،ال
حائض ًا أو نفس��اء ،مقيم أو مسافر ،صحيح أو مريض ،في سلم أو
حرب.
 206. 206ما هو مراد العلماء بــ «البلوغ»؟
مرادهم ظهور إحدى العالمات الدالة على البلوغ ،مثل:
أ -إمتام اإلنسان خمس عشرة سنة.
ب -أن ينبت الشعر اخلشن الذي يكون عند ُ
القبل.
ت -أن ينزل املني بلذة ،سواء كان باحتالم أو بيقظة.
ث -وتزيد املرأة أمرا رابعا ،وهو نزول دم احليض.
 207. 207ما الدليل على عدم وجوب الصالة علىغير البالغ؟
«رف��ع القلم
عن عائش��ة رض��ي الله عنه��ا قالت :ق��ال النبي [ ُ :
ع��ن ثالثة :النائم حتى يس��تيقظ ،وعن الصب��ي حتى يحتلم ،وعن
املجنون حتى يعقل» .رواه أحمد
 208. 208متى نبتدىء مع الولد بالتعليم للصالة؛ مع دخول سن السابعة ،أو
متام السابعة ،أو مع البلوغ؟
نبتدىء مع متام السابعة بالتعليم والنصح والترغيب.

 209. 209ما الدليل على هذا التحديد؟
جاء ف��ي احلديث( :مروا أبناءكم بالصالة وهم أبناء س��بع س��نني،
واضربوهم عليها لعش��ر ،وفرقوا بينهم ف��ي املضاجع) .رواه أحمد
وأبو داود
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 210. 210هل نلزم الصغير بالصالة لو كان دون س��بع س��نوات؛ وكان الولد
فطنا يفهم ما يعمل؟
ال نلزمه ،ولكن نوجهه لها بالترغيب والتودد من غير تشديد عليه،
وال بأس بالتحفيز املادي.
211. 211هل هناك من فعل للصحابة في هذه املرحلة العمرية؟
نعم ،فعن ابن عمر ] قالُ « :ي َع َّلم الصبي الصالة إذا عرف ميينه
من شماله» .أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف
212. 212كيف يكون التعامل بعد هذا السن لو شاهدنا إهماال منه؟
ورد ف��ي احلديث( :مروا أبناءكم بالصالة وهم أبناء س��بع س��نني،
واضربوه��م عليها لعش��ر ،وفرقوا بينهم في املضاج��ع) .رواه أحمد
وأبو داود

 213. 213كيف يكون الضرب للولد؟
يك��ون َّ
الضرب بالي��د أو الثوب أو العصا ،أو غير ذلك ،و ُيش��ترط
فيه َّ
أال يكون ضرب ًا ُمب ّ ِرح ًا؛ ألن املقصود تأديبه وتنبيهه ال تعذيبه.

 214. 214هل ُيفهم من مشروعية الضرب..وجوب الصالة على غير املكلف؟
ال ،فإمن��ا ُأل��زم الوال��دُ بأم��ر أوالده وضربه��م؛ َّ
ألن ه��ذا م��ن مت��ام
الرعاي��ة والقيام باملس��ؤولية التي حمله��ا ،واألب وأيضا األم ٌ
أهل
للمسؤولية.

 215. 215هل ُيشرع ّ
حث الصبي لو ترك الصالة أن يقضيها بعد ذلك؟
نعم ،قال اإلمام الترمذي« :وعليه العمل عند بعض أهل العلم ،وبه
يقول أحمد وإس��حق ،وقاال :ما ترك الغالم بعد العش��ر من الصالة
5
فإنه يعيد».
 .5سنن الترمذي :عقب احلديث رقم ( )407
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216. 216ما الثمرة التي جننيها من تعليم األبناء الصالة في الصغر؟
فيه��ا الرعاي��ة واحلفظ ،فعن أب��ي األحوص قال :ق��ال عبد الله بن
مس��عود ]« :حافظ��وا عل��ى أبنائكم ف��ي الص�لاة» .أخرجه عبد
الرزاق في املصنف
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املبحث السادس

أهل األعذار

 217. 217ما املقصود بهذا العنوان؟
دائما ،حلدوث
يقصد به وجود من ال جتب عليهم الصالة؛ مؤق ًتا أو ً
وصف أو سبب يعذرون ألجله بترك الصالة.
 218. 218هل هذا العذر يعني عدم قضاء الصالة ،أو قضاءها؟
يحتمل األمرين.
 219. 219ما العذرالذي ميكن قضاء الصالة ألجله؟
النوم ،والنسيان.
 220. 220ما أمثلة العذر الذي ال ُيشرع قضاء الصالة ألجله؟
مثاله :احليض والنفاس ،والغيبوبة الطويلة.
 221. 221ما الدليل على أن احلائض أو النفساء ال تصلي؟
دليله قول النبي [ في احلائض« :أليس إذا حاضت لم ُت ّ ِ
صل ولم
َت ُص ْم» .متفق عليه
 222. 222متى تقضي احلائض الصالة؟
تقضيها في حال لو أنها حاضت في وقت صالة ،ولم تصلها ،فيلزمها
بعد الطهر قضاء هذه الصالة.

ٍ
بإغماء (غيبوبة)؟
 223. 223هل يقضي الصالة من زال عق ُل ُه
ال يقضي الصالة من استمر به اإلغماء حتى خرج وقتها.

والدواء؟
 224. 224ما القول مع زوال العقل بال َب ْنج ( التخدير) َّ
إن زال عق ُل ُه باختي��اره فعليه القضاء مطلق ًا ،وإن كان بغير اختياره
فال قضاء عليه.
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 225. 225ملاذا ال ُيقاس اإلغماء بالنوم؟
ألن النائم يستيقظ إذا ُأ ِ
وق َظ ،وأ َّما ا ُملغمى عليه فإ َنّه ال يشعر.
وال َّن��وم كثي��ر ومعت��اد ،فلو قي��ل :إ َنّه ال يقضي لس��قط عن��ه كثير من
الفروض ،لكن قد ميضي على اإلنسان طول عمره وال ُيغمى عليه.
 226. 226متى تسقط الصالة عن املسلم أو املسلمة نهائيا؟
تسقط إما بزوال العقل متاما (اجلنون – الِهرم) ,أو باملوت.
 227. 227ما دليل احلكم السابق؟
دليله قول النبي [ُ « :رفع القلم عن ثالث...وعن املجنون حتى
يعقل» .رواه أحمد
228. 228ما القول في صالة شارب اخلمر؟
ورد عن عبد الله بن عمرو قوله: :من شرب اخلمر لم يزل مشركا يومه
حت��ى ميس��ي ،فإن َس��كر منها لم ُتقبل ل��ه صالة أربعني يوم��ا ،فإن مات
فيهن مات كافرا» .أخرجه سعيد بن منصور في سننه
229. 229ما احلكم بالنسبة للسكران مع الصالة التي فاتته؟
بس ْكره فال َّ
شك في وجوب
قيل :عليه أن يقضيها ،فهو وإن كان آثم ًا ُ
القض��اء عليه؛ ألنه حصل باختي��اره ،وألنه غير مأذون له بذلك ،ولو
الصالة ،وهو من أهل ش��رب اخلمر ،فإ َنّه ك َّلما أراد
س��قط عنه قضاء َّ
َّ
أال ُيصلي ش��رب مسكرا ،فحصل على جنايتني :على شرب املسكر،
الصالة.
وعلى ترك َّ
230. 230ما الراجح في قضية قضاء الصالة بالنسبة للسكران؟
الراجح أن من ذهب عقله بسكر فإنه ال يجب عليه القضاء،
231. 231ما تعليل هذا احلكم؟
الس��كران ف��ي حكم من ذه��ب عقله بأي أمر ،فمعلوم أن ش��ارب
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اخلم��ر ل��ه عقوبة اجللد أم��ا أن يعاقب بغير هذا فذل��ك يحتاج إلى
دليل شرعي.
 232. 232هل يقضي النائم الصالة التي فاتته؟
نعم يجب عليه أن يقضيها.
 233. 233ما حكمها بالنسبة له؟
تكون في حكم األداءَّ ،
فكل من َص َّلى بعد الوقت معذور ًا فصال ُته
6
أداء.
ٌ
 234. 234متى يقضي املسلم الصالة التي نام عنها؟
بع��د االس��تيقاظ مباش��رةَّ ،
النب��ي [ قضى ص�لاة الفجر بعد
ألن
َّ
االستيقاظ حني نام عنها مع الصحابة في السفر .متفق عليه
 235. 235هل يشمل احلكم السابق الناسي؟
نعم له مثل احلكم السابق.

 .6مجموع الفتاوى (« ،)37 ،36/22االختيارات» ص()35
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املبحث السابع

تارك الصالة

 236. 236ما حكم من جحد وجوب الصالة؟
اجلاحد لوجوب الصالة املجمع على وجوبها؛ كالصلوات اخلمس
واجلمعة هو كافر؛ ألنه ّ ِ
مكذب لله ورسوله ،واإلجماع القطعي.

 237. 237ما حكم تارك الصالة تهاونا وكسال؟
م��ن تركه��ا تهاون ًا وكس� ً
لا مع إق��راره بفرضيتها ،وأص��ر على هذا
الت��رك من بعد البيان ل��ه؛ فإنه على خطر كبير ،فق��د ارتكب كبيرة
من الكبائر ،ومن العلماء من قال بكفره.
 238. 238هل هذا احلكم له توجيهه من السنة النبوية؟
الر ُجل وبني ّ ِ
الشرك والكفر ُ
الصالة»
ترك َّ
نعم ،قال النبي [« :بني َّ
الصالة ،فمن تركها
رواه مسلم ،وقال [« :العهدُ الذي بيننا وبينهم َّ
فقد كفر» .رواه أحمد ،والترمذي

 239. 239لعل احلديث ال يعني الكفر املخرج من امللة؟
قول��ه [ في احلديث« :الكفر» ،ورد بأل الدالة على احلقيقةَّ ،
وأن
كف��ر حقيقي ولي��س كفرا دون ُكف��ر ،وقد َن َّبه على هذا ش��يخ
ه��ذا ٌ
7
اإلسالم ابن تيمية .

 240. 240ما قول الصحابة في شأن تارك الصالة؟
الصحابة كثيرةُ ،رويت عن س�� َّتة عش��ر صحابي ًا ،منهم عمر
أقوال َّ
الصالة» ،رواه مالك.
] ،ولفظه« :ال َح َّظ في اإلسالم ملن ترك َّ
و ُنقل عبد الله بن ش��قيق وهو من التابعني عن أصحاب النبي [
الق��ول بتكفي��ر تارك الص�لاة ،فقال« :كان أصح��اب النبي [ ال
يرون شيئ ًا من األعمال تركه كفر غير الصالة» .رواه الترمذي
 .7اقتضاء الصراط املستقيم ()208/1
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 241. 241هل هناك إجماع من العلماء على احلكم السابق؟
حكى اإلجماع إس��حاق بن راهويه فقال« :ما زال الناس من عهد
8
الصالة كافر».
الصحابة يقولون :إن تارك َّ
 242. 242هل يعتبر هذا القول من التشدّ د البعيد عن سماحة اإلسالم؟
احلكم وفق النصوص هو العدل ،والقضية ليست مبنية على مراعاة
املقصرين املتهاونني في أعظم عبادة.
مشاعر ّ
 243. 243من ترك الصالة لسنوات ،ثم بدأ يصلي مرة ثانية..هل يلزمه إعادة
ما ترك خالل الفترة املاضية؟
ال تلزم��ه اإلعادة ،ولكن عليه بصدق التوبة ،والندم على ما فات،
مع اإلكثار من أداء النوافل ،وكثرة االستغفار.
244. 244بعض الناس ال يهتم بقضية الصالة بالنسبة للرجل أو الفتاة في حال
الزواج..ويقول ( :الله يهديه)..فما حكم فعله؟
إذا عرفن��ا ع��ن الرج��ل أو الفت��اة ت��رك الصالة..فه��ذا يجب عدم
نع��ول إل��ى صالح والدي��ه ،فالعب��رة بصالح
تزويج��ه ،وأيض��ا ال ّ
املتق��دم لل��زواج ،وعدم القول الله يهديه على ي��د الزوجة أو على
يد الزوج ،فتارك الصالة ممن ال يصلح للزواج.
245. 245إذا عرف��ت الفت��اة بعد فت��رة م��ن الزواج..إهمال زوجه��ا للصالة..
ولرمبا تركه لهذه العبادة..ماذا تفعل؟
واج��ب عليه��ا متى ما علم��ت عن تقاعس��ه عن الص�لاة أن تبادر
لنصحه؛ ترغيبا وترهيبا ،وإن لم يس��تجب للنصح فعليها أن تقطع
في األمر ،وال تستمر معه في الزواج إن أصر على ترك الصالة.
246. 246م��اذا تفع��ل الزوجة م��ع زوجها ال��ذي ال يصلي..هل تصب��ر رعاية
ألوالدها..أو تطلب منه الطالق؟
الصالة ،رقم ( ،)990احمل َّلى ()243 ،242/2
 .8تعظيم قدر َّ
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قرارا حاس��ما عند أول س��اعة علم��ت فيها بتفريطه
الواجب اتخاذ ً
تنوع النصح له،
في الصالة ،وإن استمر على تركه للصالة فواجب ّ
وإن ل��م ينفع النصح فواجب عليها تركه حفاظا على قربها من ربها
ورعاية ألوالدها من التعلم من أب مضيع لركن من أركان الدين.
247. 247ما صحة حديث  :من تهاون بالصالة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة،
س��ت منها في الدنيا ،وثالثة عن��د املوت ،وثالث في القبر ،وثالث
يوم القيامة)..؟
هذا حديث مكذوب على النبي [ ،وال يجوز نشره بني الناس.
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املبحث الثامن

الشروط املتعلقة بالصالة
 248. 248ما األمور الواجب تعلمها مع أحكام الصالة؟
ينبغ��ي أن نتعلم م��ا يتعلق بصحة الصالة ،من الش��روط واألركان
والواجبات ،وكذا األمور التي تبطلها.
 249. 249بعض املس��لمني يعترض على أهمية تعلم أركان وش��روط الصالة
محتجا أنها من األمور التي لم يقلها النبي [ ...فما بيان ذلك؟
مثل هذا االدعاء ٌ
دليل على أن قائله ال ُي َف ّرق بني الغاية والوس��يلة،
فالعلماء ملا ذكروا الش��روط واألركان والواجبات؛ لم يأتوا بشيء
زائد على الش��رع ،غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الش��رع؛
ليك��ون ذل��ك أقرب إل��ى حص��ر العل��وم وجمعه��ا؛ وبالتالي إلى
فهمه��ا ،فمث ً
الرس��ول [« :ال يقبل ال َّل ُه صال ًة بغير ُط ُهور»
ال قول َّ
ُ
اإلنسان بغير ُط ُهور
رواه مسلم ،فمن هذا احلديث ُيفهم أنه إذا ص َّلى
الطهور ش��رط لصح��ة الصالة ،فما الفرق بني
فصالته باطلة ،إذا؛ ُ
ذل��ك وب�ين أن القولُ :يش��ترط لصحة الص�لاة ُ
الط ُه��ور ،ومن لم
يتطهر فال صالة له .وحينئذ يقال :ال اعتراض على صنيع الفقهاء،
َّ
بل هو من الصنيع الذي ُيش��كرون عليه؛ ملا فيه من تقريب ش��ريعة
الله لعباد الله.
 250. 250ماذا يقصد بالشرط؟
هو ما يتوقف عليه صحة العمل ،ألن الشرط في اللغة :العالمة.
 251. 251ما املقصود بالشرط في الشرع؟
ه��و :م��ا يلزم م��ن عدمه الع��دم ،وال يل��زم من وج��وده وجود وال
عدم.
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 252. 252هل ميكن ضرب مثال لتوضيح التعريف السابق؟
الوضوء للصالة؛ يلزم من عدمه ( عدم الوضوء) عدم صحة
نعم ،مثل ُ
الص�لاة؛ ألن��ه ش��رط لصح��ة الص�لاة ،وال يل��زم من وج��وده وجود
الص�لاة ،فلو توضأ إنس��ان ف�لا يلزم��ه أن ُيصلي ،لكن ل��و لم يتوضأ
تصح صالته.
وص َّلى لم َّ
 253. 253هل ُيفهم أن الشرط يكون سابقا للفعل؟
نعم ،فالشرط محله قبل أداء العبادة ،لكن ال ُب َّد من استمراره فيها.
 254. 254ما وجه املشابهة بني الشروط واألركان في الصالة؟
األركان تواف��ق الش��روط ف��ي أن الص�لاة ال تص��ح إال به��ا ،لكن
ُتخالفها فيما يلي:
أو ًال :أن الشروط قبل العبادة ،واألركان فيها.
الص�لاة إلى
وثاني�� ًا :أن الش��روط
مس��تمرة م��ن قب��ل الدخ��ول في َّ
َّ
الص�لاة ،واألركان متغيرة ،ينتقل من رك��ن إلى ركن:
آخ��ر َّ
فالس��جود ،فالقيام من
الركوعُّ ،
فالرفع من ُّ
القيام ،فالركوعَّ ،
السجود ،ونحو ذلك.
ُّ
ثالث ًا :األركان َّ
فستر العورة
تترك ُب منها أصل َّ
الصالة بخالف الشروطُ ،
ال َّ
الصالة.
الصالة؛ لكنه ال ُب َّد منه في َّ
تترك ُب منه أساس َّ
 255. 255ما شروط الصالة؟
شروطها :اإلس�لام ،العقل ،ال َّتمييز ،ستر العورة ،استقبال القبلة،
والنية.
دخول الوقت ،الطهارة ( للبدن ،للثياب ،للمكان)ّ ،
256. 256ما حكم تأخير الصالة ألجل حتقيق شرط من شروطها ،مثل حتصيل املاء؟
ال يج��وز تأخير الص�لاة عن وقتها ،وألجل هذا ش��رع الله التيمم
ألجل إدراك الصالة في وقتها.
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الشرط األول :اإلسالم.

 257. 257ما الدليل على وجوب هذا الشرط؟
وجهه اليمن وأوضح
دليل��ه ما أمر به النبي [ مع��اذا ] حينما ّ
له مراتب الدعوة ،وأولها حتقيق الشهادتني ،ثم الصالة ،ثم الزكاة.
متفق عليه

 258. 258ملاذا ال نلزم الكافر بالصالة؟
ال نلزمه ،ألن عمله مردود ولو ِ
{و َما
عمل أي عبادة ،قال س��بحانهَ :
َمن ََع ُه ْم َأ ْن ُت ْق َب َل ِم ْن ُه ْم َن َف َقا ُت ُه ْم إِ َّال َأ َن ُّه ْم َك َف ُروا بِال َّل ِه َوبِ َر ُسولِ ِه َو َال َي ْأ ُت َ
ون
الص َ
ون إِ َّال َو ُه ْم َكا ِر ُه َ
ال َة إِ َّال َو ُه ْم ُك َسا َلى َو َال ُي ْن ِف ُق َ
ون}( .التوبة)54 :
َّ

 259. 259هل يجازي الل ُه الكافر في الدنيا على أعماله الصاحلة؟
نع��م ،لقول��ه [ « :إن الكافر إذا عمل حس��نة ُأطعم بها طعمة من
الدني��ا ،وأم��ا املؤمن فإن الله يدخر له حس��ناته في اآلخرة ،ويعقبه
رزقا في الدنيا ،على طاعته» .رواه مسلم ،وفي اآلخرة ال تنفعه هذه
الصاحلات إن مات على الشرك.

 260. 260ما الدليل على األعمال الصاحلة ال تنفع الكافر يوم القيامة؟
دليل��ه قوله تعالىَ {:و َق ِد ْمنَا إِ َلى َما َع ِم ُل��وا ِم ْن َع َملٍ َف َج َع ْلنَا ُه َه َبا ًء
ورا}( .الفرقان)23:
َم ْن ُث ً

الشرط الثاني :العقل
 261. 261ملاذا نشترط العقل ألداء الصالة؟
ألن فاق��د العقل ال يع��رف ما يقول أو يفعل ،وأس��اس الصالة بل
العبادات كلها قائمة على القصد واالختيار.
 262. 262ما الدليل على أن فاقد العقل ال تكليف عليه؟
دليل��ه م��ا رواه عل��ي ] عن النب��ي [ حيث ق��الُ ( :رفع القلم
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عن ثالثة؛ عن املجنون املغلوب على عقله حتى يفيق ،وعن النائم
حتى يستيقظ ،وعن الصبي حتى يحتلم) .رواه أبوداود والترمذي
 263. 263ما ضد العقل؟
ضده اجلنون ،أي غياب العقل.
 264. 264ما احلاالت املشابهة للمجنون ،أي فاقد العقل؟
واله ِرم (اخلرف).
مثله املغمى عليهَ ،
 265. 265هل مريض الزهامير تشمله األحكام السابقة؟
نعم ،فوصف الزهامير مصطلح معاصر حلالة اله ِرم.
 266. 266هل املغمى عليه يعيد الصالة التي غاب عقله عنها؟
ال يعيدها إن مضى وقتها ،لرفع التكليف عنه.

الشرط الثالث :دخول الوقت.

 267. 267ماذا ُيقصد من هذا الشرط؟
تصح إال فيه.
يقصد به أن الصالة املفروضة لها وقت محدد ال ّ

 268. 268ما الدليل على أن الوقت من شروط الصالة؟
دليل��ه ق��ول الله تعال��ىَّ { :
الص�لا َة َكا َن ْت َع َل��ى المْ ُ ْؤ ِمنِ�ينَ ِكتَاب ًا
إن َّ
َم ْو ُقوت�� ًا} (النس��اء ،)103 :أي :مؤ َّقت ًا بوقت��ه ،وال تصح الصالة قبل
دخول وقتها.
 269. 269ما حتديد األوقات مثلما ورد في القرآن؟
َ
الصال َة لِدُ ُل ِ
الش ْم ِ
وك َّ
س إِ َلى َغ َس ِق
ورد التحديد في قوله
تعالى{:أ ِق ِم َّ
آن ا ْل َف ْج ِر َك َ
آن ا ْل َف ْج ِر إِ َّن ُق ْر َ
ال َّل ْيلِ َو ُق ْر َ
ان َمشْ ُهود ًا}( .اإلسراء)78 :

 270. 270كيف نفهم تفصيل أوقات الصلوات وفق ما ورد باآلية؟
قوله{ :لِدُ ُل ِ
س } أي :زوالهاَ ،
��م ِ
وك َّ
و{غ َس ِق ال َّل ْيلِ } نصفه،
الش ْ
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وه��و ال��ذي يتم به الغس��ق وهو الظلم��ة ،ومن ال��زوال إلى نصف
اللي��ل كله أوقات صل��وات متوالي��ة :فيدخل ضمن��ه وقت الظهر
بال��زوال ،ث��م ينتهي إذا صار ظل كل ش��يء مثله ،ث��م يدخل وقت
العص��ر مباش��رة  ،ث��م ينته��ي بغ��روب الش��مس ،ثم يدخ��ل وقت
املغرب مباش��رة ثم ينتهي مبغيب الش��فق األحمر ،ثم يدخل وقت
العشاء وينتهي بنصف الليل ،ولهذا فصل الله صالة الفجر وحدها
{و ُق ْر َ
آن ا ْل َف ْج ِر}ألنها ال يتصل بها وقت قبلها ،وال يتصل
فق��الَ :
بها وقت بعدها .
 271. 271ه��ل ميكن االس��تدالل على أن أوق��ات الصالة فقط ثالث��ة بنص القرآن
الكرمي؟
القرآن ورد فيه املجمل ،لكن التفصيل والتوضيح له وارد في سنة
النب��ي [ حينم��ا ش��اهده اآلل والصحابة جميعه��م وتعلموا منه
أوقات الصالة اخلمسة عمليا.
 272. 272ما تفصيل أوقات الصالة كما ورد في السنة النبوية؟
م��ن ذل��ك ما ورد ع��ن جابر] :أن النب��ي [ ج��اءه جبريل عليه
الس�لام فقال ( :قم فص ِّله) .فصلى الظهر حني زالت الش��مس  ،ثم
ج��اء العصر ،فقال( :قم فص ِّله) .فصل��ى العصر حني صار ظل كل
شيء مثله  ،ثم جاءه املغرب ،فقال( :قم فصل) فصلى املغرب حني
وجبت الشمس ،ثم جاءه العشاء ،فقال( :قم فصل) فصلى العشاء
حني غاب الش��فق ،ثم جاءه الفجر فقال( :قم فصل) فصلى الفجر
ح�ين ب��رق الفج��ر أو قال :س��طع الفجر  ،ث��م جاء من الغ��د للظهر
فق��ال( :ق��م فصله) فصلى الظهر حني صار ظل كل ش��يء مثله ،ثم
ج��اءه العصر حني صار ظل كل ش��يء مثليه ،ثم ج��اءه املغرب وقتا
واحدا لم يزل عنه ،ثم جاء حني أسفر جدا  ،فقال له ( :قم فصله) ،
فصلى الفجر ثم قال ( :ما بني هذين وقت) .رواه النسائي
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 273. 273ما الدليل على تبيان الوقت من فعل النبي [ ؟
ورد عن أبي موس��ى األش��عري ] :عن رس��ول الله [؛ أنه أتاه
س��ائل يس��أله عن مواقيت الصالة ؟ فلم ير ّد عليه شيئا  .قال :فأقام
الفجر حني انشق الفجر ،والناس ال يكاد يعرف بعضهم بعضا ،ثم
أم��ره فأقام بالظهر ،حني زالت الش��مس ،والقائل يقول قد انتصف
النه��ار ،وه��و كان أعل��م منه��م ،ث��م أمره فأق��ام بالعصر والش��مس
مرتفعة ،ثم أمره فأقام باملغرب حني وقعت الش��مس ،ثم أمره فأقام
أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها،
العشاء حني غاب الشفق ،ثم ّ
أخ��ر الظهر حتى
والقائ��ل يق��ول قد طلعت الش��مس أو كادت ،ثم ّ
أخ��ر العصر حتى انصرف
كان قريب��ا من وقت العصر باألمس ،ثم ّ
أخر املغرب حتى كان
منها ،والقائل يقول :قد احمرت الشمس ،ثم ّ
أخر العشاء حتى كان ثلث الليل األول ،ثم
عند س��قوط الشفق ،ثم ّ
أصبح فدعا الس��ائل ،فقال [ « :الوقت بني هذين»  .وفي رواية :
«فصلى املغرب قبل أن يغيب الشفق .في اليوم الثاني» .رواه مسلم
274. 274هل هناك توجيه من اخللفاء في هذا اجلانب؟
نعم ،ومن ذلك ما ورد أن عمر ] كتب إلى أبي موس��ى ]
أن ّ
صل الظهر :إذا زاغت الشمس ،والعصر :والشمس بيضاء نقية
وأخر العشاء
قبل أن يدخلها صفرة ،واملغرب :إذا غابت الشمسّ ،
ما لم تنم ،وصل الصبح :والنجوم بادية ( ظاهرة) مش��تبكة ،واقرأ
فيها بسورتني طويلتني من املفصل .مالك في املوطأ
275. 275ما حكم من ص ّلى قبل دخول الوقت؟
متعمد ًا
َّ
الص�لاة ال ُّ
تصح قبل وقتها ،فمن ص َّلى قبل الوقت ،وكان ّ
فصالت��ه باطل��ة ،وال يس��لم من اإلث��م ،وإن كان غي��ر متعمد لظنه
َّ
أن الوق��ت ق��د دخ��ل ،فليس بآث��م ،وصالت��ه تكون نف�لا ،وعليه
اإلعادة.
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 276. 276ما حكم تأخير الصالة عن وقتها؟
حرام،
فتأخيرها عن وقته��ا
إذا كان��ت مفروض�� ًة في وق��ت مع�ين
ٌ
ُ
وجوب فعلها
الصالة ،وهذا يقتضي
َ
وألن النبي [ و َّق َت أوقات َّ
في وقتها.
تصح الصالة بعد خروج الوقت بدون ُعذر؟
 277. 277هل ُّ
تصح بعد الوقت إذا لم يكن للمخطئ ُعذر ش��رعي ،وعليه أن
ال ُّ
يتوب إلى الله تعالى مما فعله.
َ
 278. 278هل نص ّلي الفوائت بعد خروج الوقت؟
نعم ،إن كان الترك بس��بب عذر ش��رعي ،لقول النبي [« :من نام
عن صالة أو نسيها َف ْل ُي َص ّ ِلها إذا ذكرها» متفق عليه .والالم في قوله:
« َف ْل ُي َصله��ا» لألم��ر ،واألم��ر للوج��وبَّ ،
وألن الذي فاتت��ه العبادة
ُش ِغلت ذ َّم ُته بها ،فوجب عليه قضاؤها؛ ألنها كانت َد ْين ًا عليه.
279. 279ما حكم من يسهر وال يصلي الفجر إال بعد خروج الوقت؟
م��ن كان ق��ادرا على أداء الصالة ف��ي وقتها ،ثم أ ّداه��ا بعد خروج
وقتها ،فهذا ال ُتقبل منه ،ويخش��ى عليه من اإلثم العظيم ملداومته
هذا الفعل.
280. 280هل يشترط لتحقق دخول الوقت :اليقني أو غلبة الظن؟
يش��ترط اليق�ين ،لكن يج��وز أن ّ ِ
يصلي إذا غلب عل��ى ظنه دخول
ظنِنَا غياب الش��مس،
الوق��ت ،في حال وجود الغيم ،وغلب على ّ
فنصلي ،وهذه صالة بغلبة الظن.
 281. 281ما الدليل على مشروعية العمل بغلبة الظن؟
دليله أن النبي [ أفطر هو وأصحابه بغلبة َّ
الظ ّ ِن ،كما في حديث
أس��ماء بنت أبي بكر رض��ي الله عنهما قال��ت« :أفطرنا على عهد
ال َّنبي [ في يوم غيم؛ ثم طلعت َّ
مس» .أخرجه البخاري
الش ُ
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 282. 282كيف ميكن توجيه ما سبق؟
إذا ج��از العمل بغلب��ة َّ
الظن في خروج الوقت ،ج��از العمل بغلبة
الظن في دخول الوقت ،وهذا له قاعدة في العبادات وهي« :البناء
على غلبة َ
الظن».
 283. 283هل ُيصلى مع الشك في دخول الوقت؟
ال يج��وز ،وذل��ك ألن األص��ل العدم ،ف�لا ُيعدل ع��ن األصل إال
مبسوغ شرعي.
 284. 284هل ّ ِ
الظن بعدم دخول الوقت؟
نصلي مع غلبة ّ
ال ُيصلى من باب أولى.

التقيد بالساعة ملعرفة الوقت؟
 285. 285هل ُيشرع ّ
ال بأس في هذا ،بل هذا قد يقطع التنازع في األمر.
 286. 286ما األمور التي ُيشرع تأخير الصالة ألجلها؟
الصالة عن وقتها مشروع في مواضع:
تأخير َّ
أحدها :عند اجلمع.
شدة اخلوف الذي ال َّ
يتمكن معه من الصالة ّ ِ
بأي وجه
وال َّثاني :في َّ
من الوجوه.
الثالث :تأخير العشاء إلى ثلث الليل؛ إن كان ال يشقّ على املصلني،
أخر صالة العشاء إلى ثلث الليل. ...
فعن أنس أن النبي [ ّ
رواه البخاري

الصالة من أجل العمل؛ إذا كان ال َّ
يتمكن صاح ُبه
 287. 287هل يجوز تأخير َّ
من أداء الصالة في وقتها ّ ِ
فيؤخرها؟
إن كان ذل��ك للض��رورة كإطف��اء احلري��ق وإنقاذ الغري��ق فالظاهر
اجلواز ،وإن كان لغير الضرورة فال يجوز.
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طهرت املرأة في وقت صالة العصر ،فهل جتمع معها الظهر؟
 288. 288لو ُ
الص�لاة التي أدرك��ت وقتها فقط ،فأما م��ا قبلها فال
ال يلزمه��ا إال َّ
الصالة فقد
الرس��ول [« :من أدرك ركع ًة من َّ
يلزمها ،دليله قول َّ
الصالة» .متفق عليه
أدرك َّ
 289. 289ام��رأة كبيرة أصيبت مب��رض ،ثم عوفيت ،وفي فت��رة املرض كانت
في ش��به ذهول ،فال تعلم الوقت ،وإذا قيل لها صلي ،ش��رعت في
الص�لاة ورمب��ا قرأت التش��هد في موض��ع الفاحت��ة والعكس ،ورمبا
تكلمت .فماذا عليها؟
لي��س عليها ش��يء ،وال تقض��ي الصلوات ،ألنها مث��ل فاقد العقل
بغيبوبة.
290. 290يق��ال أن العمل عبادة ،فال بأس بتأخي��ر الصالة ولو خرج وقتها في
سبيل إجناز عمل الدنيا؟
ه��ذا م��ن الفهم اخلاطىء ،فالص�لاة في وقتها أم��ر مرغوب بذاته،
وعم��ل الدنيا مرغوب ألجل ما يوص��ل إليه ،فيحرم تأخير العبادة
حتى يخرج وقتها.

الشرط الرابع :ستر العورة

 291. 291ما معنى مصطلح :ستر العورة؟
الس ُتر  :هو التغطية.
َّ
يس��وء اإلنس��ان إخراجه ،وال َّنظر إلي��ه؛ ألنها من
والع��ورة :هي ما
ُ
��ور» وه��و العيبُّ ،
وكل ش��يء يس��وء النظ��ر إلي��ه ،ف ُيعتبر من
َ
«الع َ
العيب.
قسم العلماء العورة؟
 292. 292إلى كم قسم ّ
قس��م العلم��اء رحمه��م الل��ه العورة إل��ى ثالث��ة أقس��ام :مخففة،
ّ
ومغلظة ،ومتوسطة.
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املغلظ��ة :عورة املرأة احلرة البالغة ،فجميع بدنها عورة في الصالة،
إال وجهه��ا ،ويدخل في ذلك املرأة الت��ي لم تبلغ ،واختلفوا
في الكفني والقدمني.
عورة الرجل البالغ عش��ر ًا فما فوق ،عليه س��تر ما بني الس��رة
والركبة.
املخففة :عورة الذكر من سبع سنني إلى عشر سنني فإن عورته الفرجان؛
القبل والدبر ،وال يجب عليه أن يستر فخذه ،ألنه صغير.
واملتوسطة :ما عدا ذلك.
 293. 293ما عورة الرجل في الصالة؟
السرة إلى الركبة ،مع تغطية العاتقني.
ما بني ّ

 294. 294ما املقصود بالعاتقني؟
أي مابني املنكب والعنق يجعل عليهما شيئا بالتغطية.
295. 295ما الدليل على أهمية تغطية العاتقني؟
ق��ول النبي [« :ال يصل��ي أحدكم في الث��وب الواحد ليس على
عاتقه منه شيء» .متفق عليه
296. 296لو لسبب ما ّ
غطى املصلي عاتقا واحدا ،فهل يجزي؟
نعم ،ألن النهي متوجه إلى عدم كشف اإلثنني.
 297. 297هل هذا احلكم يختلف عند وجود الثوب الواسع أو الضيق؟
نعم ،فقد قال بعض الفقهاء أن املصلي ُيستحب له وضع شيئ على
عاتقه لو كان الثوب واسعا ،وإن كان ضيقا فعليه أن يتزر به.
 298. 298ما دليل هذا القول؟
ع��ن جابر ] أن النبي [ قال « :إذا صليت في ثوب واحد؛ فإن
كان واسعا التحف به ،وإن كان ضيقا اتزر به» .رواه البخاري
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 299. 299هل احملرم باحلج أو العمرة عليه أن يغطي املنكبني؟
نع��م للصالة حتديدا ،ألن االضطباع ( إظه��ار الكتف األمين) إمنا هو
أثناء الطواف فقط.
 300. 300ما عورة املرأة في الصالة؟
عليه��ا أن تغطي جميع جس��دها ،عدا الوج��ه والكفني والقدمني،
لقول بعض العلماء في القدمني.
 301. 301هل يعني القول السابق أن العلماء يح ّثون على إظهار القدمني؟
ال ،ولكنه��م ي��رون أن كم��ال زين��ة املرأة ف��ي الصالة يتحقق بس��تر
القدمني ،ولكن لو ظهرت القدمان أثناء السجود فال حرج عليها.
302. 302ما احلكم على ظهور شعر الرأس للمرأة في الصالة؟
اليج��وز ،واج��ب عليه��ا تغطيته ،لق��ول النب��ي [ ( :ال يقبل الله
صالة حائض إال بخمار) .رواه أحمد وأبو داود
303. 303الثوب الساتر للمرأة هل يكفيها عن نوعية املالبس حتته؟
نعم ،فالعبرة بالثوب اخلارجي وال عبرة ملا حتته ،ودليله أن أم حبيبة
رض��ي الل��ه عنها صلت ف��ي درع وإزار تق ّنعته حت��ى مس األرض
ولم تتزره ،وليس عليها خمار .أخرجه عبد الرزاق في املصنف
304. 304ما احلكم فيمن يصلي بالقميص وحده ليس حتته شيء؟
يجوز ،فعن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال« :أ َّمنا معاوية في قميص».
مصنف ابن أبي شيبة .والقميص مثل ثوب الرجل ،وغير شفاف.
305. 305هل تبطل صالة كاشف العورة؟
نعم تبطل ،إن ص ّلى عريان ًا مع قدرته على الستر.
 306. 306مالدليل على هذا الشرط من السنة النبوية؟
ق��ال النب��ي [ جلابر ] في الث��وب « :فإن كان واس��ع ًا فالتحف به،
68

الصالة ...سؤال وجواب

وإن كان ضيق�� ًا فاتزر ب��ه» رواه البخاري ،وهذا ّ
يدل على وجوب الس��تر
في حال الصالة.
 307. 307هل يختلف هذا احلكم في صالة الفريضة عن النافلة؟
ال يختلف لعموم األدلة.
 308. 308ما احلكم لو ظهر شيء من العورة في الصالة؟
املسألة فيها تفصيل وفق اآلتي:
أو ًال :إذا كان االنكش��اف عمد ًا بطلت الصالة ،قليال كان أو كثير ًا،
طال الزمن أو َق ُص َر.
ثاني ًا :إذا كان عن غير ٍ
عمد وكان يسير ًا ،فالصالة التبطل.
ثالث ًا :إذا كان عن غير عمد ،وكان كثيرا لكن الزمن قليل ،فإنها ال تبطل.
الزمن؛
رابع ًا :إذا انكش��ف عن غير َع ْمد انكش��اف ًا فاحش�� ًا ،وط��ال َّ
س��واء لم يعلم إال في آخر َصالته ،أو بعد التس��ليم ،فهذا ال
9
تصح صالته؛ ألنه فاحش والزمن طويل.
ّ
309. 309ما الدليل على أن الظهور غير املتعمد للعورة ال ُيؤثر على الصالة؟
عمرو بن سلمة ] حينما ص ّلى بالناس وهو صغير السن ،وكان
فقي��را وثوب��ه مفتوقا ،فقالت امرأة ( :أال تغطون أس��ت قارئكم؟).
فقطع��وا ل��ه قميص��ا ،فيق��ول :فم��ا فرح��ت بش��يء فرح��ي بذل��ك
القميص .رواه البخاري
310. 310املالبس التي تظهر ما حتتها من مالبس (سروال) هل حتقق ستر العورة؟
ال ،ف ُيش��ترط للس��اتر َّ
أال يصف البش��رة ،فإذا كان الث��وب الذي على
الب��دن يب�ِّي�ِّنّ ُ متاما لون اجللد ويك��ون واضحا ،فهذا ليس بس��اتر ،وال
تصح الصالة به.
 .9ما يتعلق ببقية بأحكام اللباس سيتم احلديث عنه في املبحث التاسع.
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الشرط اخلامس :الطهارة
311. 311ما املراد بالطهارة؟
التنزه عن النجاسات.
ُيراد بها ّ

312. 312إلى كم قسم ميكن تقسيم الطهارة؟
الطهارة نوعان :طهارة من احلدث ،وطهارة من النجس.
313. 313ما املقصود بالطهارة من احلدث؟
احلدث نوعان :
حدث أكبر ،وهو ما يوجب الغسل ،مثل خروج املني أو دم احليض.
حدث أصغر ،وهو م��ا يوجب الوضوء ،مثل خروج الريح والبول
وغيرهما.

314. 314ما الدليل على هذا الشرط من كتاب الله تعالى؟
الص َ
ال ِة َف ْ
اغ ِس ُلوا
دليله قوله تعالىَ {:ي َاأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا إِ َذا ُق ْم ُت ْم إِ َلى َّ
وه ُك ْم َو َأ ْي ِد َي ُك ْم إِ َلى المْ َ َر ِاف ِق َوا ْم َس ُحوا بِ ُر ُء ِ
وس ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُك ْم إِ َلى
ُو ُج َ
ا ْل َك ْع َب� ِْي�نْ } ..إلى قوله
تعالى{:و َل ِك ْن ُي ِري��دُ لِ ُي َط ّ ِه َر ُك ْم َولِ ُيتِ َّم نِ ْع َمت َُه
َ
َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم تَشْ ُك ُر َ
ون}( .املائدة)6 :
315. 315ما احلكمة من هذا التطهير؟
قي��ل أن اإلنس��ان كأنه قبل الصالة يعتبر غي��ر طاهر ،ومن كان غير
عز وجل.
غير الئق أن يكون قائما بني يدي الله ّ
طاهر فإنه ُ

316. 316ما الدليل على وجوب حتقيق هذا الشرط من السنة النبوية؟
يقبل الله ص�لا َة ِ
دليل��ه ق��ول النب��ي [« :ال ُ
َ
أحدث حتى
أحد ُك��م إذا
َّ
يتوضأ» متفق عليه ،وقال [« :ال تقبل صالة بغير طهور» .رواه مسلم

317. 317ما املواضع التي يجب مراعاة الطهارة فيها قبل الصالة؟
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مواضعه��ا ثالثة :الب��دن ،والثوب ،ومكان الص�لاة ،فالبد أن يتنزه
اإلنسان عن وجود النجاسة في هذه الثالثة.
318. 318ما أمثلة النجاسات التي ينبغي التنزه عنها؟
من أمثلة ذلك :البول ،الغائط ،املذي ،الودي ،الدم املس��فوح (نحر
البهيمة) ،دم احليض والنفاس.
319. 319ما أقسام النجاسة؟
ميكن تقسيمها إلى قسمني:
األول :جناسة ُحكمية ،وهي مثل اجلنابة ،فيكون اإلنسان في حكم
حسية.
جناسة معنوية ،وليس ّ
والودي ،ودم احليض.
الثاني :جناسة حقيقية ،مثل البول والغائط ،واملذي َ
320. 320هل هناك فرق بني الوساخة والنجاسة؟
نعم ،فالوس��اخة مثل الغبار وبقايا الطع��ام على املالبس ،وال متنع
من الصالة ،ولكن ينبغي التنظف منها ،بعكس النجاس��ة التي متنع
من الصالة والواجب التطهر منها.
321. 321بعض العمال ال يؤدي الصالة في وقتها بحجة وجود وساخة على
ثوبه مثل األصباغ..فما حكم صنيعه؟
هذا ال يجوز ،فواجب أداء الصالة في وقتها ،وللعامل القدرة على
وضع مالبس نظيفة معه ليرتديها في وقت الصالة ثم يعود لعمله.
322. 322هل يؤدي الصالة في املس��اجد العامة أو في مصلى العمل ،لوجود
أصباغ على ثوبه؟
للعمال ،وليس في املساحد العامة.
يؤدونها في مصلى خاص ّ

323. 323ماذا يفعل من ِ
علم أن على ثوبه جناسة أثناء الصالة؟
عليه بخلعه إن لم ِ
يؤد إلى كشف العورة ،فإن كان هذا النزع يؤدي
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إلى كشف العورة ،فله أن يكمل صالته ،حتقيقا لستر العورة.
324. 324ما دليل هذا احلكم؟
دليل��ه :أن النبي [ ص ّلى بأصحابه ذات يوم ،فخلع نعليه ،فخلع
الن��اس نعاله��م ،فلم��ا انصرف النبي [ س��ألهم عن س��بب خلع
نعاله��م ،فقال��وا :رأيناك خلعت نعليك فخلعن��ا نعالنا ،فقال « :إن
جبريل أتاني ،فأخبرني أن فيهما قذر ًا» .رواه أبو داود
325. 325هل يلزمه إعادة الصالة لعلمه بوجود النجاسة؟
ال يلزم��ه ،فلو كانت الصالة تبطل الس��تصحاب النجاس��ة حال اجلهل
ألعاد النبي [ الصالة ،مثلما في احلديث السابق.
326. 326ما احلكم ملن نسي تطهير النجاسة على ثوبه وأ ّدى الصالة؟
صالته صحيحة ،وال يلزمه أن يعيد.

327. 327من لم يتج ّنب النجاسة جاه ً
ال أو ناسي ًا وص ّلى ،فما حكم فعله؟
صالته صحيحة ،س��واء علم بها قبل الصالة ،ثم نسي أن يغسلها،
أو لم يعلم بها إال بعد الصالة.
328. 328ما احلكم مع من ص ّلى بدون طهارة نسيانا؟

يج��ب عليه أن يعي��د صالته بعد أن يتوضأ ،ولي��س فيها إثم لقوله
تعالىَ { :ر َّبنَا ال ُتؤَ ِ
اخ ْذ َنا إِ ْن َن ِسينَا َأ ْو َأ ْخ َط ْأ َنا}(.البقرة)286 :

329. 329هل ميكن وضع تأصيل فقهي لهذا احلكم؟
نعم ،الطهارة من احلدث شرط ،وهو من باب األوامر التي ُيطلب
فعله��ا ،ال التي يطل��ب اجتنابها ،والقاعدة الفقهي��ة تنص :أن ترك
املأم��ور ال ُيعذر فيه بالنس��يان واجله��ل ،ألنه ّ
أخل بش��رط إيجابي
مأمور بفعله.
330. 330ما الفرق بني احلكم في العفو بإزالة النجاس��ة من الثوب نسيانا ،فال نأمره
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باإلعادة ،وبني إذا صلى بغير وضوء ناسي ًا أو جاه ًال ،فنأمره باإلعادة؟
الوض��وء ه��و فع��ل للمأم��ور ،وأم��ا اجتن��اب النجاس��ة فه��و ترك
للمحظ��ور ،وفعل املأم��ور ال ُيعذر فيه باجلهل والنس��يان ،بخالف
ترك احملظور.
331. 331ما احلكم لو كان عدم الطهارة في اإلمام..فماذا يفعل؟
لو ّ
تذكر اإلمام عدم طهارته في الصالة فإنه يجب عليه أن ينصرف،
يتم الصالة ،بقوله له :تقدّ م أمت الصالة بهم.
ويأمر من خلفه أن ّ

332. 332ل��و ص ّل��ى اإلمام على غير طه��ارةّ ،
وتذكر بعد الف��راغ من الصالة،
فهل بطلت صالة املأمومني؟
ل��م تبطل صالتهم ،وال إعادة عليهم ،للجهل بحال إمامهم ،لكن
يجب على اإلمام فقط إعادة الصالة.

333. 333هل يجوز أن يؤ ّم متيمم متوضئ ًا؟
نعم  ،يجوز ،ألن كال منهما قد صلى بطهارة مأذون فيها.

334. 334بعض املرضى ُيجعل له كيس جلمع البول ،هل يصلي وهو موصول به؟
إن لم ميكن نزعه للحاجة إليه ،جاز له يصلي على حاله.
335. 335هل ع ّلة حترمي الصالة في املقبرة لنجاستها؟
ال ،لكن العلة كونها وسيلة للوقوع في الشرك.
336. 336هل أكل حلم البعير ناقض الوضوء؟
نعم ،ألمر النبي [ الصحابة بالوضوء بعد أكل حلمه.
غسلت جناسة طفلها ،فهل بطل وضوؤها؟
337. 337لو توضأت األم ثم ّ
10
لم يبطل؛ لكن عليها فقط غسل يديها من النجاسة.
مس فرج الطفل ينقض الوضوء.
 . 10ويرى الشيخ محمد احلمود أن ّ
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الشرط السادس :استقبال ِ
القبلة

338. 338ما املقصود بالقبلة؟
يقص��د بها جهة الكعبة ،س��ميت بذل��ك ألن الن��اس يقابلونها في
صالتهم وتقابلهم.
339. 339ما حكم استقبال القبلة للصالة؟
استقبال القبلة شرط لصحة الصالة.
340. 340ما الدليل على هذا الشرط في الشرع؟
دليله قول الله تعالىَ { :ف َو ّ ِل َو ْج َه َك َش ْ
��ط َر المْ َ ْس ِج ِد الحْ َ َرا ِم َو َح ْي ُث
وه ُك ْم َش ْط َر ُه}( .البقرة)144:
َما ُك ْن ُت ْم َف َو ُّلوا ُو ُج َ
341. 341ما الدليل من الس ّنة على شرط استقبال القبلة؟
األدلة كثيرة؛ منها :قوله [ للمس��يء ف��ي صالته« :إذا قمت إلى
الو ُضوء ،ثم استقبل ِ
الق ْبلة فك ّبِر» .متفق عليه
الصالة فأسبغ ُ

342. 342من ترك استقبال القبلة عمدا ،ما حكم صالته؟
صالت��ه باطلة غي��ر صحيحة ،وعلي��ه اإلثم ،ويج��ب عليه اإلعادة
والتوبة من فعله السابق.
توجه إليها املسلمون قبل الكعبة؟
343. 343ما القبلة األولى التي ّ
كان التوجه أوال إلى بيت املقدس.
344. 344كم الفترة التي استقبل النبي [ فيها بيت املقدس؟
ع��ز وجل ُي ّ ِ
صلي إلى
بقي بأمر الله ّ
مل��ا هاجر النبي [ إل��ى املدينة َ
بيت املقدس س��تة عشر ش��هرا وبعض السابع عش��ر ،ثم بعد ذلك
ُأ ِم َر بالتوجه إلى الكعبة .متفق عليه

يتعرف املصلي إلى القبلة؟
345. 345كيف ّ
يتعرف إليها بوس��ائل ،منها :مش��اهدتها ،س��ؤال إنس��ان ثقة له خبرة
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مبعرفة القبلة ،رؤية محراب املس��جد ،معرفة اجلهات األصلية األربع
بواسطة (البوصلة) ،أو من خالل النجوم.
346. 346كيف يستقبل القريب والبعيد الكعبة؟
القريب منها يجب عليه أن يستقبل عني الكعبة ،أما البعيد فيستقبل
اجلهة ،وال يضره االنحراف اليسير.
347. 347ما مقدار االنحراف عن القبلة الذي ُيعفى عنه؟
ه��و م��ا كان فيه امليل ع��ن جهة القبل��ة إلى ما ح��اذى حاجب عينه
األمين أو األيسر ،فإن واجه أقصى ميينه أو شماله فليس إلى قبلة.
348. 348ما الدليل على هذا الترخيص؟
دليل��ه ق��ول النبي [ وهو ف��ي املدين��ة « :مابني املش��رق واملغرب
قبلة» .أخرجه الترمذي
349. 349هل هذا اإلنحراف مشروع عند البيت احلرام؟
ال ،لق��ول اب��ن عم��ر ]« :ما بني املش��رق واملغرب ِق ٌ
بل��ة إال عند
البيت» .أخرجه الفاكهي في أخبار مكة
350. 350ما األحوال التي يسقط فيها استقبال القبلة؟
األحوال أربعة:
األولى :العجز عن استقبالها كحال املريض ،ووجهه إلى غير القبلة،
وال يتمك��ن من التوجه إلى القبلة ،ال بنفس��ه وال بغيره؛ فإن
صالت��ه تصح على أي جهة كان ،لق��ول الله تعالىَ { :فا َت ُّقوا
است ََط ْع ُت ْم}.
ال َّل َه َما ْ
الثاني��ة :اخلائف من عدو ،أو من كان هارب ًا واجتاهه إلى غير القبلة،
ففي هذه احلال يس��قط عنه استقبال القبلة ،لقول الله تعالى:
{ َفإِ ْن ِخ ْف ُت ْم َف ِر َجا ً
ال َأ ْو ُر ْك َبان ًا}(.البقرة)239 :
الثالثة :إذا اشتبهت عليه القبلة ،فال يدري أي اجلهات هي ،فيتحرى
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بقدر ما يستطيع ،ويتجه حيث غلب على ظنه أن تلك اجلهة
ه��ي القبلة ،وال إع��ادة عليه لو تبني له فيما بعد أنه ص ّلى إلى
غير القبلة.
الرابعة :إذا كان على دابة في سفر وأراد أن يصلي النافلة ،فإنه يصلي
حي��ث كان ،بخ�لاف الفريض��ة ،ف��إن الفريضة يج��ب عليه أن
يستقبل القبلة فيها في السفر.
351. 351من يكون في الطائرة ،فكيف يستقبل القبلة؟
واج��ب على املس��افر ابت��داء أن يتوجه للقبلة ،لك��ن إن ّ
تعذر عليه
لضيق املكان ،فيصلي وفق ما يتيسر له.
352. 352هل شرط استقبال القبلة يجب حت ّققه طوال الصالة؟
نعم ،فهو شرط يسبق الصالة ،ويستمر فيها إلى ختامها ،إال للنافلة.
353. 353ما شروط استقبال القبلة في النافلة على دابة في سفر؟
الصالة باس��تقبال القبلة ،ثم بعد ذلك مبقدوره
يش��ترط فيها
افتتاح َّ
ُ
لو كان في س��يارة أن يكون حيث كان وجهه ،ودليله حديث أنس
] َّ
يتطوع؛ استقبل بناقته
الرسول [ كان إذا سافر؛ فأراد أن َّ
أن َّ
ِ
وجهه ِركا ُبه .أخرجه أبو داود
الق ْبلة؛ فك َّبر ،ثم َص َّلى حيث َّ

يوجهه للقبلة ،كيف يتوجه لها؟
354. 354من لم يجد من ّ
يسقط عنه استقبالها ،ويصلي حسب استطاعته وحتريه.

تصح صالة من ص ّلى لغير القبلة؟
355. 355متى ّ
إن صلى إلى غير القبلة بسبب غيم أو غيره بعد االجتهاد والتحري
والسؤال جازت صالته وال إعادة عليه.
356. 356ما احلكم فيمن ص ّلى إلى غير القبلة خطأ؛ من غير سؤال أو اجتهاد؟
عليه أن يعيد الصالة لتفريطه بالسؤال والتحري.
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357. 357م��ن اجته��د في معرف��ة القبل��ة ،ثم اكتش��ف بعد الص�لاة خطأ اجتاه
القبلة ،فهل يعيد الصالة؟
ال يعيد ألنه بذل الوسع في التحري عن القبلة.
358. 358من ص ّلى خطأ إلى القبلة ،ونصحه إنس��ان إليها أثناء الصالة ،فماذا
يفعل؟
إذا ج��اءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى
استقبالها ويتوجه للقبلة ،وصالته صحيحة.
359. 359إذا كان الن��اس مخطئ�ين في حتدي��د ِ
القبلة ،وص ّلى اإلنس��ان إلى ما
أخبروه ،فما احلكم؟
إن كان في الوقت فاألحوط اإلعادة ،وإن فات الوقت فال إعادة.

الشرط السابع :النية
بالنية ،لغة وشرعا؟
360. 360ما املراد ّ
«الن َّية» في اللغة :تعني القصد.
وأ َّم��ا ف��ي َّ
تقرب ًا إل��ى الله
الش��رع :فه��ي العزم عل��ى فع��ل العب��ادة ُّ
تعالى.
361. 361ما الدليل على اشتراط النية في العبادات؟
دليل��ه قول النبي [ ( :إمن��ا األعمال بالنيات ،وإمنا لكل امرىء ما
نوى) .متفق عليه
النية؟
362. 362إلى كم قسم تنقسم ّ
تنقسم إلى قسمني:
 -1ن َّية العمل :وحولها يتك َّلم الفقهاء؛ وهي التي تتم َّيز بها العبادة
عن العادة ،وتتم َّيز العبادات بعضها عن بعض.
الصحة ،و ُيراد به��ا اإلخالص في
 -2ن َّي��ة املعم��ول له :وعليها م��دار
َّ
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العمل ،قال تعالى في احلديث القدسي« :أنا أغنى ُ
الشركاء عن
الشرك ،من عمل عم ً
ال أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه».

رواه مسلم

363. 363ما حكم التل ّفظ بالنية للصالة؟
ل��م يثب��ت أن النب��ي [ تل ّف��ظ ,أو ّ
ح��ث الصحاب��ة على ه��ذا قبل
الصالة.
364. 364ملاذا ال ُيشرع إظهار النية لفظا قبل فعل العبادة؟
«إنا األعمال بالن َّياتَ ،مّ
الن َّية محلها القلب ،ولهذا قال الرسول [َ :مّ
وإنا
ِّ
لكل امرئ ما نوى» رواه أبو داود ،فليس��ت من أعمال اجلوارح ،فالتلفظ
بها بدعة ،ألن هذا لم ُينقل عن رس��ول الله [ ،وألن الله تعالى يعلم
ما في القلوب ،فال حاجة للنطق باللسان ل ُي ْعلم ما في قلبه.

نص على وجوب التلفظ بالنية؟
365. 365هل صحيح أن الشافعي ّ
غير صحيح ،فعبارته هي  ( :إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ ،وإن لم
يتلف��ظ ،وليس كالص�لاة ال تصح إال بالنط��ق)  . 11وقال النووي:
(غلط ه��ذا القائل ،وليس مراد الش��افعي بالنطق في الصالة هذا،
بل مراده التكبير).
366. 366متى تكون النية للصالة؟
تكون مع أو قبل تكبيرة اإلحرام.
367. 367هل ُيشترط على املصلي أن ينوي للصالة بنية محددة؟
نعم ،فلو أراد أن ُيصلي الظهر فيجب عليه أن ينوي صالة للظهر،
أي يع��رف أن��ه يقصد هذه الص�لاة ،أو أراد ال ِوتر فيجب أن ينوي
صالة وتر.

 - 11املجموع ()243/3
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368. 368هل هذا يشمل النافلة املطلقة؟
ال يشمله ،فالصالة غير مع َّينة كالنفل املطلق ،تكفي لها نية صالة فقط.

369. 369هل ُيفهم تعيني النية حتديد ذلك في القلب قبل الولوج في الصالة؟
نعم ،والوقت هو الذي ُي نّ ِ ُ
الصالة.
عي َّ
370. 370ل��و تر ّدد املصلي ف��ي قطع صالته لفتح الب��اب ،أو فعل أمر ما؛ فهل
هذا التردد بقطع النية يبطل الصالة؟
هذا التردد ال ُيؤثر على النية ،وله أن يكمل صالته.

371. 371ما احلكم مع من توسوس له نفسه :هل نوى أم لم ين ِو؟
هذا من الشك ،وعليه أال يلتفت إلى الوسواس ،ويكمل صالته.
372. 372ما حكم تغيير النية من فرض إلى نفل؟
هو جائز؛ بشرط اتساع الوقت ،أي لم يدخل وقت الصالة الثانية.

373. 373ما مثال هذا احلكم؟
مثاله من صلى الفجر ظنا دخول وقتها ،وفي الصالة سمع األذان،
فعليه أن ينويها نافلة ،ثم يعيدها.
374. 374ما حكم تغيير النية أثناء الصالة؛ من فرض إلى فرض آخر؟
ّ
وتذك��ر أثناءها أنه لم
ال يج��وز ،مثل ل��و دخل في صالة العص��ر،
يصل الظهر فأراد تغيير النية ،فهذا ال ميكن ،ألنه انتقال من معينّ (
أي صالة محددة) إلى معينّ آخر؛ وتبطل الصالة به.
375. 375ما حكم تغيير النية من نفل مطلق إلى نية معينة؟
ال يجوز ،ومثاله ،من دخل في نافلة ،ثم أراد تغيير النية إلى فريضة.

376. 376م��ا املمكن للمصلي فعله مع النية لو ش��رع ف��ي فريضة ،ثم ِ
علم بأن
هناك جماعة في املسجد؟
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مخير بني أمور ثالثة:
هو ّ
ليؤديه��ا فريضة منف��رد ًا ،وال ُي ّ ِ
 إم��ا أن يس��تمر في صالته ّ ِصلي مع
اجلماعة.
 وإما أن يقطعها و ُيصلي مع اجلماعة. وإما أن يقلبها نفال فيكمل ركعتني ،وإن كان َص َّلى ركعتني ،وهويتمه و ُي ّ ِ
سلم ،ثم يدخل مع اجلماعة.
في التشهد َّ
األول فإنه ُّ

377. 377هل يؤثر على الصالة اختالف ّنية اإلمام عن املأموم؟
ال تؤثر ،وسنده ما جرى بني معاذ ] بصالته مع النبي [ فرضا،
ثم ذهابه إلى قومه وكان إمامهم لصالة العش��اء ،ونيته التنفل وهم
يصلون الفرض .متفق عليه

378. 378ما احلكم مع إنس��ان ن��وى االئتمام مبصلٍ  ،لكن ه��ذا املصلي لم ين ِو
اإلمامة؟
يجوز ،مثل أن يأتي ش��خص إلى إنس��ان يصل��ي فريضة ونوى أنه
12
مأموم ،ونوى اآلخر أنه إمام ،وهذه نية وفعل صحيح.

 .12بقية األحكام التكليفية مثل أركان الصالة والواجبات وغيرهما س��يأتي احلديث عنهما بعد
املباحث التالية
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املبحث التاسع

ما يتعلق باللباس
أوال :معلومات عامة.
379. 379هل ُتشترط طهارة الثياب في الصالة؟
نعم.
380. 380هل الطهارة تتعلق باملالبس الداخلية أو اخلارجية؟
تكون جلميع املالبس التي على البدن وقت أداء الصالة.
381. 381هل اللباس املتعلق للصالة يختلف من بلد آلخر؟
نعم ،لكنه يشترك بأوصاف محددة وهي ستر العورة.
382. 382ما املقصود بستر العورة؟
املقصود به عدم وضح معالم اجلسد ،وستر وصف حدود العورة،
وليس فقط اإلخفاء بلباس قد يكون ضيقا.
383. 383هل احلضور للمساجد ُيشترط له مالبس معينة؟
نعم ،يكون احلضور باملالبس النظيفة الالئقة باملساجد ،الدالة على
توقير العبد لربه عند حضوره للعبادة ،وخصوصا في املسجد.
384. 384ما حكم التز ّين قبل احلضور للمسجد؟
حكمه��ا الوجوب للرجال ،قال تعالىَ { :يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذو ْا ِزي َنت َُك ْم
ِعندَ ُك ّ ِل َم ْس ِ
��ج ٍد} (األعراف )31:وليس��ت القضية متجهة إلى ستر
العورة فقط ،ولكن ألمر زائد.
385. 385هل حكم الزينة يتوجه كذلك للنساء؟
امل��رأة الواجب عليها الس��تر في حال قدومها للصالة في املس��جد
وبعيدا عن مالبس تلفت لها النظر.
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386. 386ما حكم لبس اجللد حليوان مت تذكيته ..للصالة؟
إن متت تذكيته فإن جلده طاهر لالستعمال في أي أمر.
387. 387لو اجللد حليوان ال ُيؤكل..فهل يجوز استعماله في الصالة؟
نعم يجوز إذا مت دباغة هذا اجللد.
تطهر جلد حيوان غير مأكول اللحم؟
388. 388هل الدباغة ّ
نع��م لق��ول النب��ي [« :إذا دب��غ اإله��اب فق��د طه��ر» .رواه مس��لم
389. 389هل احلكم السابق يشمل جلد اخلنزير؟
تطهر جميع اجللود،
األمر فيه اختالف ،فهناك من يرى أن الدباغة ّ
وبعض العلماء يرى أن الصالة باطلة لوجود جناسة.
390. 390ما صحة الصالة لو كانت بحذاء مصنوع من جلد خنزير؟
األحوط تركه جتنبا للخالف.
391. 391ما حكم الصالة في املالبس التي لبسها غير املسلمني؟
ال خ�لاف ب�ين العلم��اء ف��ي أن ما علم��ت طهارته من لب��اس غير
املسلمني يجوز لبسه ،وتصح الصالة فيه.
392. 392إن جهل املس��لم عن طه��ارة املالبس عند غير املس��لمني ،فما حكم
لبسها للصالة؟
األصل الطهارة ،فال بأس بلبسها والصالة فيها.
393. 393هل يشمل احلكم السابق املالبس املنسوجة من الكفار؟
نع��م ،فج��وز الصالة من لباس��هم ،فإن النب��ي [ وأصحابه كان
لباسهم من نسج الكفار في مكة ،واليهود في املدينة.
394. 394هل يش��ترط التيقن وحتقق الطهارة بغس��ل املالب��س التي من الكفار
قبل الصالة فيها؟
82

الصالة ...سؤال وجواب

ال يش��ترط غس��لها قبل لبسها ،لكن إن ُعلم أن بها جناسة فال يصل
فيها حتى يغسلها.
395. 395ما العمل مع املالبس لو كانت ّ
تشف ما حتتها؟
ال يجوز الصالة فيها.
396. 396ما مشروعية السجود على اللباس ،مثل الغترة؟
يجوز هذا الفعل إن كان حلاجة ،ويكره إن كان لغير حاجة.
397. 397ما دليل هذا القول؟
دليله قول أنس ]  ( :كنا نصلي مع رس��ول الله [ فيضع أحدنا
طرف الثوب من شدة احلر في مكان السجود) .رواه البخاري
398. 398ما حكم وضع شيء فقط ملوضع السجود؟
يجوز ،لفعل ابن عمر ] أنه كان يصلي على ُ
اخلمرة .13املصنف
البن أبي شيبة

399. 399ما حكم الصالة على القماش واألثواب؟
يجوز ،فثبت عن عبد الله بن عمار قال« :رأيت عمر ] يصلي
على
عبقري.»14أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف
ٍّ
400. 400بعض الناس يرتدي مالبس فيها صلبان للدول أواألندية الرياضية،
فما حكم الصالة فيها؟
صالته صحيحة ،لكن يحرم ارتداء لباس عليه شعار صليب ،فهذا
فيه طعن بعقيدة التوحيد.
ُ .13
اخل ْم��رة :ه��ي مق��دار ما يض��ع الرجل عليه وجهه في س��جوده من حصير أو نس��يجة
خ��وص ونحوه من النب��ات ،وال تكون خمرة إال في هذا املقدار ،وس��ميت خمرة
ألن خيوطها مستورة بسعفها ( .النهاية )148/2
 .14العبقري :البسط التي فيها األصباغ والنقوش ،يقال أنها من بلد يقال لها عبقر يعمل
فيها التزيني.
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401. 401من تكون على مالبسه صور حليوانات وغيرها ،هل جتوز الصالة فيها؟
الصالة صحيحة ،لكن ينبغي للبالغ عدم لبسها.
402. 402ما حكم الصالة في املالبس املغصوبة أو املسروقة؟
الصالة صحيحة ،لكن على الفاعل إثم الغصب أو السرقة.
403. 403بعض الناس يتس��اهل ف��ي قضية ارتداء مالبس مس��روقة بحجة أن
الصالة صحيحة ،فما القول له؟
الص�لاة لها جانبان :جانب صحة العمل ب��أداء أركانها وواجباتها
وم��ا ش��ابه ،والثاني :جان��ب القبول عن��د الله واألجر من��ه ،وهذا
يتحق��ق بتق��وى الل��ه وطاعته ،ل��ذا العاقل يج��ب علي��ه النظر إلى
اجلانبني معا.

ثانيا :ما يتعلق بلباس الرجل:
 404. 404هل حدّ د الشرع لباسا معينا للرجل في صالته؟
العرف.
األمر فقط فيه أوال بستر العورة ،ثم مبا يكون بالتزين وفق ُ
 405. 405هل هناك فرق بني ستر العورة والتز ّين للصالة؟
نع��م ،فف��ي الصالة هناك زيادة على س��تر العورة ع��ن النظر وهي
قضية التز ّين والتجمل ألداء العبادة ،وخصوصا للمساجد.
 406. 406ما الدليل على هذا الشرط من القرآن؟
��م ِع ْندَ ُك ّ ِل َم ْس ِ
��ج ٍد َو ُك ُلوا
قول��ه تعال��ىَ { :يا َبنِ��ي آ َد َم ُخ ُذوا ِزي َنت َُك ْ
َو ْ
اش َر ُبوا َوال ُت ْس ِر ُفوا} (األعراف)31:
407. 407هل كان سلفنا يحرصون على الزينة للصالة في املسجد؟
نع��م ،ف��ورد أن متيم��ا ال��داري ] اش��ترى رداء بأل��ف دره��م
ليصلي ،فكان يلبسه ويخرج إلى الصالة .مسند ابن اجلعد
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408. 408ملاذا التشدّ د مع قضية املالبس عند احلضور للصالة؟
التش��دد فيها داللة على عظيم التأدب مع الله س��بحانه ،ألننا نعلم
يقين��ا أن من يحرص على احلضور للمس��جد مبالبس رياضية ،لن
يج��رؤ بالذهاب بهذه املالب��س إلى أي مس��ئول أو أمير ،فهل هذا
مقدار التوقير لله سبحانه؟!
 409. 409ماذا كان فعل السلف في هذا اجلانب؟
يتخيرون أحس��ن الثياب الت��ي عندهم ليصلوا
كان��وا رحمهم الله ّ
فيه��ا ،فمن ذل��ك أن متيما الداري ] اش��ترى حل��ة بألف درهم
ليصلي فيها.
 410. 410بع��ض الناس يتمس��ك بقضية س��تر العورة ،فيحض��ر للصالة بأي
مالبس..فما توجيه هذا؟
احلض��ور للصالة ليس فيه فقط س��تر للعورة ،ولك��ن هناك أمر زائد
وهو التزين والتجمل ،فعلى احملب للصالة وقلبه متعلق باملس��اجد
أن يهت��م به��ذا؛ لقول الله تعالىَ { :يا َبنِي آ َد َم ُخ ُذو ْا ِزي َنت َُك ْم ِعندَ ُك ّ ِل
َم ْس ِ
��ج ٍد} (األع��راف)31 :؛ ولقول النب��ي [( :إن الله جميل يحب
اجلم��ال) .أخرجه مس��لم ،وليس مثل بعض م��ن يحضر مبالبس غير
نظيفة أو رياضية للمسجد.
 411. 411بعض الش��باب يلبس مالبس��ا رياضية ويحضر فيها إلى املس��جد،
وحجته االستعجال ،فما حكم فعله؟
هذا فيه عدم التوقير لبيت الله ،وعدم استشعار أنه ضيف فيه ،ولو
أراد زيارة من يوقره من البشر ،أو حضور مناسبة كالزواج لبادر إلى
لبس ما يليق بتلك الزيارة بكامل الزينة والتطيب ،ولم يتعجل.
ّ
يش��ف ما حتت��ه ،وميكن رؤي��ة الفخذين
 412. 412هن��اك م��ن يصلي في ثوب
بوضوح ،فما حكم صالته؟
صالته غير صحيحة ألنه لم يستر العورة عن النظر.
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 413. 413ما ضابط اللباس الذي ّ
يشف ما حتته؟
ضابطه أن يرى لون اجللد من ورائه؛ فيعلم بياضه أو س��واده أو نحو
ذلك.
 414. 414هل ورد أثر بشأن تغطية الرأس؟
نع��م ،ورد عن اب��ن عمر ] أنه قال ملواله ناف��ع ،وقد رآه يصلي
وهو حاس��ر الرأسِ ( :
غط رأس��ك ،هل تخرج إل��ى الناس وأنت
حاسر الرأس)؟ قال :ال .قال ( :فالله أحقّ أن تتزين له).15.
الصماء؟
 415. 415ما املقصود باشتمال
ّ
قيل أن يلتحف بالثوب وال يجعل ليديه مخرج ًا ،وورد :أن يشتمل
بثوب واحد ليس عليه غيره ،ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على
منكبيه فيبدو منه فرجه ،أو يكون ذلك مظنة لظهور عورته.
 416. 416ما وجه الكراهة لهذه الكيفية في الصالة؟
وجه الكراهة أن فيه ُع َ
رض ًة أن يس��قط أو يرتفع فتنكش��ف العورة،
ف��إن ِخ ْي َ
ْ
ف من انكش��اف العورة حقيقة كان حرام�� ًا ،ألنها ُتخالف
ق��ول الل��ه تعالىَ {:يا َبنِ��ي آ َد َم ُخ ُ
��م ِع ْندَ ُك ّ ِل َم ْس ِ
��ج ٍد}
��ذوا ِزي َنت َُك ْ
(األعراف.)31 :
 417. 417هل هناك من نهي للسدل في الصالة؟
نع��م ،لق��ول أب��ي هري��رة ] أن النب��ي [ نه��ى عن الس��دل في
الصالة ،وأن يغطي الرجل فاه .أخرجه أبو داود
 418. 418ما معنى السدل؟
السدل :أن يطرح على كتفيه ثوبا ،وال ير ّد أحد طرفيه على الكتف
األخ��رى ،وال يضم الطرف�ين بيده ،وورد أنه إرس��ال الثوب حتى
يصيب األرض فيكون مبعنى اإلسبال.
 .15رواه الطحاوي في شرح معاني اآلثار (.)377 /1
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 419. 419ما وجه الكراهة في السدل؟
اخلش��ية من ظه��ور العورة ،ح�ين ال يكون حتته ش��يء ،وهذا وفق
املعن��ى األول ،وأم��ا على املعنى الثاني فيدخل في اإلس��بال املنهي
عنه.
 420. 420ما حكم الصالة مع سدل الثوب؟
الص�لاة صحيحة م��ع اإلثم ،لك��ن إن ظهرت العورة بس��بب هذا
الفعل فالصالة باطلة.
 421. 421هل ورد حكم في قضية كف الثياب في الصالة؟
نعم ،قال ابن عباس ](ُ :أ ِمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ،وال
ّ
نكف ثوبا وال شعرا) .أخرجه البخاري
ّ
للكم؟
 422. 422كيف يكون
الكف ّ
يك��ون بجذبه حت��ى يرتفعَ ،و َل ُّف ُه :أن يطوي��ه حتى يرتفع ،وال فرق
الصالة لها ،أو أن يفع��ل ذلك لعمل قبل
ب�ين أن يفعل ذلك أثن��اء َّ
الصالة.
َّ

 423. 423هل يعتبر من َك ّ ِ
ف ال َّثوب ،ما يفعله بعض الناس بأن َّ
يكف ُ
«الغ ْت َرة»
حينما ير َّد طرفها على كتفه حول عنقه؟
ه��ذا لي��س من ّ ِ
ك��ف ال َثّ��وب؛ ألن ه��ذا نوع م��ن اللب��اس ،أي :أن
الرأس ،جُ
«الغ ْترة» ُتلبس على هذه الكيف َّية ،ف ُت ُّ
ُ
وتعل
كف مثالعلى َّ
ِّ
وراءه ،فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا ُ
و«الش َماغ»
«الغ ْترة»
على وج��وه متن ّ ِوعة فال بأس ،لكن لو كانت ُ
«الغ ْترة» مرس��لة؛ ثم
فالظاهر أن ذلك داخل في َك ّ ِ
السجود؛ َّ
ف ال َثّوب.
ك َّفها عند ُّ

 424. 424ما مشروعية التل ّثم ( تغطية الفم) في الصالة؟
مكروه ،للنهي النبوي عن تغطية الرجل لفمه في الصالة.
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 425. 425ما حكم صالة الرجل بلباس حرير؟
محرم على
الص�لاة صحيحة ،م��ع اإلثم بلب��س احلرير الذي ه��و ّ
الذكور ،إن كان لغير عذر شرعي.
ليميزه��م عن بقي��ة الن��اس ،فما حكم
 426. 426يتخ��ذ بع��ض الناس لباس��ا ّ
الصالة في هذا اللباس؟
نه��ى النبي [ عن هذا اللباس ،لقوله« :من لبس ثوب ش��هرة في
الدنيا؛ ألبسه الله ثوب مذ ّلة يوم القيامة ،ثم ألهب فيه نارا» .أخرجه
أبو داود .لكن الصالة صحيحة وعليه إثم قصد الشهرة.
 427. 427ما ضابط هذا اللباس؟
ضابطه قصد االشتهار بني الناس ،أو االختيال والفخر ،سواء كان
في غالي الثياب أو وضيعها.
 428. 428هل صالة املسبل ثوبه صحيحة؟
اإلس��بال للرجال مح��رم إن جتاوز الكعب�ين ،والراجح أن الصالة
صحيح��ة ،لك��ن يخش��ى م��ن املته��اون ف��ي ه��ذا احلك��م أال ُتقبل
صالته.
والكعبان :العظمان الناتئان على جانبي القدم.
 429. 429هل هناك قول آخر في املسألة؟
نع��م فق��د ذه��ب ابن ح��زم رحمه الل��ه إل��ى أن صالة املس��بل غير
صحيحة  ،16لهذا يحذر املسلم من اإلسبال.

ثالث ًا  :ما يتعلق بلباس املرأة:

تطيب املرأة للصالة في املسجدٌ ،
فعل مشروع؟
 430. 430هل ّ
 .16احمللى ()73/4
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متر في طريقها على الرجال ،قال رسول الله
غير مشروع ،إذا كانت ّ
متس طيب ًا) .رواه مسلم
[( :إذا شهدت إحداكن املسجد فال ّ

 431. 431ما مشروعية صالة املرأة بنقابها؟
ذك��ر ابن عب��د البر رحمه الله أن العلماء أجمع��وا على أن املرأة ال
تصلي منتقبة ،17وهذا بالطبع بعيدا عن الرجال.
 432. 432ما حكم صالة املرأة بالذهب؟
ال بأس فيه ،جلوازه لها في كل موضع.
 433. 433ما حكم لبس املرأة ثوب زوجها لتص ّلي فيه بالبيت؟
الصالة صحيحة ،لكن عليها اإلثم حلديث« :لعن رس��ول الله [
الرجل يلبس لبسة املرأة ،واملرأة تلبس لبسة الرجل» .رواه أبوداود
 		434. 434ما حكم تخصيص املرأة ثوبا للصالة؟
هذا فعل حس��ن ،ليكون واس��عا عليها ونظيفا ،وبعيدا عن مالبس
البيت.
435. 435ما احلكم لو ظهرت قدم املرأة في الصالة؟
صالتها صحيحة ،واألولى تغطيتها.
436. 436ورد في بعض الروايات وجوب تغطية القدم ،فما توجيه هذا؟
ورد هذا من حديث أم س��لمة أنها س��ألت النبي [ :أتصلي املرأ ُة
إزار؟ قال( :إذا كان ّ ِ
رع سابغا يغطي
الد ُ
في درع وخما ٍر ليس عليها ٌ
هور قدميها) .وهذا حديث غير صحيح
ُظ َ

 .17التمهيد ( )365/2
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رابع ًا :ما يتعلق بلبس النعال :
437. 437ما حكم الصالة بالنعال؟
يجوز ،عن أنس ] أنه ُسئل« :أكان النبي [ يصلي في نعليه؟
قال :نعم» .متفق عليه
وعن شداد بن أوس ] أن رسول الله [ قال« :خالفوا اليهود؛
فإنهم ال يصلون في نعالهم وال خفافهم» .رواه أبو داود واحلاكم
 438. 438ما قول العلماء في مسألة الصالة بالنعال؟
ال خالف بني العلماء بجواز الصالة في النعال أو احلذاء.
439. 439هل احلكم على الوجوب؟
ليس على الوجوب ،ولكنه على االستحباب.
440. 440هل ميكن تطبيق هذه الس ّنة في املساجد؟
ال ميك��ن ،ألن��ه مما تنزه عنه املس��اجد األحذية املتس��خة ،خش��ية أن
تتس��خ فرش املسجد وسجاده ،وأرضه النظيفة ،واحتياطا من التي
قذرا أو جناسة.
حتمل ً
 441. 441هل ميكن ترك هذه السنة؟
نع��م خش��ية وق��وع فتنة ،وت��رك بعض الس�نن للمصلح��ة وتأليف
القل��وب ال بأس به ،بل قد يكون مطلوبا ،فإنه قد يعرض ملفضول
ما يجعله أفضل من الفاضل.
 442. 442أين ميكن تطبيق هذه السنة؟
ميكن تطبيقها مثال في البيت ،أو الصحراء ،عند إرادة الصالة على
التراب ،وفي أي موضع؛ إن كان هذا الفعل ال يجلب مفسدة.
 443. 443هل هذا احلكم شامل للذكر واألنثى في حال الصالة؟
ٍّ
مصل.
نعم لكل
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 444. 444هل ُيشترط بالنعال التثبت من طهارتها قبل الصالة فيها؟
مر على مواضع يخشى وجود جناسة فيها.
نعم ،إن ّ

نطهر النعال قبل الصالة؟
 445. 445كيف ع ّلمنا النبي [ أن ّ
قال رس��ول الله [ « :إذا جاء أحدكم املس��جد فلينظر ،فإن رأى
قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما» .رواه أبو داود
في نعليه ً
 446. 446ما املوضع املشروع وضع النعلني فيه قبل الصالة؟
يشرع وضعها بني رجليه ،ملا ورد عن سعيد املقبري قال :قلت ألبي
بنعلي؟ قال« :اجلعهم��ا بني رجليك».
هري��رة ] :كيف أصن��ع
ّ
املصنف البن أبي شيبة

أو ف��ي اخللف ،مل��ا ورد عن عبد العزيز بن حكي��م احلضرمي قال:
رأي��ت اب��ن عمر ] خلع نعليه فجعلها خلفه .املصنف البن أبي
شيبة

 447. 447إن كان املصلي في الصالة بني رجلني ،أين يضع نعليه؟
يضعهما بني رجليه ،مع مراعاة األدب إن كان خلفه أحد.
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املبحث العاشر

أوقات النهي
448. 448ماذا ُيقصد بأوقات النهي؟
أي الزمن الذي مينع أداء الصالة فيه.
449. 449هل هذا النهي للتحرمي أو للكراهة؟
األصل في النهي أنه للتحرمي.
450. 450ما أوقات النهي التي جاء الشرع بها؟
أوقات النهي خمسة:
18
األول :من طلوع الفجر الثاني ،حتى إقامة الصالة.
قد ُر
الثاني :من بعد صالة الفجر حتى ترتفع الش��مس قدر رمح ،و ُي َّ
بالنس��بة للس��اعات بعش��ر دقائق إلى اثنتي عش��رة دقيق ًة ،ولكن
االحتياط أن يزيد إلى ربع س��اعة ،فنقول بعد طلوع َّ
الشمس
وقت ال َّنهي.
بربع ساعة ينتهي ُ
السماء
الثالث :عند قيام الش��مس حتى تزول .أي :متيل عن َو َس ِط َّ
نحو الغرب ،ويدخل أذان الظهر.
الرابع :من بعد صالة العصر إلى غروبها.
اخلامس :إذا ش��رعت الش��مس في الغروب حتى تغي��ب متاما ،فهذا
هو وقت ال َّنهي؛ لقوله في حديث عقبة ]« :وحني تض َّي ُف
الشمس للغروب حتى تغرب».
ُ
451. 451ما األوقات املنهي عنها على شكل اإلجمال؟

والفجر األول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة ،ثم يضمحل ،ويرجع
.18
ُ
الفجر الثاني.
يخرج
ثم
مظلما،
اجلو
ُّ
ُ
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هي ثالثة أوقات :من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح ،وحني
يقوم قائم َّ
يتم غروب َّ
الشمس.
الظهيرة ،ومن صالة العصر حتى َّ

452. 452ما دليل القول السابق؟
ُ
«ثالث س��اعات نهانا
دليل��ه م��ا ورد عن عقبة ب��ن عامر ] قال:
أن ُن ّ ِ
فيهنْ ،
رس��ول الله [ ْ
تطلع
وأن نق ُب َر َّ
صل َي َّ
فيهن موتانا ،حني َ
قائ��م َّ
الظهي��رة ،وحني
الش��مس بازغ�� ًة حت��ى
َ
ترتفع ،وح�ين يقوم ُ
ُ
تض ُ
َ
يف َّ
تغرب» .أخرجه مسلم
مس للغروب حتى
َ
الش ُ

453. 453ه��ل يختلف حك��م النهي في ه��ذه األوقات املجمل��ة عن األوقات
املفصلة؟
نع��م إذ يطلق على املجملة بأوق��ات النهي املغلظة ،وهي األوقات
القصي��رة ،من طلوع الش��مس إلى أن ترتفع قيد رم��ح ،ومن قبيل
ال��زوال إلى الزوال.ومن حيث يكون بينها وبني الغروب مقدار رمح إلى
أن تغرب.

454. 454ما احلكمة من ال َّنهي عن الصالة في هذه األوقات؟
اجلواب ِمن وجهني:
نعل��م َّ
الله به ورس��وله ،أو نهى الله عنه
أو ًال  :يج��ب أن
أم��ر ُ
َ
أن ما َ
أمر ونهي
ورس��وله فهو احلكمة ،فعلينا أن َ
نس ّ ِل َم بأن احلكمة ُ
الله ورسوله [.
ثاني�� ًاَّ :
أن ه��ذه األوق��ات يعب��دُ املش��ركون فيه��ا الش��مس ،فلو قام
اإلنس��ان يصل��ي لكان في ذلك مش��ابه ًة للمش��ركني ،ألنهم
يسجدون َّ
للشمس عند طلوعها ،وعند غروبها .كما جاء في
احلديث  .أخرجه مسلم
455. 455هل النهي يشمل جميع الصلوات؛ النافلة واملفروضة؟
نعم ،النهي متوجهلهما ،وكذا للنافلة املطلقة ،أي التي ال سبب ألدائها.
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456. 456هل ميكن أداء الصالة املفروضة في وقت النهي؟
إن كان يخش��ى من خروج وقت الص�لاة فيجوز ،مثل أداء العصر
قبل مغيب الشمس.
457. 457ما النوافل التي ميكن أداؤها في أوقات النهي؟
ميكن أداء ذوات األسباب ،مثل حتية املسجد.
458. 458م��ا الفع��ل غير املش��روع ف��ي الوق��ت األول للنه��ي ( أي قبل صالة
الفجر)؟
ال ُيش��رع بع��د أذان الفج��ر وقبل اإلقام��ة أي تط��وع إال أداء راتبة
الفجر فقط.
459. 459ما دليل هذا احلكم؟
ع��ن حفص��ة رضي الله عنها قالت« :كان رس��ول الله [ إذا طلع
الفج��ر ال يصلي إال ركعتني خفيفتني» .رواه مس��لم ،وقال الترمذي
« :وه��و م��ا اجتمع عليه أهل العلم؛ كره��وا أن يصلي الرجل بعد
طلوع الفجر إال ركعتي الفجر».
460. 460هل ُيشرع قضاء الفوائت في أوقات النهي؟
نع��م ،الدليل قوله [« :من نس��ي صالة ،أو نام عنه��ا  ،فكفارتها أن
عام يشمل جميع األوقات ،وألن
يصليها إذا ذكرها»رواه مسلم ،وهذا ٌ ّ
يعلم به.
الفرائض َد ْي ٌن
ٌ
واجب فوجب أداؤه على الفور من حني أن َ
461. 461ما علة النهي عن الصالة في نصف النهار؟ وما عالقته بالشرك؟
��ارع َّ
مل��ا كان الش��رك أمره خطير ،س��د َّ
كل طري��ق يوصل إليه،
الش ُ
ولو من بعيد ،وعلمنا من القول النبوي أن الش��مس تطلع وتغرب
بني قرني ش��يطان ،فلو ُأ ِذ َن لإلنس��ان ْ
أن يصل��ي بعد صالة الصبح
الس��تمرت به احلال إلى أن تطلع الش��مس ،وال س��يما من عندهم
َّ
ُ
ِ
ٌ
رغب��ة في اخلير ،وكذلك لو أذ َن له في أن يصلي بعد صالة العصر
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الس��تمرت ب��ه احلال إل��ى أن تغيب الش��مس ،فيش��ابه بعبادته من
يسجد لغير الله.
��جر فيه.أخرجه
أم��ا عند قيامه��ا؛ فقد َع َّل َل ُ
��ه النبي [ بأن جهنم ُت ْس َ
مس��لم ،أي :ه��ذا الوقت ُيزاد في وقودها؛ فناس��ب أن يبتعد الناس
ع��ن الص�لاة في ه��ذا الوقت؛ ألن��ه وقت تس��جر فيه الن��ار ،فهذه
حكم ُته.

462. 462ما ُ
احلكم لو وقعت ركعتا الطواف في وقت النهي؟
يجوز فعلها ،لقول النبي [« :يا َبنِي عبد مناف ،ال متنعوا أحد ًا طاف
ٍ
ساعة شاء من ليلٍ أو نهار» .أخرجه أحمد
بهذا البيت وصلى فيه أ َّية

463. 463م��اذا يفعل م��ن ص ّلى العص��ر ،ثم حض��ر إلى جماع��ة أخرى وهم
يصلون العصر ،فهل يصليها معهم؟
نعم ،له ْ
أن يعيد اجلماعة ،ولو كان وقت نهي ،والدليل أنه [ صلى
ذات يوم صالة الفجر في ِمنَى ،فلما انصرف إذا برجلني قد اعتزال؛
لم ّ ِ
ترعدُ فرائصهما ،فقال:
يصليا مع الناس ،فدعا بهما فجيء بهما َ
م��ا منعكم��ا أن ُت ّ ِ
صل َيا معنا؟ قاال :يا رس��ول الله َص َّلين��ا في ِرحالنا،
ٍ
جماعة
فق��ال لهم��ا« :إذا َص َّلي ُتم��ا في رحالِكم��ا ،ثم أتيتما مس��جد
ِّ
فصليا معهم ،فإنها لكما نافلة» .أخرجه اإلمام أحمد وأبو داود
464. 464هل هناك من صالة ميكن صالتها قبل الزوال؟
واإلم��ام يخطب؛ فإن��ه ُيصلي
نع��م ،فم��ن دخل لص�لاة اجلمع��ة
ُ
ركعتني خفيفتني ،ولو كانت اخلطبة عند قيام الشمس قبل األذان،
ي��وم ُ
ب��ي [ ُ
«أن َر ُج� ً
ودلي��ل ذل��كَّ :
اجل ُم َع ِة،
يخط ُب َ
لا َد َخ َل وال َّن ُّ
��م َف َص ّ ِل ركعتني
«أص َّل َ
��س ،فق��ال لهَ :
َ
فج َل َ
ي��ت؟» قال :ال .قالُ « :ق ْ
وجتوزْ فيهما» .رواه البخاري
َّ
465. 465كيف ميكن التوفيق بني مسألة النهي عن الصالة ،مع أداء الصلوات
ذوات األسباب؟
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ميك��ن فهمه من خالل علمنا أن هناك ُفروقا بني من دخل املس��جد
قاصدا لصالة التح َّية في وقت ال َّنهي ،وبني من دخله لغرض آخر،
ثم أمرناه بالتحية قبل اجللوس.
466. 466هل املنع يشمل صالة اجلنازة؟
اليش��ملها ،فيمك��ن أن ُتفعل ف��ي أوقات النهي الطويل��ة ،أي :لو
صلين��ا العص��ر ،وحضرت جن��از ٌة ،فإننا نصلي عليه��ا؛ قبل وقت
ولإلسراع في دفنه.
النهي املغلظ،
ُ

467. 467هل هذا يشمل األوقات الثالثة املغ ّلظة بالنهي؟
ال يش��مله ،فال يج��وز الدفن فيه��ا ،فعن عقبة ب��ن عامر ]قال:
أن ُن ّ ِ
فيه��نْ ،
«ثالث س��اعات نهانا رس��ول الل��ه [ ْ
ُ
وأن نق ُب َر
صل َي
َّ
ترتفع ،وحني يقوم
الش��مس بازغ ًة حت��ى
تطلع
َّ
َ
فيهن موتانا ،حني َ
ُ
قائ��م َّ
تض ُ
الظهي��رة ،وحني َ
ي��ف َّ
تغرب».
��مس للغروب حت��ى
َ
ُ
الش ُ
أخرجه مسلم
تق��دم إل��ى صالة املغ��رب في آخ��ر النهار م��ن اجلمعة
أن رج�لا َّ
468. 468ل��و َّ
ِ
اجلمعة
«إن في
ألجل أن ُيصلي حتية املسجد ،حتى يشمله حديثَّ :
لس��اع ًة ،ال ِ
قائم ُيصلي ُ -
يواف ُقها عبدٌ
يسأل الل َه شيئ ًا
مسلم  -وهو ٌ
ٌ
إال َ
إن
إن هذا
ح��رام ،أو نقولَّ :
أعط��ا ُه إ َّي��ا ُه» متفق علي��ه ،فهل نقولَّ :
ٌ
هذا جائزٌ ؟
حرامْ ،
وإن قصد املس��جد من أجل
إن قصد املس��جد ليصلي؛ فهذا
ٌ
التقدم لصالة املَغرب ،ثم ملا دخل ص َّلى ركعتني من أجل أ َنّه دخل
ُّ
املسجد ،حتى ْ
وإن كان ال َّ
يتقدم إال يوم اجلمعة فإ َنّه ال بأس به.
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املبحث احلادي عشر:

آداب أثناء الذهاب إلى املسجد
469. 469ما املقصود بهذه اآلداب؟
هي مجموعة من األفعال واألقوال التي ينبغي على املسلم تذكرها
أثناء توجهه إلى بيت الله.
470. 470هل هي على سبيل الوجوب في فعلها؟
هي على سبيل االستحباب ،وفيها األجر الوفير.
471. 471ما أجر املشي إلى صالة اجلماعة؟
• ع��ن عثم��ان بن عفان ] قال :س��معت رس��ول الله[ يقول:
«من توضأ للصالة فأس��بغ الوضوء ،ثم مشى إلى الصالة املكتوبة
فصاله��ا مع الن��اس ،أو مع اجلماعة ،أو في املس��جد غف��ر الله له
ذنوبه» .أخرجه مسلم.
تطهر
• ع��ن أب��ي هري��رة ] ق��ال :قال رس��ول الله [« :م��ن ّ
ف��ي بيته ،ثم مش��ى إلى بيت من بيوت الل��ه؛ ليقضي فريضة من
فرائ��ض الله كان��ت خطواته ،إحداهما حت��ط خطيئة ،واألخرى
ترفع درجة» .أخرجه مسلم
• وعنه ] قال :قال رس��ول الله [ « :من غدا إلى املس��جد أو
راح ،أعد الله له نزله من اجلنة كلما غدا أو راح» .متفق عليه
472. 472هل أجر املشي يحتسب للذهاب والعودة؟
أبي ] قال« :كان رجل ال أعلم رجال أبعد من
نعم ،فعن ّ
املس��جد من��ه ،ال تخطئه صالة ،قال :فقيل ل��ه أو قلت له :لو
اش��تريت حمار ًا تركبه في الظلم��اء ،وفي الرمضاء؟ قال :ما
يس��رني أن منزلي إلى جنب املس��جد ،إني أريد أن يكتب لي
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ممش��اي إلى املس��جد ورجوعي إذا رجعت إل��ى أهلي ،فقال
رس��ول الل��ه [« :قد جمع الله لك ذلك كل��ه» .وفي لفظ:
«إن لك ما احتسبت» .رواه مسلم
ق��ال اإلمام النووي رحم��ه الله« :فيه إثبات الث��واب في اخلطا في
19
الرجوع ،كما يثبت في الذهاب».
473. 473ما الداللة على عظيم أجر التسابق إلى صالة اجلماعة؟
داللت��ه اختص��ام امل�لأ األعلى في ش��أن أجر املش��ي عل��ى األقدام
إل��ى ص�لاة اجلماع��ة؛ حلدي��ث اب��ن عب��اس ] ،أن النب��ي قال:
«أتاني الليلة ربي في أحس��ن ص��ورة فقال  :يا محمد ! أتدري فيم
يختصم 20املأل األعلى21؟ قلت  :نعم في الكفارات و الدرجات،
و نقل األقدام للجماعات ،و إس��باغ الوضوء في السبرات (البرد)
 ،و انتظار الصالة بعد الصالة ،و من حافظ عليهن عاش بخير ،و
مات بخير ،و كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه) .أخرجه الترمذي
474. 474ما الدعاء الوارد قبل اخلروج من املنزل؟
م��ن ذلك« :بس��م الل��ه توكل��ت على الل��ه ،وال ح��ول وال قوة إال
بالله» .رواه أبو داود والترمذي
أو يقول« :اللهم اجعل في قلبي نور ًا ،وفي لساني نور ًا ،واجعل في
سمعي نور ًا ،واجعل في بصري نور ًا ،واجعل من خلفي نورا ً ،ومن
أمام��ي نورا ،واجعل من فوق��ي نور ًا ،ومن حتتي نور ًا ،اللهم أعطني
نورا» .رواه مسلم

475. 475م��ن ّ
تأخر ع��ن صالة اجلماعة ،وهو من احملافظ�ين عليها ،فهل فاته
األجر؟
فس��بق به��ا وهو من أهله��ا فله مثل
م��ن ذه��ب إلى صالة اجلماعة ُ
 .19شرح النووي على صحيح مسلم ()174/5
 .20عبارة عن مبادرتهم إلى إثبات تلك األعمال والصعود بها إلى السماء
 .21املالئكة املقربون.
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أج��ر م��ن حضرها؛ حلديث أب��ي هريرة ] قال :ق��ال النبي [:
«من توضأ فأحسن الوضوء ،ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه
الل��ه عز وج��ل مثل أجر من صالها وحضره��ا ال ينقص ذلك من
أجرهم شيئ ًا» .أخرجه أبو داود ،وصححه األلباني.
476. 476هل من التز ّين احلرص على الرائحة الطيبة عند التوجه للمسجد؟
نعم ،وهو أساس الزينة ،وفيه داللة على التوقير للعبادة.
477. 477هل احلكم يتوجه كذلك للنساء؟
نعم يتوجه لهن ،فللمرأة التزين في مصلى النساء.
478. 478متى يحرم على املرأة التزين بالتطيب؟
إذا كانت متر على الرجال ،أو كان مصلى النساء متصال مع مصلى
إحداكن املسجد فال
الرجال بال فاصل ،لقوله [ « :إذا ش��هدت
ّ
متس طيبا» .رواه مسلم
ّ

479. 479ما التحذير النبوي بخصوص الروائح القذرة؟
ورد عن جابر ] أن رسول الله [قال« :من أكل ثوم ًا أو بص ً
ال
فليعتزلنا ،أو ليعتزل مس��جدنا ،وليقع��د في بيته» .وفي لفظ« :فإن
املالئك��ة تتأذى مما يتأذى من��ه اإلنس» رواه النس��ائي وصححه األلباني.
يقربن
وف��ي لفظ ملس��لم« :من أكل البص��ل والثوم والك��راث ،فال
ّ
مسجدنا؛ فإن املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم».

480. 480ه��ل ُيق��اس التدخ�ين عل��ى البص��ل والث��وم ف��ي النه��ي باحلض��ور
للمسجد؟
نع��م ،ب��ل هو أش��د وأقبح ،إذ الث��وم والبص��ل في أصلهم��ا مباحان،
والنه��ي عنهم��ا إمنا عند احلض��ور للمس��جد ،أما التدخ�ين فقد اتفق
علم��اء الش��ريعة والطب على حترمي��ه لضرره ،م��ع قذارته ،ووجوب
تركه في كل زمان ومكان.
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481. 481ما حكم التعجل في املشي للحاق بالصالة في املسجد؟
ه��ذا ال ينبغ��ي ،إذ عليه أن ميش��ي وعليه الس��كينة والوق��ار؛ حلديث
أبي هريرة ] عن النبي [ قال« :إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إلى
الصالة وعليكم السكينة والوقار ،وال تسرعوا ،فما أدركتم فصلوا،
وم��ا فاتك��م فأمت��وا» .رواه البخاري ،وف��ي لف��ظ« :إذا أقيمت الصالة
فال تأتوها تس��عون ،وائتوها متش��ون وعليكم الس��كينة ،فما أدركتم
فصلوا ،وما فاتكم فأمتوا» .متفق عليه
482. 482بع��ض الن��اس قد يضط��ره احلرص عل��ى إدراك الصالة إل��ى اجلري،
ويتعلل بأن تكبيرة اإلحرام أو الصالة س��تفوته ،أو ليدرك الركوع..
فما النصح له؟
في احلديث السابق نالحظ ّ
احلث على إتيان الصالة بسكينة ووقار،
والنهي عن إتيانها سعي ًا ،سواء خاف فوات تكبيرة اإلحرام أو ال.
483. 483نالحظ أن بعض الناس يتنحنح ( الكحة) لينبه اإلمام على االنتظار..
فما حكم صنيعه؟
هذا فعل غريب خاطىء ،والواجب تركه.
484. 484ما األدب قوال وفعال قبل الدخول إلى املسجد؟
يقدّ م رجله اليمنى عند دخول املس��جد ويقول« :أعوذ بالله العظيم
وبوجهه الكرمي ،وس��لطانه القدمي ،من الش��يطان الرجيم  .22بس��م
الل��ه والصالة والس�لام على رس��ول الل��ه ،اللهم افتح ل��ي أبواب
رحمتك».
وإذا خ��رج فليقل« :اللهم إني أس��ألك من فضلك» .أخرجه مس��لم
وأبو داود

 - 22صحيح الترغيب لأللباني
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املبحث الثاني عشر

األحكام التكليفية داخل الصالة
485. 485ما املقصود باألحكام التكليفية داخل الصالة؟
يقصد بها األحكام املتعلقة بداخل العبادة ،مثل اس��تمرار الشروط
قبل الصالة وأثنائها ،األركان ،الواجبات ،املباحات ،املكروهات،
واألمور احملرم فعلها داخل الصالة.
486. 486ما الفائدة من التعرف على هذه األحكام؟
حت��ى يعرف املس��لم كيف يجبر اخلط��أ لو وقع منه ف��ي الصالة أو
قبله��ا ،وفق حكم��ه املتعلق به ،ويعرف ماذا تتم ب��ه الصالة ،وماذا
يكملها أو ينقص أجرها أو يبطلها.

أوال :أركان الصالة

 487. 487ماذا ُيقصد بالركن؟
يتم إال به.
هو جانب الشيء األقوى ،والذي ال يقوم وال ّ

488. 488هل الركن مثل الشرط الذي يكون للصالة؟
نعم ،الركن كالشرط إذ البد منه ،لكن الشرط يكون قبل الصالة ويجب
االس��تمرار به ،كالطهارة ،والركن في الصالة وال يجب االس��تمرار به
كالركوع ،بل ينقضي شيئا فشيئا.

489. 489ماذا ُيقصد بركن الصالة؟
يقصد به األمر الذي اليسقط جهال وال عمدا وال نسيانا.
 490. 490ما أركان الصالة القولية؟
 -2قراءة الفاحتة.
 -1تكبيرة اإلحرام.
 - 4التسليمة األولى.
 -3التشهد األخير.
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491. 491ما أركان الصالة الفعلية؟
 -1القيام مع القدرة في الفرض -2 .الركوع.
 -4السجود.
 -3الرفع من الركوع.
 -5اجللسة بني السجدتني.
 -6اجللوس للتشهد األخير.
 -7الطمأنينة في جميع أركان الصالة.
 -8الترتيب بني أركان الصالة.

ثانيا :واجبات الصالة

 492. 492ما املقصود بالواجب؟
هو ما تبطل الصالة بتركه عمدا ،ويسقط جهال ونسيانا ،لكنه يجبر
بسجود السهو.
 493. 493ما واجبات الصالة؟
 -1جميع التكبيرات االنتقالية التي في الصالة.
 -2قول :سبحان ربي العظيم ،في الركوع.
 -3قول :سمع الله ملن حمده ،لإلمام  ،واملنفرد.
 -4قول :سبحان ربي األعلى ،في السجود.
(رب اغفر لي) بني السجدتني.
 -5قولّ :
 -6اجللوس للتشهد األول.

ثالثاُ :سنن الصالة.

 494. 494ما املقصود بالسنن؟
هي ما ال تبطل الصالة بتركها عمدا وال سهوا ،لكن يستحب ملن ترك
سنة؛ عادته احملافظة عليها أن يسجد للسهو.
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495. 495هل لها أسماء أخرى؟
يقال لها املندوبات ،واملستحبات.
496. 496ما الثمرة املرجوة من احملافظة على املستحبات؟
فيها اتباع وانقياد للهدي النبوي في جميع األمور ،وكسبا لألجر.
497. 497ما سنن الصالة القولية؟
 -1دعاء االستفتاح.
 -2التعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
 -3البسملة.
 -4التأم�ين بع��د الفاحت��ة ،يجه��ر به��ا ف��ي اجلهري��ة ،ويس��ر بها في
السرية.
 -5قراءة سورة ،أو ما ّتيسر من القراءة بعد الفاحتة.
 -6اجلهر بالقراءة في الصالة اجلهرية.
 -7اإلسرار بالقراءة في الصالة السرية.
 -8م��ا زاد عل��ى التس��بيحة الواح��دة ف��ي الرك��وع أوالس��جود،
واالستغفار بني السجدتني.
 -9الزيادة على ( ربنا ولك احلمد) في االعتدال من الركوع.
 -10اإلكثار من الدعاء في السجود.
 -11الصالة على النبي [ في التشهدين.
 -12الدع��اء بع��د الص�لاة على رس��ول الله [ وقبل الس�لام في
التشهد األخير.
 -13التسليمة الثانية.
السنن الفعلية في الصالة؟
498. 498ما ُ
 -1رفع اليدين حذو املنكبني ،أو إلى فروع األذنني مع التكبير.
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 -2وضع اليد اليمنى على اليسرىعلى الصدر.
 -3الس��كتات التي بعد تكبيرة اإلح��رام ،وبعد قراءة الفاحتة ،وقبل
الركوع.
 -4مدّ الظهر باستواء في الركوع.
 -5مجافاة اليدين عن اجلنبني في الركوع.
 -6ضم أصابع اليدين ،وتفريج أصابع القدمني في السجود.
 -7مجاف��اة العضدين عن اجلنبني ،ومجاف��اة البطن عن الفخذين،
والفخذين عن الساقني ،والتفريج بني الفخذين في السجود.
 -8افت��راش الرج��ل اليس��رى ،ونص��ب اليمن��ى ف��ي اجللس��ة ب�ين
السجدتني والتشهد األول.
 -9وضع اليد اليمنى على الفخذ األمين ،واليسرى على األيسر ،أو
وضع الكفني على الركبتني.
 -10قب��ض خنص��ر وبنص��ر الي��د اليمن��ى ،والتحلي��ق ب�ين اإلبهام
والوسطى واإلشارة بالسبابة وحتريكها بالدعاء.
 -11النظر إلى السبابة عند اإلشارة بها في التشهد.
 -12جلسة االستراحة قبل القيام للركعة الثانية والرابعة.
 -13التورك في التشهد الثاني.
 -14االلتفات ميينا وشماال في التسليمتني.
يفرط ف��ي بعض الس�نن ،بحجة ع��دم تأثيرها في
499. 499م��ا القول م��ع من ّ
أساس الصالة؟
ه��ذا قول من لم يو ّقر س��نة النب��ي [ ،فمن داللة حبن��ا للنبي [
احلرص على أداء الصالة وفق ما أداها [.
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رابعا :املباح في الصالة.
 500. 500ما معنى املباح؟
هو الشيء املسموح عمله في الصالة ،والشيء على فاعله أو تاركه.
 501. 501ما أمثلة املباح في الصالة؟
أمثلته كثيرة ،منها احلركة اليس��يرة ملصلحة الصالة ،كمسح األنف
ل��و كان هن��اك زكام ،إزالة أذى في موضع الس��جود ،ولرمبا إطفاء
رنني الهاتف النقال ،ومنها رفع البصر للنظر ألمر طارىء.
يظن أن فعل هذه املباحات ُيؤثر في خشوعه للصالة،
502. 502بعض الناس ّ
فهل مقولته صحيحة؟
غير صحيحة ،فمثل هذه املباحات وقعت للنبي [ ونعلم أنه إمام
اخلاشعني وأتقى الناس لرب العاملني.
503. 503هل مبقدور املصلي أن ير ّد السالم؟
نع��م ،فعن ابن عمر قال« :خرج الرس��ول [ إل��ى قباء يصلي فيه.
فجاءته األنصار فس ّلموا عليه وهو يصلي ،قال :فقلت لبالل ]:
كي��ف رأيت رس��ول الله [ ي��رد عليهم حني كانوا يس��لمون عليه
وهو يصلي؟ قال :يقول هكذا ،وبس��ط كفه .وبسط جعفر بن عون
كفه وجعل بطنه أسفل ،وجعل ظهره إلى فوق» .أخرجه أبو داود
ينبه شخصا قريبا منه ،وهو في الصالة ،فماذا يفعل؟
504. 504من أراد أن ّ
ل��ه أن يفع��ل مثل ابن عمر ] ،فعن عمرو ب��ن دينار قال :مررت بابن
عمر ] وهو يصلي فانتهرني بتسبيحة .أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف
شيء ضار ،وهو ف يالصالة ،فماذا يفعل؟
مر قريبا منه
ٌ
505. 505من ّ
األس��و َد ْين في
ل��ه أن يدفعه عن��ه أو يقتله ،لقول النبي [ ( :اقتلوا
َ
الصالة؛ احلية والعقرب) .رواه أبوداود والترمذي
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506. 506هل هذه احلركة لها كيفية مخصوصة؟
ال ،ولكن مبا يتيسر بتحقيق األمر ،فعن عبد الله بن دينار :رأى ابن
فح ِسب أنها عقرب ،فضربها بنعله.
عمر ] ريش��ة وهو يصليَ ،
أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف

507. 507هل باإلمكان مسح اآلرض قبل السجود؟
نع��م ،فعن أبي جعفر القارىء ق��ال :رأيت عبد الله بن عمر ] إذا
أهوى ليسجد مسح احلصباء ملوضع جبهته مسحا خفيفا .املوطأ ملالك

خامسا :مبطالت الصالة

508. 508ماذا ُيقصد مببطالت الصالة؟
أي األمور القولية أو الفعلية التي تؤدي إلى بطالن الصالة.

509. 509ما أهمية معرفة هذه األمور؟
حتى يكون املصلي على معرفة مبا يبطل صالته ،وال نتجرأ بإفساد
ٍّ
مصل من غير دليل.
عبادة
510. 510ما األمور التي تؤدي إلى بطالن الصالة؟
 -1الكالم العمد.
 -2الضحك بصوت مسموع ( القهقهة).
 -3األكل أو الشرب.
 -4انكشاف العورة عمدا.
 -5االنحراف الكثير عن القبلة.
 -6العبث الكثير املتوالي لغير ضرورة.
 -7انتقاض الطهارة.
التبسم في الصالة ُيفسدها؟
511. 511هل ّ
ال يفسد الصالة.
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512. 512ما حكم الذي ُيسرع في صالته؟
يخشى عليه بطالن صالته ،بل فعله هذا فيه صفة قبيحة ،فعن أبي
هريرة ] قال :قال رسول الله [َّ « :
إن َأسوأ ال َّناس سرقة الذي
يس��رق صالته! قالوا  :يا رس��ول الله ،وكيف يس��رق من صالته؟
قال « :ال ُيتِ ُّم ركوعها ،وال سجودها» .رواه الطيالسي

513. 513ما حكم رفع البصر في الصالة؟
مح��ر َّ
النبي [ نه��ى عن ذلك،
الس��ماء ف��ي الصالة
النظ��ر إلى َّ
َّ
م،ألن َّ
ني أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء
َّ
واشتد قوله فيه حتى قال« :لينته َّ
خطفن أبصارهم» .أخرجه مسلم
في صالتهم أو ل ُت
َّ

514. 514هل ميكن القول ببطالن صالة من ينظر إلى السماء؟
حكم بهذا بعض العلماء ،واستدلوا لذلك بدليلني:
األول :أنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة ،ألن الكعبة في األرض،
وليست في السماء.
الص�لاة بخصوصها ،وفعل
محرم�� ًا منه ًّيا عنه في َّ
الثان��ي :أنه فعل َّ
احملرم املنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطال َنها.
َّ
515. 515ما حكم شرب املاء في الصالة؟
ش��رب امل��اء في ص�لاة الفريضة ممنوع ،وهك��ذا األكل ،أما ف��ي النافلة
وأجاز هذا الفعل بعض أهل العلم.
516. 516ما دليل القول السابق؟
روي ع��ن اب��ن الزبير ] أنه كان يش��رب في ص�لاة النافلة؛ ألنه
كان يطيل الص�لاة والتهجد ،والذي يظهر -والله أعلم  -أن ترك
ذل��ك أول��ى وأحوط ف��ي النافلة كما يت��رك في الفريض��ة ،فاحلكم
فيهم��ا واحد إال م��ا خصه الدلي��ل ،وال دليل صريح ش��رعي يدل
على اجلواز في النافلة.
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سادسا :مكروهات الصالة

 517. 517ماذا يقصد باملكروه؟
الكراهة عند الفقهاء :هي ال َّنهي عن الشيء من غير إلزام بال َّترك.

518. 518هل هذا التعريف هو املستخدم شرعا ،وعند العلماء؟
ف��ي لغ��ة الش��رع وغالب كالم الس��لف :املك��روه هو احمل��رم ،قال
تعال��ىُ :
{ك ُّل َذلِ َك َك َ
وها} (اإلس��راء،) 38:
ان َس�� ّيِئ ُُه ِع ْندَ َر ّبِ َك َم ْك ُر ً
واملش��ار إلي��ه املنهيات وفيه��ا ّ ِ
الش��رك والكبائر الت��ي يبغضها الله،
وله��ذا قال أصح��اب اإلمام أحم��د :إذا قال اإلم��ام أحمد« :أكره
محرم .
كذا» ،يعني أنه َّ

519. 519ما ُحكمه عند الفقهاء؟
حكم��ه :أن��ه ُيث��اب تارك��ه امتث��ا ً
ال ،وال ُيعاق��ب فاعل��ه ،ويج��وز
ُ
احمل��رم فال يج��وز إال عند
عن��د احلاج��ة وإن ل��م يضطر إلي��ه ،أما
َّ
ّ
الض ُرورة.

520. 520ما األمثلة على األمور املكروهة في الصالة؟
 -1االلتفات لغير حاجة :لس��ؤال عائشة رضي الله عنها عن االلتفات في
الصالة ،فقال النبي [« :هو اختالس يختلسه الشيطان من صالة
أحدكم» .رواه البخاري
 -2افت��راش الذراع�ين ف��ي الس��جود :لق��ول النب��ي [ « :اعتدلوا في
السجود ،وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» .متفق عليه.
 .3التخصر :وهو وضع اليد على اخلاصرة.
 .4النظ��ر إل��ى ما يش��غل :حلدي��ث :أن النب��ي [ ص ّلى ف��ي خميصة
له��ا أعالم ،فنظر ف��ي أعالمها نظ��رة ،فلما انصرف ق��ال( :اذهبوا
بخميصتي هذه إلى أبي جه��م ،وائتوني بأنبجانية أبي جهم ،فإنها
ألهتني آنفا عن صالتي) .متفق عليه
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 .5الص�لاة إلى ما ُيش��غل ويلهي :حلدي��ث :كان ِقرام (ستار)لعائش��ة
س��ترت به جانب بيتها ،فقال النب��ي [« :أميطي عنا قرامك ،فإنه
ال تزال تصاويره ُتعرض لي في صالتي» .رواه البخاري

.6

اإلقع��اء املذم��وم :23لنهي النبي [ عن عقبة الش��يطان .رواه مس��لم

 .7عبث املصلي بجوارحه :مثل عبثه بثيابه والغترة ،أو حليته.

 .8تشبيك األصابع وفرقعتها.

 .9الصالة بحضرة طعام :لقول النبي [« :إذا وضع العشاء وأقيمت
الصالة فابدؤوا بالعشاء» .متفق عليه

 .10مدافع��ة األخبث�ين ( الب��ول أو الغائ��ط) :لقول النب��ي [« :ال صالة
بحضرة طعام ،وال هو يدافعه األخبثان» .رواه مسلم
 .11بصاق الرجل أمامه ،أو عن ميينه في الصالة.

الرسول [«ُ :أ ِم ْر ُت أن أسجد على
 .12كف الش��عر أو الثوب :لقول َّ
سبعة َأ ْع ُظم ،وال ُأك َّ
شعر ًا وال ثوبا» .متفق عليه
ف ْ
 .13تغطية الوجه بدون حاجة.

 .14ع��دم ر ّد التث��اوب :لقول النب��ي [« :التثاوب من الش��يطان ،فإذا
تثاوب أحدكم ليكظم ما استطاع» .رواه مسلم

 .15الص�لاة ف��ي املس��جد مل��ن أكل بص�لا أو ثوم��ا :لق��ول النب��ي [:
«م��ن أكل البص��ل أو الث��وم أو الك��راث ف�لا يقرب��ن مس��اجدنا،
ف��إن املالئك��ة تت��أذى مم��ا يت��أذى من��ه بن��و آدم» .رواه مس��لم
 .16تغطية الفم والسدل في الصالة :24.لنهي النبي [ أن يغطي الرجل
فاه .رواه أحمد

 .23ه��و أن يلصق إليتيه باألرض ،وينصب س��اقيه ،ويضع يدي��ه على األرض كما يقعي الكلب
وغيره من السباع.
ُ
الس ُ
السدْ ل :أن
دل هو ّط َرح ال ّ ِردا َء على الكتفني ،وال ير َّد طر َفه على اآلخر .وقال بعضهمَّ :
َّ .24
يضع الرداء على رأسه وال يجعل أطرافه على ميينه وشماله.
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521. 521ما حكم تغميض العينني؟
حكمه الكراهة ،إال إن كان هناك أمام املصلي مايشغله عن اخلشوع.
522. 522ما العلة من هذا احلكم؟
ألن��ه ُيش��به فعل املج��وس عند عبادته��م النيران ،حي��ث ُيغمضون
أعينه��م .وقيل :إنه أيض ًا من فعل اليهود ،والتش�� ُّبه بغير املس��لمني
الص ِ
ُ
الة مكروه ًا
أقل أحواله التحرمي ،فيك��ون
إغماض البصر في َّ
على أقل تقدير.
523. 523لو احتاج اإلنسان إلى إغماض العينني ،فما حكمه؟
إذا كان هناك س��بب مث��ل أن يكون حوله ما يش��غ ُله لو فتح عينيه،
فحينئذ ُي ِ
غم ُ
ض حتاشي ًا لهذه املفسدة.
524. 524كثير من س��جادات الصالة فيه��ا زخرفة ونقوش ،فما حكم الصالة
عليها؟
ُيكره الصالة عليها ،إذ على املصلي أن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه
من زخارف ونقوش ،فهذا يؤثر على اخلشوع في الصالة.
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املبحث الثالث عشر

مالحظات بعد الدخول للمسجد
أوال :ما يتعلق بالتبكير:
525. 525ما ثمرات التبكير إلى الصالة؟
من ثمراته:
 -1املشي بسكينة ووقار.
 -2إدراك الصف األول ،والقرب من اإلمام.
 -3التنفل قبل إقامة الصالة.
 -4دعاء املالئكة للمبكر باحلضور للصالة.
 -5أنه في صالة ما انتظر صالة الفريضة.
 -6إدراك تكبيرة اإلحرام.
 -7هدوء النفس ،واخلشوع في الصالة.
526. 526هل ُيشرع إفشاء السالم في املسجد؟
هذا أمر مرغوب فيه ،ولنا فيه األجر.
527. 527بع��ض الن��اس؛ م��ن أول دخول��ه يس�� ّلم عل��ى أه��ل املس��جد كلهم
وبصوت مرتفع ،فما حكم هذا الفعل؟
ينبغ��ي أن يكون التس��ليم بصوت معتدل ،يس��معه م��ن حوله ،وال
يشوش على القارئ واملصلي.
ّ

ثانيا :سترة املصلي.

528. 528هل ُتشرع الصالة في أي موضع باملسجد؟
نعم ،ولكن ينبغي على املصلي أن يجعل أمامه سترة.
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بالسترة؟
529. 529ما املقصود ُ
ش��يء يجعله املصلي أمام��ه قبل أن يصل��ي إن كان لوحده أو كان
إماما ،ليكون مانعا من مرور الناس بني يديه.
530. 530ما أهمية السترة للمصلي؟
أنها ُحتول بني املصلي وبني إفساد صالته باملرور بني يديه ،بخالف
الذي لم يتخذها فإنه يقطع صالته من مير بينه وبني سترته ،وحلصر
نظر املصلي عما أمامه.
531. 531هل من دليل على ما سبق؟
نعم قول [  « :اليقطع الشيطان عليه صالته» .أخرجه أحمد
532. 532هل ّ
حث النبي [ على هذ ا الصنيع؟
نع��م ،ق��ال النب��ي [ « :إذا وض��ع أحدكم ب�ين يديه مث��ل مؤخرة
الرحل فليصل ،وال يبال من وراء ذلك» .رواه مسلم
ْ
533. 533ما مقدار ارتفاع السترة؟
يجب أن تكون السترة مرتفعة عن األرض،على قدر ذراع ،لقوله
[« :مث��ل مؤخرة الرحل» أي ما يس��تند علي��ه الراكب على ظهر
البعير.
534. 534ما األشياء التي ميكن اتخاذها كسترة؟
العص��ا املغ��روزة ف��ي األرض أو نحوها ،أو ش��جرة أو أس��طوانة
(أي:عمود) ،وحتى إلى النائم أمامه على الس��رير ،وكذا إلى الدابة
ولو كانت جمال.
535. 535ماذا يفعل من يكون في الصحراء؟
له أن يضع أحجارا أمامه ،فكان س��لمة بن األكوع ينصب أحجارا
في البر ّية ،فإذا أراد أن يصلي ،ص ّلى إليها .أخرجه ابن أبي شيبة
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536. 536هل ميكن وضع خط في األرض ليكون مثل السترة؟
ال ،األحاديث الواردة في هذا ال تصح.
537. 537ما مقدار املسافة التي تكون بني املصلي والسترة؟
كان ب�ين موضع س��جوده [ واجل��دار الذي يصل��ي إليه نحو ممر
ش��اة ،فمن فع��ل ذلك فقد أت��ى بالدن��و الواجب ،ق��ال [« :مثل
ي��دي أحدكم ،ث��م ال يضره م��ا مر بني
مؤخ��رة الرح��ل تك��ون بني ّ
يديه» .أخرجه مسلم
538. 538هل الصالة خلف إنسان يعتبر في حكم السترة؟
نع��م ،فعن نافع قال« :كان ابن عمر إذا لم يجد س��بيال إلى س��ارية
من سواري املسجد ،قال لي :ولني ظهرك» .أخرجه ابن أبي شيبة
539. 539هل ترك السترة أو االبتعاد عنها ُيؤثر على اخلشوع؟
نعم ،لقول النبي [ « :إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ؛ ال
يقطع الشيطان عليه صالته» .رواه أبو داود
540. 540هل هذا يشمل املسجد احلرام؟
ال ف��رق ف��ي ذلك بني املس��جد احل��رام وغيره من املس��اجد ،فكلها
سواء في اتخاذ السترة ،لعموم في اتخاذ السترة.
541. 541هل من دليل على احلكم السابق؟
نعم ،فورد عن صالح بن كيسان قال« :رأيت ابن عمر ] يصلي
ف��ي جوف الكعب��ة ،فكان ال يدع أحدا مير بني يدي��ه ،فإذا مر رجل
جذبه حتى رده» .مسند ابن اجلعد
542. 542ما حكم مرور اإلنسان أمام املصلي؟
ال يجوز املرور بني يدي املصلي إذا كان بني يديه سترة.
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تعمد إنسان املرور أمام املصلي ،فماذا عليه؟
543. 543لو ّ
املار ب�ين يدي املصلي
وق��ع في اإلث��م ،لقول النب��ي [« :لو يعلم ّ
م��اذا عليه م��ن اإلثم؛ لكان أن يقف أربعني خي��ر ًا له من أن مير بني
يديه)  .فقال أبو النضر :ال أدري أقال :أربعني يوم ًا ،أو ش��هرا ً ،أو
سنة؟» .متفق عليه
544. 544من ال يجعل أمامه ساترا ،فهل يجوز املرور أمامه؟
نعم ،ومبسافة تتجاوز مقدار سجوده.
545. 545ما ضابط املسافة أمام املصلي؟
ضابطها ما يكون مبقدار مدّ اليدين لألمام ،مبا ُيقال عنه ( بني يديه)،
املار بني يدي املصلي ماذا عليه؛ لكان
حلديث :النبي [« :لو يعلم ّ
أن يقف أربعني خير ًا له من أن مير بني يديه» .متفق عليه
546. 546ماذا يتعني على املصلي لو أراد أحدهم أن مير بني يديه؟
علي��ه أن مينع��ه؛ للحديث الس��ابق « :وال تدع أحدا مي��ر بني يديك
 ،»...وقول��ه[ « :إذا صلى أحدكم إلى ش��يء يس��تره من الناس
فأراد أحد أن يجتاز بني يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما اس��تطاع»
 وف��ي رواية« :فليمنعه مرتني» -فإن أبى فليقاتله فإمنا هو ش��يطان».متفق عليه

547. 547لو احتاج املصلي أن يقترب من السترة ،فهل له هذا؟
يج��وز له أن يتقدم خط��وة أو أكثر ليمنع أحدا من املرور بني يديه؛
كدابة أو طفل حتى مير من ورائه.
548. 548بع��د انتهاء صالة اجلماعة ،نالحظ عدم حرص بعض املس��تعجلني
باخلروج من املسجد ملوضع مروره ،فهل عليه شيء؟
نع��م يخش��ى عليه من اإلثم ،فعليه عدم امل��رور بني يدي املتأخرين
عن الصالة ،وينتبه إلى موضع مروره.
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549. 549هل ميكن املرور أمام املأمومني؟
نعم ،فالعبرة بوضع السترة لإلمام فقط ،وميكن املرور املأمومني.
لو فرغ اإلمام من صالته ،فهل للمأموم أن يجعل له سترة؟
ل��ه ذل��ك بأن يقترب إلى ش��يء قريب ليكون له س��ترة ،قال اإلمام
مال��ك « :وال ب��أس أن ينحاز ال��ذي يقضي بعد س�لام اإلمام إلى
ما قرب منه من األس��اطني بني يديه ،وعن ميينه وعن يس��اره وإلى
خلف��ه ،يقهقر قليال ،يس��تتر به��ا إذا كان ذلك قريب��ا ،وإن ُبعد أقام
25
ودرأ املار جهده».

ثالثا :الصالة في الصف األول.
550. 550هل الصالة داخل املسجد تختلف باألفضلية؟
ال تختلف باألفضلية للمصلي لوحده.

551. 551بع��ض الناس يجلس في أي موضع باملس��جد قب��ل صالة اجلماعة،
فهل املواضع كلها متشابهة باألجر؟
يخشى أن يفوته أجر الصف األول.

متيز وفضل الصف األول؟
552. 552ما النصوص الدالة على ّ
 القرع��ة عل��ى الصف األول؛ حلديث أبي هريرة ] أن رس��ولالل��ه [ قال« :لو يعلم الناس ما في النداء والصف األول ،ثم لم
يجدوا إال أن يس��تهموا عليه الس��تهموا »..متفق عليه .واالستهام :
أي القرعة.
أب��ي بن كعب
 الص��ف األول عل��ى مثل ص��ف املالئكة؛ حلديث ّ] ع��ن النبي [ وفيه...« :وإن الص��ف األول على مثل صف
املالئكة ،ولو علمتم ما فيه البتدرمتوه» .رواه أبو داود والنسائي
 الل��ه تعالى ومالئكته يص ّلون على أه��ل الصفوف األول؛ حلديث - 25شرح الزرقاني على مختصر خليل
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أبي أمامة ] قال :قال رسول الله [« :إن الله و مالئكته يصلون
على الصف األول» قالوا  :يا رس��ول الله وعلى الثاني ؟ قال « :إن
الل��ه و مالئكته يصلون على الصف األول»  .قالوا  :يا رس��ول الله
وعلى الثاني؟ قال« :وعلى الثاني » .أخرجه أحمد

553. 553ما معنى حديث( :الصف األول على مثل صف املالئكة)؟
قال الش��يخ أحمد البنا« :أي في القرب من الله عز وجل ،ونزول
الرحمة ،وإمتامه واعتداله ،ويس��تفاد منه أن املالئكة يص ّفون لعبادة
26
الله تعالى».

554. 554هل هناك من ّ
حث للنساء على الصف األول؟
احل��ث ورد للرج��ال فقط؛ لقول رس��ول الل��ه [« :خير صفوف
الرجال أولها ،وشرها آخرها ،وخير صفوف النساء آخرها وشرها
أولها» .أخرجه مسلم
555. 555كيف يتحقق الصف األول واألخير بالنسبة للرجال والنساء؟
ق��ال اإلم��ام الن��ووي رحمه الل��ه« :أما صف��وف الرج��ال فهي على
عمومها ،فخيرها أولها أبد ًا ،وشرها آخرها أبد ًا ،أما صفوف النساء
فاملراد باحلديث صفوف النساء اللواتي يصلني مع الرجال ،وأما إذا
صلني متميزات ال مع الرجال فهن كالرجال ،خير صفوفهن أولها،
وشرها آخرها».
556. 556ما املراد باخلير والشر في الصفوف؟
امل��راد بش��ر الصف��وف ف��ي الرجال والنس��اء أقله��ا ثواب�� ًا وفض ً
ال،
وأبعدها من مطلوب الشرع.

557. 557أين موضع الصالة للنساء في املسجد؟
يكن خلف صفوف الرجال ،أي في الصفوف املتأخرة.
ّ
 .26بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني ( )171/5
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558. 558م��ا احلك��م بجعل النس��اد ف��ي مصلى منفص��ل ،وحج��رة مغلقة في
املسجد؟
هذا ليس من الشرع بل فيه تكلف في غير محله.
559. 559أليس ها من احلسن الرعاية والستر لهن من نظر الرجال؟
ل��و كان��ت هذه األس��باب موجودة ،فهل س��تغيب عن نبين��ا [ ،أو عن
خلفائه من بعده ،فيجعلوا النس��اء يصلني في مصلى ملتصق باملس��جد!
لكنهم لم يفعلوا  ،ولنا بهم قدوة حسنة.

560. 560م��ا الفائ��دة املرجوة من تواجد النس��اء في الصف��وف املتأخرة خلف
الرجال؟
منهن لإلمام في أمور الصالة ،بعكس
الفوائد كثيرة ومنها حسن املتابعة ّ
من تدخل املصلى وتكون الصالة متحققة ،وال تعلم األنثى في أي حال
من الصالة هي اآلن.
561. 561ق��د يكون في الصف فرج��ة بني املصلني ،فهل يج��ب على الداخل
سد هذه الفرجة؟
نعم؛ حلديث عائشة رضي الله عنها قالت :قال رسول الله [« :إن الله
ومالئكته يصل��ون على الذين َي ِص ُلون الصفوف ،ومن س��د فرجة رفعه
الله بها درجة» .رواه ابن ماجه وأحمد

رابعا :حتية املسجد.
562. 562ما املقصود بتحية املسجد؟
يقصد بها أداء ركعتني قبل اجللوس في املسجد.
563. 563ما الدليل لهذه الصالة؟
دليله قول رس��ول الله [« :إذا دخل أحدكم املس��جد فال يجلس
حتى يصلي ركعتني» وفي رواية« :فليركع ركعتني قبل أن يجلس».
متفق عليه
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 564. 564ما حكم هذه الصالة؟
حكمها الوجوب ،للحديث السابق.
565. 565هل واجب حتقيق هذا في أي وقت ندخل فيه للمسجد؟
نعم ،في أي وقت يدخل فيه املسجد ،وأراد اجللوس فيه.
566. 566هل ميكن حتقيق هذه العبادة بأي صالة؟
نع��م ،فلو ش��غل املصل��ي مكان جلوس��ه بص�لاة فريض��ة أو نافلة
بركعتني؛ فقد ح ّقق حتية املسجد.
567. 567من دخل املسجد وأقيمت الصالة ،كيف يؤدي حتية املسجد؟
تس��قط عنه حتية املس��جد ،ألنه سيش��غل املكان الذي سيجلس فيه
بصالة؛ وهي الفريضة.
 568. 568هل هناك من دليل لهذا احلكم؟
نع��م ،عن أبي هريرة ] عن النبي [ قال« :إذا أقيمت الصالة؛
فال صالة إال املكتوبة» .أخرجه مسلم

569. 569ه��ل العبرة في قول النب��ي [ «إذا ُأقيمت الصالة.»..بإقامة املؤذن،
ّ
املتنفل يرغب في إمت��ام صالته إلى
أم بتكبي��رة اإلحرام؟ حي��ث إن
حني تكبيرة اإلحرام مع اإلمام؟
العب��رة باإلقام��ة لظاه��ر احلديث ،ويفض��ل أنه إن قام إل��ى الركعة
الثانية قبل اإلقامة أن يتمها خفيفة.

يتم صالته؟
570. 570إذا أقيمت الصالة واملرء يت ّنفل فهل ّ
إن كان أت��ى بركعة كامل��ة فليتمها خفيف��ة ،وإن كان أقل من ركعة
فليقطعها ليدرك الفريضة.
571. 571بع��ض الناس يصلي حتية املس��جد في أي موضع في املس��جد ،فهل
هذا صحيح؟
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ينبغ��ي علي��ه أن يجعل أمامه س��ترة ،لقول رس��ول الل��ه [« :إذا
ص ّل��ى أحدكم فليصل إلى س��ترة ،وليدن منها ،وال ي��دع أحد ًا مير
بين��ه وبينه��ا ،فإذا جاء أحد مي��ر بينه وبينها ،فليقاتله ،فإنه ش��يطان»
أخرجه أبو داود وابن ماجه.مع احلرص على أدائها في الصف األول.
 572. 572الداخل للمسجد أثناء خطبة اجلمعة ،هل تسقط عنه حتية املسجد؟
ال تسقط عنه ،بل يجب عليه أن يؤديها ،ويخففهما في األداء.
573. 573لو دخل إنسان املسجد لصالة اجلمعة وبدأ األذان قبل اخلطبة ،فهل
ينتظر األذان ،أو يؤدي حتية املسجد؟
عليه املبادرة لصالة حتية املسجد ،وتعليل هذا أن االستماع لألذان
مستحب ،أما حتية املسجد واجبة ،فيلزم تقدميها في سبيل االستماع
للخطبة.
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املبحث الرابع عشر:

معرفة صفة الصالة
574. 574ما املقصود بصفة الصالة؟

هي معرفة كيفيتها وأركانها وواجباتها والنوافل املتعلقة بها.

575. 575هل حرص الصحابة على نقل كيفية صالة النبي [؟
وبينوه لألمة.
نعم ،فلم يتركوا فيها أي أمر إال ّ

576. 576ما فائدة التأسي بصالة النبي [؟

من فوائد هذا التأسي:
 أن هذا ّأدل على حب الله تعالى.

 أن هذا أقوى في اإلميان. أن هذا ّأدل على اتباع رسول الله [.
 -أن هذا أكمل في حتقيق العبادة.

577. 577ما أهم املطالب الواجب مراعاتها في الصالة؟

من أعظم املطالب في الصالة هو اخلشوع والطمأنينة.

وجب على املص ّلي مراعاة جانب اخلشوع؟
578. 578ملاذا
َ

ألن من أعظم مقاصد إبليس صرف قلب اإلنس��ان بالوسوسة عن
االنتباه في الصالة.

579. 579ما املقصود باخلشوع؟

هو قيام العبد بني يدي ربه باخلضوع والذل والسكون والطمأنينة،
وتدبر القرآن والدعاء.
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السبل املعينة لتعويد النفس على اخلشوع؟
580. 580ما ُ
منه��ا :اإلهتمام بالوضوء بوقت قبل الصالة ،املش��ي إلى املس��جد
بس��كينة ،احلرص على الصف األول ،أداء حتية املس��جد ،قراءة ما
يتيسر له من القرآن.
581. 581كيف يحقق املصلي اخلشوع في صالته؟
ميكن حتقيق اخلشوع باالهتمام بجانبني:
أوال :خش��وع الظاهر ،وذلك بالسكينة واالطمئنان ،وعدم العبث،
أو مسابقة اإلمام.
الثان��ي :خش��وع الباطن ،وذل��ك باس��تحضار عظمة الل��ه والتفكر
مبعان��ي اآلي��ات واألدعي��ة الت��ي يقوله��ا ،وال يلتف��ت إل��ى
وساوس الشيطان.
582. 582ما ثمرة احلرص على اخلشوع بالصالة؟
ب�ّي�نّ ه��ذه الثمرة النب��ي [ بقوله« :ما من مس��لم يتوضأ ف ُيحس��ن
وضوءه ،ثم يقوم فيصل��ي ركعتني؛ مقبل عليهما بقلبه ووجهه إال
وجبت له اجلنة» .أخرجه مسلم
583. 583كيف يتفاوت املصلون في اخلشوع بصالتهم؟
ب�ّي�نّ هذا التفاوت النب��ي [ بقوله« :إن الرجل لينصرف وما ُكتب
له إال ُعشْ ��ر صالتهُ ،تس��عها ،ثمنها ،س��بعها ،سدس��ها ،خمس��ها،
ربعها ،ثلثها ،نصفها» .رواه أحمد
584. 584هل األمر يحتاج إلى احلرص بتوضيح كيفية أداء الصالة للناس؟
نع��م ،ألن م��ن يراقب صالة طائف��ة من الناس س��يعلم يقينا مقدار
اجله��ل عنده��م ف��ي كيفي��ة أداء الصالة وفق م��ا نقله لن��ا الصحابة
رضي الله عنهم.
121

الصالة ...سؤال وجواب

املبحث اخلامس عشر

صفة صالة النبي [
585. 585هل باإلمكان توضيح كيفية صالة النبي [؟
نعم ،توضيح ذلك وفق التفصيل اآلتي:

= القيام والتكبير

 .1على املصلي استقبال الكعبة؛ للفرض أو النفل.
 .2ويجب عليه أن يصلي قائما ،وهو ركن.

 .3وين��وي الصالة التي ق��ام إليه��ا وتعيينها بقلبه ،كف��رض الظهر ،أو
العصر ،أو سنتهما مثال.
 .4ثم يستفتح الصالة بتكبيرة اإلحرام ،وهي ركن ،قائال « :الله أكبر».

 .5ويرف��ع يديه ،م��ع التكبي��ر ،أو قبله ،أو بع��ده ،ويرفعهم��ا ممدودتي
األصاب��ع ،ويجعل كفي��ه حذو منكبي��ه ،وأحيانا يبالغ ف��ي رفعهما
حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه.
 .6ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير ،ويضع اليمنى على
ظهر كفه اليس��رى وعلى الرس��غ والس��اعد ،وتارة يقب��ض باليمنى
على اليسرى ،ويضعهما على صدره.

 .7ثم يستفتح بأحد األدعية الثابتة ،قبل قراءة الفاحتة.
 .8ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم.

= قراءة القرآن.

والس��رية« :بس��م الله الرحمن
 .9ث��م يقول س��ر ًا في الص�لاة اجلهرية
ّ
الرحيم».
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 .10ثم يقرأ في كل ركعة ( الفاحتة ) وهي ركن  ،والبسملة منها.

ويس��ن أن يق��رأ بع��د الفاحتة س��ورة أخ��رى ،أو بع��ض اآليات في
.11
ّ
الركعتني األوليني.
ويسن الزيادة عليها في الركعتني األخيرتني أيضا أحيانا.
.12
ّ

= الركوع.

يكبر رافعا يديه ويركع ،والركوع ركن ،ويضع يديه على ركبتيه،
 .13ثم ّ
ّ
وميكنهم��ا من ركبتيه ،ويفرج ب�ين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه،
ويباع��د مرفقيه عن جنبيه ،وميد ظهره ويبس��طه حتى لو صب عليه
املاء الستقر ،وهذا كله واجب ،وال يخفض رأسه وال يرفعه ولكن
يجعله مساويا لظهره ،ويجعل نظره موضع سجوده.
 .14ويقول في ركوعه« :سبحان ربي العظيم» وهو واجب ،ويستحب
قوله ثالث مرات ،أو أكثر.

= االعتدال من الركوع.

 .15ث��م يرفع صلبه من الركوع ،وهذا ركن ،ويقول في أثناء االعتدال :
«سمع الله ملن حمده» ,وهذا واجب.

 .16ويرفع يديه عند االعتدال على مثل رفعه لتكبيرة اإلحرام ،ثم يقوم
معتدال مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه ،وهذا ركن.

 .17ويقول في القيام  « :ربنا ولك احلمد» وهذا واجب على كل مصل،
ولو كان مؤمتا.

= السجود.

 .18ثم يقول  « :الله أكبر» وجوبا ،ويرفع يديه أحيانا.

يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه.
 .19ثم ّ

 .20إذا س��جد  -وه��و رك��ن  -اعتم��د عل��ى كفي��ه وبس��طهما ،ويضم
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أصابعهم��ا ويوجههم��ا إل��ى القبل��ة ،ويجع��ل كفيه ح��ذو منكبيه،
ويجافي ب�ين جنبيه ،وتارة يجعلهما حذو أذنيه ،ويرفع ذراعيه عن
األرض وجوبا وال يبسطهما بسط الكلب.
وميكن أنفه وجبهته م��ن األرض ،وهذا ركنّ ،
ّ .21
وميكن أيضا ركبتيه،
وكذا أطراف قدميه ،وينصبهما وهذا كله واجب ،ويستقبل بأطراف
أصابعهما القبلة ويرص عقبيه ( أي يلصقهما ببعض).
 .22ويقول فيه « :سبحان ربي األعلى» ثالث مرات أو أكثر ،ويستحب
أن يكثر الدعاء فيه فإنه مظنة اإلجابة.

= الرفع من السجود.

 .23ثم يرفع رأس��ه قائال« :الله أكبر» وهذا واجب ،ويرفع يديه أحيانا،
ث��م يجل��س مطمئنا حتى يرج��ع كل عظم إلى موضع��ه وهو ركن،
ويفرش رجله اليس��رى فيقعد عليها وه��ذا واجب ،وينصب رجله
اليمنى ،ويس��تقبل بأصابعها القبلة ،ويج��وز اإلقعاء أحيانا وهو أن
ينتصب على عقبيه وصدور قدميه.
 .24ويقول في هذه اجللس��ة« :رب اغفر لي ،رب اغفر لي»  ،وإن ش��اء
ق��ال« :رب اغف��ر لي ،وارحمن��ي ،واجبرني ،وارفعن��ي ،وعافني،
وارزقني».
 .25ويطيل هذه اجللسة حتى تكون قريبا من سجدته.

 .26ثم يكبر وجوبا ،ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا ،ويسجد السجدة
الثانية ،وهي ركن أيضا ،ويصنع فيها ما صنع في األولى.

= الركعة الثانية:

 .27ثم ينهض معتمدا على األرض بيديه إلى الركعة الثانية ،وهي ركن.

 .28ويصن��ع فيها ما صن��ع في األولى ،إال أنه ال يقرأ دعاء االس��تفتاح،
ويجعلها أقصر من الركعة األولى.
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= اجللوس للتشهد :
 .29إذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد ،وهو واجب.

 .30يجلس مفترش��ا كما سبق بني الس��جدتني ،ويضع كفه اليمنى على
فخ��ذه وركبته اليمنى ونهاي��ة مرفقه األمين على فخذه ال يبعد عنه،
ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى.

= حتريك أصبع السبابة والنظر إليها:

 .31ويقب��ض أصاب��ع كف��ه اليمن��ى كله��ا ،ويض��ع إبهامه عل��ى إصبعه
الوسطى تارة ،وتارة يح ّلق بهما حلقة.

 .32ويش��ير بإصبع��ه الس��بابة إلى القبل��ة ،ويرم��ي ببصره إليه��ا ،طوال
التشهد.

= صيغة التشهد والدعاء بعده :

 .33التشهد واجب ،وإذا نسيه سجد سجدتي السهو.

 .34ومن صيغ التش��هد « :التحيات لله والصلوات والطيبات ،الس�لام
عل��ى النب��ي ورحم��ة الله وبركات��ه ،الس�لام علينا وعلى عب��اد الله
الصاحل�ين ،أش��هد أن ال إل��ه إال الل��ه ،وأش��هد أن محم��دا عب��ده
ورسوله».
 .35ويص ّلي بعده على النبي [ وآله ويقول  « :اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد ،كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،إنك
حميد مجيد».
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ،كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم ،إنك حميد مجيد».

 .36وإن ش��اء االختص��ار ق��ال « :الله��م ص��ل عل��ى محم��د وعلى آل
محمد ،وبارك على محمد وعلى آل محمد ،كما صليت وباركت
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على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ،إنك حميد مجيد».

يتخير في هذا التش��هد من الدع��اء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله
 .37ثم ّ
به.

= الركعة الثالثة والرابعة:

يكبر وه��و جالس ،ويرفع يديه أحيانا،
يكبر وجوبا ،والس��نة أن ّ
 .38ثم ّ
ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعدها ،وكذلك يفعل
إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة.
 .39وقب��ل أن ينهض يس��توي قاعدا عل��ى رجله اليس��رى معتدال حتى
يرج��ع كل عظم إلى موضعه ،ثم يق��وم معتمدا على يديه كما فعل
في قيامه إلى الركعة الثانية.
 .40ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة ( الفاحتة ) وجوبا ،ويضيف
إليها آية أو أكثر أحيانا.

والتورك:
= التشهد األخير
ّ

 .41ث��م يقعد للتش��هد األخير وه��ذا واج��ب ،ويصنع فيه م��ا صنع في
التشهد األول.
 .42ويجل��س في��ه متوركا ،يجعل وركه اليس��رى إل��ى األرض ويخرج
قدمي��ه م��ن ناحي��ة واح��دة ويجعل اليس��رى حت��ت س��اقه اليمنى،
وينصب قدمه اليمنى ،ويجوز فرشها أحيانا.
 .43ويقبض بكفه اليسرى على ركبته يعتمد عليها ،ويشير بالسبابة كما
في التشهد األول.

والتعوذ من أربع:
= وجوب الصالة على النبي [
ّ

 .44ويجب في التش��هد األخير الصال ُة على النبي [ ،ثم يستعيذ بالله
من أربع ،يقول « :اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ،ومن عذاب
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القبر ،ومن فتنة احمليا واملمات ،ومن شر فتنة املسيح الدجال».

 .45ث��م يدعو لنفس��ه مبا ب��دا له مما ثبت ف��ي الكتاب والس��نة ،وهو كثير
طيب ،فإن لم يكن عنده شيء منه دعا مبا تيسر له ،مما ينفعه في دينه
أو دنياه.

= التسليم.

 .46ثم يس�� ّلم عن ميينه ،وهو ركن ،حتى ُيرى بياض خده األمين ،وعن
يساره حتى يرى بياض خده األيسر.
 .47ويرف��ع اإلمام صوته بالس�لام ،أما املأموم واملنفرد فيجعل تس��ليمه
همس ًا.
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املبحث السادس عشر

صالة اجلماعة
أوال :ما يتعلق بصالة اجلماعة األولى.
586. 586ما املقصود باجلماعة لغة؟
اجلماعة :عدد من الناس يجمعهم غرض واحد.
587. 587ما العدد احملقق للجماعة للصالة؟
أقل ما يحقق االجتماع إثنان :إمام ومأموم ،وال حدّ ألكثره.
588. 588هل تنعقد اجلماعة ولو بصبي مع اإلمام؟
نع��م ،تنعقد اجلماعة بإثنني :إمام ومأم��وم ،ولو مع صبي ،أوحتى
بت
ام��رأة ذات مح��رم عند اخللوة؛ حلديث ابن عب��اس ] قالّ :
عند خالتي ميمونة ،فقام النبي [ يصلي من الليل ،فقمت أصلي
معه ،فقمت عن يساره ،فأخذ برأسي فأقامني عن ميينه .متفق عليه
589. 589ملاذا ُسميت بـ (صالة اجلماعة)؟
سميت بهذا الجتماع املصلني في ألداء فعل معني :مكانا وزمان ًا.
590. 590ما أهمية صالة اجلماعة؟
وأجل َّ
ّ
الطاعات.
صال ُة اجلماعة من أفضل العبادات،
 591. 591هل هناك من منافع جننيها مع صالة اجلماعة؟
نع��م ،فيها من املصالح واملنافع الش��يء الكثير؛ الت��ي تدل على َّ
أن
احلكمة تقتضي وجوبها ،ومنها:
.1

الت��واد بني الناس؛ ألن مالقاتهم واجتماعه��م على إمام في عبادة
ُّ
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ومكان واحد يؤدي إلى األلفة واحملبة.
ُ
التعارف ،وتفقد األحوال ومعرفة احلاجات.
.2

 .3إظهار شعيرة من أعظم شعائر اإلسالم  ،ألن ال َّناس لو بقوا يصلون
في بيوتهم ما عرف َّ
أن هنالك صالة.
 .4إظه��ار عز املس��لمني إذا دخلوا املس��اجد ،ثم خرج��وا جميعا بهذا
اجلمع.

 .5تعلي��م اجلاه��ل ،فإن هناك م��ن يس��تفيد باالقتداء مبن عل��ى جانبه،
ويقتدي باإلمام ،وما أشبه ذلك.

التفرق.
 .6تعويدُ األمة على االجتماع وعدم ُّ
ُ
ضب��ط ال َّنف��س؛ َّ
ألن من اعت��اد على أن يتابع إمام��ا متابعة دقيق ًة ،ال
.7
تعو َد على ضبط ال َّنفس.
يتقدم وال َّ
َّ
يتأخرَّ ،

يجتمع الغني
شعور املسلمني باملساواة في العبادة؛ ألنه في املسجد
.8
ُ
ُ
فيش��عر الناس
إلى َج ْنب الفقير ،واألمير إلى جنب املأمور ،وهكذا
ُ
بأنهم س��واء ف��ي العب��ادة ،ولهذا أمر مبس��اواة الصف��وف حتى قال
الرسول [« :ال تختلفوا فتختلف قلو ُبكم» .رواه أبو داود والنسائي

592. 592هل ّ
حث النبي [ على صالة اجلماعة؟
نعم ،عن مالك بن احلويرث ] قال :أتيت النبي [ في نفر من
قومي ،فأقمنا عنده عش��رين ليلة  -وكان رحيم ًا رفيق ًا -فلما رأى
ش��وقنا إل��ى أهالينا قال [« :ارجع��وا فكونوا فيه��م ،وع ّلموهم،
وص ُّل��وا ،ف��إذا حض��رت الصالة فلي��ؤذن لكم أحدك��م ،وليؤمكم
أكبركم» .متفق عليه
593. 593كم تفضل صالة اجلماعة عن االنفراد؟
ق��ال النب��ي [( :ص�لاة اجلماع��ة أفض��ل م��ن ص�لاة الفذ بس��بع
وعشرين درجة) .متفق عليه
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وعن أبي س��عيد ] قال :قال رس��ول الل��ه [( :اجلماعة تفضل
صالة الفذ بخمس وعشرين درجة) .رواه البخاري
 594. 594ما حكم صالة اجلماعة؟
فرض عني على :املسلم ،الرجل ،املكلف ،القادر ،حضر ًا وسفر ًا،
للصلوات اخلمس.
 595. 595ما األدلة الدالة على هذا احلكم الشرعي؟
{وإِ َذا
 -1مل��ا أمر الله تعالى حال اخلوف بالص�لاة جماعة ،فقالَ :
��م َطآئِ َف ٌ��ة ّ ِم ْن ُه��م َّم َع َ
الص� َ
��ك
��م َف َأ َق ْم َ
ُك َ
��م َّ
��ت َل ُه ُ
لا َة َف ْلت َُق ْ
ن��ت ِفي ِه ْ
��جدُ و ْا َف ْل َي ُكو ُنو ْا ِمن َو َرآئِ ُك ْم َو ْلت َْأ ِ
ت
َو ْل َي ْأ ُخ ُذو ْا َأ ْس ِل َحت َُه ْم َفإِ َذا َس َ
ُ
��ك َو ْل َي ْأ ُخ ُ
��م ُي َص ُّل��و ْا َف ْل ُي َص ُّل��و ْا َم َع َ
��ذو ْا ِح ْذ َر ُه ْم
َطآئِ َف ٌ��ة أ ْخ َرى َل ْ
َو َأ ْس ِ
��ل َحت َُه ْم} (النس��اء ،)102:فل��و كان��ت اجلماع��ة س��نة لكان
أول��ى األعذار بس��قوطها عذر اخلوف ،ول��و كانت فرض كفاية
ألس��قطها س��بحانه عن الطائفة الثانية بفع��ل األولى ،فدّ ل ذلك
على أن اجلماعة فرض على األعيان.
الص َ
ال َة
 -2أمر الله عز وجل بالصالة مع املصلني ،فقالَ :
يمو ْا َّ
{و َأ ِق ُ
الر ِ
اك ِعنيَ } (البق��رة ،)43 :فاألمر جاء
َوآ ُت��و ْا َّ
الز َكا َة َو ْار َك ُعو ْا َم َ
��ع َّ
بالصالة مع اجلماعة ،واألمر يقتضي الوجوب.
596. 596هل يشترط أداء صالة اجلماعة في املسجد؟
ال يش��ترط ه��ذا ،فلو جمع الرجل في س��وقه أو ف��ي بيته أو محل
عمل��ه حصل فض��ل اجلماعة ،ولك��ن الصالة في املس��جد أفضل،
وبع��ض أهل العلم ق��ال بجواز ذلك ،فقد جاء ف��ي الروض املربع
للبهوت��ي ما نصه« :تلزم الرجال (يعني صالة اجلماعة) للصلوات
اخلمس ،وله فعلها في بيته».
597. 597ما فضل انتظار الصالة في املسجد؟
منتظ��ر الصالة م��ع اجلماعة يعدّ ف��ي صالة ،قبل الص�لاة وبعدها
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مادام في مصاله؛ حلديث أبي هريرة ] أن رسول الله [ قال:
«ال ي��زال العبد في صالة ما كان في مصاله ينتظر الصالة ،وتقول
املالئكة :اللهم اغفر له ،اللهم ارحمه ،حتى ينصرف أو ُي ِ
حدث»..
رواه مسلم

598. 598قول بعض العلماء :أن وجود اجلماعة شرط لصحة صالة الفريضة..
ما معنى هذا القول؟
أي أن م��ن ل��م ي��ؤد ص�لاة الفريضة م��ع اجلماعة ف��إن صالته غير
صحيحة.
599. 599ما مدى صحة القول السابق؟
ِّ
ه��ذا القول ضعي��ف،
ويضع ُفه أن النبي [ ق��ال« :صال ُة اجلماعة
بسبع وعشرين درج ًة» واملفاضلة :تدل :على
أفضل من صالة ال َف ّ ِذ ٍ
أن ا ُمل َف َّض َ
��ل عليه فيه فضل ،ويلزم م��ن وجود الفضل فيه ْ
أن يكون
إثم ،وهذا دليل
صحيحا؛ ألن غير الصحيح ليس فيه فضل ،بل فيه ٌ
أن فيها فض ً
واضح على أن صال َة ال َف ّ ِذ صحيحة ،ضرورة َّ
ال؛ إذ لو
ل��م تك��ن صحيح ًة لم يكن فيها فضل ،فالص�لاة صحيحة ،ولكنه
آثم لترك الواجب.
ٌ
600. 600ما اجلواب عن اإلش��كال في حديث األعمى الذي ذكر أن بينه وبني
املس��جد هوام وس��باع  ،وليس له قائد يالئمه ،وهي أعذار أس��قط
الفقهاء وجوب صالة اجلماعة بأهون منها بكثير؟
يق��ال إن قضية األعم��ى قضية عني ،والقواعد العامة في الش��ريعة
تدل على رفع احلرج في حضور اجلماعة.
601. 601من لم يصلِ في جماعة ،هل صالته لوحده باطلة؟
صالته غير باطلة ،لكن ناقصة ،وفاته أجر اجلماعة.
602. 602ماذا يخشى على من كان كثير الترك لصالة اجلماعة؟
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يخش��ى عليه م��ن النفاق؛ لقول ابن مس��عود ]« :لقد رأي ُتنا وما
يتخ َّل��ف عن الص�لاة إال منافق قد ُع ِلم نفاق��ه ،أو مريض ،إن كان
املريض ليمش��ي ب�ين الرجلني حتى يأتي الصالة ،وق��ال :إن النبي
الهدى الصالة في املس��جد
الهدى ،وإن من س�نن ُ
[ علمنا س�نن ُ
الذي يؤذن فيه» .رواه مسلم
603. 603ه��ل احملافظ��ة على اجلماعة في املس��جد في��ه صدق التب��اع الهدي
النبوي؟
سره أن يلقى
نعم فقد ورد أن عبد الله بن مسعود ] قال« :من َّ
الل��ه تعالى غد ًا مس��لم ًا فليحاف��ظ على هؤالء الصل��واتُ ،
حيث
ين��ادى ب ِه َّن؛ فإن الله ش��رع لنبيكم س�نن اله��دى(أي طرائق الهدى
وإنهن من س�نن الهدى ،ول��و أنكم صليتم في بيوتكم
والصواب)
َّ
كم��ا يصلي هذا املتخلف في بيته لتركتم س��نة نبيك��م ،ولو تركتم
سنة نبيكم لضللتم) .أخرجه مسلم

604. 604هل من األهمية ّ
احلث بأداء صالة اجلماعة في املسجد؟
نع��م ،ق��ال النبي [« :إن أثقل صالة على املنافقني صالة العش��اء
وص�لاة الفج��ر ،ولو يعلمون م��ا فيهما ألتوهما ول��و حبو ًا ،ولقد
همم��ت أن آمر بالص�لاة ف ُتقام ،ثم آمر رج ً
ال فيصل��ي بالناس ،ثم
أنطل��ق معي برج��ال معهم حزم م��ن حطب إلى قو ٍم ال يش��هدون
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» متفق عليه
الصالة
ّ
605. 605ماذا ُيستفاد من احلديث؟
في هذا داللة على أن صالة اجلماعة فرض عني.

606. 606متى يتعينّ هذا األمر على الرجال؟
يتع�ين عليهم م��ع وجود الصحة وس��ماعهم لألذان ،فع��ن ابن أم
مكت��وم ]أنه س��أل النب��ي [ فقال :يا رس��ول الل��ه ،إني رجل
ضرير البصر ،شاسع الدار ،ولي قائد ال يالئمني ،فهل لي رخصة
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أن أصلي في بيتي؟ قال« :هل تسمع النداء؟» قال :نعم ،قال« :ال
أجد لك رخصة».رواه أحمد والنسائي
ُ 607. 607يق��ال أن م��ن أس��باب تس�� ّلط الش��يطان على اإلنس��ان ترك��ه لصالة
اجلماعة؟
نع��م ،فعن أبي الدرداء ]قال :س��معت رس��ول الله [ يقول:
«م��ا م��ن ثالثة في قرية ،وال بد ٍو ال تقام فيه��م الصالة( أي جماعة)
إال قد اس��تحوذ عليهم الشيطان (أي غلبهم وحولهم إليه) فعليك
باجلماع��ة ،فإمنا ي��أكل الذئب من الغنم القاصية» ( أي :إن الش��يطان
يتس��لط عل��ى اخلارج ع��ن اجلماع��ة) .قال الس��ائب :يعن��ي باجلماعة:
الصالة في اجلماعة .رواه أبو داود والنسائي
608. 608أين يقوم املأموم لو كان مع اإلمام؟
يكون عن ميينه ،لفعل النبي [ مع ابن عباس ].
609. 609من يتأخر قليال عن محاذاة اإلمام..ما حكم فعله؟
فعل��ه غي��ر صحيح ،فالنبي[ أوقف ابن عب��اس ] حذاءه ،أي
موا ٍز له بالوقوف ،ولم يؤخره.
610. 610أين تقف املرأة لو كانت مع الرجل للصالة؟
ق��ال اإلمام ابن عبد البر رحم��ه الله« :أجمع العلماء على أن املرأة
تصل��ي خل��ف الرجل وحده��ا صف�� ًا ،وأن س��نتها الوقوف خلف
الرجل ال عن ميينه».27

611. 611مب ُيدرك املسلم صالة اجلماعة؟
ت��درك اجلماعة بإدراك ركع��ة ،حلديث أبي هريرة ]أن رس��ول
الل��ه [ قال« :م��ن أدرك ركعة م��ن الصالة فق��د أدرك الصالة».
متفق عليه

 .27االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ()249/6
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612. 612م��ن أدرك الس��جدتني بع��د الركعة األخي��رة ،فهل حتتس��ب له على
إدراك ركعة كاملة؟
ال حتتسب على أنها إدراك للركعة ،حلديث أبي هريرة ] قال :قال
رس��ول الله [« :إذا جئتم إلى الصالة ونحن سجود فاسجدوا وال
تعدّ وها شيئ ًا ،ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصالة» .أخرجه أبو داود.
613. 613من أدرك اإلمام في الركوع ،هل يجب عليه قراءة الفاحتة؟
ال يتعني عليه قراءتها ،لكن عليه الدخول إلى الركوع.
614. 614ما املقدار أو الهيئة التي تدل على حلوق املتأخر على الركوع؟
فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن
م��ن أدرك اإلم��ام راكع ًا ّ
يرفع اإلمام رأسه فقد أدرك الركعة ،ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته
الركعة فال ُيعتد بها.
615. 615من ركع خلف الصف ليدرك الركوع ،فما حكم فعله؟
إذا أدرك الرك��وع قب��ل أن يقيم اإلمام صلبه م��ن ركوعه فقد أدرك
الركعة؛ حلديث أبي بكرة ] أنه انتهى إلى النبي [ وهو راكع،
فرك��ع قب��ل أن يص��ل إلى الص��ف ،فذكر ذل��ك للنب��ي [ ،فقال:
(زادك الل��ه حرص�� ًا وال َت ُع��دْ ) .فركع دون الصف ،ثم مش��ى إلى
الصف» .أخرجه أبو داود
 616. 616ما معنى كلمة (وال تعد) الواردة في احلديث السابق؟
قي��ل :معناه��ا ال ُت ِع��دْ صالتك فإنه��ا صحيحة ،وقي��ل :ال َت ْعدُ  :من
الع��دو والس��عي ،وقيل :ال َت ُع��دْ  ،من العود :أي ال َت ُعدْ س��اعي ًا إلى
28
الدخول في الركوع قبل وصولك الصف.
617. 617ه��ل تكفي تكبيرة واحدة ع��ن تكبيرة اإلحرام وتكبي��رة الركوع في
حالة عدم وجود متسع من الوقت؟
 .28سبل السالم ( ،)109/3مجموع الفتاوى ابن باز ()160/12
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جُتزئ��ه تكبيرة اإلحرام إذا خاف فوات الركوع عن تكبيرة الركوع،
وإن جمع بينهما فهو أحوط وأفضل.
618. 618هل يشترط القيام ألداء تكبيرة اإلحرام ملن يريد إدراك الركوع؟
نع��م ،الواج��ب أن تك��ون تكبيرة اإلح��رام في حال القي��ام قبل أن
يركع ،ألن تكبيرة اإلحرام يجب أن تؤدى حال قيامه.
619. 619ما حكم من صلى منفرد ًا خلف الصف ،جه ً
ال ؟
ال شيء عليه جلهله ،كما أن هذا ال يتعلق بذات الصالة بل مبكانها.

620. 620من رأى منفردا خلف الصف ،وفي الصف فرجة تتسع لواحد ،فهل
يتم الصف ،أم يصلي مع الفذ؟
األحسن أن يصلي معه.
621. 621ألي��س النب��ي [ ق��ال « :أمت��وا الصف األول ث��م الذي يلي��ه »..رواه

النسائي ،واألمر يفيد الوجوب؟
املصلحة هنا تتوجه إلى تعدي اخلير إلى من يصلي منفردا حتى ال
تكون صالته باطلة.

622. 622ه��ل ُيؤم��ر املنفرد خل��ف الصف بقط��ع صالت��ه إذا كان في الصف
متسع له؟
نعم هذا القول واجب.
623. 623إذا قصر « قماش الس��جود» في صف املسجد ،فهل يصلي اإلنسان
في الصف الثاني لعدم رغبته في الصالة على البالط؟
نعم له ذلك؛ لئال يتش��وش في صالته ،إال أن يكون منفرد ًا فيلزمه
أن يدخل في الصف املقدم.
624. 624ما حدّ الصف األول ،إذا ص ّلى جماعة كثيرة في الصحراء؟
حدّ ه قدر ما يحصل به االئتمام بسماع صوت اإلمام .
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625. 625إذا كان ميني الصف أطول من يساره ،فأين نصلي؟
إذا كان الفرق ّبين ًا وكبيرا ص ّلى في اليس��ار ،أما إذا تس��اويا أو كان
الفرق يسير ًا فليصل في اليمني.
626. 626وهل يأمرهم اإلمام باالنتقال عند وجود فرق نّ ِ
بي؟
نعم  ،يأمرهم بذلك من اليمني إلى اليسار ،والعكس.
627. 627من الصحابي الذي ص ّلى خلفه النبي [؟
ه��و عب��د الرحمن بن ع��وف ] ،وذلك في غ��زوة تبوك ،حينما
تأخر النبي [ فأدرك معهم ركعة من الفجر.
628. 628م��ن فات��ه ش��يء م��ن ص�لاة اجلماع��ة ،فعل��ى أي ص�لاة يبن��ي أول
صالته؟
يحسب وفق ما أدرك لنفسه مع اإلمام ،فإن أدرك الركعة الثالثة مع
اإلمام؛ فتكون األولى في حقه ،ويبني عليها.
629. 629من حبسه العذر ،مثل املرض أو السفر ،فهل يكتب له أجر اجلماعة
لو صالها لوحده ،وكان من قبل من احملافظني عليها؟
نعم ،ودليله حديث أبي موسى ] قال :قال رسول الله [« :إذا
م��رض العبد أو س��افر كتب له مثل م��ا كان يعمل مقيم ًا صحيحا».
أخرجه البخاري

630. 630هل صالة اجلماعة واجبة على النساء؟
ألنهن لس��ن من أه��ل االجتماع،
ص�لاة اجلماعة ال تلزم النس��اء؛
َّ
منهن إظهار الشعائرَّ ،
خير
بي [ قالُ « :بيو ُت َّ
وال ُيطلب ّ
هن ٌ
ألن ال َّن َّ
له َّن» .أخرجه اإلمام أحمد
ُ
631. 631ما احلكم لو اجتمع مجموعة من النساء ألداء الصالة؟
ال بأس بفعلهن.
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632. 632هل إدراك التأمني في صالة اجلماعة لنا فيه أجر ومثوبة؟
نع��م ،حلدي��ث أبي هري��رة ] أن رس��ول الله [ ق��ال« :إذا قال
اإلم��ام :غير املغضوب عليهم وال الضالني ،فقولوا :آمني؛ فإنه من
وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه».متفق عليه
وحلدي��ث أبي موس��ى األش��عري ] وفي��ه :إن رس��ول الله [
خطبنا فبني لنا س��نتنا ،وعلمنا صالتنا ،فق��ال« :إذا صليتم فأقيموا
صفوفك��م ،ثم ليؤمكم أحدكم ،ف��إذا ك َّبر فك ّبِ��روا ،وإذا قال :غير
املغض��وب عليهم وال الضالني ،فقولوا :آم�ين ،يحبكم الله» .رواه
مسلم

الو ُضوء ،لم ُ
633. 633قوله [« :إذا َّ
يخط َخطوة إال ُرفعت له بها
توضأ
َ
فأحسن ُ
َ
املسجد،
درجة »...رواه البخاري ،فهل إذا خرج اإلنسان من بيته قاصدا
ثم َّ
توضأ في دورة املياه التي في املسجد ،يكون له هذا األجر؟
الظاه��ر أنه ال يك��ون له هذا األجر؛ ألن هن��اك فرق ًا بني من يخرج
للصالة قاصد ًا لها ،وبني من يأتي إلى املس��جد غير
م��ن بيته مته ّيِئ ًا َّ
الوضوء منه
متهي��ئ َّ
للص�لاة ،لكن لو كان بي ُته بعيد ًا ،ول��م يته َّيأ له ُ
ف ُيرجى له هذا األجر.

634. 634هل راكب السيارة يكون له أجر املاشي للمسجد؟
ُس��ئل س��ماحة الش��يخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في دروسه في
اجلامع الكبير عن الذهاب إلى املسجد بالسيارة ،هل يكون له مثل
أجر املاشي؟ فقال « :السيارة مثل املاشي في أجر الذهاب املسجد،
وفضل الله واسع».
635. 635م��ن حضر لصالة اجلماعة ،ولس��بب م��ا أراد اخلروج ه��ل مبقدوره
هذا؟
اليجوز هذا؛ حلديث أبي الش��عثاء قال :كنا قعود ًا في املس��جد مع
أبي هريرة ] فأذن املؤذن ،فقام رجل من املس��جد ميش��ي فأتبعه
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أب��و هري��رة ] بص��ره حتى خرج من املس��جد ،فقال أب��و هريرة
]« :أما هذا فقد عصى أبا القاسم [» .أخرجه مسلم
636. 636هل هذا املنع مطلق؟
ال ،إذ يجوز لإلنسان اخلروج من املسجد الذي ُأذن فيه لعذر؛ كأن
يصلي في مسجد آخر.
تغيب أي فرد عن صالة
637. 637ما حكم تف ّقد اإلمام ألهل املسجد في حال ّ
اجلماعة؟
ه��ذا أم��ر كان يفعله النب��ي [ ،وهو داللة على احل��رص منه جتاه
أهل املسجد ،حلديث أبي بن كعب ] قال :صلى بنا رسول الله
[ يوم ًا الصبح ،فقال« :أش��اهد فالن؟» قالوا :ال .قال« :أش��اهد
ف�لان؟» قالوا :ال .ق��ال« :إن هاتني الصالتني ( أي صالة العش��اء
والفج��ر) أثق��ل الصلوات عل��ى املنافقني ،ولو تعلم��ون ما فيهما،
ألتيتموها ولو حبوا على الركب» .أخرجه أبو داود والنسائي

ثانيا :اجلماعة الثانية.

638. 638ما دليل مشروعية اجلماعة الثانية بعد صالة اإلمام الراتب؟
ع��ن أب��ي س��عيد ] أن الرس��ول [ أبصر رج ً
ال يصل��ي وحده،
فق��ال« :أال رجل يتصدق عل��ى هذا فيصلي معه؟» أخرج��ه أبو داود،
وأحم��د .ولفظ أحمد :أن رج ً
ال دخل املس��جد وقد صلى الرس��ول
[ بأصحابه ،فقال رسول الله [« :من يتصدق على هذا فيصلي
معه؟» فقام رجل من القوم فصلى معه .قال :وكان هذا الرجل هو
أبو بكر الصديق .رواه ابن أبي شيبة
639. 639هل وقع مثل األمر ألحد من الصحابة رضي الله عنهم؟
نع��م ألن��س ] ،حينما جاء ذات يوم والن��اس قد صلوا ،فجمع
أصحابه فصلى بهم جماعة .أخرجه البخاري تعليقا
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640. 640ما صور اجلماعة الثانية في املساجد؟
تكرار اجلماعة في املسجد الواحد له صور ،منها:
الص��ورة األولى :أن يكون إعادة اجلماع��ة أمر ًا راتب ًا ،بأن يكون في
املس��جد جماعتان دائم ًا :اجلماعة األولى ،والثانية ،أو أكثر،
فهذا بدعة.
الص��ورة الثاني��ة :أن تك��ون إع��ادة اجلماعة أم��ر ًا عارض�� ًا ،واإلمام
الرات��ب ه��و ال��ذي يصل��ي باملس��جد ،لك��ن أحيان�� ًا يتخلف
رجالن ،أو ثالثة،أو أكثر لعذر ،فهذا محل اخلالف.
الص��ورة الثالثة :أن يكون املس��جد ف��ي طريق الناس ،أو س��وقهم،
فيأت��ي الرج�لان والثالث��ة يصل��ون ث��م يخرجون ،ث��م يأتي
غيرهم فيصلون ،فال تكره اإلعادة في هذا املسجد.
641. 641م��ا احلكم مع ذاك الذي اعتاد على التأخر ،وأداء الصالة مع جماعة
ثانية أو ثالثة في املسجد؟
هذا فعل اليجوز ،بل فيه تفريق لوحدة املسلمني.
يصح أن يأمت إنسان بآخر لم ينو اإلمامة؟
642. 642هل ّ
النبي [ قام ُيصلي في رمضان ذات ليلة
نعم ُّ
يصح ذلك ،ودليله أن َّ
فاجتمع إليه ناس فص ّلوا معه ،ولم يكن قد َع ِل َم بهم .متفق عليه

643. 643هل ُ
جتوز صالة النافلة جماع ًة ،أو نقول :إن ذلك بدعة؟
في اإلجابة تفصيل:
ِ
كصالة االستسقاء ،والكسوف،
فمن ال َّنوافل ما ُتشرع لها اجلماعة،
والقيام في رمضان.
كالرواتب ال َّتابعة للمكتوبات،
ومن ال َّنوافل ما ال تسن لها اجلماعةَّ ،
وكص�لاة اللي��ل في غي ِر رمضان ،لكن ال ب��أس ْ
أن يصليها جماعة
أحيانا ،من غير اتفاق مسبق.
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ودليل��ه َّ
وص َّلى معه
أن الرس��ول [ صل��ى معه ُ
ابن عب��اس ]َ ،
حذيفة ،وصلى معه ابن مس��عود .متفق علي��ه .وأحيان ًا ُيصلي حتى
غي��ر ص�لاة الليل جماع�� ًة ،كما صل��ى بـأنس وأم ُس��ليم ويتيم مع
ٍ
أنس .متفق عليه.
644. 644هل ميكن قضاء الفوائت جماعة؟
نعم ،فلو َّ
أن جماع ًة في س��فر ناموا في آخر ال َّليل ،ولم يس��تيقظوا
لص�لاة الفج��ر إال بعد طل��وع َّ
الش��مس ،فالصالة ف��ي حقهم أداء
وليس قضا ًء ،ولهم أداؤها جماعة.
645. 645هل يشرع اجلهر مبثل صالة الفجر بعد شروق الشمس؟
نعم يشرع ذلك.
646. 646ه��ل يلزم املوظف�ين اخلروج م��ن أماكن عمله��م لص�لاة الظهر ،أو
غيرها في املساجد القريبة؟
نع��م يلزمه��م الصالة في املس��جد القري��ب ،إال إذا كان خروجهم
يخش��ى من��ه تضييعهم العم��ل ،والتأخر عن��ه فله��م أن يصلوا في
محلهم جماعة.
647. 647ما حكم صالة النساء جماع ًة في املدارس والكليات؟
29
تؤم أهل بيتها.
هذا مستحب ،وألن النبي [ أمر أم ورقة أن ّ
لهن أجر التضعيف بسبع وعشرين درجة؟
648. 648هل يحصل ّ
نعم ،فالنص عام ويشملهن.
649. 649لو دخل اإلنسان مسجد ًا بعد األذان  ،فتبني له أن اإلمام يتأخر تأخر ًا
شديد ًا ،فهل له أن يخرج من املسجد؟
29
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نع��م ،إن كان ممن يع��ذر بترك اجلماعة فله ذلك ،وك��ذا لو علم أنه
يدرك الصالة في مسجد آخر.
650. 650ملاذا صالة الليل جهر َّية؛ وصالة النهار سر َّية؟
قي��ل :الليل ّ
تقل فيه الوس��اوس ،ويجتمع فيه القلب واللس��ان
على القراءة ،فيكون اجتماع الناس على صوت اإلمام وقراءته
أبل��غ م��ن تفرقه��م ،وله��ذا ال ُيش��رع اجلهر ف��ي النه��ار إال في
صالة جامعة كاجلمعة ،والعيدين ،واالستس��قاء ،والكس��وف،
الجتماع الناس ،وال ش��ك أن إنصاتهم على قراءة اإلما ِم جتعل
قراءته��م قراءة واحدة؛ ألن املس��تمع كالقارئ ،ولو كان اإلمام
��ر ل��كان ُك ُّل واح��د يقرأ لنفس��ه ،فيكون اجله��ر أجمع على
ُي ِس ُّ
القراءة ،بخالف السر.
651. 651ما حكم الصالة بني السواري (العمود) داخل املسجد؟
هذا فعل مكروه ،والصحابة كانوا يطردون من يصلي بني السواري
طرد ًا ،إال إن كان زحام ،فال بأس بالصالة بينها.
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املبحث السابع عشر

أعذار مسقطة للجماعة
652. 652هل ُيشرع التخلف عن صالة اجلماعة؟
ال يج��وز ،إال مع وجود العذر الش��رعي؛ حلديث ابن عباس ]
ع��ن النبي [ أنه قال« :من س��مع النداء فل��م يأته فال صالة له إال
من عذر» .أخرجه ابن ماجه.
653. 653ما األعذار املبيحة للتخلف عن صالة اجلماعة؟
من تل��ك األعذار :اخل��وف ،امل��رض؛ املطر الش��ديد ،أو الدحض
(الزلق) ،الريح الش��ديدة في الليلة املظلمة الب��اردة ،الغبارالكثير،
وغيرها من املوانع.

654. 654هل ميكن شمول احلكم بالتخلف ألي عائق ومانع؟
وظاهرها ج��واز التخلف ع��ن اجلماعة
نع��م ،لق��ول القرطب��ي« :
ُ
للمشقة الالحقة من املطر والريح والبرد ،وما في ذلك من املشاق
30
احملرجة في احلضر والسفر».
655. 655هل حكم التخلف عن اجلماعة بسبب املشقة على سبيل التخيير أو
الوجوب؟
التخيي��ر ،لقول البخ��اري في صحيحه « :ب��اب الرخصة من املطر
31
والعلة أن يصلي في رحله».
656. 656ه��ل هناك موانع أخ��رى عن حضور اجلماعة ،ومتعلقة بالش��خص
نفسه وليست بجماعة الناس؟
نعم ،فمن ذلك:
 .30املفهم ( )1218/3

 .31كتاب األذان :باب 40
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 حض��ور الطع��ام ،ونف��س اإلنس��ان تت��وق إلي��ه؛ أو م��ع مدافعةاألخبثني ( البول أو البراز) ،حلديث عائش��ة رضي الله عنها قالت:
إني س��معت رس��ول الله [ يقول« :ال صالة بحضرة الطعام،
وال وهو يدافعه األخبثان».أخرجه مسلم.
 أو يكون له قريب يخاف موته وال يحضره؛ حلديث ابن عمر رضيالل��ه عنهما أنه ذكر له أن س��عيد بن زيد اب��ن عمرو بن نفيل ]
 وكان بدر ّي�� ًا -مرض في ي��وم اجلمعة فركب إليه بعد أن تعالىالنهار ،واقترب اجلمعة ،وترك اجلمعة .أخرجه البخاري.
657. 657هل تناول الطعام مقدم على أداء الصالة؟
��اء
الع َش ُ
نع��م ،فع��ن أنس ] أن رس��ول الله [ ق��ال ( :إذا ُقدِّ م َ
املغرب) .متفق عليه
فابدؤوا به قبل أن تصلوا
َ
658. 658بعض املسلمني يفتي بأنه ليس هناك من عذر لترك الصالة جماعة،
فما توجيه القول له؟
ه��ذا م��ن الغلو ،وعدم نظر ف��ي هدي النب��ي [ وصحابته الكرام
رض��ي الله عنهم ،ولذا ورد عن أب��ي الدرداء ] أنه قال« :من فقه
امل��رء إقبال��ه على حاجت��ه؛ حتى يقبل عل��ى صالته وقلب��ه فارغ».
أخرجه البخاري

659. 659ما حدّ وقت تناول الطعام قبل الصالة؟
حتى يفرغ من حاجته للطعام ،دليله ما رواه ابن عمر ] أن النبي
[ قال( :إذا ُو ِضع عش��اء أحدكم وأقيمت الصالة فال يقوم حتى
يفرغ) زاد الراوي مس��دد :وكان عبد الله ] إذا ُوضع عش��اؤه-
أو حضر عش��اؤه -لم يقم حتى يفرغ ،وإن س��مع اإلقامة ،وإن سمع
قراءة اإلمام .رواه أبو داود
660. 660هل ُيش��رع تنبيه الناس في األذان في حالة وجود عذر بعدم وجوب
صالة اجلماعة عليهم؟
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نع��م ُيش��رع هذا خش��ية إخراجهم مع املش��قة عليه��م ،حلديث ابن
عب��اس ] أن��ه ق��ال ملؤذن��ه في ي��وم مطي��ر« :إذا قلت أش��هد أن
محم��د ًا رس��ول الله ،فال تقل :ح��ي على الصالة ،ق��ل :ص ّلوا في
بيوتك��م .ف��كأن الناس اس��تنكروا ،فق��ال ] :فعله م��ن هو خير
مني .»...متفق عليه
661. 661م��ا الق��ول م��ع األعمى ال��ذي أم��ره النب��ي [ بإجابة الن��داء وعدم
التخلف عن صالة اجلماعة؟
ميك��ن القول أن تل��ك حادثة عني ،لك��ن النص��وص بعمومها دالة
على مشروعية التخلف عن اجلماعة لوجود العذر.
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املبحث الثامن عشر

اإلمامة
662. 662ما املقصود باإلمام؟
هو الذي يؤم املصلني للصالة.
663. 663من يضع اإلمام في هذا املوضع؟
تطوعا منه له��ذا الفعل ،ذكرا
يك��ون إم��ا تعيينا من ولي األم��ر ،أو ّ
كان ،أو أنثى بني النساء.
664. 664من أولى الناس باإلمامة؟
األكث��ر حفظا للقرآن ،ودليله ق��ول النبي [« :إذا حضرت الصالة
فليؤذن أحدكم ،وليؤمكم أكثركم قرآنا» .رواه البخاري
665. 665لو كان احلافظ للقرآن صغيرا في السن ،هل يتم تقدميه؟
نع��م ،ودليل��ه حديث عمرو بن س��لمة ] ،وفيه ق��ول [ له( :فإذا
حض��رت الص�لاة فليؤذن أحدك��م ،وليؤمك��م أكثركم قرآن��ا) ،وقال
عمرو« :فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني ملا كنت أتلقى من الركبان
فقدموني بني أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنني» .رواه البخاري
666. 666بع��ض الناس قد يتضايق من تق��دمي الصغير على الكبير ،فما حكم
صنيعه؟
القضية فيها امتثال للش��رع ،ومن ثم تكرمي حلامل القرآن ،وإظهار
لفضل الله عليه.
667. 667ما العمل لو تساويا باحلفظ؟
ُينظ��ر إل��ى م��ن كان أجود ق��راءة وإعراب��ا ،أو أقل حلن��ا ،فهو أولى
باإلمامة.
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668. 668لو تساويا في القراءة واحلفظ من يقدّ م لإلمامة؟
يقدّ م األفقه ،لقول النبي [« :فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم
بالس ّنة .»...رواه مسلم
669. 669لو كان هناك تسا ٍو في احلفظ والعلم ،فمن ميكن تقدميه؟
يت��م تق��دمي األكب��ر س��نا ،لقول النب��ي [ ف��ي حديث مال��ك ابن
احلويرث ومعه رفاقه ( :فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم،
ثم ليؤمكم أكبركم) .متفق عليه
670. 670ما حكم تقدمي الصغير للصالة من باب التعليم؟
ال بأس في هذا أحيانا ،ألن األصل اجلواز.
671. 671ما حكم إمامة األعمى؟
جائ��زة ،ألن النب��ي [ اس��تخلف ابن أم مكت��وم ] على املدينة
يصلي بهم وذلك في غزوة تبوك .رواه أحمد.
تصح إمامة املتيمم باملتوضىء؟
672. 672هل ّ
نع��م صحيح��ة ،وهذا م��ا وقع لعمرو ب��ن العاص ] ف��ي غزوة ذات
السالسل وهو أميرهم وصلى بهم متيمما .رواه أحمد
673. 673ما القول في إمامة الفاسق؟
تص��ح إمامت��ه لغي��ره؛ إن كان فس��قه ومعصيت��ه ال يخرج��ه ع��ن
ّ
اإلس�لام ،وقد ص ّل��ى ابن عمر ] خلف احلجاج ابن يوس��ف .
رواه البخاري

674. 674هل ُتشرع إمامة املسافر باملقيم؟
نعم مشروعة ،وليس هناك من دليل مينع ذلك.
675. 675لو كان املسافر مأموما فهل يلتزم بصالة إمامه املقيم؟
نعم يصلي بصالته ويتم الصالة لو كانت رباعية.
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676. 676هل يختلف احلكم في إمامة املتنفل باملفترض والعكس؟
ال يختل��ف ،كالهم��ا صحي��ح ،ودليله فعل مع��اذ ] وصالته في
32
قومه.
 677. 677هل اإلمامة مشروعة للمرأة مع النساء؟
بينهن ،وخاصة إن كان في ذلك فائدة
نعم ،وال بأس بفعلها أحيانا
ّ
تعليم اجلاهلة منهن ،وتقف وسط الصف.
678. 678هل ميكن أن تتولى املرأة اإلمامة على الرجال؟
ال يج��وز ،حت��ى ول��و كان��ت املرأة م��ع من ال يحس��ن الق��راءة من
الرجال ،أو بني محارمها.
679. 679لو كان اإلمام يقرأ من املصحف هل ُيؤثر هذا على إمامته؟
ال يؤثر ،حيث الدليل على النهي ،وورد أن عائشة رضي الله عنها
كان��ت تصلي خلف خادمها ذكوان ،وكان يقرأ من املصحف .رواه
البخاري تعليقا

680. 680أين يقف املأموم لو كان لوحده مع اإلمام؟
يقف عن ميني اإلمام.
681. 681لو ص ّلى املأموم على يسار اإلمام ،فما حكم صالته؟
صالت��ه صحيح��ة ،ألن ابن عب��اس ] ص ّل��ى على يس��ار النبي
حوله النبي [ إلى ميينه ولم يأمره
[ وب��دأ بتكبي��رة اإلحرام ،ثم ّ
بإعادة الصالة.
ونس��ي ،أو جهل ول��م يعلم َ
باحل َدث ،أو لم
682. 682إذا صل��ى اإلمام ُم ْحدث ًا
َ
يذكر احلدث إال بعد السالم ،فهل تلزم اإلمام واملأموم اإلعادة؟
يلزم اإلمام إعادة الصالة ،وال يلزم املأموم إعادتها.
 -32فتح الباري ( )226 /2
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683. 683م��ا الش��يء ال��ذي ل��و وق��ع لإلم��ام وبطل��ت صالت��ه ،تبط��ل صالة
املأموم؟
السترة في حق اإلمام تعد انتهاك ًا في حق املأموم ،فتبطل صالة
انتهاك ُّ
املأموم إذا بطلت صالة اإلمام؛ فالسترة لإلمام سترة ملن خلفه.
684. 684ما احلكم لو قطع املأموم صالته وانفرد عن إمامه؟
إن كان هناك ُع ْذر جاز ،مثل تطويل اإلمام تطوي ً
ال زائد ًا يشق على
املأمومني ،فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد.

685. 685ما دليل احلكم السابق؟
دليل��ه :قص��ة الرجل الذي ص ّلى مع مع��اذ ] وكان معاذ يصلي
الصالة،
مع النبي [ العشاء ،ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك َّ
فدخ��ل ذات ليلة في الصالة فابتدأ س��ورة طويل��ة «البقرة» فانفرد
رج��ل وصل��ى وحده ،فلم��ا َع ِل َم به مع��اذ ]قال :إنه ق��د نافق،
الر ُجل شكا ذلك
يعني :حيث خرج عن جماعة املس��لمني ،ولكن َّ
إل��ى النب��ي [ فقال النبي [ ملعاذ ]« :أتري��د ْ
أن تكون ف َّتانا يا
الر ُج َ
ُ
��ل ،فدل هذا على ج��واز انفراد
مع��اذ» متف��ق عليه ،ول��م يو ّبِ ِخ َّ
املأموم؛ لتطويل اإلمام.

686. 686ما األعذار األخرى التي يشرع ألجلها تطبيق احلكم السابق؟
الصالة؛ ال يستطيع
من األعذار :أن يغلب على اإلنس��ان َق ْي ٌئ أثناء َّ
ِّ
الصالة وينصرف.
أن يبقى للنهاية؛
فيخفف في َّ
��ق عليه
ومنها :أن تغلب على اإلنس��ان
غازات «ريح في بطنه» َي ُش ُّ
ٌ
ِّ
ويخفف وينصرف.
أن يبقى مع إمامه فينفرد
احتباس البول ،أو الغائط ف ُيحصر ببول أو غائط.
ومنها :أن يدافعه
ُ
687. 687هل هذا ميكن تطبيقه مع كل إطالة؟
ال ،لكن بشرط أن يكون تطوي ً
الس َّنة؛ ال خارج ًا عن
ال خارج ًا عن ُّ
العادة.
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688. 688هل ميكن تطبيق هذا االنفصال عن اإلمام ملن فاتته صالة سابقة؟
نعم ،مثل :أن يصلي املغرب خلف من يصلي العش��اء على القول
باجل��واز؛ فإن��ه في ه��ذه احلال ل��ه أن ينفرد ويقرأ التش��هد و ُي َس ّ ِ
��ل َم
وينص��رف ،أو يدخ��ل مع اإلمام إذا كان يري��د أن يجمع مع اإلمام
تم بعد س�لامه ،أل َنّ��ه لو قام مع
فيم��ا بق��ي من صالة العش��اء ،ثم ُي ُّ
الرابعة لبطلت صال ُته.
اإلمام في َّ

689. 689م��ن دخ��ل مع اإلمام قبيل ركوع��ه فظن أنه يتمكن م��ن إمتام الفاحتة
قب��ل رف��ع اإلمام من الركوع فلم ميكنه ،ورك��ع بعد رفع اإلمام ،ثم
تابعه ،فما حكم صالته؟
ه��ذه الركعة غير صحيحة ،وعليه أن يعيده��ا بعد الصالة ،ألنه ال
تلزمه قراءة الفاحتة إذا كان ال يتسع لها الوقت.
يص��ح ملن دخل مع إم��ام يصلي رباعية ،وهو متنفل ،أن يس��لم
690. 690ه��ل
ّ
عن ركعتني؟
يجوز إذا كان حلاجة ،واألولى أن يتم متابعتة إلمامه.
691. 691ما مثال احلاجة؟
مثالها :من أتى إلى مسجد يريد شخص ًا معين ًا وخشي خروجه من
املسجد فله أن يس ّلم عن ثنتني.
692. 692م��ن ص ّل��ى الفريض��ة جماعة ،ث��م وجد من ي��ؤدي نف��س الفريضة،
ودخل معهم ،فهل له أن ينويها راتبة؟
نعم له ذلك.
693. 693م��ن دخ��ل مع إمام يخش��ى ركوعه قب��ل أن يتم ق��راءة الفاحتة ،فهل
يدعو بدعاء االستفتاح ،أم يشرع في قراءة الفاحتة؟

األول��ى الب��دء بالفاحت��ة ألنه��ا رك��ن ،أم��ا دع��اء االس��تفتاح فه��و
مستحب.
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694. 694م��ا حك��م اقتداء م��ن فاتت��ه اجلماعة باملس��بوق الذي بق��ي ،واتخاذه
إمام َا؟
يجوز ،وال نحبذ ذلك.
695. 695هل األفضل في املسجد احلرام والنبوي إذا أقيمت الصالة الدخول
في أقرب صف أم التقدم إلمتام الصفوف إلى أن يركع اإلمام؟
ال طوي ً
يتقدم ما استطاع ،وإذا وجد صف ًا مكتم ً
ال دخل فيه.
696. 696ما حكم مسابقة اإلمام في أعمال الصالة؟
يحرم هذا الفعل ،لورود النهي الشديد ،قال النبي [« :أما يخشى
الذي يرفع رأس��ه قبل اإلمام أن يجعل الله رأس��ه رأس حمار ،أو
يجعل الله صورته صورة حمار» .متفق عليه.
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املبحث التاسع عشر

اإلمام ومسؤوليته في املسجد
697. 697ما الصفات التي ينبغي أن يتح ّلى بها اإلمام مع أهل املسجد؟
علي��ه أن يتحل��ى بالفقه في الدعوة ،وحس��ن التعام��ل مع كبيرهم
وصغيرهم ،فهو املربي واملعلم والقدوة لهم.
698. 698ما دور اإلمام مع جيران املسجد؟
واج��ب علي��ه التواصل معه��م بالس��ؤال والزي��ارة ،واإلجابة عن
استفساراتهم.
699. 699كيف يتعامل الناس مع إمام املسجد؟
نظرا ملكانة إمام املس��جد من خالل ش��رف املهمة امللقاة على عاتقه
فواجب على الناس توقيره واحترامه.
700. 700هل يلزم على اإلمام التقيد بلباس معني؟
لب��اس مييزه ،أو يجعل��ه مختلفا عن
ل��م يثب��ت أن النبي [ كان له
ٌ
الصحابة ،فليس في ديننا ش��يء يقال له رجل دين يتميز بهيئته عن
عامة الناس.
701. 701ما حكم الذي يسابق لإلمامة قبل إمام املسجد؟
إم��ام رات��ب ،مو ًّلى م��ن قبل
يح��رم أن يك��ون إمام�� ًا ف��ي مس��جد ل��ه ٌ
املس��ؤولني ،أو مو ًّلى من قبل أهل احلي ،فاإلمام الراتب أحق الناس
الر ُج َل في س��لطانه» رواه
بإمامت��ه ،لقول النبي [« :ال َيؤُ َّم َّن الرجل َّ
ِ
مس��لم ،ومعلوم َّ
املس��جد هو املس��ؤول عن املسجد ،فال يجوز
إمام
أن َ
التقدم إال بإذن اإلمام أو ُعذره.
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702. 702ما القول لو أعطى اإلمام اإلذن ألحد املصلني باإلنابة عنه؟
��ه توكيال خاص��ا أو توكي� ً
ال ب��أس ف��ي مثل ه��ذا ،إذا َّ
لا عام ًا،
وك َل ُ
فالتوكي��ل اخل��اص :أن يقول( :يا ف�لان َص ّ ِل بالن��اس) ،والتوكيل
ِ
ِ
الع��ام أن يقول للجماعة :إذا َّ
املعتاد كذا
اإلقامة
رت عن موعد
تأخ ُ
وكذا فص ُّلوا.
703. 703هل ُيشرع لإلمام طرد الصغار عن الصف األول؟
ال يجوز ذلك ،فالصف األول ملن سبق.
704. 704م��ا احملاذي��ر التي ُيتوقع وقوعه��ا في حال ط��رد الصغير عن الصف
األول؟
بي للمسجد ،فالشيء ينطبع في قلبه.
الص ّ ِ
احملذور األول :كراهة َّ
ِّ
الصف.
أخره عن
للر ُجل الذي َّ
احملذور الثاني :كراهته َّ

705. 705ق��د يس��تدل بعض األئم��ة بقول��ه [« :لِ َي ِلن��ي منكم ُأو ُل��و األحالم
وال ُّنهى» رواه مسلم ،في مشروعية تأخير الصغار عن الصف األول،
فما اإلجابة؟
م��راده [ َح ُّ
التقدم
ميك��ن القول ب��أن
��ث البالغ�ين العقالء عل��ى ُّ
ُ
واحل��رص على الص��ف األول؛ وحتدي��دا خلف اإلم��ام؛ ال تأخير
الصغ��ار ع��ن أماكنهم ف��ي طرف��ي الص��ف األول ،وال يتصور أن
الكبي��ر يجلس ف��ي الصفوف املتأخرة ثم يتقدم م��ع اإلقامة ليكون
خلف اإلمام!

= التسوية والتراص في صف الصالة:
706. 706هل التسوية بني املصلني في الصف مطلوبة؟
نع��م ألمر النبي [ في ذلك ،فعن جابر بن س��مرة قال :قال النبي
[ « :أال تصفون كما تصف املالئكة عند ربها؟ « فقلنا  :يا رسول
الل��ه ! وكي��ف تصف املالئكة عن��د ربها ؟ ق��ال « يتمون الصفوف
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األول فاألول ،ويتراصون في الصفوف»  .رواه مسلم

707. 707كيف يراعي اإلمام تسوية الصفوف للمصلني؟
عليه أن يواجه املأمومني بالقول إلى تسوية الصفوف.
708. 708هل يجب على املأمومني االهتمام بقضية تسوية الصف؟
نعم ،فعن أنس ] قال :أقيمت الصالة؛ فأقبل علينا رس��ول الله
[ بوجهه فقال« :أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء
ظهري» .متفق عليه
709. 709ما النتيجة من عدم مراعاة هذا اجلانب في الصالة؟
له أثر باطني متولد عن املخالفة الظاهرية ،قال ابن مس��عود ]:
كان رس��ول الله [ ميس��ح مناكبنا في الصالة ،ويقول« :اس��تووا
وال تختلفوا فتختلف قلوبكم ،ليلني منكم أولو األحالم والنهى،
ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم» .رواه مسلم
710. 710بعض األئمة بعد الفراغ من اإلقامة ال يلتفت إلى املأمومني ،ويقول
فقط (استووا) ثم يكبر..هل فعله صحيح؟
ليس بصحيح ،قال اإلمام مالك« :إذا فرغ املؤذن من اإلقامة انتظر
اإلمام قليال قدر ما تس��توي الصفوف»..ث��م قال« :وقد كان عمر
وعثم��ان يوكالن رجاال لتس��وية الصفوف ،ف��إذا أخبروهما أن قد
33
استوت كبرا».
711. 711كيف يتحقق التراص والتسوية في الصفوف قبل الصالة؟
يتحقق بتس��وية الصفوف وتعديلها وإقامته��ا ومحاذاتها باملناكب
واألعناق.
712. 712هل ُيشرع االلتصاق بني املناكب واألقدام؟
 .33املدونة ( )65/1بداية املجتهد ( )149/1
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نع��م ،فعن أنس ] عن النبي [ ق��ال « :أقيموا صفوفكم فإني
أراكم من وراء ظهري» ،وكان أحدنا يلزق منكبه مبنكب صاحبه،
وقدمه بقدمه .رواه البخاري
بوب له البخاري « :باب إلزاق املنكب باملنكب ،والقدم
وهذا ما ّ
بالق��دم في الصف ،وقال النعمان بن بش��ير :رأي��ت الرجل م ّنا
يلزق كعبه بكعب صاحبه».
713. 713هل هناك من أثر مترتب على من يهمل هذه التسوية؟
قال النب��ي [ « :أقيموا صفوفكم ،وحاذوا بني املناكب ،وس��دوا
اخللل ،وال تذروا فرجات للش��يطان ،م��ن وصل صفا وصله الله،
ومن قطع صفا قطعه الله» .رواه أبو داود
714. 714م��ا حكم ق��ول  (:إن الله ال ينظر للصف األع��وج) حتفيزا للمصلني
على تسوية الصف؟
هذا قول لم يثبت بحديث صحيح ،بل ال أصل له.
715. 715بعض املصلني نراه يحرص حرصا بالغا على هذه التسوية باملضايقة
للمصلني..فهل هذا صحيح؟
الواجب عليه أن يرفق بالتراص ،حتقيقا لقول النبي [..« :ولينوا
في أيدي إخوانكم» .رواه أحمد

= ما يتعلق بالفتح على اإلمام.
716. 716ما حكم الفتح على اإلمام؟
الفتح على اإلمام ينقسم إلى قسمني:

تعمده ،فلو
 .1فت��ح واجب :فهو الفتح عليه فيما ُيبطل َّ
الصالة ُّ
الركعة
زاد ركع�� ًة كان الفت��ح علي��ه واجب�� ًا ،ألن تعمد زي��ادة َّ
ٌ
للصالة ،ولو حلن حلنا يحيل املعنى في الفاحتة لوجب
مبط��ل َّ
ٌ
مبطل
الفت��ح علي��ه؛ ألن اللحن احملي��ل للمعنى ف��ي الفاحتة
ُ
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للصالة ،وكذا لو أسقط آية منها لوجب الفتح عليه؛ ألنه إذا
أسقط آية من الفاحتة بطلت صال ُته ،فصار الفتح على اإلمام
تعمده واجب ًا.
فيما يبطل الصالة ُّ
 .2الفتح املس��تحب :فهو فيما يفوت كما ً
ال ،فلو نسي اإلمام أن
أسر فيما
يقرأ سورة مع الفاحتة ،فالتنبيه هنا سنة ،وكذلك لو َّ
يجهر فيه ،أو جهر فيما ُيسر فيه.
يصحح لإلمام لو وقع في خطأ؟
717. 717من الذي ُيشرع له ابتداء أن ّ
املش��روع في ذلك ملن يكون خلف اإلم��ام ،وليس من يكون بعيدا
عنه ،خشية التشويش عليه.
718. 718هل نحرص بالتصحيح على اإلمام في كل ما يقرأه من القرآن؟
ف��ي الفاحت��ة واج��ب التصحي��ح علي��ه ،أم��ا ف��ي غي��ر ذل��ك فننظر
للمصلحة بعدم التشويش ،ولقرب من يصحح له.
719. 719بع��ض األئم��ة ال يرغب بالتصحيح ل��ه في قراءة الق��رآن ..ما حكم
ذلك؟
بش��ر
ه��ذا مم��ا ال ينبغ��ي وقوعه من��ه ،إذ أن النب��ي [ قال« :إمنا أنا ٌ
مثلكم ،أنسى كما تنسون ،فإذا نسيت ّ ِ
فذكروني» .متفق عليه.
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املبحث العشرون

مالحظات في أداء الصالة
أوال :األفعال
720. 720ما الفائدة من التعدد في قول أو فعل بعض العبادات؟
فعل العبادات الواردة على وجوه متنوعة فيه فوائد منها:
اتباع السنة.
ُ .1
إحياء السنة.
.2
ُ
حضور القلب.
.3
ُ
يح��ب أن ُيس��رع ف��ي االنصراف؛ فل��ه الدعاء
 .4اإلنس��ان أحيان�� ًا
ُّ
القصير.
721. 721هل هناك من تذكير من النبي [ بخصوص مس��ابقة املأموم إلمامه
في أفعال الصالة؟
نعم ،فقد ورد النهي منه [ بهذا ،فقال« :إذا قمتم إلى الصالة فال
تس��بقوا قارئكم بالركوع والس��حود ،ولكن هو يس��بقكم» .أخرجه
البزار

= رفع اليدين للتكبير:
722. 722ما حكم رفع اليدين مع التكبير؟
من سنن الصالة.
723. 723كيف يكون رفع اليدين؟
تك��ون أصاب��ع اليدي��ن مضموم��ة ومم��دودة ،وباطن الكف�ين باجتاه
القبلة ،وتكون الكفان حذو املنكبني ،أو قريبا من األذنني.
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724. 724بعض الناس يالمس شحمتي األذن عند التكبير ،فهل هذا من السنة؟
ليس من الس ّنة.
725. 725هل هذا الفعل يشمل النساء مثل الرجال؟
يشملهن.
نعم
ّ
726. 726ما احلكمة من هذا الرفع؟
االقتداء برس��ول الله [ ،تأس��يا بقوله« :صلوا
احلكمة ف��ي ذلك
ُ
كما رأيتموني أصلي».
727. 727هل ميكن النظر فيما قاله العلماء في هذا اجلانب؟
عز َّ
وجل ،فيجتمع في
نعم ،فقيل :إن احلكمة في الرفع تعظيم الله َّ
ذلك التعظيم القولي والفعلي والتع ُّبد لله بهما.
ثم إن بعض العلماء ع َّلل بتعليل آخر :أنه إشارة إلى َر ْف ِع احلجاب
بينك وبني الله ،واإلنسان عادة يرفع األشياء بيديه ويعمل بيديه.
الص ِ
الة.
وع َّلل بعضهم بتعليل ثالث :وهو أن ذلك من زينة َّ
728. 728بعض الناس يقصر رفع اليدين إلى صدره..فهل فعله صحيح؟
غير صحيح ،وهذا فعل ال حتصل به الس ّنة.
729. 729هل يعني (عدم الصحة) أن الصالة باطلة؟
ال ،ولكن يخشى على املتهاون من إثم تعمد مخالفة السنة.
730. 730ما املواضع التي يرفع فيها املصلي يديه للتكبير؟
أوض��ح ذلك حديث اب��ن عمر ]َّ :
«أن النبي [ كان يرفع يديه
الصالة ،وإذا ك َّب َر للركوع ،وإذا رفع رأس��ه
َ
حذو منكبيه؛ إذا افتتح َّ
ِ
يرف��ع يديه إذا قام من
وص َّح عنه أيض ًا أنه
الرك��وع» متفق علي��هَ .
ُ
م��ن ُّ
اجللس��ة للتش��هد األول أخرجه البخ��اري ،فهذه أربع��ة مواضع ُترفع
فيها اليدان.
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731. 731متى ُيشرع رفع اليدين؛ قبل التكبير أو بعده؟
األمر في هذا واس��ع ،فال بأس بالرفع ثم التكبير ،أو البدء بالتكبير
الرفع ،وانتهاؤه مع انتهاء الرفع.
ثم الرفع ،أو ال َّتكبير مع ابتداء
ِ
732. 732بعض الناس حني يرفع يديه للتكبير بعد الرفع يرس��لهما لألسفل،
ثم يرفعها ليضعهما على صدره..ما حكم هذا؟
هذا ال أصل له ،والصواب أنه إذا رفعهما فإنه مباشرة يردهما إلى
صدره.

= وضع اليدين بعد التكبير:

733. 733أين يضع املصلي يديه بعد التكبير؟
عليه وضع اليمني فوق الش��مال ،فعن س��هل بن س��عد قال« :كان
الن��اس ُيؤمرون أن يض��ع الرجل ُ اليمنى على ذراعه اليس��رى في
الصالة» .رواه البخاري
734. 734ما موضع اليدين بعد تكبيرة اإلحرام؟
موضعهما على الصدر.
735. 735ما دليل هذا الفعل؟
دليل��ه حدي��ث وائ��ل بن ُح ْج��ر ] ق��ال :صليت م��ع النبي [:
«فوضع يده اليمني على يده اليس��رى على ص��دره» .رواه ابن خزمية
وصححه األلباني.
وحدي��ث قبيصة ب��ن هلب عن أبيه ق��ال« :رأيت رس��ول الله [
ينصرف عن ميينه وعن يس��اره ،قال :ورأيت��ه يضع هذه على هذه،
على صدره) .أخرجه أحمد.
736. 736هناك من يرى خالف هذا املوضع ،فما توجيه القول له؟
ه��ذا القول له وجاهت��ه ،فهناك من يرى ضعف الزي��ادة (على صدره)
ف��ي حديث وائ��ل ] ،فالواجب عدم التش��دّ د في ه��ذا احلكم ،قال
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اإلمام الترمذي( :والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي
[ والتابعني ومن بعدهم :يرون أن يضع الرجل ميينه على شماله في
الصالة ،ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة ،ورأى بعضهم أن يضعها
حتت السرة ،وكل ذلك واسع عندهم» .سنن الترمذي ()338/1
737. 737كيف يكون الوضع لليدين على بعضهما؟
ورد عن جرير الضبي قال :كان علي ] إذا قام في الصالة وضع
ميينه على ُر ِ
س��غه ،فال يزال كذلك حتى يرك��ع مثل ما ركع ،إال أن
يصلح ثوبه أو يحك جسده» .املصنف البن أبي شيبة
738. 738ما حكم وضع اليدين على الصدر أو غيره؟
يعدّ من الواجبات في الصالة ،وحكم بعض العلماء باالستحباب فيها.
739. 739هل يجوز وضع اليد بعد قبضها على اخلاصرة؟
اليج��وز ،لق��ول أبي هري��رة ] ق��ال »:نهى رس��ول الله [ أن
يصلي الرجل مختصرا» .متفق عليه
وعن عائشة رضي الله عنها :أن ذلك فعل اليهود في صالتهم .رواه
البخاري

740. 740كيف يقبض املصلي يديه بعد تكبيرة اإلحرام؟
يقبض رس��غ باليمنى رس��غ الش��مال الكوع ،أو يض��ع يده اليمنى
على ذراع اليسرى ،من غير قبض.
741. 741ما دليل ما سبق؟
ّ
«ألنظرن إلى رس��ول الله
ورد ع��ن وائ��ل بن حج��ر ] أنه قال:
[ كي��ف يصل��ي .ق��ال :فنظ��رت إليه ق��ام فكبر ورف��ع يديه حتى
حاذتا أذنيه ،ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليس��رى والرس��غ
والساعد» .أخرجه ابن خزمية
وثبت عنه [ أنه كان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى.
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742. 742بعض ال َّناس يقبض املرفق (نهاية الذراع) ،فهل لهذا أصل؟
ليس لهذا ٌ
أصل ،وهو مخالف للس ّنة.
743. 743ما مشروعية وضع اليد حتت السرة أو عليها؟
األمر فيه سعة ،وال إنكار على الفاعل.
744. 744م��ا الق��ول م��ع حدي��ث وائ��ل بن حج��ر ] ف��ي وضع الي��د على
الصدر؟
اختلف العلماء في تصحيح الزيادة ،ولعل الراجح التضعيف لها.
745. 745ما القول عند علماء املالكية في وضع اليدين؟
الق��ول املعتم��د جواز القب��ض في الف��رض والنفل ،ول��م يحك عن
اإلم��ام مالك غيره ،وبه قال جمع من أئمة املذهب كمطرف بن عبد
الله ،وابن املاجشون ،وابن العربي وابن رشد القرطبي ،واحلافظ ابن
عب��د البر ،والقاضي عياض رحمهم الله ،وال��ذي أقره اإلمام مالك
رحمه الله في املوطأ الذي قضى في تأليفه أربعني سنة هو القبض في
الص�لاة ،حيث بوهب في املوطأ باب( :باب وضع اليدين إحداهما
على األخرى في الصالة) ،وهو الذي عليه جميع أصحابه ،عدا ابن
القاسم رحمهم الله.
746. 746ملاذا كان اإلمام مالك يسدل يديه في الصالة؟
قال ابن عبد البر رحمه الله( :لم يزل مالك يقبض حتى قبضه الله)،
أم��ا إرس��ال مالك رحمه الله ف��ي آخر حياته فمعروف س��ببه ،أن أبا
جعفر املنصور نهى مالكا عن الفتوى بحديث ( :ليس على املستكره
ومدت يده حتى انخلعت كتفه ،وارتكب
طالق) ،فضربه بالس��ياط ُ
في أمره أمرا عظيما.
ق��ال إبراهيم بن حماد رحم��ه الله( :كان ُينظر إلى مالك إذا أقيم من
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مجلسه يحمل يده اليمنى ،أو يده اليسرى باألخرى).34

= مكان النظر في الصالة.
يوجه املصلي بصره في الصالة؟
747. 747أين ّ
علي��ه أن ينظر ف��ي قيامه إلى موضع س��جوده ،وال يلتفت ميينا وال
يس��ارا؛ فإن اإللتفات اختالس يختلسه الشيطان من صالة العبد.
رواه البخابري

يوجه بصره أمامه؟
748. 748هل يجوز املصلي أن ّ
له ذلك للحاجة ،ألن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي [ أمامهم
وهو يصلي.

الصلب ( استقامة الظهر) في الصالة أمر واجب؟
749. 749هل إقامة ُ
نعم ،فقد ثبت أن النبي [ كان يصلي فلمح مبؤخر عينه إلى رجل
ال يقيم صلبه في الركوع والس��جود ،فلما انصرف قال ( :يا معشر
املس��لمني ،إن��ه ال صالة مل��ن ال يقيم صلبه في الركوع والس��جود)
أخرجه ابن أبي شيبة

الصلب في الصالة؟
750. 750كيف ميكن أن نحقق إقامة ُ
ميكن حتقيق هذا بانتصاب الظهر في حال الوقوف.

751. 751بعض األئمة ميد التكبيرة في الصالة مد ًا طوي ً
ال حتى تس��تغرق شيئ ًا
من زمن الركن التالي ،فهل العبرة في املتابعة بالقول أم الفعل ؟
العبرة بالفعل.

752. 752هل ينبغي املوازنة في الطول والقصر في أركان الصالة؟
نع��م ،فاله��دي النب��وي هو كم��ا قال الب��راء ] :رمق��ت الصالة
م��ع محم��د [ فوج��دت قيام��ه فركعت��ه فاعتدال��ه بع��د ركوع��ه
 -34سير أعالم النبالء
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فس��جدته فجلسته بني السجدتني فسجدته فجلسته ما بني التسليم
واالنصراف  -قريب ًا من السواء .متفق عليه

= فعل الركوع:
753. 753ما حكم الركوع؟
هو من أركان الصالة.
754. 754ما صفة الركوع؟
بع��د التكبير يحني املصل��ي ظهره ،مع وضع كفي��ه وهما مفرجتي
األصاب��ع عل��ى ركبتي��ه ،ويف��رج بني يدي��ه ع��ن جنبي��ه ،كأن بهما
اعوجاجا خفيفا ،ويكون ظهره مستويا مع مستوى رأسه ،ال نازال
وال مرتفع ًا ،وال مقوس ًا.
الصلب في الركوع؟
755. 755كيف ميكن أن نحقق إقامة ُ
يتحقق ببسط الظهر وتسويته في حال الركوع.
756. 756م��ن وجد اإلم��ام راكعا ،فهل ُيش��رع ل��ه التكبير وهو راك��ع ليدرك
الركوع؟
ال ُيشرع هذا ،بل تكبيرة اإلحرام تكون في حال القيام ،ثم يركع بعدها.
757. 757هل يعني هذا أن يكون هناك تكبيران قبل الركوع؟
ُيكتفى بتكبيرة واحدة لإلحرام والركوع ،ليبادر إلى الركوع بعدها.
758. 758املس��ارعة إلدراك الركوع م��ع اإلمام ،هل هو دالل��ة حرص إلدراك
الصالة؟
ه��ذا اإلس��راع منهي عنه ،عن أبي هريرة ] ق��ال :قال النبي [
« :إذا أقيمت الصالة فال تأتوها تس��عون ،وائتوها متشون وعليكم
السكينة ،فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا» .متفق عليه
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االعتدال من الركوع.

759. 759ما حكم االعتدال من الركوع؟
من أركان الصالة ،لقول النبي [ « :ثم ارفع حتى تطمئن قائما».
أخرجه أحمد

760. 760هل يرفع املصلي يديه مع الرفع من الركوع؟
نعم ،مثل تكبيرة اإلحرام.
761. 761بعض الناس يرفع يديه بعد الركوع مثل الدعاء ،فما حكم هذا؟
هذا مخالف لفعل النبي [ .
762. 762أين يضع املصلي يديه بعد االعتدال من الركوع؟
مثل ما سبق الركوع ،لعموم حلديث وائل بن حجر ] قال :رأيت
رس��ول الل��ه [ إذا كان قائما ف��ي صالته قبض ميينه على ش��ماله.
رواه النسائي

763. 763ما قول العلماء بوضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟
ذهب إلى مش��روعية هذا اإلمام أحمد ،والش��يخ ابن باز رحمهما
35
الله ،واألمر في هذا اجلانب واسع.
764. 764هل يكون هناك اختالف بني مدّ ة القيام عن طول الركوع؟
من السنة أن يسوي بني األركان في الطول نسبيا ،فيجعل ركوعه،
وقيامه بعد الركوع وس��جوده ،وجلس��ته بني الس��جدتني قريبا من
السواء.

= ما يتعلق بالسجود:

765. 765ما حكم السجود؟
 .35الشيخ محمد بازمول كتاب :الترجيح ملسائل الطهارة والصالة (ص)223:
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يعدّ ركنا من أركان الصالة.

766. 766في تكبيرة االنتقال للسجود ،هل ُيشرع رفع اليدين؟
ال يشرع رفع اليدين مع الهوي للسجود.
767. 767ما حكم مسابقة اإلمام في الهوي للسجود؟
املسابقة بالنزول قبل اإلمام تؤدي لبطالن الصالة.
768. 768هل يقدّ م املصلي يديه أم ركبتيه في السجود؟
األمر في هذا واسع ،والعلماء إمنا تنازعوا في األفضل.

769. 769نه��ى النبي ع��ن الهوي إلى الس��جود مث��ل فعل البعير ،م��ا توضيح
هذا؟
ورد ف��ي احلديث « :إذا س��جد أحدكم فال يبرك كم��ا يبرك البعير،
وليض��ع يديه قبل ركبتيه» .رواه الترم��ذي ،وأوضح هذا البخاري مبا
بوب��ه في صحيحه( :باب يهوي بالتكبير حني يس��جد ،وقال نافع:
كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه) .كتاب األذان حديث803 :

770. 770هل هذا النهي على صيغة التحرمي؟
ال ميك��ن قول هذا ،فق��د ثبت أن بعض الصحاب��ة كان يقدّ م ركبتيه
قبل يديه ،وهذا يجعل الفعل مكروها.
771. 771ما صفة السجود؟
بع��د تكبي��رة االنتقال ،يس��جد املصلي على س��بعة أعض��اء وهي:
اجلبه��ة واألنف مع��ا ،والكف��ان ،والركبت��ان ،وأط��راف القدمني،
ويرف��ع ذراعيه ،ويوجه أصابع الكف�ين جتاه القبلة ،ويكونان حذو
املنكب�ين ،أو قرب خدي��ه ،ويباعد أبطيه عن فخذي��ه ،وفخذيه عن
س��اقه ،ويفرج بني فخذيه ،ويستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة،
مع مراعاة الطمأنينة في الفعل.
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772. 772كيف يح ّقق الساجد الطمأنينة في سجوده؟
يج��ب عليه أن يعتدل في س��جوده؛ وذلك بأن يعتم��د فيه اعتمادا
متساويا على جميع أعضاء سجوده السبعة.
773. 773ما حكم السجود على األعضاء السبعة؟
حكمه الوجوب.
774. 774ه��ل يش��ترط في الس��جود كش��ف م��ا يغطي اجلبه��ة مث��ل الغترة أو
حجاب املرأة؟
ال يشترط هذا ،فلم يأمر النبي [ الصحابة بهذا.
775. 775بع��ض املصل�ين يكتفي بوض��ع أطراف أصاب��ع يديه عند الس��جود
ويرفع راحة الكفني ،فما حكم صالته ؟
سجوده صحيح ،ولكن ينبغي مراعاة كيفية فعل النبي [ لهذا.
776. 776هل هذا يشمل جميع أعضاء السجود؟
ال ،فاجلبهة ال بد معها من التمكني التام لو كان على فرش منتفش ،لقول
أنس ] « :كنا نصلي مع رس��ول الله[ في شدة احلر ،فإذا لم يستطع
أحدنا أن ميكن جبهته من األرض بسط ثوبه ،فسجد عليه» .رواه مسلم
777. 777ما صفة وضع الذراعني والعضدين في السجود؟
يستحب في العضدين التجافي بينها وبني جنبه ،إن لم يكن يضايق
الذي بجانبه.
778. 778ما حكم بسط الذراع كلها في السجود؟
هذا منهي عنه ،لقول النبي [ « :اعتدلوا في السجود ،وال يبسط
أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» .متفق عليه
779. 779كيف تكون القدمان في حال السجود؟
ورد من قول أم املؤمنني عائش��ة« :فقدت رسول الله[ وكان معي
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على فراشي ،فوجدته ساجدا راصا عقبيه ،مستقبال بأطراف أصابعه
القبلة» .أخرجه ابن خزمية ،فاملشروع لصق العقبني في السجود.
وسبح به فلم يرجع ،فكيف
780. 780
ٌ
مأموم سجد إمامه قبل أن يركع؛ سهو ًاّ ،
يصنع املأموم؟
إذا املأم��وم يعتق��د بط�لان فعل إمامه ل��م جتز له متابعت��ه ،وعليه أن
ينفصل عنه.
781. 781هل ينبغي جعل السجود قريبا في الطول مما سبقه من أعمال؟
نعم ،فيجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول.
782. 782ما حكم السجود على احلصير أو الفراش؟
يجوز السجود على األرض ،وعلى ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه.
783. 783هل ميكن تخصيص شيء لتمكني اجلبهة بالسجود عليه؟
يج��وز هذا مع احلاجة ،مثل احل��رارة أو البرودة ،لقول أنس ]:
«كنا نصلي مع النبي [ في ش��دة احلر ،فإذا لم يس��تطع أحدنا أن
ميكن جبهته من األرض بسط ثوبه فسجد عليه» .رواه مسلم
784. 784ما حكم الصالة على الفراش؟
36
يجوز ،فورد أن أنس ] كان يصلي على فراشه.

= ما يكون بني السجدتني.

785. 785ماذا يفعل املصلي بني السجدتني؟
عليه أن يجلس بينهما.
786. 786ما حكم هذه اجللسة؟
36
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هي من أركان الصالة ،لقول النبي [ للمسيء صالته « :ثم ارفع
حتى تطمئن جالسا» .متفق عليه
787. 787ما صفة اجللوس بني السجدتني؟
لها صفتان:
األولى :أن يجلس على رجله اليس��رى مفترش��ا له��ا ،جاعال ظهر
الق��دم على األرض ،وينصب اليمن��ى ،جاعال أصابع القدم
اليمنى جتاه القبلة.
الثانية :اإلقعاء ،وصفته أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه على عقبيه،
جاعال أيضا أصابع قدميه جتاه القبلة.
788. 788أين توضع اليدان؟
تكون��ا على الفخذي��ن ،وأط��راف األصابع عن��د الركبتني ،بحيث
تكون اليدان متكئتان على الفخذين من املرفق إلى آخر اليد.

= النهوض للركعة الثانية:
789. 789ه��ل هن��اك م��ن عم��ل بع��د الف��راغ م��ن الس��جدة الثانية ،عند س��ماع
التكبير؟
للمصل��ي الرفع للعم��ل التالي؛ إن كان جلوس��ا أو قياما ،وله أداء
جلسة االستراحة إن كان قياما.
790. 790ما حكم جلسة االستراحة؟
مشروعة ،لقول مالك بن احلويرث ] أنه رأى النبي [ يصلي،
ف��إذا كان ف��ي وتر من صالت��ه لم ينهض حتى يس��توي قاعدا .رواه
البخاري ،وتكون بعد السجدة الثانية ،وقبل النهوض إلى القيام.
791. 791هل ُيشرع للمأموم فعلها بعد السجدة الثانية وقبل القيام؟
نعم ،يشرع له ذلك.
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792. 792هل يعتمد املصلي للقيام على يديه أم على ركبتيه؟
األمر فيه سعة ،وكالهما جائز.

= األفعال في التشهد.
793. 793ما حكم التشهد األول في الصالة؟
حكمه الوجوب.
794. 794ملاذا التشهد األول واجب والثاني ركن؟
ألن رس��ول الله [ ملا نسي األول جبره بسجود السهو ،وملا نسي
الثاني لم يجبره بسجود السهو بل أتى به.
795. 795ما صفة اجللوس للتشهد؟
أن يجل��س املصل��ي ناصب��ا رجله اليمنى مفترش��ا رجله اليس��رى،
وتكون اليد اليمنى على الفخذ األمين ،واليد اليس��رى على الفخذ
األيسر ،وهما مسندتان على الفخذين.
796. 796كيف يضع الكف األيسر على رجله؟
لوضع الكف األيسر هيئتان:
األول��ى :أن تك��ون أصابع��ه مضموم��ة مبس��وطة نح��و القبلة على
الفخذ.
الثانية :أن يقبض بكف يديه على ركبته اليسرى.
797. 797كيف يكون وضع الكف األمين؟
له عدة حاالت:
األولى :أن يقب��ض اخلنصر والبنصر ،ويحلق باإلبهام والوس��طى،
ويش��ير بالس��بابة يدع��و به��ا ،حلديث وائل ب��ن حجر ]
وفي��ه« :ثم قبض اثنتني من أصابع��ه ،وحلق حلقة ،ثم رفع
إصبعه ،فرأيته يحركها يدعو بها» .أخرجه النسائي.
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الثانية :أن يضم اخلنصر والبنصر والوس��طى ويض��م إليها اإلبهام
أيضا ويشير بالسبابة ،حلديث ابن عمر ] وفيه( :وقبض
أصابعه كلها ،وأشار بإصبعه التي تلي اإلبهام) .رواه مسلم
الثالثة :أن يعق��د ثالث��ا وخمس�ين ،ويش��ير بالس��بابة ،وصفته��ا
أن يجع��ل اإلبه��ام ف��ي أص��ل الوس��طى ،أو يعط��ف
اإلبه��ام إل��ى أصله��ا ،حلدي��ث ابن عم��ر ] وفي��ه...( :
وعق��د ثالث��ا وخمس�ين وأش��ار بالس��بابة) .رواه مس��لم
798. 798هل السبابة تكون ثابتة أو متحركة؟
تكون ثابتة يشير بها.
799. 799ما حكم الرفع واخلفض ،أي أعلى وأسفل للسبابة؟
خاطىء ،ولم ترد الس ّنة بهذا الرفع واخلفض (فوق وحتت).
800. 800هل اإلشارة بالسبابة في التشهد لزمن معني؟
تكون اإلشارة طوال فترة التشهد.
801. 801هل يجوز اإلشارة بالسبابة اليسرى؟
ال يشير بإصبع يده اليسرى.
يوجه املصلي بصره؟
802. 802في حال اجللوس للتشهد أين ّ
يرمي بصره إلى إش��ارته ،لقول ابن الزبير] :أن رسول الله [
كان إذا قعد للتشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ،وأشار
بالسبابة ،وال يجاوز بصره إشارته .أخرجه النسائي.

= التشهد األخير.

803. 803ما املقصود بالتشهد األخير؟
هو التشهد الثاني في الصالة الثالثية أو الرباعية.
804. 804ما حكم جلسة التورك في التشهد األخير؟
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هي من املستحبات ،في التشهد بعد الثالثة ملغرب ،أو الرابعة.
التورك؟
805. 805كيف يكون ّ
يتحق��ق بتقدمي الرجل اليس��رى ونصب اليمنى ،م��ع القعود على
املقعدة.

= التسليمتان.
806. 806ما حكم التسليم؟
حكمه الوجوب.
807. 807كيف يكون فعل السالم؟
يس�� ّلم عن ميين��ه حتى ُيرى بياض خ��ده األمين ،وعن يس��اره حتى
ُيرى بياض خده األيسر.
808. 808لو اقتصر املصلي على تسليمة واحدة ،هل يجزئه هذا؟
األحوط اإلتيان بتسليمتني ،واحلديث الوارد في التسليمة الواحدة
صححه طائفة من العلماء.
809. 809انتظار املأموم قبل دخوله للصالة في حال سجود اإلمام ..ما حكمه؟
الصواب أن يدخل مع اإلمام على أي حال كان اإلمام عليه ،قائما
أو راكعا أو س��اجدا أو جالسا ،عن معاذ ] قال :قال النبي [:
« إذا أت��ى أحدك��م الصالة واإلم��ام على حال فليصن��ع كما يصنع
اإلمام» .رواه الترمذي
810. 810بع��ض الناس حني يقوم في صالته من الس��جود إل��ى الركعة التالية
يتباط��أ ،ورمب��ا ق��رأ اإلمام آي��ة أو آيتني م��ن الفاحتة ،قب��ل أن يعتدل
قائم ًا ،فما حكم صالتهم؟
صالته صحيحة ،لكن هذا فيه مخالفة ملتابعة اإلمام.
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= بعد ختام الصالة
811. 811هل استدارة اإلمام للخلف ملقابلة املصلني تكون عن اليمني فقط؟
ال ،ب��ل يجوز م��ن اجلهتني ،دليله حديث قبيص��ة بن هلب عن أبيه
قال« :رأيت رس��ول الله [ ينصرف عن ميينه وعن يس��اره ،قال:
ورأيته يضع هذه على هذه على صدره» .أخرجه أحمد.

ثانيا :األقوال في الصالة
= قبل الدخول للصالة:
812. 812ه��ل ُيش��رع ق��ول ( إن الل��ه م��ع الصابري��ن) ..ليتأخ��ر اإلم��ام ف��ي
الركوع؟
ال يشرع ،بل هذا أمر ال يدل على التأدب مع اإلمام.

813. 813م��ا حكم تنبي��ه اإلمام بالتنحن��ح إلطالة الركوع ليتمك��ن الداخل من
إدراكه؟
غير مشروع ،ومخالف للس��كينة التي ينبغي أن يقدم فيها الداخل
للصالة.

= صوت اإلمام.

814. 814ما العمل لو كان صوت اإلمام منخفضا في الصالة؟
يجوز تبليغ املؤذن تكبير اإلمام إلى الناس إذا وجد املقتضي لذلك؛
كمرض اإلمام وضعف صوته ،أو كثرة املصلني خلفه.
815. 815بعض الن��اس يكون خلفه العدد القليل م��ن املأمومني ويرفع صوته
بالتكبير والقراءة ،فما حكم فعله؟
عل��ى اإلمام أن ُيس��مع م��ن خلفه على حس��ب ما يقتضي��ه احلال،
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ويبلغ الصوت ملن خلفه.
816. 816هل باملقدور االستعانة مبب ّل ٍغ لو كان صوت اإلمام منخفضا واملصلني كثر؟
مببلغ ِ
إذا كان ال يس��مع صوت��ه م��ن وراءه اس��تعان ّ ِ
يبل��غ عنه؛ كما
النب��ي [ حني جاء وأبو بكر ] يص ّلي بالناس ،وكان [
فعل
ّ
مريض ًا ال َي ْس ِ
��م ُع صوته املأمومون ،فصلى أبو بكر ] عن ميينه؛
وجع��ل ّ ِ
ُ
ِ
يبل��غُ
س��ول [
الر
تكبير
الناس
َ
َ
رس��ول الل��ه [ ،إذا َك َّب َر َّ
ٍ
الناس.
بصوت منخفض َك َّب َر أبو بكر ] بصوت مرتفع فس��معه
ُ
متفق عليه.

= تكبيرة اإلحرام.
817. 817ما القول املشروع في تكبيرة إلحرام؟
ال يشرع فيها إال قول ( الله أكبر).
يحرك لسانه للنطق بتكبيرة اإلحرام؟
818. 818ما حكم من لم ّ
التكبير في القلب لم يتحقق به النطق ،لهذا الواجب فيه النطق إما
جهرا ،أو إسرارا.
819. 819كيف يتحقق النطق للمأموم أو املنفرد؟
ُيشرع لهما اإلسرار ،ويتحقق هذا بأن يسمع املصلي نفسه.

= دعاء االستفتاح.

820. 820ما موضع دعاء االستفتاح؟
يكون بعد تكبيرة اإلحرام وقبل قراءة الفاحتة.
821. 821ما حكم هذا الدعاء؟
يعتبر من مستحبات الصالة.
822. 822ما دعاء االستفتاح الذي ُيقال بعد تكبيرة اإلحرام؟
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ص��ح عن النب��ي [ أنه كان يقول ( :س��بحانك الله��م وبحمدك،
اس ُم َ
كَ ،و َت َعا َلى َج ُّد َكَ ،وال إِل َه َغ ْي ُر َك) .رواه أحمد وأبو داود
َت َب َ
ار َك ْ

823. 823هل ُيزاد قول ( وال معبود سواك) في دعاء االستفتاح؟
هذه زيادة لم تثبت في دعاء االستفتاح.

824. 824هل هناك من أدعية لالستفتاح أخرى واردة عن النبي [؟
نعم ،فمن األدعية األخرى الوارد قولها قبل الفاحتة:

 /1عن أبي هريرة ] قال :كان الرس��ول [ يس��كت بني التكبير وبني
القراءة إسكاتة – قال :أحسبه قال هنية – فقلت :بأبي وأمي يارسول
الل��ه ،إس��كاتك بني التكبي��ر والق��راءة ماتقول ؟ ق��ال [« :أقول
الله��م باعد بيني وب�ين خطاياي كما باعدت بني املش��رق واملغرب
الله��م نقني من اخلطايا كم��ا ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم
اغسل خطاياي باملاء والثلج والبرد» .متفق عليه

 /2عن علي ] عن رسول ال َّله [ أنه كان إذا قام إلى الصالة قال:
« وجهت وجهي للذى فطر الس��موات واألرض حنيفا وما أنا من
املشركني ،إن صالتىونسكى ومحياي ومماتي لله َر ّب ا ْلعاملِني ،ال
ُ
��م أنت املَ ِل ُكَ ،
ال
ش�� ِريك ُله وبذلك أ ِم ْر ُت وأنا من املس��لمني ،ال َّل ُه َّ
ظلمت ِ
واعترفت بذنبى،
نفسى،
إله إال أنت ،أنت َر ّبِى وأنا عبدُ َك،
ُ
ُ
ِ
الذن��وب إِ َّ
واهدني
ال أنت،
فاغف��ر لي ُذنوب��ى جميعا ،إن��ه ال َيغْ ِف ُر
َ
ْ
َ
ألحس��ن األخ�لاقَ ،
ال ْيه��دى أل ْح َس��نِ َها َّ
عنِى
إال أنت ،واص�� ِرف ّ
س ّيِئ ََها َ
يصرف عني َس ّيِئها َّ
ُ
ال
إال أنتَ ،ل َّب ْي َك َو َس ْعدَ ْي َكَ ،والخْ َ ْي ُر ُك ُّل ُه
��ر ليس إليكَ ،أنا بِ َك وإ َل ْي َ
ِفى َيدَ يكَّ ،
تباركت وتعا َل ْي َت،
��ك،
َ
والش ُّ
وب إِ َل ْي َ
ك » .أخرجه مسلم
َأ ْس َتغْ ِف ُر َك وأ ُت ُ
 /3ع��ن اب��ن عم��ر ] قال بينما نحن نصلى مع رس��ول الله [ إذ
َ
وس��بحان
كبيراَ ،والحْ َ ْمدُ لِ َّل ِه كثيرا،
أكبر ً
قال رجل من القوم« :ال َّل ُه ُ
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ُ
ال َّل��ه ُب ْكر ًة وأصي ً
��ن ا ْل ُ
رس��ول ال َّل ِه [َ « :م ِ
قائل كلمة كذا
ال»َ .ف َقال
«ع ِج ْب ُت
وكذا؟» .قال رجل من القوم :أنا يا رسول الله .قال [َ :
��م ِ
اء» .قال ابن عمر ] َ « :ف َما َت َر ْك ُت ُه َّن
تح ْت لها
ُ
لها ُف َ
الس َ
أبواب َّ
رس َ
ُ
يقول ذلك» .أخرجه مسلم
ول ال َّل ِه [
ُم ْن ُذ
ُ
سمعت ُ
825. 825هل ميكن اجلمع بني استفتاحني أو أكثر؟
ال يجم��ع بني هذه األدعية ،ولكن للمصلي التنويع في قول واحد
منها في كل صالة.
826. 826ما الفائدة من دعاء االستفتاح؟
قيل :احلكمة ليس��تحضر املصلي عظمة من يقف بني يديه فيخشع
له ،ويستحي أن يشتغل بغيره.
827. 827ل��و دخل املصل��ي واإلمام ف��ي صالة جهري��ة يقرأ الفاحتة أو س��ورة
بعدها ،فهل يقول دعاء االستفتاح؟
ال يقوله ،ألنه مأمور باإلنصات للقراءة.
828. 828هل في صالة اجلنازة استفتاح؟
ليس لها استفتاح ،ألنها مبنية على التيسير.

= ما يتعلق باالستعاذة.

829. 829ما حكم االستعاذة قبل القراءة؟
يستعيذ بالله تعالى وجوبا ،ويأثم بتركه.
830. 830ما مكان االستعاذة في الصالة؟
بعد دعاء االستفتاح ،وقبل القراءة.
831. 831ما معنى االستعاذة؟
هي اللجوء إلى ذي منعة على جهة االعتصام به من املكروه.
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832. 832هل االستعاذة من القرآن؟
أجمع العلماء على أن االستعاذة ليست من القرآن.
833. 833ما حكم االستعاذة؟
يستحب قراءتها في الصالة.
834. 834ما فائدة االستعاذة واحلرص عليها؟
ألن قراءتها من أعظم الطاعات ،وحتى يكون الش��يطان بعيدا عن
قل��ب امل��رء وهو في صالته ، ،والش��يطان يس��عى لص��د العبد عن
الطاعات فناسب االستعاذة بالله عند الشروع في قراءة القرآن.
835. 835ما محل االستعاذة في الصالة؟
يكون قبل قراءة الفاحتة.
836. 836ما صيغ االستعاذة؟
من صيغ االستعاذة:
 «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم». « أع��وذ بالل��ه الس��ميع العلي��م من الش��يطان الرجي��م ،من همزهونفخه ونفثه».
 «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ،من همزه ونفخهونفثه».
 837. 837هل االستعاذة خاصة بالركعة األولى ،أم في كل ركعة؟
األمر واسع في هذا ،فليس هناك ما يخصص.

= ما يتعلق بكيفية القراءة والبسملة.
يحرك شفتيه في قراءة الدعاء أو القرآن ،فما حكم
838. 838بعض املصلني ال ّ
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هذا الصنيع؟
القراءة ال تتحقق إال بتحريك الش��فتني داللة على القراءة ،وأقلها
الهمس ،أما إطباق الشفتني فهذه ال حتقق القراءة.
839. 839ما حكم رفع اإلمام صوته قليال في الصالة السرية؟
يجوز ل ُي ْسمع املأمومني اآلية أحيانا في الصالة السرية ،وهذا لإلمام فقط.
840. 840هل ورد مع اجلهر بالفاحتة ،ذكر البسملة؟

لم يثبت اجلهر بالبسملة ،فعن أنس ] قال :ص ّليت خلف النبى
[ ،وأبِ��ى بك��ر ،وعمر ،وعثمان ،فكانوا يس��تفتحون ب��ـ {الحْ َ ْمدُ
لِ َّل ِه َرب ا ْل َعالمَ ِنيَ } ،ال يذكرون بس��م الله الرحمن الرحيم فى أول
قراءة ،وال فى آخرها .أخرجه مسلم.

841. 841هل البسملة آية من الفاحتة؟
اب املصاحف في عدها آية من آيات الفاحتة وفي عدمه؛
اختلف ُكـ ّت ُ
جميعا على كتابتها ،وعلى أن الفاحتة سبع آيات ،فهي
مع اتفاقهم
ً
آية من الفاحتة في املصحف املكي واملصحف الكوفي ،وليست آية
مستقلة في املصحف املدني والشامي والبصري.
842. 842ما وجه اخلالف بني الفقهاء في البسملة؟
الفقه��اء اختلف��وا في كونها آي��ة في الفاحتة ،ال تت��م الفاحتة إال بها،
وعليه فال تصح الصالة دونها ،وفي كونها ليس��ت آية منها ،فذكر
ابن قدامة في املغني ،والنووي في املجموع ،وابن حزم في احمللى:
أن الشافعي وابن املبارك وأحمد في رواية عنه جعلوها آية مستقلة،
وال تصح الصالة دونها ،ورجح هذا املذهب النووي وابن حزم.
وذه��ب أبو حنيفة ومال��ك وأحمد -في رواية ذك��ر ابن قدامة في
املغني أنها الرواية املنصورة عند أصحابه -إلى أن البس��ملة ليست
آية مستقلة في الفاحتة.
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843. 843ما ثمرة اخلالف الفقهي السابق؟
ثمرته أنه من ق ّلد من لم ير أنها آية من الفاحتة فال يس��جد لتركها
ال ف��ي الفاحتة وال في الس��ورة باألولى ،ومن قل��د مخالفيه أعاد
الصالة إذا لم يتذكر أنه تركها ،إال بعد فوات التدارك ،وال يكفي
السجود عنها.

= ما يتعلق بسورة الفاحتة

844. 844ما حكم قراءة الفاحتة في الصالة؟
تصح الصالة إال بها.
هي ركن ال ّ
845. 845هل الفاحتة ركن في كل ركعة من ركعات الصالة؟
نعم ،هي ركن في كل ركعة.
متعينة على اإلمام واملنفرد؟
846. 846هل هي ّ
متعين��ة على اجلميع ،حلديث «ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب»
وليس فيه استثناء ألحد عنه.
847. 847ما حكم قراءة الفاحتة للمأموم؟
واجب عليه قراءتها في الصالة السرية ،حلديث( :ال صالة ملن لم
يقرأ بأم القرآن) .متفق عليه
848. 848بع��ض العلماء أفتى باالكتفاء بق��راءة اإلمام في الفاحتة وال يقرأ بها
املأموم..ما صحة هذا القول؟
نع��م هذا موجود ،وذهب إلى هذا علماء احلنابلة بأن قراءة الفاحتة
ركن في حق اإلمام واملنفرد ،وال جتب على املأموم ويتحملها عنه
37
اإلمام.
849. 849بع��ض العلماء يرى أن ق��راء الفاحتة ركن على اإلم��ام واملأموم ،في
 .37الكافي احلنبلي (  )131/1شرح الزركشي ( )547/1
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كل صالة..فما العمل؟
املس��لم إن لم يكن من أهل العل��م وال متبعا للدليل ،فهو يدور مع
قول شيخه ،وهذا السؤال له دليله القوي ،وكذا القول السابق.
850. 850متى يقرأ املأموم الفاحتة؟
يقرأها في س��كتات اإلمام ،أو مع قراءته للسورة التالية ،وعليه أن
يقرأها في الركعة الثالثة والرابعة.
851. 851ل��و ل��م تك��ن لإلم��ام س��كتات فه��ل يكتف��ي املأم��وم بق��راءة اإلمام
للفاحتة؟
نعم يكتفي بقراءة إمامه ،حلديث ( :إمنا جعل اإلمام ليؤمت به ،فإذا
كبر فكبروا ،وإذا قرأ فأنصتوا )...رواه أحمد وصححه األلباني.

852. 852كيف ُ
يقرأ املصلي سورة الفاحتة؟
يقرؤه��ا معربة مرتب��ة متوالية كاملة ،وينبغ��ي أن يفصل بني آياتها،
م��رات ،ألن النبي [ كان ُي ّ ِ
ويق��ف عند ّ
قط ُع
كل آية ،فيقف
َ
س��بع َّ
��ه ،فيق��ف عند كل آي��ة .أخرجه اإلم��ام أحمد؛ وأب��و داود .وإن لم
قرا َء َت ُ
يقف فال حرج؛ ألن وقوفه عند كل ٍ
آية على سبيلِ االستحباب.
853. 853بع��د ق��ول اإلم��ام ( إياك نعبد وإياك نس��تعني) ما حك��م قول بعض
املصلني (استعنا بالله)؟
بدع��ة ،ق��ال اإلمام الن��ووي :38قد اعت��اد كثير من الع��وام أنهم إذا
سمعوا قراءة اإلمام إياك نعبد وإياك نستعني قالوا إياك نعبد وإياك
نستعني ،وهذا بدعة منهي عنها.

الض ّالِ َ
فيمن َ
{و َال َّ
أبدل َّ
ني} بالظاء؟
الضا َد في قولهَ :
854. 854ما القول َ
تصح ،وتعلي��ل ذلك لتقارب املخرجني ،وصعوبة التفريق
القراءة ُّ
 .38كتاب املجموع ( )83 /4
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وب َع َل ْي ِه ْم َو َ
َ
قال{:غ ْي ِر المْ َغْ ُض ِ
ال َّ
الض ّالِنيَ }
فمن
بينهما ،وعلى هذا َ
بالظاء فصالته صحيحة ،وال يكاد أحدٌ من العامة ُيف ّ ِرق بني َّ
الضاد
والظاء.
855. 855لو دخل املأموم مع اإلمام وهو راكع ،فهل تسقط عنه الفاحتة؟
نعم ،ويجزىء الركوع عنه.

= ما يتعلق بالتأمني.
856. 856ما حكم التأمني؟
هو من مستحبات الصالة.
857. 857ما معنى كلمة ( آمني)؟
معناها :اللهم استجب.
858. 858من قال (آ ّمني) بالتشديد..هل قوله صحيح؟
هذا قول خاطىء ،فمعناه  :قاصدين.
859. 859متى يقول اإلمام كلمة ( آمني)؟
{و َال َّ
الض ّالِنيَ} وكذلك املنفرد.
بالنسبة لإلمام؛ فإذا انتهى من قولهَ :
860. 860متى يقول املأموم  :آمني؟
ظاهر احلديث السابق أنه يقولها مبجرد قول اإلمام {غير املغضوب
عليه��م وال الضال�ين}  ،وهن��اك من ق��ال يقولها املأم��وم مع قول
اإلم��ام ( آمني) وورد قولها بعد قول االمام لها ،حلديث « :إذا قال
االم��ام آمني فقولوا :آمني» .واألمر فيه س��عة مثلما ذكر اإلمام ابن
39
حجر رحمه الله.
861. 861ما األجر الذي يناله القائل لهذه الكلمة؟
 .39فتح الباري ( )264/2
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األجر واضح في حديث« :إذا قال اإلمام :غير املغضوب عليهم وال
َّ
الضال�ين ،فقول��وا :آمني ،فإنه من وافق قوله ق��ول املالئكة ُغ ِفر له ما
تقدم من ذنبه» .متفق عليه.
862. 862ما املراد من مقولة :فإنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة..؟
امل��راد من��ه املوافقة ف��ي القول والزم��ان ،ودليله ما ورد ف��ي احلديث:
(إذا قال أحدكم في الصالة آمني ،واملالئكة في الس��ماء آمني ،فوافق
إحداهما األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه) .رواه مسلم ،واحلكمة في
حتري املوافقة ليكون املأموم على يقظة لإلتيان بالوظيفة في محلها.
863. 863هل ُيشرع رفع الصوت بالتأمني من اإلمام واملأموم؟
يجهر بآمني حتى يمَ َُّد بها صوته.أخرجه أبو
نع��م ،ألن النبي [ كان
ُ
الصحابة
داود والترم��ذي .وكذلك املأمومون يجهرون بها ،كما كان َّ
[ يجه��رون بذل��ك خل��ف النبي [؛ حت��ى َّ
يرجت املس��جد بهم.
أخرجه ابن ماجه

864. 864ما حكم التأمني بالنسبة للمرأة؟
عليه��ن باجلهر بالتأم�ين إن كن في مصلى منفصل للنس��اء ،أو مع
محارمهن.
865. 865ما حكم الفتح على اإلمام ؟
ُيش��رع للمقت��دي أن يتقصد الفت��ح على اإلم��ام إذا ارجت عليه في
القراءة ،إذا كان قريبا من االمام ويسمعه.

= القراءة بعد الفاحتة.
866. 866ما حكم قراءة سورة بعد الفاحتة؟
حكمها االستحباب.

867. 867ل��و اقتص��ر اإلم��ام أو املأم��وم عل��ى الفاحتة فق��ط ورك��ع ،فما حكم
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هذا؟
مكروه ،ألنه خالف الس ّنة املعهودة ،والصالة صحيحة.

868. 868هل هذه الكراهة تشمل الركعتني الثالثة والرابعة؟
ال تشملهما ،فيمكن االقتصار فيهما على الفاحتة فقط.
869. 869بعض األئمة سكوته طويل بعد قراءة الفاحتة ،ملاذا؟
حجتهم متكني املأموم من قراءة الفاحتة بعد قراءتهم.

870. 870هل هذا السكوت بعد الفاحتة له سنده الشرعي؟
ال سند له ،ولم يثبت أن النبي [ فعل هذا ،لو فعله لسأله الصحابة
عنه كما سأله أبو هريرة ] عن سكوته بعد تكبيرة اإلحرام.
871. 871هل السكوت بعد الفاحتة يسير؟
ٌ
سكتة يسيرة.
نعم بعده
872. 872ما فائدة السكوت بعد الفاحتة؟
فيه فوائد:
الق ِ
ِ
 - 1التمييز بني ِ
املفروضة والقراءة املستح َّبة.
راءة
النفس.
 - 2ليترا َّد إلى اإلمام
ُ
املأموم بالقراءة.
 - 3ألجل أن يشرع
ُ
 - 4رمبا ال يكون قد َّ
أعد سور ًة يقرأ بها بعدَ الفاحتة ،فيتأ َّمل ماذا يقرأ.
873. 873هل من املشروع إطالة القراءة بعد الفاحتة؟
نعم أحيانا.
874. 874ما الذي ُيشرع به في تطويل القراءة في الركعة األولى عن الثانية؟
يشرع أن يطيل في األولى ويقصر في الثانية.
875. 875هل اإلطالة في الصلوات بعد الفاحتة متفاوتة؟
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نعم تختلف القراءة باختالف الصلوات ،فالقراءة في صالة الفجر
أط��ول منه��ا في س��ائر الصل��وات اخلمس ،ث��م الظهر ،ث��م العصر
والعش��اء ،ثم املغ��رب غالبا ،والق��راءة في صالة اللي��ل أطول من
ذلك كله ،والسنة إطالة القراءة في الركعة األولى أكثر من الثانية،
وأن يجعل القراءة في األخريني أقصر من األوليني قدر النصف.
ُ
يعرف اللغ َة العربي َة ،وال يستطيع ال ُّن َ
طق بها فماذا
876. 876إذا كان املصلي ال
يصنع؟
{ال ُي َك ّ ِل ُف ال َّل ُه َن ْف ًسا إِ َّ
لدينا قاعدة شرعية ،قال الله فيهاَ :
ال ُو ْس َع َها}
است ََط ْع ُت ْم} (التغابن،)16 :
(البقرة )286 :وقال تعالىَ {:فا َت ُّقوا ال َّل َه َما ْ
وقال النبي [« :إذا أمر ُتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.
فليكبر بلغته وال حرج عليه؛ ألنه ال يستطيع غيرها.
877. 877م��ن كان مبقدوره ق��ول األدعية فهل هناك من دعاء يس��د عن قراءة
الفاحتة ملن عجز عن حفظها؟

ع��ن عب��د الله بن أب��ي أوفى ] ق��ال :جاء رجل إل��ى النبي [
فقال :إني ال أستطيع أن آخذ شيئ ًا من القرآن ،فعلمني ما يجزيني،
فقال :قل« :س��بحان الله واحلمد لله وال إله إال الله والله أكبر وال
حول وال قوة إال بالله» ،قال :هذا لله ،فما لي؟ قال :تقول « :اللهم
اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني» .رواه أبو داود

878. 878هل ُيشرع وصل أكثر من آية ببعضها؟

من هدي النبي [ الترس��ل والوقوف عل��ى رؤوس اآلي ،وعدم
وص��ل أكثر من آية مع األخرى ،وذكر ابن تيمية أن وقوف القارئ
على رؤوس اآليات س ّنة.
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879. 879ما حكم إطالة اإلمام في القراءة؟

ال جتوز إطالة اإلمام للقراءة بأكثر مما جاء في الس��نة ،ومن الداللة
عل��ى فقه اإلم��ام مراعاته ألحوال الن��اس ،فقال النب��ي [  « :إذا
ّأم أحدك��م الناس فليخفف فإن فيه��م الصغير والكبير والضعيف
واملريض ،فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء» .رواه مسلم

= تكبيرة االنتقال
880. 880ما املقصود بتكبيرة االنتقال؟

هو قول فاصل يكون بني الركنني ،وتكون بلفظ التكبير.

881. 881ما حكم تكبيرات االنتقال؟
ه��ي م��ن واجب��ات الص�لاة ،وحك��م بع��ض العلم��اء أنه��ا م��ن
املستحبات.
882. 882ملاذا اختار الله التكبير في النقل بد ًال من التسبيح أو احلمد؟
هذا أمر تعبدي.
883. 883كيف نحقق تكبيرة االنتقال؟
املشروع في تكبيرات االنتقال أن يؤتى بها أثناء االنتقال.
884. 884كيف كان الهدي النبوي في هذا اجلانب؟

عن أبي هريرة ] قال« :كان رس��ول الله [ إذا قام إلى الصالة
يكب��ر ح�ين يقوم ،ثم يكب��ر حني يركع ،ث��م يقول( :س��مع الله ملن
حمده) حني يرفع صلبه من الركوع ،ثم يقول – وهو قائم(:-ربنا
ول��ك احلم��د) ،ثم يكب��ر حني يهوي س��اجد ًا ،ثم يكب��ر حني يرفع
رأس��ه ،ثم يكبر حني يس��جد ،ثم يكبر حني يرفع رأس��ه ،ثم يفعل
ذل��ك في صالت��ه كلها حتى يقضيها .ويكبر ح�ين يقوم من الثنتني
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بعد اجللوس» .متفق عليه

885. 885مما سبق ،هل ميكن القول بأن التكبير لالنتقال يتحقق أثناء االنتقال؟
كبر وهو منحط» رواه ابن أبي
كبر ّ
نعم ،عن األسود قال« :كان عمر إذا ّ
ش��يبة ،وعن عمرو بن دينار عن ابن الزبير قال« :ما كان يكبر إال وهو
يهوي ،وفي نهضته للقيام» .رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة.
886. 886ما توضيح األمر بالنسبة لالنتقال في عموم الصالة؟
ق��ال اإلمام النووي« :هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه احلركات
وبس��طه عليها ،فيبدأ بالتكبير حني يشرع في االنتقال إلى الركوع،
وميده حتى يصل حد الراكعني ،ثم يشرع في تسبيح الركوع ،ويبدأ
بالتكبي��ر حني يش��رع ف��ي الهوي إلى الس��جود ،ومي��ده حتى يضع
جبهته على األرض ،ثم يش��رع في تسبيح السجود ،ويبدأ في قوله
(س��مع الله ملن حمده) حني يش��رع ف��ي الرفع م��ن الركوع ،وميده
حت��ى ينتصب قائم ًا ،ثم يش��رع في ذكر االعت��دال ،وهو (ربنا لك
احلم��د) إلى آخره ،ويش��رع في التكبي��ر للقيام من التش��هد األول
حني يش��رع ف��ي االنتقال ،وميده حت��ى ينتصب قائم�� ًا ،هذا مذهبنا
ومذهب العلماء كافة»  .شرح صحيح مسلم للنووي()99/4
887. 887هل يتحقق االنتقال بالتكبير أوال ثم االنتقال للركن التالي؟
ال ،ال يك��ون به��ذه الصف��ة ،وال أعل��م أح��د ًا م��ن أه��ل العلم قال
بالتكبير أو ً
ال ،ثم إذا فرغ من التكبير انتقل إلى الركن الثاني.
888. 888ما ضابط أداء اإلمام للتكبير ،حتى يتمكن املأموم متابعة اإلمام؟
على اإلمام أن يجعل انقطاع صوته بلفظ االنتقال مع انتهاء حركته
واستقراره في الركن التالي ،وعلى املأموم أن ال يبدأ باالنتقال إال
بعد انقطاع صوت اإلمام ووقوف حركته.
889. 889هل من املشروع مدّ التكبير حتى بلوغ الركن الثاني؟
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ال يش��رع هذا ،قال اإلمام الصنعاني « :وأما القول بأنه ميد التكبير
حت��ى يت��م احلركة كم��ا في الش��رح وغيره ،ف�لا وجه له ،ب��ل يأتي
40
باللفظ من غير زيادة على أدائه وال نقصان منه».
890. 890ما حكم جعل تكبيرة االنتقال بعد الوصول إلى الركن الثاني؟
قال الشيخ ابن عثيمني« :قوله (مكبر ًا) حال من فاعل (يركع) حال
مقارن��ة ،يعني ف��ي حال هويه إل��ى الركوع يكبر فال يب��دأ قبل ،وال
يؤخ��ر حتى يصل إلى الركوع ،أي يجب أن يكون التكبير فيما بني
االنتق��ال واالنتهاء ،حتى ق��ال الفقهاء رحمهم الله :لو بدأ بالتكبير
قب��ل أن يه��وي ،أو أمت��ه بع��د أن يصل إل��ى الركوع فإن��ه ال يجزئه؛
ألنهم يقول��ون :إن هذا تكبير في االنتق��ال؛ فحمله مابني الركنني،
ف��إن أدخله في الركن األول لم يصح ،وإن أدخله في الركن الثاني
لم يصح ،ألنه مكان ال يش��رع فيه هذا الذكر ،فالقيام ال يش��رع فيه
التكبير ،والركوع ال يش��رع فيه التكبي��ر ،إمنا التكبير بني القيام وبني
الركوع ،وال ش��ك أن ه��ذا القول له وجهة من النظ��ر ،ألن التكبير
عالم��ة عل��ى االنتقال ،فينبغ��ي أن يكون في ح��ال االنتقال ،ولكن
القول بأن��ه إن أكمله بعد وصول الركوع أو بدأ قبل اإلنحناء يبطل
الصالة ،فيه مشقة على الناس ؛ ألنك لو تأملت أحوال الناس اليوم
لوج��دت كثير ًا من الناس ال يعلمون به��ذا  ،منهم من يكبر قبل أن
41
يتحرك بالهوي  ،ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل».

891. 891بعض األئمة يقول :ينبغي تأخير التكبير في االنتقال حتى ال يسبقنا
املأموم ،فما بيان قوله؟
ه��ذا اجتهاد في غير محله ،قال الش��يخ ابن عثيم�ين« :الغريب أن
 -40سبل السالم للصنعاني ()367/1

 -41الشرح املمتع ()122-121/3
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بعض اجلهال اجتهد اجتهاد ًا خاطئ ًا ،وقال :الأكبر حتى أصل إلى
الرك��وع ،قال ألنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع؛ لس��ابقني
املأموم��ون ،فيهوون قبل أن أصل إلى الرك��وع  ،ورمبا وصلوا إلى
الرك��وع قب��ل أن أصل إليه ،وهذا م��ن غرائب االجتهاد أن تفس��د
عبادت��ك على ق��ول بعض العلم��اء؛ لتصحيح عب��ادة غيرك الذي
ليس مأمور ًا بأن يسابقك ،بل أمر مبتابعتك».
892. 892هل يختلف توقيت التكبير لالنتقال إلى الركعة الثالثة؟
قال ابن حجر« :فيه أنه يشرع في التكبير من حني ابتداء القيام إلى
الثالثة بعد التش��هد األول ،خالف ًا ملن قال إنه ال يكبر حتى يس��توي
قائم ًا» .42

= ما يتعلق بالركوع.

893. 893هل يصل اإلمام القراءة بتكبيرة االنتقال للركوع؟
ال ،فعليه السكوت حتى يرجع النفس له قبل الركوع.

894. 894ما الدعاء الوارد في الركوع؟
له أن يقول ( :سبحان ربي العظيم) .رواه أحمد

895. 895ما حكم هذا الدعاء؟
حكمه الوجوب ملرة واحدة ،ومستحب في الزيادة.

896. 896ما دليل مشروعية تعظيم الرب في الركوع؟
دليله قول النبي [« :فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل ،وأما
السجود فاجتهدوا في الدعاءِ ،
فقمن أن ُيستجاب لكم» .رواه مسلم
897. 897هل ُيشرع قول أي أدعية أخرى في الركوع؟
نعم ،فمن األدعية الوارد قولها في الركوع ،ما يأتي:

42
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ثالثا .أخرجه أبو داود

• (سبحان ربي العظيم وبحمده).
«سبوح قدوس رب املالئكة والروح» .أخرجه مسلم
• ُ
أس��لمت ،خش��ع لك
آمنت ،ولك
• «الله��م ل��ك
ُ
ركع��ت ،وبك ُ
ُ
سمعي وبصري ،ومخي وعظمي وعصبي» .أخرجه مسلم
• «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم اغفرلي» .أخرجه البخاري
898. 898من دخل إلى املس��جد ،وشعر أن اإلمام سيقوم من الركوع ..هل له
أن يتنحنح لكي يتأخر اإلمام؟
م��ن األدب ف��ي حال القدوم إلى الص�لاة أن املصلي يدخل وعليه
الس��كينة ،فم��ا أدرك فليصل ،وم��ا فاته فليتم ،وه��ذه النحنحة من
األعمال التي ال تليق ،وفيها تشويش على املصلني واإلمام.

= االعتدال من الركوع:
899. 899ما حكم قول ( سمع الله ملن حمده)؟
حكمه الوجوب.
900. 900متى يقول املصلي الدعاء السابق؟
عن األس��ود قال« :كان عمر إذا رفع رأس��ه من الركوع قال :سمع
كبر كبر وهو منحط» رواه
الل��ه ملن حمده ،قبل أن يقيم ظهره ،وإذا ّ
ابن أبي شيبة

901. 901هل ُيشرع للمأموم قول هذا الدعاء مع االعتدال من الركوع؟
ال يشرع له ،بل يقول( :ربنا ولك احلمد).
902. 902ما األذكار الوارد قولها بعد الرفع من الركوع؟
من األذكار الوارد قولها في هذا املوضع:
• ( ربنا ولك احلمد) .متفق عليه
• ( اللهم ربنا ولك احلمد) .أخرجه البخاري
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 903. 903ما حكم الزيادة على هذه األدعية؟
الزيادة ال جتوز إال بالوارد.
904. 904ما الزيادات الواردة بعد الرفع من الركوع؟
من أمثلة الوارد قوله بعد دعاء الرفع السابق ما يأتي:
		 (...م��لء الس��موات ،وم��لء األرض ،وملء ما ش��ئت من
•
شيء بعد) .رواه مسلم
��ل َء َ
��م َر َّبنَ��ا َل َ
��ك الحْ َ ْمدُ ِ ،م ْل َء الس��موات َو ِم ْ
األ ْرض،
•
		 (ال َّل ُه َّ
ش��ى ٍء َب ْعدُ  ،أهل الثناء واملجد ،ال مانع لمِ ا
وملء ما ش�� ْئ َت من ْ
أعطي��ت ،وال ُم ْع ِط َى لمِ ا َمن َْع َتَ ،و َ
ال َي ْن َف ُع َذا الجْ َ ّ ِد ِم ْن َك الجْ َ ُّد).
		
•

رواه مسلم

(ربنا ولك احلمد ،حمدا طيبا مباركا فيه) .أخرجه البخاري

905. 905ما األجر الوارد للدعاء بعد االعتدال من الركوع؟
م��ن ذلك ما قاله النبي [« :إذا قال اإلمام :س��مع الله ملن حمده،
فقول��وا :اللهم ربن��ا ولك احلمد ،فإنه من واف��ق قوله قول املالئكة
ُغفر له ما تقدم من ذنبه» .متفق عليه
906. 906بعد االعتدال من الركوع؛ هل ُتش��رع زيادة جملة (والش��كر لله ،أو
ولك الشكر؟
ال تشرع ،واملواظبة عليها يدخلها في البدعة.

= ما يتعلق بالسجود:

907. 907ما األذكار الواردة في السجود؟
من األذكار التي ُتقال في السجود اآلتي:
• (سبحان ربي األعلى) .ثالث مرات .رواه أحمد
• (سبحان ربي األعلى وبحمده) .ثالث مرات ،أخرجه أبو داود
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(سبوح قدوس رب املالئكة والروح) .أخرجه مسلم

•
• ( س��بحانك الله��م ربنا وبحم��دك ،اللهم اغفر ل��ي) .متفق عليه
أسلمت ،سجد وج ِهي
آمنت ،ولك
•
ُ
(اللهم لك سجدت ،وبك ُ
َّ
سن
وصوره
ل ّلذى خلقه،
َّ
أح ُ
وش��ق س��معه وبصر ُه ،تبارك ال َّل ُه ْ
َّ
اخلالقني) .أخرجه مسلم
وأو ُله وآخر ُهَ ،و َع َ
النِ َيت َُه
��م ْاغ ِف ْر لِى َذ ْنبِى ُك َّل ُهِ ،د َّق ُه َو ِج َّل ُهَّ ،
• (ال َّل ُه َّ
َو ِس َّر ُه) .أخرجه مسلم

908. 908ما حكم التسبيح في السجود؟
حكمه الوجوب.

909. 909ما حكم قراءة القرآن في السجود؟
ال يجوز ،لنهي النبي [ عن ذلك.
910. 910ملاذا ُيشرع اإلكثار من الدعاء في السجود؟
لق��ول النب��ي [ « :أق��رب ما يك��ون العبد م��ن ربه وهو س��اجد،
فأكثروا من الدعاء» .أخرجه مسلم
911. 911هل ُيشرع للمأموم اإلطالة في السجود للزيادة في الدعاء؟
ال يشرع هذا ،بل عليه متى ما كبر اإلمام أن يتابعه في النهوض.
912. 912ما احلكم لو كان منفردا؟
له أن يطيل على قدر الوسع واالجتهاد في الدعاء.

= بني السجدتني:

913. 913ما الدعاء الوارد بني السجدتني؟
ميكن قول أحد األدعية اآلتية:
• ( اللهم اغفر لي وارحمني ،واجبرني (وفي رواية :عافني) ،واهدني،
وارزقني)  .رواه أبو داود والترمذي.
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• (رب اغفر لي ،رب اغفر لي) .رواه ابن ماجه وأحمد

= النهوض للركعة الثانية:
914. 914هل هناك دعاء لالستفتاح بعد التكبير للركعة الثانية؟
ال ،إمنا الدعاء يكون بعد تكبيرة اإلحرام فقط.
915. 915الق��راءة ف��ي الركع��ة الثاني��ة ،ه��ل تختل��ف ف��ي طولها ع��ن الركعة
األولى؟
نع��م ،ع��ن أبي قت��ادة...« :ويطيل ف��ي األولى ويقصر ف��ي الثانية».
متفق عليه

= التشهد:
916. 916ما صيغ التشهد الواردة عن النبي [؟
من صيغ التشهد الواردة:
 /1عن ابن مس��عود ] قال( :علمني رس��ول الله [ التش��هد -
وكف��ي بني كفي��ه  -كما يعلمني الس��ورة من الق��رآن( :التحيات
لله ،والصلوات والطيبات ،السالم عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته ،السالم علينا وعلى عباد الله الصاحلني ،أشهد أن ال إله
إال الله ،وأش��هد أن محمدا عبده ورسوله)  .وهو بني ظهرانينا،
فلما ُقبض قلنا  :السالم  -يعني  -على النبي [ ).رواه البخاري
( /2التحي��ات الطيب��ات ،الصل��وات لل��ه ،الس�لام عليك أيه��ا النبي
ورحمة الل��ه وبركاته ،الس�لام علينا ،وعلى عب��اد الله الصاحلني،
أش��هد أن ال إل��ه إال الل��ه وحده ال ش��ريك له ،وأش��هد أن محمدا
عبده ورسوله) .أخرجه مسلم
( /3التحي��ات لل��ه ،الزاكيات لله ،الطيبات لله ،الس�لام عليك أيها
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النب��ي ورحم��ة الل��ه وبركات��ه ،الس�لام علين��ا ،وعلى عب��اد الله
الصاحلني ،أش��هد أن ال إله إال الله وحده ال ش��ريك له ،وأش��هد
أن محمدا عبده ورسوله) .رواه مالك والبيهقي
( /4التحيات الطيبات ،الصلوات الزاكيات لله ،السالم على النبي
ورحم��ة ال َّل ِه وبركاته ،الس�لام علينا وعلى عب��اد ال َّله الصاحلني،
أشهد أن ال إله إال ال َّله ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) .أخرجه
ابن أبي شيبة والبيهقي

ُ
ورحمة
السالم عليك أيها النبي
ات لله،
الص َل َو ُ
ات الط ّيِ َب ُ
( /5ال َّت ِح َّي ُ
ات َّ
ُ
الس�لام علينا وعلى ِعباد الله الصالحِ ني ،أشهدُ أن
ال َّل ِه وبركا ُت ُه،
ُ
ال إله َّ
إال ال َّل ُهَ ،و َأ ْش َ��هدُ َّ
أن ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس��و ُل ُه) .أخرجه مس��لم
( /6التحي��ات املب��اركات ،الصل��وات الطيبات لله ،الس�لام عليك
أيه��ا النب��ي ورحمة الله وبركاته ،الس�لام علينا وعل��ى عباد الله
الصاحل�ين ،أش��هد أن ال إله إال الله ،وأش��هد أن محمدا رس��ول
الله) .وفي رواية ( :عبده ورسوله ) .أخرجه مسلم

 917. 917ما الصيغ الواردة في الصالة اإلبراهيمية؟
مما ورد من الصيغ في الصالة اإلبراهيمية اآلتي:
( /1الله��م صل على محمد ،وعلى آل بيته ،وعلى أزواجه وذريته،
كم��ا صليت عل��ى آل إبراهيم ،إن��ك حميد مجي��د ،وبارك على
محم��د ،وعلى آل بيته وعلى أزواج��ه وذريته ،كما باركت على
آل إبراهيم ،إنك حميد مجيد) .أخرجه أحمد
( /2الله��م ص��ل على محم��د وعل��ى آل محمد ،كم��ا صليت على
إبراهي��م وعلى آل إبراهيم ،إنك حمي��د مجيد ،اللهم بارك على
محم��د ،وعلى آل محمد ،كما باركت عل��ى إبراهيم ،وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد) .متفق عليه
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( /3الله��م ص��ل على محم��د وعل��ى آل محمد ،كم��ا صليت على
إبراهي��م ،وآل إبراهي��م ،إنك حميد مجيد ،وب��ارك على محمد،
وعل��ى آل محم��د ،كما باركت على إبراهي��م ،وآل إبراهيم إنك
حميد مجيد) أخرجه أحمد والنسائي.
( /4الله��م صل على محم��د ،النبي األمي ،وعل��ى آل محمد ،كما
صلي��ت عل��ى آل إبراهي��م ،وب��ارك عل��ى محمد ،النب��ي األمي،
وعل��ى آل محمد ،كما باركت على آل إبراهيم ،في العاملني إنك
حميد مجيد ).أخرجه مسلم
( /5الله��م ص��ل على محمد ،عبدك ورس��ولك ،كم��ا صليت على
آل إبراهي��م ،وب��ارك على محم��د ،عبدك ورس��ولك ،وعلى آل
محم��د ،كم��ا باركت عل��ى إبراهيم وعل��ى آل إبراهي��م ) .أخرجه
البخاري والنسائي

( /6الله��م ص��ل على محمد ،وعل��ى أزواجه وذريت��ه ،كما صليت
عل��ى آل إبراهي��م ،وبارك عل��ى محمد ،وعلى أزواج��ه وذريته،
كما باركت  -على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) .متفق عليه
( /7الله��م صل على محمد ،وعلى آل محمد ،وبارك على محمد،
وعل��ى آل محم��د ،كم��ا صلي��ت وباركت عل��ى إبراهي��م ،وآل
إبراهيم إنك حميد مجيد ) .أخرجه النسائي
 918. 918ما حكم الصالة على النبي [ في التشهد األخير؟
يعدّ من واجبات الصالة.
919. 919هل ُيشرع قول أكثر من صيغة في التحيات في جلسة واحدة؟
ال يشرع هذا للمصلي ،وعليه قول واحدة منها.
920. 920هل ثبت عن النبي [ الدعاء قبل التسليم؟
نعم ،ثبت عنه [ قول دعاء من األدعية اآلتية:
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( /1الله��م إني أعوذ بك من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن
فتن��ة احملي��ا واملمات ،ومن ش��ر فتنة املس��يح الدج��ال .ثم يدعو
لنفسه مبا بدا له) .رواه مسلم
( /2الله��م إن��ي أعوذ بك من ش��ر ما عملت ،ومن ش��ر ما لم أعمل
بعد) .رواه مسلم والنسائي
/3

(اللهم حاسبني حساب ًا يسير ًا) .أخرجه أحمد واحلاكم

( /4الله��م بعلمك الغيب ،وقدرتك عل��ى اخللق ،أحيني ما علمت
احلياة خيرا لي ،وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ،اللهم وأسألك
خشيتك في الغيب والش��هادة ،وأسألك كلمة احلق (وفي رواية
 :احلك��م) ،والعدل في الغضب والرضى ،وأس��ألك القصد في
الفقر والغنى ،وأس��ألك نعيما ال يبيد ،وأسألك قرة عني ال تنفد
وال تنقطع ،وأس��ألك الرضى بعد القضاء ،وأس��ألك برد العيش
بعد املوت ،وأسألك لذة النظر إلى وجهك ،وأسألك الشوق إلى
لقائ��ك ،في غير ض��راء مضرة ،وال فتنة مضل��ة ،اللهم زينا بزينة
اإلميان ،واجعلنا هداة مهتدين ) .أخرجه النسائي واحلاكم
( /5الله��م إن��ي ظلمت نفس��ي ظلما كثي��را ،وال يغف��ر الذنوب إال
أن��ت ،فاغفر لي مغف��رة من عندك ،وارحمني إن��ك أنت الغفور
الرحيم) .متفق عليه
( /6اللهم إني أس��ألك من اخلير كل��ه ،عاجله وآجله ،ما علمت منه
وما لم أعلم ،وأعوذ بك من الش��ر كله عاجله وآجله ،ما علمت
من��ه وما ل��م أعلم ،وأس��ألك (وفي رواي��ة :اللهم إني أس��ألك)
اجلن��ة ،وما قرب إليها من قول أو عمل ،وأعوذ بك من النار وما
قرب إليها من قول أو عمل ،وأس��ألك (وف��ي رواية  :اللهم إني
أس��ألك) من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد [ ،وأعوذ
بك من ش��ر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد [ ،وأسألك
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م��ا قضيت ل��ي من أمر أن جتع��ل عاقبته لي رش��دا) .أخرج��ه أحمد
والطيالسي والبخاري في األدب املفرد.

( /7اللهم إني أس��ألك يا الله بأنك الواحد األحد الصمد ،الذي لم
يل��د ولم يولد ،ولم يكن له كفوا أح��د ،أن تغفر لي ذنوبي ،إنك
أنت الغفور الرحيم) .أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد
( /8اللهم إني أس��ألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت وحدك ال ش��ريك
لك ،املنان ،يا بديع الس��ماوات واألرض ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا
حي يا قيوم إني أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار) .أخرجه أبو داود
( /9الله��م اغفر لي ما قدم��ت وما أخرت ،وما أس��ررت وما أعلنت،
وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ،أنت املقدم وأنت املؤخر ،ال إله
إال أنت) .أخرجه مسلم وأبو عوانة

= ما يتعلق بالتسليم.
921. 921بعض األئمة يلتزم بصيغة واحدة للتسليم ،فهل هذا صحيح؟
هذا خالف األولى ،وينبغي التنويع ،فالتس��ليم له أكثر من صيغة،
والتنويع فيه تعليم للناس بالهدي النبوي.
 922. 922ما صيغ السالم املتنوعة؟

من صيغ السالم:
		 كان [ يس��لم عن ميين��ه ،فيقول ( :الس�لام عليكم ورحمة
•
الل��ه وبركاته ) وعن ش��ماله قائال( :الس�لام عليكم ورحمة
الله) .رواه أبو داود وغيره
		
•

كان[ يس��لم عن ميينه قائال( :السالم عليكم ورحمة الله)،
وع��ن يس��اره قائال( :الس�لام عليك��م ورحمة الل��ه) .أخرجه
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•
		
•

مسلم.

كان [ إذا ق��ال ع��ن ميينه ( :الس�لام عليك��م ورحمة الله)
اقتصر أحيانا على قوله عن يساره ( :السالم عليكم).
وأحيانا :كان يس��لم تسليمة واحدة( :السالم عليكم) تلقاء
وجهه مييل إلى الشق األمين شيئا أو قليال.
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املبحث احلادي والعشرون

الصلوات املفروضة
923. 923هل ورد الدليل الشرعي على مواقيت الصلوات املفروضة؟
نعم ،ق��ال تعالىَ :
ال َة لِدُ ُل ِ
الص َ
س إِ َلى َغ َس ِ
��م ِ
��ق ال َّل ْيلِ
وك َّ
{أ ِق ِم َّ
الش ْ
آن ا ْل َف ْج ِر إِ َّن ُق ْر َ
َو ُق ْر َ
آن ا ْل َف ْج ِر كان مشهودا}( .اإلسراء)78 :

924. 924ما معنى (دلوك الشمس) وأيضا ( غسق الليل)؟
(دلوك الش��مس) أي ميلها إلى جهة الغرب بع��د الزوال ،فيدخل
فيه صالة الظهر والعصر.
( غسق الليل) أي ظلمته ،فيدخل فيه صالة املغرب والعشاء.
925. 925كيف نفهم أوقات الصالة من اآلية السابقة؟
ح�ين قال تعال��ى{ :لدُ ُلوك َّ
الش��مس} أت��ى بالالم مبعن��ى «من»،
والغاي��ة يكون لها ابتداء كأ َنّه قال« :من دلوك َّ
��مس إلى غس��ق
الش ْ
ال َّل ْي��ل» ،ويكون غس��ق اللي��ل عند منتصفه ،إذا :م��ن نصف النهار
ال��ذي ه��و زواله��ا إلى نص��ف الليل جعل��ه الله وقت��ا واحدا؛ ألن
أوق��ات الفرائض فيه متواصلة ،الظهر ،يلي��ه العصر ،يليه املغرب،
يليه ِ
فقال{:و ُق ْر َ
آن
العش��اء ،إذ م��ا بعد الغاية خارج ،ولهذا فص��ل
َ
الَّ ،
ففصل وجعل الفجر مستق ً
الصلوات
فدل هذا على أن َّ
ا ْل َف ْج ِر} ّ
أربع منها متتالية ،وواحدة منفصلة.
اخلمس ٌ
926. 926ما الوارد في الس ّنة من بيان ألوقات الصلوات املفروضة؟
ع��ن عبدالل��ه بن عم��رو ] أن النبي [ قال « :وق��ت الظهر إذا
زال��ت الش��مس ،وكان ظل الرج��ل كطوله ما لم يحض��ر العصر،
ووق��ت العصر ما لم تصفر الش��مس ،ووقت ص�لاة املغرب ما لم
يغب الشفق ،ووقت العشاء إلى نصف الليل األوسط»
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وفي رواية « :ووقت العشاء إلى نصف الليل» .أخرجه مسلم

927. 927ما احلكمة في حتديد هذه األوقات بهذه األزمان؟
أ َّم��ا الفجر :فإن ظهور الفجر بعد َّ
الظالم َّ
عز
الدامس من آيات الله ّ
وجل التي يس��تحق عليها ال َّتعظيم والش��كر ،ف��إن هذا ال ُّنور
الس��اطع بعد الظالم َّ
الدامس ال أحد يس��تطيع أن يأتي به إال
َّ
الله.
وأما الظهر :فألن انتقال َّ
الش��مس من الناحية الش��رقية إلى الغربية
أيضا من اآليات العظيمة ،فإنه ال يستطيع أحدٌ أن ينقلها من
عز وجل.
هذه اجلهة إلى هذه اجلهة إال ال َّله ّ
وأما العصر :فال يظهر لنا فيها حكمة ظاهرة ،ولك َّنه ال شك أن لها
حكمة بالغة.
وأما املغرب :فاحلكمة فيها كاحلكمة في صالة الفجر ،وهو أن الليل
يستحق عليها ُّ
الشكر وال َّتعظيم.
من آيات الله العظيمة التي
ُّ
الش��فق وزوال آثار َّ
أما في العش��اء :فألن مغيب َّ
الشمس ،هو أيضا
عز وجل
م��ن اآلي��ات العظيمة الدال��ة على كمال قدرة الل��ه ّ
وحكمته.
928. 928ما املقدار الذي يدرك املصلي الصالة في وقتها؟
يدركه��ا بإدراك ركع��ة منها ،لقول النبي [« :م��ن أدرك ركع ًة
الصالة فقد أدرك الصال َة» .متفق عليه ،مفهومه :أن من أدرك
من َّ
دون ركعة فإنه لم ُي ْ
درك.
929. 929ماذا يستفاد من هذا الشرط في مقدار إدراك الصالة؟
يس��تفاد منه أنه لو حاضت املرأة بعد دخول الوقت َّ
بأقل من مقدار
ركع��ة لم يلزمها القضاء؛ ألنها لم ت��درك ركعة ،وإن حاضت بعد
دخول��ه بركع��ة لزمها القضاء ،ويس��تفاد أيضا أن ص�لاة اجلمعة ال
ُتدرك إال بركعة باالتفاق.
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930. 930لو كان والة األمر ّ
يأخرون الصالة عن وقتها ،ما العمل؟
نفعل مبا أوصى به سلفنا ،فعن شداد بن أوس ] قال« :سيكون
م��ن بع��دي مييتون الص�لاة عن مواقيته��ا ،فصلوا الص�لاة لوقتها،
واجعل��وا صالتك��م معهم س��بحة (أي نافلة)» .فلم��ا كان احلجاج
أخ��ر الصالة عن مواقيتها ،فكنت أصلي الص�لاة لوقتها ،وأجعل
صالتي معه سبحة .أخرجه املروزي في تعظيم قدر الصالة
931. 931من ص ّلى في بيته بس��بب تأخير ال��والة للصالة عن وقتها ،هل ميتنع
الحقا عن الصالة مع من يؤخرها؟
مر بي عب��د الله بن الصامت
ال يفع��ل ه��ذا ،فعن أب��ي العالية قالّ :
] ،فألقي��ت له كرس��يا ،فجل��س ،فقلت له :إن اب��ن أبي زياد قد
أخر الصالة ،فما تأمر؟ فضرب فخذي ضرب ًة -أحس��به قال :حتى
أثر فيها -ثم قال ] :س��ألت أبا ذر كما سألتني ،فضرب فخذي
كم��ا ضربت فخذك ،فقال ]ّ :
صل الصالة لوقتها ،فإن أدركت
معه��م فص��ل ،وال تقل :قد صليت ،فال أصل��ي» .أخرجه البخاري في
األدب املفرد

932. 932ماذا نستفيد من االثار السابقة؟
نس��تفيد منها حرص السلف رحمهم الله على اجتماع الكلمة بني
املس��لمني مع والة األمر ،ولو كان فيهم أي ن��وع من الظلم ،بعيدا
عن تهييج العامة عليهم.

933. 933ما معنى قوله تعالىَّ :
اهونَ }؟
ين ُه ْم َع ْن َصلاَ تِ ِه ْم َس ُ
{ال ِذ َ
ورد عن مصعب بن س��عد ق��ال :قلت ألبي :يا أبت��اه ،أرأيت قوله
��اه َ
ون} أ ّينا ال يس��هو؟ أينا ال
ين ُه ْم َع ْن َصلاَ تِ ِه ْم َس ُ
تعالى { :ا َّل ِذ َ
ُيحدث نفس��ه؟ فق��ال ] « :ليس ذلك ،إمنا ه��و إضاعة الوقت،
يلهو حتى يضيع الوقت» .أخرجه أبو يعلى في مسنده
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أوال :صالة الظهر
934. 934كم عدد ركعات الظهر؟
ركعاتها أربع ركعات ،بتشهدين.
935. 935متى يبتدئ وقت هذه الصالة؟
وقتها إذا زالت الشمس.

936. 936ما دليل القول السابق؟
الص َل��و َة لِدُ ُل ِ
وك
دليل��ه م��ا ورد عن اب��ن عباس ] ق��الِ { :أق ِ
��م َّ
الش ْم ِ
َّ
س} قال ] :دلوكها :زوالها .أخرجه الطبري في تفسيره

937. 937ماذا يقصد بكلمة ( زالت)؟
يقصد بها امليل واالنحراف.

938. 938ما دليل هذا عن الصحابة؟
ع��ن أب��ي العنب��س قال :س��ألت أبي قل��ت صليت م��ع علي ]،
فأخبرن��ي كي��ف كان يصل��ي الظه��ر؟ فق��ال :إذا زالت الش��مس.
املصنف البن أبي شيبة

939. 939ما بيان الصحابة ملعنى الزوال؟
ورد ع��ن اب��ن عم��ر ] قال :دلوك الش��مس زياغه��ا بعد نصف
النهار ،وذلك وقت الظهر.

940. 940كيف نعرف الزوال؟
للشاخص ٌّ
الشمس إذا طلعت صار َّ
َّ
ظل نحو املغرب َّ -
والشاخص الشيء
املرتف��ع  -ث��م ال ي��زال هذا ِ
الظ ُّل ينق��ص بقدر ارتفاع الش��مس في األفق
حت��ى يتوقف ع��ن النقص ،فإذا توق��ف عن النقص ،ث��م زاد بعد توقف
النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال ،وبه يدخل وقت ُّ
الظهر.
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 941. 941كيف نعرف الزوال بالساعة؟
بالس��اعة أن يقسم ما بني طلوع الشمس إلى غروبها
عالمة الزوال َّ
قدرنا أن الش��مس تطلع في
إل��ى نصفني ،وهذا ه��و الزوال ،ف��إذا َّ
الس��اعة السادسة ،وتغيب في الساعة السادسة ،فالزوال يكون في
الثانية عشرة.
942. 942متى ينتهي وقت الظهر؟
الشاخص ،فقد خرج وقت ُّ
امتد الظل بقدر طول َّ
الظهر ،ودخل
إذا َّ
العصر.
943. 943هل ُيفهم مما سبق أن وقت الظهر ممتد إلى وقت العص؟
نعم ،وال فاصل بينهما.
944. 944أيهما أفضل التعجيل أو التأخير في أداء صالة الظهر؟
التعجيل أفضل:
اس�� َتبِ ُقوا
أوال :مل��ن يصل��ي جماعة في املس��جد ،لقول��ه تعالىَ { :ف ْ
الخْ َ ْي َر ِ
ات} [البقرة ،]148 :أي :س��ارعوا ،وال َّ
الصالة
شك أن َّ
من اخليرات ،فاالستباق إليها معناه املبادرة إليها.
النب��ي [ َح َّ
بالصالة؛ فس��أله ابن مس��عود
ثاني�� ًا:
��ث على ال َب��دَ اءة َّ
َّ
«الصال ُة
أي العم��ل
]ُّ :
أح��ب إل��ى الله؟ قال النب��ي [َّ :
ُّ
على وقتها» .متفق عليه .أي :من حني دخول وقتها.
ثالث ًا :أن هذا أسرع في إبراء ّ ِ
الذمة؛ ألن اإلنسان ال يدري ما يعرض له.
945. 945هل يكون التعجل هو األفضل في جميع أوقات السنة؟
ال ،ألن��ه يختلف مع ش��دة احلر ،ففي��ه األفضل تأخيرها حتى ينكس��ر
احلر فأبردوا بالصالةَّ ،
شدة
فإن َّ
احلر؛ لقول رسول الله [« :إذا َّ
اشتد ُّ
النبي [ كان في س��فر فأراد
احل��ر م��ن َف ْي ِ
��ح جهنم» متف��ق علي��ه ،وألن َّ
املؤذن أن يؤذن ،فقال« :أبرد» ،ثم أراد أن ّ ِ
ُ
يؤذ َن فقال« :أبرد» ،ثم أراد
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يؤذ َن فقال« :أبرد» ،ثم أ َّذن ملَّا ساوى ِ
أن ّ ِ
الظ ُّل ال ُّت ُل َ
ول .متفق عليه.
946. 946كيف ميكن تقدير هذا بالوقت؟
إذا َق َّدرن��ا أن َّ
الصي��ف تزول عند الس��اعة الثانية
الش��مس ف��ي أيام َّ
عش��رة ،وأن العصر يحني الس��اعة الثالثة والنصف تقريب ًا ،فيكون
اإلبراد إلى الساعة الثالثة تقريب ًا.
يسن اإلبراد بالظهر ملن يصلي وحده ،أو للنساء؟
947. 947هل ّ
اإلب��راد بالظهر عام للجميع ،ألن النبي [ يقول( :إذا اش��تد احلر
فأبردوا بالصالة ) متفق عليه .واخلطاب للجميع ولم يعلل [ ذلك
مبشقة الذهاب إلى الصالة بل قال« :فإن شدة احلر من فيح جهنم».
وه��ذا يحصل ملن يصلي جماع��ة ،وملن يصلي وحده ،ويدخل في
فيسن لهن اإلبراد بالظهر في شدة احلر.
ذلك النساء ّ
948. 948البعيد عن املسجد ،هل يشرع له التبكير في أداء الظهر؟
األم��ر بالنس��بة لهم فيه س��عة ،وهو ممت��د إلى قب��ل أذان العصر ،مبا
يتسع ألداء صالة الظهر.
949. 949من كان مع مجموعة في موضع ما ،وليس قربهم مسجد ،فهل لهم
تأخير الظهر؟
لهم ذلك.
950. 950هل من الس ّنة عدم اجلهر في صالة الظهر؟
نعم ،فلم يثبت أن النبي [ جهر بالقراءة في صالة الظهر.
951. 951ماذا ورد عن النبي [ من قراءة في صالة الظهر؟
كان [ يق��رأ ف��ي الركعت�ين ق��در ثالثني آي��ة ،وأحيان��ا كان يقرأ بـ
(الطارق) ويقرأ ( البروج) أو بسورة ( الليل) ونحوهم من السور.
أخرجه أبو داود.
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952. 952كي��ف ع��رف الصحاب��ة رضي الل��ه عنهم ط��ول ما ق��رأ النبي [ من
القرآن في الصالة السرية؟
يس��ر النبي [
ألنه��م كانوا يس��معون بعضا من الس��ور التي كان ّ
بقراءتها.
953. 953ما حكم اإلسرار بالقراءة أو اجلهر بالقراءة؟
اإلسرار في الصالة السرية ،واجلهر في اجلهرية مستحب.
954. 954هل تكون الركعتان في طول قراءة متساوية؟
يطول في الثانية .متفق
يطول في األولى ماال ّ
ورد أن النب��ي [ أنه ّ
عليه
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ثاني ًا :صالة العصر
955. 955كم عدد ركعات صالة العصر؟
أربع ركعات بتشهدين.
956. 956ما فضل هذه الصالة؟
عن جرير بن عبد الله ] قال :كنا جلوس�� ًا عند رس��ول الله [
فنظ��ر إلى القمر ليلة البدر ،فقال« :إنكم س��ترون ربكم كما ترون
تضامون 43في رؤيت��ه ،فإن اس��تطعتم أن ال تغلبوا
ه��ذا القم��ر ،ال
ُ
على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» يعني الفجر
��م ِ
وع َّ
س
{و َس�� ّبِ ْح بِ َح ْم ِد َر ّبِ َك َق ْب َل ُط ُل ِ
والعصر ،ثم قرأ جريرَ :
الش ْ
َو َق ْب َل ا ْل ُغ ُر ِ
وب} .متفق عليه
وقال رس��ول الله [( :من صلى البردي��ن دخل اجلنة) متفق عليه،
وهما :الصبح والعصر.
957. 957ما خطر التهاون بهذه الصالة؟
ع��ن عب��د الله بن عمر ]أن رس��ول الله [ ق��ال« :الذي تفوته
صالة العصر فكأمنا ُوتِ َر أه ُل ُه وماله» .متفق عليه

958. 958ملاذا ورد هذا التميز بالوعد أو الوعيد لهذه الصالة؟
ألنه يسبقها فترة القيلولة ،التي فيها النوم والثقل عن القيام.

959. 959كيف نعرف ابتداء وقت العصر وانتهاءه؟
إذا ص��ار ِ
الش��اخص فهذا نهاي��ة وقت ُّ
الظ ُّ
��ل طول َّ
الظه��ر وابتداء
تضام��ون :أي الينضم بعضكم
 .43أي اليلحقك��م ضي��م أي مش��قة ،وفي رواية بتش��ديد امليم،
ُّ
تضارن» أي التضارن غيركم في حالة
إل��ى بعض بل كل يراه من غير مزاحم��ة ،وجاء «هل
ُّ
الرؤية ،وكل هذا صحيح.
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مرتني؛ فهو نهاية
دخ��ول وقت العصر؛ وإذا كان طول الش��اخص َّ
وقت العصر.
960. 960هل أوقات العصر متساوية في األداء؟

ال ،فحني يصير ظل الش��يء كطوله إلى اصفرار الش��مس فهذا هو
الوقت االختياري ،وأما من اصفرار الشمس إلى غروبها فهذا هو
الوقت االضطراري.

961. 961هل ُيفهم أن صالة العصر لها وقتان؟

ووقت ضرورة ،لذا يحرم تأخيرها
وقت اختيار (استحباب)،
ُ
نعمُ ،
عن وقت االختيار إال لعذر .

962. 962ما املشروع في صالة العصر؛ تأخيرها أو تعجيلها؟

املس��تحب تعجيله��ا ،دليله م��ا ثبت عن النبي [ م��ن حديث أبي
برزة األس��لمي ] أنه كان [ ُيصلي العصر والشمس مرتفعة؛
حية.
حت��ى إنهم يذهبون إلى ِرحالِهم في أقصى املدينة والش��مس ّ
متفق عليه.

963. 963ما األعذار املشروع ألجلها تأخير الصالة؟

ضمدُ ه ،وهو يس��تطيع
مثال األعذار :أن يش��تغل بجرح؛ يعاجله ويِ ّ
أن ّ ِ
وص َّلى ُقبيل
��ي قبل االصفرار ،لكن فيه مش�� َّقة ،فإذا َّ
أخ��ر َ
يصل َ
الغروب فقد َص َّلى في الوقت وال يأثمَّ ،
ألن هذا وقت ضرورة.

964. 964ما خطر تأخير الصالة عن وقت اجلواز؟

ق��ال النبي [ ( :تلك صالة املنافق يجلس يرقب الش��مس ،حتى
إذا كانت بني قرني ش��يطان؛ قام فنقرها أربع ًا ال يذكر الله فيها إال
قليال) .أخرجه مسلم
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965. 965هل من ص ّلى العصر بعد وقت اجلواز صالته باطلة؟
ليست باطلة ،فإن كان نائما أو ناسيا فال حرج عليه ،أما إن أخرها
م��ن غير عذر حتى أداه��ا في وقت الض��رورة ،فصالته صحيحة،
لكن عليه إثم التأخير.
966. 966م��ا احلكم ل��و طهرت احلائ��ض قب��ل أذان املغرب ،هل جت��ب عليها
صالة العصر؟
نعم ،يجب عليها أن تصلي صالة العصر.
967. 967من نام عن العصر ،فلم يستيقظ إال مع أذان املغرب ،فمتى يصليها؟
يب��دأ أوال بص�لاة العص��ر ث��م املغرب ،حت��ى يك��ون الترتيب وفق
الترتيب الشرعي  ،ألن النبي [ ملا فاتته الصلوات في أحد األيام
في غزوة اخلندق قضاها مرتبة.
968. 968كي��ف يصليه��ا م��ن فاتت��ه ص�لاة العص��ر ،ثم ج��اء املس��جد لصالة
املغرب؟
إن دخل املس��جد ووجدهم يصلون املغ��رب فإنه يدخل معهم بنية
العصر ،ثم إذا سلم اإلمام من صالة املغرب يقوم ويأتي ببقية صالة
العصر ،ثم يصلي املغرب.
969. 969هل له إن دخل لصالة املغرب ،أن يصليها ثم العصر؟
عذر يسقط
نعم ،له هذا ،ألن بعض العلماء يرى أن إدراك اجلماعة ٌ
به الترتيب.
970. 970م��ن دخل في ص�لاة العصر ،ثم ّ
تذك��ر أنه لم يص��لِ الظهر ،فهل له
قلب النية؟
ال يصح منه هذا ،ألن من القواعد :إن االنتقال من معني إلى معني
ال يص��ح ،مثل احلال��ة الس��ابقة ،ألن العبادة املعينة الب��د أن ينويها
املسلم من أولها قبل أن يدخل فيها.
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971. 971ماذا يفعل من كان في احلالة السابقة؟
له أن يكمل الصالة على نيته األولى ،ثم يصلي الظهر.
972. 972ما الثابت عن النبي [ في مقدار القراءة لصالة العصر؟
ليس هناك من مقدار ثابت في هذا .
973. 973هل لصالة العصر سنة راتبة قبلية ،أو بعدية؟
ليس لها راتبة قبلية؛ ولكن ورد للبعدية قول عائش��ة رضي الله عنها:
(ما ترك النبي [ السجدتني بعد العصر عندي قط) .رواه البخاري
974. 974م��ن أخ��ذ برخص��ة الس��فر ف��ي اجلمع ب�ين الصالت�ين ،مث��ل الظهر
والعص��ر؛ فجمعهما جمع تقدمي وهو يعلم أنه س��يصل إلى مكان
إقامته قبل العصر ،فهل فعله صحيح؟
نع��م ,لك��ن إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه س��يصل قبل صالة
العصر؛ فاألفضل أن ال يجمع ألنه ليس هناك حاجة للجمع.
975. 975من يسافر من بلده إلى دولة أخرى عصر ًا ،فيصل إلى األخرى قبل
الغ��روب ،وال يصل��ي العصر في الطائرة؛ ب��ل يؤخرها حتى يصل
إلى الفندق ,فهل عمله هذا صحيح؟
عمله صحيح ,مادام يقوم من مطار بلده قبل دخول الوقت ويصل
إل��ى املطار التالي ف��ي أثناء الوقت ,بل وحتى ف��ي آخر الوقت فال
حرج أن يؤخر الصالة حتى يهبط في املطار.
976. 976هل له أن يجمع في بيته قبل السفر بدون أن يقصر الصالة إذا خشي
خروج وقت العصر؟
إذا ق��در أنه لن يصل إل��ى املطار الثاني إال بعد خروج الوقت ,فإنه
ال ب��أس أن يجمع بني الظهر والعصر في بيته ,فيقدم صالة العصر
وإن كان ل��م تبدأ الرحلة؛ ألن تأخير ص�لاة العصر في هذه احلالة
فيه نوع من املشقة واخلوف من خروج الوقت.
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977. 977ما صحة حديث ( رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا)؟
هذا احلديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزمية
وحسن إسناده العالمة األلباني.
وابن حبان في صحيحيهماّ ،
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ثالثا :صالة املغرب
978. 978كم عدد ركعات هذه الصالة؟
ثالث ركعات ،متضمنة لتشهدين.
979. 979هل يختلف عددها في السفر عن احلضر؟
ال يختلف ،فالعدد فيها ثابت ،ألنها وتر النهار.
980. 980متى يبتدئ وقت هذه الصالة؟
يبتدىء من غروب الش��مس إلى مغيب الش��فق ،وهو احلمرة التي
تكون في األفق بعد غروب الشمس.
981. 981مب يتحقق مغيب الشمس ،ودخول الليل؟
بغياب قرص الشمس كامال في األفق.
982. 982كم يستمر بقاء الشفق في السماء بعد مغيب الشمس؟
يتراوح ما بني ساعة وربع ،إلى ساعة ونصف وثالث دقائق تقريب ًا
بعد الغروب ،ويختلف من بلد آلخر.
983. 983هل وقت املغرب كله جائز الصالة فيه؟
نعم ،فيجوز الصالة بعد غياب قرص الشمس ،ويجوز قبل
مغيب الشفق.
984. 984هل األفضل التعجيل بالصالة ،أو التأخير فيها؟
األفض��ل التعجيل ،حلدي��ث رافع بن خديج ] قال( :كنا نصلي
املغ��رب م��ع النبي [ ،فينص��رف أحدنا وإنه لي ُبص��ر مواقع نبله).
متفق عليه
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985. 985هل ح ّقق اخللفاء هذه السنة في وقت صالة املغرب؟
نعم ،ومن ذلك توجيه عمر ] للناس بقوله« :ص ّلوا هذه الصالة
والفجاج مسفرة» ،يعني :املغرب .أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف
986. 986هل في القرآن ما يؤيد هذا التوجيه في وقت املغرب؟
نعم ،فعن األس��ود أنه كان مع ابن مس��عود ] على س��طح حني
ال َة لِدُ ُل ِ
الص َ
س إِ َلى َغ َس ِ
��م ِ
وك َّ
��ق
غربت الش��مس ،فقرأَ { :أ ِق ِم َّ
الش ْ
ال َّل ْيلِ } حتى فرغ من اآلية ،ثم قال « :والذي نفس��ي بيده ،إن هذا
أخرجه
حلني دلكت الش��مس وأفطر الصائم ووقت الصالة».
الطبري في تفسيره

987. 987ماذا ورد عن النبي [ من قراءة في صالة املغرب؟
املفصل
كان النبي [ يقرأ بقصار الس��ور غالبا ،وأحيانا بطوال ّ
وأوس��اطه ،وت��ارة بالط��ور ،واملرس�لات ،وثبت أنه قرأ س��ورة
األعراف .أخرجه البخاري
988. 988من ص ّلى املغرب ثم جاء مسجد ًا يؤدونها وص ّلى معهم ،فهل يجب
عليه أن يشفعها برابعة؟
ال يشفعها برابعة .ويصليها كما هي.
989. 989من صلى املغرب مرة ثانية ،هل يعتبر صلى املغرب ست ركعات؟
كال ،ألن الص�لاة الثاني��ة ص�لاة مع��ادة ونافل��ة ،وليس��ت تتم��ة
لألولى.
990. 990من أدرك ركعة من صالة املغرب مع اإلمام ،كيف يقضي ما فاته؟
م��ن أدرك ركعة م��ع اإلم��ام؛ فإنه بعد تس��ليم اإلمام يق��وم للركعة
الثاني��ة ثم علي��ه أن يجلس للتش��هد ،ثم يقوم ليأت��ي بالركعة الثالثة
ويجل��س بعد الس��جدتني للتش��هد ويأتي بالتس��ليمتني ،فكأنه جاء
بالتشهد ثالث مرات.
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991. 991ما حكم النوم بني املغرب والعشاء؟
ال يج��وز ،فعن أس��لم قال :كتب ابن عم��ر ] أن ال ينام قبل أن
ُيصليها ،فمن نام فال نامت عيناه .أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف
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رابعا :صالة العشاء
992. 992ما فضل هذه الصالة؟
ع��ن عثم��ان بن عفان ] قال :س��معت رس��ول الل��ه [ يقول:
«من صلى العش��اء في جماعة فكأمنا قام نصف الليل ،ومن صلى
الصبح في جماعة فكأمنا صلى الليل كله» .أخرجه مسلم
993. 993كم عدد ركعات صالة العشاء؟
هي أربع ركعات ،متضمنة لتشهدين.
994. 994هل هذا املقدار ثابت في احلضر والسفر؟
ال ،فصالة العشاء في السفر ُتقصر إلى ركعتني.
995. 995متى يبتدئ وقت هذه الصالة ،ومتى نهايته؟
يبتدىء من مغيب الش��فق ،وهو احلم��رة التي تكون في األفق بعد
غروب الشمس ،ونهايته إلى منتصف الليل.
996. 996هل ميتد نهاية وقت صالة العشاء إلى طلوع الفجر ؟
نهاي��ة وقت العش��اء إل��ى نصف اللي��ل ،وال ميتد وقته��ا إلى طلوع
الفج��ر ؛ ألنه خالف ظاه��ر القرآن وصريح الس��نة حيث قال الله
الصال َة لِدُ ُل ِ
��م ِ
وك َّ
س إِ َلى َغ َس ِق ال َّل ْيل} (اإلسراء:
تعالىَ { :أ ِق ِم َّ
الش ْ
 )78وليس ( إلى طلوع الفجر) ،وصرحت الس��نة بأن وقت صالة
العش��اء ينته��ي بنصف الليل فعن عبدالله ب��ن عمرو ]أن النبي
[ق��ال ... « :ووق��ت العش��اء إلى نص��ف الليل األوس��ط» وفي
رواية « :ووقت العشاء إلى نصف الليل» .أخرجه مسلم
997. 997هل األفضل التعجل بها أو تأخيرها؟
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��ه َل عليه
إن َّ
التع َّجل في َّأول الوقت ،وإذا َس ُ
ش��ق على املس��لم فله َ
التأخر فاألفضل تأخيرها إلى ثلث الليل.
998. 998ما دليل االستحباب في التأخير؟
يستحب أن ّ ِ
عن أبي َب ْر َزة ] قال« :كان النبي [
يؤخ َر العشاء».
ُ
متفق عليه

999. 999كيف كانت مراعاة الهدي النبوي وفق أحوال الناس؟
عج َل،
ورد في حديث جابر ] أن النبي [ إذا رآهم اجتمعوا َّ
تأخر ذات
أخ َر .متفق علي��ه ،وثبت عنه [ أن��ه َّ
وإذا رآه��م أبط��ؤوا َّ
ُ
فقام إليه عمر ] فقال :يا رس��ول
ليل��ة حتى ذهب
عام��ة الليلَ ،
يقطر ما ًء وقال« :إنه
الله ،نام النساء والصبيان ،فخرج [
ُ
ورأسه ُ
أشق على أمتي» .متفق عليه
لوقتها؛ لوال أن َّ
الصالة إلى آخر الوقت ،أو
1000.1000إن ق��ال قائل :هل األولى مراعاة تأخير َّ
الصالة مع اجلماعة للرجال في الوقت املمتد؟
الواج��ب الصالة مع اجلماعة؛ ألن ص�لاة اجلماعة واجبة عليهم،
ٍّ
مستحب وواجب.
مستحب ،وال مقارنة بني
والتأخير
ٌّ
1001.1001متى تؤدى صالة العشاء في بالد يتأخر فيها مغيب الشفق األحمر،
ويشقّ على املسلمني هناك انتظاره؟
إن كان الشفق ال يغيب حتى يطلع الفجر ،أو يغيب في زمن ال يتسع
لصالة العشاء قبل طلوع الفجر فهؤالء في حكم من ال وقت للعشاء
عنده��م ،فيق��دّ رون وقت��ه بأقرب الب�لاد إليهم ممن لهم وقت عش��اء
معتبر ،وقيل يعتبر بوقته في مكة ألنها أم القرى ،واألول أصح.
وإن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصالة العشاء
فإن��ه يلزمه��م االنتظار حت��ى يغيب إال أن يش��ق عليه��م االنتظار،
فحينئ��ذ يج��وز لهم جمع العش��اء إلى املغ��رب جمع تق��دمي دفع ًا
للحرج واملشقة.
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1002.1002ما احلكم لو أخرت الصالة إلى ما بعد منتصف الليل؟
تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل محرم ،وال يجوز إال لضرورة ،أو
لعذر ( نوم أو نسيان).
1003.1003من الذين يحقّ لهم تأخير صالة العشاء عن وقتها األول؟
م��ن أمثلة أولئك :املرأة في املنزل ،وكذلك من كان مع جماعة في
مكان بعيد وليس حولهم مس��جد ،أو هم أهل املس��جد أنفس��هم،
ف��إن األفض��ل لهم التأخير إذا لم يش��ق عليهم إل��ى أن ميضي ثلث
الليل ،فما بني الثلث إلى النصف فهذا أفضل وقت للعشاء.
1004.1004ما الوارد عن قراءة النبي [ في صالة العشاء؟
كان النبي [ يقرأ في الركعتني األوليني من وسط املفصل ،أخرجه
أحمد ،وتارة بـ ( الش��مس وضحاها) وأش��باهها من السور ،أخرجه
أحم��د ،وت��ارة بـ ( إذا الس��ماء انش��قت) وكان يس��جد فيه��ا .أخرجه
البخاري

1005.1005هل املشروع اإلطالة على الناس في صالة العشاء؟
لي��س هذا من هدي النبي [ ،فقد ش��دّ د القول على معاذ ] ملا
أط��ال على الناس في صالته ألهل املس��جد ،أم��ا غيرهم فال بأس
باإلطالة وفق ما يتيسر لهم.
1006.1006ما مشروعية احلديث بعد صالة العشاء؟
ال يش��رع إن كان احلديث يش��غل عن صالة الفج��ر ،فورد عن أبي
س��امرا بعد
س��عيد مول��ى األنص��ار ق��ال :كان عم��ر] ال ي��دع
ً
العشاء ،يقول :ارجعوا ،لعل الله يرزقكم صالة أو تهجدا .فانتهى
إلين��ا وأنا قاعد مع ابن مس��عود وأبي بن كع��ب وأبي ذر ،فقال :ما
يقعدك��م؟ قلنا :أردنا أن نذك��ر الله .فقعد معهم .ذك��ره الطحاوي في
معاني اآلثار
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خامسا :صالة الفجر
1007.1007ما أهمية هذه الصالة؟

 عظم ثواب صالة العش��اء والصبح ف��ي جماعة؛ حلديث عثمانب��ن عفان ] قال :س��معت رس��ول الل��ه [ يق��ول« :من ص ّلى
العش��اء في جماعة فكأمنا قام نصف الليل ،ومن صلى الصبح في
جماعة فكأمنا صلى الليل كله» .أخرجه مسلم.
 -م��ن ص ّل��ى الصبح في جماع��ة فهو في ضمان الل��ه وأمانه حتى

ميس��ي؛ حلديث جندب بن عبد الله ]قال :قال رسول الله [:
«من صلى الصبح فهو في ذمة الله (ضمان الله ،وقيل :أمان الله) ،فال
يطلبنكم الله من ذمته بشيء؛ فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه
ثم يكبه(يقلبه فيها) على وجهه في نار جهنم».أخرجه مسلم

1008.1008ماذا ُيستفاد من احلديث السابق؟
ُيس��تفاد أنه من ص ّلى الصبح جماعة فقد اس��تجار بالله تعالى ،والله
قد أجاره ،فال ينبغي ألحد أن يتعرض له بأذى ،فمن فعل ذلك فالله
مف��ر ًا وال ملجأ ،وه��ذا وعيد ملن
يطلب��ه بحق��ه ،ومن يطلب��ه لم يجد ّ
يتعرض للمصلني.

1009.1009كم ركعة للفجر؟

هي ركعتان في السفر واإلقامة.

1010.1010متى وقت هذه الصالة؟

من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
214

الصالة ...سؤال وجواب

1011.1011ما املقدار بني الفجر الثاني إلى طلوع الشمس بالتوقيت؟
بالساعة يختلف ،قد يكون ساعة ونصف ًا ،وقد يكون ساعة
مقداره َّ
وربع ًا كاملغرب.
1012.1012كيف ميكن أن يعرف املسلم دخول وقت الصالة للفجر مشاهدة؟
للمش��اهد ،فإذا كان ف��ي صحراء وليس حول��ه أنوار متنع
بالنس��بة ُ
ممتدا من الش��مال إلى اجلنوب
َ��ر ،ف��إذا رأى البياض ًّ
الرؤي��ة وال َقت ٌ
وقت الصالة.
فقد طلع
الفجر ودخل ُ
ُ
1013.1013ما الفرق بني الفجر األول عن الثاني؟
ذكر العلماء أن بينه وبني الثاني ثالثة ُفروق:
ممتد طوال إلى
ممتد ال معترض ،أيّ ٌ :
األول ٌ ّ
الفرق األول :أن الفجر َّ
السماء ،والثاني معترض من الشّ مال إلى اجلنوب.
ملدة
الف��رق الثان��ي :أن الفج��ر األول ُيظل��م ،أي :يكون ه��ذا ال ُّنور َّ
قصي��رة ث��م ُيظل��م ،والفج��ر الثان��ي :ال ُيظلم بل ي��زداد نور ًا
وإضاءة.
الفرق الثالث :أن الفجر ال َثّاني متصل باألفق ،ليس بينه وبني األفق
األول منقط��ع ع��ن األفق ،بين��ه وبني ُ
األفق
ُظلم��ة ،والفج��ر َّ
ُظلمة.

1014.1014هل يترتب على الفجر األول أية أحكام شرعية؟
الفج��ر األول ال يترت��ب عليه ش��يء م��ن األمور الش��رع َّية أبد ًا ،ال
إمس��اك ف��ي ص��وم ،وال ِح ُل ص�لاة فج��ر ،فاألح��كام مر َتّبة على
الفجر الثاني.
1015.1015متى ص ّلى النبي [ صالة الفجر؟
صالها في أول الوقت ،عن أبي موس��ى ]( :فأقام الفجر حني
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انشق الفجر ،والناس ال يكاد يعرف بعضهم بعض ًا) .متفق عليه

وصالها في وقت آخر ،مبا ورد في حديث أبي موس��ى ]( :ثم
أخر الفجر من الغ��د ،حتى انصرف الناس منها والقائل يقول :قد
ّ
طلعت الشمس ،أو كادت).
1016.1016هل كان اخللفاء يعرفون اختالف الوقت لصالة الفجر؟
نعم ،فعن مغيث بن س��مي قال :ص ّليت وإلى جنبي ابن عمر[،
وكان ابن الزبير ] يس��فر بصالة الفج��ر فغلس بها يوم ًا ،فقلت
الب��ن عم��ر] :ما ه��ذه الصالة؟ ق��ال« :هذه كان��ت صالتنا مع
رس��ول الله [ وأب��ي بكر وعم��ر ،فلما ُقتل عمر ] أس��فر بها
عثمان ]» .أخرجه ابن ماجه
1017.1017أيهما أفضل لهذه الصالة؛ التعجل أو التأخير؟
تعجي��ل صالة الفجر في َّأول وقتها أفضل ،ألن الرس��ول [ كان
ِّ
ُ
يصليه��ا َبغ َل ٍ
يعرف الرجل
��س  .44متفق علي��ه ،وينصرف منها ح�ين
جليسه ،وكان يقرأ بالستني إلى املائة .متفق عليه ،فدل ذلك على أ َنّه
َ
كان ُيبادر بها جد ًا.

1018.1018ما حكم إطالة القراءة فيها؟
مشروع ،فعن أنس ] قال :صليت خلف أبي بكر ] فاستفتح
بس��ورة البقرة فقرأها في ركعتني ،فقام عمر ] حني فرغ ،فقال:
يغف��ر الل��ه لك ،لقد كادت الش��مس أن تطلع قبل أن تس��لم! فقال
] :لو طلعت أللفتنا غير غافلني .أخرجه عبد الرزاق في مصنفه
1019.1019بعضه��م إذا فاتت��ه راتب��ة الفج��ر ،وأراد أن يقضيه��ا بع��د الفريضة،
ّ
أخرها حتى يفرغ من األذكار واألوراد ،فهل هذا صحيح؟
نعم .ألن البعدية ليست موالية للفريضة .
 .44الغلسُ :ظ ْلمة آخر الليل إِذا اختلطت بضوء الصباح.
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1020.1020ما حكم حمل املصحف في الصالة املفروضة أو النافلة للقراءة منه؟
يجوز للحاجة.
1021.1021هل ُتشرع قراءة اإلمام من املصحف فجر يوم اجلمعة بالسجدة؟
نع��م ميك��ن القول به��ذا ،مثل اإلم��ام الذي اليحفظ س��ورة طويلة
ويريد أن يقرأ بها من املصحف.
1022.1022ماذا ورد عن النبي [ في قراءة الفجر؟
كان [ يق��رأ بـ (الواقعة ،الطور ،التكوير ،الروم ،يس ,الصافات،
املفصل) .45
السجدة ،املؤمنون ،اإلنسان ،الزلزلة ،وبطوال ّ
1023.1023ما حكم القنوت في الفجر؟
هذا فعل غير صحيح ،ولم يثبت عن النبي [ إال في النوازل.
1024.1024ما معنى القنوت؟
يعن��ي الدع��اء بع��د أو قب��ل الرك��وع األخي��ر ف��ي الصالة م��ع رفع
األيدي.
1025.1025ما مشروعية القنوت في الصلوات؟
القنوت في الفرائض لم يرد عن النبي [ إال في أحوال مخصوصة،
ف��إن النبي [ قنت ش��هر ًا يدعو على قبيلتي رع��ل وذكوان الذين
قتل��وا الق��راء الس��بعني الذين بعثهم النب��ي [ ثم تركه.متف��ق عليه،
وقن��ت [ إلجن��اء الله تعال��ى املس��تضعفني من املؤمن�ين في مكة
حت��ى قدم��وا ثم تركه .أخرج��ه مس��لم ،وكان [ يقنت في مثل هذه
األحوال ،ولكن ظاهر السنة أنه يقنت في املغرب وفي الفجر فقط.
1026.1026ماذا يشرع فعله بعد الفراغ من صالة الفجر؟
يشرع عمل اآلتي  ،عن أنس ] قال :قال رسول الله [:
ِ
لكثرة انفصال سوره وقيل ُس ّ ِ
ُ .45س ّ ِ
��م َي بِذلِك لثبوت أحكامه َو ِق َّل ِة المْ َنسوخ
��م َي المْ ُ َف َّص َل
املفصل يبتدئ من سورة ق إلى آخر القرآن.
فيه ولذلك ُس ّ ِم َي المْحُ ْ َك َمّ .
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«م��ن صلى الفجر في جماع��ة ،ثم قعد يذكر الله حتى تطلع
الش��مس ،ث��م صلى ركعتني كان��ت له كأجر حج��ة وعمرة:
تامة ،تامة ،تامة» .رواه الترمذي
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املبحث الثاني والعشرون

ما بعد صالة الفريضة
 1027.1027ماذا ُيشرع فعله بعد الفراغ من الفريضة؟
يش��رع قول األوراد الثابتة عن النب��ي [ ،قبل أداء صالة التطوع،
أو االنصراف من املسجد.
1028.1028هل األولى لإلمام أن يستدير بعد الصالة مباشرة ،أو ينتظر قليال؟
األولى له أن يبقى مستقبل القبلة بقدر ما يستغفر الله ثالثا ،ويقول:
اللهم أنت الس�لام ومنك الس�لام تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام.
ثم ينصرف إلى جهة املأمومني.
1029.1029هل التفاف اإلمام له جهة معينة؟
ال ،روى مس��دد ع��ن أنس ،وعلقه البخاري ف��ي صحيحه جازما:
( أن أنس�� ًا ] كان ينفتل عن ميينه وعن يس��اره ،ويعيب على من
يتوخى أو من يعمد االنفتال عن ميينه ،ويقول :يدورون كما يدور
احلمار)  ،وبوب عليه البخاري في صحيحه بقوله( :باب االنفتال
واالنصراف عن اليمني والشمال).
1030.1030هل ُيشرع رفع الصوت باألذكار بعد الصالة؟
نعم ،ورد عن ابن عباس« :كان رفع الصوت بالذكر حني ينصرف
الن��اس م��ن املكتوب��ة عل��ى عهد النب��ي» ،ق��ال « :وكن��ت اعلم إذا
انصرفوا بذلك إذا سمعتهم» .رواه البخاري
1031.1031لو مت ترك هذا الفعل من باب أن فيه تشويشا على املصلني..فما حكم
هذا؟
املؤمن إن تبينت له السنة زال عنه التشويش ،وإن كان بني املصلني
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م��ن فاتته الصالة ف�لا يرفع القري��ب منه صوته بحي��ث يوقع عليه
التشويش.

1032.1032هل مبق��دور املصل��ي االنصراف من املس��جد بعد التس��ليم ،وترك
األذكار؟
مبقدوره ذلك ،ولكن فاته أجر كثير ،يحصل عليه من قول األذكار
التي بعد الصالة.

 1033.1033ما األذكار التي ميكن قولها بعد الصالة؟
من األذكار التي يستحب قولها بعد الصالة:
 /1ق��ول( :س��بحان الل��ه) ثالث��ا وثالث�ين م��رة( ،احلمد لل��ه) ثالثا
وثالث�ين م��رة ( ،الله أكبر) ثالثا وثالثني م��رة ،وفي املائة يقول:
(ال إله الله وحده ال ش��ريك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو على
كل شيء قدير) .رواه مسلم
 /2قول( :س��بحان الل��ه) ثالثا وثالثني م��رة( ..احلم��د لله) ثالثا
وثالثني مرة( ..الله أكبر) أربعا وثالثني مرة .رواه مسلم.
 /3قول( :س��بحان الله) عش��را( ،احلم��د لله) عش��را( ،الله أكبر)
عشرا .رواه البخاري
 /4ق��ول( :س��بحان الله) إحدى عش��رة مرة( ،احلم��د لله) إحدى
عشرة مرة( ،الله أكبر) إحدى عشرة مرة .رواه مسلم
 1034.1034هل هناك أذكار أخرى ينبغي أن يحرص على تعلمها املصلي؟
ينوع بني األذكار الس��ابقة وغيرها ليحوز
نع��م ،فله في كل مرة أن ّ
على اخلير من كل واحد منها.
1035.1035هل العدد معتبر في األذكار السابقة؟
نعم ،مراعاة العدد فيه معتبرة ،وال يزاد فيها.
1036.1036ما حكم استعمال األصابع لضبط العدد في األذكار؟
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«عليك��ن بالتس��بيح والتهلي��ل والتقديس
ه��ذا مش��روع حلدي��ث:
ّ
واعق��دن باألنام��ل ،فإنه��ن مس��ئوالت مس��تنطقات ،وال تغفل��ن
فتنسني الرحمة» .رواه أبو داود
1037.1037ما حكم استعمال السبحة للتسبيح؟
ال بأس بذلك بشرط استعمالها لضبط العدد فقط.
1038.1038هل ُتقال األذكار السابقة فقط بعد الفريضة؟
نعم ،والنوافل ال شيء بعدها من الذكر املأثور.
1039.1039في ح��ال اجلمع بني صالت�ين ،هل يقول املصلي ه��ذه األذكار بني
الصالتني؟
لم ينقل الصحابة عن النبي [ أنه مكث بينهما للذكر.
1040.1040هل ُتقضى هذه األذكار إذا فات وقتها؟
إن ت��رك ذلك عم��د ًا فال يقضيها ،أما إن انش��غل عنه��ا للعذر بغير
اختياره فال بأس بقضائها ،فإن فضل الله واسع.
(تقبل الل��ه منكم).بعد الفراغ من
1041.1041ما مش��روعية املصافحة وق��ول ّ :
لصالة مباشرة؟
(تقب��ل الله) بعد
ال أص��ل للمصافحة في ه��ذا املوضع ،وال لقول ّ
الف��راغ من أي صالة ،ولم يرد هذا عن النبي [ وال عن أصحابه
رضي الله عنهم.
1042.1042ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد الفراغ من الصالة؟
هذا ليس مبشروع.
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املبحث الثالث والعشرون

قضاء الصالة
 1043.1043ما معنى قضاء الصالة؟
َّ
احملدد له ،و ُيراد به قضاء الصالة الفائته
القضاء :ما ُفعل بعد وقته
التي لها وقت وخرج وقتها قبل فعلها؛ س��واء كانت نفال أم فرضا
كالصلوات اخلمس.
 1044.1044هل يجب قضاء الفوائت؟
نعم يجب فور ًا قضاء الفوائت في حال النسيان أو النوم عنها ،من
غير تعمد
1045.1045ما دليل هذا احلكم؟
لق��ول النب��ي [« :م��ن ن��ام ع��ن ص�لاة ،أو نس��يهاَ ،ف ْل ُي َص ّ ِلها إذا
ذكرها» .رواه مسلم
1046.1046متى ميكن قضاء الصلوات؟
في الوقت الذي يتذكره الناسي ،وكذا النائم فور استيقاظه.
 1047.1047هل يجب قضاء الفوائت مرتبة؟
نع��م ،يب��دأ به��ا بالترتي��ب ،ف��إذا كان علي��ه خمس صل��وات تبتدئ
بالظهر ،ص َّلى الظهر ،ثم يتبعها ببقيتها،
1048.1048ما دليل احلاكم السابق؟
ٍ
صلوات
أرب��ع
الدلي��ل عل��ى ذل��ك ما ثب��ت عن النب��ي [ أنه فات��ه ُ
ف��ي اخلن��دق فقضاه��ا مرتب��ة ،وكذلك ف��ي َ
اجل ْم��ع؛ كان يجمع بني
الصالتني ،فيبدأ باألولى .رواه مسلم
َّ
222

الصالة ...سؤال وجواب

1049.1049من فاتته صالة بغير عذر هل له أن يقضيها؟
لي��س له قضاؤه��ا ،إن فاتته لغير ُعذر  ،46ولي��س ذلك تخفيف ًا عن
ِّ
وس��خطا لفعله ،لكن إذا ت��اب فعليه أن
املؤخ��ر ،ولك��ن تنكيال به ُ
يحسن العمل والتوبة.

1050.1050م��ن تذك��ر أن عليه فائت��ة ،وقد َب ِق َي م��ن الوقت ما ال ي َّتس��ع للفائتة
واحلاضرة ،ماذا يفعل؟
عليه أن ي َق ّ ِدم احلاضر َة.
1051.1051هل يسقط الترتيب لغير ذلك؟
نعم ،يسقط ،مبا ال ميكن قضاؤه على وجه االنفراد كصالة ُ
اجلمعة،
فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن ُأقيمت صالة اجلمعة ،وال َّ
يتمكن
م��ن قضائه��ا وإدراك اجلمع��ة ،فإنه يب��دأ ُ
باجل ُمعة؛ ألنه��ا لو فاتت
اجلماع��ة عليه فاتته اجلمعة ،وال ميكن أن ّ ِ
يصليها جمعة بعد فوات
اجلماعة فيها.
1052.1052من عليه فوائت كالظهر والعصر واملغرب ،فبدأ بصالة املغرب ،ثم
بالعصر ،ثم بالظهر جه ً
ال ،فهل يسقط الترتيب باجلهل؟
ال ُتؤَ ِ
{ر َّبنَا َ
اخ ْذ َنا
نعم؛ ألن اجلهل أخو النس��يان ،قال الله تعال��ىَ :
إِ ْن َن ِس ْ��ينَا َأ ْو َأ ْخ َط ْأ َن��ا} (البق��رة ، )286 :وق��ال النب��ي [َّ :
«إن الل��ه
رهوا عليه» رواه ابن ماجه.
جتاوز عن ُأمتي اخلطأ والنسيان وما اس ُت ْك ُ
وصالته صحيحة.

1053.1053م��ن دخل املس��جد وكان علي��ه الظهر؛ ووجده��م يص ُّلون العصر،
فماذا يفعل؟
يدخ��ل معه��م بن َّي��ة الظه��ر؛ واخت�لاف الني��ة ال يض��ر ،ث��م يصلي
العصر.

 .46احمل َّلى البن حزم ( ،)235/2مجموع الفتاوى ()39 ،19 ،18/22
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املبحث الرابع والعشرون

فروقات بني الفريضة والنافلة
1054.1054ما األمور التي تختلف صالة النافلة فيها عن صالة الفريضة؟
ُ
َ
الفرائض:
النوافل
من األمور التي تفارق فيها
رض��ت على النب��ي [ وهو في الس��ماء ليلة
 .1أن الفرائ��ض ُف
ْ
املعراج ،بخالف النوافل ،فإ َنّها كسائر شرائع اإلسالم.
اخلروج من الفرائض بال عذر ،بخالف النوافل.
حترمي
.2
ِ
ُ
ُ
يأثم تاركها ،بخالف النافلة.
.3
الفريضة ُ
ُ
حصر لها.
الفرائض محصور ُة العدد ،بخالف النوافل فال
.4
َ
ِ
ِ
ِ
النافلة
بخ�لاف
املس��جد للرجال،
 .5ص�لا ُة الفريضة تكون في
فهي في البيت أفضل إال ما اس ُتثني.
ِ
ُ
ص�لاة النافل��ة عل��ى الراحل��ة ب�لا ض��رورة ،بخالف
ج��واز
.6
الفريضة.
ِ
ِ
ٍ
ُ
الفريض��ة مؤ َّق ٌتة
.7
النافلة ،فمنها املؤ َّق ُت
بخ�لاف
معي،
بوقت َنّ
وغير املؤقت.
ُ
ُ
ُ
اس��تقبال القبل��ة ،بخالف
النافل��ة ف��ي الس��فر ال ُيش��ترط لها
.8
الفريضة.
ُ
ج��واز االنتقال من الفريضة إلى النافلة غير املع َّينة ،والعكس
.9
ال يصح.
 .10ال َّنوافل ّ ِ
تكم ُل ( جتبر) الفرائض ،والعكس ال يصح.
ركن في الفريضة ،بخالف النافلة.
 .11القيام ٌ
ُ
األذان واإلقامة في ال َّنفل مطلقا ،بخالف الفرض.
 .12ال ُيشرع
قصر في السفر ،أما النافلة فال ُتقصر.
 .13الفريضة ُت ُ
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.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

ُ
النافلة تس��قط عند العجز عنه��ا ،و ُيكتب أجرها ملن اعتادها،
ُ
ٍ
ُ
بحال.
تسقط
والفريضة ال
وجوب صالة اجلماعة في الفرائض للرجال ،دون النوافل.
الفرائض يجوز فيها اجلمع ،بخالف النوافل.
الفرائض أعظم أجرا من النوافل.
أن النوافل منها ما ُيص َّلى ركعة واحد ًة ،بخالف الفرائض.
شرع في النافلة السؤال والتعوذ عند تالوة آية رحمة ،أو آية
ُي ُ
عذاب ،وأما الفريضة فإنه غير مشروع.
صالة الفريضة الليلية ُيجهر فيها بالقراءة ،أما النفل الذي في
الليل فهو مخ َّي ٌر بني اجلهر وعدمه.
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املبحث اخلامس والعشرون

صالة املريض
أوال :أحكام عامة في صالة املريض
1055.1055هل املريض يعتبر من أهل األعذار؟
نعم ،وله أحكامه اخلاصة به في أداء الصالة.
1056.1056من املقصود بوصف (العذر) لغة؟
ه��و ما يرف��ع اللوم عمن حق��ه أن يالم عليه ،ويطلق على الس��بب
املبيح للرخصة.
1057.1057ما تعريفه اصطالحا؟
ٌ
ٌ
عارض أو دائم ،يجع��ل املكلف في عدم متكن من
وصف إما
ه��و
حتقيق لشرط أو لهيئة في الصالة ،مثل املكلف الصحيح.
1058.1058ما األعذار التي لها حكم خاص في الصالة؟
األعذار :املرض ،السفر ،اخلوف ،وتشترك في وجود املشقة.
1059.1059ما ضابط املريض الذي تلحقه الرخصة والتيسير؟
ه��و ال��ذي تلحق��ه مش��قة ل��و ذهب يصل��ي ،فتس��قط عن��ه اجلمعة
واجلماعة في املسجد ،ويصليها مثل املنفرد.
1060.1060بع��ض املس��لمني يتأخر عن ص�لاة اجلماعة واجلمع��ة ألي عارض
صحي ،هل هذا صحيح؟
املرض اليس��ير الذي ال يلحقه مشقة مثل الصداع والزكام ال ُيعذر
صاحبه به ،إال إذا خيف من نقل املرض إلى غيره.
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1061.1061هل يجب على املريض أن يتوضأ؟
نعم ،يجب عليه أن يتوضأ من احلدث األصغر ويغتسل من األكبر
لكل صالة ،مع وجوب إزالة النجاسات.
1062.1062من ّ
تعذر عليه الوضوء بنفسه ،هل يعينه غيره؟
نعم ،من تعذر عليه التوضؤ باشر هذا الفعل له غيره.
1063.1063ما الدليل على مشروعية املساعدة للوضوء؟
عن املغيرة بن ش��عبة ] :أنه كان مع رس��ول الله [في س��فر،
وأن��ه ذه��ب حلاج��ة ل��ه ،وأن مغي��رة جعل يص��ب املاء علي��ه وهو
يتوضأ ،فغس��ل وجهه ويديه ومس��ح برأس��ه ومس��ح على اخلفني.
رواه البخاري
1064.1064من كان املاء يؤدي إلى زيادة مرضه ،ماذا يفعل؟
يجب عليه أن يتيمم إن تيسر له ذلك.
1065.1065من كان به جرح ال ميكن أن يغسله باملاء ،كيف يحقق الوضوء؟
له املسح عليه ،أو ميسح على اجلبيرة أو اللفائف.

1066.1066لو عجز املريض عن الوضوء ،فهل له تأخير الصالة عن وقتها؟
ال يج��وز ل��ه هذا ،ولو كان العجز مينعه م��ن الطهارة ولو عجز عن
التيمم فإنه تسقط عنه الطهارة ،ويصلي على حاله.

1067.1067هل تسقط الصالة عن املريض؟
ال تس��قط الصالة دواما عن املسلم املكلف بأي حال من األحوال
إال بتحقق أمرين ،فقدان العقل ( اجلنون – اإلغماء) أو باملوت.
1068.1068هل يسقط ركن القيام في الصالة عن املريض؟
من ال يس��تطيع القيام ،له أن يصلي جالس ًا ،فإن عجز عن اجللوس
«ص ّ ِل
فإن��ه يصلي على جنبه ،لقول��ه [ لعمران بن حصني ]َ :
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قائم�� ًا ،فإن لم تس��تطع فقاعد ًا ،فإن لم تس��تطع فعل��ى جنب» رواه
البخاري ،وفي رواية« :فإن لم تستطع فمستلقي ًا» .أخرجه النسائي

1069.1069هل هناك من تفضيل جلنب عن آخر؟
املستحب أن يكون املريض على جنبه األمين ،فإن عجز عن الصالة
على جنبه صلى مستلقي ًا.
1070.1070هل هناك من جلسة معينة للمريض يلتزم بها في صالته؟
له إذا ص ّلى قاعدا أن يجلس متربعا ،أو بأي جلسة أخرى يستريح
فيها.
1071.1071م��ن قدر على القيام باالس��تناد عل��ى جدار أو عصى ،فهل يس��تند
عليه؟
أس��ن وحمل
نعم ،فعن وابصة بنت محصن أن رس��ول الله [ ملا
ّ
اللحم اتخذ عمودا في مصاله يعتمد عليه .رواه أبوداود
1072.1072من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود ،هل يسقط عنه
القيام؟
ال يس��قط ،ب��ل يصلي قائم�� ًا فيوم��ئ بالركوع ،ثم يجل��س ويومئ
وموا لِ َّل ِ
��ه َقانِتِ�ينَ } (البق��رة ،)238 :
بالس��جود ،لقول��ه تعال��ى َ :
{و ُق ُ
«ص ّ ِ
��ل قائم�� ًا» ولعموم قوله تعال��ىَ { :فا َت ُّق��وا ال َّل َه َما
ولقول��ه[َ :
است ََط ْع ُت ْم}( .التغابن )16 :
ْ
1073.1073م��ن ّ
تع��ذر علي��ه القي��ام وحتريك جس��ده إال رأس��ه ،فكي��ف يركع
ويسجد؟
يومىء برأس��ه ،ويجعل السجود أخفض من الركوع ،فإن استطاع
الرك��وع دون الس��جود؛ رك��ع ح��ال الرك��وع وأوم��أ بالس��جود،
وإن اس��تطاع الس��جود دون الركوع؛ س��جد حال الس��جود وأومأ
بالركوع.
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1074.1074إن ل��م يتيس��ر للمريض حتريك أي ش��يء في جس��ده ،كيف يركع
ويسجد؟
إن كان ال يس��تطيع اإلمياء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينيه
فيغمض قليال للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود .
1075.1075ما حكم اإلشارة باألصبع بدال من السجود أو الركوع؟
اإلش��ارة باإلصب��ع كما يفعله بع��ض املرضى لي��س بصحيح ،وال
ُيعلم له أصل من الكتاب والسنة ،وال من أقوال أهل العلم.
1076.1076أين يتوجه املريض في حال صالته قاعدا؟
متوجه��ا إلى القبل��ة ،فإن لم يتمكن م��ن التوجه إل��ى القبلة ص ّلى
حيث كان اجتاهه ،وصالته صحيحة وال إعادة عليه.

1077.1077ما حكم توجيه القدمني إلى القبلة أثناء الصالة؟
ال بأس في هذا ،فإن لم يستطع أن تكون رجاله إلى القبلة ،صلى
حيث كانت وال إعادة عليه .
1078.1078م��ن ش��قّ عليه الس��جود عل��ى األرض ،فم��ا حكم الس��جود على
وسادة؟
ال يج��وز ل��ه ذل��ك ،مل��ا ثبت ع��ن جابر ] ق��ال :ع��اد النبي [
ِّ ِ
«ص��ل على
مريض�� ًا ،ف��رآه يصلي على وس��ادة فرمى به��ا ،وقال:
األرض إن استطعت ،وإال فأومئ إمياء ،واجعل سجودك أخفض
من ركوعك» .رواه البيهقي
1079.1079هل يقضي املغمى عليه الصالة الفائتة؟
إذا كان اإلغماء بغير اختيار من املريض فإنه ال يقضي الصالة التي
فاتت��ه لو خرج وقتها ،وذلك ألنه في ح��ال غياب العقل يعتبر غير
مكلف ،وهذا هو الراجح.
1080.1080هل صحيح أن بعض الفقهاء يرى قضاء الصلوات عن املغمى عليه؟
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نع��م ،قال��وا :إن أفاق بع��د يوم أو يومني ،فعليه قض��اء ما عليه ،وال
شيء عليه مثل النائم إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه ص ّلى األوقات
التي فاتته على الترتيب ،واإلغماء بسبب املرض أو العالج حكمه
حكم النوم إذا لم يطل ،فإن طال فوق ثالثة أيام سقط عنه القضاء،
وص��ار في حكم املعتوه حتى يرج��ع إليه عقله فيبتدئ فعل الصالة
بع��د رجوع عقل��ه إليه لقول النب��ي [ُ :رفع القلم ع��ن ثالثة؛ عن
النائم حتى يس��تيقظ ،وعن الصغي��ر حتى يبلغ ،وعن املجنون حتى
يفي��ق» رواه البخاري ،ولم يذك��ر القضاء في حق الصغير واملجنون،
وإمنا ثبت عنه [ األمر بالقضاء في حق النائم والناسي.
1081.1081ما حكم صالة املريض في مالبس عليها جناسة؟
إن تنجست ثيابه وجب عليه غسلها ،أو إبدالها بثياب طاهرة ،فإن
لم يتمكن ص ّلى على حاله ،وصالته صحيحة وال إعادة عليه.
1082.1082هل احلكم السابق يشمل املكان الذي يصلي عليه؟
نعم يش��مله ،فإن تنجس مكانه وجب غسله ،أواالنتقال إلى مكان
طاه��ر ،فإن تع��ذر ذلك ص ّلى عل��ى حاله ،وصالت��ه صحيحة وال
إعادة عليه.
1083.1083بعض املرضى إذا كان في املستش��فى وعملت له عملية ولو كانت
يس��يرة فإنه يترك الصالة طيلة وجوده في املستشفى ,وحجته أنه ال
يتمكن من الوضوء وأن جس��مه عليه جناسات؛ إما على الثوب أو
على اجلسد ،فهل يعذرون بذلك؟
هذا العمل ٌ
جهل وخطأ ،ألن الله جعل للمريض الذي ال يستطيع
استعمال املاء التيمم بد ً
ال له ،وكذلك بالنسبة للصالة ،فإن الرسول
[جعلها مراحل ،فيجب أن يصلي قائم ًا ،فإن لم يس��تطع فقاعد ًا
يومئ بالركوع والس��جود ،ويجعل السجود أخفض إذا لم يستطع
السجود.
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1084.1084دم اجل��روح على ثوب املريض ،هل تعدّ من النجاس��ات املانعة من
الصالة؟
دم اجل��روح لي��س بنجس ،ولك��ن ُيحبذ للمريض التنظ��ف منه قبل
الصالة.
1085.1085بع��ض املرضى يحرص على صالة اجلماع��ة ،وبه مرض قد ُيعدي
الناس مثل الزكام ،فهل له التخلف عن صالة اجلماعة؟
نعم ،له ذلك خشية تضرر اآلخرين.
1086.1086ما احلكم في تخ ّلف مرافق املريض عن شهود اجلمعة واجلماعة؟
إذا أحت��اج املريض إل��ى وجود املرافق معه فهذا مما يوجب س��قوط
وج��وب اجلمعة واجلماعة عن املم��رض ،أما إذا كان ميكن أن يقوم
بتمريضه أحدٌ في مدة ذهاب املرافق إلى الصالة فإن صالة اجلمعة
واجلماعة ال تسقط.
1087.1087إذا كان اإلنسان مصابا بسلس البول ،فكيف يصلي؟
يج��وز له أن يجم��ع بني الظه��ر والعصر ،أو بني املغرب والعش��اء
جمعا حقيقيا أو صوريا.
1088.1088كيف يكون اجلمع الصوري؟
اجلمع الصوري ( الش��كلي) يتحق��ق بتأخير الظهر إلى قريب أذان
العص��ر ،فيصليه��ا ،ث��م يصلي العصر بع��د دخول وقته��ا ،و ُيؤخر
املغ��رب فيصليه��ا قب��ل أذان العش��اء ،ثم يصل��ي العش��اء في أول
وقتها.
1089.1089هل من دليل على هذا اجلمع؟
لي��س علي��ه م��ن دلي��ل لثبوت��ه ،ولكن يس��تفاد م��ن معرف��ة أوقات
الصلوات ،في البداية والنهاية في أداء هذه الكيفية.
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1090.1090ما صورة اجلمع احلقيقي؟
صورته أن يصلي الظهر والعصر جمع تقدمي في وقت األولى ،أو
جم��ع تأخير في وقت الثانية ،ومثل ذلك أيضا في صالتي املغرب
والعشاء.
1091.1091كيف يصلي املريض إن اضطر حلمل كيس البول معه؟
يصلي على حس��ب حاله مثل به س��لس ،واخلارج منه بعد ذلك ال
يضره.
1092.1092متى ُيشرع الوضوء ملن يشتكي من سلس البول؟
يشرع له الوضوء بعد دخول الوقت.
1093.1093هل له قراءة القرآن وصالة النوافل؟
نعم ،فيصلي ولو خرج اخلارج ما دام في الوقت ألنه مضطر لهذا؛
فيصل��ي صاحب الس��لس ف��ي الوقت جميع الصل��وات من فرض
ونف��ل ،ويقرأ الق��رآن من املصحف ،ويطوف بالكعب��ة لو كان مبكة
م��ا دام في الوقت ،فإذا خرج الوقت أمس��ك عن ذلك حتى يتوضأ
للوقت الذي دخل.
1094.1094إذا تعافى املريض أثناء الصالة ،فماذا يفعل؟
مت��ى قدر املريض في أثناء الصالة على ما كان عاجز ًا عنه من قيام
أو قعود أو ركوع أو سجود أو إمياء فعليه أن ينتقل إليه ،وبنى على
ما مضى من صالته.
1095.1095قد يش��تدّ املرض باإلنسان وينام عن بعض الصلوات ،فهل يتركها
أو يقضيها؟
إذا نام املريض أو غيره عن صالة أو نس��يها وجب عليه أن يصليها
حال استيقاظه من النوم ،أو حال تذكره لها.
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1096.1096ما دليل هذا احلكم؟
ق��ول النب��ي [« :من نام عن صالة أو نس��يها فليصلها إذا ذكرها؛
الصال َة لِ ِذ ْك ِري} (طه :
ال كف��ارة لها إال ذلك» ،وتال قولهَ :
{و َأ ِق ِم َّ
 .)14متفق عليه
1097.1097بعض الناس يقضي الصالة الفائتة في اليوم التالي مع الصالة التي
تشبهها ،فهل هذا صحيح؟
غير صحيح ،فال يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه.
1098.1098ق��د يش��تد املرض باإلنس��ان وتثقل الص�لاة عليه ،فه��ل عليه حرج
بتركها لتخرج عن وقتها؟
ال يج��وز ت��رك الص�لاة بأي ح��ال من األح��وال ،بل يج��ب على
املكلف أن يحرص على الصالة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها
أي��ام صحته ،ف�لا يجوز له ت��رك املفروضة حتى يف��وت وقتها ولو
كان مريض ًا ما دام عقله ثابت ًا ،بل عليه أن يؤديها في وقتها حس��ب
اس��تطاعته ،فإذا تركها عامد ًا وه��و عاقل مكلف يقوى على أدائها
ولو إميا ًء فهو آثم.
ٌُ 1099.1099
رجل مصاب بضعف في بعض شرايني املخ ،إذا سجد أحيان ًا ُأغمي
عليه ،فما حكم وضوئه وصالته ،وهل له أن يجمع الصالتني؟
إغماؤه ذلك يفسد وضوءه ،وصالته ،لكن إن شعر ببوادر اإلغماء
قبل السجود فله أن يومئ إميا ًء ،وأما اجلمع فضابطه املشقة ،فحيثما
وجدت جاز اجلمع.

1100.1100كيف يصلي الناس خلف اإلمام القاعد؟
يكون��ون مثله ،فعن أنس ] يقول :س��قط النب��ي [ من فرس،
فجحش ( أصيب) شقه األمين ،فدخلنا عليه نعوده فصلى بنا قاعدا
فصلينا قعودا ،فلما قضى الصالة قال [« :إمنا جعل اإلمام ليؤمت
فكبروا ،وإذا رك��ع فاركعوا ،وإذا قال :س��مع الله ملن
كب��ر ّ
ب��ه فإذا ّ
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حمده ،فقولوا ربنا ولك احلمد ،وإذا س��جد فاسجدوا ،وإذا صلى
قاعدا فص ّلوا قعودا أجمعون» .السياق ألبي عوانة ،ورواه الترمذي.
1101.1101م��ن املعل��وم أن املريض بعد إجراء العملية يبق��ى مخدر ًا حتى يفيق
وبعد ذلك يبقى متأمل ًا عدة ساعات ،فهل يصلي قبل دخول العملية
والوقت لم يحن بعد ،أم يؤخر الصالة حتى يكون قادر ًا على أدائها
حسي؛ ولو تأخر ذلك يوم ًا فأكثر؟
بحضو ٍر
ّ
الواجب َّأو ً
ال على الطبيب أن ينظر في األمر؛ فإذا أمكن أن يتأخر
بدء العالج حتى يدخل الوقت؛ مثل الظهر ليصلي املريض الظهر
والعص��ر جميع ًا إذا دخ��ل وقت الظهر ..وهكذا ف��ي الليل يصلي
املغرب والعشاء جميع ًا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية ،أما إذا
كان العالج ضحى فإن املريض معذور ،فإذا أفاق قضى ما عليه.

1102.1102إذا أفت��ى الطبيب للمريض بفتوى ،فهل ُ
يأخذ بها املريض ،أم ال بد
من الرجوع إلى عالم في ذلك ؟
ال ب��د أن يراجع املريض علماء الش��ريعة فيم��ا يقول له األطباء من
حكم يتعلق بأحكام الش��ريعة ،ألن األطباء لهم شأنهم فيما يتعلق
بعلمهم ،والعلم الش��رعي له أهل��ه ،فال يعمل املريض بالفتوى إال
بعد مراجعة أهل العلم.
1103.1103هل يجب على الطبيب مراجعة العلماء في املس��ائل الطبية املتعلقة
بالشرع؟
نع��م ،فعل��ى الطبيب وغيره أال يفتي إال عن علم ،وعليه أن يس��أل
علماء الش��ريعة عما أش��كل عليه حتى يفتي به املرضى ،وليس له
أن يفتي بغير علم ،ألنه ليس من أهل العلم الشرعي ،وإمنا عليه أن
يخبر عما يتعلق بالطب ويتحرى في ذلك وينصح.
1104.1104كثي��ر ًا ما يجمع املمرض الصالة مع التي بعدها وذلك لكثرة العمل
في الكشف على املرضى ،فهل فعله صحيح ،وهل له التخلف عن
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صالة اجلمعة في خدمة املرضى؟
الواج��ب أن ُتصل��ى الصالة ف��ي وقتها ،وليس ل��ه أن يؤخرها عن
وقته��ا ،أم��ا اجلمع��ة فإن كان ممن ال يس��تطيع أن يصل��ي مع الناس
اجلمعة فإنها تس��قط عن��ه ويصليها ظه��ر ًا كاملريض ونح��وه ،وأما
الصل��وات األخرى فالواجب علي��ه أن يصليها في وقتها وليس له
أن يجمع بني صالتني.
1105.1105ل��و ترك املري��ض الصالة ،طول مدة مرضه ،فه��ل يقضيها أهله عنه
بعد وفاته؟
الصالة ال ُتقضى عن املريض إذا مات.
1106.1106بع��ض األطباء عند إجرائهم لعمليات جراحية ميتد بهم العمل إلى
عدة ساعات ،فكيف يتعامل مع الصالة؟
علي��ه أن ي��ؤدي الص�لاة في وقتها إن تيس��ر له ذل��ك ،أو يلجأ إلى
اجلمع الصوري ،بتأخير األولى إلى قريب من وقت الثانية.

ثانيا  :الصالة باستعمال الكرسي:

1107.1107ما حكم الصالة على الكرسي؟
ال بأس فيه ،ملن تشقّ عليه الصالة قائما ،أو على األرض.
1108.1108متى ميكن الصالة على الكرسي؟
صالة الفريضة ال يجوز أداؤها على الكرسي إال من عذر ،بعكس
صالة النافلة التي جتوز ولو من غير عذر.
1109.1109لو قال قائل إن ديننا أجاز جلوسا وليس على كرسي ،فلماذا تشرع
الصالة على كرسي؟
تش��رع م��ن باب أن املش��قة جتلب التيس��ير ،واألمر في��ه البيان بأداء
الصالة ولو كان على أي حال.
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1110.1110ل��و كان املصل��ي مبق��دوره الصالة قائم��ا في بيته ،لكن في املس��جد
يصلي جالسا لطول الصالة ،فماذا يفعل؟
هذا قادر على القيام ،فواجب عليه أن يصلي في املسجد قياما.
1111.1111ما صفة الصالة على الكرسي؟
إن لم يس��تطع الركوع والس��جود عل��ى األرض ،ولكنه قادر على
القيام ،فإن��ه يجب عليه القيام والقراءة ،واجللوس على الكرس��ي
في حالتي الركوع والسجود فقط.
1112.1112من ِ
قدر على القيام ،مع تعذر الركوع والسجود إال على الكرسي،
فمتى يجب عليه أداء تكبيرة اإلحرام؟
يج��ب علي��ه أداؤه��ا ف��ي ح��ال القي��ام ،ث��م يجل��س ألداء الركوع
والسجود في حال اجللوس على الكرسي.
1113.1113من ص ّلى الفريضة وهو جالس لغير عذر ،فما حكم صالته؟
صالته باطلة.
1114.1114هل األفضل أن توضع الكراسي على جانبي الصفوف؟
نعم ،هذا أفضل ألجل احملافظة على استواء الصفوف.
1115.1115كيف يكون اخلفض للركوع والسجود للجالس؟
يكون السجود أخفض من الركوع.
1116.1116بعض الكراس��ي جتعل لها مثل اخلش��بة للس��جود عليه��ا ،ما حكم
ذلك؟
ال يج��وز هذا ،بل يكون للس��جود اإلمياء ،وال يالمس اخلش��بة أو
الوسادة ( املخدة).
1117.1117م��ن ّ
تعذر عليه النزول للس��جود فقط ،فهل ُيش��رع له الصالة على
الكرسي؟
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نعم ،وتقدير هذا للمريض في حال السجود فقط.
1118.1118أين يضع املريض اجلالس على الكرسي يديه في الصالة؟
ف��ي حال القراءة يضعهما على صدره ،وفي حال الركوع يضعهما
عل��ى ركبتيه ،وفي الس��جود ينبغي علي��ه أن يختلف وضعهما عن
الركوع.
1119.1119ما الع ّلة من هذا التفريق في وضع اليدين؟
فيها تذكير للحال التي فيه املصلي ،وهي أبعد عن السهو واختالط
األفعال عليه.
1120.1120من ش��عر بالق��وة ألداء الص�لاة قياما وهو في ح��ال اجللوس ،فهل
يقوم؟
نعم ،يجب عليه ذلك ،والعكس صحيح ملن شعر بتعب وهو قائم
فله اجللوس أثناء الصالة.
1121.1121ما ضابط املصافة ملن جلس على الكرسي مع املأمومني؟
إن كان الكرس��ي ألج��ل الركوع والس��جود فقط ،فتك��ون املصافة
بجع��ل أرجل الكرس��ي األمامية مبح��اذاة الصف ،حت��ى ال يتقدم
عل��ى املأمومني حال القيام ،ش��ريطة أال يكون فيه مضايقة للصف
الثاني إن وجد.
1122.1122لو كان الكرسي ألجل جميع الصالة..كيف تكون املصا ّفة؟
يج��ب عليه في ه��ذه احلالة أن يجعل أرجل الكرس��ي اخللفية هي
الت��ي مبح��اذاة الصف ،فيك��ون اجلالس علي��ه محاذي��ا للمأمومني
مبنكبه دون قدمه.
1123.1123أين موضع أصحاب الكراسي في الصف؟
ينبغي أن تكون على جوانب الصف ،على اليمني أو الشمال ،وال
237

الصالة ...سؤال وجواب

تكون خلف اإلمام.
1124.1124ما تعليل احلكم السابق؟
تعليل��ه حتى ال مينع املأم��وم الصحيح من الوق��وف خلف اإلمام،
وينوب عنه لو حدث لإلمام أي طارىء.
1125.1125ه��ل هن��اك م��ن حتدي��د لصف��ة اجلال��س عل��ى األرض للص�لاة؟
ورد ع��ن عائش��ة رضي الل��ه عنه��ا قالت(:رأيت رس��ول الله [
يصل��ي متربعا ) صحيح ابن خزمية .وإن تعذرت عليه هذه احلالة فله
أن يصلي على أي وضع يريحه.
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املبحث السادس والعشرون

صالة املسافر
1126.1126ما معنى السفر؟
الص ْب ِح إِ َذا
مش��تق من الوض��وح والظهور ،ومن��ه قوله تعال��ىَ :
{و ُّ
َأ ْس َف َر} ( املدثر )34:وكذلك السفر الذي يسفر عن أخالق وسلوك
اإلنسان.
1127.1127كيف تكون الرخصة للمسافر بشأن الصالة؟
ُيش��رع له قصر وجمع الص�لاة املفروضة ،مع الرخص��ة بترك بعض
النوافل.
1128.1128ما معنى قصرالصالة؟
هو أداء الصالة الرباعية بركعتني.
1129.1129هل يشرع القصر في صالتي املغرب والفجر؟
الفجر واملغرب ال تقصران ،بل تصليان متاما من غير نقص.
1130.1130ما حكم قصر الصالة في السفر؟
القول بالوجوب له وجاهته ،ألن ذلك هو هدي النبي [.
1131.1131ما حكم اإلمتام في صالة السفر ،أي أداء الصالة رباعية؟
اإلمتام جائز إن كان لسبب ،لفعل بعض الصحابة كعثمان وعائشة
م��ع الكراه��ة ،ورجح��ه ابن تيمي��ة ،ومال إلي��ه ابن عثيم�ين ،لكن
األصل في صالة السفر القصر.
1132.1132ما الدليل على رخصة القصر للسفر؟
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ق��ال تعال��ىَ { :وإِ َذا َض َر ْب ُت ْمِ 47في الأْ َ ْر ِ
َاح
��س َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
ض َف َل ْي َ
َ
الص�َل�اَ ِة إِ ْن ِخ ْف ُت َ
ي��ن َك َف ُروا}
��م ا َّل ِذ َ
��روا ِ 49م َ
��ن َّ
��م أ ْن َي ْفتِن َُك ُ
أ ْن َت ْق ُص ُ
ْ
(النس��اء )101:وعن عائش��ة« :فرضت الصالة ركعتني ركعتَني في
احلضر والس��فر ،فأقرت صالة الس��فر ،وزيد ف��ي صالة احلضر».
48

صحيح أبي داود

1133.1133كيف فهم الصحابة هذا احلكم الشرعي؟
ج��اء عن أبي يعلى بن أمية قال :قلت لعم��ر ]َ { ،وإِ َذا َض َر ْب ُت ْم
ِف��ي الأْ َ ْر ِ
الصلاَ ِة إِ ْن ِخ ْف ُت ْم
َ��اح َأ ْن َت ْق ُص ُروا ِم َن َّ
س َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
ض َف َل ْي َ
َ
ين َك َف ُروا} فقد أمن الناس! فقال ] :عجبت مما
��م ا َّل ِذ َ
أ ْن َي ْفتِن َُك ُ
عجبت منه فس��ألت رس��ول الله [ عن ذلك ،فقال [( :صدقة
تصدق الله بها عليكم ،فاقبلوا صدقة الله) .رواه مسلم
1134.1134ما املسافة التي تقصر فيها الصالة في السفر؟
الراجح  -والله أعلم -عدم التحديد في املسافة ،وأن املرجع في ذلك
العرف ،فما عدّ ه الناس سفرا فهو سفر.
إلى ُ
1135.1135هل التواجد في مناطق بعيدة داخل البلد لها حكم السفر؟
م��ن كان في بلد لم يتعارف على الس��فر فيه لت��وزع املناطق فيه أن
يقصر الصالة للمسافة البعيدة ولم يتجاوز حدوده اجلغرافية.

1136.1136هل يختلف احلكم لو كان السفر بالطائرة أو السيارة؟
ال يختلف ،قال ابن تيمية :املسافة الطويلة في الزمن القصير سفر،
واإلقامة الطويلة في املسافة القصيرة سفر.

1137.1137هل ميكن توضيح القول السابق؟
ميكن توضيحه من خالل فهم احلاالت اآلتية:

 .47الضرب في األرض :عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل اإلقامة.
ُ .48
اجلناح :اإلثم
 .49وقصر الصالة :ترك شئ منها.
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 1ـ مدة طويلة في مس��افة طويلة ،فهذا س��فر ال إشكال فيه ،كما لو
ذهب في الطائرة من الكويت إلى مكة ،وبقي فيها عشرة أيام.
 2ـ م��دة قصي��رة في مس��افة قصيرة فهذا ليس بس��فر ،كما لو خرج
مث� ً
لا من الكويت إلى اخلفجي في ضحى يوم ورجع ،فهذا ال يعد
مسافة طويلة.
 3ـ مدة طويلة في مس��افة قصي��رة مبعنى أنه ذهب إلى مكان قريب
ال ينس��ب لبلده ،وليس منها ،وبقي يومني أو ثالثة فهذا سفر ،فلو
ذهب إنس��ان من عنيزة إلى بريدة مث ً
ال ليقيم ثالثة أيام أو يومني أو
ما أشبه ذلك فهو مسافر.
كمن ذهب مث ً
ال من الكويت إلى
 4ـ مدة قصيرة في مسافة طويلةَ ،
دب��ي في يومه ورجع فهذا يس��مى س��فر ًا؛ ألن الن��اس يتأهبون له،
ويرون أنهم مسافرون.

1138.1138من نوى اإلقامة في بلد السفر..فهل يستمر في قصر الصالة؟
نع��م ،فم��ن نوى اإلقامة أربعة أيام أو أكث��ر أو ّ
أقل فله أن يترخص
برخص السفر ما دام اسم السفر يطلق عليه ،وهو في ُعرف الناس
كذلك.

1139.1139ما دليل القول السابق؟
من أدلته:
 /1أن النبي [ أقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصالة .رواه أحمد
 /2عن ابن عباس ] قال ( :أقام النبي [ تس��عة عشر ،يقصر،
فنحن إذا س��افرنا تسعة عش��ر قصرنا ،وإن زدنا أمتمنا) .يقصد
في غزوة فتح مكة .رواه البخاري
 /3أق��ام ابن عمر ] في أذربيجان س��تة أش��هر يصلي ركعتني،
وق��د حال الثل��ج بينهم وبني دخوله��ا .رواه عبد ال��رزاق في املصنف
وصححه األلباني
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1140.1140ه��ل احلكم يش��مل ل��و علم املس��افر أن حاجته س��تنقضي ف��ي أيام
معينة؟
نعم ،فالوصف بالسفر ال زال يشمله.
1141.1141متى يبتدىء قصر الصالة للمسافر؟
يبت��دىء بعد مفارقة املس��افر لبل��ده ،قال أن��س ]« :صليت مع
رس��ول الله [ الظه��ر باملدينة أربع��ا ،وصليت مع��ه العصر بذي
احلليفة ركعتني» .متفق عليه

1142.1142هل هذه املفارقة ميكن حتديدها باحلدود اجلغرافية؟
نعم ،وهذا هو املعمول به في املاضي وفق فهم الصحابة.
1143.1143لو سافر املسلم بعد دخول وقت الصالة ،فكيف يصلي؟
يصليها قصرا في البلد الذي يصله.
1144.1144إذا دخل وقت الصالة وهو مسافر ،ثم دخل بلده ،فكيف يصلي؟
يصليها متاما بحال فعل الصالة في بلده.
1145.1145هل للمسافر ترك صالة اجلماعة؟
ل��ه أن ال يصليه��ا ف��ي املس��جد ،إال إن كان ناز ً
ال في البلد املس��افر
إليه؛ فعليه أن يحرص على احلضور جلماعة املس��جد ،لعموم أدلة
وجوب اجلماعة في املسجد ،لقول الرسول [« :من سمع النداء
فلم يأته فال صالة له إال من عذر» .رواه الترمذي وابن ماجه.
1146.1146هل للمريض املسافر قصر الصالة ولو طالت مدة السفر؟
له ذلك حتى يرجع إلى بلده ،سواء طالت مدة سفره أم قصرت.
1147.1147م��ن كان��ت ل��ه إقام��ة اس��تيطان في بل��د لط��ول مدته ،فه��ل يقصر
الصالة؟
عليه أال يقصر ألنه أصبح في حكم املستوطن في البلد.
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مر املسافر على قرية وس ِمع فيها األذان فهل يلزمه التوقف ألداء
1148.1148لو ّ
الصالة في املسجد؟
إذا س��مع املس��افر األذان وه��و في الطري��ق فال تلزم��ه الصالة في
املسجد ،حتى ولو نزل حلاجة فال تلزمه اجلماعة فيه.
1149.1149بعض الش��باب املس��افر في حال إمامت��ه يطيل الق��راءة ،فهل وافق
السنة في فعله؟
لم يوافق الس��نة ،فاملس��تحب تخفيف القراءة في صالة الس��فر ،ملا
ورد أن رسول الله [ صلى العشاء بالصحابة في سفر فقرأ بالتني
والزيت��ون في الركعة الثانية .أخرجه مس��لم ،وكان أصحاب رس��ول
الله [ يقرؤون في الس��فر بالسور القصار .رواه عبد الرزاق وابن أبي
شيبة في مصنفيهما .
1150.1150هل جتوز الصالة في السفينة؟
نع��م جتوز الصالة في الس��فينة؛ فروض ًا ونوافل ،وال يس��قط القيام
واستقبال القبلة في الفريضة؛ ألنه ميكن ذلك،
1151.1151لكثرة تقلب السفينة ،فكيف تكون الصالة فيها؟
من لم يس��تطع القيام جاز له أن يصلي جالس�� ًا ،فعن النضر بن أنس
أن أنس ] كان إذا ركب في الس��فينة فحضرت الصالة والسفينة
محبوس��ة ص ّلى قائم��ا ،وإذا كانت تس��ير صلى قاعدا ف��ي جماعة.
أخرجه البيهقي في السنن

1152.1152هل يجب غسل اجلمعة على املسافر الذي ال جتب عليه اجلمعة؟
ال يجب عليه ،ألن الغسل مرتبط مبن جتب عليه الصالة ال وجود اليوم.
1153.1153املسافر السائر هل جتب عليه صالة العيد؟
ال جت��ب علي��ه ،ألن م��ن ش��رط وج��وب ص�لاة العي��د االس��تيطان
كاجلمعة.
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 1154.1154ل��و نزل املس��افر في بل��دة ال تقام فيه��ا صالة العي��د ،فماذا يجب
عليه؟
املس��افر الن��ازل ف��ي م��كان ال تقام فيه ص�لاة العيد ال جت��ب عليه.
 1155.1155هل يتعني على املسافر شهود صالة العيد؟
ال جتب عليه ،وحضورها فيه اخلير والدعاء.
 1156.1156هل احلاج يقصر الصالة في مكة؟
نعم ،يقصر الصالة في مكة طوال مدة سفره.
1157.1157ما دليل القول السابق؟
دليل��ه م��ا ذكره ابن عمر ] :صليت م��ع النبي [ مبنى ركعتني،
وأب��ي بك��ر وعمر ومع عثم��ان صدرا م��ن إمارته ،ثم أ ّمته��ا أربعا.
متفق عليه

1158.1158هل أهل مكة لهم حكم قصر الصالة في احلج؟
نعم ،فالرس��ول [ صلى بالصحابة ولم يأم��ر أهل مكة باإلمتام،
والنب��ي [ ل��م يبني ويفص��ل في ذلك ،ب��ل الناس صل��وا وراءه؛
ِ
بجمعه ،وقصروا بقص��ره ،وتأخير بيان احلكم عن وقت
فجمع��وا
احلاجة ال يجوز اتفاقا.
1159.1159ماذا يفعل من ّ
تذكر صالة في السفر نسيها في حال احلضر؟
يصليها وقت تذكرها ،لكن متاما بدون قصر.
1160.1160من ّ
تذكر وهو في احلضر صالة نسيها في السفر؟
يصليها قصرا مبثل يوم فرضها عليه.
1161.1161هل يشترط وجود نية قصر الصالة قبل فعلها؟
ينبه من خلفه مبا يريد فعله في الصالة.
ال يشترط ،فالنبي [ لم ّ
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1162.1162لو شارف اإلنسان على حدود بلده ،فهل يشرع له قصر الصالة؟
نع��م ،ودليل��ه ما ورد في البخاري حينما خ��رج علي ]( فقصر
الص�لاة وهو يرى البي��وت ،فلما رجع قيل له ه��ذه الكوفة؟ قال:
ال ،حت��ى ندخلها) قال ابن حجر :وعند البيهقي( :حتى إذا رجعنا
ونظرن��ا إلى الكوف��ة حضرت الصالة ،قالوا :ي��ا أمير املؤمنني هذه
50
الكوفة أمت الصالة؟ قال :ال ،حتى ندخلها).
1163.1163إذا سافر اإلنسان بعد دخول الوقت ،فهل يقصر أو يتم؟
له أن يقصر ،ألن العبرة بوقت الفعل ،ال وقت دخولها.
1164.1164م��ن كان في املط��ار ،هل يقصر الص�لاة لو دخل علي��ه الوقت قبل
سفره؟
إذا كان املطار داخل البلد فال يقصر الصالة فيه ،س��واء كان احلجز
انتظار ًا أو مؤكد ًا ،ألنه لم يفارق البنيان.
1165.1165إذا نوى املسافر القصر ،ثم قام إلى الثالثة ناسي ًا ،فماذا يفعل؟
له أن يرجع ويسجد للسهو.
1166.1166ما حكم صالة املسافر خلف اإلمام املقيم؟
جائ��زة ،وال يض��ر اختالف الني��ة أو الصالة ،ألن مع��اذ ًا ] كان
يصل��ي العش��اء مع النب��ي [ ث��م ينطلق فيصل��ي بقومه العش��اء،
فتكون له نافلة ولهم فريضة .رواه مسلم
1167.1167هل يشرع أداء الصالة قصرا للمسافر خلف اإلمام املقيم؟
املتم؛ لو دخل املسافر في أول الصالة،
ال يصح القصر وراء اإلمام ّ
لقول الرسول [« :إمنا جعل اإلمام ليؤمت به».متفق عليه
1168.1168لو دخل املس��افر م��ع اإلمام في الركعة الثالثة لصالة العش��اء .فهل
 .50فتح الباري 663/2
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تكفيه الركعتان؟
تكفيه ،واألحوط اإلمتام.
1169.1169إذا دخل اإلنس��ان مع إمام مسافر يصلي العشاء وهو يريد املغرب،
فكيف يصنع؟
إذا س�� ّلم اإلمام عليه أن يقوم ليأتى بالثالثة ،وإذا كان اإلمام مقيم ًا
يجل��س املأموم ف��ي الثالثة وينتظر حتى يس��لم مع اإلم��ام ،وله أن
يسلم ويدرك العشاء مع اإلمام.
املتم ،ثم بطلت صالته ،أو تذكر أنه على
1170.1170إذا دخل املسافر مع اإلمام ّ
غير طهارة  -أي املأموم – فهل يعيدها قصرا أو متاما؟
يقصر الصالة إذا رجع ليصليها منفرد ًا.
1171.1171إذا دخ��ل مس��افر أو مس��افرون مع إم��ام مقيم يصل��ي التراويح في
رمضان ،فماذا يفعلون؟
لهم حالتان:
األول��ى :إن كان��وا دخل��وا بلده��م ووطنه��م فإنه��م يدخل��ون معه
ويصلون الصالة الفائته إمتام ًا ،فإذا سلم اإلمام أمتوا ما بقي.
الثاني��ة :إن كان��وا دخل��وا البلد املس��افر إلي��ه ،فإنهم يدخل��ون معه
ويصل��ون الصالة الفائتة قصر ًا ،وال ينبغي أن يصلوا جماعة
لئال يحدث تشويش على الذين يصلون التراويح.
1172.1172متى ينتهي قصر الصالة للمسافر؟
ق��ال ابن القيم :وكان [ يقصر الص�لاة الرباعية فيصليها ركعتني
من حني يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى املدينة ،ولم يثبت عنه أنه
أ ّ
مت الصالة الرباعية ،ولم يختلف في ذلك أحد من األئمة.
1173.1173م��ن اس��توطن بلدً ا غي��ر بلده األصل��ي واتخذه بلدً ا ل��ه ،وليس من
قصده االرحتال عنه ،فهل يقصر الصالة فيه أو يتم؟
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يت��م الصالة ،وحاله مثل الرس��ول [ هاجر من مكة إلى
علي��ه أن ّ
املدين��ة واتخ��ذ املدين��ة وطن ًا ل��ه ،وحكم وطن��ه اجلديد مث��ل وطنه
األصل��ي ،ف��إذا خرج منه كان مس��افر ًا ،فإذا رج��ع لوطنه األصلي
للزيارة وغيرها ،وليس قصده االستيطان فيه فحكمه حكم املسافر
كالرس��ول [ عندما خرج من مكة واستوطن املدينة إذا رجع إلى
مكة كان مسافر ًا.
1174.1174بعض الناس يكون له بيت في بلد السفر ،فهل يقصر الصالة أو يتم؟
ل��ه أن يقصر ألنه يعتبر مس��افرا ً ،ومتلك الدار لي��س موجب ًا لإلمتام
على الصحيح كما هو مذهب اجلمهور.
1175.1175هل ُيشرع فعل صالة النوافل حال السفر؟
يس��ن فعل بع��ض الروات��ب؛ مثل س��نة الفج��ر ،والوت��ر والنوافل
ّ
كالضح��ى وقي��ام الليل ،وذوات األس��باب كس��نة الوض��وء وحتية
املسجد وصالة الكسوف.
1176.1176ما الدليل على فعل النبي [ لبعض الرواتب؟
دليل ركعتي الفجر ،عندما نام الرسول [ في السفر ولم يستيقظ إال
على ح ّ ِر الش��مس قال أبو قتادة ]( :ثم أذن بالل بالصالة ،فصلى
رس��ول الله ركعتني ،ثم صلى الغداة فصن��ع كما يصنع كل يوم) رواه
مسلم.
ودلي��ل الضحى ما ورد ع��ن أنس ] قال( :رأيت رس��ول الله [
ص ّلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات) .رواه أحمد
1177.1177هل ثبت أن النبي كان يصلي النوافل قبل أو بعد الفريضة؟
لم يثبت في النقل أنه [ فعلها .
1178.1178كي��ف ميك��ن أداء ص�لاة الفرائ��ض ف��ي ح��ال الس��فر بالطائ��رة أو
السيارة؟
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أداء الفرائض لها حاالت:

األول��ى :أن يصليها قبل الركوب ،أو بعد النزول في وقتها ،س��واء
كان جمع تقدمي أو تأخير.
الثاني��ة :إذا رك��ب الطائرة قبل دخول الوق��ت ،وغلب على ظنه أن
الطائ��رة ال تهبط إال بعد خروج وق��ت األولى ،فينوي جمع
التأخي��ر إن كان��ت جتم��ع كالظهر م��ع العص��ر ،واملغرب مع
العشاء.

الثالث��ة :إذا رك��ب الطائ��رة قب��ل دخ��ول الوقت ،وغل��ب على ظنه
خ��روج وق��ت الصالتني املجموعتني ،أو ص�لاة ال جتمع مع
أخ��رى كالفج��ر؛ فيجب علي��ه أن يؤدي الص�لاة في مصلى
الطائرة إن ُو ِجدَ ؛ مس��تقب ً
ال القبلة إن اس��تطاع وإن لم يستطع
صل��ى ف��ي املم��رات ،وإن ل��م يس��تطع صل��ى قائم�� ًا ويومئ
بالرك��وع والس��جود وهو جالس على كرس��يه ،وال يجوز له
تأخير الصالة حتى يخرج وقتها.

الرابع��ة :إذا كان ف��ي الطائ��رة مصل��ى ،وميك��ن أن يصلي مس��تقبل
القبل��ة قائم�� ًا وراكع ًا وس��اجد ًا صلى فيه ،ول��و كان ذلك مع
سعة الوقت.

1179.1179كيف ميكن أداء النوافل في حال السفر بالطائرة أو السيارة؟
أي حال؛ قائم�� ًا أو قاعد ًا ،يوم��ئ بالركوع
يصليه��ا الراك��ب عل��ى ّ
والس��جود عل��ى أي جهة ،وال يش��ترط اس��تقبال القبل��ة ،وكذا لو
كان في الس��يارة ،حلديث عامر بن ربيعة ] قال( :رأيت رسول
الل��ه [ يصلي على راحلت��ه حيث توجهت به) متف��ق عليه ،وعند
البخاري( :يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في املكتوبة).
وف��ي رواية مس��لم( :يوت��ر عليها) واألفض��ل اس��تقبال القبلة عند
تكبيرة اإلحرام.
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1180.1180هل يشترط استقبال القبلة عند أداء النافلة في السيارة أو الطائرة؟
ال يش��ترط هذا لكنه يس��تحب ،حلديث أنس ] أن رس��ول الله
[ إذا س��افر فأراد أن يتطوع اس��تقبل بناقته القبلة فكبر ،ثم صلى
حيث كان وجهه وركابه .رواه أبو داود وحسنه األلباني

1181.1181إذا ُق َّ ِدم املسافر لإلمامة في بلد ّ
حل فيه أيام ًا ،فهل ميتنع عن اإلمامة
وه��و أحق بها ،أم يؤمهم ويتم ،مراعاة لألكثر ،أم يؤمهم ويأمرهم
باإلمتام؟
يؤمهم ويقصر ،ويأمرهم باإلمتام.

1182.1182ه��ل أج��ر الص�لاة يس��تمر مع العب��د املري��ض أو املس��افر ل��و ترك
تطوعه؟
نعم ،قال رسول الله [« :إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما
كان يعمل مقيم ًا صحيحا» .رواه البخاري
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املبحث السابع والعشرون

اجلمع في الصالة
أوال :معلومات عامة.
1183.1183ما املراد باجلمع؟
ه��و جمع صالتني من وقت متش��ابه ،من نه��ار أو ليل  ،ليكونا في
وقت واحد.
1184.1184متى ميكن حتقيق هذا اجلمع؟
عند وجود املش�� ّقة أو العذر الش��رعي على اإلنس��ان في أن يصلي
كل ص�لاة في وقتها ،فيجوز له أن يجمع بينهما ،إما جمع تقدمي،
وإما جمع تأخير ،على حسب ما يتيسر للفاعل.
1185.1185هل هو من التيسير؟

��ر َوال ُي ِري��دُ بِ ُك ُم
نع��م ،لق��ول الله تعال��ىُ { :ي ِري��دُ ال َّل ُ
��ه بِ ُك ُم ا ْل ُي ْس َ
��ر} (البق��رة ،)185 :وق��د ثبت عن ابن عب��اس ] ،أن النبي
ا ْل ُع ْس َ
[ جم��ع في املدين��ة بني الظهر والعصر ،وبني املغرب والعش��اء،
م��ن غي��ر خوف وال مطر ،فس��ئل ابن عب��اس عن ذل��ك  ،يعني لم
صنع الرسول [ هذا؟ قال :أراد أال يحرج أمته .رواه مسلم ،أي
ال يلحقها احلرج بترك اجلمع.

1186.1186هل هذا اجلمع في أمور محددة؟

ال ،ولكن في كل حال وقوع مش��قة على اإلنسان جتعله غير متيسر
ألداء الصالة في وقتها أو للذهاب للمسجد.
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1187.1187ما األمور التي ميكن جمع الصالة ألجل املشقة فيها؟

م��ن أمثل��ة ذلك :املط��ر املانع من الذه��اب للمس��جد ،الوحل بعد
املس��بب لألم��راض ،املرض
األمط��ار ,الغب��ار املان��ع من الرؤية أو
ّ
املانع من أداء الصالة في وقتها ،اخلوف مثل حالة احلرب ،والسفر،
الثلج.

1188.1188ما حكم اجلمع في حال الغبار؟

ه��ذا مش��روع للمناط��ق التي فيها غبار يش��ق معه للن��اس اخلروج
ألداء الصالة ،ويكون سببا حلدوث األمراض.

1189.1189م��ا الق��ول مع م��ن يق��ول أن النب��ي [ لم يجم��ع أبدا ملث��ل بعض
األحوال؛ مثل الغبار؟

قضية اجلمع متعلقة في وجود السبب املانع من الوصول للمسجد
إال مبش��قة ،وه��ذا ضاب��ط موج��ود ف��ي مش��قات كثي��رة باختالف
أنواعها.

1190.1190ما حكم من يعمل باجلمع في جميع أيامه بال سبب شرعي؟
ال يجوز هذا األمر ،بل يدخل الفاعل في الكبائر.

1191.1191ما أنواع اجلمع؟

أوال  :اجلمع الصوري :بتأخير الصالة األولى إلى قبل دخول وقت
الصالة الثانية ،ثم يصلي الثانية في أول وقتها.

ثاني��ا :اجلمع احلقيقي :ه��و أداء الصالة الثانية م��ع الصالة األولى،
ويك��ون جمع تق��دمي ،أو تأخي��ر األولى حت��ى يدخل وقت
الثانية ،ويكون جمع تأخير.
1192.1192هل جمع الصالة يشمل القريب والبعيد عن املسجد؟
نعم ،إذا جمعوا الصالة جمع معهم القريب والبعيد.
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1193.1193ما هي الصلوات التي جتمع مع بعضها؟

اجلمع يكون للظهر مع العصر ،واملغرب مع العش��اء ،جمع تقدمي
أو تأخير ،والفجر ال ُيجمع معها شيء.

1194.1194ما الضابط في أوقات الصالة ملعرفة اجلمع فيه؟

وق��ت اجلمع ب�ين الصالتني م��ن دخول وق��ت األول��ى حتى آخر
وق��ت الثاني��ة االختي��اري ،ف�لا يج��وز تأخي��ر الظهري��ن إل��ى بعد
اصف��رار الش��مس بعد العص��ر ،وال تأخير للمغرب والعش��اء إلى
بعد منتصف الليل.

1195.1195هل يجوز للمريض جمع الصالة؟
نعم له ذلك عند احلاجة.

1196.1196م��ن تأخر ف��ي أداء الصالة ف��ي أول وقتها ،فهل ل��ه أن يجمعها مع
الصالة التي تليها؟

نع��م له ذل��ك ،إذ ال يش��ترط في جمع التأخي��ر أن ين��وي التأخير عند
دخ��ول وقت األولى ،فله إذا ضاق وقت األول��ى فله أن ينوي اجلمع
في وقت الثانية.

1197.1197بعد انتهاء اجلمع مع اإلمام الراتب للصالتني..فهل ُيشرع للمتأخر
أداء اجلمع؟

من وجد جماعة املسجد قد فرغت من اجلمع ،فاألحوط أال يجمع
لنفسه ،وال مع جماعة أخرى.

1198.1198هل يشترط على اإلمام أن يخبر املأمومني بنية اجلمع؟

النبي [ ملا كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يخبر أحدا
51
منهم بنية اجلمع والقصر.

 .51مجموع الفتاوى ( )50/24
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1199.1199بع��ض الناس يظن أن اجلم��ع للصلوات ال يكون إال في احلج ،فما
صحة هذا؟

غي��ر صحي��ح فقد جم��ع النب��ي [ ف��ي املدينة ،حلدي��ث( :جمع
رس��ول الله [ بني الظهر والعصر ،واملغرب والعش��اء باملدينة في
غير خوف وال مطر) .رواه مسلم

1200.1200متى يؤدي صالة الوتر من جمع بني العشائني في وقت األولى؟

إذا جمع املس��افر املغرب مع العش��اء جمع تقدمي ،جاز له أن يوتر
بعد صالة العش��اء وال ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ،ألن العبرة
بصالة العشاء ال الوقت.

1201.1201هل ُيش��رع اجلمع في البيت أو في املزرعة بس��بب وجود مشقة في
اخلارج؟
ال يجوز ،إذ ع ّلة اجلمع في املسجد ملظنة املشقة احلاصلة بالوصول
إليه في الصالة التالية.
1202.1202ما حكم اجلمع في مصلى العمل؟
إن كان وق��ت العم��ل ميتد إلى وقت الص�لاة التالية فال يجوز لهم
اجلم��ع النتف��اء املش��قة عنه��م ،وإن كان وق��ت العم��ل ينتهي بعد
الص�لاة األولى مع غلبة الظن من وجود اجلمع في مس��جد احلي؛
فيشرع لهم اجلمع.
لهن اجلمع؟
1203.1203هل ذهاب النساء للصالون حلفلة العرس ،يجيز ّ
لهن في اجلمع ،للمشقة في إزالة الزينة.
ال بأس ّ
1204.1204ه��ل ميكن القول مبش��روعية اجلمع لكل من وقعت ل��ه حاجة متنعه
عن الصالة التالية في وقتها؟
نع��م ،مث��ل الطبيب ،ومن بيده أم��ر مهم ال ب��د أن ينجزه في وقت
محدد قد يفوت حتصيله بانقطاع العمل عنه.
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1205.1205هل هناك من دليل على مثل هذا اجلواز؟

نعم ،فعن عبد الله بن شقيق قال « :خطبنا ابن عباس ] بالبصرة
يوم��ا بع��د العص��ر حتى غربت الش��مس ،وب��دت النج��وم ،وجعل
الن��اس يقولون :الصالة! الصالة! قال :فجاءه رجل من بني متيم ال
يفت��ر وال ينثني :الصالة! الصالة! فقال ابن عباسَ :أ ُتعلمني الس��نة
ال أم ل��ك؟! ثم قال :رأيت رس��ول الله [ ص ّل��ى الظهر والعصر،
واملغرب والعشاء» .رواه مسلم

1206.1206ما احلاجة املهمة التي ألجلها جمع ابن عباس ] الصالة لها؟
ابن عباس ] كان في أمر مهم من أمور املس��لمني يخطبهم فيما
يحتاج��ون إلى معرفته ،ورأى أنه إن قطع��ه ونزل فاتت مصلحته،
فكان ذلك عنده من احلاجيات التي يجوز فيها اجلمع.
1207.1207كيف يصلي الراتبة من جمع بني الظهر والعصر؟
يصلي س��نة الظهر التي قبلها ،ثم يصلي الظهر ثم العصر ،ثم س��نة
الظهر البعدية.
1208.1208كيف يصلي راتبة الصلوات للذي جمع املغرب والعشاء؟
له أن يصلي راتبة املغرب ثم راتبة العشاء.
1209.1209متى ميكن قول أذكار الصلوات في حال اجلمع؟
إذا جم��ع اإلنس��ان بني الصالتني فاألول��ى واألفضل واألكمل أن
يأت��ي ب��أذكار الص�لاة األولى ث��م الثاني��ة ،وإن اقتصر عل��ى أذكار
الصالة األخيرة فال بأس بذلك لتداخلها.
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ثانيا :اجلمع للمطر

1210.1210ما الراجح في مسألة اجلمع في حال املطر؟
الراجح مش��روعية اجلمع بني الظهر والعصر ،واملغرب مع العشاء
إن حتقق السبب املجيز للجمع.

1211.1211ما ضابط املطر الذي يبيح جمع الصالتني؟
ضابطه ما حتصل به املش��قة ؛ إما لغزارته مبا يس��مى بـــ (الوابل) ،أو
حلصول مس��تنقعات توجب املش��قة في بلوغ املسجد ،أو يصحب
بريح باردة.
1212.1212ما احلكم لو كان املطر خفيفا؟
إن كان خفيف ًا ،وال يتوقع زيادته من حيث العالمات الظاهرة فال ينبغي
اجلمع ،ومن جمع من غير مسوغ شرعي وجبت عليه إعادة الصالة.
1213.1213هل ُيشرع جمع صالة اجلمعة مع صالة العصر في املطر؟
ال ُيشرع هذا األمر ،ألنه قد حصل مطر في جمعتني في عهده [
ولم يجمع معهما العصر ،كما في حديث االستسقاء في اجلمعة.
1214.1214هل ُيشرع التخ ّلف عن صالة اجلماعة وقت نزول املطر؟
نع��م ،فع��ن نافع أن ابن عم��ر ] أ ّذن بالصالة ف��ي ليلة ذات برد
وريح ،فقال« :أال ص ّلوا في ال ِرحال» ،ثم قال« :إن رسول الله [
كان يأم��ر امل��ؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مط��ر يقول« :أال ص ّلوا
في ال ِرحال» .وفي رواية لإلمام مس��لم «أو ذات مطر في الس��فر»،
وقال البخاري «في الليلة الباردة أو املطيرة في السفر».
1215.1215هل ُيستفاد من اآلثار السابقة مشروعية أداء الصالة في البيوت؟
نع��م ،وهذا هو األصل ،فقد كان اب��ن عباس] يقول ملؤذنه في
اليوم املطير« :إذا قلت أش��هد أن ال إله إال الله وأش��هد أن محمدا
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رس��ول الله؛ ف�لا ّ
تقل حي على الصالة ،ق��ل :صلوا في بيوتكم».
فكأن الناس استنكروا ذلك عليه ،فقال« :أتعجبون من ذلك؟ ..قد
فعل ذلك من هو خير مني» ،يعني رسول الله [ ،رواه الشيخان.
1216.1216متى ُتقال جملة (ص ّلوا في بيوتكم) في األذان؟
ال ب��أس باس��تبدال احليعلتني بهذه اجلملة ،ومنه��م من رأى جواز
قولها بعد احليعلة.
1217.1217مب أفتى الفقهاء في األمر السابق؟
اس��تنبط الفقهاء من ذلك جواز التخلف عن صالة اجلماعة بسبب
املطر والبرد الشديد ،قال ابن بطال« :أجمع العلماء أن التخلف عن
52
اجلماعة في شدة املطر والظلمة والريح وما أشبه ذلك مباح».
1218.1218ه��ل الرخص��ة الس��ابقة متعلقة بص�لاة الليل ،أو أن احلكم يش��مل
صالة النهار ( الظهر والعصر)؟
الرخصة تش��مل ابتداء صالت��ي الليل ،وال حرج لو كانت املش��قة
متحققة في صالتي النهار أن يكون هناك جمع لهما ،فعن صفوان
ب��ن س��ليم قال ( :جمع عمر بن اخلط��اب ] بني الظهر والعصر
53
في يوم مطير) .
1219.1219هل يجوز اجلمع بني صالة العصر واملغرب؟
ال يجوز جمع صالة النهار مع صالة الليل ،كالعصر مع املغرب ،وال
صالة الليل مع الفجر ،كالعشاء والفجر ،وال الفجر مع الظهر.
1220.1220هل ُيشترط وجود نية للجمع قبل أداء الصالة؟
اليش��ترط هذا ،فيمكن وجود النية قبل الصالة األولى ،أو أثنائها،
أو قبل الثانية ،ولو كانت النية واجبة لبينها النبي [ للصحابة.
 .52طرح التثريب لعبد الرحيم العراقي ()318/2
 .53رواه عبد الرزاق في املصنف ( ) 556 / 2
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1221.1221ما حكم صالة العصر قبل الظهر لتحقيق اجلمع؟
ال يجوز ،فيشترط جلمع التقدمي أن يبدأ باألولى ،ألن الوقت لها،
والثاني��ة تب��ع لها ،وألن النبي [ جمع هك��ذا ،وقال [ « :صلوا
كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري.
1222.1222ما ضابط الفصل بني الصالتني أثناء اجلمع؟
ضابطه أن ال يفرق بني الصالتني إال تفريق ًا يسير ًا ،ألن معنى اجلمع
املتابعة واملقارنة ،وال يحصل ذلك مع الفرق الطويل ،واملرجع في
طول الفرق ِ
وقصره إلى العرف ،فإن احتاج إلى وضوء لم تبطل.
1223.1223هل هناك من رأى عدم اشتراط املواالة في اجلمع؟
نعم ،فقد ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله إلى عدم اشتراط
املواالة حيث قال ( :والصحيح أنه ال تشترط املواالة بحال ،ال في
وقت األولى وال في وقت الثانية ،فإنه ليس لذلك حد في الشرع،
54
وألن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة).
1224.1224هل ميكن اجلمع بعد نزول املطر ،أو توقفه؟
العلماء القائلون باجلمع للمطر نصوا على وجود العذر وهو املطر
عن��د اإلحرام بالص�لاة األولى ،ومنه��م من اعتبره ح��ال اإلحرام
بالثانية أيض ًا ،قال اإلمام الشافعي« :وال يجمع إال واملطر مقيم في
الوقت الذي جتمع فيه ،فإن صلى إحداهما ثم انقطع املطر لم يكن
55
له أن يجمع األخرى إليها».
وق��ال اإلم��ام النووي( :و ُيش��ترط وجود املطر ف��ي أول الصالتني
56
باتفاق األصحاب).
1225.1225هل ُيش��ترط تواصل املطر ليتصل بالصالة الثانية ،مع وجوده ناز ًال

 .54الفتاوى ( ) 50 / 24
 .55األم ()95/1
 .56املجموع ()382/4
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عند الدخول بالصالة؟
الراجح أنه ال ُيشترط ذلك ،بل إذا وجد سبب اجلمع ،وهو املطر.
1226.1226ما مثال هذا األمر؟

مثاله كأن يكون الغيم في الس��ماء ،واملاء على األرض جاز اجلمع
لقوله��م ف��ي جمع عم��ر ] « :في ي��وم مطير » وف��ي جمع أهل
املدين��ة « في الليلة املطيرة » فأضيف كثرة املطر إلى اليوم أو الليلة،
ولي��س إلى حلظة إقامة الصالة ،وهو أعم من كون املطر ناز ً
ال أثناء
إقامة الصالةَّ ،
يس��مى مطير ًا بكثرة املطر فيه ،وإن تخلله
فإن اليوم
َّ
صحو أثناء إقامة الصالة.

1227.1227هل هناك من قاعدة شرعية متعلقة باحلكم السابق؟
نع��م احلكم ينبنى على قاعدة ( :إذا وجد س��بب احلكم جاز تقدمي
العبادة على شرط احلكم).
1228.1228هل ميكن اجلمع مع أي كمية من املطر النازل؟

الش��افعية الذين يقولون باجلمع بني الظه��ر والعصر للمطر ،وكذا
نص��وا على أن س��بب اجلم��ع وجود مط��ر ّ
يبل
املغ��رب والعش��اءّ ،
الثياب ،وال يجمع ألجل مطر ال يبل الثياب.57.

وقال الش��يخ اب��ن عثيمني ( :قول��ه املطر يبل الثي��اب يعني إذا كان
هن��اك مط��ر يب��ل الثي��اب لكثرت��ه وغزارته فإن��ه يج��وز اجلمع بني
العش��اءين فإن كان املطر قلي ً
ال ال يب��ل الثياب فإن اجلمع ال يجوز؛
ألن هذا النوع من املطر ال يلحق املكلف فيه مش��قة بخالف الذي
يبل الثياب ،وال س��يما إذا كان في أيام الشتاء فإنه يلحقه مشقة من
جهة البلل ومش��قة أخ��رى من جهة البرد وال س��يما إذا انضم إلى
 .57املجموع ()381/4
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ذلك ريح فإنها تزداد املشقة).

58

1229.1229ل��و وق��ع اختالف ف��ي تطبيق مس��ألة اجلمع في املط��ر ،فهل األولى
حتقيق اجلمع أو تركه؟
كثي��ر م��ن أه��ل العلم ي��رون أن ترك اجلم��ع أفضل وأولى بس��بب
خ�لاف من رأى عدم ج��واز اجلمع  .قال اإلم��ام النووي (:وترك
اجلم��ع أفضل بال خالف فيصلي كل صالة في وقتها للخروج من
59
اخلالف فإن أبا حنيفة وجماعة من التابعني ال يج ّ ِوزونه).

1230.1230من رأى أن اإلمام أخطأ بأمر اجلمع ،فهل ُينكر عليه قبل الصالة؟
ال ينبغي هذا ،وله أال يدخل معه في اجلمع ،وله الحقا أن يستفسر
منه عن اجتهاده في اجلمع.

1231.1231ما حكم اجلمع في البيت بسبب املطر؟
اليجوز؛ لعدم وروده في الشرع املطهر ،وأيضا لعدم وجود العذر
املسوغ للجمع وهو املشقة.
1232.1232م��ا احلكم ف��ي رجل دأبه التخل��ف عن اجلماعة ف��ي صالة املغرب
والعش��اء ،فإذا نزل املطر سارع إلى املس��جد ،لينتهز فرصة اجلمع،
هل فعله صحيح؟
ال ب��أس بفعله من جهة اجلمع ،وجم��ع الصالة ليس مقتصرا على
أهل املسجد ،ولكنه مالم على اتباعه لهواه.
1233.1233هل ميكن قياس املشقة بالثلج مثل املطر؟
نعم فالعلة بينهما واحدة وهي املشقة.

 .58الشرح املمتع ()555/4
 .59روضة الطالبني ()505/1
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ثالثا :جمع الصالة في السفر.

1234.1234هل جمع الصلوات في وقت السفر مشروع؟

نعم ،فقد جمع النبي [ بني الظهر والعصر في عرفة ،وبني املغرب
العشاء في مزدلفة.

1235.1235في أي أمر وقع اخلالف في مسألة جمع الصلوات في السفر؟
وقع في غير املوضعني السابقني.
1236.1236هل األفضل جمع التقدمي أو جمع التأخيرفي السفر؟
للمسافر أن يفعل ما هو أرفق به في التقدمي أو التأخير.
1237.1237م��ن نوى جمع التأخير ،ث��م دخل بلده ولم يدخل وقت الثانية ،فماذا
يفعل؟
ال يجم��ع الثاني��ة مع األولى ،بل يصلي كل ص�لاة في وقتها إمتام ًا
ولو بقي وقت يسير ،ألن علة القصر واجلمع للسفر قد زالت.
1238.1238هل له اجلمع بسبب تعب السفر؟
نعم ،إذا كان مرهقا بسبب السفر ،فله اجلمع ،لكن بدون قصر.
 1239.1239إن ن��وى املس��افر جم��ع التأخي��ر ،ثم دخ��ل بلده وق��د دخل وقت
الثانية ،فكيف يصلي؟
يصلي األولى والثانية إمتام ًا؛ النقطاع السفر وزوال العذر.
 1240.1240إن ن��وى املس��افر جم��ع التأخير ،ثم دخ��ل البلد املس��افر إليه وبقي
وقت يسير ويدخل وقت الثانية ،فما احلال معه؟
له حاالت:
األول��ى :إن كان ف��ي غير مس��جد فاألفضل أن ينتظ��ر حتى يدخل
وقت الثانية ،فيصليهما جمع ًا وقصر ًا.
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الثاني��ة :إن دخ��ل مس��جد ًا بعد أذان الص�لاة الثانية وقب��ل اإلقامة،
فيصلي األولى قصر ًا ثم يصلي الثانية مع اجلماعة.
الثالثة :إن كان دخل املسجد والناس يصلون الثانية دخل معهم بنية
األولى ،في حال ائتمام املسافر باملقيم.
 1241.1241إذا كان اإلنسان وهو مسافر إلى بلده يستطيع أن يدخل بلده ويدرك
الص�لاة مع اجلماعة ،أو وقتها ،أو أنه يدخل بلده قبل دخول وقت
الثانية ،فهل له أن يتأخر عند حدود بلده ليقصر ويجمع؟
ل��ه القصر واجلمع قبل دخول البلد ،ول��ه الدخول إلى البلد وأداء
الصالة في وقتها احلاضر ،واألمر فيه سعة.
 1242.1242إمام صلى بنية القصر ،ثم قام إلى الثالثة نس��يان ًا ،فنوى اإلمتام فما
حكم صالته مع املأمومني؟
صحيح��ة ،ألن��ه رج��ع إل��ى األصل ،ول��و رجع بع��د قيام��ه لكان
أحس��ن ،ولي��س ذلك مثل القيام إلى ركعة زائ��دة ،ألنه رجوع إلى
غير أصل.
 1243.1243إذا وصل املسافر إلى بلده بني العشاءين ،فهل يصلي املغرب حال
وصوله ,أم يجمعها مع العشاء؟
يصليه��ا إذا وص��ل ،وال يجمعه��ا إل��ى العش��اء  ،ألن��ه زال س��بب
اجلمع.
 1244.1244مس��افر دخل مس��جد ًا في الطري��ق ليصلي العش��اء فوجد جماعة
مس��افرين يصلون ،فدخ��ل معهم ،فتبني له أنه��م يصلون املغرب،
فماذا يصنع إذا قام اإلمام إلى الثالثة؟
ل��ه أن ينفصل ويس��لم ،وال يبقى في جلس��ته إلى ع��ودة إمامه ،أو
ينتظ��ر إمامه بعد للتش��هد األول حتىيعود اإلمام ويس��لم معه بعد
تشهده الثاني.
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 1245.1245مسافر أراد اجلمع بني املغرب والعشاء فصلى املغرب مع جماعة،
ثم جاءت جماعة أخرى لتصلي املغرب ،فدخل معهم بنية العشاء،
وح�ين قام��وا إلى الثالثة نوى االنفصال وس��لم م��ن ركعتني قصر ًا
للعشاء .فما حكم صنيعه؟
صحيح ،ألن صالة املغرب ليس��ت من الصل��وات املقصورة حتى
نلزمه مبتابعة اإلمام ،كما لو صلى العشاء خلف إمام مقيم ،وله أن
يتابعه��م ثم يأتي برابعة ،أو يبقى جالس�� ًا بع��د الثنتني حتى يرجعوا
إليه ويسلم معهم.
 1246.1246خش��ية ع��دم التمكن من أداء وق��ت صالة العصر ف��ي وقتها ،قام
مس��افر بجمع العصر م��ع الظهر ،قبل صعوده للطائ��رة ،فهل فعله
صحيح؟
صحيح ،فإذا دخل على املس��افر وقت الصالة وهو مازال في بلده
وخشي خروج وقت الصالة الثانية بعد وصوله ،فله جمع العصر
معها بال قصر.
 1247.1247ل��و دخل وقت الصالة في بلد الس��فر ،فهل للمس��افر أن يجمعها
جمع تأخير عند وصوله إلى بلده؟
ال يجوز له هذا اجلمع ،النقطاع سبب السفر.
1248.1248هل اجلمع للمسافر ُيشرع له في كل وقت؟
نع��م ،ويتأكد في حال الس��ير ،ألن النبي [ كان إذا جدّ به الس��ير
جمع بني املغرب والعشاء ،رواه مسلم ،وأما النازل فيجوز له اجلمع،
لكن األحوط واألولى ترك اجلمع عند عدم املش��قة؛ ألن الرسول
[ كان مبنى في حجة الوداع يقصر الصالة وال يجمعها.
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املبحث الثامن والعشرون

صالة اجلمعة
أوال :أحكام عامة:
 1249.1249ما تعريف كلمة اجلمعة؟
واجل ْم َع��ةُ ،
اجل ُم َعةُ ،
ه��ي بضم امليم وإس��كانها وفتحه��اُ :
واجل َم َعة،
ين
واملش��هور الض��م ،وبه ُقرئ ف��ي قول الله تعال��ىَ { :ي َاأ ُّي َه��ا ا َّل ِذ َ
لص ِ
آ َمنُوا إِ َذا ُن ِ
الة ِم ْن َي ْو ِم الجْ ُ ُم َع ِة} (اجلمعة ،)9 :و ُيجمع على
ود َي لِ َّ
وج َمع.
ُج ُمعات ُ
 1250.1250ما اسم هذا اليوم في اجلاهلية؟
العروب��ة» ،ثم ُس ّ ِ
��مي قبيل اإلس�لام ب��ـ «يوم
كان ُيس��مى ب��ـ «ي��وم ُ
س��ماه بذلك كع��ب بن لؤي ،فكانت قري��ش جتتمع إليه
اجلمعة»َّ ،
فيه ،فيخطبهم ويعظهم.
 1251.1251ما فضل هذا اليوم؟
ق��ال النب��ي [« :خير ي��وم طلعت فيه الش��مس يوم اجلمع��ة ،فيه خلق
آدم ،وفيه أدخل اجلنة ،وفيه أهبط منها ،وفيه تقوم الس��اعة ،وفيه س��اعة
ال يوافقها عبد مس��لم يصلي يس��أل الله فيها خيرا إال أعطاه الله إياه».
أخرجه أحمد وغيره.

 1252.1252ما الدليل على مشروعية صالة اجلمعة من القرآن؟
ين َآ َمنُوا إِ َذا ُن ِ
لصلاَ ِة ِم ْن َي ْو ِم الجْ ُ ُم َع ِة
ق��ال تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ود َي لِ َّ
��ع ْوا إِ َلى ِذ ْك ِر ال َّل ِه َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْم إِ ْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون
اس َ
َف ْ
الصال ُة َفا ْنت َِشروا ِفي َ
(َ )9فإِ َذا ُق ِض َي ِ
األ ْر ِ
ض َوا ْبت َُغوا ِم ْن َف ْضلِ ال َّل ِه
ت َّ
ُ
َوا ْذ ُك ُروا ال َّل َه َكثِ ًيرا َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
ون}( .اجلمعة)10-9 :
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1253.1253ما دليل مشروعيتها من السنة النبوية؟
ع��ن عم��ر ] قال « :ص�لاة اجلمعة ركعت��ان ،والفط��ر ركعتان،
متام غير قصر ،على لسان النبي
والنحر ركعتان ،والس��فر ركعتانٌ ،
[» .رواه النسائي
1254.1254ما فضل احملافظة على هذه الصالة؟
احملافظ��ة عليها س��بيل إلى املغفرة ،عن أبي هري��رة ] قال :قال
النبي [ ( :الصلوات اخلمس واجلمعة إلى اجلمعة ورمضان إلى
رمضان مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر) .أخرجه مسلم
1255.1255ما خطر التخلف عنها أو التهاون فيها؟
عن أبي اجلعد الضمري ] قال :قال النبي [« :من ترك اجلمعة
ث�لاث م��رات تهاونا بها ُطب��ع على قلب��ه» .أخرجه أب��و داود وصححه
األلباني.

1256.1256م��ا امل��راد م��ن كلم��ة ( الته��اون) وكلم��ة ( الطب��ع) ف��ي احلدي��ث
السابق؟
(الته��اون) :ه��و الترك من غير ع��ذر ،واملراد (بالطب��ع) :أي يصير
قلبه قلب منافق.
1257.1257على من جتب صالة اجلمعة؟
احلر ،الذكر ،القادر ،املقيم.
جتب على املسلم ،العاقل ،البالغّ ،

1258.1258متى ُيشرع للمقيم التخ ّلف عن صالة اجلمعة؟
ف��ي ح��ال املرض ،ومثل��ه املطر ،دليله ما ورد ع��ن ابن عباس ]
ملن اس��تنكر عليه قوله« :صل��وا في بيوتكم» ،فق��ال« :فعله من هو
ٌ
عزمة ،وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في
خير مني ،إن اجلمعة
الطني» .رواه البخاري
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1259.1259متى تكون هذه الصالة؟
عن أنس ] أن النبي [ كان يص ّلي اجلمعة حني متيل الشمس.
أخرجه البخاري

1260.1260بع��ض األئم��ة يتعج��ل ف��ي خطبة اجلمع��ة قبل ال��زوال ،فه��ل هذا
يجزىء؟
جت��زئ على املش��هور عند احلنابل��ة ،ولو كانت ف��ي أول النهار بعد
ارتفاع الش��مس قي��د رمح ،وجتزئ على الرواي��ة الثالثة عن اإلمام
أحمد إذا كانت في آخر الضحى في الس��اعة السادس��ة ،وسنده ما
رواه س��لمة بن األكوع ] قال « :كنا نصلي مع رس��ول الله [
ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به» .متفق عليه
1261.1261هل التبكير فيها وارد عن سلف األمة؟
نع��م ،فعن عبد الله بن س��لمة ق��ال :ص ّلى بنا عبد الله بن مس��عود
] اجلمعة ضحى ،وقال« :خشيت عليكم احلر».
وورد أن عم��ارا ] ص ّل��ى بالن��اس اجلمع��ة ،والن��اس فريق��ان،
تزل» .أخرجهما
بعضهم يقول :زالت الشمس ،وبعضهم يقول :لم ُ
ابن أبي شيبة في املصنف

1262.1262أي األوقات أحوط في األداء؟
فإنهن قد يصلني
أداؤها بعد الزوال أحوط ،خاصة بالنسبة للنساء
ّ
الظهر مع األذان ،فتكون صالتهن قبل دخول وقت الظهر.
1263.1263ما اآلداب التي ينبغي مراعاتها قبل احلضور للصالة؟
من ذلك ،قال رسول الله [« :إذا كان يوم اجلمعة فاغتسل الرجل،
وغس��ل رأس��ه ،ثم تطيب من أطيب طيبه ،ولبس من صالح ثيابه،
ث��م خ��رج إلى الصالة ولم يفرق بني اثنني ،ثم اس��تمع إلى اإلمام،
غف��ر له من اجلمع��ة إلى اجلمعة وزي��ادة ثالثة أي��ام» .رواه ابن خزمية
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1264.1264ما أجر التبكير حلضور صالة اجلمعة؟
عن أوس بن أوس الثقفي ] قال :سمعت النبي [ يقول« :من
غسل يوم اجلمعة واغتسل ،وبكر وابتكر ،ومشى ولم يركب ،ودنا
ّ
م��ن اإلمام ،فاس��تمع ولم يل��غ كان له بكل خطوة عمل س��نة أجر
صيامها وقيامها» .أخرجه أبو داود
1265.1265متى يبتدئ التبكير باحلضور إلى صالة اجلمعة؟
يبتدئ من بعد الشروق إلى ساعة بدء اخلطبة ،وهي خمس ساعات.
1266.1266ه��ل أج��ر التبكي��ر إل��ى ص�لاة اجلمع��ة يختل��ف ف��ي كل س��اعة؟
نع��م يختل��ف ،فعن أب��ي هريرة ] أن رس��ول الله [ ق��ال « :من
اغتس��ل يوم اجلمعة غس��ل اجلنابة ،ثم راح في الس��اعة األولى فكأمنا
ق��رب بدنة ،ومن راح في الس��اعة الثانية فكأمن��ا َق ّرب بقرة ،ومن راح
في الساعة الثالثة فكأمنا َق ّرب كبشا أقرن ،ومن راح في الساعة الرابعة
قرب دجاجة ،ومن راح في الساعة اخلامسة فكأمنا َق ّرب بيضة،
فكأمنا َّ
فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر» .متفق عليه

1267.1267ما حكم االغتسال لصالة اجلمعة؟
دليل الوجوب فيه أقوى.
1268.1268هل هذا احلكم يتوجه للمرأة التي تريد أداء الصالة؟
ال يتعني عليها ،ألن صالة اجلمعة ليست بواجبة عليها.
1269.1269بع��ض الن��اس يأتي مبكرا إلى املس��جد ،وال يح��رص على الصف
األول ،فهل فاته شيء؟
التأخر في اجللوس وعدم
نعم فاته أجر الصف األول ،ومن اخلطأ ّ
احلرص على الصفوف املتقدمة.
1270.1270ما التوجيه ملن يجلب معه أبناءه الصغار لصالة اجلمعة؟
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هذا تعليم كرمي منه لهم ،لكن مع أهمية االنتباه إلى تصرفاتهم إن
كانوا صغارا فيهم جهالة آلداب املس��اجد ،واحتراما للمصلني في
عدم إزعاجهم.
1271.1271هل ممكن أن جنعل األطفال في الصفوف املتأخرة؟
ه��ذا غي��ر مش��روع ،لك��ن جنعله��م بق��رب آبائه��م ملراقبته��م
وتوجيههم.
قبلية لصالة اجلمعة؟
1272.1272هل هناك من س ّنة ّ
لم تثبت لصالة اجلمعة نافلة محددة قبل اخلطبة ،أما مطلق التطوع؛
فقد ورد ما يدل عليه.
 1273.1273ما دليل جواز مطلق الصالة قبل صالة اجلمعة؟
دليل��ه ق��ول النبي [« :ال يغتس��ل رج��ل يوم اجلمع��ة ،ويتطهر ما
اس��تطاع من الطه��ر ،ويدهن من دهنه ،أو ميس م��ن طيب بيته ،ثم
يخ��رج فال يف��رق بني اثنني ،ثم يصل��ي ما كتب له ،ث��م ينصت إذا
تكل��م اإلم��ام إال ُغ ِف��ر له م��ا بينه وب�ين اجلمعة األخ��رى» .أخرجه
البخاري

1274.1274ما حكم التطوع بالصالة أثناء اخلطبة؟
ال يج��وز ذلك ،إال للداخ��ل أثناء اخلطبة؛ فواجب عليه أداء صالة
حتية املسجد فقط.
1275.1275هل ُيستفاد من قول النبي [ ( :بني كل أذانني صالة) رواه البخاري،

على مشروعية الصالة بعد األذان وقبل اخلطبة؟
املقص��ود به هو أداء الس�نن الراتبة قبل الفريض��ة أو النافلة ،ولكن
األمر ال يشمل الصالة في وقت البدء باخلطبة ،ألن الواجب على
اجلالس في املسجد هو اإلنصات للخطبة.
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 1276.1276هل ُيشترط أن تكون اخلطبة قبل الصالة؟
نعم ،ألنه قد ثبتت صالته [ بعد خطبتني.
1277.1277هل ورد من دليل على وجود س ّنة بعدية لصالة اجلمعة؟
نع��م ،فع��ن أبي هري��رة ] ق��ال :قال رس��ول الل��ه [( :إذا صلى
أحدكم اجلمعة؛ فليصل بعدها أربع ًا ) .أخرجه مسلم.
 1278.1278أين ُيشرع أداء هذه السنة؟
األفضل صالتها في البيت مطلقا.
«1279.1279كيف يجمع بني قول النبي [  ( :إذا ص ّلى أحدكم اجلمعة فليصل
بعدها أربعا )  ،وبني فعله [ أنه كان يصلي في بيته ركعتني؟
ورد في ذلك توضيح ،واألمر فيه متسع:
األول :إنه يصلي س��ت ًا ،ركعتان ثبتتا بالس��نة الفعلية ،وأربع بالس��نة
القولية.
الثاني :أن املعتبر أن يصلي أربع ًا  ،فتكون سنة اجلمعة أربع ًا فقط.
الثال��ث :إن صل��ى ف��ي املس��جد صل��ى أربع�� ًا ،وإن ص ّلى ف��ي بيته
فركعتان.
1280.1280بعض الناس يحرصون على إقامة صالة اجلمعة في مس��جد قريب
من بيوتهم ،وقد يكون فيه تفريق جلماعة املسجد الكبير..فما حكم
ذلك؟
ال ينبغي مثل هذا الفعل ،ألن املسجد الذي تقام فيه صالة اجلمعة
يطل��ق علي��ه وص��ف ( اجلام��ع) وص�لاة اجلمع��ة تع��د مث��ل العيد
األس��بوعي ألهل احل��ي ،وكثرة املس��اجد ألداء ص�لاة اجلمعة في
احلي الواحد فيها تفرقة لهذا االجتماع.
1281.1281م��ن كان بعيدا عن العمران وال يس��مع النداء بصالة اجلمعة ،فماذا
عليه؟
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من كان ناز ً
ال في مكان ال ُتقام فيه جمعة ،وال يس��مع أذانها ،كمن
أق��ام في الب��ر للنزهة وغيرها ،فه��ذا ال جتب علي��ه اجلمعة؛ فيأخذ
الرحل ،ومثلهم العسكريني في البحر ،أو البر ملهمات
حكم البدو ّ
عس��كرية وأمنية ،وعمال الش��ركات الذين يخرجون للتنقيب عن
النفط وغيره ،وال ينوون اإلقامة الدائمة وال تقام اجلمعة في املكان
الذي هم فيه.
 1282.1282لو أدرك املقيم من صالة اجلمعة ركعة ،فكيف يصنع؟
م��ن أدرك ركع��ة أمتها صالة جمع��ة ،لقول النب��ي [( :من أدرك
ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة) متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمر ] قال :قال رس��ول الله [ ( :من أدرك
ركعة من اجلمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد متت صالته).
رواه النسائي وصححه األلباني
1283.1283ما العمل مع من لم يدرك ركعتي اجلمعة؟
عليه أن يصلي أربع ًا لصالة الظهر ،فقد فاتته اجلمعة.
1284.1284ما حكم تخصيص ليلة اجلمعة بقيام؟
ِ
اجلمعة بقي��ام من بني
تختصوا ليل�� َة
ال يج��وز ،ق��ال النب��ي [« :ال
ُّ
ِ
َ
اجلمعة بصيام من بني األ َّيام .اَّإل ْ
يكون
أن
يوم
تخصوا َ
ال َّليال��ي .وال ُّ
يصوم ُه أحدُ ُك ْم» .رواه مسلم
في صو ٍم
ُ

 1285.1285ما حكم مواالة الذي ال يصلي إال يوم اجلمعة ،وإذا كانت املقاطعة
ضررا على العائلة ،فهل يجوز مقاطعته؟
نعل��م بأن الرجل ال يكفر إال بترك الصالة بالكلية ،فإن هذا الذي
ال يصل��ي إال يوم اجلمع��ة ال يكفر؛ ألنه لم يتركها مطلق ًا ،وإن قلنا
بأن��ه يكفر بترك الصالة الواح��دة أو الصالتني يجمع أحدهما إلى
األخرى ،فإن هذا يكون كافر ًا.
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1286.1286لو مت احلكم عليه بالكفر ،فماذا يترتب على ذلك؟
مت��ى ما مت احلكم علي��ه من جهة القضاء بالكف��ر فإنه يجب هجره
ومقاطعت��ه ،ب��ل يجب أن يس��تتاب فإن ت��اب وإال قتل ،أم��ا إذا لم
نحكم بكفره فإن��ه يبقى غير كافر ويكون هجره وعدم هجره مبني ًا
على مصلحة ،فإن وجدنا مصلحة في هجره هجرناه ،وإن لم جند
مصلحة فإننا ال نهجره.

ثاني ًا :صالة اجلمعة وصالة الظهر.

 1287.1287ما الفروق بني صالة اجلمعة وصالة الظهر؟
من الفروق بني صالة الظهر عن صالة اجلمعة ما يأتي:
 /1ص�لاة اجلمعة ال تنعق��د إال بجمع على خالف بني العلماء في
عدده ,وصالة الظهر تصح من الواحد ،واجلماعة.
 /2صالة اجلمعة ال ُتق��ام إال في القرى واألمصار ,وصالة الظهر
في كل مكان.
 /3اجلمعة ال تقام في األس��فار ,فلو مر جماعة مس��افرون ببلد قد
صل��وا اجلمعة ل��م يكن له��ؤالء اجلماع��ة أن يقيموها ,وصالة
الظهر تقام في السفر واحلضر.
 /4صالة اجلمعة ال تقام إال في مسجد واحد في البلد إال حلاجة,
وصالة الظهر تقام في كل مسجد.
 /5ص�لاة اجلمعة ال تقضى إذا فات وقتها ,وإمنا ُتصلى ظهر ًا؛ ألن
من شرطها الوقت ,وصالة الظهر تقضى إذا فات وقتها لعذر.
 /6ص�لاة اجلمع��ة ال تل��زم النس��اء ,وص�لاة الظهر تل��زم الرجال
والنساء.
 /7صالة اجلمعة ال تلزم األر ّقاء؛ على خالف في ذلك وتفصيل,
وصالة الظهر تلزم األحرار والعبيد.
 /8ص�لاة اجلمع��ة تلزم من لم يس��تطع الوص��ول إليه��ا إال راكب ًا,
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وصالة الظهر ال تلزم من ال يستطيع الوصول إليها راكب ًا.
 /9ص�لاة اجلمعة له��ا ش��عائر قبلها,كالغس��ل ,والطي��ب ,ولبس
أحسن الثياب ونحو ذلك ,وصالة الظهر ليست كذلك.
 /10صالة اجلمعة إذا فاتت الواحد قضاها ظهر ًا ال جمعة ,وصالة
الظه��ر إذا فاتت الواحد قضاها كم��ا صالها اإلمام ،إال من له
القصر.
 /11ص�لاة اجلمع��ة ميكن فعله��ا قبل ال��زوال على ق��ول بعض من
العلماء ,وصالة الظهر ال يجوز فعلها قبل الزوال باالتفاق.
تس��ن الق��راءة فيها جه��ر ًا ,وصالة الظهر تس��ن
 /12ص�لاة اجلمعة
ّ
القراءة فيها سر ًا.
 /13صالة اجلمعة تسن القراءة فيها بسور معينة؛ إما سبح والغاشية
وإما اجلمعة واملنافقون ,وصالة الظهر ليس لها سور معينة.
 /14ص�لاة اجلمع��ة ليس له��ا راتبة قبله��ا ,وقد أم��ر النبي [ من
صاله��ا أن يصل��ي بعدها أربع ًا ,وصالة الظهر له��ا راتبه قبلها
ولم يأت األمر بصالة بعدها.
 /15صالة اجلمعة تسبقها خطبتان ,وصالة الظهر ليس لها خطبة.

 /16ص�لاة اجلمع��ة ال يصح البي��ع والش��راء بعد ندائه��ا الثاني ممن
تلزم��ه ,وص�لاة الظه��ر يصح البي��ع والش��راء بع��د ندائها ممن
تلزمه.
 /17صالة اجلمعة إذا فاتت في مسجد ال تعاد فيه وال غيره ,وصالة
الظهر إذا فاتت في مسجد أعيدت فيه وفي غيره.

 /18صالة اجلمعة يشترط لصحتها إذن اإلمام على قول بعض أهل
العلم ,وصالة الظهر ال يشترط لها ذلك باالتفاق.

 /19ص�لاة اجلمع��ة رتّب في الس��بق إليه��ا ثواب خ��اص مختلف
باختالف السبق ,واملالئكة على أبواب املسجد يكتبون األول
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فاألول ,وصالة الظهر لم يرد فيها مثل ذلك.

 /20صالة اجلمعة ال إبراد فيها في ش��دة احلر ,وصالة الظهر يس��ن
فيها اإلبراد في شدة احلر.
 /21ص�لاة اجلمعة ال يصح جمع العصر إليها في احلال التي يجوز
فيها جمع العصر إلى الظهر.

ثالثا :صالة اجلمعة واملسافر.

 1288.1288هل صالة اجلمعة مانعة من املضي للسفر؟
ليس��ت مانع��ة ،قال عم��ر ] ( :إن اجلمعة ال حتبس عن س��فر).
أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ،وهذا ما لم يسمع املسلم النداء ،فإذا
سمعه وجب عليه احلضور.
1289.1289هل هناك فرق بني السفر قبل النداء الثاني أو بعده؟
نعم ،فيجوز الس��فر يوم اجلمعة قبل النداء األخير لها وأما إذا أذن
املؤذن األذان األخير فال يجوز السفر حينئذ إال في حاالت:
األول��ى :إذا خش��ي ذه��اب رفقت��ه ،وك��ذا ذه��اب الطائ��رة والنقل
اجلماعي إذا صلى اجلمعة.
الثانية :إذا كان ميكن أن يأتي بها في طريقه.
1290.1290لو وافق وقت السفر يوم اجلمعة ،وفيه يوم عيد وص ّلى العيد ،فهل
تسقط عنه اجلمعة؟
نعم تسقط ،ثم هو باخليار بني اجلمعة أو أداء الظهر.

 1291.1291من سمع النداء ليوم اجلمعة وهو سائر للسفر ،فماذا يلزمه؟
إذا كان س��ائر ًا في الطريق فال تلزمه ،ألن الرس��ول [ كان يسافر
أس��فار ًا كثيرة ومنها حج��ة الوداع ولم يرد أنه صل��ى اجلمعة ،وما
يفعله بعض املسافرين من أنه إذا دخل عليه وقت اجلمعة وهو في
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الطريق فإنه يقف ويصلي اجلمعة فإنه لم يأخذ برخصة الله ،والله
يحب أن تؤتى رخصه.
 1292.1292لو تو ّقف املسافر عن سيره وص ّلى اجلمعة ،هل تسقط عنه الظهر؟
نعم ،أجزأته عن الظهر.
 1293.1293هل جتب صالة اجلمعة على املسافر إن كان نازال ؟
إذا كان ن��از ً
ال ف��ي مكان تقام فيه اجلمعة ويس��مع الن��داء فالراجح
وجوبه��ا ،لعم��وم األدل��ة ولقول الرس��ول [( :من س��مع النداء
فل��م يأت��ه ف�لا صالة له إال م��ن عذر) ،ولي��س هناك دليل يس��تثني
املس��افر النازل في مكان تقام في��ه اجلمعة من صالة اجلمعة ،ويتبع
الصالة سائر أحكام اجلمعة من االغتسال وغيره ويستحب الدعاء
للمسافر فيكون جمع سببني إلجابة الدعاء السفر واجلمعة.
1294.1294ماذا يصنع من لم يتمكن من أداء السجود في صالة اجلمعة لو كان
في حال الزحام في احلرم املكي؟
يجب عليه أن يبحث عن مكان يستطيع أن يؤدي فيه الصالة تامة،
ف��إذا ل��م يج��د فيجب علي��ه إذا أراد أن يس��جد أن يجل��س ويومئ
بالس��جود أي يحني رأس��ه وظهره وهو جال��س إلى صدره ،وألن
الس��نة جاءت باإلمياء عند التعذر ،وباملناس��بة فالصالة ولله احلمد
ف��ي مس��اجد مكة التي داخل األميال مبائ��ة ألف صالة ،فال يزاحم
املرء نفسه وإخوانه.
1295.1295من وصل إلى بلده قبل صالة اجلمعة بوقت يس��ير ،فهل جتب عليه
الصالة؟
تلزمه الصالة في أقرب مسجد جمعة إذا خشي فواتها عند إرادته
الذهاب إلى بيته ،ما لم يكن مرهقا متعبا.
1296.1296لو صلى املسافر في بلد السفر الظهر ،ثم ِ
قدم إلى بلده وحان وقت
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اجلمعة ،فهل تلزمه اجلمعة؟
إذا ص ّل��ى املس��افر الظهر ي��وم اجلمعة ثم دخل بل��ده وميكنه إدراك
اجلمعة فال تلزمه.
 1297.1297من كان في سفر ،فهل له إقامة صالة اجلمعة مع أصدقائه؟
ال ،ويجب عليهم أن يصلوا الصالة ظهر ًا ألنها فرضهم.
1298.1298ما حكم جمع العصر مع صالة اجلمعة للمسافر؟
األول��ى ع��دم فع��ل ذل��ك ،ألن النب��ي [ وقع ل��ه الس��بب املجيز
للجمع ،بس��بب املط��ر ،في يوم اجلمع��ة ،في حديث االستس��قاء،
أسبوعا كامال ،وحتما سيكون هناك الوحل ،ومع هذا
وبقي املطر
ً
لم يجمع معها العصر.
 1299.1299ما احلكم لو كان اجلمع من املسافر؟
إذا مر املس��افر ببل��د يوم اجلمعة ،وأقام فيه حت��ى حان وقت صالة
اجلمعة وس��مع النداء الثاني الذي يكون إذا حضر اخلطيب ،فعليه
أن يصلي اجلمعة مع املس��لمني,وال يجمع العص��ر إليها,بل ينتظر
حتى يأتي وقت العصر فيصليها في وقتها متى دخل.
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املبحث التاسع والعشرون

سجود السهو
 1300.1300ما املقصود بالسهو؟
هو الغفلة عن الشيء.
 1301.1301ما املقصود بسجود السهو؟
عب��ارة عن س��جدتني يس��جدهما املصلي لعالج خط��أ حاصل في
صالته من أجل النسيان.
 1302.1302ما دليل مشروعيته؟
دليله ما روته عائشة قالت :قال النبي [ « :سجدتا السهو جتزئان
من كل زيادة ونقص» .أخرجه أبو يعلى
1303.1303ما صفة سجود السهو؟
صفته :س��جدتان مثل سجدة الصالة ،وتكون إما قبل التسليم ،أو
بعده.
1304.1304ما أسباب سجود السهو؟
سببه وجود خلل في الصالة؛ إما بزيادة ،أو نقص ،أو شك.
 1305.1305ما احلكمة منه؟
جلبر اخللل الذي وقع بالصالة إن كان هناك نقص.
وترغيم للشيطان ،لو كان هناك زيادة فيها.
 1306.1306ما حكم سجود السهو؟
حكم��ه الوجوب ملا ُيبط��ل عمده الصالة ،وقد يكون مس��تحبا ملن
ترك س ّنة من سنن الصالة قد اعتاد على فعلها.
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 1307.1307ما أنواع السهو مع الصالة؟
األول :سهو عن أداء الصالة ،وهو محرم.
الثان��ي :س��هو عن أمر في الص�لاة من األفعال أو األق��وال ،وله ما
يسدّ ه من خالل سجود السهو.
 1308.1308ه��ل ينبغ��ي عل��ى املصل��ي أن يع��رف أح��كام الص�لاة :األركان،
الواجبات واملستحبات ،قبل أداء الصالة؟
نع��م ،وذل��ك ليعرف احلك��م املترتب عل��ى فعله لو وق��ع في خطأ
فيعرف كيف يعاجله.
تعمد الترك في بطالن
1309.1309هل تتس��اوى األركان والواجبات في حكم ّ
الصالة؟
تعمد ترك ركن أو واجب من الصالة فإن صالته باطلة،
نعم ،فمن ّ
وعليه أن يعيدها كاملة.
1310.1310ه��ل هن��اك فرق بني س�نن األفعال وس�نن األق��وال في الص�لاة إذا
تركها ،من حيث سجود السهو ؟
ال ف��رق بينهم��ا ،لك��ن إن كان من أه��ل احملافظة على هذه الس��نة
الفعلية ،أو القولية ،فله أن يسجد إذا نسيها.
 1311.1311كيف يتم تنبيه اإلمام إن وقع في خطأ؟
فليس��بح الرجال،
ق��ال النب��ي [« :إذا نابك��م ش��يء في الص�لاة
ّ
ولتص ّفق النساء» .متفق عليه
1312.1312من األولى له بتنبيه اإلمام من املأمومني؟
التنبيه يتع�ين ابتداء على يكون خلف اإلمام ،وليس ممن يكون في
الصفوف اجلانبية أو اخللفية.
1313.1313ملاذا التعيني السابق مبن خلف اإلمام؟
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ه��ذا التعيني خش��ية التش��ويش من الذي��ن في الصف��وف املتأخرة،
وأيضا ألن من خلف اإلمام هم أهل العلم في أمور الصالة.
1314.1314هل يجب على املأموم متابعة اإلمام في سجود السهو؟
نعم ،فإذا سها اإلمام وجب على املأموم متابعته في سجود السهو،
لق��ول النبي [« :إمنا جع��ل اإلمام ليؤمت به ف�لا تختلفوا عليه»..
إلى أن قال«:وإذا سجد فاسجدوا» .متفق عليه
تعمد املصلي أن ينقص من صالته أو يزيد فيها ،فهل يجبر هذا
 1315.1315لو ّ
الصنيع بسجدتني للسهو؟
من تعمد الزيادة أو النقص في العبادات احملددة؛ فإن فعله باطل،
ويخشى عليه اإلثم لعدم توقيره أمر الله سبحانه.
1316.1316كيف يتصور وقوع اخلطأ أو النس��يان أو السهو في صالة النبي [
وهو املعصوم؟
يتص��ور ه��ذا من باب التش��ريع والتعليم العملي مل��ن خلفه ،وألنه
[ بش��ر يأتي عليه ما يأتي على البش��ر ،لقوله [ « :إمنا أنا بش��ر
مثلكم ،أنسى كما تنسون ،فإذا نسيت فذكروني» .رواه البخاري

أوال :ما يتعلق بالزيادة في الصالة.
 1317.1317ما األمور التي تتحقق فيها الزيادة بالصالة؟
تتحقق الزيادة في القول والفعل.
 1318.1318ما مثال زيادة الفعل في الصالة؟
زيادة ركعة أو س��جدة ،مثاله لو زاد اإلمام ركعة خامسة في صالة
الظهر ،فعليه أن يأتي بسجدتي سهو.
 1319.1319ما دليل وقوع الزيادة في الصالة للنبي [؟
دليل��ه حديث عبد الله بن مس��عود ] أن النبي [ ص ّلى الظهر
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خمس ًا ،فقيل له  :أزيد في الصالة؟ فقال :وما ذاك؟ قالوا :صليت
خمس�� ًا! فس��جد س��جدتني بعد ما س�� ّلم .وفي رواية :فثنى رجليه
واستقبل القبلة فسجد سجدتني ثم سلم .رواه اجلماعة .
1320.1320هل كل زيادة في الصالة لها سجود سهو؟
ال ،إن كان بزي��ادة مش��روعة ،كدع��اء لك��ن في غي��ر محله ،يكون
العمد فيه مكروها ،ويستحب للنسيان سجود السهو.
1321.1321م��ن س�� ّلم بعد الفراغ من الص�لاة من زيادة فيها ،وكان ناس��ي ًا ولم
يذكر إال بعد زمن طويل ،ماذا يفعل؟
مر وقت طويل على النسيان أعاد الصالة من جديد.
إن ّ

1322.1322ل��و كان الوق��ت يس��ير بعد الفراغ م��ن الصالة ،فهل هناك س��جود
للسهو؟
إن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتني وثالث فإنه يكمل صالته ويس ّلم،
ثم يسجد للسهو ويس ّلم.

1323.1323لو ترك اإلمام الس��جدة الثانية في الركعة األخيرة سهوا ،ولم ينبهه
املصلون ،ثم س ّلم ،فأخبره املصلون ،فماذا يفعل؟
يس��تقبل القبلة جالس��ا ،ثم يدعو بدعاء اجللسة بني السجدتني ،ثم
يس��جد ،ويجلس للتشهد األخير ،ثم يس ّلم ،ثم يسجد للسهو بعد
السالم ،حلصول الزيادة.

ثانيا :ما يتعلق بالنقص في الصالة.
 1324.1324ما مثال النقص في الصالة؟
أن ينقص اإلمام ركعة أو التشهد األول من الصالة.
 1325.1325ما دليل وقوع النقص في الصالة للنبي [؟
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دليل��ه  :حدي��ث أبي هريرة ] أن النبي [ صل��ى بهم الظهر أو
العص��ر فس��لم من ركعت�ين ،فخرج الس��رعان من أبواب املس��جد
يقولون :قصرت الصالة .وقام النبي [ إلى خش��بة املسجد فاتكأ
عليه��ا كأن��ه غضب��ان ،فقام رجل فقال :يا رس��ول الله ،أنس��يت أم
قص��رت الص�لاة ؟فقال النب��ي [( :لم أنس ،ول��م ُتقصر) .فقال
رجل :بلى ،قد نسيت .فقال النبي [ للصحابة( :أحق ما يقول)؟
قالوا :نعم .فتقدّ م النبي [ فصلى ما بقي من صالته ،ثم سلم ،ثم
سجد سجدتني ،ثم سلم .متفق عليه
نسي تكبيرة اإلحرام ،هل يأتي بسجود سهو؟
 1326.1326من َ
ال يأتي بسجود السهو ألن صالته لم تنعقد ،فعليه أن يصلي مرة ثانية.
ّ
 1327.1327من ّ
وتذكره قبل أن يش��رع في القراءة للركعة
تذكر نس��يان ركن،
األخرى ،فماذا يتعني عليه؟
يتعينّ عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه ومبا بعده.
نسي ركناّ ،
وتذكره بعد قراءة ركعة أخرى؟
 1328.1328ما العمل ملن َ
علي��ه أن يلغ��ي الركعة التي ت��رك الركن فيها ،وتق��وم الركعة التي
تليها مقامها.
 1329.1329م��ن ّ
نس��ي ركنا وذل��ك بع��د الصالة ،ه��ل يعي��د الصالة
تذك��ر أن��ه
َ
كاملة؟
ال يعيد الصالة ،ولكن يعيد الركعة كاملة ومعها س��جود الس��هو،
إن كان الفص��ل يس��يرا ،لك��ن لو تذكره��ا بعد مدة طويل��ة ،أو بعد
خروجه من املسجد فيعيد الصالة كاملة.

 1330.1330م��ن نس��ي الس��جدة الثانية م��ن الركع��ة األولى ،فذك��ر ذلك وهو
جالس بني السجدتني في الركعة الثانية ،فماذا يفعل؟
يلغي الركعة األولى ،وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة األولى،
279

الصالة ...سؤال وجواب

ويكمل عليها صالته ويسلم ،ثم يسجد للسهو ويسلم .

 1331.1331لو نس��ي املصل��ي التش��هد األول ،وقبل الرفع إلى الركع��ة الثالثة،
ّ
تذكر وجلس ،فماذا عليه؟
من كان ناس��ي ًا وذكر الواجب قبل أن يفارق محله من الصالة أتى
به وال شيء عليه.

نس��ي التش��هد األول ،وقام متام ًا إل��ى الركعة الثالثة،
 1332.1332ماذا على من
َ
وتذكر وهو واقف ،فهل يعود؟
ال يع��ود ،ألن��ه ذكره بع��د وصوله إلى الرك��ن الذي يلي��ه ،فهو قد
سقط ،فال يرجع إليه ،وعليه أن يستمر في صالته ،ويسجد للسهو
قبل أن يسلم .
 1333.1333ما دليل هذا التوجيه؟
دليل��ه :م��ا ورد عن عب��د الله ب��ن بحين��ة ] أن النبي [ صلى
به��م الظهر ،فقام ف��ي الركعتني األوليني ولم يجلس (يعني التش��هد
األول) ،فق��ام الن��اس معه ،حت��ى إذا قضى الص�لاة وانتظر الناس
كبر وهو جالس فس��جد سجدتني قبل أن يسلم ،ثم سلم.
تس��ليمه ّ
رواه البخاري وغيره

 1334.1334إمام ترك الس��جدة الثانية في الركعة األخيرة سهو ًا ،ولم ُي َس َّبح به،
ثم سلم ،فأخبره املصلون .فماذا عليهم ؟
يس��تقبل القبل��ة جالس�� ًا فيدعو بدعاء اجللس��ة بني الس��جدتني ،ثم
يس��جد ،ثم يجلس للتش��هد األخير ،ثم يس�� ّلم ،ثم يس��جد للسهو
بعد السالم  ،حلصول الزيادة.
فس ّبِح به ،فلم يرجع ،فبعض املأمومني تابع ُه
 1335.1335إمام قام إلى خامسةُ ،
العتقاد ضرورة املتابعة ،وآخرون نووا االنفصال وأمتوا ألنفسهم،
فما حكم صنيع كل منهم؟
الصواب مع الذين لم يتابعوه على قيامه ،وصالتهم صحيحة ،لكن
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األحس��ن أن ينتظروا إمامهم حتى يجلس للتشهد األخير فيس ّلموا
معه ،الحتمال أن إتيانه بركعة زائدة بس��بب عدم قراءته للفاحتة في
إحدى الركعات فتبطل تلك الركعة ،ويأتي بهذه األخيرة مكانها .
وبالنس��بة للمأموم�ين الذي��ن تابع��وه  ،فصالتهم صحيح��ة ،ألنهم
اعتقدوا أن هذا هو الذي يلزمهم ش��رع ًا ،ويس��جدون للس��هو بعد
السالم.
1336.1336إم��ام س��ها في ص�لاة ذات تش��هدين ،فس�� ّلم عن ركعت�ين ،وبعض
يس��بح ،بل أخبره بعد س�لامه ،فما حكم
املأمومني علم بس��هوه ولم ّ
صالة هذا املأموم؟
الش��يء ف��ي ذل��ك ،ألن اجلهل ع��ذر ،وعليه��م أداء م��ا نقص من
الصالة ،مع سجدتني للسهو بعد التسليم.
 1337.1337إذا س�� ّلم اإلم��ام عن نق��ص ركعة  ،ول��م ينبهه املأموم��ون إال بعد
يكبر إذا قام لإلمتام ؟
السالم ،فهل ّ
يكب��ر  ،ألن��ه كب��ر ح�ين جل��س ،ويكف��ي أن يق��وم دون تكبير،
ال ّ
ف��إن خش��ي أن ال يعل��م بقيامه من كان ال يراه م��ن الناس ،كما في
املس��اجد الكبيرة فيمكن أن يجهر بشيء من القراءة ،وألننا لو قلنا
يكبر ليسمع الناس ،رمبا ظنها بعضهم استئناف ًا للصالة .
 1338.1338امرأة ركعت في صالة التراويح حيث سجد اإلمام سجود التالوة،
جه ً
�لا منها ،فهل تتابعه بعد رفعه فتس��جد ،ثم تق��وم ،أم تلتحق به
دون قضاء سجود التالوة ؟
تلتح��ق به دون س��جود ،لفوات ذلك ،وس��جود الت�لاوة ليس من
أصل الصالة حتى يقضى.
1339.1339مل��اذا يكث��ر اخلل��ل ف��ي أداء س��جود الس��هو مع النس��اء ف��ي صالة
اجلماعة؟
ألنه��ن يصلنيّ في غرف منعزلة في املس��اجد وال يعلمن حقيقة ما
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يق��ع لإلمام ،وه��ذا مخالف للهدي النبوي ،أن النس��اء يصلني في
الصفوف املتأخرة ،وليس في مصليات منفصلة.
 1340.1340رج��ل اعتاد منذ س��نني طويل��ة أن يقول بعد الرفع م��ن الركوع( :
سمع الله ملن َح ِمد َا ) ً
بدال من «حمده» ،ثم تبني له الصواب ،فماذا
عليه إذا جرى منه ذلك بحكم العادة وهو في الصالة؟
يسجد للسهو ،ألنه أخطأ في ذكر مشروع واجب.

ّ
بالشك.
ثالثا :ما يتعلق

ّ
الشك له أثر في الصالة؟
 1341.1341هل
نعم له أثره من جهة صحة الصالة وحتقق متامها.
1342.1342ما مراتب اإلدراك التي تساعد لفهم املقصود بهذه املوضوع؟
مراتبه اآلتي :العلم  -الظن -الش��ك  -الوهم  -اجلهل البس��يط-
اجلهل املركب.
ّ
بالشك؟
1343.1343ما املقصود
الشك :هو التردد بني أمرين أيهما الذي وقع .
ّ
الشك في العبادات؟
1344.1344كيف ميكن التعامل مع
الشك ال يلتفت إليه في العبادات في ثالث حاالت :
األولى :إذا كان مجرد وهم ال حقيقة له كالوساوس.
الثانية :إذا كثر مع الش��خص بحيث ال يفعل عبادة إال حصل له فيه
شك.
الثالث��ة :إذا كان بعد الفراغ من العبادات فال يلتفت إليه مالم يتيقن
األمر فيعمل مبقتضى يقينه.
 1345.1345ما مثال وقوع الشك في الصالة؟
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مث��ال ذلك :ش��خص صلى الظه��ر فلما فرغ من صالته ش��ك هل
صل��ى ثالث�� ًا أو أربع ًا فال يلتفت له��ذا الش��ك؛ إال أن يتيقن أنه لم
يص��ل إال ثالث�� ًا فإنه يكمل صالت��ه إن قرب الزمن ،ثم يس��لم ،ثم
يسجد للسهو ويسلم ،فإن لم يذكر إال بعد زمن طويل أعاد الصالة
من جديد ،وأما الشك في غير هذه املواضع الثالثة فإنه معتبر.
 1346.1346ل��و ش��ك املصل��ي ،ثم ترج��ح عنده أح��د األمرين ،فم��اذا يعمل؟
يعم��ل مب��ا ترجح عن��ده؛ فيتم صالته ويس�� ّلم ،ثم يس��جد للس��هو
ويسلم.
1347.1347ما مثال هذا؟
مثال ذلك :شخص يصلي الظهر ،فشك في الركعة هل هي الثانية
أو الثالث��ة ،لكن ترجح عن��ده أنها الثالثة فإنه يجعله��ا الثالثة فيأتي
بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
 1348.1348ما الدليل على هذا احلكم؟
عن ابن مسعود ] أن النبي [ قال« :إذا شك أحدكم في صالته فليتحر
الصواب فليتم عليه ،ثم ليسلم ،ثم يسجد سجدتني» .أخرجه البخاري
1349.1349من أشكل عليه في صالته ،فلم يد ِر كم ص ّلى ،ماذا يفعل؟
يبني على األقل ،ثم يس��جد للس��هو ،عن أبي سعيد اخلدري ]
أن النبي [ قال( :إذا ش��ك أحدكم في صالته فلم يدر كم صلى
ثالث�� ًا أم أربع ًا؟ فليطرح الش��ك ولينب على ما اس��تيقن ثم يس��جد
س��جدتني قبل أن يس��لم ،فإن كان صلى خمس�� ًا شفعن له صالته،
وإن كان صلى إمتاما ألربع كانتا ترغيما للشيطان) .رواه مسلم
 1350.1350ل��و أخطأ املأم��وم وجلس بعد الثالث��ة ظنا منه أنه��ا الرابعة ثم قام،
فهل عليه سجدتا سهو؟
ال سجود عليه.
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 1351.1351لو وقع املأموم في خطأ ،وعليه أيضا قضاء ركعة فائتة ،فهل يسجد
سجدتي سهو بعد قضاء الصالة؟
إن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وس ّلم ،ثم سجد للسهو وس ّلم،
وه��ذا الس��جود من أجل اجللوس الذي زاده أثن��اء قيام اإلمام إلى
الرابعة.
 1352.1352لو قام بعض املأمومني لقضاء ما فاتهم بعد الصالة ،قبل أداء اإلمام
لسجود السهو ،فماذا عليهم؟
املأموم��ون الذي��ن قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بني أن يس��تمروا
في قضاء ما فاتهم ويس��جدوا للس��هو ،وبني أن يرجعوا مع اإلمام
فيتابعوه.
1353.1353هل سجود السهو للفرض فقط ،أم يشمل النافلة؟
يشمل الفرض والنافلة.
 1354.1354لو سجد اإلمام للسهو ،ولم يعلم املأموم السبب ،فهل يتابع اإلمام؟
نعم يتابعه.
 1355.1355إذا س��ها املأموم مع اإلمام ،ولم يفته شيء من صالته ،فهل يسجد
للسهو؟
عليه أن يتابع اإلمام.
 1356.1356إذا س��جد اإلم��ام للس��هو بع��د الس�لام ،وعل��ى املأم��وم نقص من
الصالة ،فكيف يتعامل مع سجود السهو؟
عليه أن يقوم لتكملة الناقص ،ثم يسجد للسهو قبل التسليم.
 1357.1357ل��و وقع املصل��ي في أكثر من خطأ في الصالة فهل يتكرر س��جود
السهو؟
ال يتكرر ،لكن عليه فقط سجدتي سهو.
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املبحث الثالثون:

التطوع
صالة
ّ
التطوع لغة؟
1358.1358ما معنى
ّ
ه��و تك ّل��ف الطاع��ة ،أو التب��رع مب��ا ال يلزم م��ن اخلي��ر ،وال يقال:
(تطوع) ،إال في باب اخلير والبر.
ّ
التطوع شرعا؟
1359.1359ما تعريف
ّ
هي الزيادة على ما وجب بحق اإلس�لام ،سواء كانت هذه الزيادة
واجبة أم ال.

1360.1360لو أمكن شرح التعريف السابق؟
يقصد بالزيادة :أي أن هناك صلوات مشروعة.
على ما وجب بحق اإلسالم :أي غير الفرائض اخلمسة.
الزيادة واجبة :مثل احلكم على صالة الوتر.
1361.1361ما املراد بصالة التطوع؟
هي تلك الصلوات الزائدة على الفروض اخلمسة؛ سواء كانت هذه
الصلوات واجبة أم ال ،فكل صالة مشروعة في اإلسالم زيادة على
الفروض اخلمس��ة الواجبة في اليوم والليلة يش��ملها اسم (صلوات
التطوع).
1362.1362كي��ف يحكم عل��ى بعض صلوات التطوع أنه��ا واجبة ،كأنها مثل
الصلوات املفروضة اخلمسة؟
ميكن احلكم بذلك ألن وجوبها ليس لذاتها؛ إمنا ألمر ّ
حف بها.
 1363.1363هل يترتب عليها مثل املترتب على الصلوات اخلمس؟
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ال يترتب لها من األحكام ما يترتب للفروض اخلمسة؛ من استقرار
وجوبها العيني على كل مسلم ومسلمة ،حضر ًا وسفر ًا ،أما غيرها
م��ن الصل��وات  -إذا وجب��ت  -ف��إن وجوبه��ا بأس��باب مختلف��ة؛
كدخ��ول املس��جد وإرادة اجلل��وس في��ه ،فإنه س��بب لوجوب حتية
املس��جد ،ووجوب الوفاء بالنذر س��بب لوجوب الصالة املنذورة،
وهكذا.
 1364.1364ما أهمية احملافظة على التطوع؟
احملافظة عليها فيه داللة عظيمة على التعلق بهدي النبي [ الذي
ان َل ُك ْم ِفي َر ُس ِ
قال الله تعالى فيهَ { :ل َقدْ َك َ
ول ال َّل ِه ُأ ْس َو ٌة َح َسن ٌَة لمِ َ ْن
َك َ
ان َي ْر ُجو ال َّل َه َوا ْل َي ْو َم الآْ ِخ َر َو َذ َك َر ال َّل َه َكثِ ًيرا } (األحزاب)21 :
1365.1365ما مقدار تع ّلق صالة النوافل بالصلوات املفروضة؟
لها تعلق كبير ،حيث أنها جتبر اخللل الواقع في الصالة املفروضة،
فع��ن النب��ي [ قال« :إن أول ما يحاس��ب عليه العب��د يوم القيامة
من عمله صالته ،فإن صلحت فقد أفلح وجنح ،وإن فس��دت فقد
الرب عز وجل:
خاب وخس��ر ،فإن انتقص من فريضته شيء قال ّ
انظ��روا هل لعبدي من تطوع فيكم��ل بها ما انتقص من الفريضة ،
ثم يكون سائر عمله على ذلك» .سنن ابن ماجه والترمذي
1366.1366ما أنواع صلوات التطوع؟
ينقسم التطوع إلى:
األول :التطوع املطلق ،مثل التهجد بالليل.
الثاني :التطوع املقيد ،مثل صالة الكسوف.
الثالث :ما يسن له اجلماعة ،كصالة التراويح.
الرابع :السنن الدائمة ،مثل السنن الراتبة والوتر وصالة الضحى.
اخلام��س :ما له س��بب ،كس�� ّنة الوض��وء ،وحتية املس��جد ،وركعتي
الطواف.
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شيء مع التطوع املطلق؟
 1367.1367هل ُيشترط
ٌ
نعم ،ينبغي أن ال يداوم عليه مداومة السنن الراتبة ،خشية أن يؤدي
إلى البدعة.
 1368.1368ما املثال الدال على التطوع املقيد؟
فمث ً
ال :من أراد أن يأتي بسنة الفجر الراتبة؛ ال يتحقق منه اإلتيان بها
إال بركعتني قبل صالة الفجر بعد دخول وقتها بنية راتبة الفجر.
1369.1369هل احملافظة على كثرة التطوع فيه رفع للدرجات؟
نعم ،عن ربيعة بن كعب بن مالك األسلمي ] قال :كنت أبيت
مع رس��ول الل��ه [ ،فأتيته بوضوئ��ه وحاجته ،فقال لي( :س��ل).
فقل��ت :أس��ألك مرافقتك في اجلنة .ق��ال( :أو غير ذلك) ؟ قلت :
هو ذاك! قال( :فأعني على نفسك بكثرة السجود) .أخرجه مسلم.
وع��ن معدان ب��ن أبي طلح��ة اليعمري؛ ق��ال :لقيت ثوب��ان مولى
رسول الله [ ،فقلت :أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به اجلنة،
(أو ق��ال :قلت :بأحب األعمال إلى الله )؟ فس��كت .ثم س��ألته؟
فسكت ،ثم سألته الثالثة؟ فقال :سألت عن ذلك رسول الله [،
فقال « :عليك بكثرة الس��جود لله؛ فإنك ال تسجد لله سجدة؛ إال
رفعك الله بها درجة ،وحط بها عنك خطيئة» .أخرجه مسلم
 1370.1370أي املواضع أفضل ألداء صلوات التطوع؟
أفضلها البيت ،فعن زيد بن ثابت ] أن رسول الله[ قال..« :
فص ّل��وا أيها الناس في بيوتكم؛ ف��إن أفضل الصالة صالة املرء في
بيته؛ إال املكتوبة» .متفق عليه.
 1371.1371هل هذا احلكم يشمل احلرمني الشريفني؟
نعم ،ولو كان التطوع فيهما.

 1372.1372هل يشترط في صالة النافلة ما يشترط لصالة الفريضة؟
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نع��م له��ا نف��س الش��روط ،ملش��ابهتها للفريض��ة ،إال إن كانت في
الراحل��ة (الطائرة أو الس��يارة) فاملس��تحب أن يس��تقبل القبلة ابتداء،
ع��ن أنس ] أن رس��ول الله [ كان إذا س��افر ف��أراد أن يتطوع
فكبر ،ثم صلى حيث وجهه ركابه .رواه أبو
اس��تقبل بناقته القبلة ّ
داود وصححه األلباني

1373.1373كيف يصلي اإلنس��ان صالة التطوع لو كان في الراحلة (السيارة-
الطائرة -السفينة)؟

يصليه��ا حيث توجهت ب��ه ،حلديث ابن عمر ]( :كان رس��ول
الله [ يصلي في الس��فر على راحلته حي��ث توجهت به ،يومىء
برأسه إمياء ،إال الفرائض ،ويوتر على راحلته) .متفق عليه.

 1374.1374ما حكم أداء صالة التطوع جالسا؟
يج��وز ،لق��ول النب��ي [« :ص�لاة القاع��د على النص��ف من أجر
صالة القائم» .فإذا كان الش��خص يس��تطيع القي��ام ,وصلى النافلة
من قعود ,صحت صالته ,لكن ليس له من األجر إال النصف.
 1375.1375كيف تكون صالة من ص ّلى قاعدا في تطوعه؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت :ملا سألها عبد الله بن شقيق العقيلي
ال طوي ً
عن صالة رس��ول الله [ بالليل؟ قالت « :كان يصلي لي ً
ال
لا طوي ً
قائم�� ًا ،ولي� ً
ال قاعد ًا ،كان إذا قرأ قائم ًا ،ركع قائم ًا ،و إذا قرأ
قاعد ًا؛ ركع قاعد ًا» .أخرجه الشيخان.
 1376.1376ه��ل ينبغ��ي ت��رك فاص��ل ب�ين ص�لاة الفريض��ة ع��ن أداء التطوع
بعدها؟
نعم ،حتى ال تكون متصلة بها.
1377.1377كيف يتحقق الفصل بني الفريضة عن النافلة؟
بتغيير املكان ،أو الكالم بالذكر مثال.
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1378.1378ما الدليل على مشروعية الفصل بني النافلة عن الفريضة؟
عن الس��ائب قال :صليت مع معاوي��ة ] اجلمعة في املقصورة،
فلما س�� ّلم اإلم��ام؛ قمت في مقامي ،فصليت ،فلما دخل؛ أرس��ل
إلي ،فقال ]« :ال تعد ملا فعلت ،إذا صليت اجلمعة؛ فال تصلها
ّ
بصالة؛ حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رس��ول الله [ أمرنا بذلك ،أن
ال توصل صالة بصالة؛ حتى نتكلم أو نخرج» .أخرجه مسلم

1379.1379ه��ل احلكم الس��ابق مقتصر على صالة اجلمعة ،أو أنه يش��مل بقية
الصلوات املفروضة؟
يشمل أيضا بقية الصلوات املفروضة.

1380.1380ما حكم أداء النافلة جماعة؟
مش��روع؛ بش��رط أن ال تتخذ عادة راتبة ،وأال تكون على اتفاق مس��بق،
وفعلها في البيت أفضل ،فعن أنس بن مالك ] أن جدته مليكة دعت
رس��ول الله [ لطعام صنعت��ه له ،فأكل منه ،ثم ق��ال« :قوموا؛ فألصل
لكم» .قال أنس ] :فقمت إلى حصير لنا قد اسو ّد من طول ما ُلبس،
فنضحت��ه مباء ،فقام رس��ول الله [ ،وصففت واليتي��م وراءه والعجوز
من ورائنا ،فصلى لنا رسول الله [ ركعتني ،ثم انصرف .متفق عليه

1381.1381من بدأ بالنافلة وأقيمت الصالة ،ماذا يفعل؟
علي��ه بترك النافلة ،لق��ول النبي [( :إذا أقيمت الصالة فال صالة
إال املكتوبة) .رواه مسلم
1382.1382هل احلكم السابق يشمل من بقي له قدر من اليسير من صالته؟
اليشمله ،إن اتسع له الوقت بإجناز النافلة ليدرك الفريضة.

1383.1383من َع ِلم أن الصالة تقام قريبا ،فهل له أن يشرع في نافلة؟
ال ينبغ��ي له ذلك ،بل يكون تركه��ا إلدراك أول الصالة مع اإلمام
وإجاب��ة املؤذن هو املش��روع ،ألن رعاية جان��ب املكتوبة بحدودها
أولى من سنة ميكن قضاؤها أو ال ميكن.
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املبحث احلادي والثالثون:

السنن الرواتب
 1384.1384ما املقصود بالسنن الرواتب؟
ه��ي تل��ك الصل��وات التي كان رس��ول الل��ه [ ي��داوم عليها في
احلض��ر ،أو ّ
يرغب ف��ي صالتها مع الصل��وات اخلمس املفروضة؛
قبلها أو بعدها.
 1385.1385ما فضل السنن الرواتب على اإلجمال؟
وردت في فضل الس�نن الرواتب أحاديث ،من ذلك  :ما جاء عن
أم حبيبة زوج النبي [؛ أنها قالت  :سمعت رسول الله [ يقول:
«ما من عبد مس��لم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوع ًا غير
الفريضة؛ إال بنى الله له بيت ًا في اجلنة» .أخرجه مسلم
 1386.1386ما حكم هذه الصلوات؟
هي سنة مؤكدة.
 1387.1387هل وردت روايات تبينّ هذه الصلوات؟
نعم ،فعن عائش��ة رضي الله عنها أن رس��ول الله [ قال( :من ثابر
على ثنتي عشر ركعة من السنة بنى الله له بيتا في اجلنة ،أربع ركعات
قبل الظه��ر ،وركعتني بعدها ،وركعتني بعد املغرب ،وركعتني بعد
العشاء ،وركعتني قبل الفجر» .رواه الترمذي وصحه األلباني
 1388.1388هل هناك من نقل آخر عن النبي [ في عمله للسنن؟
نعم ،فعن ابن عمر ]؛ قال« :حفظت من النبي [ عشر ركعات:
ركعتني قبل الظهر ،وركعتني بعدها ،وركعتني بعد املغرب في بيته،
وركعتني بعد العشاء في بيته ،وركعتني قبل صالة الصبح ،وكانت
291

الصالة ...سؤال وجواب

س��اعة ال ُيدخل على النبي [ فيه��ا ،حدثتني حفصة :أنه كان إذا
أ ّذن املؤذن وطلع الفجر؛ صلى ركعتني» .رواه البخاري
وفي رواية« :وسجدتني بعد اجلمعة» .متفق عليه
 1389.1389هل ميكن قضاء السنن الرواتب؟
نع��مُ ،يس��تحب قضاؤه��ا مطلقا لوج��ود عذر ،كما ف��ي حديث أم
س��لمة ف��ي حدي��ث وفد عب��د القيس حينم��ا صلى النبي [ س��نة
الظهر البعدية بعد صالة العصر .متفق عليه
 1390.1390ه��ل ُيس��تفاد من احلديث الس��ابق أن��ه ميكن أداء الس�نن الراتبة في
أوقات النهي؟
نع��م ,يس��تفاد هذا ألنها ليس��ت من النه��ي املطلق ,وه��ذا ملن كان
مالزما لها.
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ً
أوال :راتبة الفجر
 1391.1391ما املراد براتبة الفجر؟
هي النافلة التي يؤديها املسلم قبل صالة الفجر.
1392.1392متى ُيشرع أداء هذه الراتبة ،بعد األذان األول أو الثاني؟
بعد أذان الفجر الثاني.
 1393.1393ما فضل هاتني الركعتني؟
مما ورد في فضلها ،ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي [؛
ق��ال« :ركعتا الفجر خي��ر من الدنيا وما فيه��ا» وورد« :لهما أحب
إلي من الدنيا جميع ًا» .أخرجه مسلم
ّ

 1394.1394هل حرص عليها النبي [ ؟
نعم ،فراتبة الفجر من آكد الس�نن الراتبة ،وكان [ يتعاهدها وال
يدعها؛ ال في حضر وال سفر.

1395.1395ما الدليل على حرص النبي [ عليها؟
عن عائشة رضي الله عنها« :لم يكن النبي [ على شيء من النوافل
أشدّ منه تعاهدا على ركعتي الفجر» .متفق عليه
1396.1396ما الدليل على فعل النبي [ لها في السفر؟
ما ثبت عن أبي مرمي ؛ قال« :كنا مع رسول الله [ في سفر ،فأسرينا
ليلة ،فلما كان في وجه الصبح؛ نزل رسول الله [ فنام ونام الناس،
فلم نستيقظ إال بالشمس قد طلعت علينا ،فأمر رسول الله [ املؤذن
ف��أ ّذن ،ثم صلى الركعتني قبل الفجر ،ثم أمره فأقام ،فصلى بالناس،
ثم حدثنا مبا هو كائن حتى تقوم الساعة» .رواه النسائي
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 1397.1397هل يستفاد من احلديث السابق أن من فاتته صالة الفجر عن وقتها،
فمشروع له صالة النافلة ثم الفريضة؟
نعم ،له ذلك.
 1398.1398هل ميكن احلكم عليها بالوجوب؟
قال بهذا بعض العلماء بهذا ،مثل احلسن البصري .أخرجه ابن أبي
شيبة.

 1399.1399بعض املصلني يطيل في هاتني الركعتني ،فما حكم فعله؟
ال ينبغ��ي ه��ذا ،فالس�� ّنة التخفيف فيهم��ا ،فعن أم املؤمنني عائش��ة
رضي الله عنها أنها قالت « :كان النبي [ يخفف الركعتني اللتني
قب��ل ص�لاة الصبح ،حتى إنّي ألقول :هل ق��رأ فيهما بأم القرآن؟»
أخرجه الشيخان.
 1400.1400ماذا ثبت عن النبي [ من قراءة في راتبة الفجر؟
مما يقرأ فيهما:
ع��ن أبي هريرة ]« :أن رس��ول الله [ قرأ ف��ي ركعتي الفجر:
{ ُق ْل َيا َأ ُّي َها ا ْل َك ِاف ُر َ
ون} و{ ُق ْل ُه َو ال َّل ُه َأ َحدٌ }» .رواه مسلم
وع��ن ابن عباس ] « :أن رس��ول الل��ه [ كان يقرأ في ركعتي
الفج��ر في األولى منهم��اُ { :قو ُلوا آ َم َّن��ا بِال َّل ِه َو َما ُأنْ�� ِز َل إِ َل ْينَا…}
(البق��رة ،)136 :وف��ي اآلخ��رة منهم��ا{ :آ َم َّن��ا بِال َّل ِ
��ه َو ْ
��هدْ بِ َأ َنّ��ا
اش َ
ُم ْس ِل ُم َ
ون} (آل عمران  .)52:رواه مسلم
وفي رواية  :كان رسول الله [ يقرأ في ركعتي الفجرُ { :قو ُلوا آ َم َّنا
بِال َّل ِه َو َما ُأ ْن ِز َل إِ َل ْينَا} (البقرة  ،)136 :والتي في آل عمرانَ { :ت َعا َل ْوا
إِ َلى َك ِل َم ٍة َس َو ٍ
اء َب ْي َننَا َو َب ْين َُك ْم} (آل عمران  .»)64 :رواه مسلم
 1401.1401هل هناك من فعل عن النبي [ بعد أداء هاتني الركعتني؟
نع��م ،كان [ إذا ص ّل��ى راتبة الفجر في البيت اضطجع على ش��قه
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األمين ،فعن أبي هريرة ]؛ قال رسول الله [« :إذا ص ّلى أحدكم
ركعتي الفجر ،فليضطجع على شقه األمين» .أخرجه الترمذي
1402.1402هل يكون هذا االضطجاع في املسجد ؟
ال ينبغي هذا ،وأيضا لقصر الوقت بني اإلقامة واألذان.
 1403.1403من دخل املس��جد وش��رع في ص�لاة الفجر جماع��ة ،فمتى يصلي
راتبة الفجر؟
يصليها بعد الفريضة مباشرة ،فعن قيس بن َق ْهد ]؛ أنه ص ّلى مع
رس��ول الله [ الصبح ،ولم يكن ركع ركعتي الفجر  ،فلما س�� ّلم
رس��ول الله [؛ س��لم معه ،ثم قام فركع ركعتي الفجر ،ورس��ول
الله [ ينظر إليه ،فلم ينكر ذلك عليه .أخرجه الترمذي وابن حبان.
 1404.1404م��ن فاتت��ه ركعت��ا الفج��ر ،ه��ل يش��رع ل��ه تأخيرهم��ا بع��د طلوع
الشمس؟
نع��م ،فع��ن أب��ي هريرة ] :قال رس��ول الله [( :م��ن لم يصل
ركعتي الفجر؛ فليصلهما بعدما تطلع الشمس) .أخرجه الترمذي
 1405.1405هل ُيشرع التطوع بعد أداء راتبة الفجر وقبل أداء فريضة الفجر؟
هذا غير مشروع ،فال يجوز التطوع في هذا الوقت إال بالراتبة فقط،
ودليل هذا ما ورد عن أبي هريرة ] قال :قال رسول الله [« :إذا
طلع الفجر فال صالة إال ركعتي الفجر» .صحيح اجلامع لأللباني
1406.1406قبل صالة الفريضة ،هل يصلي املس��لم صالة حتية املس��جد وبعدها
راتبة الفجر؟
هن��اك فقط ص�لاة راتبة الفج��ر ،وه��ي تتضمن حتية امل��كان الذي
سيجلس فيه.
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ثاني ًا :راتبة صالة الظهر.
1407.1407ما حكم نافلة الظهر؟
راتب��ة صالة الظهر من الس�نن املؤكدة التي ثبتت عن الرس��ول [
قو ً
ال وفع ً
ال.
1408.1408ما الثابت في عدد ركعات راتبة الظهر؟
راتب��ة الظه��ر :إما أن تصلى أربع ًا قبل ص�لاة الظهر وأربع ًا بعدها،
وإم��ا أن تصل��ى أربع ًا قب��ل الظهر واثنت�ين بعدها ،وإم��ا أن تصلى
اثنتني قبل صالة الظهر واثنتني بعدها.
1409.1409ما فضل هذه الصالة؟
عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت :س��معت رس��ول الله [ يقول:
«من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ،وأربع بعدها ،حرمه الله
على النار» .أخرجه الترمذي وابن ماجة
 1410.1410هل ورد لها أجر آخر؟
نع��م ،فورد عن اب��ن عمر ] « :أربع ركعات قب��ل الظهر ِ
يعدلن
بصالة السحر» .رواه ابن أبي شيبة وحسنه األلباني
 1411.1411ماذا يفهم من احلديث السابق؟
ٌ
مقاب��ل النتص��اف اللي��ل،
ق��ال اب��ن القي��م« :إن انتص��اف النه��ار
وأبواب السماء ُت ّفتح بعد زوال الشمس ،ويحصل النزول اإللهي
ٍ
بع��د انتصاف الليل ،فهما وقتا ٍ
ورحمة ،هذا تفتح فيه أبواب
قرب
60
السماء ،وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا.
 .60زاد املعاد ( )309 /1
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 1412.1412ما سبب مواظبة النبي [ على هذه الراتبة؟
ب�ّي�نّ لنا النبي [ س��بب ذل��ك ،فعن عبد الله بن الس��ائب ] أن
رسول الله [ كان يصلي أربع ًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر،
وقال« :إنها س��اعة تفتح فيها أبواب السماء ،وأحب أن يصعد لي
فيها عمل صالح» .أخرجه الترمذي
1413.1413هل ميكن أداء هذه الركعات بأربع ركعات متصلة؟
لهن
نع��م ،لقول��ه [:
فيهن تس��ليم تف ّتح ّ
«أرب��ع قبل الظهر لي��س ّ
ٌ
أبواب السماء» .حسنه األلباني
 1414.1414هل ورد عن النبي [ أداء معني فيها؟
نعم ،فعن عائشة رضي الله عنها قالت« :كان  -أي النبي [ -يصلي
أربع��ا قب��ل الظه��ر ،ويطيل فيه��ن القيام ،ويحس��ن فيه��ن الركوع
والسجود» .رواه ابن أبي شيبة
 1415.1415من فاتته األربع قبل الظهر ،كيف يقضيها؟
ورد عن الرسول [؛ أنه كان إذا فاتته األربع قبل الظهر؛ صالهن
بعد صالة الظهر ،فعن عائشة« :إن النبي [ كان إذا لم يصل أربع ًا
قبل الظهر؛ صالهن بعدها» .أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وحلديث أم سلمة رضي الله عنها في حديث وفد عبد القيس حينما
صلى النبي [ سنة الظهر البعدية بعد صالة العصر .متفق عليه
 1416.1416من فاتته الركعتان بعد الظهر ،فمتى يقضيهما؟
له أن يقضيهما بعد العصر مباشرة.
 1417.1417م��ن جمع الظهر والعصر ،جمع تقدمي أو تأخير ،متى يصلي راتبة
الظهر؟
يصليها بعد صالة العصر.
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ثالث ًا :راتبة العصر
1418.1418هل صالة العصر لها راتبة؟
لم يثبت أن النبي [ ص ّلى قبلها أي راتبة.
1419.1419ما احلكم فيمن يصلي قبلها أي نافلة؟
ال بأس في هذا ،من باب قوله [ ( :بني كل أذانني صالة ،بني كل
أذانني صالة) ،ثم قال في الثالثة ( :ملن شاء) .رواه البخاري
1420.1420هل ُتشرع املواظبة على مثل هذا التطوع قبل صالة العصر؟
ال يشرع خشية أن يتخذها الناس س ّنة.
1421.1421ما صحة حديث( :رحم الل ُه امر ًءا صلى قبل العصر أربع ًا)؟
ه��ذا احلديث أخرج��ه أحمد وأب��و داود والترمذي وحس��نه ،وابن
ورجح ابن القيم وغيره ثبوته،
خزمي��ة وابن حبان في صحيحيهماّ ،
وحسن إسناده العالمة األلباني.
ّ
1422.1422ورد عن أم املؤمنني عائش��ة رضي الله عنهاأنها قالت« :ما ترك رسول
الل��ه ركعت�ين بعد العصر في بيت��ي قط» .متفق علي��ه ،فهل هذا فيه
مشروعية للتطوع بعد العصر؟
نع��م من باب التطوع وليس الراتبة ،وذلك قبل اصفرار الش��مس،
وهذا ما رجحه ابن حزم وأيده األلباني.
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رابع ًا :راتبة صالة املغرب.
 1423.1423هل راتبة املغرب ،قبل أو بعد الصالة؟

راتبة املغرب ركعتان ،تصليان بعد الفريضة.

 1424.1424ما الدليل على أن الراتبة بعد الفريضة؟

من أدلتها حديث عبد الله بن شقيق؛ قال :سألت عائشة رضي الله عنها

عن صالة رس��ول الله [ ،عن تطوعه؟ فقالت« :كان يصلي في بيتي
قبل الظهر أربع ًا ،ثم يخرج فيصلي بالناس ،ثم يدخل فيصلي ركعتني،
وكان يصلي بالناس املغرب ،ثم يدخل فيصلي ركعتني…».رواه مسلم
1425.1425هل هناك من راتبة قبل املغرب؟

لي��س هناك من راتبة ،ولك��ن األمر فيه ّ
احلث عل��ى التطوع املطلق
قبله��ا ،لقول أنس ]« :صلي��ت الركعتني قبل املغرب على عهد
رس��ول الله [ .قال س��ائل ألنس :أرآكم رسول الله؟ قال :نعم،
رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا» .رواه أبو داود

 1426.1426أي��ن املش��روع ف��ي فع��ل الروات��ب للصل��وات ،وخصوص��ا راتبة
املغرب؟

املشروع فعلها بالبيت ،إال ما كان لعارض ،وقد جاء عنه النبي [
التأكيد على ذلك.

1427.1427ما الدليل على ما سبق تقريره؟

عن كعب بن عجرة ] قال  :ص ّلى رسول الله [ صالة املغرب
في مس��جد بني عبد األش��هل ،فلما صلى؛ قام ناس يتنفلون ،فقال
النبي [« :عليكم بهذه الصالة في البيوت» .أخرجه أبو داود والنسائي
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 1428.1428هل كان الصحابة يحرصون على أداء راتبة املغرب في البيوت؟

نع��م ،فع��ن العباس بن س��هل بن س��عد ] قال  « :لق��د أدركت
الناس زمن عثمان بن عفان ] وأنه َل ُيس َّلم من املغرب ،فال أرى
رجال ُي َصليها في املسجد يبتدرون أبواب املسجد ،يخرجون حتى
ُي َصلونها في بيوتهم» .رواه ابن أبي شيبة

 1429.1429ما املشروع قراءته في هذه الراتبة؟
عن عبد الله بن مس��عود ] قال« :ما أحصي ما س��معت رسول
الل��ه [ يقرأ في الركعت�ين بعد املغرب وف��ي الركعتني قبل صالة
َ
��ر َ
��ه َأ َحدٌ }» .رواه
ون} و{ ُق ْل ُه َو ال َّل ُ
الفج��ر بــ { ُق ْل َي��ا أ ُّي َها ا ْل َك ِاف ُ
الترمذي وابن ماجة

 1430.1430ما مشروعية التطوع بالصالة بني املغرب والعشاء؟
هذا أمر مستحب ،فعن حذيفة ] أنه ص ّلى مع النبي [ املغرب،
ثم صلى حتى ص َّلى العشاء .صحيح ابن خزمية.
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خامس ًا :راتبة العشاء.
 1431.1431ما الدليل على هذه الراتبة؟
م��ن أدلتها حدي��ث ابن عم��ر ]« :حفظت من رس��ول الله [
عش��ر ركعات … وركعتني بعد العشاء وركعتني قبل الغداة» .رواه
أحمد

وحلدي��ث أم حبيب��ة رضي الله عنها قالت :س��معت رس��ول الله [
يقول( :ما من عبد مسلم يص ّلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوع ًا
غي��ر فريضة؛ إال بنى الله له بيت ًا في اجلن��ة) وورد فيه..( :وركعتني
بعد العشاء) .صححه األلباني في صحيح الترغيب
1432.1432هل ميكن جعل النية للراتبة البعدية لصالة الشفع وبعدها الوتر؟
نعم ميكن ذلك.
 1433.1433متى يصلي املسلم راتبة العشاء ،لو جمع صالة العشاء مع املغرب
جمع تقدمي؟
يصلي س ّنة املغرب أوال ،ثم س ّنة العشاء بعد ذلك.
 1434.1434هل راتبة العشاء متتد إلى صالة الفجر ،أو إلى منتصف الليل؟
متتد إلى منتصف الليل.
1435.1435ما الطريقة الصحيحة حلساب منتصف الليل؟
نعرف أوال زمن مغيب الش��مس ،ثم س��اعة أذان الفجر الثاني ،ثم
نقسم الزمن إلى النصف.
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سادس ًا :راتبة اجلمعة
 1436.1436هل للجمعة سنة راتبة قبل صالة اجلمعة؟
ليس لصالة اجلمعة سنة قبلية ،لعدم ورود الدليل في هذا.
 1437.1437ما الصالة الراتبة مع صالة اجلمعة؟
لصالة اجلمعة راتبة بعدية ،إما بركعتني أو أربع ،فعن ابن عمر ]
قال :إن رس��ول الله [ كان ال يصلي بعد اجلمعة حتى ينصرف،
فيصلي ركعتني .متفق عليه
وع��ن أبي هريرة ] أن رس��ول الله [ قال( :إذا صلى أحدكم
اجلمعة فليصلِ بعدها أربعا) .رواه مسلم
 1438.1438هل يجب الفصل بني الفريضة والراتبة؟
نع��م ،لقول معاوي��ة ] ليزيد بن الس��ائب ( :إذا صليت اجلمعة
فال تصلها بصالة حتى تتكلم أو تخرج ،فإني س��معت رسول الله
[ أم��ر بذلك أن ال توص��ل صالة بصالة حتى تتكلم أو تخرج).
رواه مسلم

 1439.1439هل هذا مقتصر على اجلمعة فقط؟
ال بل يش��مل كل صالة ،للحديث الس��ابق الدال على النهي لكل
صالة فريضة مع النافلة.
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املبحث الثاني والثالثون :

صالة الليل (القيام)
 1440.1440متى بداية هذه الصالة؟
تكون من بعد صالة العشاء ،إلى أذان الفجر الثاني.
 1441.1441ما أسماء صالة الليل؟
يطلق عليها :صالة القيام ،التهجد ،والتراويح.

 1442.1442ما فضل هذه الصالة؟
ع��ن أبي هري��رة ] قال :قال رس��ول الل��ه [ « :أفضل الصيام
بعد رمضان شهر الله احملرم ،وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة
الليل» .أخرجه مسلم

 1443.1443ما حكم صالة الليل؟
هي س ّنة مؤكدة.

 1444.1444ما الدليل على اإلستحباب؟
قال النبي [ البن عمر]« :نِعم الرجل عبد الله لو كان يصلي
من الليل» .رواه البخاري

 1445.1445هل ذ ّم النبي [ تارك قيام الليل؟
نعم ،فعن ابن عمرو بن العاص ] قال  :قال رسول الله [« :يا عبد
الله! ال تكن مثل فالن ،كان يقوم الليل ،فترك قيام الليل» .متفق عليه

 1446.1446كيف واظب النبي [ على صالة الليل؟
ظه��ر حرصه [ ف��ي مواظبته عليها في اإلقامة وفي الس��فر ،فعن
اب��ن عمر] قال« :كان النبي [ يصلي في الس��فر على راحلته
حيث توجهت به يومئ إميا ًء صالة الليل إال الفرائض ،ويوتر على
راحلته» .أخرجه البخاري
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 1447.1447كيف كانت صالة النبي [ في الليل؟
عن عائش��ة رضي الله عنها قالت« :كان رس��ول الله [ يصلي فيما
بني أن يفرغ من صالة العشاء (وهي التي يدعو الناس :العتمة) إلى
الفجر إحدى عش��رة ركعة ،يسلم بني كل ركعتني ،ويوتر بواحدة،
فإذا سكت املؤذن من صالة الفجر ،وتبني له الفجر ،وجاءه املؤذن؛
ق��ام ،فركع ركعتني خفيفتني ،ثم اضطجع على ش��قه األمين ،حتى
يأتيه املؤذن لإلقامة» .أخرجه مسلم
1448.1448هل ُيشترط فيها اإلسرار أو اجلهر بالقراءة؟
ال بأس بأي فعل ،حسب املصلحة وعدم وجود إزعاج ملن حوله.

ُ 1449.1449يقال إن صالة الليل البدّ فيها من إطالة القراءة ،فما صحة هذا؟
اإلطالة أفضل ،لكن ال يشترط ،فيقرأ املصلي حسب ما يراه مناسبا
خلشوعه وتدبره.

 1450.1450كم بلغت إطالة النبي [ في صالة الليل؟
ع��ن عبد الله ] قال« :ص ّليت مع النبي [ ليلة ،فلم يزل قائما
حتى هممت بأمر س��وء! قلنا :وما هممت؟ قال :هممت أن أقعد
وأذر النبي [» .متفق عليه ،وذلك من طول قيامه [.
 1451.1451أليس األصل في الصالة مع اجلماعة التخفيف على املصلني؟
بل��ى ،ولكن األفضل ط��ول الق��راءة إذا علم اإلمام م��ن املأمومني
التحمل والرغبة باإلطالة.
 1452.1452ما حكم قراءة القرآن كله في ّ
أقل من ثالث ليال؟
ل��م يثبت أن النبي [ فعله ،بل عن عائش��ة أنه��ا قالت« :ولم يقرأ
القرآن في ليلة قط» .أخرجه مسلم
 1453.1453هل هذا احلكم يشمل الصالة في ليالي رمضان؟
ال يشمله ،وقيل خلصوصية شرف ليالي رمضان.
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 1454.1454هل أجر القراءة يتفاوت على قدر طول اآليات؟

نعم ،عن ابن عمرو بن العاص ] قال :قال رسول ال َّله [ « :من
كتب م��ن الغافلني ،ومن قام مبائ��ة آية ُكتِ َب من
ق��ام بِعش��ر آيات لم ُي ْ
ب من ا ُملقنطرين» .أخرجه أبو داود
القانتني ،ومن قام بألف آية ُكتِ َ

 1455.1455كم عدد ركعات صالة الليل؟
ع��ن عب��د الله ب��ن عمر ] :أن رجال س��أل النب��ي [ وهو على
املنب��ر :م��ا ترى ف��ي صالة اللي��ل؟ ق��ال( :مثنى مثنى ،فإذا خش��ي
الصبح صلى واحدة ،فأوترت له ما صلى) .رواه البخاري
 1456.1456هل هناك من حتديد لعدد ركعات صالة الليل؟
قوله [( :مثنى َمثنى) يفيد إرادة الصفة ،ال إرادة العدد ،إذ العدد
املعدود (مثنى مثنى) إمنا يعني :صلى صالة الليل ركعتني ركعتني؛
دون أن يراد بيان العدد.
 1457.1457من نام عن صالة الليل أو نسيها ،فماذا له أو عليه؟
ج��اء ف��ي حق من نام عن ص�لاة الليل وهو ين��وي أن يصليها قول
أبي الدرداء ] « :من أتى فراش��ه وهو ينوي أن يقوم يصلي من
الليل ،فغلبته عيناه حتى أصبح؛ كتب له ما نوى ،وكان نومه صدقة
عليه من ربه عز وجل» .أخرجه النسائي وابن ماجه.
 1458.1458لو كان القيام للصالة شاق ًا ،هل يجوز أداء الصالة جلوسا؟
نعم ،عن عبد الله بن شقيق؛ قال :سألت عائشة رضي الله عنها عن
صالة رس��ول الله [ ع��ن تطوعه؟ فقال��ت..« :وكان يصلي من
ال قائم ًا ولي ً
ال طوي ً
الليل تسع ركعات فيهن الوتر ،وكان يصلي لي ً
ال
طوي ً
ال قاعد ًا ،وكان إذا قرأ وهو قائم؛ ركع وسجد وهو قائم ،و إذا
قرأ قاعد ًا؛ ركع وس��جد وهو قاع��د  ،وكان إذا طلع الفجر؛ صلى
ركعتني» .أخرجه مسلم
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 1459.1459كيف ميكن التوفيق بني قول النبي [ «أن صالة الليل مثنى مثنى»،
وقول عائشة بتحديد عدد صالة الليل للنبي [ بأنها إحدى عشرة
ركعة؟
ورد ع��ن النب��ي [ أنه صلى قيام الليل بأع��داد متفاوتة ،فصالها
بإحدى عشرة ركعة ،وثبت عنه كما في البخاري أنه صالها بثالث
عش��رة ركعة ،وميكن القول بأن هذا من فعله [ وال يقتضي هذا
الوج��وب ،ولذا ّ
دل النب��ي [ أمته على أن األمر متيس��ر في عدد
ركعات صالة الليل حسب املستطاع.
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املبحث الثالث والثالثون

صالة التراويح
 1460.1460ما حكم صالة التراويح؟
هي سنة مؤكدة.

 1461.1461ما دليل مشروعية هذه الصالة؟

دليله��ا قول النبي [« :من قام رمضان إميانا واحتس��ابا غفر له ما
تقدم من ذنبه» .متفق عليه

 1462.1462هل تختلف صالة الليل عن التراويح؟

ال تختل��ف ،ولكنه��ا في رمضان يطلق عليه��ا بالتراويح أو صالة
القيام أو التهجد.

 1463.1463متى وقت صالة التراويح؟

ُتشرع من بعد صالة العشاء إلى قبيل الفجر.

 1464.1464ما عدد ركعات هذه الصالة؟

ال عدد معني ،وميكن الزيادة أو النقص بحسب طول القيام وقصره.

 1465.1465ما القول في حديث أم املؤمنني عائش��ة« :ما كان يزيد (أي الرس��ول

[) في رمضان وال غيره عن إحدى عشر ركعة»؟

ميك��ن الق��ول بأن هذا فعل م��ن النب��ي [ ،وال يقتضي الوجوب،
لكنه يدل على اإلس��تحباب في أداء عدد معني ،أو أنها رضي الله
عنها أخبرت مبا رأت.
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1466.1466بعض األئمة يحرص على أدائها بثالث وعشرين ركعة ،فهل ورد
الدليل على ذلك؟
أبي ] كان يص ّلي بالناس بثالث وعش��رين ركعة ،لكن
ورد أن ّ
هذا ضعيف.

 1467.1467هل ُيشرع أداء صالة الليل جماعة؟
نعم ،هذا من املشروع فعله على سبيل املداومة فقط في رمضان.

 1468.1468هل ُيشرع نداء الناس لها في جميع أيام السنة؟
ال ،فاملشروع فعلها جماعة بنداء الناس لذلك في رمضان ،أما في
غير رمضان فال يشرع تخصيص أيام ينادى الناس لها.
1469.1469ما حكم املداومة على أداء قيام الليل جماعة خارج رمضان؟
ال يشرع مثل هذا الصنيع.

1470.1470ما أجر من صلى مع إمامه صالة الليل؟
ق��ال النبي [ ( :إنه من قام مع اإلمام حتى ينصرف؛ كتب له قيام
ليلة) أخرجه الترمذي والنسائي
1471.1471هل ص ّلى النبي [ بالصحابة صالة الليل؟
نع��م ،جاء عن عائش��ة رض��ي الله عنه��ا قالت  :إن رس��ول الله [
خرج ذات ليلة من جوف الليل ،فصلى في املسجد ،فصلى رجال
بصالت��ه  ،فأصب��ح الناس فتحدث��وا ،فاجتمع أكثر منه��م  ،فصلوا
معه ،فأصبح الناس فتحدثوا ،فكثر أهل املس��جد من الليلة الثالثة،
فخرج رسول الله ،فصلوا بصالته ،فلما كانت الليلة الرابعة؛ عجز
املس��جد عن أهله ،حتى خرج لصالة الصب��ح ،فلما قضي الفجر؛
أقب��ل على الناس ،فتش��هد ،ثم ق��ال [« :أما بع��د؛ فإنه لم يخف
عل��ي مكانكم ،لكني خش��يت أن تفرض عليك��م فتعجزوا عنها».
متفق عليه
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 1472.1472كيف كان يصلي الصحابة بعد ذلك صالة القيام؟
كان��وا يصلونها جماعات متفرقة أو فرادى ،واس��تمر هذا في عهد
أبي بكر].
1473.1473متى ص ّلى الصحابة بعد ذلك جماعة صالة الليل؟
مت ذلك في عهد أمير املؤمنني عمر ] لرمضان.
1474.1474ما السبب في جتميع عمر ] للصحابة مرة ثانية؟
ق��ال احلافظ ابن حجر عند ذك��ره لفوائد احلديث الس��ابق(« :فيه)
ن��دب قي��ام الليل  -وال س��يما في رمضان  -جماعة؛ ألن اخلش��ية
املذك��ورة أمنت بعد النبي [ ،ولذل��ك جمعهم عمر بن اخلطاب
] على أبي بن كعب ]».
1475.1475بع��ض الن��اس يتخلف��ون عن اإلم��ام في ص�لاة القيام حت��ى يركع
فيركعون معه ,فهل تصح هذه الركعة؟
نعم تصح ،ولكن ال ينبغي للمسلم أن يتأخر عن تكبيرة اإلحرام,
وليذكر نفسه أن املسألة ليال محدودة معدودة ,ليست طويلة ,وقد
كان النب��ي [ يق��وم اللي��ل حتى تتورم قدماه مع أن��ه قد غفر له ما
تق��دم من ذنبه وما تأخر ,وما أخف التعب إذا وفق اإلنس��ان لليلة
الق��در ,واملرء يؤجر على قدر عزميته وإخالصه,ومتابعته لرس��ول
الل��ه [ ,أما التكاس��ل,وإعطاء النفس حظها م��ن الراحة ,فيبقى
اإلنسان يتحدث حتى إذا قارب اإلمام على الركوع ,فهذا ال شك
خطأ ,وفيه حرمان من األجر ,وإن لم يكن فيه إثم ألنها تطوع.
1476.1476ما حكم قراءة اإلمام بالقراءات املتواترة؟
ينبغي على اإلمام مراعاة أعراف الناس بالقراءة املش��تهرة عندهم،
حذرا من التش��ويش على املأموم اجلاهل ،أو له أن ينبه على نوعية
قراءته.
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املبحث الرابع والثالثون:

صالة الوتر
 1477.1477ما معنى كلمة الوتر؟
هو الفرد من العدد ،نحو الواحد والثالثة ..إلخ.
1478.1478ما املقصود بصالة الوتر؟
ه��و ختم ص�لاة الليل بركعة واح��دة ،أو ثالث أو خمس��ة ،ونحو
ذلك.
 1479.1479ما حكم صالة الوتر؟
حكمها سنة مؤكدة.

 1480.1480ما عالقة صالة الوتر مع صالة الليل؟
ه��و أداء ص�لاة الليل مثنى مثن��ى ،ثم يختم املصل��ي صالته بركعة
واحدة.
 1481.1481هل صالة الشفع والوتر تعدّ ان من قيام الليل؟
نعم.
 1482.1482هل يجوز أن يكون الوتر بركعة واحدة؟
يجوز ،فقد قيل البن عباس ] :هل لك في أمير املؤمنني معاوية ]،
فإنه ما أوتر إال بواحدة ؟ قال« :أصاب ،إنه فقيه» .أخرجه البخاري
 1483.1483ما عدد ركعات الوتر؟
ميكن أداؤها بركعة واحدة ،أو ثالثة أو خمسة أو سبعة ،أي بعدد فرد.
 1484.1484متى وقت الوتر؟
يب��دأ م��ن بعد صالة العش��اء إلى الفج��ر ،ملا ثبت عن��ه [« :إن الله
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عز وجل زادكم صالة ،فصلوها فيما بني العشاء إلى الصبح :الوتر
الوتر» .صحيح الترغيب لأللباني
 1485.1485هل يتفاوت احلرص في هذا الوقت؟
نع��م ،فاألفضل في حق من خش��ي أن ال يقوم آخر الليل الصال ُة في
أول��ه ،ومن وثق من نفس��ه؛ فاألفضل ل��ه تأخيره إلى آخ��ر الليل؛ ملا
ثبت عن جابر ]؛ قال :قال رسول الله [« :من خاف أن ال يقوم
م��ن آخر اللي��ل؛ فليوتر أوله ،ومن طمع أن يق��وم آخره؛ فليوتر آخر
الليل؛ فإن صالة آخر الليل مشهودة ،وذلك أفضل» .أخرجه مسلم
 1486.1486ما كيفية صالة الوتر؟
ميكن أن يكون الوتر بثالث ركعات سرد ًا بتشهد بآخرها ،وأن يوتر
بثالث يس��لم من ركعتني ثم يأتي بالثالثة ،وأن يوتر بخمس س��رد ًا
بتسليم واحد ،وسبع ركعات سرد ًا كذلك بسالم واحد ،وأن يوتر
بتسع سرد ًا ،وأن يتشهد عقب الثامنة وال يسلم ،ثم يصلي التاسعة
ويسلم ،ويجوز أن يوتر بإحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتني
ويوتر بواحدة .فاألمر في هذا واسع.
 1487.1487ما مشروعية اجلهر أو اإلسرار في صالة الوتر؟
له أن يسر فيها تارة ،ويجهر تارة ،ويتوسط في رفع الصوت.
1488.1488كيف نؤدي الوتر بسبع ركعات في صالة الليل؟
ميكن أداؤها على صفتني :
األولى :أن يصلي ست ركعات مثنى مثنى  ،ثم يوتر بواحدة.
الثانية :أن يصلي سبع ركعات موصوالت ،ال يقعد إال في السادسة،
فيتشهد ،ثم يقوم وال يسلم  ،ويأتي بالسابعة ثم يسلم .
1489.1489ما املشروع قراءته في صالة الوتر؟
ثب��ت أن النب��ي [ قرأ ف��ي الركعة األول��ى بس��ورة األعلى ،وفي
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��و ال َّل ُه
الركع��ة الثاني��ة بالكاف��رون ،وفي الركع��ة الثالثة ب��ـ { ُق ْل ُه َ
َأ َحدٌ } .أخرجه النسائي

1490.1490ما مشروعية إضافة شيء من السور في الوتر؟
هذا مشروع ،فقد ثبت أن النبي [ أضاف سورة الفلق ،والناس.
أخرجه الترمذي واحلاكم.
وقرأ [ ذات مرة في ركعة الوتر مبائة آية من النساء .أخرجه النسائي

 1491.1491ما مشروعية دعاء القنوت في صالة الوتر؟
يستحب أحيانا ،فعن أبي بن كعب ] « :أن رسول الله [ كان
��م َر ّبِ َك
يوت��ر بث�لاث ركع��ات ،كان يقرأ في األولى بـ { َس�� ّبِ ِح ْ
اس َ
َ
َ
��ر َ
ون} ،وفي الثالثة بـ
الأْ ْع َل��ى} ،وف��ي الثانية بـ{ ُق ْل َي��ا أ ُّي َها ا ْل َك ِاف ُ
{ ُق ْل ُه َو ال َّل ُه َأ َحدٌ } ،ويقنت قبل الركوع» .أخرجه النسائي
 1492.1492ما حكم القنوت في الوتر؟
حكمه االستحباب ،وليس الوجوب.

 1493.1493أين موقع دعاء القنوت في الصالة؟
ُيش��رع فعله قبل الركوع ،فعن أبي بن كعب ] قال« :إن رسول
الل��ه [ كان يوتر فيقنت قب��ل الركوع» .أخرجه ابن ماجه .وال بأس
به أيضا بعد الركوع.

1494.1494ما الدليل على جواز وضع دعاء القنوت بعد الركوع؟
روى حمي��د قالُ :س��ئل أنس ] عن القن��وت في صالة الصبح
فقال ]« :كنا نقنت قبل الركوع وبعده» .أخرجه ابن ماجه
1495.1495هل ُيشرع لإلمام ترك دعاء القنوت في بعض األحيان؟
نعم ،ليبني للناس بصورة عملية أن الدعاء ليس بواجب.

 1496.1496بع��ض األئمة يراعي التغ ّني في دعاء القنوت ،ويواظب عليه ،فما
توجيه ذلك؟
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ال ينبغ��ي ه��ذا ،فليس م��ن الهدي النب��وي جعل صف��ة الدعاء مثل
صوت قراءة القرآن ،بل يقينا لن يكون الدعاء للرب لو كنا لوحدنا
بهذا التغني.
 1497.1497بع��ض الن��اس يتأثر من الدعاء ويبكي ألجله ،وال تذرف عينه أي
دمعة مع اآليات ،فهل هذا سلوك صحيح؟
هذا سلوك غريب ،فمن لم يتأثر بكالم الرحمن ،فلينظر إلى حاله وكيف
يتأثر بصوت اإلمام املنغم في الدعاء..فأيهما أولى وأجدر بالبكاء؟!
 1498.1498هل هناك حتذير من النبي [ مبا يتعلق بالدعاء؟
نعم ،قال النبي [« :سيكون قوم يعتدون في الدعاء» .رواه ابن ماجة
 1499.1499كيف يكون االعتداء في الدعاء؟
ق��ال اب��ن حج��ر« :واالعت��داء في الدع��اء يق��ع بزي��ادة الرفع فوق
احلاج��ة -أي ف��ي الص��وت -أو بطل��ب م��ا يس��تحيل حصول��ه
ش��رعا ،أو بطل��ب معصي��ة ،أو يدع��و مب��ا ل��م يؤث��ر ،خصوص��ا
61
م��ا وردت كراهيت��ه كالس��جع املتكل��ف وت��رك املأم��ور» .
 1500.1500ما مثال الدعاء النبوي في الوتر؟
أقولهن إذا
عن احلس��ن ] قال « :علمني رس��ول الله [ كلمات
ّ
فرغ��ت م��ن قراءتي في قنوت الوت��ر « :اللهم اهدن��ي فيمن هديت،
وعافني فيمن عافيت ،وتولني فيمن توليت ،وبارك لي فيما أعطيت،
وقني شر ما قضيت؛ إنك تقضي وال يقضى عليك ،وإنه ال يذل من
والي��ت ،وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت ،وال منجا منك
إال إليك» .رواه الترمذي
 1501.1501ما مشروعية اإلطالة والسجع في الدعاء؟
مكروه ،فلم يكن من هدي النبي [ السجع ،أو اإلطالة فيه.

 .61فتح الباري ( )378/8
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 1502.1502ما حكم رفع اليدين في دعاء الوتر؟
ُيشرع رفع اليدين في هذا الدعاء.
 1503.1503هل منسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء الوتر؟
يسن هذا الفعل ،فاألحاديث الواردة في ذلك ضعيفة.
ال ّ
 1504.1504من كان مواظبا على صالة الليل والوتر ،ونام عنها ،فهل ُيشرع له
قضاؤها؟
نعم ،له ذلك في النهار.
1505.1505كي��ف قضاء صالة الوتر في النهار ،ه��ل يكون بثالث ركعات أو
ركعتني؟
من غلبه النوم فله أن يقضي صالة الليل والوتر من النهار ش��فع ًا،
ف��إذا كان اإلنس��ان يصلي الليل مع الوتر بث�لاث صلى أربع ًا ،وإذا
كان يوتر بخمس صلى ست ًا ،وإذا كان يوتر بسبع صلى ثمان ،وإذا
كان يوتر بتس��ع صلى عش��ر ًا ،وإذا كان يوتر بإحدى عش��رة صلى
اثنتي عشرة ركعة.
1506.1506من أوتر أول الليل ،فهل ُيشرع له الوتر آخر الليل؟
ال يشرع له ذلك ،فعن قيس بن طلق بن علي ؛ قال :زارنا طلق بن
عل��ي في يوم من رمضان ،وأمس��ى عندنا وأفطر ،ث��م قام بنا الليلة
وأوتر بنا ،ثم انحدر إلى مس��جده فص ّل��ى بأصحابه ،حتى إذا بقي
الوتر ،قدم رج ً
ال ،فقال( :أوتر بأصحابك؛ فإني سمعت النبي [
يقول« :ال وتران في ليلة» ) .أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان
1507.1507م��ن ص ّل��ى القيام في أول اللي��ل وأوتر ،ثم أراد أن يقي��م الليل قبل
الفجر ،فهل ُيشرع فعل ذلك؟
نعم ،واحلديث السابق يوضح ذلك.
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1508.1508هل هذا الفعل يعارض قول النبي [ ( :اجعلوا آخر صالتكم في
الليل وترا)؟
ال يخالف ،ألنه ثبت عن النبي [ التنفل بعد الوتر.
1509.1509ما املشروع قوله بعد الفراغ من صالة الوتر؟
ُيشرع قول اآلتي ،عن أبي بن كعب ] قال  :كان رسول الله [
إذا سلم في الوتر قال سبحان امللك القدوس» .رواه ابن ماجه
 1510.1510ما حكم دعاء القنوت في صالة الفجر؟
ه��ذا أمر محدث ،حلديث س��عد ب��ن طارق األش��جعي قال :قلت
ألب��ي« :يا أبت ،إنك قد صليت خلف رس��ول الل��ه [ وأبي بكر
وعثمان ،وعلي هاهنا بالكوفة نحو خمس س��نني ،أكانوا يقنتون؟
قال :أي بني محدث» .رواه أحمد.
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املبحث اخلامس والثالثون:

صالة الضحى
 1511.1511ما فضل هذه الصالة؟
عن أب��ي هريرة ] قال ( :أوصاني خليل��ي [ بثالث :صيام ثالثة
أيام من كل شهر ،وركعتي الضحى ،وأن أوتر قبل أن أنام) .متفق عليه
 1512.1512ما حكم صالة الضحى؟
هي سنة مؤكدة.
1513.1513هل هي مشابهة للصالة التي بعد شروق الشمس؟
نعم ،هي نفسها.
1514.1514ما أهمية أداء هذه العبادة؟
ع��ن أبي ذر ] عن النبي [ أنه قالُ « :يصبح على كل س�لامى
م��ن أحدكم صدقة ،ف��كل تس��بيحة صدقة ،وكل حتمي��دة صدقة،
وكل تهليل��ة صدق��ة ،وكل تكبيرة صدقة ،وأم��ر باملعروف صدقة،
ونه��ي عن املنكر صدق��ة ،ويجزئ من ذلك ركعت��ان يركعهما من
الضحى» .رواه مسلم
1515.1515ما وقت هذه الصالة؟
وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال.
1516.1516متى يبتدأ أول وقتها؟ وما أفضله في األداء؟
أول وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ،وأفضل أوقاتها عند اشتداد
احلر ،لقول النبي [ أن قال( :صالة األوابني حني ترمض ِ
الفصال).
ّ
رواه مسلم ،الفصال صغار الناقة ،أي التستطيع اجللوس على األرض
حلرارتها.
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1517.1517هل مشروع أداؤها يوميا؟
نعم ،هذا من املشروع.

1518.1518ما دليل القول السابق؟
ع��ن أب��ي هريرة ] ق��ال« :أوصان��ي خليلي [ بث�لاث :صيام
ثالثة أيام من كل شهر ،وركعتي الضحى ،وأن أوتر قبل أن أنام».
متفق عليه

1519.1519كم عدد ركعات صالة الضحى؟
ال ح��دّ لع��دد ركعاته��ا ،وأقله��ا ركعت��ان ،وأكثره��ا ثم��ان ،ملا في
الصحيح�ين عن أم هانئ رضي الله عنها :أن النبي [ دخل بيتها
يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات ،فلم أر صالة قط أخف منها؛
غير أنه يتم الركوع والسجود).
وورد من قول عائشة ( :كان رسول الله [ يصلي الضحى أربعا،
ويزيد ما شاء الله) .رواه مسلم

1520.1520ما كيفية األداء لها؟
مثل صالة حتية املسجد والفجر بركعتني ،ثم التشهد والتسليم.

1521.1521ما حكم اجلهر فيها بالقراءة؟
ه��ي مثل بقي��ة صلوات النه��ار ،اإلس��رار هو املش��روع ،وورد في
املوس��وعة الفقهية عند حكم اجلهر ف��ي ال ّنوافل :أنه ال خالف بني
الفقهاء في س ّن ّية اإلسرار في نوافل ال ّنهار املطلقة.
1522.1522هل هناك من سور معينة للقراءة فيها؟
له أن يقرأ مبا يتيسر له.
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املبحث السادس والثالثون:

صالة اجلنازة
1523.1523ما املقصود بهذا العنوان؟
ُيقصد به بيان ما يتعلق بالصالة التي ُتؤدى على امليت املس��لم قبل
دفنه.

1524.1524ما حكم هذه الصالة؟
هي فرض كفاية.

1525.1525ما املقصود بقولنا :فرض كفاية؟
أي لو أ ّداها بعض من املسلمني أجزأت الباقي عن أدائها.

1526.1526ما األجر املترتب على أداء هذه العبادة؟
ق��ال [( :من ش��هد جن��ازة حتى ُيصل��ى عليها فله قي��راط ،ومن
شهدها حتى تدفن فله قيراطان)! قيل :يا رسول الله ،ما القيراطني؟
قال( :مثل اجلبلني العظيمني) .رواه مسلم
وقال أيض ًا [( :من تبع جنازة مسلم إميان ًا واحتساب ًا ،وكان معها
قب��ل ُيصلى عليه��ا ،ويفرغ من دفنه��ا ،فإمنا هي م��ن قيراطني ،كل
قيراط مثل جبل أحد» .صحيح اجلامع
1527.1527هل هي مشروعة في األداء على جميع الناس؟
نعم ،هي مشروعة للجميع ،للرجال والنساء.

1528.1528ما مشروعية إبالغ الناس للصالة على امليت؟
صح عن
هذا مش��روع ،إذ الس��نة أن يصلي عليه جمع غفي��ر ،وقد ّ
رسول الله [ أنه قال( :ما من مسلم يصلي عليه أربعون رج ً
ال ال
يش��ركون بالله شيء إال ش�� ّفعهم الله فيه) رواه مسلم ،وفي لفظ آخر
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يقول [( :ما من رجل مس��لم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون
مائة ،كلهم يشفعون فيه ،إال شفعهم الله) .رواه مسلم

1529.1529ما مشروعية الصالة على من مات بسبب إقامة حدّ عليه؟
صح اخلبر أن النبي [ ص ّلى على الغامدية التي زنت.
مشروع ،فقد ّ

السقط أو الطفل؟
1530.1530هل ميكن الصالة على َ
نعم ،حلديث املغيرة ] مرفوعا« :والس��قط ُيصلى عليه و ُيدعى
لوالدي��ه باملغف��رة والرحمة» .وف��ي لفظ« :والطف��ل ُيصلى عليه».
رواه أبو داود

1531.1531قاتل نفسه (املنتحر) هل تشرع الصالة عليه؟
ال ُتشرع في حق اإلمام األعظم (احلاكم) ومثله العلماء.

1532.1532ما دليل احلكم السابق؟
دليله حديث جابر بن سمرة ] قال«ُ :أوتي النبي [ برجل قتل
نفسه مبشاقص فلم يصل عليه» .رواه مسلم

1533.1533هل احلكم السابق باملنع يشمل كل املسلمني؟
ال ،قال الشيخ ابن باز رحمه الله « :قاتل نفسه أتى جرمية عظيمة،
ف�لا ُيصل��ي عليه اإلم��ام أو كب��ار البل��د واجلماعة ،ويصل��ي عليه
62
غيرهم».
1534.1534هل هي واجبة في األداء على امليت الصغير؟
غير واجبة ،بل مستحبة على غير البالغ.
1535.1535متى ُتقام هذه الصالة؟
قبل دفن أي مسلم ومسلمة.

 .62شرح منتقى األخبار احلديث رقم1816 :
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1536.1536هل ميكن أداؤها على الغائب؟
نعم ،وهذا ممكن في حق من مات في موضع ولم يصلِ عليه أحد،
أو ملن ُعرف بعلمه وشرفه ومكانته.

1537.1537م��ا حكم من يأتي عص��را للمقبرة ليصلي على م��ن مت الصالة عليه
صباحا؟
هذا من احملدثات ،وال دليل عليه.
1538.1538أين املوضع املناسب ألداء هذه العبادة؟
ف��ي املواض��ع املخصصة لها عن��د القبور ،عن أبِ��ي هريرة ] أن
رس��ول الله [ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ،خرج إلى
ّ
فصف بهم ،وكبر أربعا) .رواه البخاري
املصلى

1539.1539ملاذا ُيش��رع أداء ه��ذه الصالة في املقبرة ،مع وج��ود النهي عن أداء
باقي الصلوات فيها؟
ألن هذه الصالة ليس فيها ركوع أو سجود.

1540.1540هل ميكن أداء هذه الصالة في املسجد؟
نعم ،ميكن فعلها في املسجد.

1541.1541ما دليل احلكم السابق؟
ورد ف��ي احلديث أن عائش��ة رض��ي الله عنها أم��رت أن مي َُّر بجنازة
ِ
ٍ
فتصلي عليه فأنكر الناس
وقاص ] في املس��جد،
س��عد بن أبي
ذلك عليها ،فقالت( :ما أسرع ما ِ
نسي الناس! ما ص َّلى رسول الله
[ على سهيل بن البيضاء َاّ
إل في املسجد )  .رواه مسلم

1542.1542هل هناك من ضوابط عند الصالة على امليت في املسجد؟
نع��م ،قال اب��ن قدامة رحمه الل��ه في «املغن��ي» « :ال بأس بالصالة
على امليت في املس��جد إذا لم ُيخف تلويثه ،وبهذا قال الش��افعي,
وإسحاق ,وأبو ثور وداود».
320

الصالة ...سؤال وجواب

1543.1543م��ا حك��م وضع امليت عن��د القبلة ليتم الص�لاة عليه بع��د الفراغ من
الفريضة؟
يحرم هذا الفعل ،حيث سيتم الركوع والسجود وهو أمام املصلني،
ق��ال الش��يخ القاري« :وهو مم��ا ابتلي به أهل مك��ة ،حيث يضعون
اجلنازة عندالكعبة ،ثم يستقبلون الكعبة».
1544.1544أين يقف اإلمام عند اجلنازة؟
يقف عند رأس الرجل ،وأما املرأة فعند وسطها.
1545.1545ما الدليل على اختالف الوقوف على امليت الختالف اجلنس؟
ع��ن نافع أب��ي غالب اخلياط قال« :ش��هدْ ُت أنس ب��ن مالِك ص َّلى
ُ
ت��ي بجنازة امرأة من
علىجن��ازة رجل َ
فقام عند رأس��ه ،فلما ُر ِف َع أ َ
قري��ش أو من األنصار فقيل له :ي��ا أبا حمزة ،هذه جنازة فالنة ابنة
ف�لان ،فصل عليها  ،فص َّل��ى عليها فقام وس��طها ،وفينا العالء بن
لما رأى اختالف قيامه َع َلى الرجل واملرأة ،قال :يا
زياد العدويَ ،ف َّ
أباحمزة ،هكذا كان رس��ول ال َّله [ يقوم من الرجل حيث قمت،
ومن املرأة حيث ُقمت؟ قال :نعم .قال :فالتفت إلينا العالء ،فقال:
احفظوا» .رواه أحمد
1546.1546لو اجتمعت أكثر من جنازة كيف يكون وضعها أمام اإلمام؟
يجع��ل الذكور ولو كانوا صغارا أمام اإلمام ،وجنائز النس��اء مما يلي
القبلة.
1547.1547ما دليل احلكم السابق؟
سبع جنائز
دليله ما ذكره نافع أن عبد الله بن عمر ] ص َّلى على ِ
هن
جميعا ،فجعل ال ّ ِرجال يلون اإلمام ،والنس��اء يلني القبلة ،فص َّف َّ
ع��ت جن��از ُة أ ّ ِم ُكلثو ٍم ابنة علي ام��رأة عمر بن
وو ِض ْ
صف��ا واحدً اُ ،
ٍ
اخلطاب وابن لها ُ
يومئذ سعيد
واإلمام
يقال له زيدٌ ُ ،و ِضعا جميعا،
ُ
اب��ن عباس وأبو هريرة وأبو س��عيد وأبو
ب��ن الع��اص ،وفي الناس ُ
ُ
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ٌ
فأنكرت ذلك!
رج��ل
الغالم مما يل��ي اإلمام .فقال
��ع
ُ
ُ
فو ِض َ
قت��ادةُ ،
فقلت:
فنظرت إلى ابن عباس وأبي هرير َة وأبي سعيد وأبي قتادةُ ،
السنة» .رواه النسائي
ما هذا؟ قالوا« :هي ّ

1548.1548هل هناك من توجيه لعدد الصفوف خلف اإلمام؟
روى مالك بن هبيرة أن رس��ول الله [ قال( :ما من مؤمن ميوت
فيصل��ى عليه أمة من املس��لمني يبلغ��ون أن يكون��وا ثالثة صفوف
إال غف��ر له) فكان مالك ب��ن هبيرة يتحرى إذا ّ
ق��ل أهل اجلنازة أن
يجعله��م ثالث��ة صف��وف .رواه أحم��د وأب��و داود والترم��ذي ،وضعفه
األلباني مرفوعا.

وقال اإلمام أحمد« :أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثالثة صفوف.
قالوا :فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال :يجعلهم صفني».
1549.1549ما كيفية هذه الصالة؟
هي عبارة عن أربع تكبيرات:
بعد التكبيرة األولى :يكون فيها قراءة للفاحتة.
بعد التكبيرة الثانية :الصالة اإلبراهيمية.
بعد التكبيرة الثالثة :يكون هناك الدعاء للميت.
بعد التكبيرة الرابعة :بعدها التسليم.
1550.1550هل ُيشرع رفع اليد في التكبير بعد كل تكبيرة؟
نع��م ،ع��ن ابن عمر قال :كان رس��ول الل��ه [ يرفع يدي��ه في كل
تكبيرة.رواه أحمد
1551.1551ما قول الفقهاء في هذا الفعل؟
ج��اء ف��ي «املوس��وعة الفقهية» « :وال يرف��ع يديه في غي��ر التكبيرة
األول��ى عند احلنفية في ظاهر الرواي��ة وبه قال مالك وهو الراجح
في مذهبهم ...-وقال الش��افعية واحلنابلة :يس��ن أن يرفع يديه في
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كل تكبيرة».ا نتهى
واختار ابن املنذر رفع اليدين مع كل تكبيرة.
وقال الش��يخ ابن باز رحمه الله« :السنة رفع اليدين مع التكبيرات
األرب��ع كله��ا; ملا ثبت عن ابن عمر وابن عب��اس أنهما كانا يرفعان
م��ع التكبي��رات كلها ,ورواه ال��دار قطني مرفوعا م��ن حديث ابن
عمر بسند جيد».

1552.1552هل هناك دعاء استفتاح بعد التكبيرة األولى؟
ليس فيها هذا الدعاء على األرجح.

1553.1553لو جهر اإلمام مبا يقوله في الصالة..فما حكم صنيعه؟
إن جه��ر ببعضها حتى يعلم من وراءه أنه يقرأ ،وليس��تفيدوا بعض
األحيان فهذا حسن ،كما فعل ابن عباس للتعليم.
1554.1554ل��و كان هناك فس��حة بعد ق��راءة الفاحتة..هل ُيش��رع قراءة س��ورة
بعدها؟
نعم ،ال بأس في هذا.
1555.1555بعد التكبيرة الثانية هناك الصالة اإلبراهيمية ،ما املقصود بهذا؟
هي الدعاء باآلتي « :اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ،كما
صليت على آل إبراهيم ،وبارك على محمد وعلى آل محمد ،كما
باركت على آل إبراهيم ،في العاملني إنك حميد مجيد».
1556.1556ما مثال للدعاء املشروع قوله للميت في صالتنا؟
من مثاله« :اللهم اغفر حلينا ،وميتنا ،وشاهدنا ،وغائبنا ،وصغيرنا،
وكبيرنا ،وذكرنا ،وأنثانا ،اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم،
ومن توفيت��ه منا فتوفه على اإلميان ،اللهم اغفر له وارحمه ،وعافه
واع��ف عن��ه ،وأكرم نزله ،ووس��ع مدخله ،وغس��له بامل��اء والثلج
والب��رد ،ونقه م��ن اخلطايا كما ينق��ى الثوب األبيض م��ن الدنس،
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الله��م أبدله دارا خيرا من داره ،وأهل خيرا من أهله ،اللهم أدخله
اجلن��ة ،وأع��ذه من ع��ذاب القبر ومن ع��ذاب النار ،وفس��ح له في
قب��ره ،ونور له فيه ،اللهم ال حترمنا أج��ره ،وال تضلنا بعده ،واغفر
لنا وله».
1557.1557هل باملقدور الدعاء بأي قول آخر؟
نعم ،فكل دعاء طيب للميت فهو حسن.
1558.1558من دخل للصالة بعد فوات بعض التكبيرات ،فكيف يتم قضاء ما
فاته؟
ق��ال الش��يخ ابن باز رحم��ه الله( :الس��نة ملن فاته بع��ض تكبيرات
اجلنازة أن يقضي ذلك ؛ لعموم قول النبي [( :إذا أقيمت الصالة
فامش��وا إليها وعليكم الس��كينة والوقار ،فما أدركتم فصلوا  ،وما
فاتكم فاقضوا) .رواه أحمد
1559.1559ما صفة القضاء؟
صف��ة القض��اء :أن يعتبر ما أدرك��ه هو أول صالته وم��ا يقضيه هو
آخره��ا ،لقول��ه [( :فما أدركتم فصلوا ،وما فاتك��م فأمتوا) ،فإذا
أدرك اإلم��ام في التكبيرة الثالثة كبر وق��رأ الفاحتة ,وإذا كبر اإلمام
الرابعة كبر بعده وصلى على النبي [ ,فإذا سلم اإلمام كبر املأموم
املسبوق ،ودعا للميت دعاء موجز ًا ,ثم يكبر الرابعة ويسلم».
1560.1560هل تشرع الزيادة على أربع تكبيرات؟
نع��م ،فقد روى ابن عبد البر في االس��تذكار من طريق أبي بكر بن
س��ليمان قال :كان النبي [ يكبر على اجلنائز أربع ًا وخمس�� ًا وسبع ًا
وثماني�� ًا ،حت��ى جاءه م��وت النجاش��ي ،فخرج إل��ى املصلى وصف
الن��اس وراءه ،وكب��ر علي��ه أربع ًا ،ثم ثبت النب��ي [ على أربع حتى
توفاه الله.
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1561.1561ما احلكم الراجح اآلن بالزيادة في عدد التكبيرات؟
آخر األمر منه [ أنه كان يكبر أربع ًا.
1562.1562ماذا يعمل املأموم لو زاد اإلمام في عدد التكبيرات؟
إن زاد اإلم��ام ف��ي التكبير عل��ى أربع ،فإنه خالف جمه��ور الفقهاء،
ولكن��ه عليه أن يتبعه ،لقوله [« :إمنا ُج ِعل اإلمام ليؤمت به» رواه أبو
داود ،وقال اإلمام أحمد وإسحاق :إذا كبر اإلمام خمس ًا ،فإنه يتبع.
1563.1563التسليم في نهاية الصالة..هل له كيفية معينة؟
فقط يسلم على اليمني تسليمة واحدة.
1564.1564هل ميكن لإلمام جعل فاصل بني التكبيرة الرابعة والتسليم؟
كبر
نع��م ،فجاء ف��ي بعض الروايات أن عبد الله ب��ن أبي أوفى ] ّ
عل��ى جنازة بنت ل��ه ،فقام بعد التكبيرة الرابعة قدر ما بني التكبيرتني
يس��تغفر له��ا ويدعو ,ث��م قال كان رس��ول الل��ه [ يصن��ع هكذا).
املعجم األوسط

1565.1565ما توجيه الفقهاء في هذه املسألة؟
يكبر الرابعة ،وهل يدعو
قال الش��يخ ابن جبرين رحمه الله « :ث��م ّ
بعده��ا أم ال ؟ ذك��ر بعضه��م أن��ه يدع��و بعده��ا ،وورد ف��ي بعض
األحاديث أنه وقف وأطال حتى ظنوا أنه يكبر خامس��ة ،وال شك
أن وقوف��ه الب��د أن يكون فيه دع��اء ،وقد ذكر الن��ووي في رياض
الصاحل�ين أن��ه يس��تحب أن يق��ول بعد الرابع��ة( :الله��م ال حترمنا
أجره ،وال تفتِنا بعده ،واغفر لنا وله).

325

الصالة ...سؤال وجواب

املبحث السابع والثالثني

صالة العيد
 1566.1566ما املقصود بهذه الصالة؟
صالة يقيمها املس��لمون مع غرة ش��هر ش��وال بعد صالة الفجر لعيِد
الفطر ،وأيضا في عاشر من ذي احلجة لعيد األضحى.
1567.1567كم عيد للمسلمني؟
اثنان ،وهما الفطر واألضحى.
1568.1568ما دليل احلكم السابق؟
ع��ن أن��س ] قالَ :ق ِ
��د َم َر ُس ُ
ِ
يومان
��ول ال َّل��ه [ املدين�� َة وله��م
يلعب��ون فيهما ،فقال« :ما هذان اليوم��ان؟» قالواُ :ك َّنا َن ْل َع ُب في ِهما
فى اجلاهلية .فقال رس��ول ال َّله [« :إن ال َّل َه قد أبدَ لكم بهما خيرا
منهم��ا؛ ي��وم َ
األ ْض َحى وي��وم الفط��ر» .رواه أحمد ،وقي��ل عن أيام
اجلاهلية أنهما «النيروز» و «املهرجان».
1569.1569ما حكم هذه الصالة؟
أقرب األقوال أنها فرض عني.
1570.1570ما الدليل على هذا الوجوب؟
ع��ن أم عطية رض��ي الله عنها قالت«ُ :أمرنا (يعن��ي :من النبي [) أن
احليض أن
ُنخ��رج ف��ي العيدي��ن العوات��ق ،وذوات اخلدور ،وأم��ر ّ
يعتزلن مصلى املسلمني» .رواه مسلم
وفي رواية ،ع��ن أم عطية رضي الله عنها قالت« :كنا نؤمر باخلروج
في العيدين ،واملخبأة ،والبكر» متفق عليه .وفي رواية ملسلم ،قالت:
يكبرن مع الناس».
«احليض يخرجن فيكن خلف الناسّ ،
ّ
واألمر يفيد الوجوب عند األصوليني.
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1571.1571هل من هدي النبي [ أداء صالتي العيدين في املصلى؟
نع��م ،فع��ن أبي س��عيد اخلدري ] ق��ال« :كان رس��ول الله [
ُ
ف��أول ش��يء يبدأ به
يخ��رج ي��وم الفط��ر واألضحى إل��ى املصلى،
الصالة »...متفق عليه
 1572.1572ملاذا ال يخرج أهل مكة للمص ّلى في صالة العيد؟
لع��ل الصالة ف��ي الصحراء في مك��ة صعبة؛ ألنها جب��ال وأودية،
فيش��ق على الناس أن يخرجوا ،فلهذا كانت صالة العيد في نفس
املسجد احلرام.
 1573.1573أين كان موضع مصلى العيد في املدينة؟
ق��ال احلافظ ابن حجر« :هو موضع باملدينة معروف بينه وبني باب
املسجد ألف ذراع».
وقال ابن القيم « :وهو املصلى الذي يوضع فيه محمل احلاج».
وق��ال األلبان��ي« :ويب��د وأن��ه كان إلى اجلهة الش��رقية من املس��جد
النب��وي ،قريبا من مقبرة البقيع كما يس��تفاد من ق��ول البراء« :خرج
النبي [ أضحى إلى البقيع» .رواه البخاري
يصر على أداء صالة العيد في املسجد ،فكيف يتم
1574.1574بعض املسلمني ّ
توضيح املسألة له؟
ميك��ن توضي��ح احلكم ل��ه من جه��ة أن النبي [ ق��ال( :صالة في
مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال املسجد احلرام)
ثم هو [ مع هذه الفضيلة العظيمة خرج إلى املصلى وتركه ،فهذا
دلي��ل واضح على تأكد أمر اخلروج إل��ى املصلى لصالة العيدين،
وأنها السنة.
 1575.1575ما احلكمة من اخلروج إلى املصلى ألداء الصالة؟
من ذلك أن يكون للمسلمني يومان في السنة يجتمع فيها أهل كل
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بلدة رجاال ونس��اء وصبيانا ،يتوجهون إل��ى الله بقلوبهم جتمعهم
كلم��ة واح��دة ويصل��ون خل��ف إم��ام واح��د؛ يكب��رون ويهللون
ويدع��ون الل��ه مخلص�ين كأنه��م على قل��ب رجل واح��د فرحني
مستبشرين بنعمة الله عليهم.
 1576.1576ل��و كان��ت هناك مش�� ّقة ف��ي أداء الص�لاة في املصل��ى ،فهل تؤدى
الصالة في املسجد؟
نعم ،قال ابن حزم « :63وسنة صالة العيدين  :أن يبرز أهل كل قرية
أو مدين��ة إلى فضاء واس��ع بحضرة منازله��م ضحوة أثر ابيضاض
الش��مس وحني ابتداء جواز التطوع» ..ثم ق��ال« :وإن كان عليهم
مشقة في البروز إلى املصلى صلوا جماعة في اجلامع» .
 1577.1577من يجب عليه اخلروج لهذه الصالة؟
جت��ب هذه الصالة عل��ى كل مكلف ،من الرجال والنس��اء ،وحتى
ل��و كن النس��اء حيض ،إال أنه��ن يعتزلن املصلى ،ويش��رع حضور
الصغار للتعليم وشهود اخلير.
1578.1578ما موضع تواجد النساء في مصلى العيد؟
يكن في الصفوف املتأخرة عن الرجال.
ّ
1579.1579هل أمر النبي [ بوضع حاجز بني صفوف النساء عن الرجال في
مصلى العيد؟
ال ،لم يفعل ولم يؤمر به [ ،بل لم يفعله أيضا خلفاؤه من بعده
في مصليات العيد.
1580.1580هل ُتشرع حتية املسجد في مص ّلى العيد؟
ال ،فمصلى العيد ليس له مثل أحكام املسجد.
 .63احمللى ( ) 86 ،81 / 5
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 1581.1581هل لصالة العيد سنة قبلية؟
لم يثبت هذا من هدي النبي [.
 1582.1582متى يبتدئ وقت هذه الصالة؟
من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها ،وهو مبقدار ربع ساعة تقريب ًا.
 1583.1583متى نهاية وقت هذه الصالة؟
الزوال.
آخر وقتها َّ
1584.1584ما العمل لو لم يعلموا بالعيد إال بعد الزوال؟
��م بالعي��د إال بعد ال��زوال؛ َصل��وا من الغد بع��د ارتفاع
إن ل��م ُي ْع َل ْ
الشمس.
1585.1585كيف يكون احلكم السابق في عيد األضحى واألضحية؟
في األضحى ينتظرون الصالة فال يضحون إال بعدها من الغد.
 1586.1586هل ُيشرع لإلمام احلضور مبكرا ملص ّلى العيد؟
ال يش��رع ذل��ك ،فالنب��ي [ كان إذا خ��رج إلى العيد فأول ش��يء
يبدأ به الص�لاة ،وهذا يدل على أنه ال يحضر فيجلس ،بل يحضر
ويشرع في الصالة.
 1587.1587ما قول الفقهاء في هذه املسألة؟
ق��ال اإلم��ام مالك رحمه الله« :مضت الس�� ّنة أن يخ��رج اإلمام من
منزله قدر ما يبلغ مصاله وقد ح ّلت الصالة ،فأما غيره فيس��تحب
له التبكير والدنو من اإلمام».
 1588.1588أيهما أوال :الصالة أو اخلطبة؟
اخلطبة بعد صالة العيد ،والدليل ما ورد عن ابن عباس ] قال:
« ش��هدت العي��د مع رس��ول الل��ه [ و أبي بكر وعم��ر وعثمان؛
فكلهم كانوا يصلون قبل اخلطبة» .رواه البخاري
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 1589.1589ما مشروعية النداء للصالة؟
ال ُيش��رع لصالة العيد أذان وال إقامة وال قول( :الصالة جامعة)،
والدلي��ل على ذل��ك :عن ابن عب��اس وعن جابر؛ ق��اال« :لم يكن
ي��ؤذن ي��وم الفطر وال يوم األضحى» ،وورد ع��ن جابر ] أن ال
أذان للص�لاة يوم الفطر حني يخ��رج اإلمام وال بعدما يخرج ،وال
إقامة ،وال نداء ،وال شيء ،ال نداء يومئذ وال إقامة» .رواه مسلم
 1590.1590كيف تؤدى صالة العيد؟
ُتؤدى بركعتني ،يكبر اإلمام في األولى بعد اإلحرام مباشرة بست
تكبيرات ،وفي الثانية قبل القراءة خمسا ،بعد تكبيرة القيام.
 1591.1591ما حكم التكبيرات بعد تكبيرة اإلحرام؟
هي من املستحبات.
 1592.1592هل ُيشرع رفع اليدين مع تكبيرة اإلحرام والتكبيرات األخرى؟
نعم ،يشرع رفع اليدين مع كل تكبيرة.
 1593.1593هل هناك من دعاء بني التكبيرات؟
ال بأس بالدعاء والثناء على الله بينهما ،والصالة على النبي [.
1594.1594ما السور املشروع قراءتها في صالة العيد؟
بسبح (اسم ربك األعلى)،
ثبت عن النبي [ «أنه كان يقرأ باألولى ّ
وبالثانية بالغاش��ية» رواه أحمد وغي��ره ،كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في
آن المْ َ ِج ِ
يد} ،وف��ي الثانية بـ{ا ْقت ََر َب ِ
األول��ى ب��ـ{ق َوا ْل ُق ْر ِ
��اع ُة
الس َ
ت َّ
َوان َْش َّق ا ْل َق َم ُر} (القمر) .رواه مسلم
 1595.1595هل ُيشرع التنويع في القراءة؟
نعم ،إذ ينبغي لإلمام إظهار ًا للس�� ّنة وإحياء لها ،أن يقرأ مرة بهذا،
وم��ر ًة به��ذا ،ولكن يراع��ي الظروف ،مثل ل��و كان الوق��ت بارد ًا،
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وكان انتظار الناس يشق عليهم فاألفضل أن يقرأ بسبح والغاشية،
وكذل��ك ل��و كان الوق��ت ح��ار ًا ،وكذلك في عي��د األضحى؛ ألن
الناس يحبون العجلة من أجل ذبح ضحاياهم.
1596.1596من فاتته ركعة من صالة العيد ،هل له أن يقضيها على صفتها؟
يسن له ذلك.
نعم ّ
 1597.1597حني قام اإلمام للركعة الثانية في صالة العيد ،سها عن التكبيرات
الزوائد ،وش��رع في ق��راءة الفاحتة ،ث��م تنبه ،فهل يقوله��ا ،أو عليه
سجود سهو ؟
ال يرجع إلى التكبير ،ألنه س��نة فات محلها ،وال يلزمه أن يس��جد
للسهو ،ولو سجد فال بأس.
 1598.1598من فاتته صالة العيد ،هل ُيشرع له قضاؤها؟
نع��م ،هذا م��ا أفتى ب��ه بعض العلم��اء ،فع��ن عطاء ق��ال « :يصلي
ركعتني ويكبر»  .رواه ابن أبي شيبة
وب��وب البخاري ف��ي «صحيحه»  « :ب��اب إذا فاتت��ه العيد؛ يصلي
ّ
ركعتني».
وق��ال ابن املنذر« :وم��ن فاتته صالة العيد؛ صل��ى ركعتني كصالة
اإلمام».
1599.1599ماذا ُيشرع فعله بعد أداء الصالة؟
يستحب لإلمام وعظ الناس بخطبتني.
1600.1600هل يجوز أن يكون اخلطيب غير اإلمام؟
إن خطب غير اإلمام فال بأس كاجلمعة.
1601.1601هل يجوز االكتفاء بالصالة دون اخلطبة؟
نعم له ذلك ،ألن شهود اخلطبة مستحب.
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1602.1602هل جتب هذه الصالة على املسافر؟
الجت��ب ،ودلي��ل ذل��ك :أن النبي [ لم يق��م صالة العي��د إال في
املدين��ة ،وملا س��افر إلى مكة ع��ام غزوة الفتح ،وبق��ي فيها إلى أول
ش��وال ،وأدرك��ه العيد ،ل��م ينقل أنه [ ص ّلى ص�لاة العيد ،وفي
حج��ة ال��وداع صادفه العيد وهو ف��ي منى ،ولم يقم ص�لاة العيد؛
ألنه مسافر.
ومر على أناس يصلون صالة العيد ،فهل عليه أن
1603.1603من كان مس��افرا ّ
يصلي معهم صالة العيد؟
إن كان سائر ًا في سفره فال يجب عليه أن ينزل ,لكن لو كان ناز ً
ال
ف��ي البلد ملدة يوم�ين أو ثالثة وصادف يوم العيد فإنه يصلي معهم
استحبابا.

1604.1604هل هناك صالة نافلة بعد صالة العيد؟
ل��م يثبت هذا ،ودليله حديث ابن عباس « :أن النبي [ خرج يوم
الفطرفصلى ركعتني ،لم يصل قبلهماوالبعدهما» .متفق عليه
1605.1605هل يتعني على املسلمني في بلد الكفار أداء صالة العيد؟
نعم ،ينبغي عليهم أن يقيموا العيد إظهار ًا لشعائر اإلسالم.

1606.1606ما هدي النبي [ في صالة عيد األضحى؟
ع��ن الب��راء بن عازب ] قال « :خرج النبي [ يوم أضحى إلى
البقي��ع ( وف��ي رواية :املصل��ى) فصلى ركعتني ثم أقب��ل علينا بوجهه
وق��ال « :إن أول نس��كنا (الطاع��ة والعب��ادة ) ف��ي يومنا ه��ذا أن نبدأ
بالص�لاة ،ثم نرجع فننح��ر فمن فعل ذلك فقد وافق س��نتنا ،ومن
ذب��ح قبل ذل��ك فإمنا هو ش��يء عجله ألهله ،ليس من النس��ك في
شيء» .رواه البخاري

 1607.1607م��ن كان يط��وف في احل��ج ،وأهل مكة ي��ؤدون ص�لاة العيد ،ماذا
يفعل؟
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له أن يقطع الط��واف ويصلي العيد ,ويكمل من املكان الذي قطع
منه ،واألولى استمراره بالطواف.

 1608.1608ما احلكم لو وافقت صالة العيد يوم اجلمعة؟
إذا اجتمعت صالة العيد مع صالة اجلمعة ،فمن صلى العيد؛ فهو
باخلي��ار بني أداء صالة اجلمعة ،أو صالة الظه��ر وحدان ًا ،فعن أبي
هري��رة ] عن رس��ول الله [ أنه ق��ال « :قد اجتمع في يومكم
مجمعون» .أخرجه
هذا عيدان ،فمن ش��اء أجزأه من اجلمع��ة ،وإنا ّ
أبو داود و ابن ماجه.

 1609.1609إذا وافق العيد يوم اجلمعة ،ما العمل لصالة اجلمعة؟
له��م أن يصلوها جماعة ،ولهم صالتها ف��رادى ،فعن عطاء بن أبي
رب��اح ؛ ق��ال« :ص ّلى بنا اب��ن الزبير في يوم عيد م��ن يوم جمعة أول
النهار ،ثم رحنا إلى اجلمعة ،فلم يخرج إلينا ،فصلينا وحدانا ،وكان
اب��ن عب��اس بالطائ��ف ،فلما ق��دم؛ ذكرنا ذل��ك له ،فق��ال « :أصاب
الس ّنة» .أخرجه أبو داود
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املبحث الثامن والثالثون :

صالة الكسوف
1610.1610ما املراد بصالة الكسوف؟
هي صالة يقوم بها املس��لمون عند وقوع الكس��وف للش��مس ،أو
اخلسوف للقمر.

1611.1611ما حكم هذه الصالة؟
هي سنة مؤكدة.

 1612.1612متى تكون هذه الصالة؟
عند مشاهدة حدوث الكسوف أو اخلسوف.

1613.1613هل ُيشرع لهذه الصالة األذان أو اإلقامة؟
ال يشرع لها أذان أو إقامة لعدم فعل النبي [.

1614.1614كيف ميكن تنبيه الناس لهذه الصالة؟
ُين��ادى لها بـ «الصالة جامعة»؛ ودليل ذلك ما ثبت عن عبدالله بن
عمرو ]؛ قال« :ملا كسفت الشمس على عهد رسول الله [؛
نودي :إن الصالة جامعة» .متفق عليه
 1615.1615ثبت عن النبي [ أنه ص ّلى في كس��وف الشمس ،فما هو الدليل
الدال على صالتها عند خسوف القمر؟
ثب��ت ف��ي قول��ه [( :إن الش��مس والقم��ر آيتان من آي��ات الله ال
ينكسفان ملوت أحد وال حلياته  ،فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا
حتى تنكشف) .رواه مسلم ،أي رأيتم إنكسافهما.
 1616.1616كيف ُنؤدي هذه الصالة؟
ثبت عن عائش��ة رض��ي الله عنها قالت« :جه��ر النبي [ في صالة
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الكس��وف بقراءته فصلى أربع ركع��ات (أي ركوعات) في ركعتني
وأربع سجدات» .رواه البخاري
1617.1617هل األصل في هذه الصالة اإلطالة؟
نعم ،فقد أطال النبي [ بالقراءة التي تكون قريبا من سورة البقرة،
ثم ركع ركوع ًا طوي ً
ال قريبا من قيامه ،ثم رفع وس��مع وحمد الله،
ث��م قرأ الفاحتة وس��ورة طويل��ة دون األولى ،ثم رك��ع فأطال وهو
دون األول ،ثم رفع ثم س��جد س��جدتني طويلتني ،ثم صلى الثانية
كاألولى لكن دونها في كل ما فعل ،ثم تشهد وس ّلم.
 1618.1618هل القراءة في صالة الكسوف جهرية؟
نعم القراءة فيها جهرية؛ كما فعل النبي [.
 1619.1619لو وقع الكسوف في النهار ،فهل يجهر اإلمام بالقراءة؟
نعم ،يستحب له ذلك.
1620.1620هل يشترط لهذه الصالة أداؤها جماعة؟
يس��ن صالة الكس��وف للمنفرد ف��ي بيته ،وللجماعة في املس��جد وهو
ّ
األفضل.
1621.1621هل ُيشرع بعد صالة الكسوف اخلطبة؟
يش��رع له أن يخط��ب لكن خطب��ة واحدة ،ألن النب��ي [ خطب،
ففي حديث ابن عباس ]...( :ثم انصرف وقد اجنلت الشمس
فخطب الناس) متفق عليه ،واللفظ للبخاري.
 1622.1622ما حكم هذه اخلطبة؟
ليست شرط ًا في صحة الصالة ،كما أن حضورها سنة.
 1623.1623مباذا تدرك الركعة األولى من صالة الكس��وف ،بالركوع األول أم
بالركوع الثاني؟
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الظاه��ر أنها تدرك بالركوع الثاني ،ألن��ه هو الركوع األصلي ،فإن
الركوع األصلي في الصالة ما َي ْعقبه الرفع الذي فيه التحميد الذي
يتبعه السجود.
بخالف الركوع األول فهو طارئ فهو مسبوق بقراءة وملحوق بقراءة.

1624.1624إذا ُأعل��ن عن حصول خس��وف في القم��ر ليلة معين��ة ،يبتدئ بعد
صالة العش��اء ،فه��ل يحث اإلمام املأمومني عل��ى الصالة والتوجه
إلى اجلوامع؟
إن كان قد ابتدأ وشوهد فنعم ,و إال فال.
1625.1625ما حكم احلديث عبر وسائل اإلعالم عن الكسوف قبل وقوعه؟
يهون أثر وقوعه
يخشى أن يكون هذا فعل في غير محله ،حتى ال ّ
في النفوس بتداول األخبار به قبل حصوله ,وينبغي على وس��ائل
اإلعالم أن ال تنشر ذلك.
1626.1626م��ن دخل مع إمام يصلي الكس��وف ،ظان ًا أنه يصل��ي الفجر ،فكيف
يصنع؟
ويتم لنفسه
إذا تبينّ أن إمامه يصلي الكسوف فله أن ينوى املفارقةّ ،
صالة الفجر ،ثم يلحقه في صالة الكسوف.
 1627.1627متى النهاية لصالة الكسوف؟
نهاية الصالة مع اجنالء الكس��وف ،واملستحب لإلمام إذا انكشف
أو جتلى احلدث أن يخفف الصالة فيتمها خفيفة ،وهذا مستفاد من
قوله [( :فادعوا الله وصلوا حتى تنكش��ف) متف��ق عليه .فظاهره
أن االنكشاف غاية لهذه الصالة.
 1628.1628إن انص��رف اإلمام من صالت��ه ولم تنجلِ الش��مس أو القمر بعد،
فماذا يفعل؟
يس��تحب ل��ه أن يكثر من الدع��اء والذكر وقراءة الق��رآن ،فقد قال
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النب��ي [ من حديث أبي موس��ى األش��عري ]« :فافزعوا إلى
ذك��ر الله ودعائه واس��تغفاره» رواه مس��لم ،وورد في احلديث املتفق
عليه« :فادعوا الله وصلوا».
1629.1629ما املشروع فعله من عبادات مع الدعاء والصالة؟
تش��رع الصدقة ،والدليل قوله [ « :إن الشمس والقمر آيتان من
آي��ات الله ،ال ينخس��فان ملوت أح��د وال حلياته ،ف��إذا رأيتم ذلك؛
فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا» .متفق عليه
1630.1630هل باملقدور أداء الصالة مرة ثانية لو لم ينكشف الكسوف؟
األظه��ر أن��ه ال مانع من أن يصلي ،وإن ش��اء أن يدع��و ويذكر الله
ويشتغل بالصدقة ونحو ذلك فهذا أيض ًا حسن.
1631.1631هل يقضي صالة الكسوف من فاتته؟
ال يقض��ي ،ذل��ك ألنه��ا عبادة قد ف��ات محلها ،فمحله��ا ما دامت
الش��مس خاس��فة أو القم��ر ،فإذا ذهبت ه��ذه احلال لم يش��رع لها
القضاء.
1632.1632هل ُتصلى صالة الكسوف لو وقعت في أوقات النهي؟
نعم ُتصلى ،ألنها من ذوات األسباب.
1633.1633ه��ل باملق��دور أداء ص�لاة الكس��وف م��ع كل نازل��ة ( زالزل،
كوارث)؟
نعم ،فإن هذه الصالة املتقدم ذكرها ال تختص بخس��وف القمر أو
الشمس ،وإمنا يتعدى ذلك إلى سائر اآليات كالزالزل والصواعق
ونحوها من اآليات العظام التي فيها تخويف من الله لعباده.
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املبحث التاسع والثالثون :

صالة الدخول واخلروج من املنزل
1634.1634ما املقصود من العنوان؟
ُيشرع للمسلم أن يصلي ركعتني إذا دخل بيته وإذا أراد اخلروج منه.
 1635.1635ما دليل هذه الصالة؟
دليل��ه ما ورد عن أبي هريرة ] ع��ن النبي [قال« :إذا دخلت
منزل��ك؛ فصل ركعتني متنعانك مدخل الس��وء ،ف��إذا خرجت من
منزل��ك؛ فص��ل ركعت�ين متنعانك مخ��رج الس��وء» .أخرج��ه البزار
وصححه األلباني

1636.1636ما حكم هذه الصالة؟
مستحبة ،وليست بواجبة.
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املبحث األربعون:

صالة ركعتني بعد الوضوء
 1637.1637ما املقصود من العنوان؟
أن��ه ُيش��رع للمس��لم إذا توض��أ أن يصل��ي بع��ده ركعت�ين م��ن غير
الفريضة.
1638.1638هل ورد أجر لهذه الصالة؟
نع��م ،فع��ن عقبة بن عم��ار ] قال  :كان��ت علينا رعاي��ة اإلبل،
فج��اءت نوبتي ،فروحتها بعش��ي ،فأدركت رس��ول الله [ قائم ًا
يحدث الناس ،فأدركت من قوله« :ما من مس��لم يتوضأ فيحس��ن
وضوءه ،ثم يقوم فيصلي ركعتني ،مقبل عليهما بقلبه ووجهه؛ إال
وجبت له اجلنة» .قال :فقلت  :ما أجود هذه .أخرجه مسلم
وعن حمران مولى عثمان؛ أنه رأى عثمان بن عفان ] دعا بإناء،
فأفرغ على كفيه ثالث مرار ،فغس��لهما ،ثم أدخل ميينه في اإلناء،
فمضمض واستنش��ق ،ثم غس��ل وجهه ثالث ًا ،ويدي��ه إلى املرفقني
ث�لاث مرار ،ثم مس��ح برأس��ه  ،ثم غس��ل رجليه ثالث م��رار إلى
الكعب�ين ،ثم قال :قال رس��ول الله [« :م��ن توضأ نحو وضوئي
هذا ،ثم صلى ركعتني ،ال يحدث فيهما نفسه؛ غفر له ما تقدم من
ذنبه» .متفق عليه
 1639.1639هل هناك من شرط مع هذه الصالة؟
نعم ،هو ما أخبر به النبي [ ،بشرط اإلقبال عليهما بقلبه ووجهه،
وداللته أنه ال يحدث فيهما نفسه.
 1640.1640ما حكم هذه الصالة؟
حكمها االستحباب.
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املبحث احلادي األربعون:

الصالة بني األذان و اإلقامة
 1641.1641ماذا ُيشرع فعله بني األذان وقبل اإلقامة؟
يشرع للمسلم أن يصلي بينهما.
 1642.1642هل هذا الفعل على سبيل الوجوب؟
ال ،بل هو مس��تحب ،فعن عبد الله بن مغفل ] قال :قال النبي
[ « :ب�ين كل أذان�ين صالة ،ب�ين كل أذانني صالة» .ث��م قال في
الثالثة « :ملن شاء»  .متفق عليه
 1643.1643متى يتأكد هذا االستحباب ؟
يتأكد بني األذان واإلقامة لصالة املغرب ،ودليله  :قال النبي [ :
«صلوا قبل صالة املغرب»  .قال في الثالثة« :ملن شاء»  .كراهية أن
يتخذها الناس سنة .رواه البخاري
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املبحث الثاني واألربعون:

صالة التوبة
 1644.1644ما املقصود من هذه الصالة؟
يقص��د به��ا أداء ص�لاة ،دالل��ة عل��ى التوب��ة والن��دم عل��ى فع��ل
املعصية.
1645.1645ما احلكمة منها؟
ينبغي للمسلم أن يحرص على تقوى الله تعالى ،ومراقبته ،وعدم
الوقوع في املعصية ،فإن أذنب؛ بادر إلى التوبة و اإلنابة ،وقد شرع
الرسول [ هذه الصالة عند التوبة.
 1646.1646ما دليل هذه الصالة؟
عن أس��ماء ب��ن احلكم الفزاري؛ قال :س��معت علي�� ًا ] يقول:
«إن��ه حدثني أبو بكر ،وصدق أبو بكر؛ قال :س��معت رس��ول الله
[ يقول« :ما من رجل يذنب ذنب ًا ،ثم يقوم فيتطهر ،ثم يصلي ،ثم
ين إِ َذا َف َع ُلوا َف ِ
اح َش ًة َأ ْو
{وا َّل ِذ َ
يستغفر الله ،إال غفر الله له ،ثم قرأَ :
اس َتغْ َف ُروا لِ ُذ ُنوبِ ِه ْم َو َم ْن َيغْ ِف ُر ُّ
وب
الذ ُن َ
َظ َل ُموا َأن ُْف َس ُ
��ه ْم َذ َك ُروا ال َّل َه َف ْ
��م َي ْع َل ُم َ
��ون} (آل عمران:
إِ َاّل ال َّل ُ
��روا َع َلى َم��ا َف َع ُلوا َو ُه ْ
��ه َو َل ْ
��م ُي ِص ُّ
 .»)135رواه الترمذي وابن ماجه
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املبحث الثالث واألربعون:

صالة القادم من السفر
1647.1647ما املقصود بهذه الصالة؟
أنه ُيشرع للقادم من سفر البدء بأداء ركعتني.
1648.1648ما دليل هذه العبادة؟
ع��ن كعب ب��ن مالك ] ق��ال« :كان (يعن��ي :النب��ي [) إذا قدم
من س��فر؛ بدأ باملسجد ،فركع فيه ركعتني ،ثم جلس للناس» .رواه
البخاري

1649.1649ما حكم هذه السنة النبوية؟
ُحكمها االستحباب.
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املبحث الرابع واألربعون:

ركعتا الطواف
1650.1650ما املقصود بهذا العنوان؟
يقصد بها بيان ما يتعلق بالركعتني اللتني نؤديهما بعد الطواف.
1651.1651ما حكم هذه الصالة؟
صالة ركعتي الطواف واجبة لكل سبعة أشواط.
1652.1652ما الدليل على هذا الوجوب؟

{وإِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْل َب ْي َت َم َثا َب ًة ّلِل َّن ِ
اس َو َأ ْمن ًا
دليله:قول الله تبارك وتعالىَ :
��م ِ
يم ُم َص ًّلى َو َع ِهدْ َنا إِ َلى إِ ْب َر ِ
َوا َت ِّخ ُذو ْا ِمن َّم َقا ِم إِ ْب َر ِ
اع َ
يل
يم َوإِ ْس َ
اه َ
اه َ
لطائِ ِفنيَ َوا ْل َع ِ
الس ُج ِ
َأن َط ّ ِه َرا َب ْيتِ َي لِ َّ
ود} (البقرة.)125 :
الر َّك ِع ُّ
اك ِفنيَ َو ُّ
ولفظ{ :واتخذوا…} فيه األمر الدال على الوجوب .

 1653.1653ف��إن قيل :األمر باالتخاذ أعم من أن يكون فقط لركعتي الطواف؛
قد ُيراد به القبلة ،أو أمر آخر؟
يق��الّ :
دل على أن امل��راد اتخاذه لركعتي الط��واف مصلى؛ ما جاء
ف��ي حديث جابر في صفة حجة النبي [؛ فقال ]…« :ثم نفذ
{وا َت ِّخ ُذو ْا ِمن َّم َقا ِم إِ ْب َر ِ
يم
إلى مقام إبراهيم عليه السالم  ،فقرأَ :
اه َ
ُم َص ًّلى} ،فجعل املق��ام بينه وبني البيت …كان يقرأ في الركعتني:
{قل هو الله أحد} و{قل يا أيها الكافرون} .أخرجه مسلم
 1654.1654متى ميكن أداء هذه الصالة؟
بعد أن يطوف املسلم بالكعبة ،يصلي ركعتي الطواف خلف املقام،
تعسر عليه؛ صالهما حيث شاء من احلرم.
فإن ّ
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1655.1655أين ميكن أداء هذه الصالة لو كان هناك زحام؟
في أي موضع في احلرم ،وال يزاحم املصلي الطائفني.
 1656.1656من لم يؤدها في املسجد احلرام ،هل يقضيها خارجه؟
نعم ،ودليله عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ؛ أن عبد الرحمن
بن عبد القاري أخبره « :أنه طاف بالبيت مع عمر بن اخلطاب ]
بع��د ص�لاة الصب��ح  ،فلما قض��ى عم��ر ] طوافه ؛ نظ��ر ،فلم ير
الش��مس طلعت ،فركب حت��ى أناخ بذي ط��وى ،فصلى ركعتني».
أخرجه مالك

1657.1657ماذا يستفاد من تأخير عمر ] لهما ،أدائهما بعيدا عن البيت؟
يس��تفاد منه أنه ] تأخر فيها حتى تش��رق الشمس ،ألنه يرى أن
الص�لاة النافل��ة ال ميكن أداؤها في أوقات النه��ي الثالث املغلظة،
ومنها ما يكون عند شروق الشمس.
1658.1658ماذا يفعل من نسي ركعتي الطواف؟
له قضاؤهما حيث ذكرهما؛ من ِّ
حل أو حرم.
 1659.1659ما يقرأ فيهما؟
��ه َأ َحدٌ }،
��و ال َّل ُ
ّ
يس��ن أن يق��رأ فيهما بس��ورتي اإلخ�لاصُ { :ق ْل ُه َ
و{ ُق ْل َيا َأ ُّي َها ا ْل َك ِاف ُر َ
ون} .رواه الترمذي وابن ماجه
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املبحث اخلامس واألربعون:

الصالة في مسجد قباء
 1660.1660أين يقع مسجد قباء؟
في املدينة النبوية.
1661.1661ما فضل الصالة في مسجد قباء؟
ع��ن ُأس��يد بن ُظ َهي��ر األنصاري ] ع��ن النب��ي [« :صالة في
مسجد قباء كعمرة» .أخرجه الترمذي وابن ماجه.
وعن س��هل بن حنيف ] قال :قال رس��ول الله [« :من خرج
حتى يأتي هذا املس��جد (مس��جد قب��اء)  ،فصلى في��ه ؛ كان له ِعدل
عمرة» .أخرجه النسائي وابن ماجه
 1662.1662هل هذا الفضل متحقق في أيام معينة؟
ال ،األم��ر فيه س��عة ،فعن ابن عمر] قال «كان رس��ول الله [
يأتي مس��جد قب��اء ،راكب�� ًا وماش��ي ًا ،فيصل��ي فيه ركعت�ين» .وورد
التخصي��ص ليوم الس��بت ف��ي رواية« :رأي��ت النب��ي [ يأتيه كل
سبت» .متفق عليه ،لكن قال بعض العلماء أن هذا يعني كل أسبوع،
وليس املقصود يوم السبت.
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املبحث السادس واألربعون:

صالة االستسقاء
 1663.1663ما املقصود بهذه الصالة؟
يقص��د بها طل��ب الس��قيا إن وقع ج��دب وتأخر املط��ر وذلك من
خالل الصالة أو الدعاء.
 1664.1664ما حكم صالة االستسقاء؟
سنة مؤكدة.
1665.1665ما أهمية هذه الصالة؟
ش��رع الله تبارك وتعالى للمس��لمني إذا ُمنِع عنهم القطر وأجدبت
األرض أن يبادروا إلى التوبة واالس��تغفار وطلب السقاية من الله
سبحانه.
 1666.1666ما سبب اجلدب ونقص األمطار؟

اس�� َت َق ُاموا َع َلى
س��ببه ارت��كاب املخالف��ات ،قال تعال��ىَ { :و َأ َّل�� ِو ْ
َّ
َاهم َّماء َغدَ ق ًا }( .اجلن)16 :
الط ِري َق ِة لأَ َ ْس َق ْين ُ

1667.1667هل ُتشرع في حاالت أخرى؟
نعم ،مثل إن ق ّلت األنهار ،أو شيء من العيون أو نحوها التي تقوم
بحاجة الناس من املاء الذي به حياتهم .
 1668.1668ما الدليل على مشروعية هذه الصالة؟
ثب��ت ف��ي الصحيح�ين عن عب��د الل��ه بن زي��د ] ق��ال( :خرج
وح��ول رداءه وصلى
النب��ي [ يستس��قي فتوجه إلى القبلة يدعو
ّ
ركعتني) .رواه مسلم
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 1669.1669هل ُيشرع أداؤها فرادى أو جماعة؟
املس��تحب واملش��روع له أن يصليه��ا جماعة لفعل النب��ي [ ،فإن
صلوا فرادى فال بأس.
 1670.1670كيف ُتؤ َدى هذه الصالة؟
ميك��ن أداؤها كهيئة صالة العيد؛ أي بالتكبير س��بع ًا في األولى مع
تكبي��رة اإلحرام ،وخمس�� ًا ف��ي الثاني��ة دون تكبي��رة االنتقال ،وأن
يجهر فيها بالقراءة ،وميكن بركعتني مثل صالة الفجر.
1671.1671ما صفة خروج الناس إلى املصلى؟
الس��نة في اخلروج لالستس��قاء أن يك��ون بتب��ذل وتواضع وتضرع
ومتسكن.
التطيب والتز ّين مثل صالة العيد؟
1672.1672هل ُيشرع لها ّ
ال ُيش��رع ذلك ،فعن ابن عباس ] أنه قال« :خرج رس��ول الله
متواضعا متبذال متخش��عا متضرعا ،فصلى ركعتني كما يصلي في
العيدين ،ولم يخطب خطبتكم هذه» .رواه النسائي
1673.1673ما وقتها في األداء؟
مثل وقت صالة العيد ،أي بعد ارتفاع الشمس من صالة الفجر.
1674.1674أين موضع أداء هذه الصالة؟
املس��تحب أداؤهافي املصلى ،فعن عائش��ة قالت( :ش��كى الناس إلى
فو ِضع له باملصلى -أي بالصحراء).
النبي [ قحوط املطر ،فأمر مبنبر ُ
رواه أبو داود

1675.1675ما سبب اخلروج إلى الصحراء؟
ألنه أبلغ في االفتقار والتواضع ،وألنها أوسع على الناس.
1676.1676ما املوضع الذي ُيشرع فيه أداء الصالة ألهل مكة؟
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الس��نة ألهل مكة ؛ الصالة في املس��جد احلرام وال يخرجون عنه،
على هذا جرى عمل السلف رضوان الله عليهم.
سن له اخلروج لهذه الصالة؟
1677.1677من ُي ّ
يسن خروج كل الناس؛ الرجال والنساء والصبيان.
1678.1678ما حكم خروج النساء لصالة االستسقاء؟
ص�لاة االستس��قاء كصالة العي��د ،تخرج إليها النس��اء ،ورمبا كان
منهن صاحلات يستجاب لهن.
1679.1679هل لها نداء أو أذان قبل البدء بالصالة؟
ال يش��رع لها أذان أو إقام��ة ،إمنا فقط يواعد اإلم��ام أو نائبه الناس
على موعد يخرجون فيه ،ويخرج معهم للصالة.
1680.1680ما حكم دعوة الناس لهذه الصالة في يوم محدد؟
مشروع ،وهذا ما فعله النبي [ حينما وعد الناس يوم ًا يخرجون فيه.
 1681.1681م��ا حك��م تخصيص ي��وم معني ألداء ص�لاة االستس��قاء العتقاد
أفضلية فيه؟
ال دليل يدل على حتديد يوم من األيام لفضل فيه ،وأنه يستحب أن
يك��ون ذل��ك في يوم إثنني أو خميس أو نح��و ذلك ،فلم يثبت عن
النبي [ فضيلة ليوم من األيام في حتديد االستسقاء.
 1682.1682كيف نؤدي صالة اإلستسقاء؟
ُتصل��ى ص�لاة االستس��قاء على الصفة الت��ي تصلى بها ص�لاة العيد،
فيكبر ف��ي الركعة األولى س��بع تكبيرات ،وفي الركع��ة الثانية خمس
تكبيرات؛ سوى تكبيرة الركوع ،وتكون هذه التكبيرات قبل القراءة.
1683.1683هل ُيجهر فيها بالقراءة؟
نعم ،يجهر فيهما.
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1684.1684هل ُتشرع فيها خطبة الناس؟
نعم هذا مشروع.
1685.1685ما اخلطبة الواردة عن النبي [ في هذا املوضع؟
النب��ي [ حينم��ا خ��رج له��ذه الصالة ذه��ب إلى املصل��ى فقعد
كبر الله وحمد الله ،ثم قال( :إنكم ش��كومت جدب
على املنبر ،ثم ّ
ديارك��م ،واس��تئخار املطر عن إب��ان زمانه عنكم ،وق��د أمركم الله
ع��ز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يس��تجيب لك��م  ،ثم قال :احلمد
لل��ه رب العاملني ،الرحمن الرحيم مل��ك يوم الدين ،ال إله إال الله
يفع��ل م��ا يريد ،اللهم أن��ت الله ال إله إال أنت ،أن��ت الغني ونحن
الفق��راء إليك ،أنزل علينا الغيث ،واجعل ما أنزلت لنا قوة وبالغ ًا
إلى حني) .رواه أبو داود
1686.1686هل ميكن أن تكون اخلطبة قبل الصالة؟
نعم ،وفق ما ثبت في احلديث السابق.
1687.1687ما حكم رفع اليدين للدعاء؟
هذا فعل مشروع.
1688.1688ما مشروعية الدعاء ورفع اليدين؟
يتأكد الدعاء لله سبحانه ،وسؤاله ،مع التكبير ،والتحميد ،ويشرع
رفع اإلمام يديه ،ويرفع الناس أيديهم يدعون.
 1689.1689ماصفة رفع اليدين حال الدعاء؟
ُيش��رع لإلم��ام املبالغة ف��ي رفع اليدين ف��ي االستس��قاء حتى يبدو
بي��اض إبطي��ه ،عن أنس ] ق��ال « :كان النب��ي [ال يرفع يديه
من شيء من دعائه إال في االستسقاء ،وإنه يرفع حتى ُيرى بياض
إبطيه»  .متفق عليه
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ُ 1690.1690يقال أن النبي [ رفع يديه حتى كان ظاهر الكفني إلى الس��ماء..
ما توجيه هذا؟
ورد ذلك من حديث أنس ] « :أن النبي [ استس��قى فأش��ار
بظهر كفيه إلى السماء» .رواه مسلم
 1691.1691ماذا ُيشرع فعله بعد الدعاء؟
يش��رع لإلم��ام حتوي��ل الرداء أثن��اء الدع��اء ،فعن عبد الل��ه بن زيد
املازن��ي ] قال « :خرج رس��ول الله [ يستس��قي ،فحول إلى
وحول رداءه».
الناس ظهره؛ يدعو الله عز وجل ،واستقبل القبلةّ ،
أخرجه أبو داود

وح��ول رداءه  ،فجع��ل عطاف��ه األمين عل��ى عاتقه
وف��ي رواي��ة« :
ّ
األيس��ر ،وجعل عطافه األيس��ر على عاتقه األمين ،ثم دعا الله عز
وجل» .رواه أبو داود
وفي رواية  « :استس��قى رس��ول الله [ وعليه خميصة س��وداء،
ف��أراد رس��ول الل��ه [ أن يأخ��ذ بأس��فلها فيجعله أعاله��ا ،فلما
ثقلت؛ قلبها على عاتقه» .أخرجه الشيخان وأبو داود ،واللفظ له.
1692.1692ما مشروعية قلب الناس الرداء؟
ُيشرع ذلك للناس.
 1693.1693هل يشرع قلب الرداء أو أي أمر آخر مع كل نازلة؟
اليشرع هذا ،ففعل النبي [ مع ردائه كان فقط مع هذا املوضع.
1694.1694لو نزل املطر قبل الصالة ،فهل ُيشرع أداء الصالة؟
إن نزل املطر الذي تزول به الشدة قبل الصالة ،فإنه ال ُيشرع اخلروج
إل��ى الصالة وأداؤها؛ وذلك لذه��اب املقصود من خروجهم وهو
طلب السقيا.
 1695.1695لو قاموا بالصالة بعد نزول الغيث ،فهل في هذا حرج؟
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إن خرجوا إلى املصلى فنزل الغيث ،فهنا يستحب لهم أن يصلوا،
خلروجه��م لعب��ادة ،ف�لا ينبغي أن يع��ودوا من غير ص�لاة ،فيكون
ذلك شكر ًا لله وسؤا ً
ال للمزيد.
 1696.1696هل ال بد أن يكون مع االستسقاء صالة؟
ال يشترط هذا ،فقد ُيكتفى بالدعاء.
 1697.1697هل ُيشرع تكرار صالة االستسقاء؟
ويلحون
نع��م ،إن لم يس��قوا فإنهم يستس��قون ثانية وثالث��ة ورابعة ّ
على الله بالدعاء حتى يستجيب الله لهم ،فيكرروا االستسقاء مرة
بعد مرة وينوعوا االستس��قاء ما بني دعاء مطلق ودعاء في اجلمعة
ونحو ذلك حتى يستجيب الله لهم.
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املبحث السابع واألربعون:

صالة االستخارة
1698.1698ما معنى االستخارة؟
هي طلب اخلير في الفعل املراد السعي لتحقيقه.
 1699.1699ملاذا هذه الصالة؟
جلعل اخليرة فيما نعمله بيد الله ،فعال أو تركا ،وفيها صدق اللجوء
إلى الله ،وتفويض األمر له والتوكل عليه.
 1700.1700هل ميكن احلكم على هذه الصالة بالوجوب؟
نعم ،ففي صالة االستخارة ما يشعر بوجوبها.
1701.1701هل جتوز أداء هذه الصالة في أي وقت؟
تكون الركعتان في غير أوقات النهي؛ إال في أمر يخشى فواته قبل
خ��روج وقت النهي فال بأس أن يس��تخير ولو في وقت النهي ،أما
ما كان فيه األمر واسعا فال يجوز أن يستخير وقت النهي.
1702.1702ما أمثلة األوقات املنهي عنها لالستخارة؟
فال يس��تخير بع��د صالة العص��ر ،وكذلك بعد الفج��ر حتى ترتفع
الش��مس مقدار رمح ،وكذلك عند زوالها حتى تزول ،ال يستخير
إال في أمر قد يفوت عليه يصلي ركعتني من غير الفريضة.
1703.1703مع من تكون االستخارة؟
ه��م بأمر وهو ال
تكون مع الله عز وجل؛ فيس��تخيره اإلنس��ان إذا ّ
يدري عاقبته ،وال يدري مستقبله فعليه باالستخارة ،واالستخارة
معناها طلب خير األمرين.
 1704.1704ما الدعاء الوارد في هذه العبادة؟
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هم أحدكم باألمر فليركع
عن جابر ] قال :قال النبي [ « :إذا ّ
ركعتني من غير الفريضة ،ثم ليقل :اللهم إني أس��تخيرك بعلمك،
وأستقدرك بقدرتك ،وأسألك من فضلك العظيم ،فإنك تقدر وال
أقدر ،وتعلم وال أعلم ،وأنت عالم الغيوب ،اللهم فإن كنت تعلم
هذا األمر ،وتس��ميه باس��مه ،خيرا ل��ي في ديني ومعاش��ي وعاقبة
أم��ري ،فاقدره لي ويس��ره لي ،ثم ب��ارك لي فيه ،الله��م وإن كنت
تعلم��ه ش��را لي في ديني ومعاش��ي ،وعاقبة أم��ري ،فاصرفني عنه
واصرفه عني ،واقدر لي اخلير حيث كان ،ثم رضني به» .أخرجه
البخاري

 1705.1705متى يكون هذا الدعاء؟
يكون بعد الركعتني ،وبعد السالم مباشرة.
1706.1706هل هناك من سور معينة في هذه الصالة؟
ال يش��ترط ف��ي ص�لاة االس��تخارة س��ورة معينة م��ن الق��رآن بعد
الفاحتة.
1707.1707هل ميكن أداء االستخارة مع ركعتي حتية املسجد؟
الظاهر أنها حتصل بركعتني من الس�نن الرواتب ،وبتحية املس��جد،
وغيرها من النوافل.
 1708.1708كيف تستخير احلائض؟
تنتظر حتى تطهر ،أو تدعو من غير صالة.
ُ 1709.1709يق��ال أن االس��تخارة فق��ط لألم��ور العظيم��ة في حياتن��ا ،ما صحة
هذا؟
االس��تخارة تش��رع في أي أمر؛ لقول جاب��ر ]« :كان النبي [
يعلمنا االستخارة في األمور كلها» .رواه البخاري.
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1710.1710العبادات الواجبة أو املس��تحبة ،وأيضا ترك احملرمات ،هل يش��رع
لها االستخارة؟
ظاهر احلديث أن فع��ل الواجبات وترك احملرمات أو املكروهات
ال اس��تخارة فيها من جهتها ،لكن تدخل االستخارة في املستحب
املخير واملباحات ،وفيما كان زمنه موسع ًا.
ّ

 1711.1711هل تنفع هذه الصالة عند التردد بني أمرين؟
الت��ردد في��ه ع��دم وضوح رؤي��ة اإلنس��ان ملا س��يفعله ،ف�لا عالقة
للصالة بهذا التردد ،إمنا عليه دراس��ة ما سيفعله ،ومن ثم يستشير،
فإن استقر رأيه على أمر محدد ،فقبل املضي للفعل عليه أن يصلي
االستخارة.
 1712.1712ملاذا ال ينفع التردد مع هذه الصالة؟
هم أحدكم باألمر» ،فمن كان متردد ًا في
ألن النب��ي [ قال« :إذا ّ
أمر ،وأراد االستخارة ،فعليه أن يختار منهما أمر ًا ،ويستخير عليه،
ثم بعد االس��تخارة ميضي فيه ،فإن كان خير ًا؛ يس��ره الله وبارك له
فيه ،وإن كان غير ذلك؛ صرفه عنه ،ويسر له في غيره اخلير.
1713.1713ما مثال التردد في احلياة؟
مث��ل أن تك��ون الفت��اة حائ��رة في الزواج ،أو الش��اب مت��رددا بني
وظيفت�ين ،فهن��ا ص�لاة االس��تخارة ال نف��ع له��ا م��ع ه��ذا التردد.
1714.1714أيهما أسبق االستشارة أو االستخارة؟
اإلنس��ان يعيش بني اس��تخارة مع اخلالق ،واستش��ارة مع املخلوق
من أهل الرأي والصالح ،فيبدأ باالستش��ارة ،ثم اإلس��تخارة قبل
املضي للفعل.
1715.1715ملاذا جعلنا االستخارة قبل العمل؟
االستخارة قبل املضي للعمل ،داللة للتعلق بالله والتوكل عليه.
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 1716.1716من الذي نستشيره في أمور حياتنا؟
نستش��ير ذا الرأى واخلبرة وصاحب التأني والتجربة وعدم تسرع،
وأن يك��ون صاحل��ا في دين��ه ،ألن من ليس بصالح ف��ي دينه فليس
بأمني؛ حت��ى وإن كان ذكيا وعاقال ومحنكا في األمور إذا لم يكن
صاحلا في دينه فال خير فيه ،ورمبا يخون ويش��ير مبا فيه الضرر ،أو
يش��ير مب��ا ال خير فيه فيحصل بذلك من الش��ر والفس��اد م��ا الله به
عليم.
1717.1717هل ُيشرع تكرار االستخارة؟
مرجح للفعل
ال يشرع التكرار ،ألن القضية ليس فيها ظهور شيء ّ
أو الترك من خالل الصالة ،ولكن فيها إظهار التوكل على الله.
 1718.1718كيف يعرف اإلنسان النتيجة؟
اخليرة تظهر بتيسير األمر والبركة فيه ،أو صرف املستخير عنه.
 1719.1719ل��و لم يظهر لإلنس��ان أي أمر ،أو عدم انش��راح صدر ،فهل ميضي
في فعله؟
املس��لم إذا ص ّلى صالة االستخارة؛ فليفعل بعدها ما بدا له ،سواء
انش��رحت نفس��ه له أم ال  ،فإن فيه اخلير ،وإن لم تنش��رح له نفسه،
وليس في احلديث اشتراط انشراح النفس.
 1720.1720هل بعد الصالة هناك ما يدل على حتقق االستخارة؟
ليس هناك ما يدل على هذا ألن القضية متعلقة باالستخارة ومعها
االستشارة ،ثم املضي على الفعل.
1721.1721هل االستخارة كانت موجودة في اجلاهلية؟
كان عندهم االستقسام باألزالم.
 1722.1722ما معنى االستقسام باألزالم؟
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االستقس��ام معن��اه :طلب ِ
الق ْس��م والنصيب ،أي :طلب ما ُي ْق َس��م
لك.
وكان العرب في اجلاهلية إذا َه َّم اإلنس��ان بأمر وتردد فيه استقسم
ب��األزالم ،فوض��ع أش��ياء؛ ثالثة أش��ياء مكت��وب في واح��د منها:
(افع��ل) ،ومكتوب في الثاني( :ال تفع��ل) ،والثالث :ما فيه كتابة،
ثم يضعها في كيس أو ما أشبه ذلك ،ويخلط بينها ،ثم يخرج منها
واحد ًا ،إذا كان فيه (ا ْف َع ْل)َ :ف َعل ،إذا كان فيه (ال تفعل)َ :ل ْم َي ْف َعل،
وإذا خرج السهم غير املكتوب فيه أعاد االستقسام مرة أخرى.
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متفرقات عـامة
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الفرع األول:

سجدة التالوة
1723.1723ما املقصود من هذه السجدة؟
تعني أن قارىء القرآن ُيش��رع له الس��جود عند تالوته في مواضع
معينة في القرآن.
1724.1724ما حكم السجود عند املرور بسجدة التالوة؟
بن ٍ
هو مستحب ،دليله َّ
ثابت ] قرأ على ال َّنبي [ سورة
أن زيد َ
ال َّنجم ،ولم يسجدْ فيها .أخرجه البخاري
1725.1725كيف نؤدي هذه العبادة؟
هي سجدة واحدة إذا قرأ القارىء آية فيها سجدة تالوة من القرآن.
 1726.1726هل سجود التالوة يعدّ صالة؟
ال ،ليس بصالة.
 1727.1727ما فائدة معرفة احلكم السابق؟
فائدت��ه أن��ه ال يش��ترط ل��ه ما يش��ترط للصالة من س��تر الع��ورة أو
وص َّح ع��ن عبد الله ِ
بن
الطه��ارة ،أو اس��تقبال القبلة وغي��ر ذلكَ .
عمر ]أنه كان يسجد للتالوة بال وضوء .رواه البخاري معلق ًا .
 1728.1728وما األفضل في هذه العبادة؟
األفضل أن يسجد القارىء وهو على طهارة ،ومستقبال للقبلة.
 1729.1729هل يجوز قراءة القرآن من غير طهارة؟
ينبغي لقارىء الق��رآن الطهارة ،وخصوصا الوضوء ،لكنه قد يقرأ
القرآن من حفظه ،فال حرج عليه السجود من غير وضوء.
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1730.1730هل يسبق سجدة التالوة تكبير؟
ال يس��بقه ،لعدم ثبوت فعل هذا ع��ن النبي [ ،وهذا ملن ليس في
الصالة.
1731.1731هل هناك تسليم بعد السجدة؟
ليس فيها تسليم ،إمنا هي سجدة واحدة.
 1732.1732ما الدعاء الوارد في سجدة التالوة؟
وصوره،
من الدعاء الوارد في ذلك« :س��جد وجه��ي للذي خلقه
ّ
وشقّ سمعه وبصره ،بحوله وقوته» .رواه أبو داود
وورد أيضا« :اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ،وضع عني بها وزرا،
واجعله��ا عندك ذخرا ،وتقبلها من��ي كما تقبلتها من عبدك داود».
رواه الترمذي

 1733.1733هل ميكن أداء سجدة التالوة في أوقات النهي؟
يجوز ذلك ،ألنها من ذوات األسباب.
 1734.1734كم سجدة تالوة في القرآن الكرمي؟
الراجح منها أنها خمس عشرة سجدة.
1735.1735لو قرأ اإلمام آية فيها سجدة تالوة ..فهل يشرع للمأموم السجود؟
يشرع له هذا ،لكن لو لم يسجد فعلى املأموم متابعة إمامه.
1736.1736بعض األئمة ال يقرأ في الصالة اجلهرية بآية فيها س��جدة تالوة ،ما
حكم صنيعه؟
لع��ل غ��اب عنه فعل النب��ي [ مبا ذكره أبو هري��رة ] أنه صلى
بأصحابه صالة العش��اء ،فقرأ ( إذا الس��ماء انشقت) فسجد ،فقيل
ل��ه :ما هذا؟ قال« :س��جدت فيها خلف أبي القاس��م [ فال أزال
أسجد فيها حتى ألقاه» .متفق عليه
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 1737.1737ق��د ُ
يش��ق على الس��امع مع ورود آية فيها س��جدة ت�لاوة أداء هذه
السجدة ،ماذا يفعل؟
السامع الذي ال يقصد االستماع للقرآن ال يلزمه السجود ،والفعل
يسقط مع وجود العذر واملشقة في األداء.
1738.1738هل ينبغي لسامع القرآن السجود لو جاءت آية سجدة؟
امع لقراءة القرآن؛ وهو الذي مر وقارىء ُ
يقرأ (مثل :إنسان مر
الس ُ
َّ
فمر بآية سجدة فال ُيسن له ْ
أن يسجد؛ أل َنّه ليس له ُحكم
بالسوق)ّ ،
القارىء ،أما ا ُملس��تمع (أي الذي طلب االستماع للقرآن) فيسجد؛
َّ
ألن له ُحكم القارىء.

 1739.1739هل للمستمع أن ُي ّ ِ
ذكر القارئ فيقول له :اسجدْ ؟
ناس َف ْل ُي ّ ِ
إن احتمل األمر أنه ٍ
ذك ْر ُه ،أما إذا لم يحتمل النس��يان كأن
يك��ون ذاكرا فال ُي ّ ِ
ذك ْره؛ ألنه تركها عن عمد؛ ليبني مثال  -إذا كان
طالب علم َّ -
أن سجود التالوة ليس بواجب.
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الفرع الثاني:

سجدة الشكر
 1740.1740ما حكم سجدة الشكر؟
حكمها االستحباب.
1741.1741متى يسجد اإلنسان سجدة الشكر؟
النِ َق ِم.
عند جتدّ د نعمة على اإلنسان من الله ،أو ُّ
جتدد اندفاع ّ
 1742.1742ما أمثلة هذه النعم؟
مثال ذلك :إنسان جنح في االختبار وهو ُم ِ
شف ٌق ْ
أن ال ينجح.
مثال آخر :إنسان ِ
ٍ
سمع انتصار ًا للمسلمني في ّ ِ
مكان.
أي
ٌ
جتدد نعمة ُيسجدُ لها.
مثال آخر:
إنسان ُب ّ ِشر بولد ،هذا ُّ
 1743.1743ما أمثلة اندفاع النقم؟
مثال��ه :رج��ل حصل ل��ه حادث في الس��يارة وهو يس��ير ،وانقلبت
وخ��رج س��املا ،فهن��ا يس��جدُ ؛ َّ
ألن ه��ذه النقم��ة ُو ِجدَ س��ببها وهو
االنقالب.
مث��ال آخر :لو اش��تعل حري��ق في البيت ،فيس��ر الل��ه القضاء عليه
فانطفأ؛ فهذا اندفاع نقمة َيسجدُ لله تعالى شكر ًا.
 1744.1744هل ثبت هذا الفعل من النبي [؟
َ
من أمثلة ذلك ما ورد عن أبي بكرة َّ
رسول الله [ كان إذا أتاه
أن
يسر به ،أو ُبشر بهَ ،خ َّر ساجدا؛ ُشكر ًا لله تعالى .رواه ابن ماجه
ٌ
أمر ّ

1745.1745ما األمثلة من فعل سلفنا لهذه السجدة
الصحابة  ،فإن علي بن أبي طالب ]ملا قاتل
وكذل��ك َع َم ُل َّ
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اخل��وارج؛ وقيل لهَّ :
النبي [
إن في قتاله��م ذا ال ُثّدَ َّية الذي َ
أخبر ُّ
أنه يكون فيهم ،س��جد لله ُش��كر ًا .أخرجه ابن أبي شيبة .ألنه إذا كان
ذو ال ُثّدَ َّي��ة م��ع َمن يقاتله ص��ار هو على ّ ِ
احلق .وه��م على الباطل؛
فسجد لله شكر ًا.
وكذلك كعب بن مالك ] ملا ِ
سمع صوت البشير بتوبة الله عليه
َس َجد لله شكر ًا .
1746.1746ما مشروعية أداء سجدة الشكر بعد كل صالة ،أو مع أي أمر يفعله
املسلم؟
هذا غير مش��روع ،ويخشى فيه من االبتداع ،فهذه السجدة لتجدد
النع��م العظيمة الت��ي يترقبها اإلنس��ان ،أو دفع نق��م خطيرة يحذر
منها.
1747.1747هل تعتبر هذه السجدة في حكم الصالة؟
ال تعتبر صالة.
 1748.1748يعني هذا أن اإلنسان يسجد على أي حال يكون عليها؟
نعم ،وحينئذ ال يحرم على من كان محدث ًا أن يس��جد للشكر وهو
على غير طهارة .64
 1749.1749هل ُيشْ ترط بقية ما يشترط للصالة لسجدة الشكر؟
ال يشترط لها ما يشترط للصالة من ستر عورة ،أو استقبال ِقبلة.
1750.1750هل ميكن أداء سجدة الشكر في الصالة؟
ال يشرع هذا ،واملتعمد لها فإن صالته تبطل.
 1751.1751هل ميكن أداء هذه السجدة في املقبرة أو احلمام؟
ال يجوز أداؤها في هذه املواضع.
.64مجموع الفتاوى (« ،)293 ،279/21االختيارات» ص()60
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 1752.1752هل في سجدة الشكرتكبير أوتسليم؟

ليس فيها إال سجدة ،ال يسبقها تكبير أو تسليم.
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الفرع الثالث:

أذكار الصلوات
 1753.1753ما فائدة التنوع في أذكار الصالة؟
هذا التنوع ألسباب كثيرة ،منها االبتعاد عن السآمة وامللل ،والسعي
للتجدي��د ،وحت��ى يكون الداعي في استش��عار للعب��ادة ،ولكي ال
يك��ون الدع��اء الواح��د كالعادة ،ومنه��ا حصول اللذة واخلش��وع،
وأيضا لكي نحي سنة نبينا [ ،وال نهجر الثابت عنه [.
 1754.1754هل واجب على املسلم حفظ األذكار النبوية؟
نع��م ،ألن العبادات في مجمله��ا  -وعلى وجه التحديد الصالة-
قائمة على الذكر والدعاء.
 1755.1755هل الدعاء من العبادة؟
نعم ،لقول النبي [« :الدعاء هو العبادة» .رواه أحمد
1756.1756هل يشرع الزيادة على الوارد من الدعاء في الصالة؟
اجل��واب في��ه تفصي��ل ،فإن كان��ت الزي��ادة على املخص��وص منه،
مثل تكبيرة اإلحرام ،أو أدعية الركوع والرفع منه والس��جود ،وما
ش��ابهه ،فهنا ال جتوز الزي��ادة عليها ،أم��ا إن كان األمر في مواضع
مفتوح��ة ،مث��ل ما يكون ف��ي الس��جود ،أو بعد التش��هد ،فال بأس
بالزيادة في الدعاء.
 1757.1757بعض املصلني يزيد كلمة ( والش��كر) في دعاء الرفع من الركوع،
فما صحة ذلك؟
لم يثبت عن النبي [ هذه الزيادة ،فاملواظبة عليها ال جتوز.
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الفرع الرابع:

صلوات غير مشروعة
 1758.1758ما معنى غير مشروعة؟
أي التي لم تثبت مشروعيتها بنقل صحيح عن النبي [.
 1759.1759هل ميكن العمل بأي عبادة انتشرت بني الناس؟
ال ،ال ينبغي لإلنس��ان أن يشغل نفسه بش��يء لم تثبت مشروعيته،
وعليه أن يشتغل مبا هو مشروع ،ولذا أقول كل األحاديث الضعيفة
ف��ي إثب��ات س��نة من الس�نن ال يج��وز العم��ل بها ،ألن من ش��رط
العب��ادات أن تك��ون مش��روعة ،وعلى هذا فال يعم��ل بأي حديث
ضعيف في مشروعية شيء من السنن؛ وال في أي عبادة.

أوال :صالة احلاجة:

 1760.1760هل ملا ُيسمى بـــ «صالة احلاجة» أصل؟
وي فيها حديث ضعيف.
ُر َ
 1761.1761لو أمكن بيان صفة هذه الصالة؟
ع��ن فائ��د بن عبد الرحم��ن بن عبد الل��ه بن أبي أوف��ى  ،قال :قال
رسول الله [ « :من كانت له إلى الله حاجة ،أو إلى أحد من بني
آدم  ،فليتوضأ وليحس��ن الوضوء ثم ليصل ركعتني  ،ثم ليثن على
الله  ،وليصل على النبي [ ثم ليقل  :ال إله إال الله احلليم الكرمي،
س��بحان الله رب العرش العظيم ،احلمد لله رب العاملني (اللهم !
إني) أس��ألك موجبات رحمتك ،وعزائ��م مغفرتك ،والغنيمة من
كل بر ،والس�لامة من كل إثم( ،أس��الك أال) تدع لي ذنبا إال ( ثم
يسأل الله من أمر الدنيا واآلخرة ما شاء  ،فإنه يقدر).
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1762.1762ماذا حكم علماء احلديث على هذا احلديث؟
65
قال العالمة األلباني« :ضعيف جدا» .
 1763.1763هل هناك صالة أخرى لها نفس القصد؟
نع��م ،فع��ن أبي ال��درداء ] أن النب��ي [ قال « :من توضأ فأس��بغ
الوض��وء ،ثم صل��ى ركعتني يتممهما ،أعطاه الله ما س��أل معجال ،أو
مؤخرا» .رواه أحمد

 1764.1764ما احلكم على هذا احلديث؟
66
حكم عليه العلماء بالضعف.

ثانيا :صالة التسابيح
 1765.1765ما صفة صالة التسابيح؟
عن أبي رافع قال :قال رسول الله [ للعباس« :يا عم أال أحبوك
أال أنفع��ك أال أصلك؟ قال :بلى يا رس��ول الل��ه .قال :فصل أربع
ركع��ات ،تقرأ ف��ي كل ركعة بفاحتة الكتاب وس��ورة ،فإذا انقضت
القراءة فقل :سبحان الله ،واحلمد لله ،وال إله إال الله ،والله أكبر،
خمس عش��رة مرة قب��ل أن تركع ،ثم اركع؛ فقلها عش��را ،ثم ارفع
رأس��ك فقلها عشرا ،ثم اسجد فقلها عشرا ،ثم ارفع رأسك فقلها
عش��را ،ثم اسجد فقلها عشرا ،ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن
تق��وم ،فتلك خمس وس��بعون ف��ي كل ركعة وهي ث�لاث مائة في
أرب��ع ركعات ،فلو كانت ذنوبك مثل رم��ل عالج غفرها الله لك.
قال :يا رس��ول الله ومن لم يس��تطع يقولها في يوم؟ قال :قلها في
جمعة ،فإن لم تستطع فقلها في شهر .حتى قال :فقلها في سنة».
.65
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 1766.1766ماذا حكم العلماء على هذه الصالة؟
ق��ال اإلم��ام أحمد رحمه الل��ه :ال تعجبني صالة التس��ابيح ،قيل:
ل��م؟ ق��ال :لي��س فيها ش��يء يص��ح ،ونف��ض ي��ده كاملنك��ر ،وقال
الن��ووي :حديثه��ا ضعي��ف ،وفيها تغيي��ر لنظم الص�لاة املعروفة،
وق��ال العقيلي :ليس فيها حديث يثبت ،وقال أبو بكر ابن العربي:
ليس فيها حديث صحيح وال حس��ن ،ونقل في الفروع عن شيخه
أب��ي العباس ش��يخ اإلس�لام ابن تيمي��ه أنه ادع��ى أن احلديث فيها
ك��ذب ،قال ك��ذا ،قال :ونص أحمد وأئم��ة أصحابه على كراهتها
ولم يستحبها إمام.

1767.1767ماذا قال عنها العلماء املعاصرون؟
قال الش��يخ ابن عثيمني رحمه الل��ه تعالى ..( :هذه الصالة لم تصح
عن النبي [ ،وحديثها كذب؛ كما قاله ش��يخ اإلس�لام ابن تيمية
رحم��ه الل��ه ،قال :ولم يس��تحبها أحدٌ من األئم��ة ،ولو كانت هذه
الصالة في ش��ريعة الله ومشروعة لكانت معلومة لألمة ومشهور ًة
بينه��م ،وذل��ك ألنها مم��ا تتوافر الدواع��ي على نقله��ا؛ فهي صال ٌة
ال منقو ً
غريب��ة ،وعادة الغريب أن يك��ون متداو ً
ال بني الناس ،وهي
أيض ًا صال ٌة فيها فائدة لو صحت ،ومثل هذا ال ميكن أن يكون حاله
ٌ
طائفة قليلة من الناس ،وألنها
خافي�� ًا ال يدري به ،أو ال ينش��ره إال
صال ٌة ش��اذة عن بقية الصلوات ،ثم هي أيض�� ًا تكون في اليوم ،أو
في األس��بوع ،أو في الش��هر ،أو في السنة ،أو في العمر ،وال يعهد
صال ٌة تكون هكذا بهذا الترتيب ،فالصحيح أن صالة التسبيح غير
67
مشروعة ،وال ينبغي لإلنسان أن يفعلها) .

 .67فتاوى نور على الدرب  -البن عثيمني ( -ج  / 168ص )1
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ثالثا :صالة الرغائب.
 1768.1768ما املقصود بالعنوان؟
هي صالة يقوم بها املسلم إن كان راغبا بأمر ما من ربه.
1769.1769متى ُتؤدى هذه الصالة؟
تعمل في رجب ،في ليلة أول جمعة من هذا الشهر.
 1770.1770ما كيفية هذه الصالة؟
هي صالة ألف ركعة ،ويعملها بعض الناس باثنتي عشر ركعة.
 1771.1771مباذا حكم العلماء على هذه الصالة؟
قال الشيخ ابن عثيمني( :ال صحة لها ،وحديثها موضوع مكذوب
على الرسول [ ،قال شيخ اإلسالم :إنه موضوع مكذوب باتفاق
68
أهل املعرفة باحلديث).

 .68لقاء الباب املفتوح (ج  / 190ص  )8في كتاب املجموع ( )83 /4
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اخلامتة
كان��ت تلك جملة من األس��ئلة املتعلقة بعبادة عظيمة ،يحتاج كل مس��لم
ومس��لمة أن يتعلمه��ا مب��ا يتعل��ق بالص�لاة ،ومب��ا يس��ره لي الك��رمي املنان
بجمعه.
وال أدعي كما قلت في بداية الرسالة اإلحاطة بكل ما يتعلق بهذه العبادة،
ولك��ن لعل ما جمعته وذكرته في هذا الكتاب يك��ون فيه النفع والفائدة،
والتوضي��ح للكثي��ر مما يش��كل عل��ى اإلخ��وة واألخوات في ه��ذا الركن
العظيم.
والل��ه س��بحانه أس��أل أن يجعل فيم��ا قدمت��ه الفائ��دة ،وأن يرزقني اخلير
والس��عادة والفق��ه املب��ارك في الدني��ا ،وأن يدخر ما قدم��ت ذخرا لي في
ميزان احلسنات ،ويكون سبيال لبلوغ اجلنان.
وك��رمي الدع��اء لكل م��ن أعانني على إجن��از هذا الكت��اب ،بالتوضيح أو
التصحيح فيه..وملن ساهم في طباعته..فجزاهم الله خير ًا.
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من مراجع البحث
• أحكام الشتاء في السنة املطهرة ،للشيخ علي بن حسن احللبي،
مكتبة الهداية ،الدار البيضاء ،املغرب.

• أحكام اللباس املتعلقة بالصالة واحلج ،للشيخ سعد بن تركي
اخلثالن ،مكتبة الرشد ،الرياض ( .)2001

• إرشادات عن بعض املخالفات في الطهارة ،الصالة ،املساجد ،للشيخ
عبد العزيز بن محمد الس��دحان ،الناشر :دار املغني ،الرياض .الطبعة
األولى (.)2004-1425

• بغي��ة املتط��وع في ص�لاة التط��وع ،املؤل��ف :محمد بن عمر بن س��الم
بازمول.

• الترجي��ح ف��ي مس��ائل الطهارة والص�لاة ،حملم��د بن عمر ابن س��الم
بازمول ،دار الهجرة ،الطبعة األولى ( .)2003 -1423

• احلاف��ل ف��ي فقه النوافل ،للش��يخ بالل ب��ن عبد الغني الس��املي ،مكتبة
اإلمام الذهبي ،الكويت (.)2002
• خطب��ة اجلمع��ة وأحكامه��ا الفقهي��ة .لعب��د العزي��ز بن محم��د بن عبد
الل��ه احلجيالن ،الطبعة :األولى ،الناش��ر :وزارة الش��ؤون اإلس�لامية
واألوق��اف  -مرك��ز البحوث والدراس��ات اإلس�لامية ،تاريخ النش��ر
(1423هـ 2002 -م).

• صالة اجلماعة ،مفهوم ،وفضائل ،وأحكام ،وفوائد ،وآداب ،في ضوء
الكتاب والسنة .تأليف :د.سعيد بن علي بن وهف القحطاني.

• ص�لاة العيدي��ن في املصلى هي الس��نة .للش��يخ :محمد ناص��ر الدين
األلباني.
• (مختصر صفة صالة النبي [ ) للشيخ محمد ناصر الدين األلباني.
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• (صل��وا كم��ا رأيتموني أصلي) ،لس��ليمان ب��ن محمد النصي��ان ،دار
التدمرية ،الطبعة الثانية ( .)2010 -1431
• القول املبني في أخطاء املصلني ،للش��يخ مش��هور حسن سلمان ،دار
ابن القيم ودار ابن حزم ،الطبعة الرابعة (1416هـ).
• مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني رحمه الله تعالى.

• ال جديد في أحكام الصالة .للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالي.

• م��ن آداب املس��اجد .جم��ع وترتي��ب :عب��د الل��ه ب��ن أحم��د العالف
الغامدي.
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