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  ـص  لم  ل   نصائح  
 
ن يل  

مـومفاهي  اءـح أخطـفي تصحي  

 و

والخطباء  لألئمة نصائح    

( يةإلنكليزا - األوردية -بثالث لغات ) العربية   
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ) املقدمة ( 

ْن ال نبي   ، والصالة و السالم على م  ه  ، وعلى آلمن  الحمد هلل حقَّ حمد  ه  . ند  ج صحبه و و ه ـ بعد  ه   

 أما بعد:

. صلى هللا عليه وسلم كما قال املصطفى(  الدين النصيحة) فإن  

 من هذا املبدأ رأيت أن أكتب هذه النصائح لإلخوة املصلين 
ً
                    ومن بعدها نصائح لإلخوة األئمة، وانطالقا

. والخطباء  

، وقد طلبت من بعض  حصلت من بعض املصلين التي خطاءأل ا  بعض يو هذه النصائح نابعة من مشاهدات

علقت في أذهانهم مفاهيم  املصلين  بعض كما أن  ، اإلخوة تزويدي بما يرونه من أخطاء لدى املصلين أيضا 

. أو يفهمونه خطأ  بعض املصلين  ما يقوم به لتصحيحهذه النصائح  فجاءتخاطئة في بعض األحكام الشرعية ،  

 أني أ   الطريقة التي اتبعتها هيو 
 
دة، ثم  الخاطئة الحالة صف ،و لم أشأ   النصيحة و بيان التصحيح ذكر  أ املشاه 

ل.
 
ل  اإلطالة كي يكون األمر قريبا من  الفهم من غير م 

من ثالث نقاط :  نو قد جعلت نصائح  املصلي  

ل الصالة.قبنصائح ألعمال  -  

نصائح ألعمال داخل الصالة. -  

نصائح ألعمال بعد الصالة. -  

ألئمة و الخطباء. لنصائح نصائح املصلين ت ثم تل  

، فإن  كثيرا من  أن يطبقوها و بقبول حسن قبلها املعنيون بها توأن ي ، هذه النصائحبو هللا تعالى أسال اإلفادة  

 
 
غفلت حتى من الطبقة املتعلمة . السنن الثابتة عن النبي عليه الصالة  والسالم ، وكثيرا من األحكام الفقهية قد أ  

إنه سميع مجيب.داعيا هللا تعالى أن يتقبل مني ومن الجميع خالص األعمال ،   
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 : نصائح للم  
ً
  ص  أوال

 
ن يل  

نصائح ألعمال قبل الصالة. - أ  

نصائح ألعمال داخل الصالة.- ب  

نصائح ألعمال بعد الصالة. - ج  
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 نصائح ألعمال قبل الصالة
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اإلسراف في املاء عند الوضوء و االغتسال.  -1  

وصف الحالة: -  

أنه يفتح  املاء عند الوضوء أو االغتسال، و من مظاهر هذا اإلسراف  صب سرف فيكثير من املصلين ي  

ر  – أنبوب املاء ) الحنفية أو الدوش و 
 
.درجة فيه ( إلى آخر -الش

ً
، أو يجعله بحالة يتدفق منه املاء كثيرا  

النصيحة و البيان: -  

اإلسراف في كل ش ي مذموم ، ألن هللا تعالى نهى عنه فقال: ) و ال تسرفوا إنه ال يحب املسرفين (( األنعام  -أ 

 :141.        

. 31كلوا و اشربوا و ال تسرفوا إنه ال يحب املسرفين (األعراف :  ) و  

هللا  أن   إلى  –أخي املصلي   –تنبه فحرام،  اإلسراف أن ، وهذا يعني تحريمال يدل على إذا أطلق و النهي

 تعالى ال يحب املسرفين. 

اآليتين، و مع دخوله  هاتين يدخل تحت عموم النهي الذي ورد في   اإلسراف في الوضوء و االغتسال -ب

 تحت هذا العموم وردت نصوص خاصة بالنهي عن اإلسراف في الوضوء. 

 منها: 

ما رواه عبد هللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما:)أن النبيَّ صلى هللا عليه وسلم مرَّ بسعٍد و هو  

 يا سعد  
 
ف ر   ؟! قال: قال:  ! ؟يتوضأ، فقال: ما هذا السَّ

ٌ
ف ر    (1) وإن كنت  على نهٍر جاٍر(،  نعم   أفي الوضوء س 

 و منها: 

 ، ال   رأى  ) ما رواه ابن عمر رض ي هللا عنهما قال:
ْ
ْسر ف

 
 يتوضأ، فقال: ال ت

ً
النبيُّ صلى هللا عليه و سلم رجال

 ) 
ْ
ْسر ف

 
.(2)ت  

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
. 425( رواه ابن ماجه، الحديث 1)  

.254ث ( رواه ابن ماجه، الحدي2)  
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جعل النبي صلى هللا عليه و سلم الزيادة على ثالث مرات في غسل أعضاء الوضوء إساءة، ألنه يدخل  -ج

 تحت اإلسراف في املاء.

ه، قال: ) جاء أعرابي إلى النبي صلى هللا عليه   
وسلم ، فسأله عن      فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 

 
ً
   الوضوء ؟ فأراه ثالثا

ً
م (  ثالثا

 
ل
 
ى أو ظ ن زاد على هذا فقد أساء و تعدَّ (1)، ثم قال : هذا الوضوء، فم   

  بن كعب   أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أن اإلسراف في الوضوء من وسوسة الشيطان ،-د
بي 
 
فعن أ

ان  ، فاتقوا  ه 
 
رض ي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )إن  للوضوء  شيطانا يقال له : ول

 وسواس املاء (.

واملراد بوسواس املاء : كثرة إراقة املاء حالة الوضوء  واالستنجاء ، ويقاس عليه كثرة إراقة املاء في 

 االغتسال .

اإلفتاء في األردن: فتوى دارجاء في  -هـ   

، كماء الوضوء 
ً
 به فهو مكروه، وإن كان ماء موقوفا

ً
 خاصا

ً
املتوض ئ الذي يسرف في املاء، إن كان املاء ملكا

يجوز استعماله إال بالقدر املشروع، وكذلك إذا ألنه مال موقوف ال ، في املساجد فإن اإلسراف فيه حرام 

 
ً
.لكان املاء مملوكا

ً
   غيره وال يعلم رضاه باإلسراف فإن اإلسراف فيه حرام أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 422( رواه ابن ماجه، الحديث 1)  
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. ،أو ملشاهدة لعبة كرة القدم عة في املسجد بال سبب قاهرالتقاعس عن صالة الجما-2  

 وصف الحالة :

أو بسبب  غير   عن حضور صالة الجماعة في املسجد بال سبب ، –وال سيما الشباب  - يتقاعس بعض املصلين  

 ضروري كحضور لعبة الكرة ، أو ما ماثل ذلك من امللهيات . 

 النصيحة والبيان :

ال أزيد في نصيحة مثل هؤالء أكثر من أن  أذكر لهم ما ورد عن النبي صلى هللا عليه من تحذير في ترك الجماعة في 

 املسجد بغير سبب قاهر :

السنية ( بعضا من تلك األحاديث على النحو اآلتي :  أورد موقع ) الدرر   

1 - ،
 
الة  الصَّ

ون  د  ه 
ْ
ش ْوٍم ال ي 

 
ناز ل  ق

 إلى م 
 
ف خال 

 
مَّ أ

 
، ث قام  ت 

 
الة  ف ر  بالصَّ ْمت  أْن آم  م  ْد ه    لق 

 ق 
ر  ح 

 
أ
 
 .عليهم ف

 صحيح البخاري  املصدر : | البخاري  املحدث : | أبو هريرة الراوي :

 13562انظر شرح الحديث رقم   | ]صحيح[ خالصة حكم املحدث : | 2420 الرقم:الصفحة أو 

مَّ آم   - 2
 
ا، ث ه 

 
ن  ل

َّ
ذ
 
ؤ ة  في 

 
ال ر  بالصَّ مَّ آم 

 
، ث ب 

 
ط ْحت  ٍب ي 

 
ط ح   ب 

ر  ْن آم 
 
ْمت  أ م  ْد ه  ، لق  ه  د  ي  ي ب  ْفس  

 
ي ن ذ 

َّ
ال مَّ  ر  ر  و  ؤ  ي 

 
 ف

ً
ال ج 

اٍل   إلى ر ج 
 
ف ال 

 
خ
 
مَّ أ

 
، ث اس    النَّ

 ق 
ر  ح 

 
أ
 
ْو  عليهم ف

 
يًنا، أ م 

ا س 
ً
ْرق د  ع  ج 

ه  ي  ْم أنَّ
 
ك د  ح 

 
م  أ

 
ْعل ه  لو ي  د  ي  ي ب  ْفس  

 
ي ن ذ 

َّ
ال ْم، و  ه  وت  ي  ب 

 . اء 
 
ش  الع 

د  ه 
 
ش

 
ْين  ل ت 

 
ن س  ْين  ح 

 
ات ْرم   م 

 صحيح البخاري  املصدر : | البخاري  املحدث : | أبو هريرة الراوي :

 13563انظر شرح الحديث رقم   | ]صحيح[ خالصة حكم املحدث : | 7224 الصفحة أو الرقم:

3 -  
 
ة

 
ال ص  ، و  اء 

 
ش  الع 

 
ة

 
ال ين  ص  ق  اف 

ن 
 
ى امل

 
ٍة عل

 
ال ل  ص  ق 

ْ
ث
 
ْد إنَّ أ لق  ْبًوا، و  ما ولو ح  ْوه 

 
ت
 
ما أل يه   ما ف 

ون  م 
 
ْعل ، ولو ي  ْجر 

الف 

ْم  اٍل معه  ي بر ج  ع 
ق  م  ل 

 
ْنط

 
مَّ أ

 
، ث اس  ي  بالنَّ  

 
ل ص   في 

ً
ال ر  ر ج  مَّ آم 

 
، ث ام  ق  ت 

 
، ف ة 

 
ال ر  بالصَّ ْن آم 

 
ْمت  أ م  ْوٍم  ه 

 
ٍب إلى ق

 
ط ن ح  ٌم م 

ز  ح 

،
 
ة

 
ال  الصَّ

ون  د  ه 
ْ
ش ح   ال ي 

 
أ
 
 ف

 ق 
.  عليهم ر  ار 

ْم بالنَّ ه  وت  ي   ب 

 صحيح مسلم املصدر :  | مسلم املحدث : | أبو هريرة الراوي :

 شرح الحديث   | ]صحيح[ خالصة حكم املحدث : |  651 الصفحة أو الرقم:

https://dorar.net/hadith/sharh/13562
https://dorar.net/hadith/sharh/13563
https://dorar.net/hadith/sharh/26864
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ى هللا  عليه  - 4
َّ
ل   ص 

َّ
ر  أنَّ ر سول  َّللا مَّ آم 

 
، ث ب 

 
ْحط ٍب، في 

 
ط ر  بح  ْمت  أْن آم  م  ْد ه  ه  لق  د  ي بي  ْفس  

 
: والذي ن ال 

 
م  ق

َّ
وسل

اٍل،  إلى ر ج 
 
ف ال 

 
خ
 
مَّ أ

 
، ث اس  مَّ النَّ ؤ  ي 

 
 ف

ً
ال ر  ر ج  مَّ آم 

 
ا، ث ه 

 
ن  ل

َّ
ذ
 
ؤ ، في  ة 

 
ال   بالصَّ

 ق 
ر  ح 

 
أ
 
ه  لو   عليهم ف د  ي بي  ْفس  

 
ْم، والذي ن ه  وت  ي  ب 

 
 
ْعل اء  ي 

 
ش  الع 

د  ه 
 
ش

 
، ل ْين  ت 

 
ن س  ْين  ح 

 
ات ْرم  يًنا، أْو م  م 

ا س 
ً
ْرق د  ع  ج 

ه ي  ْم، أنَّ ه  د   م  أح 

 صحيح البخاري  املصدر : | البخاري  املحدث : | أبو هريرة الراوي :

 شرح الحديث   | ]صحيح[ خالصة حكم املحدث : |  644 الصفحة أو الرقم:

5 - ، اس  ؤمَّ بالنَّ  ي 
ً

ال ر  ر ج  مَّ آم 
 
طًبا، ث حز موا ح 

ْتياني، في  ر  ف  مت  أْن آم  م  ، لقد ه  معة 
 عن الج 

فون 
َّ
تخل   ي 

 ق 
حر 

 
وٍم   فأ

 
على ق

 .
 
معة  الج 

دون  شه  هم؛ ال ي  يوت   ب 

 تخريج املسند  املصدر : | شعيب األرناؤوط املحدث : | ودعبدهللا بن مسع  الراوي :

   |  صحيح خالصة حكم املحدث : | 4297 الصفحة أو الرقم:

 ( 1) (140111انظر شرح الحديث رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  الدرر السنية ( (موقع )1)  

https://dorar.net/hadith/sharh/13559
https://dorar.net/hadith/sharh/140111
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التأخر بالذهاب إلى املسجد يوم الجمعة.  -3  

وصف الحالة: -  

  يتأخرون عن الذهاب إلى املسجد لصالة الجمعة وال يدخلون املسجد إال كثيرونمصلون 

بعضهم في وسط الخطبة، وآخرون في نهايتها، ومنهم من ال يدخل إال و والخطيب قد بدأ بالخطبة،  

قائمة.والصالة   

النصيحة و البيان : -  

د النبي صلى هللا عليه و سلم على أفضلية التبكير بالذهاب إلى املسجد يوم الجمعة، إْن لم يكن   -أ 
َّ
أك

.هناك مانع  

ْن   فقد روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة رض ي هللا عنه :  أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال: ) م 

ن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب   ، و م 
ً
ة
 
ن د  ب ب  ما قرَّ ْسل  الجنابة ثم راح، فكأنَّ

 
اغتسل  يوم الجمعة غ

، و من راح في الساعة الرابعة
ر ن 

ْ
ق
 
 أ
ً
ْن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كبشا ، و م 

ً
ما  بقرة قرَّب  فكأنَّ

ن راح  ما قرَّب بيضة، فإذا خرج اإلمام حدجاجة، و م  رت املالئكة يستمعون ضفي الساعة الخامسة فكأنَّ

(1)الذكر (.  

 
ً
وسلم قال: ) إذا كان       أن رسول هللا صلى هللا عليه :  و روى البخاري عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أيضا

يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب املسجد املالئكة يكتبون األول فاألول، فإذا جلس اإلمام طووا 

(2)الصحف و جاؤوا يستمعون الذكر (.  

الحديث األول دلَّ على أفضلية السبق و التبكير إلى املسجد يوم الجمعة و جعل األجر على مجرد   -ب

 ل 
ً
ة ) الناقة ( و البقرة ..... إلى آخر ما ذكر.التبكير مقابال

 
ن د  لتصدق بما ذكره الحديث، من الب   

دنة   ْن يتصدق بالب  ر بالذهاب إلى املسجد، و ال شك أن أجر م 
َّ
ما بك

َّ
و هذا يعني أنه يزداد أجر املصلي كل

ء في الحديث. أكثر ممن يتصدق بالبقرة، و هكذا يكون التسلسل في كثرة األجر بحسب التسلسل الذي جا  

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-850-ومسلم  -881-( البخاري 1)  

-508-سلم مو  -929-(البخاري 2)  
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 على أن املالئكة تسجل الحضور، واألفضلية ملن سبق، ثم إذا جلس الخطيب على املنبر   -ج
 

الحديثان دال

 ألنها تنصرف الستماع الخطبة. 
ً
ْت املالئكة سجالتها وأغلقتها فال تسجل بعد ذلك أحدا  طو 

 ب؟! فلينظر األخ املصلي الذي يأتي و قد 
وهل ينال أجر    بدأت الخطبة أو في أثناء الصالة، ماذا سيقر 

  املبكرين الذي ذكر في الحديث؟! 

، فكيف يكون  قد يقال: إن املساجد ال تفتح يوم الجمعة إال قبل ساعة من الظهر أو أكثر بقليل  -د

 التبكير؟ 

 فالجواب: 

الزمنية املتعارف عليها، إنما املراد الحث على أن املقصود بذكر الساعات في الحديث ليست ساعتنا 

اإلسراع وعدم التأخر عن الذهاب إلى املسجد يوم الجمعة إن لم تكن هناك ضرورة أو حاجة تدعو إلى 

 التأخر.

فإذا علم املصلي وقت فتح املسجد يبكر بالذهاب إليه، والدليل على ذلك أنه قال في الحديث الثاني:  

  ، وتبدأ الساعات من حين فتح باب املسجد في تلك و املراد به السابق فالسابق فاألول( )يكتبون األول 

   . ، أو تحديد الجهات املختصة ساعة فتح باب املسجداملنطقة

 

إيقاف املصلي سيارته : -4  

وصف الحالة : -  

وق  
ق به الشارع أو الطريق، مع وجود  –لدى مجيئه الصالة   –ف بعض املصلين ي   

ي  ض  سيارته في مكان ي 

نه متأخرا فيريد إدراك ا، وسبب هذا الوقوف إما اتي أماكن مخصصة بوقوف السيارات و هي فارغة

. الصالة ، وإما لسبب آخر يختلف من مصل إلى آخر   

 و لذلك الوقوف حاالت متعددة:

ضيق الطريق. قد يو  -أ   في 
ً
 وإيابا

ً
قفها في طريق ذي ممر واحد ذهابا  

 منها ، فيضيق   -ب
ً
بعضهم يوقفها في فتحة للدخول إلى ساحة وقوف أو الخروج منها، أو قد يوقفها قريبا

 على الداخلين و الخارجين إلى تلك الساحة و منها.

.  -ج
ً
 يوقفها في فتحة دخول إلى ساحة مغلقة مؤقتا

ً
أحيانا  

، ويعرف ذلك بعالمات املرور، أو بالصبغ املوجود على األرصفة. -د
ً
يوقفها في مكان ممنوع مروريا  
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علمت أن بعض الطرق املحيطة باملسجد يوقف املصلون فيها سياراتهم على املمرين للطريق فيغلقون  -هـ 

 الطريق كليا. 

النصيحة والبيان: -  

 باآلخرين، واإلضرار بالناس حرام،، ألن جميع تلك الحاالت من الوقوف غير جائزة
ً
ألنه   ها تسبب إضرارا

باآلخرين.  وقد دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على تحريم اإلضرار نوع من االعتداء،  

 منها: 

 قوله تعالى: ) وال تعتدوا إنه ال يحب املعتدين ( البقرة /

 لتعتدوا (البقرة /  قوله تعالى: ) و التمسكوهنو 
ً
   . 231ضرارا

. 233وقوله تعالى: ) ال تضارَّ والدة بولدها و ال مولود له بولده ( البقرة /   

ضارَّ كاتب و ال شهيد ( البقرة /  . 282و قوله تعالى : ) و ال يُّ  

رار   و قوله عليه الصالة و السالم : ) ال ضرر   اقَّ هللا عليه (و ال ض 
 
اقَّ ش

 
ْن ش ه هللا ، و م  ْن ضارَّ ضارَّ .(1)  ، م   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
   وهو صحيح على شرط مسلم.، رواه الحاكم  (1)
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 وقت إيقافه لها، لكن ينبغي أن يتوقع أن املكان  و قد يوقف 
ً
املصلي سيارته في مكان ال يرى فيه ضررا

  
 من إسعاف ش يء طارئ، كإسعاف مريض، أو إطفاء حريق، أو أي 

ً
 الذي وقف فيه قد يكون وقوفه مانعا

 لنوع من أنواع اإلسعاف
ً
، و حتى ريقأو لسيارة إطفاء الح اإلسعاف سيارة، و قد يكون وقوفه هذا عائقا

حتاج إلى فتحها فجأة لحاالت طارئة   قد ي 
ً
و يكون ذلك املصلي في إيقافه سيارته فيها    الفتحة املغلقة مؤقتا

 من معالجة ذلك الطارئ، فيتحمل 
ً
. إثم الضرر الذي يحصل  مانعا  

ْع بحسبانك   هللا تعالى( )واآلجال بيد  أنه قد يحترق بيت أو ناس ، أو قد يموت مريض –أيها املصلي  – وض 

. سببا في ذلك -أخي املصلي الذي أوقفت سيارتك في مثل األماكن الذي ذكرتها  -فتكون أنت   

من حق    دُّ ع  باآلخرين ال ي   ا هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن الوقوف في مثل الحاالت التي تسبب إضرار 

. قد أمر بإعطاء الطريق حقه   الطريق ، والنبي ـ صلى هللا عليه وسلم   

اكم والجلوس  على   لا ـ فعن أبي سعيد الخدري  ـ رض ي هللا عنه ـ عن النبي  ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ق  :) إي 

ما هي مجالسنا نتحدث فيها ، قال : فإذا أبيتم إ  دٌّ ، إنَّ  املجالس فأعطوا  الطرقات ، فقالوا : ما لنا ب 
 
ال

 األذى ، وردُّ السالم، وأْم الطريق حقها ، قالوا : وما حق الطريق ؟ قال : غضُّ البصر 
ُّ
بالعروف ،  ٌر ، وكف

(1)عن املنكر (  يٌ ونْه   

 األذى من حق الطريق ، ومن ي  
َّ
وقف سيارته في تلك األماكن ال فقد جعل النبي  ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كف

 
ُّ
األذى عن الطريق ، بل يضع األذى فيها .يكف  

داء الصالة جماعة في املسجد سنة مؤكدة ، ولكنه إذا فعل أل إلى املسجد  يانه تإ وأرجو أن يعلم املصلي أن 

وال تعمل السنة إذا كان عملها بطريقة فيها ،  مثل ذلك اإليقاف للسيارة سيرتكب إضرارا ، واإلضرار حرام

كما هي الحال في تقبيل الحجر األسود حين الطواف حول الكعبة املشرفة ، فإنه سنة  إيذاء لآلخرين ،

. لكن ال يجوز أن يفعل إذا كان يؤدي إلى إضرار اآلخرين بالتدافع ونحوه    

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.2465( البخاري ، رقم الحديث 1)  
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اإليقاف ليستعجل في إدراك ركوع مع اإلمام أو ليدرك أكثر الركعات معه ،وال وقد يفعل املصلي مثل هذا 

داعي لذلك فإن النبي صلى هللا عليه وسلم قد ضمن له إدراك الصالة حتى لو أدرك ركعة واحدة ، إذ قال 

الة   ( )1(  أي أجرها ، وعليه أن يكمل ما  الة، فقد أدرك  الصَّ  من الصَّ
ً
ْدر ك ركعة

 
عليه الصالة والسالم :)من أ

 فاته مع اإلمام  . 

عدم وضع األحذية في الرفوف املخصصة بها . -5  

 وصف الحالة :

كثير من املصلين ال يضعون أخذيتهم في الرفوف املخصصة بها ، والعجيب أن بعضهم يضع حذاءه قريبا  

ه على األرض .جدا من تلك الرفوف وال يضعها فيها ، وقد يضعه ملتصقا بها لكنه يضع  

 النصيحة والبيان :

اإلسالم كله نظام مرتب ، وهو يحث املسلم على االلتزام بكل عمل مرتب مشروع ، ومن النظام املحمود أن 

 يضع املصلي حذاءه في الرفوف املخصصة بوضع األحذية التي قد توضع خارج املسجد أو داخله . 

 

جفاف النجاسة السائلة على الثوب أو البدن أو الفراش هل يطهرها ؟  -6  

 وصف الحالة :

تلك   ثم جفتيظن بعض املصلين أنه إذا أصيب ثوبه أو جسمه أو الفراش بنجاسة سائلة كالبول ونحوه  

 النجاسة ويبست يطهر مكانها .

 النصيحة والبيان :

)قال النووي رحمه هللا : "وأما الثوب النجس ، ببول ونحوه إذا زال أثر النجاسة منه بالشمس ، فاملذهب 

 القطع بأنه ال يطهر ، وبه قطع العراقيون 

 وعلم من هذا أن الجفاف وحده ال يكفي ، بل البد من زوال أثر النجاسة . 

ا كان ثابتا فيها، بخالف ذهب الحنفية إلى طهارة األرض بالجفاف بالشمس والريح والنار، وخصوا ذلك باألرض وم

.  غير األرض كالثوب، فإنه ال يطهر بذلك   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . .607-ومسلم -580-(البخاري 1)



 
 

14 
 

( : " ) قوله : واألرض : باليبس ، وذهاب األثر ، للصالة ، ال للتيمم ( أي تطهر 237/ 1قال في "البحر الرائق" )

 ... األرض املتنجسة بالجفاف ، إذا ذهب أثر النجاسة ، فتجوز الصالة عليها ، وال يجوز التيمم منها

د باألرض: احترازا عن الثوب والحصير والبدن وغير ذلك، فإنها ال تطهر بالجفاف مطلقا. ويشارك األرض في   قي 

حكمها: كل ما كان ثابتا فيها ، كالحيطان واألشجار والكأل والقصب وغيره ، ما دام قائما عليها، فيطهر بالجفاف  

.(1)(وهو املختار   

 

دخول املسجد بالرائحة الكريهة: -7  

 وصف الحالة :

مُّ منه يدخل بعض املصلين املسجد و 
 
ش

 
يأتي: بأسباب منها ما رائحة كريهة  ت  

 أو  -أ 
ً
، فتتبلد الرائحة الكريهة عليه. يجعل بين غسل وآخر مدة طويلة ال يغسل جسمه مطلقا  

م أو  و للحقد تكون الرائحة الكريهة في ثيابه، و ال سيما ثياب أصحاب بعض املهن والصنائع، كبائع ا  -ب

  شغل يسبب لثيابه الرائحة الكريهة. 
 من يشتغل في مطعم، أو في أي 

، أما  رائحة كريهة في الفميترك  وما شابههما من الطعام الذي  غير املطبوخ  أكل الثوم و البصل  -ج

. املطبوخان فال يسببان رائحة    

التدخين بأنواعه. -د  

سيما في وقت الحر. و ال في رجل املصلي الجورب -هـ   

   و غير ذلك من كل ما يسبب رائحة كريهة.

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
.(اإلسالم سؤال وجواب  ) موقع .  (1)  



 
 

15 
 

والبيان:النصيحة  -  

   املصلين.املالئكة و ال يجوز للمصلي الدخول إلى املسجد و معه أي رائحة كريهة، ألنها تؤذي 

ى.  غير املطبوخين آكل الثوم أو البصل ـ  صلى هللا عليه وسلم ـ  النبيوقد نهى 
َّ
   من االقتراب من املصل

ْن أكل من هذه   فعن ابن عمر رض ي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال في غزوة خيبر : ) م 

(1)فال يقربنَّ مسجدنا (  – يعني الثوم  –الشجرة   

 رض ي هللا عنه : ما سمعت  نبي هللا في الثوم ؟ 
ً
 و سأل رجل أنسا

ْن أكل من هذه الش نَّ معنافقال : قال النبي صلى هللا عليه وسلم : م  (2).  جرة فال يقربنا أو ال يصلي   

ْن  و روى البخاري عن جابر بن عبد هللا رض ي هللا عنهما : أنه زعم أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ) م 

 فليعتزل 
ً
 أو بصال

ً
. (3)(نا، أو فليعتزل مسجدنا، و ليقعد في بيته أكل ثوما  

على آكل الثوم أو البصل في عدم دخول املسجد هو ما  ـ  صلى هللا عليه و سلم  ـ و السبب في تشديد النبي  

 يحصل من إيذاء املصلين و املالئكة من رائحتهما الكريهة، فيشترك في حكم املنع من دخول املسجد كل

بأي سبب كان.رائحة كريهة  من يحمل  

ل املنع في الحديث بترك أذى املالئكة و ترك أذى املسلمين ( قال ابن حجر :   
 
ل (4) ) قد ع   
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.853( البخاري 1)  

. 856(البخاري 2)  

. 855(البخاري 3)  

.2/443فتح الباري ( 4)  
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اإلسراع في املش ي أو الركض لاللتحاق بالجماعة. -8  

 وصف الحالة:

 لدى إقامة الصالة و هو خارج املسجد أو 
ً
سرع باملش ي أو يركض ركضا في داخل املسجد بعض املصلين ي 

الركوع مع اإلمام. عن آخر صف، أو إذا اقترب اإلمام من الركوع، أو واإلمام راكع بغية إدراك د بعيوهو   

ة و البيان:حالنصي  

، فحيثما أدرك ئ ، بل ينبغي أن يبقى املصلي على مشيه الطبيعي الهاد،  هذا اإلسراع وهذا الركض خطأ

راع و الركض مخالف للسنة. ـــــــــــــاإلمام التحق به، ثم يكمل ما فاته بعد سالم اإلمام، ألن هذا اإلس  

فعن أبي هريرة رض ي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال: ) إذا سمعتم اإلقامة فامشوا إلى  

وا، و ما فاتكم فأتموا (
ُّ
  (.1)الصالة، و عليكم بالسكينة و الوقار، و ال تسرعوا، فما أدركتم فصل

 قوله : 
ً
 و روى مسلم عنه أيضا

ْون، و أتوها تمشون و )سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول:  ْسع 
 
إذا أتيتم الصالة فال تأتوها ت

. (2) عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا (  
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.636( البخاري 1)  

151( مسلم 2)  
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 توضيح العلماء:

ْن أتى الصالة أن يأتيها و عليه السكينة (  . (1) قال الشافعي: ) أمر الرسول صلى هللا عليه و سلم م   

   .) فيه األمر بالوقار و عدم اإلسراع في االتيان إلى الصالة (   : 302سبل السالم / ص في  و قال الصنعاني

و إْن خفتم فوت   - ) ال تأتوها تسعون، أي: ال تأتوا إلى الصالة مسرعين في املش ي : و قال السهارنفوري 

  (2) وأتوها تمشون، أي : و أتوا الصالة حال كونكم تمشون بالطمأنينة و السكون ( - الصالة

  (3) وقار ( و بسكينة  –أي الصالة  –) و يستحب أن يمش ي إليها  : و قال البهوتي

 ،
ً
فأنكر ذلك عليه بعض الناس، و قال : امش  على و سئل ابن تيمية في رجل مش ى إلى الصالة مستعجال

رسلك، فردَّ ذلك الرجل و قال : قد قال هللا تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة 

وا إلى ذكر هللا (، فما الصواب؟فاسع  

ْدو   فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى  –يعني اإلسراع   –الجواب: ليس املراد بالسعي املأمور به الع 

ْون، و أتوها و أنتم تمشون و عليكم  ْسع 
 
هللا عليه و سلم أنه قال :) إذا أقيمت الصالة فال تأتوها و أنتم ت

   (4)السكينة ...... الخ (

 واملراد بقوله : )فاسعوا( أي: امضوا إلى صالة الجمعة واتركوا البع والشراء وكل ما يشغل عنها .

   و قال ابن باز: ) اإلسراع
ً
 غير عاجل متأنيا

ً
 خاشعا

ً
والركض أمر مكروه ال ينبغي .. و السنة أنه يأتيها ماشيا

  (5)يمش ي مش ي العادة بخشوع و طمأنينة حتى يصل إلى الصف ( 
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1/406( األم 1)  

. 423-3/422( بذل املجهود في حل سنن أبي داود 2)  

.1/325( كشاف القناع 3)  

.1/140( الفتاوى الكبرى 4)  

. 30/145( مجموع فتاوى ابن باز 5)  
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نه عليه الصالة والسالم بقوله : وأرجو تنبه املصلي إلى أن الغرض من النهي عن اإلسراع املذكور هو ما بي    

هللا بالسكينة والوقار( ، فاملصلي مقبل إلى هللا تعالى وإلى الوقوف بين يديه ، وهو داخل في بيت ) عليكم  

. ) املسجد( فينبغي أن يتحلى بأعلى درجات الهدوء والوقار ، واإلسراع في املش ي ينافي السكينة والوقار    

دئا وقورا توقيرا لذلك  فلو أن الشخص دخل دار رجل له مكانته ، أو مش ى باتجاهه فإنه سيمش ي ها 

 الشخص ، فإذا كان األمر كذلك مع املخلوق فالتزام الوقار مع الخالق أولى وأحق .

  -ويرى بعض العلماء أن الذي يسرع لو سقط بسبب اإلسراع ومات يكون عاصيا ، ألنه خالف أمر النبي  

 عليه الصالة والسالم ـ  . 

وقد ضمن لك النبي صلى هللا عليه إدراك فضل الجماعة ولو أدركت  -أخي املصلي -وملاذا هذا اإلسراع 

 ركعة واحدة منها ، فقد قال عليه الصالة والسالم : ) من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة ( 

 

تخطي الرقاب للوصول إلى صف متقدم. -9  

 وصف الحالة:

 و قد أخذ املصلون أماكنهم، فيريد أن يجلس في الصفوف املتقدمة، و حينئٍذ  
ً
يأتي بعض املصلين متأخرا

، ليعبر إلى املكان الذي يريده.ورفع رجليه فوق أكتافهم يأخذ بتخطي رقاب الجالسين  

بعد    –قوم ، أو ي أو أن يتخطى الرقاب بعد انتهاء الصالة، ألنه يريد االستعجال في الخروج من املسجد

وقوف املصلين واصطفافهم للصالة ـ بالتفريق بيديه بين اثنين من الصف الذي أمامه ويدخل بينهما 

 
 
 مضايقا لهما ، وقد يؤدي هذا الفعل إلى رجوع أحد الل
 
  ين  ذ

بينهما بالرجوع إلى الصف الخلفي وحقه    فر ق 

. الوقوف في الصف األول ، فيكون قد اعتدى على حقه   
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 النصيحة و البيان:

 لهذه الحالة صورتان: 

قد تناثروا في جلوسهم و بينهم فراغات يستطيع املرور من خاللها ليصل  املصلين املصلي  أن يجداألولى: 

إلى الصف املتقدم، بحيث ال يحتاج إلى رفع رجليه فوق رقاب الجالسين، فهذه الحالة جائزة غير منهي  

   بل ذلك من املستحسن ليسد الفراغ بين املصلين. عنها.

)ألنه إذا كان ثمة املصلون قد تراصوا في جلوسهم ، ولكن هناك فرجة لم تسد وقد تبقى في أثناء الصالة أو يكون 

فرجة فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم؛ ألنهم مأمورون أن يكملوا األول فاألول، فإذا كان ثمة فرجة فقد  

 .خالفوا األمر، وحينئٍذ يكون التفريط منهم، وليس من املتخطي 

لذي أرى: أنه ال يتخطى حتى ولو إلى فرجة؛ ألن العلة وهي األذية موجودة، وكونهم ال يتقدمون إليها قد ولكن ا 

يكون هناك سبب من األسباب، مثل: أن تكون الفرجة في أول األمر ليست واسعة، ثم مع التزحزح اتسعت، 

ى الفرجة لكن لو تخطى برفق واستأذن فحينئٍذ ال يكون منهم تفريط، فاألولى األخذ بالعموم ، وهو أال يتخطى إل

 ...ممن يتخطاه إلى هذه الفرجة فأرجو أن ال يكون في ذلك بأس()1(

أن يكون املصلون قبله قد تراصوا في الصفوف، وال توجد بينهم فراغات للمرور، بحيث إذا أراد  الثانية:  

 التقدم ال بد من أن يتخطى رقابهم و يرفع رجليه فوق أعناقهم، فهذه الحالة حرام غير جائزة.

لى هللا جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة و النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب، فقال له النبي ص

ْس فقد آذيت  (. (2)عليه و سلم : ) اجل   

فقد بين النبي صلى هللا عليه و سلم سبب النهي عن التخطي للرقاب و هو اإليذاء، فإذا لم يحصل إيذاء 

.
ً
 كالصورة األولى فال يكون ممنوعا
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سؤال وجواب (. (موقع)اإلسالم1)  

-1115-و ابن ماجه   -1399 –و النسائي    -1118-( أبو داود 2)  
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تفرق جلوس املصلين يوم الجمعة قبل الخطبة و الصالة.  -10  

 وصف الحالة:

 التناثر اعتاد املصلون يوم الجمعة في جلوسهم قبل الخطبة و الصالة أن يتناثروا في الجلوس، و هذا 

 في صف متقدم أن يتخطى رقاب  و يؤدي إلى أن تحدث فجوات في الصفوف، 
ً
يجعل املصلي الذي يرى مكانا

وبعض املصلين يجلس يمين املسجد أو يساره ويسند ظهره إلى الجدار ،  ، املصلين كي يصل إلى ذلك املكان

وأحيانا يجلس بعضهم في جهة القبلة ولكنه يسند ظهره إلى الجدار ، فيكون مستدبرا القبلة ويتجه إلى 

. املصلين ، وليس هناك من ضرورة تدعوه إلى مثل هذه الجلسة   

 النصيحة و البيان:

سجد أن يتموا في جلوسهم الصفوف األول فاألول ، ألن تناثرهم يؤدي إلى ينبغي للمصلين لدى دخول امل

ما قلته في وصف الحالة من تخطي رقاب املصلين، فيكون عدم انتظام الجلوس و عدم إكمال الصف 

 في تحمل متخطي الرقاب اإلثم، و قد نهى النبي صلى هللا عليه و سلم املصلي عن تخطي الرقاب
ً
.،   سببا  

ْسر رض ي هللا عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب  روى أبو د اود و النسائي و ابن ماجه عن عبد هللا بن ب 

ْس فقد  الناس يوم الجمعة و النبي صلى هللا عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى هللا عليه و سلم: ) اجل 

(1) آذيت (.  

ه  إلى ما ذكرته في الفقرة )   
نب 
 
طيع  تس يإذا كان املتخطي ال  املنهي عنه هو  ( أن التخطي للرقاب 9و هنا أ

العبور إلى املكان الذي يريده إال برفع رجليه بحيث يحاذي بها مناكب الجالسين، أما إذا كانت فتحات و 

 عنه فجوات بين املصلين يستطيع املرور منها من غير رفع رجليه فإنه 
ً
، وكذلك   ال يعد تخطيا و ليس منهيا

. إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك التخطي    

. أما  االتكاء على الجدار فليس منهيا عنه ، ولكن  األفضل أن يجلس املصلي مستقبال القبلة    
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.1115ابن ماجه  – 1399النسائي  – 1811( أبو داود 1)  
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الكالم أثناء الخطبة. -11  

 وصف الحالة:

 بعض املصلين يتحدث مع الذي بجنبه أو غيره في أثناء الخطبة. 

 النصيحة و البيان:

، ال سرا الكالمأنواع الكالم في أثناء الخطبة ال يجوز، إذ يجب اإلنصات للخطيب، فال يجوز أي  نوع من 

، أو نحو ذلك.  ، إال إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، كإنقاذ أعمى من السقوطوال جهرا   

  -روى أبو هريرة رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال: ) إذا قلت  لصاحبك  يوم الجمعة : 

ْت  (1)و اإلمام يخطب فقد لغوت  ( -أْنص   

ر فيه النبي صلى هللا عليه و سلم 
َّ
املتكلم في أثناء الخطبة، فقد روي عن ابن عباس  و في حديث آخر حذ

ْت ليست له جمعة(-أي للمتكلم أثناء الخطبة  -   فيه:)و الذي يقول له رض ي هللا عنهما حديث جاء (2): أْنص   

ْن يأمر املتكلم في الخطبة بالسكوت  –أخي املصلي  –فأنت ترى  أن النبي صلى هللا عليه و سلم جعل م 

 و ال تحسب له جمعة، فكيف باملتكلم نفسه. 
ً
ْت ( الغيا  بكلمة واحدة ) أنص 

له جمعة ( : ليس له فضل الذي ينصت و يستمع الخطبة و أجره، أما صالته    و معنى ) ليست

(  3)فصحيحة.  
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( البخاري و مسلم . 1)  

( رواه أحمد بإسناد حسن. 2)  

. 323سبل السالم للصنعاني ص ( 3)  
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: ما يأتي   -و هللا أعلم  –و الحكمة في النهي عن الكالم في أثناء الخطبة   

االنتفاع بما يقوله الخطيب من مواعظ و أحكام. -أ   

عدم التشويش على املصلين في أثناء الخطبة.  -ب  

اإلجالل و التوقير للخطبة.  -ج  

 

.أو اللعب بالسبحة بالهاتف أثناء الخطبة نشغالاال -21  

 وصف الحالة:

في أثناء  ، وبعض املصلين يلعب بالسبحة  االنشغال بالهاتف -وال سيما الشباب  - اعتاد بعض املصلين

 الخطبة. 

 النصيحة و البيان :

  ش يء في أثناء الخطبة، إذ يجب االستماع إلى الخطيب، ذلك ألن 
الخطبتين تقوم  ال يجوز االنشغال بأي 

 .
ً
 مقام ركعتين من الفرض، فكما ال يجوز التشاغل في الصالة بأي ش يء ال يجوز في الخطبة أيضا

قيمتا مقام الركعتين، فكل خطبة مكان ركعة، فاإلخالل بإحداهما 
 
قال ابن قدامة: ) و ألن الخطبتين أ

(1).كاإلخالل بإحدى الركعتين (   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.3/173( املغني 1)  
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ويشترط لها خطبتان وهذا مذهب االمام الشافعي وقال مالك و األوزاعي و إسحق  وجاء في الشرح الكبير :)

تجزيه خطبة واحدة وعن االمام أحمد ما يدل عليه فانه قال : ال تكون   و ابن املنذر وأصحاب الرأي :

الخطبة اال كما خطب النبي صلى هللا عليه و سلم أو خطبة تامة ووجه االول ما ] روى ابن عمر أن النبي  

صلى هللا عليه و سلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس [ متفق عليه وقد قال : ] صلوا 

رأيتموني أصلي [ وألن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين فكل خطبة مكان ركعة فاالخالل بإحداهما كما 

 اخالل باحدى الركعتين ( )1(

204وأنصتوا ( األعراف / وقد فسر جمع من العلماء قوله تعالى : ) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له   

قال ابن كثير :)وقد اختار ابن جرير أن يكون  وللخطبة يوم الجمعة .  باإلنصات لقراءة اإلمام في الصالة ،

يوم األضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به اإلمام من الصالة ، واملراد من ذلك اإلنصات 

.  (2)اإلنصات في الصالة وفي الخطبة كما جاء في األحاديث من األمر باإلنصات خلف اإلمام وحال الخطبة (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..2/181الشرح الكبير البن قدامة املقدس ي  (1)  

.2/267( تفسير ابن كثير 2)  
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قيام املصلي لصالة تحية املسجد أو السنة القبلية مع  قيام الخطيب للخطبة الثانية . -31  

 وصف الحالة :

فيجلس ذلك املصلي من غير أن يصلي  يدخل بعض املصلين املسجد والخطيب يخطب الخطبة األولى ،

سنة تحية املسجد أو سنة الجمعة القبلية ، حتى إذا قام الخطيب للخطبة الثانية قام ذلك املصلي  

 ليصلي تحية املسجد أو سنة الجمعة . 

 النصيحة والبيان :

قط  يصلي الداخل تحية املسجد بركعتين خفيفتين )أي بالفاتحة ف إذا دخل املصلي والخطيب يخطب

وبتسبيحة واحدة في الركوع والسجود وبالتشهد إلى قوله اللهم صل  على محمد وآل محمد فقط ثم يسلم 

 ( ثم يجلس الستماع الخطبة . 

ال يقوم ليصليهما إذا بدأ إن كان متذكرا بها فأما إذا دخل وجلس من غير أن يصلي ركعتين خفيفتين ف

أما إذا جلس ناسيا   ت للخطيب إلى انتهائه من الخطبتينالخطيب بالخطبة الثانية ، إذ يجب عليه اإلنصا

.  تحية املسجد ثم تذكر بها فله أن يصليهما   

رة املصلي. -41
ْ
ت س   

رة : بضم السين و 
ْ
ت كون التاء: س الس   

 هي ما يجعله املصلي أمامه لتحديد موضع سجوده، كي يتحدد مكان املرور من أمامه.

 وصف الحالة :

رة للصالة في املسجد واجب -أ 
ْ
ت ، ومن الغريب في الفهم الخاطىء لهذه  يفهم كثير من املصلين أنَّ وضع الس 

املسألة أني صليت في مسجد فرأيت اإلمام قد وضع سترة خشبة داخل املحراب ، ومعلوم أن املحراب  

 مغلق على اإلمام ال يتصور أن يمر بين يديه أحد .

  -ب
ً
رة في املسجد أو غيره يجب أن تكون فقط بش يء له ارتفاع منكثير منهم أيضا

ْ
ت كرس ي أو   يعتقد أن الس 

، وحين يضعها يجعلها مستقيمة أمام وجهه مباشرة.خشبة أو نحوها  

 النصيحة و البيان :

 
ً
ْن قال بوجوبها، و لكن   : أوال رة سنة مؤكدة ال واجب، و هذا رأي جمهور الفقهاء، و هناك م 

ْ
ت وضع الس 

الراجح أنها سنة مؤكدة في املسجد و غيره لألدلة التي سأذكرها، فإذا وضعها ينبغي أن ال يجعلها  

 مستقيمة أمام وجهه مباشرة، إنما يجعلها قليال إلى اليمين أو اليسار عنه. 
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ال واجبة.في الراجح على كون السترة سنة مؤكدة  الدليل  

غيره ب سواء كانت بصيغة األمر أم   –إن األحاديث التي وردت عن النبي صلى هللا عليه و سلم بشأن السترة 

ى من غير   –
 
تدل على الندب ال الوجوب، إذ وردت أحاديث أخرى تدل على أنه صلى هللا عليه و سلم صل

واجبة ملا تركها. سترة، فلو كانت   

 من ذلك : 

  )روى البخاري عن ابن عباس رض ي هللا عنهما أنه قال:
 
 على حمار أ

ً
 راكبا

 أقبلت 
 
، و أنا يومئٍذ قد ناهزت اٍن ت

( 1) االحتالم، و رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصلي بمنى إلى غير جدار (  

: إلى غير جدار، أي: إلى راد بقول ابن عباس وقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن الشافعي قوله: ) إنَّ امل

( 2) غير سترة (  

ر في االستذكار عن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال  و من ذلك ما نقله ابن عبد البَّ

) صلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في فضاء ليس بين يديه ش يء (.  :  

: و من ذلك  

ما رواه أبو داود عن الفضل بن العباس رض ي هللا عنهما قال :) أتانا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و  

نحن في بادية لنا و معه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، و حمارة لنا و كلبة تعبثان بين يديه  

( 3) فما بالى ذلك (  

 و من ذلك : 

يونس، ثنا سفيان عن كثير بن كثير، عن بعض أهله، سمع املطلب يقول:  مارواه العيني قال: ) حدثنا 

رأيت النبي صلى هللا عليه و سلم يصلي مما يلي باب بني سهم، و الناس يمرون بين يديه ليس بينه و بين 

(4)القبلة ش يء (   
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. 493( رواه البخاري 1)  

1/739( فتح الباري 2)  

. 718اود ( سنن أبي د 3)  

.7/129 –بدر الدين العيني  –( نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار 4)  
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 ومرور الناس هذا كان من بعد موضع سجوده صلى هللا عليه وسلم . 

 و باب بني سهم : أحد أبواب الكعبة. 

يعني أنه كان يصلي في املسجد الحرام.  و هذا   

قال العيني في شرحه الحديث : ) و استفيد من الحديث ....... أن نصب السترة ليس بشرط لصحة  

 لنصبها 
ً
(1) صلى هللا عليه وسلم حينئٍذ ( الصالة، إذ لو كان شرطا  

 في جمع الفوائد من جامع األصول و مجمع الزوائد بلفظ
ً
ه رأى النبي   :  و جاء هذا الحديث أيضا ) أن جدًّ

. (2)صلى هللا عليه و سلم يصلي مما يلي باب بني سهم و الناس يمرون بين يديه و ليس بينهما سترة (  

فيما مرَّ من األحاديث أن النبي أما الذين قالوا بوجوبها فإنهم حملوا األمر بها على الوجوب، و قد جاء 

 ، و تركه لها يدل على أن أألمر للندب ال للوجوب 
ً
 صلى هللا عليه و سلم قد تركها أحيانا
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.7/132( نخب األفكار 1)  

.1/264جمع الفوائد  (2)  
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  إال ثم إن بعض ا 
ألحاديث التي استدل بها القائلون بالوجوب مثل: قوله صلى هللا عليه و سلم ) ال تصل 

 على السترة ( رواه ابن خزيمة. 

 أو قوله علي الصالة و السالم: ) ال تصلوا إال إلى سترة ( رواه الحاكم.

تها و الحث عليها ال على وجوبها، و حينئٍذ تكون كقوله عليه الصالة و السالم  ييمكن أن تدل على تأكيد سن

للذين أرسلهم إلى بني قريضة : ) ال تصلوا العصر إال في بني قريضة ( فإن املقصود بذلك حثهم على 

ى العصر في الطريق قبل  
 
اإلسراع و االستعجال بالذهاب، بدليل أن بعض الصحابة رض ي هللا عنهم صل

  إال بعد وصوله بني  وصو 
لهم إلى بني قريضة ، ألنهم فهموا أن املقصود اإلسراع، و بعضهم لم يصل 

 قريضة. 

 منهم. 
ً
ا عرض األمر على النبي صلى هللا عليه وسلم لم يخطئ أحدا

َّ
 و مل

 أقوال العلماء في ذلك : 

قال ابن شيبة عن خالد بن أبي بكر قال:  -  

 يصليان في ال
ً
سفر إلى غير سترة.رأيت القاسم و ساملا  

: ) رأيت الحسن يصلي في 
ً
انة إلى غير سترة ( بَّ الج  و قال أيضا  

(1)و قال : ) ألن األصل في سترة املصلي استحباب و ندب إلى اتباع السنة في ذلك(   

( 2)قال ابن عبد البر : ) السترة في الصالة سنة (  -  
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. 579-578/   2االستذكار البن عبد البر ( 1)  

.1/74( الكافي  في الفقه على مذهب أهل املدينة 2)  
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جاء في فتوى اللجنة الدائمة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية و اإلفتاء في السعودية قولها:  -  

النافلة و في املسجد و غيره ......... فينبغي عدم   و )الصالة إلى سترة سنة في الحضر و السفر في الفريضة

التكلف في ذلك ، فالشريعة سمحة، و لن يشادَّ الدين  أحٌد إال غلبه، ألن األمر بالسترة لالستحباب ال 

للوجوب، ملا ثبت من أن النبي صلى هللا عليه و سلم صلى بالناس إلى غير جدار في منى، و لم يذكر في  

(1)  (  الحديث اتخاذه سترة  

و قال الشيخ عبد هللا البسام :  -  

) ووضع السترة سنة، و ليست واجبة بإجماع الفقهاء، ألن األمر باتخاذها للندب، إذ ال يلزم من عدمها 

 اللتزموه ( 
ً
(2) بطالن الصالة، و ألن السلف الصالح لم يلتزموا وضعها، و لو كان واجبا  

، و عدم وضعها مستقيمة أما دليل جعل السترة إلى اليمين أو اليسا
ً
فما روى أبو أمام وجه املصلي، ر قليال

باعة بنت املقداد بن األسود عن أبيها قال: ) ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يصلي إلى  داود عن ض 

ا( ْمد  د  له ص  ْصم  (3) عود وال عمود و ال شجرة إال جعله على حاجبه األيمن أو األيسر و ال ي   

ْمدا : ال يجعله أمامه مباشرة تلقاء وجهه، بل يجعله عن اليمين أو اليسار د له ص  ْصم  . ،  و معنى ال ي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ. 5/4/1401بتأريخ  3599( فتوى رقم 1)  

.2/65( توضيح األحكام من بلوغ املرام 2)  

.163و جمع الفوائد من جامع األصول و مجمع الزوائد  – 693( سنن أبي داود 3)  
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:
ً
نوع السترة:  ثانيا  

  كرس ي أو  ذكرت  في وصف الحالة أن بعض املصلين يعتقد أن السترة يجب أن تكون بش يء له ارتفاع من

فتسبب أحيانا إعاقة ملرور   ي، وقد يضع أكثر من مصل الكرس ي سترة فتكثر تلك الكراس  خشبة و نحوها

. املصلين     

، و غالب الفراش املوجود لإلمام أو لغيره  و الصحيح ليس كذلك، بل يمكن أن تكون السترة بخط و نحوه

 بحسب الصفوف، فخط الصف الذي أمام 
ً
املصلي يكفي ألن يكون  اليوم في املساجد يكون مخططا

 سترة، و كذلك إذا كان املصلي يصلي على سجادة صغيرة خاصة به يكون منتهى السجادة سترة له. 

ى أحدكم  ) إذا قال: روى أبو داود عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
 
صل

 ، ثم ال 
ً
ا
َّ
، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خط

ً
فليجعل تلقاء وجهه شيئا

(1) ه  ما مرَّ أمامه (يضرُّ   

 ورواه ابن ماجه بلفظ: 

، ثم 
ً
ا
َّ
 خط

َّ
، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط

ً
ى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا

 
) إذا صل

ه م ( 2)  ا مر  بين يديه (ال يضرُّ  

 ورواه آخرون بطرق أخرى.

 و قد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالضعف و االضطراب، و لكن : 

ن و البيهقي و ابن املديني، و نقله املزني في املبسوط عن الشافعي باقال الشوكاني: صححه أحمد و ابن ح

(3)و احتج به.   

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 689( سنن أبي داود 1)  

.943( سنن ابن ماجه 2)  

. 687/ 3بذل املجهود للسهانفوري  – 2/573االستذكار البن عبد البر  –  3/8وطار للشوكاني ( نيل األ 3)  
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ْن زعم أنه مضطرب بل   صب م  و قال الصنعاني : ) أخرجه أحمد و ابن ماجه و صححه ابن حبان، و لم ي 

 هو حسن (

 : ) و قد صححه أحمد و ابن املديني ( 
ً
( 1)  و قال أيضا  

أقوال العلماء : -  

  
(2) ش يء كانت ( قال الصنعاني: ) و الحديث دليل على أن السترة تجزئ بأي   

ا
َّ
 خط

َّ
ى إليه، و قام ذلك مقام السترة، نصَّ عليه أحمد،  و قال ابن قدامة: ) فإن لم يجد سترة خط

 
و صل

الشافعي ، وأنكر مالك الخط ، والليث بن سعد ، وأبو حنيفة ، وقال  و به قال سعيد بن جبير، و األوزاعي

 بالخط في العراق ، وقال بمصر : ال يخط املصلي خطا ، إال  أن يكون  فيه سنة تتبع . 

ولنا :  ما روى أبو هريرة  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، قال : إذا صلى أحدكم ..فإن لم يكن عصا  

(3) (  فليخطط خطا .. وسنة النبي صلى هللا عليه وسلم أولى أن تتبع .  

ويلحظ في قول الشافعي أنه قال : إال أن يكون فيه سنة تتبع ، ولربما لم يصل إليه حديث أبو هريرة 

 املذكور الذي نص على اتخاذ الخط سترة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.182 – 181( سبل السالم 1)  

. 182( سبل السالم 2)  

.3/86( املغني 3)  
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 . ، أو في أثناء الخطبة ، أو اقتراب وقت إقامة الصالة صالة تحية املسجد في أثناء األذان أو اقتراب وقته-15

 وصف الحالة :

 لهذه الحالة صورتان :

أو اقتراب وقته بحيث لو بدأ بتحية املسجد بدأ املؤذن برفع    األذان ، ءأحيانا يدخل املصلي املسجد في أثنا األولى:

فينتظر انتهاء املؤذن ويبدأ بسنة تحية والخطيب بدأ  الجمعة ، قبل خطبة   ، أو في أثناء األذان الثاني األذان

.  بالخطبة     

بعض املصلين يدخل املسجد ويرى  أن وقت إقامة الصالة قد اقترب فيجلس . الثانية:   

والبيان : النصيحة  

األفضل أن )فـ  في غير الجمعة   املصلي املسجد فرفع األذان أو اقترب جدا رفعه ت أخيإذا دخل الصورة األولى  : 

 وهما متابعة املؤذن ، وصالة تحية  
ً
تتابع املؤذن ثم تصلي تحية املسجد ، حتى تكون قد أتيت بالعبادتين جميعا

،املسجد  . 

لكن إذا كان ذلك في يوم الجمعة فاألحسن أن تبادر بصالة تحية املسجد حتى تقبل على استماع الخطبة ، ألن  

.  استماع الخطبة أولى من متابعة املؤذن  . 

  وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا

 إذا دخلت املسجد واملؤذن يؤذن فهل األولى أن أصلي تحية املسجد أو أتابع املؤذن ؟ 

 : فأجاب

هذا فيه تفصيل ، إذا دخلت واملؤذن يؤذن لصالة الجمعة ، األذان الذي بين يدي الخطيب ، فهاهنا نقول : بادر  

من متابعتك للمؤذن ؛ حيث إن بتحية املسجد ، وال تنتظر انتهاء املؤذن ؛ ألن تفرغك لسماع الخطبة أولى 

 استماع الخطبة واجب، وإجابة املؤذن غير واجبة

 حتى تجيب املؤذن ، وتدعو    وأما إذا كان األذان لغير ذلك )يعني :
ً
لغير صالة الجمعة( فاألفضل أن تبقى قائما

وة التامة ، والصالة القائمة ، آت بالدعاء املعروف بعد األذان: " اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدع
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 الوسيلة والفضيلة ، وابعثه املقام املحمود الذي وعدته ، إنك ال تخلف امليعاد " ، ثم بعد
ً
ذلك تأتي   محمدا

. (1)( بتحية املسجد   

 

كم:  د  ، فقال أح  ر  ر  هللا  أكب  : هللا  أكب 
 
ن  
 
: »إذا قال املؤذ م 

َّ
ى هللا  عليه وسل

َّ
ٍم قال النبيُّ صل سل 

حيح  م 
)ففي ص 

د  أنَّ  ، ثمَّ قال: أشه   هللا 
َّ

 ال إله  إال
ْ
د  أن ، قال: أشه   هللا 

َّ
 ال إله  إال

ْ
د  أن ، ثمَّ قال: أشه  ر  ر  هللا  أكب  هللا  أكب 

 
َّ

 إال
 
ة وَّ

 
ْول  وال ق ، قال: ال ح  الة 

يَّ على الصَّ د  أنَّ محمًدا رسول  هللا  ، ثمَّ قال: ح  ، قال: أشه  محمًدا رسول  هللا 

ر   ، قال: هللا  أكب  ر  ر  هللا  أكب  ، ثمَّ قال: هللا  أكب   باهلل 
َّ

 إال
 
ة ول  وال قوَّ ، قال: ال ح  الح 

 
يَّ على الف ، ثمَّ قال: ح  باهلل 

زاء  ترديد  األذان   
 أنَّ ج 

 
«، فبيَّ ن

 
ة
َّ
ل  الجن

 
ه؛ دخ لب 

 
ن ق ، م 

 هللا 
َّ

، قال: ال إله  إال  هللا 
َّ

، ثمَّ قال: ال إله  إال ر  هللا  أكب 

  )2 ( ) ة 
َّ
خول  الجن

 سبًبا لد 
 
كون ن  ي   

 
ذ
 
 املؤ

 
ف

ْ
 خل

 

 

 الصورة الثانية : 

إذا دخل املصلي املسجد ورأى  اقتراب وقت إقامة الصالة  بحيث ليس هناك وقت كاف ألداء سنة تحية  

املسجد ، فاألفضل أن ال يجلس إنما ينتظر  واقفا ، كي يمتثل قول النبي صلى هللا عليه وسلم : )فال  

 يجلس حتى يصلي ركعتين ( ولكن ملا لم يمكنه أداء الركعتين لقرب إقامة الصالة فاألحسن أن ال يجلس .  

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(موقع )اإلسالم سؤال وجواب (.1)  

) الدرر السنية (.  (موقع2)  
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صالة السنة عند إقامة الصالة.  -61  

 وصف الحالة:

 من تلك السنة   الصالة ،بعض املصلين يبدأ بصالة السنة قبيل إقامة 
ً
ى بعضا

 
ثم تقام الصالة و قد صل

 أو قارب االنتهاء منها، فيقطع صالته ليلتحق باإلمام. 

 النصيحة و البيان :

 منها عند إقامة الصالة قال به بعض العلماء. 
ً
ى بعضا

 
 و صل

ً
 قطع صالة السنة و لو أمض ى منها شوطا

ا  فجمهور الفقهاء  أم 
ً
فعليه أن  من صالة السنة ثم أقيمت الصالة يرون أن املصلي إذا أمض ى بعضا

 كي يدرك اإلمام. أي : إذا كان يصلي  نافلة خففها وأتمها ، إال أن يخاف فوات الجماعة  
ً
يكملها و يسرع قليال

 فيقطعها ألن الفريضة أهم وعنه يتمها لقول هللا تعالى : } وال تبطلوا أعمالكم {

   .الرأي هو األرجح ألن املنهي عنه البدء بصالة السنة عند إقامة الصالة أو في أثنائها و هذا 

فعن أبي هريرة رض ي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال : ) إذا أقيمت الصالة فال صالة إال   

( 1)املكتوبة (   

 رواه مسلم.

هذا الحديث، و منهم الحنفية.  فالذين قالوا بقطع صالة السنة أخذوا بعموم ظاهر  

 قالوا: املراد بالحديث البدء بالسنة عند  
ً
ى بعضها لكنه يسرع قليال و الذين أجازوا إكمال السنة ملن أد 

.،  اإلقامة، و هذا هو رأي جمهور الفقهاء  

 –لفرض يعني تابعة ل  –النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصالة سواء كانت راتبة قال النووي: ) 

  (2)كسنة الصبح و الظهر و العصر أو غيرها، و هذا مذهب الشافعي و الجمهور ( 

 جاء في الكافي  في فقه اإلمام أحمد بن حنبل 

 
 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
710رواه مسلم. ( 1)   

222 -221/ 5شرح النووي على صحيح مسلم  ( 2)   
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 البن قدامة املقدس ي: فيما إذا  أقيمت الصالة واملصلي في صالة السنة  :

  تبطلوا  ال- :خففها وأتمها إال أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها ألن الفريضة أهم وعنه يتمها لقول هللا تعالى )

 ( 1) (-أعمالكم

وجود صورة لذي روح أمام املصلي. -71  

 وصف الحالة :

 لهذه الحالة صورتان: 

، على جدار أو  ، كصورة إنسان أو حيوان  قد توجد صورة لذي روح غير جماد أو نبات أمام املصلي األولى :

 على منضدة أو غير ذلك. 

 في ظهره صورة ، و يصلي مع الجماعة، و حينئٍذ ستكون هذه 
ً
 أو قميصا

ً
الثانية: بعض الشباب يلبس ثوبا

ن يصلي خلفه في جماعة التي في ظهره  الصورة .  يصلي سنة   أو افرض أمام م   

 النصيحة والبيان:

 إلى صورة أمامه، -أ 
ً
كان املصلي ال ينوي عبادتها، و  تشبه العبادة لها و إن ألنها تكره صالة املصلي متجها

 ألنها تشغل املصلي عن الخشوع، فاملفترض إزالتها، فإن لم يستطع فليضع عليها ما يغطيها. 

د  من دون هللا، و  عب 
 
  إلى صورة منصوبة في وجهك، ذلك ألن الصورة ت

قال ابن قدامة: ) قال أحمد : ال تصل 

و ير، فجعلته بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قد روي عن عائشة قالت: كان لنا ثوب فيه تصاو 

هو يصلي فنهاني، أو قالت: كره ذلك ، رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده، و ألن التصاوير تشغل 

(2) املصلي بالنظر إليها، و تذهله عن صالته (  

 و في ظهره صورة إنسان أو حيوان، فإذا  -ب
ً
مما يندرج تحت هذه املسألة أن بعض الشباب يلبس قميصا

وقف بالصف ستكون تلك الصورة أمام من يقف خلفه، و ينطبق عليها الحكم السابق من الكراهة، و 

 في تلك الكراهة، لذلك ننصح بعدم  
ً
في كال  و  لبس ثوب فيه صور لذي روح.سيكون صاحب الصورة سببا

 الحالتين  ) أ و ب ( الصالة صحيحة.  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (موقع املكتبة اإلسالمية العامة .1)

3/88مة ( املغني البن قدا2)  

http://www.maktabate.com/authors/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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(1)ومما يكره أيضا وضع كتابة أو ش يء في جدار املسجد من جهة القبلة ، ألنه قد يشغل املصلي بدوام النظر .  

الصالة في الثياب التي فيها صورة. -ج  

.
ً
 ذهب جمهور العلماء إلى القول بكراهة لبس املالبس التي فيها صورة ذي روح و كراهة الصالة فيها أيضا

( 2) و ذهب بعضهم إلى القول بأنه حرام، و مع حرمة لبسها تكون الصالة صحيحة.  

 على الجدران في البيوت ال يجوز.  -د
ً
 أو حيوانا

ً
تعليق الصورة ذات الروح إنسانا  

  
ً
 فيه صورة ( و في رواية: ) ال تدخل املالئكة بيتا

ً
ألن النبي صلى هللا عليه و سلم قال: ) ال تدخل املالئكة بيتا

  (3)فيه كلب وال صورة (

 عند عائشة فيه تصاوير غضب و هتكه و قال : ) إن  
ً
ا رأى سترا

 
و ثبت أنه عليه الصالة و السالم مل

(. 4) ، و يقال : أحيوا ما خلقتهم (أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.2/945( الفقه اإلسالمي و أدلته لوهبة الزحيلي 1)  

( موقع الدليل الفقهي.  2)  

. 4002 – 3226( البخاري 3)  

موقع اإلسالم سؤال و جواب. (4)  
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بدء الصف في صالة الجماعة.  -81  

 وصف الحالة:

بعض املصلين حين دخوله املسجد يبدو له من بعيد أن الصف قد اكتمل فيبدأ بإنشاء صف آخر، و  -أ 

ٍ أو أكثر. 
 الواقع أن الصف املتقدم لم يكتمل بل فيه مجال لوقوف مصل 

يبدأ املصلي املتأخر بصف جديد حرصا منه على إدراك الركعة مع اإلمام مع أن الصف الذي قبله  وقد 

 غير مكتمل. 

بعضهم يبدأ بإنشاء الصف من جهة اليمين أو اليسار.  -ب  

 النصيحة والبيان:

 : 
ً
ينبغي للمصلي أن ال يتسرع بإنشاء صف جديد إال بعد تأكده من إتمام الصف الذي قبله، و ال أوال

د على  يتعجل بالنظر من بعيد إنما يتأكد بعد قربه من الصف، ألن النبيَّ صلى هللا عليه وسلم قد شدَّ

رين: تسوية الصف و اعتداله، و إتمام الصف األول فاألول .أم  

 فيجب على املصلي أن ال يبدأ بصف جديد إال بعد تأكده من إتمام الصف الذي قبله. 

روى أبو داود عن عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال:  

وا بأيدي إخوانكم، و ال تذروا ن  يْ و الخلل، و ل  )أقيموا الصفوف، و حاذوا بين املناكب، و سدُّ 

 قطعه هللا ( 
ً
 وصله هللا ، و من قطع صفا

ً
ْن وصل صفا ر جات للشيطان ، و م 

 
(1)ف  

رة رض ي هللا عنه قال: خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال:  و روى  م  مسلم عن جابر بن س   

 املالئكة عند ربها ؟ قال: 
ُّ
ف ص 

 
 املالئكة عند ربها ؟ فقلنا: يا رسول هللا، و كيف ت

ُّ
ف ص 

 
ون كما ت فُّ ص 

 
 ت

 
ال
 
) أ

ْون في الصف (   ، و يتراصُّ ل  و 
 
ون الصفوف األ تمُّ (2).ي   

وى أبو داود و النسائي عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال:و ر   

ر (  خَّ
 
م ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف املؤ وا الصف املقدَّ مُّ ( 3)) أت   

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   666ث ( رقم الحدي1)

.430رقم الحديث ( 2)  

.818، النسائي رقم الحديث 671أبو داود رقم الحديث (3)  
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من اليسار، يعني من وسط الصف، فإذا كان  إنشاء الصف يبدأ من وراء اإلمام ال من اليمين و الثانيا: 

و كذلك ملصليات النساء ألنها  املقتدون باإلمام ليسوا وراءه مباشرة، كأن يكونوا بساحة بجانب املسجد، 

ن يأتي بعد البادئ بالصف   تكون بجانب املسجد، ففي هذه الحالة يبدأ الصف من وسط ذلك املكان، و م 

. يمكنه الوقوف عن اليمين أو عن ا 
ً
 و يسارا

ً
 يمينا

ً
ليسار، و يفضل أن يكون العدد متقاربا  

ل  (
 
ل
 
وا الخ دُّ ْوا اإلمام، وس 

 
ط  

   .(1)فقد ورد عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال: )وس 

، و يتحقق ذلك ببدء الصف من ورائه ) وسط الصف (، ثم 
ً
و هذا الحديث يدل على جعل اإلمام وسطا

.
ً
 و يسارا

ً
 يمتد الصف يمينا

(2)قال الشيخ ابن باز رحمه هللا تعالى : ) الصف يبدأ من الوسط مما يلي اإلمام (  

سجد أو مصلى النساء. و يقاس على ذلك في البدء من وسط الصف حالة الصفوف ملن يصلي بجانب امل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
681( أبو داود.1)  

. 12/205( مجموع فتاوى ابن باز 2)  
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.ووقوف املصلي على الكرس ي أو العربة كيفية الوقوف في الصف -91  

 وصف الحالة:

 لهذه الحالة أوجه: 

ْن بجنبه، و قد يكون  األول : بعض املصلين يقف في الصف غير ناظر إلى اعتدال الصف، و ال ينظر إلى م 

 عنه. 
ً
 عليه أو متأخرا

ً
 متقدما

 بينه و بين الذي بجنبه. بعضهم الثاني:  
ً
يترك فراغا  

 لدى وقوفه في الصف، بقصد إلصاق قدميه بقدمي الذي 
ً
الثالث: كثير من املصلين يفتح رجليه كثيرا

 منه أن املهم إلصاق رجليه برجل الذي بجنبه. بج
ً
نبه، ظنا  

و هذه الحالة تؤدي إلى حصول فجوة بينهما ال سيما بعد القيام إلى الركعة الثانية، إذ سيضم ذلك  

ن بجواره.  املصلي رجليه في السجود، فإذا قام إلى الركعة الثانية أحدث فجوة بينه و بين م 

 في الص
ً
ف. الرابع: الوقوف منفردا  

.أو العربة الخامس: الصالة على الكرس ي في الصف  

 النصيحة و البيان:

 الوجه األول:

ن بجواره و ال يتأخر عنه ال  ال بد من ضبط الوقوف في الصف مع اآلخرين، بحيث ال يتقدم املصلي على م 

 . 
ً
 وال كثيرا

ً
 قليال

يأمر فيها بتسوية الصفوف، و هذا األمر أنه كان و قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

 للوجوب. 

: من ذلك    

ْوا صفوفكم، فإنَّ  وُّ ما رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ) س 

 تسوية الصف من تمام الصالة (

 و في رواية للبخاري: ) فإن تسوية الصفوف من تمام الصالة (

.
ً
لوا وال تجعلوا فيها اعوجاجا  

وا : عد   و معنى سوُّ
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 ي صفوفنا حتى و عن النعمان بن بشير رض ي 
هللا عنهما قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسو 

 
ً
 باديا

ً
ر  فرأى رجال  

 فقام حتى كاد يكب 
ً
نا عنه، ثم خرج يوما

ْ
ل ق  داح، حتى رأى أنا قد ع  ي بين الق   

ما يسو  كأنَّ

ه من الصف،  نَّ هللا  صدر  خالف  ي 
 
 صفوفكم أو ل

نَّ وُّ س 
 
ت
 
. (1)بين وجوهكم (فقال: ) عباد  هللا  : ل  

رواه البخاري و مسلم   

ى.  بر 
 
داح ، بكسر القاف: خشب السهام حين تنحت و ت  الق 

د  على اعتدال الصف، فمجرد رأى  –املصلي  –فأنت ترى أخي  أن النبي صلى هللا عليه و سلم قد شدَّ

، و انظر إلى التحذير الذي ورد في الحديث 
 
ٍ الصف

و  س  ه غير م  صدر أحد املصلين قد خرج عن الصف عدَّ

وإلى الدقة التي أرادها صلى هللا عليه وسلم العتدال الصفوف. ،  

: الوجه الثاني  

ن بجواره.  يجب أن ال يترك املصلي مسافة فراغ بينه و بين م 

ل : منفرج بين شيئين. ألن النبي صلى هللا عليه و سلم أمر
 
ل
 
ل ، و الخ

 
ل
 
  الخ

بسد   

ها حديث ابن عمر  قال ابن حجر :  ل الصف، و الترغيب فيه في أحاديث كثيرة، أجمع 
 
ل
 
  خ

) و قد ورد األمر بسد 

أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال: أقيموا   -عند أبي داود و صححه ابن خزيمة و الحاكم، و لفظه : 

ات للشيطا  رج 
 
ل، وال تذروا ف

 
ل
 
ْوا الخ ْن  الصفوف، و حاذوا بين املناكب ، وسدُّ  وصله هللا ، وم 

ً
ن وصل صفا ن، و م 

 قطعه هللا 
ً
(2)  ( - قطع صفا  

وا، فإني أراكم من وراء ظهري ( .(3) و ورد عنه صلى هللا عليه و سلم أنه قال : ) أقيموا صفوفكم و تراصُّ  

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-436-و مسلم   -717-البخاري  (1)  

.  ٢/٢٦٩فتح الباري  (2)  

٢/٢٧٣( فتح الباري 3)  
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ْوا : تالصقوا. (1)و معنى تراصُّ  

ن كان على يمين الصف ين ْن على يساره، و من كان على يسار الصف  ظ) و على هذا فم  ر إلى يساره و يحاذي م 

ن على يمينه  (ظين    .(2)ر إلى يمينه و يحاذي م 

و يوازيه بالضبط.  هو معنى يحاذي : يقابل  

ل و تكون   و قد
 
ل
 
ل، و لكن بعد القيام إلى الركعة الثانية قد يحصل خ

 
ل
 
تبدأ صالة الجماعة و ليس هناك خ

فجوات نتيجة الحركة التي حصلت في القيام و القعود و السجود للركعة األولى، فينبغي سد  ذلك الخلل و  

ن  ة اإلمام لسد ذلك الفراغ.جاوره من جهبالفجوات حتى لو كانت قليلة بأن يتحرك املصلي ليلتصق بم   

 الوجه الثالث: 

 املبالغة في فتح الرجلين لدى الوقوف في الصف . 

ْن يجعل مسافة طويلة بين رجليه و يبالغ في فتحهما لدى الوقوف داخل الصف من أجل أن يلصق   ن  املصلين م  م 

 في صالته، و قد تصل املبال
ً
غة في فتح الرجلين إلى درجة  قدميه بقدمي من بجواره و ينشغل بذلك الفتح كثيرا

  قدميهتباعد كتفيه عن كتفي من بجنبه، بل قد يؤدي ذلك إلى انزعاج من بجنبيه من ذلك الفتح و إلصاق  

ا . ميهمبقد  

:   و النصيحة في ذلك  

أنه ينبغي للمصلي أن يجعل املسافة بين القدمين بوقوف طبيعي معتدل ) فال يضم قدميه و ال يزيد في املباعدة  

ما زاد تباع  بينه
َّ
.(3)املنكب باملنكب (  إلصاق   د  ما، ألنه كل  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  –( املعجم الوسيط 1) رصَّ  

سؤال وجواب ( ( موقع) اإلسالم2)  

( موقع) اإلسالم سؤال و جواب( .3)  
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ً
ن بجنبه، ألن النبي  أ  ،  فاألصل في وقوف املصلي داخل الصف أن يكون كتفه محاذيا  كتف م 

ً
ي مقابال و موازيا

في رص الصفوف واعتدالها   ألن األصل  صلى هللا عليه و سلم أمر بمحاذاة املناكب فقال : ) و حاذوا بين املناكب (

، و املناكب هي املكان الذي يجتمع فيه الكتف مع رأس العضد من اليد، و  ناكب ، وفتح القدمين يتبع املناكب امل

ألشياء بحيث تكون على نسق و صف واحد، و هذا الحديث هو ما يعرف عندنا بالكتف، فاملحاذاة تعني: تسوية ا 

وا  دل  على وجوب اعتدال الصف، أما إلصاق املنكب باملنكب فقد دلَّ  عليه قوله صلى هللا عليه و سلم : ) سدُّ

ْوا ( . ل  ( وقوله : )) تراصُّ
 
ْعل الصحابة رض ي هللا عنهم ،و الخ م فقد كان من ف  د  ا إلصاق القدم بالق  روي عن  إذأمَّ

. (1) أنس بن مالك وض ي هللا عنه أنه قال : كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، و قدمه بقدمه (  

 و فعل الصحابة في العبادة كله خير . 

، و يتشدد في إلصاق قدمه بقدم من  تهو نرى بعض املصلين يفهم موضوع إلصاق القدم بالقدم على غير حقيق

ْيه  فتراه يالحق من على يم، بجواره  قب  وي ع 
ْ
ل ينه و على يساره في ذلك اإللصاق، و قد تؤدي به الحال إلى أن ي 

 ما يزعج جاره بذلك. 
ً
 ليلصق كعبيه بكعبي جاره، و كثيرا

 ظاهر و فهم مستحدث في تطبيق فعل الصحابة رض ي هللا عنهم ، و فيه تضييق و مضايقة لآلخرين  
ٌ
ف

ُّ
) و هذا تكل

  العقب لإللزاق (بلسجود و تشاغل بعد القيام ، و يظهر هذا إذا هوى املأموم ل
ي 
 
( 2)ملء الفراغ و  ل  

 و ال شك أن إزعاج اآلخرين و مضايقتهم غير جائزة داخل الصالة كما هي خارج الصالة.
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.٢/٢٧٣( فتح الباري 1)  

( موقع)اإلسالم سؤال و جواب.(2)  
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ن بعض الناس إذا قام إلى الصالة يبالغ في الفتحة ما بين رجليه حتى  إ قد سئل الشيخ ابن باز رحمه هللا تعالى : و 

 إنه يؤذي من بجانبه . 

 فأجاب رحمه هللا تعالى : 

ل من دون أذى (
 
ل
 
ٍ أن ال يؤذي جاره و أن يحرص على سد الخ

صل   )ينبغي لكل م 

موقع ملتقى أهل الحديث.   

 أنه لم يرد أمر ال من النبي صلى هللا عليه و سلم و ال من الخلفاء الراشدين و ال من األئمة املجتهدين  
ً
علما

.بإلصاق األقدام   

. ٥/  ٤ –جد الحموي بتعليق ما  –فيض القدير شرح الجامع الصغير   

ث   
 في الكتب التالية، و لم يعثر على األمر باملحاذاة بين األقدام  –و قد أجري البحث بواسطة برنامج املحد 

 ، زيادة الجامع الصغير، مجمع الزوائد ، الجامع الصغير 

  -حاذوا  –و إنما وجدت كلمة 

.٤/٥( من فيض القدير شرح الجامع الصغير ١هـ )  

وجد األمر بمحاذاة األقدام فإن ذلك ال يعني إلصاقها، إنما يعني: جعل بعضها مقابل بعض و إزاءها على  و لو

 خط واحد، و هذا يمكن أن يحصل من غير إلصاق بعضها ببعض. 

 الوجه الرابع:

 في الصف.
ً
 الوقوف منفردا

ه خلف اإلمام، و    يأتي بعض املصلين متأخرا و قد اكتملت الصفوف، فيقف وحد 
ً
بعضهم يقف في صف منفردا

 مع أن آخر صف لم يكتمل . 

 و هناك مكان في آخر صف فإن الراجح أن صالته باطلة و عليه إعادتها، ألن النبي   -أ 
ً
إذا وقف املصلي منفردا

ه فأمره أن  يصلي خلف الصف وحد 
ً
( 1) .صالته يعيد صلى هللا عليه و سلم رأى رجال  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( رواه أبو داود و الترمذي. 1)  
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 واألمر  باإلعادة محمول  على  من لم يستطع القيام بواجب االنضمام وبهذا  قال  شيخ  اإلسالم ابن تيمية  . 

 لعدم وجود مكان في آخر صف فصالته صحيحة   -ب
ً
ى منفردا

 
. إذا صل  

 الوجه الخامس:

في الصف للمعذور.  أو العربة وضع الكرس ي  

 في هذا األمر توجيهان : 

)العربة( ، ثم يتخذون أماكن بين   هناك من املصلين املعذورون يدخلون املسجد بكراسيهم املتحركة األول :

املصلين في الصف ، وقد يؤدي ذلك إلى إيذاء من بجانب الذي يصلي على ذلك الكرس ي املتحرك ، ولذلك ينصح  

أكثر من مصل على مثل    صاحب الكرس ي أن يجعل كرسيه في طرف الصف األيمن أو األيسر ، وإذا كان هناك

 هذا الكرس ي فيفضل أن يصطفوا جميعا في مكان واحد ، في أحد جانبي الصف .  

ملن كان يصلي على الكرس ي أن يضع الكرس ي في الصف بجعل رجلي الكرس ي املؤخرتين على الحافة    ينبغيالثاني : 

ألن تجعل رجاله املتقدمتان على الحافة األخيرة للخط الذي على الفراش،  والاألخيرة للخط الذي على الفراش، 

ن سيصلي خلوضع الرجلين املتقدمتين للكرس ي على حافة الخط األخيرة  في السجود، ألن الكرس ي  فهيضايق م 

 سجود الذي خلفه
ً
.سيكون عائقا  

 في حالة القيام، إال إذا كانت   
ً
 على الصف قليال

ً
و معنى ذلك : أن يكون املعذور الذي يصلي على الكرس ي متقدما

هناك مساحة كبيرة بين الصفين بحيث ال يضايق الكرس ي سجود من خلفه فإنه يمكنه جعل رجلي الكرس ي  

 في الصف األخيرةن على حافة الخط األماميتي
ً
، أو أن يسحب الكرس ي إلى األمام في حالة السجود ،   ليقف معتدال

. ويرجعه إلى مكان الوقوف إذا في حالة الوقوف   

 وال بد من تنبيه مستعملي الكراس ي إلى أمرين:

أن يكون استعمال الكرس ي في الصالة مقصورا على املصاب بعذر يمنعه من الوقوف أو من السجود أو من   -األول 

د  ع ند الجلوس بين السجدتين وال يستعمل الكرس ي ألدنى مشكلة عند املصلي تهاونا في استعماله كما هو املشاه 

على الكرس ي.  بعضهم ممن يأتي إلى املسجد ماشيا وسليما ولكنه يفضل الصالة   

تفرق الكراس ي في الصف الواحد مما يحدث فجوات بين املصلين، أو يكون املصلي متنفذا في املسجد   -الثاني

 فيضع كرسيه خلف اإلمام، فال بد من جمع الكراس ي في أطراف الصفوف.  
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ب  الر ْجل  أم بأصابعها ؟تسوية الصفوف بع   -20 ق   

 وصف الحالة:

، و بعضهم يريد تلك  
ً
 و يسارا

ً
ن بجنبه يمينا بعض املصلين يحاول تسوية الصف بتوازي أصابع رجله مع م 

.
ً
ن بجنبه أيضا  التسوية بعقب رجليه من الخلف مع م 

 النصيحة و البيان:

ٍ منكبه ) كتفه (  
تسوية الصفوف واجبة لورود األمر بها، و أفضل طريقة لتسوية الصف هي أن يجعل كل مصل 

 ، ألن التسوية باملناكب ورد بها األمر في قوله صلى هللا عليه و سلم : ) و  
ً
 و يسارا

ً
مقابل منكب من بجواره يمينا

املنكب باملنكب أكثر   –مقابلة  –العنق امتداد للمنكب، و ألن محاذاة و  ) حاذوا باألعناق ( حاذوا بين املناكب (

 لتسوية الصف ، إذ املناكب ال 
ً
 حتى لو كان بعض املصلين أطول من بعض ضبطا

ً
 و قصرا

ً
تختلف في تقابلها طوال

 ، و أما التساوي 
ً
 و قصرا

ً
فإنهما يمكنهما جعل املناكب متقابلة، أما رؤوس األصابع و األعقاب فإنها تختلف طوال

 الختالفها باختالف حجم الر ْجل، و ما فهمه بعض 
ً
 أيضا

ً
املصلين اليوم من  بكعب الر ْجل  فإنه ال يكون دقيقا

إلصاق الصحابة رض ي هللا عنهم الكعب بالكعب فإن املراد به ما يكون أقرب إلى الخشوع و الحرص على االقتراب 

 و تسوية الصف. 

قال العالمة الكشميري الحنفي:   التشدد في إلصاق القدم بالقدم ، –املصلينكما يفعل بعض  – و لذلك ال ينبغي 

 ، و قال ا  –الدر املختار  –اإلمام كما في ) تسوية الصفوف واجبة على 
ً
ن حزم بفرضيتها، و بو تركها مكروه تحريما

االعتبار في التسوية الكعاب، و أما ما في البخاري من إلزاق الكعب بالكعب فزعمه بعض الناس أنه على 

ن أقرب إلى الحقيقة، و الحال أنه من مبالغة الراوي، و الحق عدم التوقيت في هذا بل األنسب ما يكو 

   (1)الخشوع(
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، ط مؤسسة ضحى.1/235( العرف الشذي بشرح سنن الترمذي ،1)  
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ن بجنبه و ، و   ، لذلك نرى بعض من يشدد في صالته على إلزاق كعبه بكعب م 
ً
 و يسارا

ً
 ما يزعج جاره يمينا

ً
كثيرا

 هذا يدعوهم إلى فقد الخشوع في الصالة.

غالى فيها، فقد قال رسول هللا صلى هللا   تكلف في هذه املسألة و ي  و قالت لجنة اإلفتاء في األردن : ) ال ينبغي أن ي 

ناكب  في الصالة - سلم : عليه و  (1)(  -خياركم ألينكم م   

معنى لين املنكب : لزوم السكينة في الصالة، و الطمأنينة فيها ال يلتفت و ال يحاك بمنكبه   قال اإلمام الخطابي :

منكب صاحبه، و قد يكون فيه وجه آخر، و هو أن ال يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل، أو  

نه من ذلك، و ال يدفعه بمنكبه لتتراصَّ الصفوف و تتكات
 
مك (2)ف الجموع.لضيق املكان، بل ي   

..... و ينبغي التنبيه إلى أن منهج النبي صلى هللا عليه و سلم و أصحابه الكرام قام على الرحمة و التبشير و  

(3) التيسير، فال يجوز ألحد أن يدعي السير على خطاه ثم يقوم بالتضييق على الناس و تنفيرهم من الدين (  
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672داود.( أبو 1)  

.١/١٨٤( معالم السنن 2)  

( موقع دار اإلفتاء األردن. 3)  
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مدُّ الرجلين إلى املصحف.  -21  

وصف الحالة: -  

  رجليه نحو املصحف أو املصاحف و هي أمامه من غير ضرورة إلى ذلك . 
 يقوم بعض املصلين بمد 

النصيحة و البيان : -  

قال النووي رحمه هللا : ) أجمع    ، املصاحف فيها كالم هللا تعالى ، و يجب التأدب معها بأقص ى درجات األدب

.(1)  العلماء على وجوب صيانة املصحف و احترامه (  

األمر، فمنهم  هذا ، و قد تحدث العلماء في مع القرآن مدُّ الرجلين إلى املصاحف من غير ضرورة مخالف لألدبو 

مه.   من كرهه ومنهم من حرَّ

) يكره أن يمد رجليه في النوم و غيره إلى املصحف أو كتب الفقه، إال أن   : قالفيم  جمثلهم ابن ن  قد فالحنفية 

. (2) اة (تكون على مكان مرتفع عن املحاذ  

 و الحنابلة بعضهم قال بالكراهة و آخرون قالوا بالتحريم : قال أبو النجا املقدس ي:

. (3) ه و تخطيه (ر ادبو في معناه است  –أي املصحف  –) و يكره مدُّ الرجلين إلى جهته   

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢/٨٤( املجموع 1)  

. ٢/٣٦( البحر الرائق 2)  

.١/٦٢( اإلقناع 3)  
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 وقال ابن مفلح :

يكره توسد املصحف ... و اختار ابن حمدان التحريم و قطع به في املغني، و كذا سائر كتب العلم إن كان فيها   ) و

 كره، و يقرب من ذلك : مدُّ الرجلين إلى ش يء من ذلك (
َّ

(.1)قرآن ، و إال  

 إلى تحريم مد الرجلين إلى املصحفأ و ذهب بعض الشافعية 
ً
( 2).  يضا  

اب.موقع اإلسالم سؤال و جو   

وفي أثناء قراءة القرآن ، وتنظيف أنفه بإصبعه ، أ أو إلى الجالسين ، ا رجليه إلى القبلةجلوس املصلي ماد  -22

. أمامهم  

 وصف الحالة :

أو نحو الجالسين ، وقد يحصل مثل هذا الجلوس في  يجلس بعض املصلين في املسجد مادا رجليه نحو القبلة ،

. ، وهناك حالة لدى بعضهم أنه ينظف أنفه بإصبعه أمام الحاضرين غير املسجد بحضور آخرين   

 النصيحة والبيان :

ليس هناك نص خاص  باملنع من ذلك ، ولكن الحاالت التي ذكرتها من الجلوس بمد الرجلين وتنظيف األنف  

وفيه    اشمئزاز وإيذاء نفس ي لهم .وإيذاء الناس   رين ليس من الالئق عمله بحضرة اآلخرين ،باإلصبع بحضور آخ

 حرام .

 كما أن القبلة لها قدسيتها ومكانتها عند هللا تعالى وليس من الالئق مد الرجلين إليها .

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢/٢٨٥شرعية ( اآلداب ال1)  

. ١/١٥٥( تحفة املحتاج شرح املنهاج البن حجر الهيتمي 2)  

 وينظر : موقع ) اإلسالم سؤال وجاب (.
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 قال أبو عبدالرحمن الجزائري في إجابة عن سؤال ملثل هذه الحالة : 

عد  كثير من الفقهاء مد  الرجلين أمام الناس من غير حاجة وضرورة وعذر من خوارم املروءة كما قاله أبو بكر  ))

والنووي في روضة   (39) محمد بن الوليد الطرطوش ي املالكي، فيما نقله عنه القاض ي عياض في بغية الرائد ص

 /152) وابن قدامة املقدس ي في املغني (2 /268 - 269) ومجد الدين ابن تيمية في تحرير (11 /232) الطالبين

في كتاب الشهادات، وفي زاد املستقنع مختصر املقنع ألبي النجا الحجاوي، ووافقه شارحه ابن عثيمين في   (14

وطاهر الجزائري في توجيه   (375) في كتاب الشهادات أيضا، والبهوتي في الروض املربع (226 /6) الشرح املمتع

((--  /1) النظر  (166 - 167) وانظر املروءة وخوارمها للشيخ مشهور بن حسن 98

 

  

 ثم ذكر تنبيهات : 

  األول:

ستحسن مد  الرجلين أمام عامة الناس، أما لو كان اإلنسان بين إخوانه أو أصحابه أو تالمذته، أو كان منفردا  ال ي 

منع من ذلك، ألن العلماء قد فرقوا بين حالة وحالة .فال ي   عند األحباب   :

  الثاني:

ال مانع من مد الرجلين ولو أمام الناس للضرورة أو الحاجة أو العذر، كاملريض نحوه، مع الحرص على .....

.الحشمة والوقار قد ر االستطاعة . 

  الثالث:

األصبع في هناك من األفعال ما ال يأتي به اإلنسان إال منفردا، وال يفعله حتى أمام خاصته وأحبابه، كإدخال 

. (1) (األنف لتنظيفه ونحو ذلك  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3(موقع إرشيف ملتقى أهل الحديث 1)  
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.ووقوفهم في الصف داخل املسجدضبط األطفال في  -32  

وصف الحالة: -  

 لهذه الحالة أمران :

 األول :

، و قد يحصل  ودوا الذهاب إليه  وهذا أمر ممتاز كي يتع  ،  يات أطفالهم إلى املسجديصطحب بعض املصلين و املصل  

 يات. في املسجد أو التشويش على املصلين و املصل    والتحرك بين الصفوف  باللعب و العبث  األطفال  أن يقوم هؤالء

 الثاني: 

 يصطفون في الصف األول . -الذين دون البلوغ-يجعل بعض أولياء األمور أطفالهم 

 النصيحة و البيان : -

 األمر األول :

: 
ً
أما غير   ،عمره، والطفل املميز غالبا يكون بعد السابعة من  اصطحاب الطفل املميز إلى املسجد أمر محمود  أوال

ْن يصحب الطفل إلى املسجد أن يضبط تحركاته بلطف و   و املميز فال يؤتى به إلى املسجد ،  ينبغي لألب أو األم أو م 

منها تعويدهم   ،  لين من غير زجر و عنف، و أن يعلمه آداب املسجد، ألن في اصطحابهم إلى املسجد فوائد كثيرة لهم

 املسجد، و سماع املواعظ و نحو ذلك، كي ينشؤوا على حب ذلك كله. على الصالة، و على حب الذهاب إلى 

ْن ينهى األطفال    : هناك م 
ً
و بعضهم يحتج بحديث ) جنبوا   ،  دخول املسجد، أو قد يطردهم منه إن دخلوا   عنثانيا

و مجانينكم ( ، و هذا أمر مخالف ملا ورد في السنة عن النبي صلى هللا عليه و سلم ، فقد ثبت    مساجدكم صبيانكم

 في السنة : 

 ، -أ 
 
ريدة ب  ،    عن    عْنهما 

َّ
 رض ي  َّللا

م  ، فأقبل  الحسن  ، والحسين 
َّ
ى هللا  علْيه  وسل

َّ
  صل

َّ
نا رسول  َّللا قال  : خطب 

ا   م  نَّ
 
  : أ

َّ
هما املنبر  ، ثمَّ قال  : صدق  َّللا  ب 

د  هما ، فصع 
 
ران  ويقومان  ، فنزل  فأخذ

 
ميصان  أحمران  يعث

 
علْيهما ق

ْم 
 
ك د 

 
ْوال

 
أ ْم و 

 
ك
 
ال ْمو 

 
 في الخطبة  أ

 
ْر ، ثمَّ أخذ  ، رأيت  هذين  فلم أصب 

ٌ
ة ْتن   (1) .ف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

صحيح أبي داود(1)   1109 .  
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كأنس بن مالك، و عبد هللا بن الزبير، رض ي هللا عنهما و باقي أوالد  كان صغار الصحابة رض ي هللا عنهم ، -ب

النبي صلى هللا عليه و سلم.  ال يمنعهمجد و س الصحابة ، يدخلون امل  

(( فإن بعض العلماء قالوا عنه ال أصل له ، و قال آخرون هو ضعيف  أما حديث )) جنبوا مساجدكم صبيانكم

. 
ً
 جدا

 ، أو كان األب أو األم ال يمكنه السيطرة عليه في املسجد  
ً
 و ال يقبل تعليما

ً
 جدا

ً
و لكن إذا كان الطفل صغيرا

 فاألولى عدم اصطحابه إلى أن يكون في عمر يقبل التعليم. 

 األمر الثاني: 

وقد تأخذ العاطفة بعض  أن ال يجعل الطفل يقف في الصف األول بل يفسح املكان فيه للكبار ، ينبغي لولي األمر

ألن تطبيق السنة أولى من  أولياء أمور األطفال في جعلهم يصطفون بالصف األول ، فينبغي أن ال يحصل ذلك  

، وقد يحرج بعض  فإن  النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء  غلبة العاطفة ،

. األئمة من ولي أمر الطفل  فال يأمره بالتأخر عن الصف األول   

إطفاء أضواء املسجد قبل انتهاء املصلين و ،  املسجدغيرها  في   أو  التكييف أو التدفئة التصرف بأجهزة -42

.من أداء السنة   

 وصف الحالة: -

على شياء خدمية أخرى ، و بعض املصلين يتصرف بها أ املسجد يحوي أجهزة تكييف للتبريد أو للتدفئة، و فيه 

،وفق مصلحته الشخصية 
ً
 فاإلمام أو  دون مراعاة اآلخرين، و في مقدمة تلك األجهزة أجهزة التكييف صيفا

شغل تلك األجهزة قبل الصالة،  الذي يريد مصلحته فقط فيغلق املكيف ،   ذلك املصلي يأتيثم مسؤول املسجد ي 

.   غير مكترث بحاجة غيره إليه  

. وقد دأب بعض املصلين على البدء بإطفاء أضواء املسجد قبل انتهاء املصلين جميعا من أداء السنة    

 النصيحة و البيان: -

، ويتحمل  وضعت في املسجد ملصلحة جميع املصلين  ال يجوز ، ألنها املكيف أو غيره من األجهزة املصلي غلق 

تصرفه هذا باآلخرين ، والغالب أنه يؤذيهم ، إذ يصيبهم الحر صيفا، وكل ش يء يشترك  مرتكبه اإلثم إذا أضر 
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فيه ملصلحته الشخصية بفتح أو غلق أو نحو  الناس في االنتفاع به في املسجد أو غيره ال يجوز لواحد التصرف 

 ذلك إال أن يأخذ اإلذن من جميع املنتفعين به . 

و قد يحتج بأن التبريد يؤذيه، فنقول: إذا كان التكييف يؤذيك ينبغي لك التوقي منه بلبس املالبس التي تقيك   

 ال يؤذيك فيه التكييف، و  
ً
كونه يؤذيك ال يسمح لك بالتصرف  منه في رأسك أو في غيره أو خذ من املسجد مكانا

 بالتكييف لصالحك فقط. 

: ما يأتي   و األدلة على عدم جواز التصرف بأجهزة املسجد بهذه الطريقة  

كلَّ ش يء تكون منفعته عامة مشتركة ال يجوز لواحد التصرف به لصالحه فقط إال بإذن جميع  إنقلت : -أ 

   املشتركين بتلك املنفعة، و طبيعي ال يستطيع هذا املصلي أخذ موافقة جميع املصلين على ما يريد التصرف به. 

، إذا كان الناس فإذا قام هذا املصلي بإغالق التكييف يكون قد احتكر املنفعة لنفسه ، و االحت
ً
كار حرام شرعا

 محتاجين الحاجة التي احتكرت. 

. (1)ر إال خاطئ (كقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ) ال يحت  

) و يجري االحتكار في كل ما يحتاجه الناس و يتضررون بحبسه، حيث قرر من قال بهذا الرأي أن كلَّ ما ينفع  

اره إثم غير مشروع، و بهذا قال املالكية، و الظاهرية ، و به قال أبو  املسلمين، و يحصل بحبسه األذى فإن احتك

(2) يوسف من الحنفية، و الشوكاني ، و الصنعاني (  

 بهم، ألن قطع التكييف عنهم يؤدي إلى إصابتهم   -ب
ً
 للمصلين، و إضرارا

ً
إن في إيقاف التكييف إيذاًء و إزعاجا

.
ً
، و اإلضرار و اإليذاء حرام شرعا  بالحر 

، فقال: )فإذا اشتد الحر  فأبردوا   بل إن النبي صلى هللا عليه و سلم قد أمر بتأخير الصالة إذا اشتد الحر 

.(3) بالصالة(  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ  

(.   ١٦٠٥( مسلم ) 1)  

دراسة فقهية مقارنة، أحمد عرفة، املوقع اإللكتروني ) صيد الفوائد (.  ( االحتكار :2)  

( 615(مسلم )3)  
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  (1) عن أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : ) ال ضرر وال ضرار( -ج

 أي ال يجوز ملسلم أن يقوم بما فيه ضرر لنفسه أو لغيره. 

 –، مصطفى البغا ٢٣٩حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما. الوافي في شرح األربعين النووية ، ص  

بيروت.   –م ، دار الكلم الطيب ، دمشق ١٩٩٨هـ ،  ١٤١٨، ٨ي الدين مستو، طيمح  

 أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : ) ال  -د
ً
ْن عن أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه أيضا ضرر و ال ضرار، م 

ه هللا، و من شاقَّ شاقَّ هللا عليه (    (2) ضارَّ ضارَّ

وحينئذ يتحمل من    قد يؤدي فتح األجهزة أو غلقها من غير العاملين في املسجد إلى إحداث عطل فيها وخرابها، -هـ 

 يقوم بذلك املسؤولية الشرعية في خرابها .

إذا كان هذا املصلي يتضرر بالتكييف فإنه ضرر خاص، و إيقاف التكييف ضرر عام على املصلين، و القاعدة  -و

تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.   الشرعية تنص على أنه : ي 

  
ضرر يلحق باملصلين.  و قد وردت نصوص أخرى نهى فيها النبي صلى هللا عليه وسلم املصلي أن يقوم بأي   

:  ما ذكرته في تخطي رقاب الناس في املسجد كمثال ذل  

ى رقاب الناس يوم الجمعة و النبي صلى هللا عليه و سلم يخطب، فقال له النبي صلى هللا عليه و  ط) جاء رجل يتخ 

.سلم : اجلس فقد آذيت (   

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

،  ٨محيي الدين مستو، ط –، مصطفى البغا ٢٣٩في شرح األربعين النووية ، ص ( حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما. الوافي 1)

بيروت.  –م ، دار الكلم الطيب ، دمشق ١٩٩٨هـ ،  ١٤١٨  

م ، مكتبة نزار مصطفى  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠، ١، تحقيق : حمدي الدمرداش محمد ، ط٣/٨٨٣،  ٢٣٤٥( املستدرك على الصحيحين رقم الحديث 2)

 الباز، مكة املكرمة. 
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 و نهى صلى هللا عليه وسلم آكل الثوم و البصل من دخول املسجد و الصالة مع املصلين . 

ضرر بهم.  إلحاقذلك كل ما فيه إيذاء أو  قاس علىو كل ذلك ملا فيه من اإلضرار باملصلين، و ي  

بل انتهاء املصلين من أداء السنة فال يحق لذلك الشخص وال لإلمام أو املؤذن أن قأما البدء بإطفاء األضواء 

، وقد يؤدي ذلك إلى استعجال املصلي يفعلوا ذلك ألن فيه استعجاال للمصلين في صالتهم وإشغاال لفكرهم 

اء األضواء ، بصالته فال يؤدي أركان الصالة كاملة وتكون صالت ناقصة أو باطلة بسبب هذا الذي يستعجل بإطف 

سؤول  ثم إن إطفاء األضواء ليس من عمل املصلين إنما هو من عمل املسؤولين عن املسجد ، وكما قلت أيضا امل

. عن املسجد ليس من حقه االستعجال باإلطفاء     

 

52-  .
ً
صالة السنة القبلية ملن يأتي متأخرا  

وصف الحالة :  -  

 و قد
ً
،  تهبقي وقت قليل من إقامة الصالة، فيبدأ بصالة السنة في الصف األول ليحوز فضيل  يأتي املصلي متأخرا

في  ثم تقام الصالة و ما زال في صالة السنة، و يبدأ اإلمام بتسوية الصفوف، و حينئٍذ سيحدث هذا املصلي خلال

 تسوية الصف الذي هو فيه. 

:النصيحة والبيان  

و يريد نيل فضل الصف األول فينبغي   السنة الصالة ستقام و ما زال في صالةإذا علم من يريد صالة السنة أن 

له أن يبدأ بصالة السنة إما في أقص ى يمين الصف و إما في أقص ى يساره، حتى إذا أقيمت الصالة ال يكون وسط  

الفرض إذا   ، فإذا أقيمت الصالة أو قربت إقامتها يمكنه أن يصلي السنة القبلية بعد حدث خلال فيه الصف في  

.كانت سنة مؤكدة ، مثل سنة الفجر ، وسنة الظهر  
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قراءة القرآن في أثناء الخطبة.  -62  

وصف الحالة: -  

 بعض املصلين يقرؤون القرآن الكريم في أثناء الخطبة. 

النصيحة و البيان: -  

االستماع للخطبة و اإلنصات  واجبلم يرد نص يمنع صراحة من قراءة القرآن في أثناء الخطبة ، ولكن ال

للخطيب و عدم االنشغال بأي ش يء غير الخطبة إذا كان الشخص يسمع الخطيب ، أما إذا كان ال يسمع 

يه و سلم . الخطيب فله أن يقرأ القرآن أو يذكر هللا تعالى أو يصلي على النبي صلى هللا عل  

اإلنصات للخطيب و عدم االنشغال بغير الخطبة ما يأتي:  وجوبو الذي يدل على   

ى ما قدر  روى أبو هريرة رض ي هللا عنه : 
 
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ) من اغتسل ثم أتى الجمعة فصل

له، ثم أنصت حتى يفرغ اإلمام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه و بين الجمعة األخرى و فضل ثالثة  

( 1)أيام(  

نصات للخطيب إذ يكون  فقد قال : ) ثم أنصت حتى يفرغ اإلمام من خطبته ( و من يقرأ القرآن ال يمكنه اإل 

 بالقراءة. 
ً
 مشغوال

و في رواية : ) ثم أتى الجمعة فدنا و استمع و أنصت غفر له ما بينه و بين الجمعة األخرى ( فقد قال : ) استمع و  

 أنصت (.

. ١٠ثم إن هللا تعالى قال : ) إذا نودي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا ( الجمعة/   

، و قد فسر بعض ا 
ً
لعلماء ) ذكر هللا ( بالخطبة ، و األمر في ) فاسعوا ( للوجوب ، فيكون االستماع للخطبة واجبا

: ) ما كان من ذكر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و الثناء عليه   - ذكر هللا  –لتفسير قوله  جاء في تفسير القرطبي 

( 2).ير فهو في حكم ذكر هللا (( و على خلفائه الراشدين و أتقياء املؤمنين و املوعظة و التذك  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

857( مسلم.1)  

.٩/٨١( تفسير القرطبي، 2)  
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 . ومسح الوجه بهما بعد االنتهاء  الدعاءحين  رفع اليدين -27

 وصف الحالة:

أو  بعد صالة الفرض أو السنة، أويفهم بعض املصلين عدم جواز رفع اليدين في أثناء دعاء الخطيب في خطبته، 

كثير  ، وقد اعتاد  ألنهم سمعوا من بعض العلماء أن ذلك ال يجوز، أو أنه بدعة في أي حالة من حاالت الدعاء ،

 . ن مسح وجوههم بأيديهم بعد االنتهاء من الدعاء يالداعمن 

 النصيحة والبيان:

 في كل -أ 
ً
 وفعال

ً
 األحوال. من املتفق عليه أن رفع اليدين في الدعاء عامة من سنن النبي صلى هللا عليه وسلم قوال

، ثم رفع يديه ، ورأيت بياض إبطيه ،  دعا النبي صلى هللا عليه وسلم  )روى البخاري عن أبي موس ى األشعري : 

 : وقال ابن عمر : رفع النبي صلى هللا عليه وسلم يديه 

 ( 1). (" اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 

 
ً
رفع يديه حتى رأيت بياض  )عن النبي صلى هللا عليه وسلم: ، وعن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنسا

                     (2)(إبطيه

الذين ذهبوا إلى القول بعدم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة استندوا إلى ما ورد عن أنس بن مالك رض ي  -ب

 إذ قال : ، هللا عنه 

كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال يرفع يديه في ش يء من دعائه إال في االستسقاء ، وأنه يرفع حتى يرى بياض )

 (3)(إبطيه 

 
ً
فقال : يا   ، ل أعرابي من أهل البدو ، إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الجمعةأتى رج : )وما روي عنه أيضا

، هلك العيال ، هلك الناس ، فرفع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو ، ورفع  ، هلكت املاشية رسول هللا 

 .(4)(الناس أيديهم معه يدعون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 4339البخاري  (1)

 6341البخاري  (2)

 1031البخاري  (3)

 1029البخاري            (4)
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 فأقول في ذلك : 

بينت أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يرفع  ،( مع أحاديث أخرى  1الفقرة )  في   األحاديث الذي أوردتها

 . 
ً
 يديه في الدعاء مطلقا

 (  -------------كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال يرفع يديه  )والحديث املروي عن أنس رض ي هللا عنه 

 يدل على أنه صلى هللا عليه وسلم ما رفع يديه في الدعاء اال في حال االستسقاء . 

 ها فقال:بينوقد بين الحافظ ابن حجر في فتح الباري كيفية الجمع 

 : " إن املنفي صفة خاصة ال أصل الرفع ........ وحاصله : أن الرفع في االستسقاء يخالف غيره 

ذلك أنه   على  وفي الدعاء حذو املنكبين ، وال يعكر ، املبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثالبإما -أ 

بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في االستسقاء أبلغ منها في  ( حتى يرى بياض ابطيه  )ي كل منهما : ثبت ف

 . غيره 

وفي الدعاء يليان السماء، قال املنذري: وبتقدير تعذر ، و إما أن الكفين في االستسقاء يليان األرض -ب

: و السيما مع كثرة األحاديث الوا   (1)ردة في ذلك"الجمع فجانب اإلثبات أرجح، قلت 

روي أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يشير بسبابته في أثناء الخطبة، فقد روى مسلم عن عمارة بن  -ج

ْيبة قال:
 
ؤ ح هللا هاتين اليدين، لقد رأيت رسول هللا صلى   رأى  ) ر   يديه، فقال: قبَّ

ً
بشر بن مروان على املنبر رافعا

 .(2) (هللا عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه املسبحة
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 171-11/170( فتح الباري 1)

 2016( مسلم 2)         
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 دم يتبين اآلتي: ومما تق

إن حديث ابن عمر " كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال يرفع يديه في ش يء من دعائه إال االستسقاء"   .أ 

وحديث عمارة بن رؤيبة " لقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا ....."  

)ما يزيد(، و ءا بصيغة النفي )ال يرفع يديه( مع التوجيه املتقدم الذي نقلته عن الحافظ ابن حجر، جا

 وقد سبق قول املنذري الذي نقله ابن حجر )جانب اإلثبات أرجح(.

 ألحوذي: ا ذهب بعض شراح الحديث إلى حمل رفع اليدين في الخطبة للخطيب على الكراهة، فقال  . ب

يدل على كراهة رفع األيدي على املنبر حال  –يقصد الحديث الذي رواه عمارة بن رؤيبة  –الحديث  و )

 ( الدعاء

فإنها للخطيب وليس للسامع، ولذلك   –إن كان فيه داللة على كراهة رفع اليدين  –ج. الحديث الذي رواه عمارة 

، والخطيب هو الذي يكون على املنبر ، ال   (بر حال الدعاءنقال األحوذي في نصه السابق )رفع األيدي على امل

 املستمع إلى الخطبة . 

 يديه في الدعاء، 
ً
را يحتمل أنه  إذ د. إن حديث عمارة ليس فيه نص على أن بشر بن مروان كان رافعا

ْ
ش يرفع   رأى ب 

ثل هذه الحالة  وم أثناء كالمه،ستعملها الخطيب في ياإلشارة الطبيعية التي ك في غير الدعاء،  يديه أثناء الخطبة 

السهارنفوري  هكان النبي صلى هللا عليه وسلم إذا أشار في حديثه وهو على املنبر أشار بسبابته، يؤيد هذا ما قال

 إذ قال: ( بذل املجهود في حل سنن أبي داود   كتابه :) لدى شرحه حديث عمارة في

املنبر ما يشير إال باألصبع السبابة، وما يشير  ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان يخطب على أ حاصله:  )

 (. 1)(ه، فاإلشارة باليدين خالف السنة فهو مكروهي بيد

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 5/136 –م 2006 -هـ   1427،   1( السهار نفوري: خليل،بذل املجهود في حل سنن أبي داود ،تحقيق: تقي الدين الندوي،ط 1)



 
 

58 
 

ن األمر فيه متسع في رفع اليدين للخطيب والسامع في أثناء دعاء الخطبة وليس كما يفهم من أنه بدعة أو ال  إ  -هـ 

 ال يرفع، وال حرج في ذلك. فيجوز، فمن شاء فليرفع ومن شاء 

 أما مسح الوجه باليدين  فقد قال الشيخ ابن باز - رحمه هللا تعالى - : 

) اختلف فيه العلماء: منهم من رأى استحبابه ومنهم من رأى عدم استحبابه؛ ألن األحاديث الصحيحة  

ليس فيها مسح الوجه، في األحاديث الصحيحة املعروفة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، 

وجاء في أحاديث ضعيفة أنه مسح يديه.. مسح بيديه وجهه، فإن فعل فال حرج وإن ترك فهو أفضل إن 

شاء هللا، إن ترك فهو أفضل وإن فعل فال حرج؛ ألن بعض أهل العلم جعلها حسنة، جعل األحاديث التي  

فيها مسح الوجه جعلها متعاونة ومتعاضدة، وجعلها من قسم الحسن واستحب مسح الوجه منهم  

الحافظ ابن حجر رحمه هللا في البلوغ ذكر أنها يشد بعضها بعًضا، وقال آخرون: ال يستحب ألنها  

 .ضعيفة

فالحاصل: أن األمر في هذا واسع إن شاء هللا، فمن مسح فال حرج ومن ترك فلعله أفضل وأولى؛ ألن  

 األحاديث الصحيحة ليس فيها مسح( )1( 

ومسح الوجه بعد الدعاء -ملن أراده- يكون في الدعاء الذي هو خارج الصالة ، أما في داخل الصالة فال 

 مسح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )1(موقع اإلمام ابن باز . 
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 سنة العصر قبل الفرض. -28

 وصف الحالة: 

 بعض املصلين يظن أن صالة العصر ليس قبلها سنة قبلية.

 النصيحة و البيان: 

، فقد روى ابن عمر رض ي  كان للعصر سنة قبلية لكنها غير مؤكدة ألن النبي صلى هللا عليه و سلم 
ً
 و يتركها أحيانا

ً
يفعلها أحيانا

 ((رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و  
ً
 صلى قبل العصر أربعا

ً
هللا عنهما : قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم : ))رحم هللا امرأ

نه  . حسَّ

 بسالم واحد ، أو ركعتين ركعتين . أو يمكن أن تصلى 
ً
 (. 1)ربعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 إرشيف الفتاوى. موقع (1)
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 الصالة بين أعمدة املسجد في صالة الجماعة .  -29

 وصف الحالة : 

جعلحين ي  -أ  بتلك األعمدة. اصف ون فرش املسجد بالفراش املخطط للصفوف ي 
ً
 شديدا

ً
 التصاقا

ً
 بين األعمدة، أو ملتصقا

 بعض املصلين يبدأ بإنشاء الصف بين األعمدة من غير حاجة و ال ضرورة ، و بإمكانه أن يبدأ بصف ال يكون بين األعمدة.  -ب

 النصيحة و البيان : 

 بين 
ً
 لصف بين األعمدة، إذ بإمكانهم التحكم بالفرش بما ال يجعل صفا

ً
 : ينبغي ملسؤولي املساجد أن ال يجعلوا خطا

ً
تلك  أوال

 األعمدة.

 بين األعمدة ، إن لم تكن هناك حاجة أو ضرورة إلى ذلك ، فإن كانت  ث
ً
: ينبغي للمصلين في صالة الجماعة أن ال يجعلوا صفا

ً
انيا

 حاجة مثل كثرة املصلين و ضيق املسجد فال بأس بذلك .

 بين السواري على عهد رسول هللا
 
ف صُّ

 
نهى أن ن

 
ا ن  عن أبيه قال : ) كنُّ

 
ة رَّ

 
د  عنها   عن معاوية بن ق طر 

 
صلى هللا عليه و سلم ، و ن

) 
ً
ْردا

 
   (1). ط

 و معنى السواري : األعمدة.
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 ( موقع اإلسالم سؤال و جواب.1)
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 غسل اليدين في الوضوء.عدم غسل الكفين لدى  -30

 وصف الحالة : 

و يترك غسل  ويجعل  الغسل من املرفقين إلى مفصل الكفين في الوضوء يغسلهما إلى املرفقين بعض املصلين لدى غسل يديه 

 يظن أن غسل الكفين الذي هو سنة في أول الوضوء يكفي عن غسلهما مع غسل اليدين الذي هو فرض .الكفين، ألنه 

 النصيحة و البيان: 

غسل اليدين بعد غسل وجهه وجب عليه إدخال الكفين مع غسل  ئ الوضوء سنة ، فإذا أراد املتوض  ل غسل الكفين في أو 

 الذراعين إلى املرفق . 

يدين إلى اية غسل الغ ألن هللا تعالى قال : ) و أيديكم إلى املرافق ( و اليد تطلق من أطراف األصابع إلى املنكب، لكن اآلية حددت 

 املرافق . 

و هذا يعني أنه يجب غسل اليدين من أطراف األصابع إلى املرفقين فيدخل في ذلك الكفان ، و ال يكفي عن الفرض غسلهما  

 ال تصح معه الصالة ل املسنون أو 
ً
 ، و إذا كان الوضوء ناقصا

ً
 . الوضوء ، فمن ترك غسل الكفين يكون وضوءه ناقصا

 

م( رفع الثوب   -31
 
 في الوضوء. فقط إلى نصف الساعد )الك

 وصف الحالة : 

مه(بعض املصلين إذا أراد الوضوء يرفع ثوبه 
 
و ال يرفعه إلى ما فوق   ، بقليل من على يديه إلى نصف الساعد أو أكثر)ك

 ، أو ألن الثوب ضيق، ثم يغسل  اليدين.
ً
 أو بردا

ً
 املرفقين كسال

 النصيحة و البيان : 

هذا الوضوء ناقص كما ذكرنا في عدم غسل الكفين لدى غسل اليدين، إلن الواجب في غسل اليدين أن يكون من أطراف  

فوق املرفقين ، و هما املفصالن بين ساعد اليد و عضدها، وال يصح  فقين ، فال بد من أن يرفع الثوب إلى ر امل األصابع إلى

   .الوضوء إذا لم يصل املاء إلى املرفقين ألن هللا تعالى قال: ) و أيديكم إلى املرافق (
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 املسح على الجورب الذي ال يغطي الكعبين.  -32

 وصف الحالة :-

تغطي الكعبين من القدمين ، ولربما يمسحون عليها في الوضوء بدل غسل   ال   اب يلبسون جوارب قصيرةكثير من الشب 

 الرجلين .

 النصيحة والبيان : -

 . من شروط صحة املسح على الجوربين أن يكونا ساترين للكعبين ذهب جمهور الفقهاء إلى أن  

 قال الشيخ املنجد : 

 ملحل فرض الغسل -  
ً
)اتفقت املذاهب األربعة على أن من شروط املسح على الخفين، أن يكون ساترا

 على الوضوء؛ وألن ما ظهر  
ً
الكعبان مع القدم - فإن لم يستر الكعبين لم يصح املسح عليهما، قياسا

 .فرضه الغسل ، وما ستر فرضه املسح ، وال يمكن أن يجمع بين البدل واملبدل منه في عضو واحد

 ينظر شرح "مختصر خليل" للخرش ي )/179( وحاشية قليوبي وعميرة)68/1( )و"املوسوعة الفقهية( )1( 

 ويرى بعض الفقهاء جواز ذلك ، لكن األخذ برأي الجمهور أولى ال سيما في العبادات . 
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 )1( موقع ) اإلسالم سؤال وجواب (
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 . االلتزام بالتعليمات الصحية لدى انتشار األوبئة -33

 وصف الحالة: 

)   الوباء الذي سميقد تحل بالناس أوبئة أو أمراض عامة، تستوجب عدم التجمع، و عدم التقارب بين الناس، كما حصل من 

 م.  ٢٠٢٠ –  ٢٠١٩ -هـ  ١٤٤٢ –  ١٤٤١عام والذي بدأ كورونا ( ) أو(  19كوفيد

ترك صالة الجمعة ، و قد بشأن الصالة في املسجد أو جماعة، أو  من الجهات املختصة و حينئذ تصدر تعليمات صحية

 يخالف بعض املسلمين تلك التعليمات حرصا منهم على عدم ترك الصالة في املسجد أو جماعة . 

 النصيحة  و البيان: 

إذا صدر توجيه صحي من طبيب مسلم حاذق أو من مجموعة أطباء مسلمين حاذقين وجب على املسلمين االلتزام بذلك 

ة كان يفعلها املسلمون، كترك صالة الجماعة في املسجد، أو توقف صالة الجمعة و  التوجيه و لو أدى ذلك إلى ترك سن

 العيدين، و كذلك املريض الذي يضره الصيام و نحو ذلك .

 مصلحة للشخص نفسه.   أنهألن في ذلك االلتزام الصحي مصلحة عامة كما 

 

ة الهاتف آية أو األذان أو -34
َّ
 دعاء. الجعل رن

 وصف الحالة : 

ة هاتفهم :  دعاء . الإما آية من القرآن الكريم ، وإما األذان ، وإما  كثير من املسلمين يجعلون رنَّ

 النصيحة والبيان : 

 الهاتف والشخص في الحمام لقضاء الحاجة ، فإن الصوت سيكون فيه   إلى ذلك نية طيبة ،ال شك أن الدافع 
ولكن : إذا رنَّ

وهو   – في غير ضرورة  -، أو بدعاء فيه ذكر هلل تعالى ، وذلك أمر مكروه ، ألن املسلم يكره له الكالم نبآية من القرآن ،أو بأذا

   آية أو كالم فيه ذكر هلل تعالى يكون مكروها من باب أولى. يقض ي حاجته ، فإذا كان الكالم االعتيادي مكروها ، فإن إظهار صوت

ثم إن صاحب الهاتف قد يضطر إلى قطع رنات الهاتف فإذا كانت الرنة آيات قرآنية أوشيئا من األذكار قد تنقطع قبل تمام  

 املعنى وفي ذلك محذور شرعي. 
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 جاء في املوسوعة الفقهية على موقع )الدرر السنية ( : 

) يكره ذكر هللا تعالى باللسان عند قضاء الحاجة ،  ومن ذلك ترديد األذان ، وتشميت العاطس ، وهذا باتفاق املذاهب الفقهية  

م ، فلم يردَّ عليه .......إن   مرَّ ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي جال........ عن ابن عمر رض ي هللا عنهما : أن ر األربعة 
 
بول ، فسل

مقتض ى األدب مع هللا تعالى أن ال يذكر في هذه املواطن التي تجتمع فيها األخباث والنجاسات ، فإنه يصان عن ذلك تنزيها السمه  

.) (1 ) 

 

 جلسة املغضوب عليهم. -35

 وصف الحالة : 

جاعال يده اليسرى خلف ظهره وجاعال بطن كفها على األرض ويتكئ  يجلس بعض املصلين أحيانا داخل الصالة أو خارجها 

 عليها.

 النصيحة والبيان : 

مر بي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت    قال الشريد بن السويد :

ْعدة املغضوب عليهم ( على ألية يدي فقال لي : ) أتقعد   (2) ق 

  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا :

هذه القعدة وصفها النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بأنها قعدة املغضوب عليهم . أما إذا وضع اليدين  

كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فال بأس ، ولو وضع اليد اليمنى فال بأس ، إنما التي وصفها النبي عليه  

الصالة والسالم بأنها قعدة املغضوب عليهم أن يجعل اليد اليسر ى من خلف ظهره ويجعل باطنها أي أليتها 

 على األرض ويتكئ عليها ، فهذه هي التي وصفها النبي صلى هللا عليه وسلم بأنها قعدة املغضوب عليهم .)3( 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   (موقع )الدرر السنية(.1)

وافقه الذهبي ، كما   وصححه الحاكم و . (5674)( وابن حبان في "صحيحه4848( وأبو داود )18960أحمد )هذا الحديث صحيح ، وقد رواه ( 2)

 (3/288) "( وابن مفلح في "اآلداب الشرعية1/437) صححه النووي في "رياض الصالحين"
(موقع ) اإلسالم سؤال وجواب ( .  3)  
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. ، والجلوس عند أبواب املسجد تكاء على الجدار في الجلوس في الخطبة أو غيرهااال -63  

 وصف الحالة :

بعض املصلين يجلس في الخطبة أو في غيرها متكئا على الجدار ، وقد  يكون اتجاهه إلى غير القبلة في ذلك  

، وبعض آخر يجلس قرب باب املسجد مع وجود أماكن في صفوف  من غير حاجة أو ضرورةالجلوس 

. متقدمة بغية العجلة في الخروج من املسجد بعد انتهاء الصالة   

 النصيحة والبيان :

إن كانت هناك حاجة إلى االتكاء على الجدار من مرض أو نحوه فال بأس بذلك ، وإن لم تكن حاجة  

 فاملستحب للمصلي الجلوس مستقبل القبلة . 

عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى هللا عليه   عدي بن ثابت عن ابن ماجه )ودليل االستحباب ما رواه

يستحب للقوم أن  النووي في املجموع: ه بوجوههم. قال اإلمامأصحاب وسلم إذا قام على املنبر استقبله 

( 1)يقبلوا على الخطيب مستمعين وال يشتغلوا بغيره.(    

)وقد روى الطبراني في "األوسط" )2354( عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه  

 وسلم : -  إن لكل ش يء سيدا ، وإن سيد املجالس قبالة القبلة -()2(

أما الجلوس قرب أبواب املسجد لسرعة الخروج فإن من يفعل ذلك لم ينل الخيرية التي جاءت في قول 

 النبي صلى هللا عليه وسلم: ) خير البقاع املساجد وخير أهلها أولهم دخوال وآخرهم خروجا (.
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إلسالم .(موقع طريق ا1)  

(موقع اإلسالم سؤال وجواب . 2)  
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إلقاء السالم على املصلي، أو على قارئ القرآن ، أو على من يعمل الذكر والتسبيحات.-73  

 وصف الحالة :

يدعون ، أو يذكرون ، فيلقي السالم   يدخل بعض املصلين املسجد ويجد مصلين يؤدون صالة نافلة ،أو

عليهم ، وقد يحصل مثل هذا أيضا بعد انتهاء الصالة حين يريد املصلي مغادرة املسجد وهناك من يصلي 

 السنة البعدية أو األذكار التي بعد الصالة فيلقي السالم عليهم ، أو يلقي السالم على قارئ القرآن .

 النصيحة والبيان :

القرآن ،وال على املشغول باألذكار والدعاء . قارئ على املصلي وال على  األفضل عدم السالم  

 لكن إذا سلم أحد على املصلي فإن ذلك املصلي يمكن أن يرد عليه السالم باإلشارة من غير كالم . 

قال ابن حجر في فتح الباري: وأما املشتغل بقراءة القرآن، فقال الواحدي: األولى ترك السالم عليه، فإن  سلم عليه 

 كفاه الرد باإلشارة، وإن رد لفظا استأنف االستعاذة وقرأ
وذكر اإلمام النووي في إجابته عن سؤال: »ما حكم إلقاء السالم على قارئ القرآن؟«: »وفيه نظر، والظاهر أنه يشرع 

السالم عليه، ويجب عليه الرد. ثم قال: وأما من كان مشتغال بالدعاء مستغرقا فيه مستجمع القلب، فيحتمل أن يقال  

 هو كالقارئ، واألظهر عندي أنه يكره السالم عليه ألنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة األكل

عدد الشيخ صالح الفوزان املوضع التي يكره فيها السالم وجعل منها  :و   

 السالم على  .متشاغل بذكر" من تسبيح وتهليل وتالوة قرآن

 والسالم على املصلي" إذا جئت وواحد يصلي فال تسلم عليه حتى يفرغ من صالته، 

 ويروي أن النبي صلى هللا عليه وسلم, سلم عليه أحد الصحابة وهو يصلي فرد عليه باإلشارة،

. (1)فلو سلم عليك وأنت تصلي ترد عليه باإلشارة .   
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(موقع اآلجري .1)  
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والقراءة منه. على األرض  أو الهاتف الذي فيه املصحف وضع املصحف -83  

 وصف الحالة :

 بعض األشخاص يضع القرآن أو الهاتف املحفوظ فيه املصحف على األرض ويقرأ منه. 

 النصيحة والبيان :

وضع املصحف أو الهاتف املحفوظ فيه املصحف على األرض حين القراءة فيه يعني أن املصحف   

سيكون في مستوى الرجلين ، وهذا غير الئق بعظمة القرآن ، ولذلك ينبغــي إما حمله باليد ، أو وضعه على 

 كرس ي أو نحو ذلك ، إجالال وتوقيرا له ، ألنه كالم هللا تعالـى . 

املقتدي خلف اإلمام الذي يصلي جالسا.صالة  -93  

 وصف الحالة :

 إذا صلى اإلمام جالسا لعذر ، فهل يصلي املتقدي به واقفا أم يجلس كاإلمام .

 النصيحة والبيان :

صلى لم ينب و ، فإن ينبغي لإلمام إذا عجز عن الوقوف في الصالة أن ينيب عنه غيره   

 ،
ً
 يرجى برؤه وعجز عن القيام وابتدأ الصالة جالسا

ً
ن رسما - إذا مرض مرضا عي 

 
جالسا فـ ) اإلمام الراتب – أي امل

؛ لقوله - صلى هللا عليه وسلم  - : »إنما جعل اإلمام ليؤتم به« إلى قوله: »وإذا صلى  
ً
فإن من خلفه يصلون جلوسا

 أجمعين، 
ً
 فصلوا جلوسا

ً
 جالسا

، فألن أبا بكر- رض ي هللا عنه  -قد ابتدأ بهم  .« 
ً
 وا لناس خلفه قياما

ً
وأما حديث صالته في مرض موته جالسا

 فأخذ منه أنه إذا ابتدأ اإلمام 
ً
 ثم جاء النبي - صلى هللا عليه وسلم -   وأكمل بهم الصالة جالسا

ً
الصالة قائما

، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن صالتهم خلفه 
ً
 ثم اعتل في أثنائها وجلس فإنهم ي  تمُّ ون وراءه قياما

ً
الصالة قائما

 - عليه الصالة والسالم - في مرض موته يدل على جواز القيام خلف اإلمام القاعد واألحاديث األخرى تدل 
ً
قياما

، وكال الجمعين وجيه، وال حرج في ذلك إن شاء هللا ( )1( 
ً
 على أن الجلوس خلفه أفضل إذا كان جالسا
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ة الفتاوى . (موقع موسوع1)  
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حجز املكان في املسجد. -40  

 وصف الحالة :

هم فيها ، وال سيما في األوقات املتقاربة  كالحجز   بعض  املصلين يحجزون أماكن لهم في الصف األول بترك سجادات 

 من صالة  املغرب لصالة  العشاء.  

 النصيحة والبيان :

ة حسنٍة منهم كي ينالوا ثواب الصف األول. الشك  أن هذا بنيَّ

وا على عدم جواز حجز املكان في املسجد  ألنه   د   كما أفتى العلماء  بذلك، فقد شدَّ
ً
ولكن  هذا ال يجوز شرعا

ا كان عليه الصحابة والتابعون رض ي هللا عنهم . 
 
 مل 
ٌ
 مخالف

 لفعل:قال شيخ  اإلسالم ابن  تيمية رحمه هللا عن هذا ا 

م( ، والحكمة في تفضيل الصف هي التبكير في املجيء إلى املسجد،   حرَّ )فهذا منهي عنه باتفاق املسلمين بل م 

 لينال ذلك الفضل وال يجوز إحزان املسلم.
ً
 من يأتي مبكرا

حز ن 
 فالذي يحجز املكان سي 

 ذل
ً
 يكون غاصبا

ً
، فإذا حجز أحٌد مكانا ٍ

ك املكان، وقال بعض العلماء بعدم  وأمكنة املسجد كلها حق لكل مصل 

 صحة صالة من يصلي في أرض مغتصبة. 

 ونيل فضل الصف األول يكون ملن سبق بالحضور ال بحجز املكان )والسبق أصل في الشريعة(

ْن يحجز املكان بترك ذلك ،  وبإمكانه التبكير  في املجيء إلى املسجد لينال  فضل  الصف األول. فأنصح م 

 

الجلسة غير املتمكنة. بالنوم في نقض الوضوء -14  

 وصف الحالة:

عنه سقط على األرض  ل، بأن يجلس متكئا على ش يء لو أزيغير متربع يجلس بعض املصلين أحيانا جلسة 

، أو أن يجلس على مقعدته رافعا ركبتيه عن األرض محيطا لهما بيديه ، أو نحو ذلك من الجلسات التي  

 من املحتمل أن يخرج منه ش يء لو نام . 
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 النصيحة والبيان :

 مثل تلك الجلسات ثم نام فإنه ينتقض وضوؤه ، ولذلك األفضل الجلوس متربعا ،وهو ئ إذا جلس املتوض 

األرض ، وسميت هذه الجلسة جلسة التربع   ىأن يجلس على مقعدته  ضاما رجليه بعضهما إلى بعض عل  

ْعض   ل  ب 
 
ْدخ

 
ى: أ ْعن  ـم  ها ب 

ع  بَّ ، ور  ذان  خ 
اقان  والف  ع  هنا: الس  ، واألْرب 

ه  ْفس 
 
ع  ن بَّ ة  ر 

س 
ْ
ل ه  الج  ب  هذ  ْحت  )ألنَّ صاح 

 
ها ت

 
 
ة ع  ْرب 

 
ْت أ ى صار  ْعٍض حتَّ راٍف( . ب 

ْ
ط
 
(1)أ  

ن مقعدته من األرض فال يحتمل خروج ش يء منه لو نام . 
 
 إذ إنه في هذه الجلسة قد مك

 

مكانا واحدا للصالة في املسجد.  املصليتخصيص -24  

 وصف الحالة :

يصلي في غيره .  بعض املصلين يخصص له مكانا في املسجد ال  

 النصيحة والبيان :

روى أحمد،   ).   ليس هذا الفعل من السنة، بل هو مخالف للسنة ، فقد نهى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ال  
 
ْبٍل ق ن  ْبن  ش 

ْحم  ْبد  الرَّ
ْن ع  ،  وأبو داود ع  اب  ر 

 
غ
ْ
ة  ال ْقر 

 
ْن ن م  ع 

َّ
ل س  ْيه  و 

 
ل   ع 

َّ
ى َّللا

َّ
ل   ص 

َّ
ول  َّللا س  ى ر  ه 

 
،  :"ن ْبع 

اش  السَّ ر  ت 
ْ
اف و 

 " ير  ع 
ب 
ْ
ن  ال  

 
ط و  ا ي  م 

 
د  ك ْسج 

 ْ
ي امل  ف 

ان 
 
ك
 ْ
ل  امل ن  الرَّج   

 
ط و  ْن ي 

 
أ  و 

 . )1168 :السلسلة الصحيحة( بشواهده في(   ) رحمه هللا األلباني الشيخ  وقد حسنه

ْن ( 
 
أ ( أي  و  ير  ع 

ب 
ْ
ن  ال  

 
ط و  ا ي  م 

 
د  ك ْسج 

 ْ
ي امل  ف 

ان 
 
ك
 ْ
ل  امل ن  الرَّج   

 
ط و  :أن يألف الرجل مكانا معلوما من املسجد ال يصلي إال  ي 

ٍث قد أوطنه واتخذه مناخا ال يبرك إال فيه ،  فيه   م 
ْبر ك د  ه إال إلى م  ن 

 
ط  .كالبعير ال يأوي من ع 
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ة . (موقع الجمهر 1)  
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 : )22/195"مجموع الفتاوى")في  -رحمه هللا - وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ليس ألحد من الناس أن يختص بش يء من املسجد بحيث يمنع غيره منه دائما ، بل قد نهى النبي صلى هللا عليه   "

 .:معناه أن يتخذ الرجل مكانا من املسجد ال يصلى إال فيه" وسلم عن إيطان كإيطان البعير، قال العلماء

 (1)(.فيكره للرجل أن يتخذ مكانا في املسجد ال يصلي فيه

 لدرر السنية : وجاء في ا 

 في املسجد  )
 
ن  الرَّجل  املكان  

 
بع  وأن يوط

افتراش  السَّ راب  و
 
م  عن نقرة  الغ

َّ
 عليه  وسل

ى َّللاَّ 
َّ
نهى رسول  هللا  صل

ن  البعير    
 
وط  .كما ي 

 صحيح أبي داود : املصدر | األلباني : املحدث | عبدالرحمن بن شبل : الراوي 

 حسن  : خالصة حكم املحدث | 862 :الصفحة أو الرقم

كاٍن ثابٍت "  في م 
 
الة ْعتاد  الرَّجل  الصَّ ى أْن ي  ه 

 
"، أي: ون ن  البعير   

 
وط د  كما ي  ل  املكان  في املسج  ن  الرَّج   

 
وط في وأن ي 

غيير  األماكن  تكثي
 
كمة  ذلك: أنَّ في ت ن ح  ه؛ ولعلَّ م  ر   

غي  ه ال ي  لوس  كان  ج   م 
 
عر ف

عيٌر ي  ه ب  ه كأنَّ ر   
غي  ع    ًرا املسجد  وال ي  واض 

 
مل 

يها
 
ى فيها أو عل

َّ
ن صل

 
 مل 
ن   هذه األماك 

د  شه 
 
، فت د  جود  في املسج  الة  والسُّ    (2)( الصَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (موقع دليل املسجد. 1)

 .موقع الدرر السنية  (2)
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 مد األلف التي بين الالم والهاء من لفظ الجاللة ) هللا ( مدا زائدا. -34

 وصف الحالة :

( مدا طويال ، وقد يفعل ذلك بعض األئمة  يمد بعض املؤذنين األلف التي بين الالم والهاء من لفظ الجاللة ) هللا

 لدى نطقه بلفظ الجاللة وال سيما في تكبيرة  اإلحرام . 

 النصيحة والبيان :

كما في آخر األذان أو -األصل  في هذه األلف أن تمد مقدار حركتين ، فإن وقف املؤذن على لفظ الجاللة  

ت، ويسمى هذا املد العارض اللتقاء الساكنين ،أما  اإلقامة ) ال إله إال  هللا ( جاز مدها بمقدار ست حركا

(.1)إذا وصلها بما بعدها فال تمد إال مقدار حركتين ، مدها أكثر من حركتين مكروه .  

مد الصوت بالباء من لفظ ) أكبر (من قول : ) هللا أكبر ( في األذان وغيره . -41  

 وصف الحالة :

ئذ كأنه  نبعض املؤذنين وأحيانا غيرهم يمدون الصوب زيادة  لدى النطق بالباء من لفظ ) أكبر( ، وحي

.  -أكبار –ينطق بها   

 النصيحة والبيان :

في قولنا : )هللا  –أكبر -ال يجوز مد الصوت بالباء ، سواء في األذان أ/ في الصالة ، ألن املعني يختلف ، لفظ 

لى ووصف له ، وال يجوز أن يوصف بـ )أكبار(. أكبر ( خبر عن هللا تعا  

: وهو يعدد شروط صحة التكبير   قال الجزيري :  

)أن ال يمد الباء من لفظ أكبر فال يصح أن يقول : هللا أكبار فلو قال ذلك لم تصح صالته سواء فتح 

ْبر وهو اسم للطبل الكبير . وإكبار   -بفتح الهمزة   - همزة أكبار أو كسرها . ألن أكبار
 
بكسر الهمزة   - جمع ك

اسم للحيض ومن قال ذلك متعمدا فإنه يكون سابا إللهه فيرتد عن دينه سادسها أن ال يشدد الباء من   -

(2)أكبر فلو قال : هللا أكبر لم تنعقد(   

  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)مداد(. . موقع88-87(إصالح لحن املؤذنين /عبدالسالم الشويعر ، ص 1)  

. 1/248( الفقه على املذاهب األربعة ،  2)  
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توزيع املاء على املصلين في أثناء الخطبة. -44  

 وصف الحالة :

   بعض املصلين يقوم بتوزيع املاء على املصلين والخطيب ما زال يخطب .

 النصيحة والبيان :

يخطب نية حسنة ، ولكن هذا العمل يخالف ماورد عن النبي   ال شك أن نية الذي يوزع املاء  والخطيب

. صلى هللا عليه وسلم من التفرغ لالستماع إلى الخطبة وعدم االنشغال بغيرها   

( املتعلقة بقراءة 62، والفقرة )( املتعلقة باالنشغال بالهاتف في أثناء الخطبة 21أرجو قراءة الفقرة )

. القرآن في أثناء الخطبة   

 

.تشبيك األصابع في أثناء الجلوس النتظار الصالة -54  

 وصف الحالة :

 بعض املصلين حين يجلس منتظرا إقامة الصالة يشبك بين أصابعه. 

 النصيحة والبيان :

 تشبيك األصابع في الجلوس النتظار الصالة وفي داخل الصالة مكروه ، جاء في موقع     ) اإلسالم سؤال وجواب ( 

 . .من آداب الخروج إلى املسجد التي جاءت بها السنة : أنه ال يشبك يديه 

ه   ب  اح  ا ص  م  ه  د  ح 
 
ْدر ك  أ

 
د  أ ْسج 

 ْ
ر يد  امل

و  ي  ه  ه  و 
 
ك ْدر 

 
 أ
 
ة ْجر  ْعب  ْبن  ع 

 
نَّ ك

 
اط أ نَّ ح 

ْ
 ال

 
ة ام  م 

 
بي ث

 
ا عن أ

 
ن
 
أ ي و  ن 

د  ج  و 
 
ال  : ف

 
ق

س   ْيه  و 
 
ل   ع 

َّ
ى َّللا

َّ
ل   ص 

َّ
ول  َّللا س  نَّ ر   : إ 

ال 
 
ق ك  و  ل 

 
ْن ذ ي ع  ان  ه 

ن 
 
يَّ ف د  ي  ٌك ب   

ب 
 
ش ه   م  وء  ض  ن  و  ْحس 

 
أ
 
ْم ف

 
ك د  ح 

 
 أ
 
أ ضَّ و 

 
ا ت

 
ذ  : ) إ 

ال 
 
م  ق

َّ
ل

الٍة ( رواه أبو داود )  ي ص   ف 
ه  نَّ إ 

 
ْيه  ، ف

د  نَّ ي 
 
ك  
ب 
 
ش ال ي 

 
د  ف ْسج 

 ْ
ى امل

 
ل ًدا إ  ام 

ر ج  ع 
 
مَّ خ

 
( وصححه األلباني في صحيح أبي  562ث

 . داود

ل املش ي إلى املسجد للصالة ؛ ألن هذا العامد إلى املسجد في  فهذا الحديث دليل على النهي عن تشبيك األصابع حا

 . حكم املصلي

قال الخطابي رحمه هللا : " تشبيك اليد هو إدخال األصابع بعضها في بعض , واالشتباك بهما , وقد يفعله بعض  

 , وبعضهم ليفرقع أصابعه عندما يجده من التمدد فيها , وربما قعد اإلنسان فشبك  
ً
بين أصابعه  الناس عبثا

 النتقاض طهره , فقيل ملن تطهر  
ً
واحتبى بيديه , يريد به االستراحة , وربما استجلب به النوم , فيكون ذلك سببا
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 إلى الصالة : ال تشبك بين أصابعك ؛ ألن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختالفها ال يالئم  
ً
وخرج متوجها

 . (1/295) "انتهى من "معالم السنن ش يٌء منها الصالة وال يشاكل حال املصلي "

ٍة   ب 
 
ش

 
ى خ

 
ل  إ 

ام  ق 
 
وقد ورد في حديث أبي هريرة رض ي هللا عنه في قصة ذي اليدين في موضوع سجود السهو بلفظ : ) ف

ْسر ى  ي 
ْ
ى ال

 
ل ى ع  ْمن  ي 

ْ
ه  ال د  ع  ي  ض  و  ان  , و  ْضب 

 
ه غ نَّ

 
أ
 
ا ك ْيه 

 
ل  ع 

 
أ
 
ك اتَّ

 
د  ف ْسج 

 ْ
ي امل ٍة ف 

وض  ْعر  ....( رواه  م  ه  ع  اب 
ص 

 
ْين  أ ك  ب  بَّ

 
ش , و 

 . (573) ( ومسلم482البخاري )

وال منافاة بين هذا وما قبله ؛ ألن هذا التشبيك وقع بعد انقضاء الصالة في ظنه صلى هللا عليه وسلم , فهو في  

 باملصلى ؛ وبمن قصد املسجد ، ألن ذلك من الع
ً
بث وعدم حكم املنصرف عن الصالة , ويكون النهي خاصا

 . الخشوع

ْير ه  " وأورد أحاديث عن النبي صلى هللا عليه  
 
غ د  و  ْسج 

 ْ
ي امل ع  ف  اب 

ص 
 
يك األ ب 

ْ
ش

 
اب ت قال اإلمام البخاري رحمه هللا : " ب 

 . وسلم أنه شبك بين أصابعه في املسجد وغيره ، منها حديث ذي اليدين املتقدم

 : ث وأحاديث النهيقال الحافظ ابن حجر عن الجمع بين هذه األحادي 

ر الصَّ  " ظ 
ْنت   م 

ْ
ذ ا ، إ 

ه 
 
ًدا ل اص 

 
ْو ق

 
الة  أ ي الصَّ  ف 

ان 
 
ا ك

 
ذ ا إ 

م  د ب 
يَّ ق  ْهي  م  نَّ النَّ

 
أ  ب 

ي  يل  اع 
ع  اإل ْسم  م  ج  ي . . ثم و   

 
ل ص 

 ْ
م  امل

ْ
ك ي ح  الة  ف 

ام   ا د  ك  م  ل 
 
ْن ذ ْهي ع  ا النَّ يه  ي ف  ت 

َّ
 ال

 
ة اي  و   

الر  ا " انتهىقال الحافظ : و  ْمن  دَّ
 
ا ق م 

 
ة ك يف  ع 

د  ض  ْسج 
 ْ
ي امل  . ف 

 . (1/565) "فتح الباري "

ومما يحسن التنبيه عليه أن من املصلين من يعبث بأصابعه يفرقعهما , وهذا عبث ال يليق باملصلي , وهو دليل  

 . على عدم الخشوع , إذ لو خشع القلب لخشعت الجوارح وسكنت

عت أصابعي , فلما قضيت الصالة قال : ال أمَّ   وعن شعبة مولى ابن عباس قال : صليت إلى جنب ابن عباس ففقَّ

( : سنده  99/ 2( وقال األلباني في "إرواء الغليل" )2/344لك ! تفقع أصابعك وأنت في الصالة ! رواه ابن أبي شيبة )

 . حسن
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الة ، وأن الجالس في املسجد ال والخالصة : أن تشبيك األصابع مكروه ملن خرج إلى الصالة , حتى يفرغ من الص

 . حرج عليه في تشبيك أصابعه إال إ ذا كان ينتظر الصالة ، فيكره له تشبيكها

 . وهللا أعلم

 .  (1)( 68-67انظر : "أحكام حضور املساجد" للشيخ عبد هللا بن صالح الفوزان )ص 

 

خروج املصلي من املسجد بعد األذان قبل الصالة.-64  

 وصف الحالة :

 يخرج بعض املصلين من املسجد بعد األذان قبل الصالة . 

 النصيحة والبيان :

فال بأس به ، وإن كان من ، أو خرج املصلي بنية العودة للصالة  هذا  الخروج إن كان لضرورة أو حاجة 

قال الشيخ ناصر بن سليمان العمر: غير حاجة وال ضرورة فإنه منهي عنه ،  

ا قعوًدا في املسجد مع أبي هريرة فأذن املؤذن فقام رجل من املسجد فأتبعه 
 
)عن أبي الشعثاء قال: كن

ا هذا فقد عص ى أبا القاسم صلى هللا عليه  أبو هريرة بصره حتى خرج من املسجد فقال أبو هريرة: »أمَّ

 وسلم« رواه مسلم. 
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(موقع : ) اإلسالم سؤال وجواب (1)  
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إذا كنتم   صلى هللا عليه وسلم عبد هللا النخعي عند اإلمام األحمد، ثم قال: »أمرنا رسول هللاوفي رواية شريك بن 

ي«.  
 
 في املسجد فنودي بالصالة فال يخرج أحدكم حتى يصل

 اتفق الفقهاء على أن من كان لديه عذر شرعي فإنَّ له الخروج من املسجد بعد األذان. -

: وعلى هذا العمل عند أهل العلم أال يخرج أحٌد من املسجد  -ريرة السابقعقب روايته حديث أبي ه -قال الترمذي 

 بعد األذان إال من عذر. 

واتفقوا على أن من خرج من املسجد بعد األذان بنية الرجوع إليه ليؤدي الصالة التي أذن لها مع الجماعة فله   -

 ذلك. 

صلى هللا عليه وسلم: »من أدرك األذان في   قال: قال رسول هللا رض ي هللا عنه ويستدل ملا سبق بحديث عثمان

 املسجد، ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو ال يريد الرجعة فهذا منافق« رواه ابن ماجه

 واختلفوا في حقيقة النهي فيما عدا الصور السابقة هل هو للتحريم أو للكراهة على قولين:

 القول األول: 

 واختاره ابن حزم.  ( 13والحنابلة) (12أن النهي للتحريم، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية)

 القول الثاني:

 ( 1)( وأبو الوفاء، وأبو املعالي من الحنابلة والشافعية   كراهة الخروج من املسجد بعد األذان وإليه ذهب املالكية 
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 املسلم . موقع  (1)
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قراءة القرآن مع األذان. -74  

 وصف الحالة :

 يقرأ الشخص القرآن ثم يؤذن املؤذن ، فهل يستمر بالقراءة أم يتوقف ليجيب املؤذن ؟ 

 النصيحة والبيان :

  أكتفي في هذا األمر بنقل ما أجاب به الشيخ ابن باز رحمه هللا تعالى ،إذ قال :

السنة إذا كان يقرأ وسمع األذان أن يجيب املؤذن؛ امتثاال لقول النبي صلى هللا عليه وسلم : )إذا سمعتم املؤذن 

فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صالة صلى هللا عليه بها عشًرا، ثم سلوا هللا لي الوسيلة،  

فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل هللا لي الوسيلة حلت له  

 الشفاعة ( رواه مسلم في صحيحه من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص رض ي هللا عنهما . 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه ، عن النبي صلى هللا أنه قال:) إذا سمعتم املؤذن  

 فقولوا مثل ما يقول (.

وفي صحيح البخاري  عن  جابر بن عبد هللا رض ي هللا عنهما ، عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ) من قال  

حين يسمع النداء : اللهم رب َّ هذه الدعوة التامة ، والصالة القائمة ، آت  محمدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه 

 مقاما محمودا الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة ( زاد البيهقي بإسناد حسن ) إنك ال تخلف امليعاد ( . 

 وألن إجابة املؤذن سنة تفوت إذا استمر في القراءة ، والقراءة ال تفوت ، وقتها واسع ، وفق هللا الجميع . 

 

إجابة مقيم الصالة كإجابة املؤذن. -48  

 وصف الحالة :

ال يجيبون املؤذن وال يجيبون مقيم الصالة . كثير من املصلين   

 النصيحة والبيان :

وإجابته تكون بترديد ما يقوله املؤذن بعده إال في ) حي  أن إجابة املؤذن سنة ،من املعروف لدى الجميع  

 على الصالة وحي على الفالح ( ال يقول املجيب مثله بل يقول : ال حول وال قوة إال باهلل . 

وهذه اإلجابة للمؤذن تنطبق أيضا على من يسمع إقامة الصالة فيستحب أن يجيب مقيم الصالة كما 

. نحكم األذا  يجيب املؤذن ، ألن اإلقامة تأخذ  
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فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن اإلقامة تأخذ حكم األذان في استحباب الترديد خلف املقيم ، ثم الصالة على 

 .النبي صلى هللا عليه وسلم ، ثم الدعاء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ........إلخ

العلماء املعاصرين : علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء  وهو قول الشافعية والحنابلة ، وجمهور الحنفية ، وقال به من 

  .، والشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ األلباني رحمهم هللا

 : (18/250) "جاء في "املوسوعة الفقهية

ة والحنابلة أن يستحب  أن يقول في اإلقامة: مثل ما يقول  " افعي 
 
ة والش سبة للمقيم فقد صر ح الحنفي 

 
وكذلك بالن

  .ان" انتهىفي األذ

  :( )حنفي(431/ 1وجاء في "الدر املختار" )

 كاألذان ، ويقول عند : " قد قامت الصالة " : أقامها هللا وأدامها ، وقيل : ال يجيبها "
ً
 ، إجماعا

ً
ويجيب اإلقامة ندبا

ي" انتهى   
ن  م    .، وبه جزم الشُّ

  .يقول مثل ما يقول" انتهىويستحب ملن سمع اإلقامة أن  ":قال الشيرازي الشافعي رحمه هللا

  :وشرحه النووي رحمه هللا بقوله

واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته في اإلقامة كما قال املصنف ، إال الوجه الشاذ الذي قدمناه عن "  

 .  123،   122 / 3 ) "املجموع)    "  . "البسيط 

  :وقال ابن قدامة رحمه هللا )حنبلي(

 . (1/474) "املغني "  .ة مثل ما يقول" انتهى ويستحب أن يقول في اإلقام"

  :وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء

ة أن املستمع لإلقامة يقول كما يقول املقيم ؛ ألنها أذان ثان ، فتجاب كما يجاب األذان ، ويقول املستمع  " السنَّ

باهلل ، ويقول عند قوله : " قد قامت عند قول املقيم : " حي على الصالة ، حي على الفالح " : ال حول وال قوة إال 

الصالة " مثل قوله ، وال يقول : " أقامها هللا وأدامها " ؛ ألن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ) إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ( ، وهذا يعم األذان واإلقامة ؛ ألن كال  

 . ثم يصلي على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد قول املقيم " ال إله إال هللا " ويقول : اللهم رب  منهما يسمى أذ
ً
انا

هذه الدعوة التامة والصالة القائمة... إلخ كما يقول بعد األذان ، وال نعلم دليال يصح يدل على استحباب ذكر  

  .ما ذكر" انتهىش يء من األدعية بين انتهاء اإلقامة وقبل تكبيرة اإلحرام سوى 

  .الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد هللا بن قعود

 .  90،   89 / 6 ) "فتاوى اللجنة الدائمة )   "
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عمال داخل الصالة أل  نصائح  
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. الجالبية( - أو بثياب النوم ) البجامةصالة الرجل بالفانيلة العالقية  -1  

 وصف الحالة :

 لهذه الحالة صورتان: 

 األولى : 

. يست ذات نصف الكم ، مع ستره العورة أي لبعض املصلين يصلي أحيانا بالفانيلة ذات العالقة ،   

 الثانية : 

. العيدينن بعضهم يأتي بمالبس النوم إلى صالة إ بعضهم يصلي بثياب النوم وقد يأتي إلى املسجد البسا لها ، حتى   

 النصيحة والبيان :

 الصورة األولى :

خذوا زينتكم عند كل  ): وهللا تعالى قال ،  ن ذلك من الزينة من املستحب للمصلي ان يستر كتفيه في الصالة أل 

أي عند كل صالة ، وإظهار الكتف مخل بزينة الرجل في الصالة ، قال النبي صلى هللا عليه   ، ٣١األعراف (مسجد 

(1).(عاتقيه  )وفي رواية  (حدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه ش يء أ ال يصلي  )وسلم :   

لى الرقبة . إ والعاتق : هو الكتف : ما بين املنكب   

 ذا صإ  )وروي عن ابن عمر رض ي هللا عنهما قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 
 
حدكم فليلبس ثوبيه ،  أ ى ل

(2)(ن له تزي  حق من ي  أ ن هللا إف  

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

. 516(مسلم1)  

   حسن. وإسناده  ١٠/١٧٠( اخرجه الطبراني في األوسط  2)
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(1).هر كتفيه في الصالة ظوقد شدد بعض الفقهاء على ذلك وحكم ببطالن الصالة ملن ي  

،  ألن الواجب ستر العورة فقط. الكتفيناستحباب ستر  ذهبوا إلىجمهور الفقهاء  نولك  

عمرة عندما يصلي يضع وسط ردائه على   وأ ة ما يفعله املحرم بحج ي ل حالة كشف املنكبين بالفانيلة العالقمثو 

خالل بالزينة  إ رقبته ويسدل طرفي الرداء على صدره ، ويكون كتفاه مكشوفين ، وكذلك الظهر والبطن وهذا 

( 2)املطلوبة في الصالة .  

 الصورة الثانية : 

ألن هللا تعالى قال : ) خذوا زينكم عند كل مسجد ( وثياب النوم   ليس من املستحسن صالة املصلي بثياب النوم ،

 ليس من مالبس الزينة . 

ومع ما تقدم ينبغي للمصلي أن يعلم أنه سيقف في الصالة بين يدي هللا تعالى ، فهل يليق به الوقوف بين يديه  

هذه الهيئة ، فاهلل تعالى أحق أولى ال يستسيغ مقابلته بفإنه ولو أنه قابل شخصية لها مكانتها  ؟! بالفانيلة فقط 

الزينة املناسبة . ببأن يوقف بين يديه   

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢/٢٩٠( املغني البن قدامة 1)  

( الجامع ألحكام الصالة2)  

 وصفة صالة النبي صلى هللا عليه وسلم

قيم الجوزية وجماعة من العلماء . ابن  لشيخ اإلسالم  

٣٩-٣٨إعداد عادل بن سعد   
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. السريةفي الصالة رفع الصوت  – 2  

 وصف الحالة :

ة في املغرب والثالثة والرابعة  ثالظهر والعصر والركعة الثال يرفع بعض املصلين صوته بالقراءة في الصالة السرية )

( . في العشاء   

. فيشوش على من بجنبه  والسجود، في الركوع وبعضهم يرفع صوته بالتسبيح  

 النصيحة والبيان :

لى حد التشويش على من بجنبه  إ رفع الصوت بالقراءة في الصالة السرية مخالفة للسنة ، فإذا بلغ في رفع الصوت 

جوز . يفإن ذلك ال   

.(1)( و في الصالة أ وال يرفع بعضكم على بعض في القراءة )فقال : فان النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن ذلك   

وقد أجاز بعض العلماء رفع الصوت في الصالة السرية ببعض الكلمات مما يقرأ املصلي ال بصوت عال ولكن بما  

 يسمع نفسه ، ألن النبي صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك . 

أثناء الصالة.النظر في  -3  

وصف الحالة : -  

  إلى و ينظرأ و شماال ، أ ينا من ينظر يأ و أ مام لى األ إ كثير من املصلين حين يدخل في الصالة يبقى نظره شاخصا 

مامه .أ ياء أش  

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٣٣٢( أبو داود 1)  
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 النصيحة والبيان :

.ي جمهور الفقهاءأ لى موضع السجود في جميع تنقالت الصالة ، وهذا هو ر إ يكون  أن ثناء الصالةأ السنة في النظر   

صبع السبابة .لى اإل إ ثناء الجلوس للتشهد يكون أ ر في ظن النأ وهناك من يرى   

عليه وسلم كان (1)ن النبي صلى هللا أ نس : أ فقد روى البيهقي عن ابن عباس عن ، لى موضع السجود إ ما النظر أ 

.  (لى موضع سجوده إ ال إ ذا استفتح الصالة لم ينظر إ   

نزل  أ لى السماء في صالته حتى إ نه قال : ) كان النبي صلى هللا عليه وسلم ينظر أ وفي حديث مرسل عن ابن سيرين 

لى سجوده إ فنظر عليه الصالة والسالم  –فلح املؤمنون الذين هم في صالتهم خاشعون أ قد  - ليه قوله :هللا ع

(1)(سه أ ر  أطأوط  

:  لى السبابة لدى التشهدإ ما النظر أ و   

ذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه إ كان  )ن النبي صلى هللا عليه وسلم أ فعن عبدهللا بن الزبير 

(2)(شارته إ اليسرى وأشار بالسبابة ال يجاوز بصره   
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( خرجه الحاكم موصوال إلى أبي هريرة . 1)  

( رواه أحمد وأبو داود ، والنسائي ، وصححه النووي في شرح مسلم . 2)  
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 مين ( بعد االنتهاء من قراءة الفاتحة. آالنطق بلفظ )  –4

: ةوصف الحال  

مين ( بتشديد امليم . آ فظ ) لهناك من املصلين من ينطق ب  

 النصيحة والبيان :

  آ نطقها ) 
. مع همزة بعدها ألف ين بكسر امليم من غير تشديدم  آ هو :  يح، والنطق الصح  أين ( بتشديد امليم خطم   

الفاتحة التي   سورة ين بعدم  آ ين بغير تشديد امليم معناها : استجب يا هللا ، فاملصلي الذي يقول م  آ ن : ذلك أل 

ين .م  آ تضمنت الدعاء يريد االستجابة للدعاء الذي فيها فيقول   

  آ  – امأ 
(  يقال : أم  الش يء ،   مَّ أ  ) نه منن ، أل يبتشديد امليم فمعناها : قاصد –ين م   

منوا ال تحلوا شعائر هللا وال الشهر الحرام وال الهدي وال آ يا أيها الذين   ): '  ىكما جاء في قوله تعالأي قصده ،

  آ القالئد وال 
   ٢املائدة :  (ين البيت الحرام م 

 أي : قاصدين البيت الحرام . 

 

 .الحركة في الصالة -5

 وصف الحالة :

لى إ كثرهم من الشباب يكثر من الحركات بعد دخوله في الصالة ، وليس هناك ضرورة أ بعض املصلين و 

 تلك الحركات . 

و أ لى ساعته إ ما ينظر إ ما يرتب مالبسه ، و إ هي من الصالة تن ينأ لى إ حرام تكبيرة اإل  منفترى بعضهم 

لديه تعديل مالبس أو  ، أو أن يقوم بحركات أخرى ليست ضرورية ، وبعضهم إن لم يكن ظفاره أ ينظف 

، وقد تبلغ كثرة  حركة بعض املصلين درجة يزعج بها جاره في الصالة ، وتذهب   نحوها يبدأ يعبث بلحيته 

.   بخشوعه  
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 النصيحة والبيان :

نه  إ ن كانت قليلة فإ ليها إ عمال الصالة وليس هناك ضرورة أ الحركة التي تكون داخل الصالة وليست من 

و أ ذا كانت كثيرة لحاجة إ  ، إالنها تبطل الصالة إذا كانت كثيرة ف إ ما أ مسموح بها وال تبطل الصالة ، 

.و كانت كثيرة لكنها متفرقة أ  ، ضرورة  

ن  إ ، و   ةقليل تقل من ثالث حركات كانأ  تن كانإلى تحديده : فإ ومقياس القلة والكثرة ذهب بعض الفقهاء  

   .ذا كانت الحركات متتالية غير متقطعة إ كثيرة  انهإثالث حركات فصاعدا ف تكان

ن هذا الذي يتحرك في الصالة أ  :  نما املقياسإ نه ليس هناك تحديد معين للقلة والكثرة ، أ خرون آ ويرى 

نه أ  ا ن ظنو إ نها تعد كثيرة ، و إليس في الصالة بسبب كثرة حركاته ف  -لكثرة حركاته -  نهأ  ا ذا راه الناس ظنو إ 

قليلة . تعد نها إفي الصالة ف  

زوج النبي عليه    تهنه نام ليلة في بيت النبي صلى هللا عليه وسلم عند خالأ عن ابن عباس رض ي هللا عنهما 

نبي صلى هللا عليه وسلم يصلي فقام ال، نذاك طفال آالصالة والسالم ) ميمونة ( رض ي هللا عنهما ، وكان 

خذ أ س ي ، و أ لى جنبه ، فوضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يده اليمنى على ر إ يقول : فقمت    ، من الليل

 ب
 
 أ
 
( 1)ني اليمنى يفتلها بيده . ذ  

نسه كي ال يخاف من ؤ ن يأ راد أف ، ن ابن عباس كان صغيرا أل   ، نما فعل النبي صلى هللا عليه وسلم ذلكإ و 

بجنبه رجال .  ن  أ لمة الليل ، ولكي يشعر وحشة ظ  

 بي العاص بن عبدأ من  بزين  ابنته  بنت –مامة أ  – صلي حاماليو كان النبي صلى هللا عليه وسلم كان 

( 2)ذا قام حملها .إ ذا سجد وضعها و إشمس ف  
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١١٩٨البخاري رقم ( 1)  

٥١٦( رواه البخاري 2)  
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 قال ابن قدامة : 

لى العرف .... ، ولو فعل  إ س بالعمل اليسير في الصالة للحاجة :..... ولكن يرجع بالكثير واليسير أ'' وال ب

فعاال متفرقة لو جمعت كانت كثيرة ، وكل واحد منها بمفردة يسير فهو في حد اليسير بدليل حمل النبي  أ 

ألمامة في كل ركعة ووضعها ، وما كثر وزاد على فعل النبي صلى هللا عليه وسلم أبطل  عليه وسلم  صلى هللا

الصالة سواء كان لحاجة أو غيرها ، إال أن يكون لضرورة ، فيكون حكمه حكم الخائف ، فال تبطل  

(1) صالته به ، وإن احتاج إلى الفعل الكثير في الصالة لغير ضرورة قطع صالته وفعله ''  

عن رجل كثير الحركة في الصالة هل تبطل صالته ؟ -رحمه هللا  -وسئل الشيخ ابن باز  

 فقال :

،  الصالة ال تبطل به  ن  إف و كان كثيرا ولم يتوال  أ ذا كان قليال عرفا ، إ ما  أ بطل الصالة ، و أ ذا كثر العبث إ )

حرصا على تمام الصالة  هوكثير ه ن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليل أ من ؤ ولكن يشرع للم

  (2).وكمالها(

للحفاظ على صحة صالتهم ،  ولذلك أنصح الذين يكثرون الحركة في الصالة بغير ضرورة اإلقالع عنها ،

وللمحافظة على الخشوع ، وهللا تعالى مدح املؤمنين الذين يخشعون في صالتهم ) الذين هم في صالتهم  

، ولعدم إزعاج املصلين الذين بجوارهم .2خاشعون ( املؤمنون /   

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٩٦-٣/٩٤( املغني 1)  

( موقع ) اإلسالم سؤال وجواب (2)  
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 ثناء ركوعه. أفي ) تكبيرة اإلحرام( املسبوق بالصالة مع الجماعة يجعل التكبيرة األولى  -6

 وصف الحالة :

ذلك املصلي التكبيرة  يجعل مام دراك الركوع مع اإل إ جل أ مام في الركوع ، ومن خرا فيجد اإل أيأتي بعض املصلين مت

 أثناء هويه للركوع . حرام ( في األولى ) تكبيرة اإل 

 النصيحة والبيان :

 ال تصح إال أن يأتي بها املصلي واقفا . حرام (التكبيرة األولى في الصالة ) تكبيرة اإل 

لى إ ذا قام إ نه سمع أبا هريرة يقول : ) كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أ ي بكر عبدالرحمن بن الحارث أبفعن 

   .(1) الصالة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع (

لى الصالة يرفع يديه حتى يحاذي بهما  إ ذا قام إ كان رسول هللا صلى عليه وسلم ،  ) بي حميد الساعدي قال :أ وعن 

 (2)منكبيه ، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدال (

بها  ىتأ  ا ذإ تيان بها واملصلي واقف وال تصح حرام يجب اإلن تكبيرة اإل أ ) معتدال ( يدل على  :  فقوله في الحديث

 .  وهو راكع

تى بحرف منها في غير حال القيام أ ن إحرام بجميع حروفها في حال قيامه ، فن تقع تكبيرة اإل أ يجب )قال النووي : '

 .(3)(عقد صالته فرضا نلم ت

 ١٣/٢٢٠وجاء في املوسوعة الفقهية الكويتية 

 )فال يجزئ إيقاع تكبيرة اإلحرام جالسا أو منحنيا (.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .  ٧٨٩البخاري  (1)

 .٧٣٠رقم  ٩٤مختصر سنن ابي داود ص (2)

 م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩، ٢اليمامة للطباعة دمشق  اختصار مصطفى البغا ط

 ٢٩/ ٣املجموع  (3)
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 االنحناء في الركوع. -7

 وصف الحالة : 

 لهذه الحالة صورتان : 

 .   وال يكمل الركوع  حني من وقوفه قليال فقط نحين يركع ي  - غير املرض ى-بعض املصلين األولى :  

 بعضهم يبالغ كثيرا في االنحناء إلى أسفل حتى يجعل ظهره كالقوس .   الثانية :

 النصيحة والبيان :

 الحالة األولى :

 تطيع االنحناء املطلوب للركوع يحني ظهره بقدر ما يستطيع . سو غيره وال يأ في ظهره  امريضإن كان املصلي 

بعاد يديه عن جنبيه قدر  إ وتفريج أصابعه و وضع كفيه على ركبتيه ب صفة ركوعه تكون  ن  إما غير املريض فأ 

ما يجعله بمستوى ظهره .إننكسه يسه وال  أ املستطاع ، وبسط ظهره معتدال وال يرفع ر   

 الحالة الثانية : 

 ال يكون انحناء الظهر  في الركوع كثيرا مبالغا فيه إلى األسفل ، بل يجعل املصلي ظهره مبسوطا معتدال .

( 1).صر ظهره ثم هبي حميد قال : ركع النبي صلى هللا عليه وسلم أ روى البخاري عن   
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١٢٠/٢٧١البخاري  (1)  
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. (1)لى األرض إ حصر ظهره : أي ثناه  قال في تاج العروس :  

على غير  مت ى حذيفة رجال ال يتم الركوع والسجود ، قال : ما صليت ، ولو  مت أ ر   ): هب قال و وعن زيد بن 

. (2)(فطر هللا محمدا صلى هللا عليه وسلم عليها  تي الفطرة ال  

اه كان إذا ركع  ) هقي بسند صح عن النبي صلى هللا عليه وسلم :يوروى الب و  . (3) (بسط ظهره وس   

 ص  وقد و  
 
نه ) لو صب عليه املاء الستقر (   الطبراني في الكبير والصغير أانحناؤه صلى هللا عليه وسلم في ركوعه ب ف  

 وقال للمس يء صالته : 

  إف )
 
. (4)(لركوعك  ْن ذا ركعت فاجعل راحتك على ركبتيك وامدد ظهرك ، ومك  

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ثنى . -للزبيدي (تاج العروس 1)  

791( البخاري 2)  

( البيهقي . 3)  

داود بسند صحيح .  ( رواه أحمد وأبو4)  

ى هللا عليه وسلم(
ً
 محمد  ناصر الدين األلباني ) صفة صالة النبي صل

دمشق  –بيروت  –م / املكتب اإلسالمي  ١٩٨٧هـ ١٤٠٨ ١٤ط  ٩٧ص   
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.عند الرفع من الركوع إلى األعلى رفع الراسالنظر أثناء الصالة إلى فوق، و  – 8  

 وصف الحالة :

لى السماء . إ ينظر فكأنه على ، األ لى إ سه وبصره أ حين يرفع من الركوع يرفع ر بعض املصلين   

 النصيحة والبيان :

ن  ، أل  أخطالسنة أن ينظر املصلي إلى موضع سجوده في الصالة ،ورفع الرأس إلى األعلى لدى الرفع من الركوع 

. النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن ذلك   

لى  إ بصارهم أ قوام يرفعون أ قال النبي صلى هللا عليه وسلم : ما بال   )نس بن مالك قال : أ جاء في البخاري عن  

 اء في مالس
 
 أ عن ذلك ،  نَّ ه  ينت  صالتهم ، فاشتد قوله في ذلك حتى قال : ل

 
 ت  و ل

َّ
( 1)(.هم بصار  أ  نَّ ف  خط  

 

املصلي على األرض والسجود عليه. لبسه وضع ش يء  – 9  

 وصف الحالة :

  –الربطة  –س من النساء ) الشال أ شماغ من الرجال ، ومن تلبس ما يغطي الر يبعض من يلبس الغترة او ال

. ، فيكون حائال بين جبهتهم واألرضوهم البسون له  ( قد يضعونه على األرض ويسجدون عليه النقاب -الخمار   

  و البيان النصيحة

لى ذلك ، مثل : إ يجوز لدى الحاجة  ته آنفا ذكر  مللبس الذي متصل به كا البس له   سجود املصلي على ش يء  

أن يصلي على أرض فيها طين .  -  

شدة الحر أو البرد إذا سجد على األرض . -  

إذا كانت األرض خشنة خشونة مؤذية ، أو عليها ما يؤذي جبهته وأنفه .  -  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٧٥( البخاري  1)  
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ماثل هذه الحاالت مما يتأذى به املصلي لدى وضع جبهته وأنفه على األرض مباشرة .ما أو   

صل  حن تأ حائال متصال به ، وفي عصرنا يندر األرض ن يجعل بين وجهه و أ ما مع عدم وجود الحاجة فال ينبغي أ 

م في البيوت . أ سواء في املساجد  ،  الصالة على الفراش أن تكون  ن الغالبأل  ، لك الحاالت تمثل   

 اعن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال :

ذا سجد بكساء عليه يجعله دون إ لم في يوم مطير وهو يتقي الطين يت رسول هللا صلى هللا عليه وسأ لقد ر )

(1)(يديه  

ذا لم إكنا نصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في شدة الحر ، ف)نس بن مالك رض ي هللا عنه قال :  أ وعن 

(2)(ن يمكن جبهته من األرض يبسط ثوبه فيسجد عليه أ حدنا أ يستطع   

لى ذلك .إ جعل ش يء متصل باملصلي بينه وبين األرض يكون عند الحاجة  ن  أ وهذا الحديثان يدالن على   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.( رواه أحمد بن حنبل1)  

.ومسلم -  ( رواه البخاري 2)  
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.في السجود بجنبيه باألرض أو  اإلصاقهم وضع الذراعين على األرض و  -10  

 وصف الحالة :

 يلصق بعض املصلين ذراعيه باألرض في السجود ، وبعضهم يلصقهما بجنبيه . 

:والبيان ةصيحنال  

) صلوا كما         قال : عليه الصالة والسالم نه أل  ،بصالة النبي صلى هللا عليه وسلمباالقتداء  مور أماملسلم 

صلي ( أ يتموني أ ر   

ا بجنبيه في السجود ، روى أبو حميد مقهصذراعيه باألرض وال يلق صوقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال يل

ذا سجد وضع يديه غير مفترش وال قابضهما  إ) ف :الساعدي صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وكان مما قال 

   (1).طراف أصابع رجليه القبلة (أ، واستقبل ب

ال يفترش ذراعيه على األرض ، بل يرفعهما عنها . نى غير مفترش :عوم  

 ومعنى غير قابضهما : غير الصق لهما بجنبيه  . 

) كان رسول :وروت السيدة ميمونة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم رض ي هللا عنها صفة ذراعيه في السجود فقالت 

 إ هللا صلى هللا عليه وسلم 
 
  (2).بطيه من ورائه ( إ  ح  ض  حتى يرى و   -ح  جنَّ  -ى بيديه يعني وَّ ذا سجد خ

 ومعنى وضح إبطيه : بياضها .

 ولذلك قال ابن قدامة : 

ن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يفعل ذا سجد ، أل إ ن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه أ السنة  ) ومن

(.3) ذلك في سجوده (  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ  

٨٢٨( البخاري  1)  

٤٩٧( صحيح مسلم 2)   

.  ١/٣٠٦( املغني 3)  
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توسيع فتح الذراعين في اثناء السجود.  -11  

 وصف الحالة :

بعض املصلين في صالة الجماعة يفتح ذراعيه ويباعدهما عن جنبيه بشكل مبالغ فيه كثيرا ، وحينئذ يؤذي من  

 بجنبه . 

: والبيان النصيحة  

فقد روى ،بعادهما عن الجنبين من سنن الصالة التي وردت عن النبي صلى هللا عليه وسلم إ فتح الذراعين و 

  قال : ) كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا سجد ي   البخاري ومسلم عن عبدهللا بن بحيتة 
ح في سجوده حتى جن 

إبطيه (  ح  ض  رى و  ي    

بهما . هايلصق ويجنح بمعنى : يفرج ويفارق ذراعيه عن جنبيه ، وال   

   . ن يبالغ في فتح الذراعين  أ و يصلي منفردا فله أ ماما إ كان املصلي  ْن فإ

ذى من بجنبه  آ ذا فإنه يبعد ذراعيه عن جنبيه بمقدار ما ال يؤذي من بجنبه ، إذا كان يصلي مع جماعة فإ ما أ 

(ال ضرر وال ضرار : )والسالم قاليذاء محرم ، والنبي عليه الصالة اإل  نحراما أل  كان ذلكبفتح ذراعيه   

ه يكون قد أدى السنة ولم يؤذ أحدا .ي ذا فتح املصلي ذراعيه قليال ولم يلصقهما بجنب إف  

  و
 
كفيه فقط  على األرض يضع الذراعين على األرض بل يرفعهما عنها ، ويضع ال ن أ  هاملصلي في سجود يوص أ

ال بهذه  إ ذ ال يصح السجود  إ نفه على األرض ، أ جبهته و  مضمومة األصابع ، وال يرفع رجليه عن األرض ، ويضع

 الطريقة . 

نفه ، واليدين ،  أ  إلىعظم : على الجبهة وأشار بيده أ عة بسجد على سأ ن أ مرت أ لقوله صلى هللا عليه وسلم : ) 

طراف القدمين (.أ والركبتين ، و   

نف يوضع على األرض مع الجبهة .األ  ن  أ علم نفه لي  أ لى إ نما أشار بيده إ و   
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في السجود. أو وضع إحداهما على األخرى رفع الرجلين عن األرض  – 12  

 وصف الحالة :

وبعضهم يجعل إحدى القدمين   ،، وبعضهم يرفع رجال واحدةبعض املصلين يرفع رجليه عن األرض في السجود  

وقد يكون ذلك بغير شعور منه .  فوق األخرى ،  

: لنصيحة والبيانا  

عظم كما جاء في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم الذي رواه ابن عباس رض ي هللا عنها أ السجود يكون على سبعة 

طراف القدمين ، وال أ واليدين ، و   –نفه أ  إلىوأشار بيده  –عظم : على الجبهة  أ سجد على سبعة أ ن أ مرت أ : ) 

٨١٢رواه البخاري    .الثياب والشعر (نكفت   

  )قال النووي رحمه هللا:

الته" ح  ص  ص 
 
ْم ت

 
ا ل ْنه  ْضٍو م 

ع   ب 
لَّ
 
خ
 
ْو أ

 
  "ل

والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله ؛ ألن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا  

  . رواه البخاري )785( ، وملا رواه أبو داود )859( من حديث رفاعة بن  
 
ة
 
ْبل ْيه  الق 

 
ع  ر ْجل اب 

ص 
 
اف  أ ر 

ْ
ط
 
أ  ب 

ل  ْقب  سجد اْست 

ْن لسجودك ( .)1(  
 
ك  رافع رض ي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال للمس يء صالته : ) وإ ذا سجدت فم 

 وال يصح وضع إحدى القدمين على األخرى  عن األرض ، أو إحداهما   ذا رفعت الرجالنإ وعلى هذا ال تصح الصالة 

.  ، فيجب وضع  القدمين على األرض ذا بطل السجود بطلت الصالةإ ن السجود يكون باطال ، و أل   

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  )اإلسالم سؤال وجواب (. موقع(1)
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 مام في السجود ملن يصلي على كرس ي.مد الكفين الى األ  -13

 وصف الحالة :

مام في الفضاء لى األ إ مد يديه ييماء إ يماء ، ولدى سجوده املصلين يصلي على الكرس ي يركع ويسجد باإل بعض يت أ ر 

 ، تشبها بوضعها على األرض في حالة السجود الطبيعي . 

 :النصيحة والبيان

وال يمدهما نحو   يضع يديه على ركبتيه ، في الركوع والسجود ،و يماء إ الذي يصلي جالسا على الكرس ي يصلي 

وفي حالة  ، نه يضع يديه في حالة الركوع على ركبتيه إما الذي يصلي جالسا على األرض فأ  األمام في الفضاء ،

 .على األرض يضعهما السجود 

 

 .مام راسه من الركوعثناء رفع اإل أركوع املسبوق  – 14

 وصف الحالة :

مام من الركوع يركع املقتدي ثناء رفع اإل أ مام بالرفع من الركوع ، وفي اإل  أ ، ثم يبد مام راكعخرا واإل أيأتي املصلي مت

 خر . أاملت

 :والبيانالنصيحة 

   صحيحة  ة ذلك املسبوق ن صال إ سه من الركوع فأ مام لم يرفع ر ذا ركع املسبوق وتم ركوعه في حال كون اإل إ 

 .مام درك الركوع مع اإل أ نه أ كد من أذا تإ  ،وتحسب له تلك الركعة 

و لم أ مام في ركوعه درك اإل أ نه أ و شك في أ و هوى للركوع أ سه من الركوع ثم ركع املسبوق أ مام ر ذا رفع اإل إ ما أ  

ن  أ يجب عليه فاتته تلك الركعة و وحينئذ  ،، وال تحسب له تلك الركعة   نه ال يحسب له ذلك الركوعإكه ، فر يد

لم تحسب   مع اإلمام ذا فات الركنإ، و من أركان الصالةن الركوع الذي فاته ركن مام ، أل بعد سالم اإل بدلها يأتي 

  :     صلى هللا عليه وسلم قالقد ركع وحده ، والنبي بل يكون مام  في هذا الركن ، لم يحقق االقتداء باإل  ذإ الركعة ، 

 مام ليؤتم به ( . نما جعل اإل إ ) 
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 .التسبيحات في الركوع والسجودعدد تساوي  -15

 وصف الحالة :

فيسبح في الركوع أحيانا  ئمة أحيانا ال يساوي بين عدد التسبيحات في الركوع والسجود ،بعض املصلين وبعض األ 

 قل . أ و أ كثر أ  غيرهاكثر وفي أ و أ و قد يسبح في السجدة األولى ثالثا أ كثر ، أ و  أ قل أ ثالثا وفي السجود خمسا ، او 

 : والبيان ةالنصيح

ن يزيد  أ الكمال ثالث تسبيحات ، ويجوز ى دنأ ن أ التسبيح في الركوع والسجود سنة كما هو معروف ، وقد ورد 

و سبعا ، ومن حيث الكفاية تكفي تسبيحة واحدة ، لكن األفضل االلتزام بالسنة  أ ن يكون وترا ، أي خمسا أ على 

ن يجعل التسبيحات متساوية  أ فضل مام فاأل و اإل أ عدد اختار املصلي  يَّ أ دنى الكمال وهو ثالث تسبيحات ، و أ في 

 الركوع والسجود .  جميع  العدد في

سجود النبي صلى هللا عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من   نروى البخاري عن البراء قال : )كا

   (1)السواء (

 وتساوي الركوع والسجود يقتض ي التساوي في عدد التسبيحات . 

 قوله :   -قريبا من السواء -:  ونقل ابن حجر قول بعض العلماء في تفسير قوله 

 (2)خف بقية األركان (أ خف أ ذا  إ طال بقية األركان و أطال القراءة  أ ذا إ ) فكان 
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 ٨٢١/  ٨٠١البخاري  (1)

 ٣٧٤/ ٢( فتح الباري 2)
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 لى تساوي الركوع والسجود . إ ن تساويها يؤدي أل ،   وهذا يدل على تساوي األركان ، وعلى تساوي التسبيحات 

قول ابن   ه ((أجز أن قال مرة إ دنى الكمال ، و أ في شرح قول الخرقي ، ) ويقول سبحان ربي العظيم ثالثا وهو  ءجا

 قدامة :

قال النبي صلى هللا عليه وسلم :   –فسبح باسم ربك العظيم  –) ولنا ما روى عقبة بن عامر قال : ملا نزلت 

حدكم فليقل ثالث مرات :  أ ذا ركع إ ن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : أ اجعلوها في ركوعكم ، وعن ابن مسعود 

نه سمع رسول هللا صلى هللا عليه  أ وروى حذيفة ، هخرجهما أبو داود وابن ماجأ دناه ، أ سبحان ربي العظيم وذلك 

 يجزئ سبحان ربي العظيم ثالث مرات ، رواه األشرم ، ورواه أبو داود ولم يقل ثالث مرات ، و ذا ركع :إ وسلم يقول 

على أنه  فدل   تسبيحة واحدة ، ألن النبي صلى هللا عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عددا ،

، وأدنى الكمال ثالث ، لقول النبي صلى هللا عليه وسلم في حديث ابن مسعود : وذلك أدناه ، قال  يجزء أدناه

دناه ثالث أ نه قال : التسبيح التام سبع ، والوسط خمس ، و أ أحمد في رسالته : جاء الحديث عن الحسن البصري 

على  قمام ما ال يشهو ، وفي حق اإل لى السإ ن كان منفردا ما ال يخرجه إ ، وقال القاض ي : الكامل في التسبيح 

 ( 1) املامومين (

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . ١٧٩  – ٢/١٧٨( املغني البن قدامة 1)
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 .في التشهدصبع تحريك اإل  -16

 وصف الحالة: -

 لدى التشهد .  ة حمد في تحريك السبابأ مام ورواية عن اإل ،مام مالك ي اإل أ بعض املصلين يعمل بر 

 سفل بصورة سريعة . أ على و أ لى إ ويكون تحريكه لها 

 : نصيحة والبيانال

 بصورة غير سريعة . ، نما تكون يمينا وشماال إ سفل وال بصورة سريعة ، على واأل األ لى إ حركة السبابة ال تكون 

) ومن الفضائل عقد الخنصر والبنصر والوسطى على اللحمة التي تحت اإلبهام  بي :قال الشيخ عبدالسميع اآل

 (.1) من اليد اليمنى مادا السبابة واإلبهام منها في التشهدين ويحرك السبابة دائما يمينا وشماال في تشهديه.(

 ية : لكوجاء في الخالصة الفقهية على مذهب السادة املا

بهام وهي الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى في حال تشهده ) وعقد األصابع الثالثة ما عدا السبابة واإل

 بهام ماد  و غيره بجعل رؤوس األصابع الثالثة بلحمة اإلأ سواء كان األخير 
ً
ير  بهام كاملشصبعه السبابة بجنب اإلإ   ا

لى جهة اليمين والشمال ال لجهة الفوق إ خره تحريكا متوسطا آ لى إ ول التشهد أ بها ، وتحريك السبابة دائما من 

 . (2)والتحت (

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 املنوفي الشاذلي( عبدالسميع اآلبي ، الجواهر املضية لشرح العزية   لعلي 1)

 م ٢٠٠٠القاهرة /  – دار النصر  ٢٠٠٠تحقيق : علي الهاشم  ١٥٥ص

 ( الخالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية 2)

 دار الفكر -محمد السوس القروي 
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 .السرعة في أداء اركان الصالة -17

 وصف الحالة :

ن في القيام والسجود  ئوبعضهم يطم  ،  وتكون السرعة مخلة بالطمأنينة  ركان الصالة ،أ ع في أداء  ر  ْس بعض املصلين ي  

في  ،   والركوع   يطمئن  ال  وال  ولكنه   ، السجود  إلى  بسرعة  يهوي  بل  الركوع  من  بين  في  يطمئن  الرفع  التي  الجلسة 

 لى السجود الثاني . إ السجدتين بل يسرع 

 : نصيحة والبيانال

بدونأ من   الطمأنينة وال تصح  الصالة  الطمأنينة  ركان  ، ومعنى  أداء كل ركن قياما وقعودا أ ها  في  يثبت املصلي  ن 

 وركوعا وسجودا .

ن املراد منه إتمام الصالة مام ، أل ذا لم يفعل ذلك بطلت صالته ، وهذا ال ينافي تخفيف الصالة املطلوبة من اإل إف

 ركانها لكن من غير تطويل .  أب

ن النبي صلى هللا عليه وسلم دخل املسجد ، فدخل رجل فصلى ، ثم  أ بي هريرة رض ي هللا عنه )أ البخاري عن    روى 

 ا فرد النبي صلى هللا عليه وسلم عليه السالم ، فقال :  ،ى هللا عليه وسلملفسلم على النبي ص ءجا
 
  رجع ف

نك  إف صل 

 
 
  ص  لم ت

    ل 
  إ، ف  ، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : ارجع فصل 

ثالثا ، فقال   نك لم تصل 

 والذي بعثك بالحق ، فما  
 
ن آ ما تيسر معك من القر   أ لى الصالة فكبر ، ثم اقر إ ذا قمت  إ غيره ، فعلمني ، قال :    ن  س  ْح أ

ن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن  ئ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطم

 (  1) ثم افعل ذلك في صالتك كلها (، جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا 

 إفقد قال له : ف
 
  نك لم ت

  أ ن صالتك التي صليتها باطلة فكإ ، أي :  صل 
 نك لم تطمئن . أل  نك لم تصل 

ألنك إذا لم  تفعله بطلت صالتك وكأنك لم تصل  كما رأيت  في    أمر خطير جدا ،  –يا أخي املصلي    -فعدم االطمئنان  

ولذلك أؤكد النصيحة وأشدد عليها  لإلخوة املصلين الذين اعتادوا على عدم حديث النبي عليه الصالة والسالم ،  

إلى ذلك ، في الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين أن ينتبهوا    عدم االطمئناناالطمئنان في األركان كلها ، أو  

،كما جاء في حديث النبي صلى  فصالتهم باطلة  فإن لم يطمئنوا في جميع ذلك  ويعودوا أنفسهم على االطمئنان ،  

 .  هللا عليه وسلم

 .٧٩٣( . البخاري  1)
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 الخطأ في القراءة داخل الصالة.-18

 وصف الحالة :

ينطق  يخطئ بعض املصلين في قراء الفاتحة أو في اآليات التي تقرأ بعد الفاتحة ، مثل قراءة بعضهم )املستغيم ( 

 ونحو ذلك . أو مثل أن يضم التاء أو يكسرها من )أنعمت (بدل القاف ،  غينا

 النصيحة والبيان :

من نس ي من قراءته شيئا أو أخطأ فيها في الصالة : فإن كان في الفاتحة فالبد من تصحيح قراءتها ؛ ألنه ال صالة )

  .ملن لم يقرأ بها ، فمن نس ي منها شيئا أو أخطأ فيها خطأ يغير املعنى فال تصح صالته إال بعد تصحيحها

 (1)(بعد الفاتحة سنة وليست واجبة وإن كان الخطأ في غير الفاتحة فصالته صحيحة ؛ ألن القراءة

 وهذا الذي يخطئ في القراءة ال يجوز له أن يكون إماما .

 .، وحكم ظهور قدميها في الصالةو عضو من الجسد أة بحجاب رقيق يرى تحته الشعر أصالة املر  – 19

 وصف الحالة :

و الجسد أ و على الجسد ، بحيث يرى من تحته الشعر أ س أ بعض النساء يلبسن حجابا شفافا على الر قيل لي : إن  

 .   مام و من األ أ و أحيانا يكون الثوب ثخينا ولكن يظهر الشعر من الجانبين أ ، 

 : والبيان النصيحة

ن يكون الحجاب غير شفاف وال أ ال الوجه والكفين ، ويجب إ ة الحرة يجب عليها في الصالة ستر جميع بدنها ، أ املر 

 . ر وال عضو من أعضاء الجسد عيرى من تحته ش

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (موقع اإلسالم سؤال وجواب . 1)
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الحجاب ثخينا ولكن ظهر  كان ، وكذلك لو ، بل لم تنعقد أصالن صلت بحجاب خفيف شفاف بطلت صالتها  إف

، ذا لبس ثوبا خفيفا يشف العورة إ وهذا يشمل الرجل أيضا  ، من الجانبين أومام ،  و من األ أ الشعر من الجانب 

 . ،  وعورة الرجل ما بين السرة والركبة أي ترى العورة من فوق الثوب

 (1).ص يشف عنه لم تجز الصالة (ن صلى في قميإ مام الشافعي : ) و قال اإل 

يشاهد من  ر ولون البشرة ، فال يكفي ثوب رقيق  ظوقال النووي في شرح املهذب ) يجب الستر بما يحول بين النا

 ( 2).ا (هو بياضأ سواد البشرة ئه ورا 

فجمهور الفقهاء :ه والكفين ، واختلف في القدمين جيع بدنها في الصالة واجب ، ما عدا الو مة الحرة جأ ستر املر ف

  (3) ال بخمار (إ ) ال يقبل هللا صالة حائض      لقوله صلى هللا عليه وسلم :  ، على وجوب سترهما 

نه يحجب أي يمنع الحجاب ، وسمي حجابا أل  :والخمار هو،   بالحائض : البالغة التي بلغت سن الحيض واملراد 

ولو صلت  ال تصح صالتها ، و الشعر  أ الجسد  رؤيةذا كان الحجاب خفيفا شفافا ال يمنع إة ، فأ ية جسد املر ؤ ر 

ديث قال : ) ال يقبل هللا صالة  الح، فو الشعر تجب عليها إعادة الصالة أ بحجاب خفيف يرى من تحته الجسد 

 حائض ( وهذا نص في بطالن صالتها .

 وقال ابن قدامة : ) والواجب الستر بما يستر لون البشرة ( )4(.

  وأجاز أبو يوسف من الحنفية واملزني من الشافعية  ظهور  القدمين  في الصالة ،

على الراجح من األقوال .فيجب سترهما  أما خارج الصالة  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١/١١١للشافعي ( األم 1)  

٣/١٧٠( شرح املهذب 2)   

( أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له .3)  

٦٥١/ ١( املغني 4)  
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من الخلف في الركوع والسجود. أو جزء منها ظهور العورة -20  

 وصف الحالة :

فيظهر   ، لى األسفلإ و سجد نزل البنطلون أ ذا ركع إ( فيكون ضيقا من األعلى ، ف يرتدي بعض املصلين ) البنطلون 

 ،و قميص يغطي ما ظهر من العورة أ جزء من عورة املصلي الخلفية ، وهو ال يدري ، وليس فوق البنطلون ثوب 

. هذا بالنسبة للرجل أو قد ال يستر عورته ،   

لوجه والكفين في الصالة . غير ا ن يظهر ش يء من جسدها أ ة أ وقد يحصل للمر    

: النصيحة والبيان   

 عورة الرجل : ما بين السرة والركبة ، واملرأة جميع بدنها عورة إال الوجه والكفين في الصالة .

 ةه بسرعافي الصالة ثم تدارك  هماذا انكشف ش يء منها و إة ، فأ من شروط صحة الصالة ستر العورة للرجل واملر و 

ن للفقهاء خالفا في إركنا كامال وهي منكشفة ف ياو أدأ ذا طال انكشاف العورة إ  ماأ ن الصالة صحيحة ، إف اه وستر 

ما:صحة صالته  

ذا انكشف ش يء من عورة املصلي لم تصح صالته ،  إف)الصالة ،  وجبلى بطالن الصالة و إ  ا فالشافعية ذهبو  

 سواء 
 
 أ
 
 ك
 
  ر  ث

 
 ش  املنك

 
  ف

 
و ق

ً
ة ، وسواء املصلي في حضرة الناس ،  أوسواء في هذا الرجل واملر دنى جزء ، أ وكان  لَّ ا

نه كان فيها خرق تبين  أ واملصلي في الخلوة ، وسواء صالة النفل والفرض ...... ولو صلى في سترة ثم بعد الفراغ علم 

(1).منه العورة وجبت إعادة الصالة على املذهب (   

منها . الصالة وعدم بطالنها وقد ذكر النووي بعضخرين وتفصيالت بين بطالن ا آ راء لفقهاء آ وهناك   

ن يبتعد  أذا طال انكشاف العورة خروجا من الخالف ، وننصحه ثانيا بإ ولذلك ننصح املصلي أوال بإعادة الصالة 

ن يضع فوقه ما يستره . أ و أ  ن ،عن لبس مثل هذا البنطلو   

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

السعودية . – مكتبة اإلرشاد / جدة  –تحقيق محمد نجيب املصطفى  ١٧٢- ٣يحيى بن شرف النووي  ( شرح املهذب 1)  
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خر في الصالة.آاملصلي يغطي عورة مصل  -12  

 وصف الحالة :

ٍ قد تنكشف عورة م  
بالتحرك    وراءه  خر ، فيقوم ذلك املصلي الذي آ مصل يكون وراءه ثناء الصالة و أ وهو في  صل 

و شعرها وهي ال تدري ، أ مامه ، وبالنسبة للنساء قد يكشف ش يء من جسدها أ في الصالة لتغطية عورة املصلي 

 فتغطيه التي خلفها . 

: والبيان  النصيحة  

لى املش ي والحركة في  إ ولو أدى ، واجب انكشف ش يء من عورته  املصلي الذي الذي يصلي وراء  املصلي تغطية

لكن ينبغي أن   ه ، وال تضر الحركة في هذه الحالةعورتهم في صحة صالة الذي انكشفت سسي نه الصالة ، أل 

.   ( 5 ) املرقمة   يجعل الحركة قليلة ما استطاع ، إذ الحركة القليلة املتفرقة ال تبطل الصالة كما ذكرت في املسألة  

 ةمامأ نه كان يحمل أ ن النبي صلى هللا عليه وسلم تحرك حركة يسيرة في الصالة لحاجة ، مثل ما ورد أ  ثبتفقد 

نه  أ ن أمها كانت مشغولة عنها ، وورد أيضا ذا قام أل إ ذا سجد ويحملها إ وهو في الصالة ، فيضعها  زينب ابنة ابنته

الصالة ، ونحو ذلك .  صلى هللا عليه وسلم فتح الباب لسيدتنا عائشة رض ي هللا عنها وفي  

و ضرورة .أ ما الحركة التي تبطل الصالة فهي الحركات الكثيرة املتوالية لغير حاجة أ   

 

. أو مقارنتهأو سبقه  مام في األركانخر كثيرا بعد اإل أالت  -22  

 وصف الحالة :

خر ، ويكون آو أي انتقال أ و السجود أفي الركوع  عن إمامه خرهأتك مام في أداء األركانخر بعض املصلين عن اإل أيت

ما زال غير متابع له في الركن الذي قبله ،   بمدة طويلة بحيث ينتقل اإلمام  إلى ركن آخر واملقتدي  خر املقتدي أت

، وأكثر من يتأخر عن اإلمام يتأخر لى السجود واملقتدي ما زال غير راكع إ مام ويرفع من الركوع ويهوي يركع اإل  ْن أك 

. النتهاء الصالة  عن السالم  

   .وبعضهم يسبقونه فيها  وكثير من املصلين يقارنون اإلمام في أداء األركان أي يفعلونها معه .
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: نصيحة والبيان ال  

إلمام إلى ا وال أن يسبقه فيها ، بل يجب عليه أن ينتظر  ال ينبغي للمقتدي أن يقارن إمامه في أداء أركان الصالة ،

يؤتم    أن يتم الدخول في الركن ثم يفعله املقتدي بعده ، ، ألن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: ل  اإلمام ل  ع 
ما ج  ) إنَّ

(1) به فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى  جالسا  فصلوا جلوسا (   

رفع( وال يعد اإلمام راكعا أو  ركع( ) إذا  أيها املقتدي أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال عن اإلمام )إذا فأنت ترى 

، فإذا سبقه املقتدي أو قارنه يكون مخالفا ألمر النبي   هرافعا من الركوع إال إذا أتم الدخول في الركوع والرفع من

 عليه الصالة والسالم . 

مام في الركن  اإل  يلتحق معه قليال ، بحيث إمامعن  ي كان تأخر املقتد اء األركان ، فإن أما التأخر عن اإلمام في أد

، وإن كان التأخر كثيرا بحيث يفوت   وال يقارنه   خر عنهأن ال يتأ فضل األ مع أن  صحيحة ،  تهالذي هو فيه فصال

الصالة باطلة ، إذا كان التأخر بغير عذر  املقتدي الركن مع اإلمام ، كأن ال يركع املقتدي حتى يسجد اإلمام ، فإن  

 ، وهكذا في بقية أركان الصالة .

أي تخلف املأموم عن اإلمام   –) القول الراجح أنه إذا تخلف عنه  قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه هللا تعالي :

.(2)بركن لغير عذر فصالته باطلة ، سواء كان الركن ركوعا أم غير ركوع ( –  
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٦٨٨ ( البخاري  . 1)  

( موقع اإلسالم سؤال وجواب . 2)  
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وبعض الفقهاء ذهب إلى أن املقتدي إذا تخلف عن اإلمام بركنين بطلت صالته ، كأن يركع اإلمام ويرفع من  

 الركوع ثم يسجد السجدة األولى ويرفع منها واملقتدي ما زال واقفا .

وال ينبغي للمقتدي أن يقارن إمامه في ذلك ، ألن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ) إذا ركع فاركعوا(  فرتب ركوع 

املقتدي على تمام ركوع اإلمام ، فإذا قارن املقتدي اإلمام لم ركوعه بعد تمام ركوع اإلمام ، وهكذا األمر في بقية  

 أركان الصالة . 

 

 . الفتح على اإلمام ) إعانته في القراءة عند الحاجة( -23

 وصف الحالة:

من غير أن   بسرعةخطئ في قراءته يفتح عليه مجموعة من املصلين  مام عن القراءة ناسيا، أو ي  حين يتوقف اإل 

 يتركوه يعالج نفسه في تذكر القراءة، أو تصحيح الخطأ. 

 النصيحة والبيان:

 .مام أمر مشروع لدى جمهور الفقهاءالفتح على اإل 

شهدت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، يقرأ في الصالة )جاء في سنن أبي داود عن املسور بن يزيد املالكي قال: 

جل: يا رسول هللا: تركت آية كذا وكذا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هال  فترك شيئا لم يقرأه، فقال له ر 

 ( أذكرتنيها؟

 وصححه ابن خزيمة  

أن النبي صلى هللا عليه وسلم  صلى صالة فالتبس عليه، فلما فرغ قال ) وعن عبدهللا بن عمر رض ي هللا عنهما،

 
 
  ب  أل

  ي 
 
 بن كعب: أ

 
  (قال: فما منعك أن تفتحها عليَّ ؟ قال: نعم،  معنا دت  ه  ش

 صححه ابن حبان

طبيعة الفتح  بو  ،بالرد الجماعي بسرعة الرد أو مام هي الصورة التي وصفتها لكن الخطأ الحاصل في الفتح على اإل 

 .مام على اإل 
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 تي:على النحو اآل الفتح على اإلمام كون ين أ ينبغي ف

 :  سببينهل العلم لأ مام مباشرة من حفظة القرآن  ومن ن يكون الواقف خلف اإل أ من املفضل -أ 

 . مامفقط على اإل  الفتح هو يتولى  كي أولهما: 

يستخلف هذا الذي وراءه مباشرة ليكمل صالة   من الصالة هخروج معهيقتض ي  عذٌر   مام  ثانيهما: لو أصاب اإل  

 الجماعة.

 مباشرة، وال يفتح عليه غيره.مام هو الذي وراءه إذن فأولى الناس بالفتح على اإل 

 

  ( يمكن أل 1. ان لم يحصل ما ذكرت في الفقرة )-ب
  يه ،  قرب الأمام ممن هم ن يفتح على اإل أ واحد من املصلين  ي 

خطأ به،  أ و يصحح ما أ فلعله يتذكر ما نس ي ، وال يعالج نفسه أ مام نما يترك اإل إ  ‘ سرع في الفتح عليهتلكن ال ي

 فتح عليه.  ن رآه قد عجز عن ذلك إف

  مام و يشوش عليه وال يفهم طبيعة ما ي  ربك اإل . الفتح الجماعي ي  -ج
 
وال ، صوات تختلط عليه األ  ذإ رونه به، ذك

 يستطيع التركيز على ما ي  
 
 ذ
َّ
 ر به. ك

 املصلي يقرأ لنفسه في الصالة.  . ينبغي أن يكون الفتح بصوت هادئ، كأنَّ -د

 ( 1)، إنما يتحين وقت سكوته فيفتح عليه.مام  ذ ذاك ال ينفع اإل إ  ، . أن ال يفتح عليه وهو مستمر في قراءتههـ 

 ال يفتح عليه إن قرأ ما يكفي ما هو مطلوب من القراءة في الصالة . وـ 

ر ذلك اإلبدال أو الترك املعنى فتح   لوأبدل اإلمام كلمة بدل كلمة ، -ز أو ترك بعض اآليات  أو الكلمات ، فإن غي 

 (2) عليه املقتدي ، وإن لم يغير املعنى فال يفتح عليه .

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  

 ( موقع املسلم 1)

 د.عبداملجيد املنصور  

 موقع األمة الوسط ( 2)

 الشيخ األستاذ الدكتور عبدامللك السعدي 
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 . ولىاأل  الجماعة مام الجماعة بعدإصوت  -24

 وصف الحالة:

انية وما بعدها في املسجد يرفع صوته في القراءة أكثر مما ينبغي، وهناك ثبعض املصلين حين يؤم الجماعة ال

ولى يكملون ما عليهم، وهناك مصلون يصلون السنة البعدية، وحينئذ  مصلون مسبوقون من الجماعة األ 

 . برفع صوته  عليهم مام يشوش ذلك اإل 

 :النصيحة والبيان

م ليس في  أ خرى أ قراءة قرآن أم غيره، في صالة ب تشويش التشويش على املصلي غير جائز عامة، سواء أكان ال

 صالة.

عن أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه قال: اعتكف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في املسجد فسمعهم يجهرون  

  )بالقراءة، فكشف الستر وقال: 
 

عضا، وال يرفع بعضكم على بعض في بؤذي بعضكم كلكم مناج ربه فال ي نَّ إ  أال

 .(1)( القراءة أو قال: في الصالة 

 (.؟ وال يجهر بعضكم على بعض بالقرآن املصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه  نَّ : )إ وسط وفي رواية الطبراني في األ 

ن يجعل صوته بمقدار ما يسمع  أ خرين، و ن يحاول االبتعاد عن املصلين اآل أ فينبغي ملن يؤم الجماعة بعد األولى 

 . ن يصلي خلفه وال يرفعه عاليام  

 

 . الذي يصلي السنةاالقتداء ب أو في الجماعة األولى  االقتداء باملسبوق  -25

 وصف الحالة:

 يدخل املصل  
 
 ص  ي املسجد أو امل

َّ
ويوجد مسبوق من الجماعة األولى  ، ى وقد انتهت صالة الجماعة، فيصلي منفردا ل

 سنة .  من يصلييوجد ، أو 

 النصيحة والبيان:

 لكي ينال هذا املصلي أجر الجماعة ينبغي له اتباع اآلتي : 

وقت الصالة فاألفضل أن ينتظر بمقدار ما يسمح به جماعة   الفرض يأتي من يصلي معه ْن أ  ترجح عنده إن -أ 

   .، وتسمح له ظروفه وقتهو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ  

 .١٣٣٢( رواه ابو داود 1)
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ففي هذه الحالة يمكنه االقتداء بواحد من املصلين  الفرض جماعة ذا يئس من مجيء أحد يصلي معه إ ب ـ 

 ولى فيصلي معه، ثم بعد سالم املسبوق يكمل صالته. املسبوقين في الجماعة األ 

يصلي السنة، وال يصلي منفردا، من أجل نيل  ن يقتدي بمن أ ولى فيمكنه الجماعة األ  منلم يجد مسبوقا  إن ج ـ 

 فضل صالة الجماعة. 

نه  إن صلى خلف من يصلي السنة فإ ما أن صلى خلف املسبوق فإنه صاحب فرض اقتدى بصاحب فرض، إف

معاذ بن جبل رض ي هللا عنه  كان يصلي  فقد ورد أن رجح اآلراء، أ صاحب فرض يقتدي بمتنفل، وذلك جائز في 

عادة  إ نها لى قومه فيصلي بهم إماما، وكانت صالته نافلة أل إ ثم يرجع  ،ى هللا عليه وسلم الفرض خلف النبي صل

 للفرض، وصالتهم فرض.

معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى هللا عليه وسلم  كان ) عن شعبة بن عمرو قال سمعت جابر بن عبدهللا قال:

ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل، فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى هللا  

 ثالث مرات، أو قال فات   ان  فت   ان فت    ان عليه وسلم فقال: فت  
ً
 فات   نا

ً
 فات   نا

ً
 أ ، وأمره بسورتين من نا

 
ل، صَّ ف  وسط امل

 (1)(قال عمرو ال احفظهما 

، ولم ينكر   كان فرضا هوصالة قومه خلفألنها معادة  ،بهذا الحديث أن صالة معاذ كانت نفال  اللووجه االستد

  .وهو إمام  فقط عليه النبي صلى هللا عليه وسلم ، إنما أنكر عليه إطالته الصالة
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 ( رواه البخاري ومسلم وأبوداود وابن حبان، وابن خزيمة. 1)
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 . عدد ركعات صالة التراويح -26

 وصف الحالة:

 
 
 ه  ف

  بعض م 
 
م أيضا أن الزيادة  ه  املصلين أن عدد ركعات صالة التراويح في رمضان ثمان ركعات فقط، وبعضهم ف

على الثماني بدعة، وقد حصل عندهم هذا الفهم من بعض العلماء الذين يرون أن عددها ثمان ركعات ال غير، 

أنه سأل عائشة رض ي هللا عنهما: كيف  )مستدلين بما رواه البخاري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه أخبره: 

ن؟ فقالت: ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزيد في  كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في رمضا

 ( 1). (رمضان وال غيره على إحدى عشرة ركعة ...

ئمة صالة ثمان ركعات ويمنعونهم من يفرضون على األ في بعض دوائر األوقاف أن بعض املسؤولين  وقد علمت  

و عشرين  أ لجماعة املسجد في صالة ثمان ركعات مام و مر لإل األ  تترك دوائر أوقافالزيادة عليها، وفي املقابل هناك 

 ركعة. 

 النصيحة والبيان:

ين   كتفي بنقل نصوصأ ن أمر رأيت في هذا األ 
 
وفقهاؤها  ةم ذ نقال ما عليه سلف األ إ املعاصرين،  علماءمن ال  عامل 

 .املجتهدون في هذه املسألة

ن أ وسع من أ مر و بعشرين فقط فيه تضييق، واأل أ ثماني ركعات فقط ب ن حصر صالة التراويح أ قااله ومفاد ما 

 يضيق. 
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 ١١٤٧البخاري  (1)
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 ذ قال:إ  ، السعدي عبدامللك  ستاذ الدكتور األ  : ول األ 

ذ قد اختلفت الروايات في إ على عدد ركعاتها التي فعلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،   للم يرد دليل قاطع يد)

: وإنه ال يتوقف في قيام رمضان عدد، فإن النبي صلى هللا عليه  -رحمه هللا -مام ابن تيمية اإل  ل عددها، لذلك يقو 

نها عشرون ركعة، وهم: الحنفية والشافعية والرواية أ لى إ ذهب جمهور العلماء وسلم لم يوقت فيها عددا ..... و 

 الراجحة عند أحمد، وقول الثوري وداود وغيرهم واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ما رواه البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد رض ي هللا عنه قال: وكانوا يقومون على عهد عمر بن أـ 

وقد   –أي قراءة مئتي آية فيها  -هللا عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقومون ملئتين الخطاب رض ي 

 كي. بصححه الحافظ العراقي والس

  -أنها إحدى وعشرون ركعة -في فتح الباري رواية عبدالرزاق عن محمد بن يوسف ابن حجر نقل الحافظ ب ـ 

 
َّ
الحافظ ابن حجر قال في هدي الساري   ملصنف، إال أن  ه البعض بعبدالرزاق صاحب ا وإسناده صحيح، وقد أعل

 عنه: أحد األ 
َّ
 قه األئمة. ئمة األثبات، وث

ثمان ركعات، فلو كانت الثمان هي الثابتة عن رسول  من السلف من الصحابة والتابعين كانوا يصلونها أكثر ج ـ 

 هللا عليه وسلم. نها مخالفة لسنته صلى هللا صلى هللا عليه وسلم فقط ملا زادوا عليها، أل

فقد صالها ، أنهم صلوها بأكثر من عشرين ركعة   -ال يسع املقام لذكرها-هناك روايات عن بعض السلفهـ ـ 

ركعة، وروايات أخرى عن بعضهم أنه  ٢٤وبعض  ٣٤وآخر  ٣٦وبعضهم  ٣٩ هموبعض  ٤١وبعضهم  ٤٦بعضهم 

 (1)( ركعة ١٢ركعة وبعض   ١٦ اصاله
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 لسعدي، البدعة ومفهومها اإلسالمي الدقيق ( عبدامللك ا1)

ان -م  ٢٠١٤، ٧ط   -  ١٧٣ -  ١٧١  األردن. - دار النور املبين، عم 
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الشيخ محمد صالح املنجد : إذ قال حين وجه إليه سؤال في هذه املسألة ، في موقعه  )اإلسالم سؤال  والثاني :

 وجواب (على شبكة املعلومات العاملية "االنترنت" : 

)السؤال : لقد سألت  هذا السؤال من قبل وأرجو اإلجابة عنه بما يفيدني فإنني تلقيت إجابة غير مرضية ،  

 ركعة.  20ركعة أم   11:هل هي  والسؤال عن التراويح

وبعض الناس يذهبون ،ركعة  11والشيخ األلباني رحمه هللا في كتاب القيام والتراويح يقول   11فالسنة تقول 

وأصبحت املسألة  ، ركعة  20والبعض اآلخر يذهبون للمسجد الذي يصلي  ، ركعة  11للمسجد الذي يصلي  

حتى في املسجد  ، وصارت فتنة ، والعكس  20يلوم الذي يصلي  11فمن يصلي ، حساسة هنا في الواليات املتحدة 

 ركعة.  20الحرام يصلون 

ركعة في املسجد   20ملاذا يصلون التراويح  ؟    عن السنةملاذا تختلف الصالة في املسجد الحرام واملسجد النبوي 

 الحرام واملسجد النبوي؟. 

 :  نص الجواب

 .  هلل الحمد

 لحصول   ، ال نرى أن يتعامل املسلم مع املسائل االجتهادية بين أهل العلم بمثل هذه الحساسية
ً
فيجعل منها سببا

 الفرقة والفتن بين املسلمين. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا عند الكالم على مسألة من يصلي مع اإلمام عشر ركعات ثم يجلس وينتظر  

 :  ويح مع اإلمامصالة الوتر وال يكمل صالة الترا 

ويؤسفنا كثيرا أن نجد في األمة اإلسالمية املتفتحة فئة تختلف في أمور يسوغ فيها الخالف، فتجعل الخالف فيها  

 الختالف القلوب، فالخالف في األمة موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة.
ً
 سببا

؛ ألن لهم أعداًء يتربصون   نوا فالواجب على الشباب خاصة، وعلى كل امللتزمين أن يكو 
ً
 واحدا

ً
 ومظهرا

ً
 واحدة

ً
يدا

 بهم الدوائر.

 (. 4/225"الشرح املمتع" )

فعله، والثانية أنكروا   عْت ركعة وبدَّ  ةوقد غال في هذه املسألة طائفتان، األولى أنكرت على من زاد على إحدى عشر 

 ركعة وقالوا: إنهم خالفوا اإلجماع.  ةعلى من اقتصر على إحدى عشر 
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   ولنسمع إلى توجيه من الشيخ الفاضل ابن عثيمين رحمه هللا حيث يقول:

من حيث التزام السنة في العدد، فيقول: ال تجوز  وهنا نقول: ال ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط، فبعض الناس يغلو 

 دة على العدد الذي جاءت به السنة، وينكر أشد النكير على من زاد على ذلك، ويقول: إنه آثم عاٍص.الزيا

 وقد سئل النبي صلى هللا عليه وسلم عن صالة الليل فقال: مثنى  
ً
وهذا ال شك أنه خطأ، وكيف يكون آثما عاصيا

لم العدد؛ ألن من ال يعلم الكيفية  مثنى، ولم يحدد بعدد، ومن املعلوم أن الذي سأله عن صالة الليل ال يع

إنه يعلم ما يحدث  : فجهله بالعدد من باب أولى، وهو ليس ممن خدم الرسول صلى هللا عليه وسلم حتى نقول 

علم أن األمر في ، ن له كيفية الصالة دون أن يحدد له بعددداخل بيته، فإذا كان النبي صلى هللا عليه وسلم بيَّ 

 ركعة ويوتر بواحدة.ن يصلي مائة هذا واسع، وأن لإلنسان أ 

وأما قوله صلى هللا عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي" فهذا ليس على عمومه حتى عند هؤالء، ولهذا ال  

يوجبون على اإلنسان أن يوتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع، ولو أخذنا بالعموم لقلنا يجب أن توتر مرة  

إال ،  موني أصلي في الكيفية، أما في العدد فال بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع سردا، وإنما املراد: صلوا كما رأيت

 ما ثبت النص بتحديده. 

وعلى كل ينبغي لإلنسان أن ال يشدد على الناس في أمر واسع، حتى إنا رأينا من اإلخوة الذين يشددون في هذا من  

  ب  ي  
فيه الرسول  عون األئمة الذين يزيدون على إحدى عشرة، ويخرجون من املسجد فيفوتهم األجر الذي قالد 

( وصححه األلباني  806"من قام مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة" رواه الترمذي ) :  صلى هللا عليه وسلم

وقد يجلسون إذا صلوا عشر ركعات فتنقطع الصفوف بجلوسهم، وربما يتحدثون  (، 646في صحيح الترمذي )

 أحيانا فيشوشون على املصلين. 

 الخير، وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا. ونحن ال نشك بأنهم يريدون 

أنكروا على من اقتصر على إحدى عشرة ركعة إنكارا عظيما، وقالوا: خرجت عن والطرف الثاني: عكس هؤالء، 

اإلجماع قال تعالى: )ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل املؤمنين نوله ما تولى ونصله  

ساءت مصيرا(، فكل من قبلك ال يعرفون إال ثالثا وعشرين ركعة، ثم يشددون في النكير، وهذا أيضا جهنم و 

 خطأ.

 (.75-4/73"الشرح املمتع" )
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أما الدليل الذي استدل القائلون بعدم جواز الزيادة في صالة التراويح على ثمان ركعات فهو حديث أبي سلمة بن  

عنها: "كيف كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في رمضان؟ عبد الرحمن أنه سأل عائشة رض ي هللا 

ثم   ، فال تسل عن حسنهن وطولهنفقالت: ما كان يزيد في رمضان وال في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا 

يا   : قال  ،أتنام قبل أن توتر : فقلت يا رسول هللا، ثم يصلي ثالثا ، يصلي أربعا فال تسل عن حسنهن وطولهن 

 عائشة إن عيني تنامان وال ينام قلبي". 

 (. 738( ومسلم )1909رواه البخاري )

 فقالوا: هذا الحديث يدل على املداومة لرسول هللا في صالته في الليل في رمضان وغيره.

والفعل ال يدل على  وقد رد العلماء على االستدالل بهذا الحديث بأن هذا من فعله صلى هللا عليه وسلم،

 الوجوب.

ومن األدلة الواضحة على أن صالة الليل ومنها صالة التراويح غير مقيدة بعدد حديث ابن عمر أن رجال سأل 

  ، : "صالة الليل مثنى مثنى  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صالة الليل فقال رسول هللا عليه الصالة والسالم

 ة واحدة توتر له ما قد صلى". الصبح صلى ركعفإذا خش ي أحدكم 

 (. 749( ومسلم )946رواه البخاري )

ونظرة إلى أقوال العلماء في املذاهب املعتبرة تبين لك أن األمر في هذا واسع، وأنه ال حرج في الزيادة على إحدى  

 عشرة ركعة

 قال السرخس ي وهو من أئمة املذهب الحنفي: 

 فإنها عشرون ركعة سوى الوتر عندنا. 

 (. 2/145"املبسوط" )

 وقال ابن قدامة:

واملختار عند أبي عبد هللا )يعني اإلمام أحمد( رحمه هللا، فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة،  

 والشافعي، وقال مالك: ستة وثالثون. 

 (. 457/ 1"املغني" )
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 وقال النووي:

 منفردا وجماعة. وتجوز ‘ صالة التراويح سنة بإجماع العلماء، ومذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات 

 (. 4/31"املجموع" )

وكلهم قالوا بالزيادة على إحدى عشرة ركعة، ولعل  ، فهذه مذاهب األئمة األربعة في عدد ركعات صالة التراويح  

 إحدى عشرة ركعة: من األسباب التي جعلتهم يقولون بالزيادة على 

، ثم إن  قولها )ال في رمضان وال في  أنهم رأوا أن حديث عائشة رض ي هللا عنها ال يقتض ي التحديد بهذا العددـ أ 

غيره( يدل على أن املراد صالة الليل املستمر عليها التي كانت ثماني ركعات وثالثا للوتر ، جمعا بين روايتها والرواية  

بينت أنه كان يصلي ثالث عشرة ركعة ،فاإلحدى عشرة ركعة كان مستمرا عليها في رمضان وغيره ،  ى التير األخ

وقد يجعلها ثالث عشرة ركعة ، وهاتان الروايتان ال تدالن على تحديد صالة التراويح، إنما أخذ تحديده مما فعله 

 .  -رض ي هللا عنهم -ومن فعل السلف الصالح  –رض ي هللا عنهم -الصحابة 

 وردت الزيادة عن كثير من السلف. ب ـ 

 (4/32(، واملجموع )2/604انظر: املغني )

أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة وكان يطيلها جدا حتى كان يستوعب بها عامة ـ ج 

لم ينصرف من  الليل، بل في إحدى الليالي التي صلى فيها النبي صلى هللا عليه وسلم صالة التراويح بأصحابه  

الصالة إال قبيل طلوع الفجر حتى خش ي الصحابة أن يفوتهم السحور، وكان الصحابة رض ي هللا عنهم يحبون  

فرأى العلماء أن اإلمام إذا أطال الصالة إلى هذا الحد  ، الصالة خلف النبي صلى هللا عليه وسلم وال يستطيلونها

 م فرأوا أن اإلمام يخفف من القراءة ويزيد من عدد الركعات. تنفيرهشق ذلك على املأمومين وربما أدى ذلك إلى 

والحاصل: أن من صلى إحدى عشرة ركعة على الصفة الواردة عن النبي صلى هللا عليه وسلم فقد أحسن 

 وأصاب السنة، ومن خفف القراءة وزاد عدد الركعات فقد أحسن، وال إنكار على من فعل أحد األمرين. 

 يمية: قال شيخ اإلسالم ابن ت

والتراويح إن صالها كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد: عشرين ركعة أو: كمذهب مالك ستا وثالثين، أو 

فيكون تكثير الركعات  ،   ثالث عشرة، أو إحدى عشرة فقد أحسن، كما نص عليه اإلمام أحمد لعدم التوقيف 

 وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. 

 (.64االختيارات ص)
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 السيوطي: قال 

الذي وردت به األحاديث الصحيحة والحسان األمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد، ولم 

يثبت أن النبي صلى هللا عليه وسلم صلى التراويح عشرين ركعة، وإنما صلى ليالي صالة لم يذكر عددها، ثم تأخر 

ال ابن حجر الهيثمي: لم يصح أن النبي صلى هللا عليه  في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. وق

 أنه "كان يصلي عشرين ركعة" فهو شديد الضعف. ركعة، وما ورد  نوسلم صلى التراويح عشري

 ( 145-27/142املوسوعة الفقهية )

 وبعد فال تعجب أخي السائل من صالة التراويح عشرين ركعة وقد سبقوا من أولئك األئمة جيال قبل جيل، وفي

 (1)(وهللا أعلم  كٍل خير.

هذا وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن أبي شيبة حديثا عن ابن عباس قال فيه: )كان رسول هللا صلى هللا عليه  

 (2)وسلم يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر( لكنه قال: إسناده ضعيف.

وهذا الحديث على ضعفه يمكن أن يكون مع األدلة األخرى مرجحا للقول بأنها عشرون ركعة، قال: )والحديث 

 ( 3)الضعيف يصلح مرجحا ال مثبتا باألصالة( 

و مما تقدم ال ينبغي ألحد أن يضيق في ذلك ، واألمر متروك لرغبة املسلم، ألنه قيام ليل، وكلما ازداد املسلم  

 هللا تعالى ازداد قربا من هللا تعالى. قياما بإخالص لوجه

ثين أجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل األعمال ، والترغيب   
و هناك مجموعة من الفقهاء واملحد 

وابن  ،والترهيب بشروط . منهم ابن حجر العسقالني، والنووي، والطيبي والحافظ العراقي، وابن دقيق العيد 

 (4)ر ذلك الشيخ ابن باز.حجر الهيتمي والصنعاني، واختا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 (موقع ) اإلسالم سؤال وجواب(1)

 ٤/٣٢٢( فتح الباري 2)

 .١٣٨/ ٦رح فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام. تحقيق: عبدالرزاق املهدي ،دار الكتب العلمية ‘ بيروت( ش3)

 ( أحمد إسكينيد 4)

 موقع ملتقى أهل الحديث 
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 .من الصالة باإلطالةفقط السجدة األخيرة تخصيص   -27

 وصف الحالة : 

بإكثار التسبيح فيها أو بالدعاء، و  دون غيرها من السجدات باإلطالة أكثر من غيرها السجدة األخيرة  يخصصبعض األئمة 

 في فرض أو سنة.
ً
  كذلك يفعله بعض املصلين لو كان منفردا

 

 النصيحة و البيان: 

وس بين  مخالف للسنة ، ألن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يساوي بين السجود و الركوع و الجل  فقط إطالة السجدة األخيرة

 السجدتين ، ولم يثبت عنه أنه أطال السجدة األخيرة أكثر من غيرها. 

 التشهد األخير قبل السالم .  بعد االنتهاء من فإذا أراد اإلمام أو املصلي الدعاء يمكن أن يجعل ذلك 

 مع مالحظة أن اإلمام ال يطيل بما يشق على املقتدين. 

روى البخاري و مسلم عن البراء بن عازب رض ي هللا عنه ، قال : ) كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و ركوعه   -أ

 من السواءو إذا رفع رأسه من الركوع و سجوده و ما بين 
ً
   (  السجدتين قريبا

 

  .٤٧١و مسلم  ٧٩٢البخاري: 

م النبي صلى هللا عليه وسلم ابن مسعود التشهد ،و  - ب
َّ
أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود، قال: عل

“كنا إذا جلسنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الصالة وقلنا السالم على هللا قبل عباده، والسالم على  

فالن وفالن”. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:” ال تقولوا السالم على هللا ، فإن هللا هو السالم ، ولكن إذا 

حدكم فليقل: التحيات هلل، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته، السالم  جلس أ 

علينا وعلى عباد هللا الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء واألرض، أو بين السماء 

ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه   واألرض، أشهد أن ال إله إال هللا، واشهد أن محمًدا عبده ورسوله.. 

فيدعو به” رواه الجماعة. قال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود، ألن أصحابه ال يخالف بعضهم 

بعًضا، وغيره قد اختلف أصحابه وقال الترمذي والخطابي وابن عبد البر وابن املنذر: تشهد ابن مسعود أصح 

 حديث في التشهد. 
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 متفق عليه. فقد قال )ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به ( 

 (1) يمكن أن يكون في الجلوس األخير بعد االنتهاء من التشهد. –قليال كان أم كثيرا  –وهذا يدل على أن الدعاء 

 

 تأمين املقتدي حين قنوت اإلمام. -28

 وصف الحالة : 

دعاء القنوت في صالة الصبح أو في الوتر أو في النوازل والكوارث فيه دعاء وفيه ثناء على هللا تعالى ، فإذا قرأ اإلمام القنوت  

 يقول املقتدي )آمين( في العبارات التي هي دعاء ، وكثير من املقتدين يبقى يقول آمين مع العبارات التي هي ثناء على هللا تعالى . 

 ن : النصيحة والبيا

 في عبارات الدعاء يقول املقتدي ) آمين( وهي : 

 ) اللهم اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وبيرك لنا فيما أعطيت ، وقنا شر ما قضيت ( 

 وفي عبارات الثناء إما أن يسكت املقتدي ، وإما أن يقول مثل ما يقول اإلمام وذلك أفضل ، وهي :

ز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، فلك الحمد على ما قضيت   )فإنك تقض ي وال يقض ى عليك ، وأنه ال يذل من واليت ، وال يع 

 ، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت ، نستغفرك ونتوب إليك (  

، ط. دار الفكر(: ]وبه قطع األكثرون يؤمن في الكلمات الخمس التي هي  502/ 3قال اإلمام النووي في "املجموع" )

قض ى عليك إلى آخره فيشاركه في قوله أو يسكت واملشاركة أولى؛   دعاء، وأما الثناء وهو قوله فإنك تقض ي وال ي 

 (.2)ألنه ثناء وذكر ال يليق فيه التأمين[ 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  

   (اإلسالم سؤال و جواب ) موقع (1)

(2)  http://www.shawkyallam.com مفتي مصر . -الدكتور شوقي عالم  نقله 

http://www.shawkyallam.comنقله/
http://www.shawkyallam.comنقله/
http://www.shawkyallam.comنقله/
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 . أو مالبس النوم الصالة بالسروال القصير ) البنطلون البرمودة(-29

 وصف الحالة :

 يصلون وهم يلبسون ما يسمى ) البرمودة ( .  - وال سيما الشباب  -بعض املصلين  -1

بعض املصلين يأتي املسجد أو لدى صالته في غير املسجد يصلي بمالبس النوم ، أو بمالبس وسخة مع قدرته   -2

 على لبس غيرها . 

 النصيحة والبيان: 

واقفا أم جالسا أم   هتجوز الصالة معه ، سواء كان ظهور الركبة  فال   ش يء مما فوق  ظهر معهيإن كان البرمودة -1

   فتصح الصالة معه . ذلك  ظهر معه يالركبة من العورة  ، إن لم ما فوق في الركوع والسجود، ألن 

أما الصالة بمالبس النوم ،أو باملالبس الوسخة ، فإن لم يستطع املصلي لبس غيرها فال لوم عليه  في ذلك ،   -2

البسه وسخة في العمل وال يستطيع إبدالها  ،  ،أما إذا كان بإمكانه لبس غيرها فإن الصالة فيها  كأن يكون الذي م

صحيحة إن لم تك فيها نجاسة ، ولكن الصالة بها ليس من اللياقة ، فاملصلي يقف في الصالة أمام ربه ، فليس  

 ينتكم عند كل مسجد ( . من الالئق أن يقف أمامه بمثل هذه الثياب ، وهللا تعالى قال : ) خذوا ز 

وأنا أسأل هذا الذي يصلي بمالبس النوم أو الثياب الوسخة : هل تقابل إنسانا له مكانة مسؤوال أو غيره بمثل  

 هذه الثياب ؟؟ فاهلل تعالى أولى أن تتجمل في الوقوف أمامه .  

 

 عدم إتمام املسبوق صالته بعد سالم اإلمام. -30

 وصف الحالة:

بعض املصلين املسبوقين إذا سلم اإلمام يسلم معه وال يكمل ما فاته مع اإلمام من الركعات ظنا منه أن ما أدركه 

 من الركعات مع اإلمام يجزيه . 
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 النصيحة والبيان :

وعليه القيام بعد سالم اإلمام إلتمام ما فاته من   ال بد  للمسبوق بركعة أو أكثر من أن ال يسلم مع اإلمام  ،

 الركعات . 

وا(ألن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ) مُّ ْم فأت 
 
ك
 
ات
 
وا وما ف

ُّ
ل ص 

 
ْم ف ت 

ْ
ك ما أْدر 

 
، ف ة 

ين  ك  م بالسَّ
 
ْيك

 
عل

 
 ف
 
ة

 
ال م  الصَّ ْيت 

 
ا أت

 
( 1)إذ  

صالة املقتدي خلف اإلمام الذي يصلي جالسا. -13  

الحالة :وصف   

 إذا صلى اإلمام جالسا لعذر ، فهل يصلي املتقدي به واقفا أم يجلس كاإلمام .

 النصيحة والبيان :

. جالساينبغي لإلمام إذا عجز عن الوقوف في الصالة أن ينيب عنه غيره ، فإن لم ينب وصلى   

، فإن من 
ً
 يرجى برؤه وعجز عن ا لقيام وابتدأ الصالة جالسا

ً
ن رسميا - إذا مرض مرضا عي 

 
فـ ) اإلمام الراتب – أي امل

 
ً
؛ لقوله - صلى هللا عليه وسلم - : »إنما جعل اإلمام ليؤتم به« إلى قوله: »وإذا صلى جالسا

ً
خلفه يصلون جلوسا

 أجمعين، 
ً
 فصلوا جلوسا

، فألن أبا بكر- رض ي هللا عنه  -قد ابتدأ بهم  .« 
ً
 والناس خلفه قياما

ً
وأما حديث صالته في مرض موته جالسا

 فأخذ منه أنه إذا ابتدأ اإلمام 
ً
 ثم جاء النبي - صلى هللا عليه وسلم -   وأكمل بهم الصالة جالسا

ً
الصالة قائما

، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن صالتهم خلفه 
ً
ون وراءه قياما تمُّ  ثم اعتل في أثنائها وجلس فإنهم ي 

ً
الصالة قائما

 - عليه الصالة والسالم - في مرض موته يدل على جواز القيام خلف اإلمام القاعد واألحاديث األخرى تدل 
ً
قياما

، وكال الجمعين وجيه، وال حرج في ذلك إن شاء هللا ( )2(. 
ً
 على أن الجلوس خلفه أفضل إذا كان جالسا

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .636صحيح البخاري  (1)

 . موقع موسوعة الفتاوى  (2)
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محمد املنجد: قال الشيخ   

 أوال :  

 .تصح الصالة خلف اإلمام القاعد على الصحيح من أقوال العلماء، لثبوت السنة بذلك 

ه  ي   اب 
ْصح 

 
ْن أ اٌس م 

 
ْيه  ن

 
ل ل  ع 

 
خ د 

 
م  ف

َّ
ل س  ْيه  و 

 
ل   ع 

َّ
ى َّللا

َّ
ل   ص 

َّ
ول  َّللا س  ى ر 

 
ك ت 

ْ
ْت اش

 
ال
 
 ق

 
ة

 
ش ائ 

ْن ع  ى فع 
َّ
ل ص 

 
ه  ف

 
ون ود  ول  ع  س  ر 

س  
 
ل ج 

 
وا ف س  ْن اْجل 

 
ْم أ ْيه 

 
ل  إ 

ار 
 
ش

 
أ
 
اًما ف ي  ه  ق  ت 

 
ال ص  وا ب 

ُّ
ل ص 

 
ًسا ف ال 

م  ج 
َّ
ل س  ْيه  و 

 
ل   ع 

َّ
ى َّللا

َّ
ل   ص 

َّ
ا َّللا م  نَّ  إ 

ال 
 
 ق

 
ف ر  ا اْنص  مَّ

 
ل
 
وا ف

ع  
 
اْرف

 
ع  ف

 
ف ا ر 

 
ذ إ 

وا و  ع 
 
اْرك

 
ع  ف

 
ك ا ر 

 
ذ إ 

 
ه  ف  ب 

مَّ
 
ْؤت ي  ام  ل 

م   
ْ

ل  اإل ع 
وًسا( رواه البخاري )ج 

 
ل وا ج 

ُّ
ل ص 

 
ًسا ف ال 

ى ج 
َّ
ل ا ص 

 
ذ إ 

( 647وا و 

 ( 623ومسلم )

 من خالف من يقول ببطالنها
ً
 .واألفضل أن ال يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجا

قال النووي رحمه هللا: " قال الشافعي واألصحاب: يستحب لإلمام إذا لم يستطع القيام استخالف من يصلي  

 من خالف من منع االقتداء بالقاعد ;   بالجماعة
ً
, كما استخلف النبي صلى هللا عليه وسلم ، وألن فيه خروجا

ً
قائما

 . (4/162)"ألن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصالة.." انتهى من "شرح املهذب

ألن الناس اختلفوا في   وقال ابن قدامة رحمه هللا: " املستحب لإلمام إذا مرض, وعجز عن القيام , أن يستخلف ;

صحة إمامته , فيخرج من الخالف , وألن صالة القائم أكمل , فيستحب أن يكون اإلمام كامل الصالة...." انتهى من  

 . (2/28)""املغني

 
ً
 :ثانيا

، وهو  
ً
إذا قلنا بصحة الصالة خلف اإلمام القاعد، وابتدأ اإلمام صالته قاعدا لزم املأموم أن يصلي خلفه قاعدا

 . ب الظاهرية ورواية عن أحمد اختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه هللامذه

 : األصحاء , وال يصلون وراءه إال    قال ابن حزم رحمه هللا :
ً
" وقال أبو سليمان وأصحابنا : يؤم املريض قاعدا

 .(2/104) "قعودا كلهم , وال بد ؟ قال علي : وبهذا نأخذ.." انتهى من "املحلى

 
َّ
ل س  ْيه  و 

 
ل   ع 

َّ
ى َّللا

َّ
ل   ص 

َّ
ول  َّللا س  ى ر 

 
ك ت 

ْ
ال  اش

 
ٍر ق اب 

ْن ج  و ومن أدلتهم ما رواه أبو الزبير ع  ب 
 
أ ٌد و  اع 

 
و  ق ه  ه  و  اء  ر  ا و  ْين 

َّ
ل ص 

 
م  ف

ص   ا ب 
ْين 
َّ
ل ص 

 
ا ف

 
ْدن ع  ق 

 
ا ف ْين 

 
ل  إ 

ار 
 
ش

 
أ
 
اًما ف ي  ا ق 

 
آن ر 

 
ا ف ْين 

 
ل  إ 

ت  ف  ت 
ْ
ال
 
ه  ف ير  ب 

ْ
ك
 
اس  ت ع  النَّ ْسم 

ٍر ي 
ْ
ك ْن ب   إ 

ال 
 
م  ق

َّ
ل ا س  مَّ

 
ل
 
وًدا ف ع 

 
ه  ق ت 

 
ال

عْ   ف 
ون 

 
ل ْفع  ت 

 
ًفا ل ْم آن 

 
ْدت اك 

 
ى ق

َّ
ل ْن ص  ْم إ 

 
ك ت  مَّ ئ 

 
أ وا ب 

مُّ ت 
ْ
وا ائ

 
ل ْفع 

 
 ت

 
ال

 
وٌد ف ع 

 
ْم ق ه  ْم و  ه  وك 

 
ل ى م 

 
ل  ع 

ون  وم  ق  وم  ي  الرُّ
ار س  و 

 
ًما ل  ف ئ 

وًدا ( رواه مسلم ) ع 
 
وا ق

ُّ
ل ص 

 
ًدا ف اع 

 
ى ق

َّ
ل ْن ص  إ 

اًما و  ي  وا ق 
ُّ
ل ص 

 
 ( 624ف
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ًد  اع 
 
ى ق

َّ
ل ا ص 

 
ذ إ 

 ( رواه مسلموعن أنس رض ي هللا عنه: ) و 
ون  ع  ْجم 

 
وًدا أ ع 

 
وا ق

ُّ
ل ص 

 
 ،  (622) ا ف

ع   ْجم 
 
وًدا أ ع 

 
ْوا ق

َّ
ل ص 

 
ًدا ف اع 

 
ى ق

َّ
ل ا ص 

 
ذ إ 

اًما و  ي  وا ق 
ُّ
ل ص 

 
ًما ف ائ 

 
ى ق

َّ
ل ا ص 

 
ذ إ 

 ( رواه وعن أبي هريرة رض ي هللا عنه: ) و 
ون 

 .(628)مسلم

، ال سيما وأن النبي صلى هللا عليه وسلم علل ذلك  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا: " واألصل في األمر الوجوب

 .في أول الحديث بقوله: ) إنما جعل اإلمام ليؤتم به (

 عن القيام فقاموا، أشار إليهم أن اجلسوا،   2
ً
ـ أنه ملا صلى عليه الصالة والسالم بأصحابه ذات يوم، وكان عاجزا

أن ذلك على سبيل الوجوب، وهذا القول هو الصحيح   فجلسوا ، فكونه يشير إليهم حتى في أثناء الصالة يدل على

 فصالتهم باطلة.." انتهى من  
ً
، فإن صلوا قياما

ً
 وجب على املأمومين أن يصلوا قعودا

ً
، أن اإلمام إذا صلى قاعدا

 (4/230)""الشرح املمتع

وال يجب ، فإن صلوا قياما والرواية الثانية عن اإلمام أحمد ــــ وهي املذهب عند أصحابه ــــ استحباب القعود خلفه 

 . أجزأهم

 ( هذا املذهب بال ريب , وعليه أكثر األصحاب ، ) فإن 2/261جاء في "اإلنصاف" )
ً
(: " ) ويصلون وراءه جلوسا

 صحت صالتهم في أحد الوجهين ( يعني على القول بأنهم يصلون جلوسا , وهما روايتان , وأطلقهما في 
ً
صلوا قياما

ائق , والنظم , أحدهما : تصح , وهو املذهب قال في الفروع : صحت على األصح قال في املغني والشرح , والف

 . املذهب , ومسبوك الذهب : هذا املشهور في املذهب قال في البلغة : صحت في األصح .." انتهى

 مع القدرة على القي
ً
، فمن صلى خلفه قاعدا

ً
ام لم تصح  والقول الثالث: وجوب الصالة خلف اإلمام القاعد قائما

 . صالته وبهذا قال األحناف والشافعية

قال النووي رحمه هللا : " قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صالة القائم خلف القاعد العاجز , وأنه ال تجوز صالتهم  

 , وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة وأبو ثور والحميدي وبعض املالكية , وقال األوزاعي وأحمد وإسحاق  
ً
وراءه قعودا

, وقال مالك في رواية , وبعض أصحابه : ال تصح الصالة وابن 
ً
, وال تجوز قياما

ً
املنذر : تجوز صالتهم وراءه قعودا

 
ً
 .وراءه قاعدا مطلقا

واحتج الشافعي واألصحاب بحديث عائشة رض ي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) أمر في مرضه 

يصلي بالناس فلما دخل في الصالة وجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  الذي توفي فيه أبا بكر رض ي هللا عنه أن 

من نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين , ورجاله يخطان في األرض فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فكان رسول هللا 
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 , وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصالة النبي صلى هللا عليه
ً
وسلم   صلى هللا عليه وسلم يصلي بالناس جالسا

ويقتدي الناس بصالة أبي بكر ( رواه البخاري ومسلم, هذا لفظ إحدى روايات مسلم, وهي صريحة في أن النبي  

( وينظر  4/162صلى هللا عليه وسلم كان اإلمام; ألنه جلس عن يسار أبي بكر..." انتهى من "شرح املهذب")

 . (2/27) ""املغني

أجابوا عن حديث أبي بكر رض ي هللا عنه   –وهو الراجح كما سبق  –والذين أوجبوا القعود خلف اإلمام القاعد 

 . بأن أبا بكر ابتدأ الصالة بهم قائما

، أشار إليه اإل مام أحمد رحمه هللا فقال
ً
إنما بقي   :قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا " والجمع  هنا ممكٌن جدا

 
 
الة  بهم الصَّ

 
، ألنَّ أبا بكٍر ابتدأ

ً
 قياما

 
حابة  الصَّ

ً
الة   قائما  في أثناء الصَّ

ٌ
ة
َّ
ل ي   ع 

 إل مام الح 
 
ث د  ، وعلى هذا نقول: لو ح 

ٌن واضح س  ْمٌع ح  كَّ أنه ج 
 
، وهذا ال ش

ً
ها قياما ون  ، فإنَّ املأمومين يتمُّ

ً
ه جالسا

 
 .أعجزته عن القيام؛ فأكمل  صالت

الة  فل ن أول  الصَّ  م 
ً
ى اإل مام  باملأمومين قاعدا

 
  وعلى هذا؛ إذا صل

ٌ
ة
َّ
ل  ثم أصابته ع 

ً
ى بهم قائما

َّ
ل ، وإن ص 

ً
وا قعودا

ُّ
يصل

 " انتهى  
ً
ليلين إعماٌل لهما جميعا ْمع  بين الدَّ ْمع  بين الدليلين، والج  ل  الج  ، وبهذا يحص 

ً
ون قياما

ُّ
هم يصل س  فإنَّ

 
ل فج 

 . (4/233 )" من " الشرح املمتع

 
ً
 :ثالثا

 بقول من 
ً
 صحيحة لجهلهم بالحكم الشرعي واعتبارا

ً
 خلف من يصلي قاعدا

ً
ما مض ى من صالة املأمومين قياما

 إن ابتدأ بهم 
ً
قال بصحتها، لكن على املأمومين من حين يبلغهم الحكم الشرعي أن يصلوا خلف إمامهم قعودا

 لم تصح صالتهم
ً
، فإن صلوا قياما

ً
 .(1)(الصالة قاعدا

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 سؤال وجواب (. موقع ) اإلسالم (1)
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 تقديم الصبي لإلمامة. -32

 وصف الحالة :-

 بعض الناس يقدمون الصبي ليؤمهم في الصالة ألسباب متنوعة ز 

 النصيحة والبيان :-

 قال الشيخ املنجد : 

  :أوال

 ( 204-6/203اختلف الفقهاء في إمامة الصبي الذي لم يبلغ : فجاء في "املوسوعة الفقهية" )

ة  ف   "
ام  م 

ْ
ة  اإل

حَّ ص   ل 
 
ط ر 

 
ت
ْ
ش ه  ي  نَّ

 
ى أ

 
ل  ( ع 

 
ة
 
ل اب 

ن  ح 
ْ
ال  و 

 
ة يَّ ك  ال 

 ْ
امل  و 

 
ة يَّ ف 

ن  ح 
ْ
اء  ) ال ه 

ق  ف 
ْ
ور  ال ْمه  ام  ج  م   اإل 

ون 
 
ك ْن ي 

 
ْرض  أ ف 

ْ
ة  ال

 
ال ي ص 

ها  ن  ْم ؛ أل 
ه  ْند  ْرٍض ع 

 
ي ف ٍغ ف  ال 

ب  ٍز ل   
ي  م   م 

 
ة ام  م   إ 

حُّ ص 
 
 ت
 
ال

 
ًغا ، ف ال 

ٌن  ب  ام 
ام  ض  م  أل نَّ اإل  ا ، و  ه  ْهل 

 
ْن أ ْيس  م 

 
يُّ ل ب 

الصَّ اٍل و  م 
 
ال ك ح 

  
ر   
ال الس  ة  ح  اء  ر  ق 

ْ
ال ل ب 

 
ال

ْ
خ
ْ
ه  اإل ع  ن  م  ْؤم   ي 

 
ه  ال نَّ أل  ان  ، و  م  ْهل الضَّ

 
ْن أ  م 

و  ْيس  ه 
 
ل  . و 

يح   او 
ر 
َّ
و  الت

 
وف  أ س 

 
ك
ْ
ة  ال

 
ال ص 

 
ْرض  ك ف 

ْ
ْير  ال

 
ي غ ا ف 

مَّ
 
ة   أ يَّ ك  ال 

 ْ
اء  ) امل ه 

ق  ف 
ْ
ور  ال

ْمه  ْند  ج  غ  ع  ال 
ب 
ْ
ل ز  ل   

ي  م 
 ْ
 امل

 
ة ام  م   إ 

حُّ ص 
ت 
 
: ف

يف   ع 
ى الضَّ

 
ل   ع 

ي  و 
ق 
ْ
اء  ال ن  ا ب 

ْنه   م 
م  ز 

ْ
ل  ي 

 
ه  ال نَّ ة  ( أل  يَّ ف 

ن  ح 
ْ
ْعض  ال ب  ة  و 

 
ل اب 

ن  ح 
ْ
ال ة  و  يَّ ع  اف 

الشَّ  . و 

يَّ  ف 
ن  ح 

ْ
ْند  ال ار  ع 

ت 
ْ
خ
 ْ
امل لو  اف 

و  ي النَّ ْم ف 
 
ض  أ ائ  ر 

ف 
ْ
ي ال ْت ف 

 
ان
 
ك
 
اٌء أ و  ًقا ، س 

 
ل
ْ
ط غ  م  ال 

ب 
ْ
ل ز  ل   

ي  م 
 ْ
ة  امل

ام  م  از  إ 
و  م  ج  د   . ة  ع 

ه   ْند  غ  ع  ال 
ب 
ْ
ل ز  ل   

ي  م 
 ْ
 امل

 
ة ام  م   إ 

حُّ ص 
ت 
 
ًغا ، ف ال 

 ب 
ون 

 
ك ْن ي 

 
ام  أ

م 
ْ
ي اإل  ف 

 
ة يَّ ع  اف 

ر ط  الشَّ
 
ت
ْ
ش ْم ي 

 
ل  و 

ْ
ط ي ْم م  ْت ف 

 
ان
 
ك
 
اٌء أ و  ًقا ، س 

 
ل

  ص  
َّ

ول َّللا ْهد  ر س 
ى ع 

 
ل ه  ع  ْوم 

 
مُّ ق ؤ  ان  ي 

 
ه  ك نَّ

 
 أ
 
ة م 

 
ل و ْبن  س  ْمر 

يث  ع  د 
ح  ل ، ل  اف 

و  م  النَّ
 
ض  أ ائ  ر 

ف 
ْ
و  ال ه  م  و 

َّ
ل س  ْيه  و 

 
ل   ع 

َّ
ى َّللا

َّ
ل

ب  
ْ
وا : ال

 
ال
 
ْم ق ه  نَّ ك 

 
ين  ، ل ن  ْبع  س 

ْو س 
 
  أ
ت  اء  اْبن  س 

د  ت 
ْ
ق ة  اال 

حَّ ص   ، ل 
ه  ق 

ْ
ف
 
ْو أ

 
 أ
 
أ ر 
ْ
ق
 
يُّ أ ب 

ان  الصَّ
 
ْن ك إ 

  ، و 
ي  ب 

ن  الصَّ ى م 
 
ْول
 
غ  أ ال 

  
ي  ب 

الصَّ اء  ب 
د  ت 

ْ
ق ة  اال 

اه  ر 
 
ى ك

 
ل   ع 

ي  ْيط  و  ب 
ْ
ي ال  ف 

صَّ
 
ا ن

 
ذ ه  ل 

اع  ، و 
ْجم 

ْ
اإل غ  ب  ال 

ب 
ْ
ال  . ب 

 
 
ه  ف ل 

ْ
ث ز  مل    

ي  م 
 ْ
 امل

 
ة ام  م  ا إ 

مَّ
 
اء  . " انتهىأ ه 

ق  ف 
ْ
يع  ال م 

ْند  ج  ا ع 
ْير ه 

 
غ ْمس  و 

 
خ
ْ
ات  ال و 

 
ل ي الصَّ  ف 

ٌ
ة ز  ائ 

 . ج 

 : وقال الحافظ ابن حجر رحمه هللا

ْي , و  " ْور 
َّ
الث ك و  ال 

ا م  ه  ر ه 
 
ك اق , و  ْسح  إ 

ي  و  ع  اف 
الشَّ ْصر ي  و 

ب 
ْ
ن ال س  ح 

ْ
ب  ال ه 

 
ي  ذ ب 

ة الصَّ ام  م  ة إ 
حَّ ى ص 

 
ل ب  إ 

 
ْن أ ة  ع  يف  ن 

ي ح 

ض " انتهى من "فتح الباري" ) ائ  ر 
ف 
ْ
 ال

ون  ل د  اف 
و  ي النَّ اء ف 

 ْجز 
ْ

ا اإل م  ْنه  ور ع  ه 
ْ
ش
 ْ
امل ان  ، و  ت  اي  و  د ر 

ْحم 
 
أ ( . وينظر :  2/186و 

 . (193 / 1) األم" ، لإلمام الشافعي

وذلك   -وإن كان البالغ أولى إذا كان قارئا   -أنه تصح إمامة الصبي املميز ، إذا كان يحسن الصالة  وهذا هو الراجح :

ي  767( والنسائي )585( وأبو داود )4302ملا روى البخاري ) ْوم 
 
ع  ق ا ر ج 

َّ  
ال  : مل

 
 رض ي هللا عنه ق

 
ة لم  و ْبن  س  ْمر 

ْن ع  ( ع 
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  ع  
َّ

ى َّللا
َّ
ل   ص 

ي  ب 
ْند  النَّ ْن ع  يم  ون  م 

َّ
ل ع 

 
ي ف ْون 

ع  د 
 
ال  : ف

 
ْرآن  . ق ق 

ْ
ل  ل 

ً
ة اء  ر  ْم ق 

 
ك ر 

 
ث
ْ
ك
 
ْم أ

 
ك مَّ ؤ  ي  ال  : ل 

 
ه  ق نَّ وا إ 

 
ال
 
م  ق

َّ
ل س  ْيه  و 

 
وع   ل

 
ك الرُّ

ْم  ه  ي ب   
 
ل ص 

 
ْنت  أ

 
ك
 
ود  ، ف ج  السُّ  . و 

 : قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا

ي  " ة  ف 
يَّ ع  اف 

لشَّ ة ل 
جَّ يث ح  د 

ح 
ْ
ي ال ف 

ْم  و  ه  نَّ  إ 
ال 

 
ْن ق ف م  ْنص  ْم ي 

 
ل ة و  ور  ه 

ْ
ش ة م  يَّ ف 

 
ال ي  خ  ه 

ة , و  ر يض 
ف 
ْ
ي ال ز ف   

ي  م 
 ْ
ي  امل ب 

ة الصَّ ام  م  إ 

اد   ه 
 
ا ش ه  نَّ

 
 أل 
ك  ل 

 
ى ذ

 
ل م  ع 

َّ
ل س  ْيه  و 

 
ل  ع 

َّ
ى َّللا

َّ
ل ي  ص  ب 

ع النَّ ل 
َّ
ط ْم ي 

 
ل ْم , و  ه  اد  ه  اْجت   ب 

ك  ل 
 
وا ذ

 
ل ع 

 
 ف

 
أل 
ْفي , و 

 
ع ة ن ق   ي 

 
ْحي ال و 

ْ
ن ال م  نَّ ز 

وز " انتهى  ج   ي 
 

ا ال ى م 
 
ل يه  ع  ْقر ير ف 

 . التَّ

 : وقال الشيخ ابن باز رحمه هللا

ال بأس بإمامة الصبي إذا كان قد أكمل سبع سنين أو أكثر وهو يحسن الصالة ؛ ألنه ثبت عن النبي صلى هللا   "

األقرأ من الجماعة ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم  عليه وسلم ما يدل على ذلك ، ولكن األفضل أن يختار

بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، كما صح ذلك عن  

 . النبي صلى هللا عليه وسلم " انتهى

 . (7/389) "( وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة166/   30مجموع فتاوى ابن باز" ) "

  
ً
 , لكن إن كان الذي هو أكبر سنا

ً
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا : "تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سنا

منه قد بلغ فإن املشهور في املذهب أنها ال تصح إمامة الصبي به في الفرض خاصة , والصحيح جواز ذلك ,  

 . مة الجرمي " انتهىوصحته في الفرض والنفل , ويدل لذلك حديث عمرو بن سل

 . )81/   15فتاوى ورسائل ابن عثيمين" )"

وإذا جازت إمامته في الفرض والنفل حيث يحسن الصالة جازت خطبته وصحت حيث يحسنها ويأتي بأركانها ؛ 

 . فإن شرط الصالة في ذاتها أشد من شرط الخطبة

 : (176 / 2) "قال ابن عابدين رحمه هللا في "حاشيته

 ية : لو خطب صبي اختلف املشايخ فيه ، والخالف في صبي يعقل . اهـ وفي الظهير  "

 . واألكثر على الجواز " انتهى

  ) :115854. (ويراجع ملعرفة شروط وأركان خطبة الجمعة جواب السؤال رقم

  ) :20219. (وملعرفة األحق باإلمامة جواب السؤال رقم

https://islamqa.info/ar/answers/115854
https://islamqa.info/ar/answers/20219


 
 

124 
 

 : ثانيا

أما القنوت في صالة الفجر : فالصحيح أن الفجر ال يختص بالقنوت ، وأن السنة أن اإلمام يقنت بالناس في  

 جواب السؤال رقم النوازل التي تلم  باملسلمين في الصلوات الخمس كلها ، ال يخص صالة الفجر به . ينظر لذلك

) 20031(:  ،) .101015( 

 : ثالثا

يره الذي نريد أن ننصحكم به أخيرا : أال تتعجلوا في أمر صبيكم هذا ، وتسارعوا بظهوره في الفضائيات ، أو تصد

لإلمامة والخطبة ، وهو في هذه السن الصغيرة ، بل ينبغي أن يخفى أمره ، قدر ما استطعتم ، ويشغل بتعليمه ما  

هو أهم من ذلك من العلم النافع ، وتأديبه على العمل الصالح ، وأن تعهدوا به إلى أحد العقالء الفاهمين من 

 . فشيئا ، ويربيه على املنهج العلمي املالئم لنبوغه أهل العلم أو طالبه ، فيعتني بتحفيظه السنة ، شيئا 

وليعلم أن خطر االستعجال في إظهار الصبي ، واالستعجال في شهرته كبير ؛ فالحسد بالء ال يخفى أثره ، وتربية  

االبن على حب الظهور والتصدر باب فساد يخش ى عليه منه بعد ذلك ؛ وكم من الصبيان كانوا في هذه السن على  

 . نبوغ كبير ، ثم لم يحسن أهلوهم تربيتهم التربية الصالحة ، فلم ينتفع منهم بش يء ؛ نسأل هللا العافية والسالمة

  .(1)( وهللا تعالى أعلم
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 موقع ) اإلسالم سؤال وجواب (. (1)
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االنتقاالت ألركان الصالة. بدء التكبير في -33  

وصف الحالة :-  

بعض املصلين وبعض األئمة ال يكبر حين االنتقال من ركن إلى ركن  إال بعد اقترابه من إكمال ذلك الركن ،فمثال   

 حين يركع ال يكبر إال قرب إكماله الركوع ،وال يكبر للسجود إال قرب اقتراب وجهه من األرض .

 كي ال يسبقهم املقتدون في الركن .  وبعض األئمة يحتجون لذلك : 

 النصيحة والبيان :-

االنتهاء من كمال الركن ،فمثال يبدأ  السنة لهذه الحالة أن يبدأ التكبير لكل ركن مع بدء عمل الركن وينتهي قبل 

النحناء له  في تكبير الركوع مع بدء االنحناء له ، ويختم التكبير قبل إكمال الركوع ، ويبدأ بتكبير السجود مع بدء ا 

 وينتهي قبل وصول الوجه إلى األرض .

أما اجتهاد بعض األئمة في تأخيرهم التكبير كي ال يسبقهم املقتدون فهو اجتهاد ليس في محله ، إذ املفترض أن 

م  املقتدون عدم جواز مقارنة اإلمام أو سبقه في أداء األركان .
 
عل  ينبه أن ي 

 () الحمد هلل  :وقد بين ذلك الشيخ محمد املنجد فقال 

ٍ ) اإلمام
واملأموم واملنفرد ( أن يكون تكبيره للركوع مقارنا لحركته ، فيبدأ التكبير حال انحنائه   املشروع لكل مصل 

 . ، ويختمه قبل أن يصل إلى حد الركوع ؛ فيقع تكبيره بين الركنين ، القيام والركوع

يحين عن  وقد دلت السنة على أن التكبير يقارن الحركة املقصودة من ركوع ، وسجود ، وقيام منه ، كما في الصح
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فهذا الحديث ظاهٌر في أن التكبير للركوع يكون أثناء انحنائه إلى الركوع ، وتكبير السجود أثناء نزوله إلى السجود  

السجود أثناء رفعه ...... وهكذا ، ذكره النووي في "شرح مسلم" ، وذكر أنه مذهب جمهور  ، وتكبير الرفع من

 . .العلماء

( : " قال املجد وغيره : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه 2/59قال املرداوي في "اإلنصاف" )

له في جزء منه أجزأه ] أي إذا أوقعه بين الركنين دون أن يبسطه   مع ابتداء االنتقال , وانتهاؤه مع انتهائه . فإن كم 

 . ويمده [ ; ألنه ال يخرج به عن محله بال نزاع
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له بعده , فوقع بعضه خارجا عنه , فهو كتركه ; ألنه لم يكمله في محله ، فأشبه من تمم  وإن شرع فيه قبله , أو كم 

 . قراءته راكعا , أو أخذ في التشهد قبل قعوده

يعفى عن ذلك ; ألن التحرز منه يعسر , والسهو به يكثر , ففي اإلبطال به أو السجود له مشقة . "  ويحتمل أن 

 . انتهى باختصار

" قال الفقهاء رحمهم هللا : لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي ، أو أتمه بعد أن   وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا :

يصل إلى الركوع ؛ فإنه ال يجزئه . ألنهم يقولون : إن هذا تكبير في االنتقال فمحله ما بين الركنين ، فإن أدخله في 

فيه هذا الذكر ، فالقيام ال يشرع  الركن األول لم يصح ، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح ؛ ألنه مكان ال يشرع 

 . فيه التكبير ، والركوع ال يشرع فيه التكبير ، إنما التكبير بين القيام والركوع

 . وال شك أن هذا القول له وجهة من النظر ؛ ألن التكبير عالمة على االنتقال ؛ فينبغي أن يكون في حال االنتقال

أو بدأ به قبل االنحناء يبطل الصالة فيه مشقة على الناس ، ألنك   ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع ،

لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس ال يعملون بهذا ، فمنهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي ، 

 . ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل

ل أن تصل إلى الركوع ، ولكن لو وصلت إلى الركوع  إذا ؛ نقول : كبر من حين أن تهوي ، واحرص على أن ينتهي قب

 . قبل أن تنتهي فال حرج عليك

فالصواب : أنه إذا ابتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع ، وأتمه بعده فال حرج ، ولو ابتدأه حين الهوي ، وأتمه بعد 

ان . وهكذا يقال في : "سمع هللا  وصوله إلى الركوع فال حرج ، لكن األفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب اإلمك

ملن حمده " وجميع تكبيرات االنتقال . أما لو لم يبتدئ إال بعد الوصول إلى الركن الذي يليه ، فإنه ال يعتد به "  

 (1) وهللا أعلم(."انتهى من "الشرح املمتع

 

 

 

______________________  
 موقع ) اإلسالم سؤال وجواب ( (1)
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 األصابع في الصالة.   -طقطقة  –فرقعة  -34

 وصف الحالة :

 أصابعه في أثناء الصالة .  -يطقق  –بعض املصلين يرفقع 

 النصيحة والبيان :

 قال الشيخ محمد املنجد :

ش على   )فرقعة األصابع مكروهة في الصالة ، لهي صاحبها عن الصالة ، أو تشو 
 
ر هت في الصالة ؛ ألنها إما ت

 
وإنما ك

 .غيره من املصلين

والحديث الوارد في ذلك ليس من كالم النبي صلى هللا عليه وسلم ، إنما هو موقوف على عبد هللا بن عباس رض ي  

  :هللا عنهما ، من قوله

عت أصابعي , فلما قضيت الصالة قال : ال أمَّ  فعن شعبة مولى ابن عباس قال : " صليت إلى جن  ب ابن عباس ففقَّ

( :  2/99( ، وقال األلباني في "إرواء الغليل" ) 2/344لك ! تفقع أصابعك وأنت في الصالة ! " رواه ابن أبي شيبة )

  .سنده حسن

 هل تبطل الصالة
ً
 ؟  وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا : فرقعة األصابع أثناء الصالة سهوا

بطل الصالة ، ولكن فرقعة األصابع من العبث ، وإذا كان ذلك في صالة الجماعة ، 
 
فأجاب: " فرقعة األصابع ال ت

 مما لو لم يكن حوله أحد ". انتهى من "فتاوى  
ً
أوجب التشويش على من يسمع فرقعتها ، فيكون ذلك أشد ضررا

 .(341أركان اإلسالم " )ص: 

(: لقد نهى النبي صلى هللا عليه وسلم عن تشبيك األصابع في  21349الفتوى رقم ) وسئلت اللجنة الدائمة لإلفتاء

 .املسجد ، فهل فرقعة األصابع داخلة تحت النهي ؟ علما بأنه لم يرد فيها حديث بالنهي 

" نص جمع من أهل العلم على أن فرقعة األصابع مكروهة في املسجد ، إلحاقا لها بالتشبيك ؛ ألنهما من  فأجابوا :

 (1) (266 /5).  فتاوى اللجنة الدائمة العبث ".انتهى من 
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   موقع ) اإلسالم سؤال وجواب ( (1)
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ال شريك له ، له امللك وله الحمد، يحيي ويميت ، وهو على كل ش يء  وحده   إكمال عشر مرات )ال إله إال هللا -1

 .( قبل تغيير املكان بعد الصبح واملغربقدير 

 وصف الحالة 

له   ، من السنة بعد فرض الصبح وفرض املغرب أن يقول املصلي عشر مرات: ال إله إال هللا وحده ال شريك له

 ء قدير. و هو على كل ش ي ،يحيي ويميت  ، امللك وله الحمد

 .موجلسته  مها بعد تغيير مكانهنوبعض املصلين ال يقول ذلك، وبعضهم يقولو 

 النصيحة والبيان:

ألن النبي صلى هللا عليه وسلم  ، السنة أن بفعل املصلي ذلك قبل تغيير مكانه أو جلسته التي كان عليها في التشهد

ب في أن تقال قبل تغيير الجلسة.  
َّ
 رغ

من قال قبل أن ينصرف و  )عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ، روى عبدالرحمن بن غنم رض ي هللا عنه 

و هو ، ويميت  يحيي ، له امللك وله الحمد ،يثني رجليه من صالة املغرب والصبح:  ال إله إال هللا وحده ال شريك له

ورفع له عشر   ، ومحا عنه عشر سيئات ، عشر مرات كتب هللا له بكل واحدة عشر حسنات،على كل ش يء قدير 

 من كل مكروه 
ً
 من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إال الشرك، وكان ، درجات، وكانت له حرزا

ً
وحرزا

 يفضله 
ً
، إال رجال

ً
 ( 1).( ل مما قاليقول أفض،   من أفضل الناس عمال

 (2).بعضها على بعض دَّ ر  ومعنى: قبل أن يثني رجليه: قبل أن ي  
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( ومعنى قوله ) قبل أن يثني رجليه ( أي : يعطفهما ويغيرهما عن هيئة التشهد ، كما يقول املال علي القاري في  512/ 29رواه أحمد في " املسند " )( 1)

  (2/773) " ." مرقاة املفاتيح

 126ص .ثنى  –، للفيروزآبادي  القاموس املحيط  (2)

 الرسالة تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  

   م2003 -هـ 1434 –  7بيروت ط  ،÷مؤسسة الرسالة
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                الصالة. انتهاء فرض بعدملن بجنبه إفساح املكان  –2

 وصف الحالة :

وقد يكون بعض  ،ثانيا رجليه حين تنتهي صالة الجماعة من الطبيعي أن كل مصل ًّ جالس جلسة التشهد 

 لذلك  ،   املصلين يصعب عليهم طول هذه الجلسة 
ً
ملرض في رجليه أو في غيرهما ، ثم يحصل فراغ ليس مباشرا

ْن بجنبه أو عن ي ،املصل   ر من بجنبه اآل يسا إنما يحصل ذلك الفراغ عن يمين م 
ً
خر ، ثم يبقى الذي بجنبه جالسا

مصلون في الجلسة الذي تصعب عليه تلك  يلى املكان الذي فرغ ، ثم يكون وراء هذا املصلإ في مكانه وال يتحرك 

 .  خلفه ، فيضطر إلى البقاء على هيئة جلسة التشهد مع أنها صعبة عليهالصف الذي 

 النصيحة والبيان:

فإذا حصل فراغ ،يصعب عليه هيئة جلسة التشهد  الجماعة أن يراعي منينبغي لكل مصل ًّ بعد انتهاء صالة 

كي يستطيع   ، يتحرك إلى ذلك الفراغ ليفسح املكان للمصلي الذي تصعب عليه تلك الجلسة، ألن فيه إعانة له 

 بقوله تعالى : 
ً
وا إذا قيل يا أيها الذين آمن ) عمل التسبيحات واألذكار وهو مرتاح ، ولعل هذا األمر  يكون مشموال

 11املجادلة /    (لكم تفسحوا في املجالس فافسحوا يفسح هللا لكم 

 ولذلك قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه هللا : 

هذا تأديب من هللا لعباده املؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض )

 لهذا املقصود ، وليس ذلك بضار   القادمين عليهم للتفسح له في املجلس ،
ً
فإن من األدب أن يفسحوا له تحصيال

 ، فيحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هو ، والجزاء من جنس العمل ، فإن من فسح فسح  
ً
للجالس شيئا

ع هللا عليه  ع ألخيه وسَّ  (1)(هللا له ، ومن وسَّ

 ، فإن ح
ً
 يكون حاال

ً
ال هذا املصلي الذي تصعب عليه جلسة التشهد  والقول بطلب التفسح كما يكون مقاال

يقول ملن بجنبه افسح لي املكان  ،وقد يتحرج في أن يقول ذلك بلسانه، و لسان الحال أقوى وأدلُّ من لسان 

 املقال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ان   846( ص1)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املن 

 م مؤسسة الرسالة بيروت  2000 -هــ  1420،  1، طــ عبدالرحمن السعدي ، تحقيق عبدالرحمن اللويحق
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 . الذكر والتسبيح بصوت مرتفع – 3

 وصف الحالة :

 بعض املصلين يرفع صوته بالذكر والتسبيح بعد الصالة . 

 النصيحة و البيان:

إن كان ذلك الصوت يشوش على املسبوقين بالصالة أو على من يصلي السنة  فإن ذلك ال يجوز ، ألن النبي صلى  

 (.وال يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو الصالة   )هللا عليه وسلم قال :

 وقد سئل اإلمام ابن تيمية رحمه هللا : 

 فقال : عمن يرفع صوته بالقراءة فيحصل برفع الصوت أذى لآلخرين 

 ( 1)( .ليس ألحد أن يجهر بالقرآن ال في صالة وال في غير الصالة ، إذا غيره يصلي في املسجد وهو يؤذيهم بجهره  )

 . أما إذا كان ذلك الرفع ال يشوش على اآلخرين فال بأس به 

بة كان على أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من املكتو  )روى البخاري عن ابن عباس رض ي هللا عنهما : 

  (2)(عهد النبي صلى هللا عليه وسلم 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 23/64( مجموع الفتاوى 1)

 841البخاري  (2)
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 في التسبيح بعد الصالة.  اناليد و أ فقط اليد اليمنى تستعملهل  -4

 وصف الحالة:

يفهم كثير من املصلين أنه يجب استعمال اليد اليمنى فقط في التسبيحات بعد الصالة، وال يجوز استعمال اليد 

 .   اليسرى، وكثيرا ما يحصل جدل و تشدد في ذلك

 النصيحة والبيان:

ي  من املتفق عليه أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يحب التيمن في شؤونه كلها، فقد روت السيدة عائشة رض  

و   ، وترجله كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره، ) هللا عنها قائلة:

 ( 1)(لهعُّ تن

 ولكن هذا ال يعني أنه لم يستعمل اليسرى مع اليمنى في بعض حاالته. 

 وردت روايتان عنه عليه الصالة والسالم :  وبخصوص مسألة التسبيحات بعد الصالة

 الرواية األولى: أطلقت استعمال اليد فكانت شاملة لليمنى واليسرى. 

 لفظ " بيمينه ".  وهو)محمد بن قدامة ( رواةالوالرواية الثانية: زاد فيها أحد 

 : ودونك ملخص ما ورد في هذه املسألة

، إال رواية جاءت في  باليمنى أطلقت التسبيح باليد ولم تقيدها  جميع األحاديث التي وردت بمختلف األسانيد أوال:

 سنن أبي داود زاد فيها محمد بن قدامة لفظ "بيمينه" وسأذكر هذه الرواية بعد.

 وبغية اإليجاز أذكر الرواية التي أطلقت اليد بالتسبيح، ذاكرا بعدها الرواة الذين أجمعوا عليها: 

 : قال الترمذي 

  حدثنا محمد بن عبد )
َّ
ام بن علي عن األعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد  األعلى الصنعاني، حدثنا عث

 ( 2))رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعقد التسبيح( . هللا بن عمرو رض ي هللا عنهما قال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 418( البخاري 1)

 9/333تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي (2)
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 وفي رواية أخرى للترمذي:

  -بصري -"حدثنا محمد بن عبد األعلى 
َّ
ام بن علي عن األعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد  حدثنا عث

 (1). (رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم يعقد التسبيح بيده)هللا بن عمرو قال: 

 وبمثل ذلك جاء في: 

 3/79سنن النسائي   -1

 - 1278  -السنن الكبرى للبيهقي   -2

 - 583-وروي عن سفيان بن عيينة عن الحميدي  -3

 - 1216-والبخاري في األدب املفرد   -4

 - 819-والنسائي في عمل اليوم و الليلة  -5

 2/160وجرير عن أحمد  -6

 2/204وشعبة عن أحمد  -7

 - 356-ومعمر عن عبد بن حميد  -8

 - 5065-وشعبة عن أبي داود  -9

 - 3410-والترمذي ،  -926-وإسماعيل بن علية عن ابن ماجه  -10

 - 926- جلح عن ابن ماجه ومحمد بن فضيل، وأبي يحيى التميمي، وعبد هللا بن األ  -11

 - 1271-، وفي السنن الكبرى 3/74وحماد بن زيد عن النسائي  -12

    -813-وإسماعيل بن أبي خالد عن النسائي في عمل اليوم و الليلة   -13
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 425-9/424ذي ( تحفة األحو 1)
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 أما الرواية التي انفرد بها محمد بن قدامة عن أبي داود فهي:

( 
َّ
ام عن األعمش عن عطاء بن  حدثنا عبيد هللا بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: أخبرنا عث

السائب عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعقد التسبيح، قال ابن  

 (1)(قدامة: بيمينه

 لحديث قائال: ا في شرحه  -أحد شراح أبي داود-وقد علق السبكي 

 (2).(ه فلم يذكر قوله "بيمينهأي قال محمد بن قدامة في روايته: يعقد التسبيح بيمينه، أما غير )

فبان بهذا أن الروايات كلها أطلقت اليد بالتسبيح ما عدا رواية محمد بن قدامة التي انفرد بها بزيادة لفظ  

"بيمينه" فتكون تلك الروايات أرجح من رواية ابن قدامة، ألنه خالف فيها زميله في رواية أبي داود وهو: عبيد هللا  

 لف فيها أيضا من أسلفنا ذكرهم من الرواة األثبات الثقات. بن عمر بن ميسرة، وخا

 التخصيص باليمين.  مجاء األمر بالتسبيح في حديث آخر بألفاظ تقوي إطالق اليد وعد ثانيا:

عن النبي صلى هللا عليه وسلم قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه   -امرأة من املهاجرات-عن يسيرة بنت ياسر  

 ( 3)وسلم: " يا معشر النساء اعقدن باألنامل فإنهن مسؤوالت مستنطقات".
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 271/ 4( عون املعبود شرح سنن أبي داوود 1)

 8/166ب املورود شرح سنن أبي داوود ( املنهل العذ2)

 ، وأخرجه النسائي ،   425-9/424( جاء هذا الحديث:برواية الترمذي. تحفة األحوذي  3)

 والحاكم وصححه . 
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 وجاء في رواية أبي داود:

أن النبي صلى هللا عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس و التهليل، وأن يعقدن باألنامل فإنهن  )

 (1)( نطقاتمست

 وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: 

 حدثنا يحيى بن سعيد القطان .................. عن امرأة من بني كليب قالت:  )

-  
 
  رأتني عائشة أ

 ( 2)( . -ح بتسابيح معي، فقالت: أين الشواهد؟ يعني األصابعسب 

 ألن أعضاء اإلنسان شاهدة على عمله يوم القيامة.

 وهذه الروايات لهذا الحديث تنص على طلب التسبيح باألنامل مطلقا و لم تخص أنامل اليد اليمنى. 

األصابع، وقد جاءت  بوفي رواية ابن أبي شيبة عن عائشة رض ي هللا عنها أطلقت عليها لفظ "الشواهد” املفسرة 

 مطلقة أيضا غير مقيدة. 

ن محمد بن قدامة، وهناك قاعدة اشتهرت في أوساط ظهر لنا مما سلف أن لفظ "بيمينه" زيادة م ثالثا:

 أن زيادة الثقة مقبولة، فهل هي على إطالقها؟:  املحدثين، هي 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 باب التسبيح بالحص ى.  1501( سنن أبي داوود 1)

 وي، والحافظ ابن حجر. وقد حسنه النو 

 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

 .4/385جامع األصول في أحاديث الرسول البن األثير الجزري 

 تحقيق: عبدالقادر األرناؤوط.

 . 4/270وعون املعبود في شرح سنن أبي داوود 

 .2/358ونيل األوطار للشوكاني 

   7542( مصنف ابن أبي شيبة2)



 
 

136 
 

 الثقة إلى ثالثة أقسام: قسم النووي زيادة 

فحكمه الرد.،  أن يقع مخالفا ملا رواه سائر الثقات   

 أن ال يكون فيه مخالفة أصال ملا رواه غيره، كحديث تفرد به ثقة ال يخالف غيره بش يء أصال فهو مقبول.

(1).ما هو بين املرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث  

 (.2) . ن النووي السيوطي في تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ونقله ع

 إذ زاد محمد بن قدامة "بيمينه" ولم يروها غيره.،  ومسألتنا من القسم الثالث 

 وقد حصل خالف بين املحدثين في قبول مثل هذه الزيادة، فبعضهم قبلها وبعضهم ردها.

 مام مالك: ورد عنه أنه قال في اإل  إذ ، مام أحمد بن حنبل فمن الذين توقفوا في قبولها اإل 

إذا تفرد مالك بالحديث فهو ثقة، ولكن ملا تفرد مالك بزيادة لفظ "من املسلمين" في حديث الفطرة، قال أحمد: 

حتى وجدته من حديث العمريين، فهو لم يطمئن إلى تفرد مالك بالزيادة   - من املسلمين-كنت أتهيب حديث مالك  

 (3)يستكن إليها حتى توبع عليها من العمريين. ولم
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 .99-98 عليه وسلم للنووي ص ( إرشاد طالب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخالئق صلى هللا 1)

 تحقيق د. نور الدين عتر 

 .. 347-1/346( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 2)

 ، حكاماأل علم علل الحديث من خالل كتاب بيان الوهن واإلبهام الواقعين في كتاب (3)

 . 146-2/145، إعداد األستاذ إبراهيم بن الصديق  ،  ألبي الحسن بن القطان الفاس ي
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 وحديث الفطرة هو: 

من -أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى 

 - املسلمين

 -من املسلمين-فتفرد مالك من بين الثقات بزيادة قوله: 

 ابن رجب الحنبلي الذي قال: ومن الذين توقفوا في قبول الزيادة 
ً
 أيضا

نهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خالفه أن ال يتابع  إوما أكثر الحفاظ املتقدمين ف )

 أن يكون من كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه
 

لة فيه، اللهم إال  (1)(.عليه، يجعلون ذلك ع 

 جاء في كتابه النكت على كتاب ابن الصالح قوله: إذ ابن حجر، وبمثل هذا الرأي  قال 

(   ،
ً
 بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبوال

ً
ل  الزيادة من الثقة مطلقا ب 

 
ن ق واحتج م 

 ك ، فكذلك انفراده بالزيادة، وهو احتجاج مردود، ألنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقٍة   كان
ً
ما يكون مقبوال

سبق بيانه في نوع الشاذ، ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله، وبين تفرده بالزيادة ظاهر، ألنَّ  

إذ ال مخالفة في روايته لهم، بخالف  ،  تفرده بالحديث ال يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات 

 وأ 
ً
، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته،  تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا

ً
تقن عددا

 ( 2)( .ومبنى هذا األمر على غلبة الظن
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 264( شرح علل الترمذي البن رجب ص 1)

 ن الصالح( النكت على كتاب اب2)

 . 691-2/690البن حجر العسقالني 
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وقال قوم من أصحاب الحديث: زيادة الثقة إذا انفرد بها غير )وإلى مثل ذلك ذهب الخطيب البغدادي فقال: 

 (1)( .مقبولة ما لم يروها معه الحفاظ

 وعلل ذلك بقوله: 

 لها وترك )
ً
 (2)(. الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها و يكون معارضا

 ( 3)وعزا الزركش ي القول بعدم قبولها إلى معظم الحنفية.

رواية محمد بن قدامة تقيد الروايات املطلقة لليد من   : إن    -على رأي من يقبل زيادة الثقة  –رابعا: إذا قيل 

 باب حمل املطلق على املقيد. 

 فالجواب عن ذلك: 

مفهوم مخالفة، فال  فيها أنَّ زيادة ابن قدامة لفظ "بيمينه" ليس فيها تقييد إلطالق تلك الروايات، إذ ليس

سمع رواية التسبيح باليمين فقط،  لم يستعمل اليسرى، وقد يكون ابن قدامة نهيلزم من قوله "بيمينه" أ 

والرواة اآلخرون سمعوا رواية إطالق اليد، وال شك أن ما يرويه الجماعة إذا كانوا ثقاة مقدم على ما يرويه  

 الفرد.

ويمكن العمل بكلتا الروايتين مع رجحان رواية اإلطالق، فقد نقل الشوكاني في إرشاد الفحول أن من شروط  

أن ال يمكن الجمع بينهما إال بالحمل. ومعنى هذا أنه إن أمكن الجمع بينهما من غير   حمل املطلق على املقيد

(4)حمل إحداهما على األخرى فهو أولى.  
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 465( الكفاية في علم الرواية  ،ص  1)

 465( الكفاية ص 2)

 .4/332البحر املحيط  (3)

     .249( إرشاد الفحول 4)         
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فمن رغب التسبيح باليمين كان له ذلك بناء على رواية ابن قدامة، ومن رغب التسبيح بكلتا يديه فله ذلك  

 بناء على رواية اآلخرين التي هي أرجح. 

 فالدين يسر والشريعة سمحة. وال ينبغي أن تكون هذه املسألة مثار خالف وشجار بين املسلمين، 

 ومن املناسب هنا نقل بعض أقوال العلماء في هذه املسألة: 

 قال علماء اللجنة الدائمة في السعودية: 

األفضل التسبيح باليمين ويجوز معها اليسرى، واألمر في ذلك واسع، وال حرج في استعمال أنامل اليدين  

 كما هو ظاهر من حديث يسيرة املتقدم، ول 
ً
 (1)كن استعمال أنامل اليد اليمنى في ذلك أفضل.جميعا

 وفي إجابة للشيخ محمد املنجد على موقعه اإلسالم سؤال وجواب قال:

" ومع ذلك فاألمر كله في دائرة املستحب واألفضل، كما حكى النووي قاعدة الباب عن أهل العلم، وليس هو  

 التسبيح باليمنى، ال سيما وعموم قوله: في دائرة املخالفة واملعصية، كما قد يقول من يلزم  

نكر على من يسبح بكلتا    ....... وال ينبغي التشديد في هذا األمر بحيث ي 
ً
"باألنامل" يشمل أنامل اليدين جميعا

 يديه" 

ْيرة رض ي هللا عنها "اعقدن باألنامل فإنهن مسؤوالت   - س  قال الدكتور شوقي عالم مفتي مصر عن حديث ي 

 مستنطقات" : 

ما )
َّ
األعضاء املستعملة في هذه العبادة كان أفضل،  كثرت   والذي يشير إليه هذا الحديث الشريف هو أنه كل

 (2)( .لتكثير ما يشهد له من أعضائه يوم القيامة
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 .((موقع )اإلسالم سؤال وجواب 1)

 ( موقع الجريدة الكويتية  2)
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 سالم اإلمام مباشرة.  من مكانه  بعدبالقيام املصلي  استعجال -5

 وصف الحالة :

يتعجل بعض املصلين في القيام من مكانه بعد انتهاء الصالة مع اإلمام قبل عمل األذكار املقررة في السنة بعد  

 الصالة .

 النصيحة والبيان :

و إن كانت باملصلي حاجة أو ضرورة لقيامه بسرعة من مكانه فال بأس بذلك ، أما إذا لم تكن هناك حاجة أ 

 ضرورة فاألفضل بقا{ه في مكانه إلى أن ينتهي من األذكار املقررة في السنة . 

 . املخاط والعطاس بوجود جماعة الصالة -6

 وصف الحالة:

 بالزكام فيتمخط،  ي
ً
 يكون املصلي مصابا

ً
نتاب املصلي مع الجماعة العطاس وهو أمر خارج عن اإلرادة، أو أحيانا

 .أو قد يتمخط بدون مرض

 :والبيان  النصيحة

ينبغي أن يجلس بعيدا عن املصلين في مؤخرتهم ، أي في    فالونزا إ من يعرف أنه يتمخط كثيرا ، أو به زكام أو 

عدي فال يأتي إلى املسجد، كما هي الحال في الوباء الذي انتشر في    مؤخرة املسجد ، أما إذا كان مصابا بمرض ي 

 م . 2021 -هـ  1442( أو مرض )كورونا( ، واستمر حتى سنة 19م املسمى )كوفيد2019-هـ 1440العالم كله سنة 

من فوق مالبسه على أنفه وفمه، لكي يكتم الصوت، يده  ريد املصلي العطاس ينبغي له أن يضع ساعدحين ي

 من  
ً
ولكي ال يتناثر من أنفه أو فمه ش يء يؤذي املصلين، ألن صوت العاطس وخروج ش يء من أنفه قد يزعج كثيرا

 املصلين و يقززهم، وفي ذلك إيذاء لهم واملسلم مطالب أن ال يؤذي غيره.

ذلك من أراد االمتخاط ينبغي له أن يخرج خارج املسجد، فإن احتاج إلى املخاط داخل الصالة فعليه أن يكتم  وك

 ذلك ما استطاع لكي ال يؤذي اآلخرين.
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إذا عطس غطى وجهه بيده، أو بثوبه، وغضَّ بها   كان ) عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم

 (1).  (صوته

 وغض صوته: أي خفضه ولم  يرفعه. 

إذا عطس أحدكم فليضع   )وروى الحاكم عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ( 2). (كفيه على وجهه، وليخفض صوته

 قال ابن العربي رحمه هللا:

 لألعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه ش يء آذى ) 
ً
  في رفعه إزعاجا

الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن 

 ( 3) جليسه(

 وإذا كان املصاب بالزكام سيؤذي غيره بالعدوى أو باإلزعاج فإنه ال يحضر الجماعة في املسجد حتى يزول عنه. 

الثوم والبصل من إتيان املسجد ملا فيهما من إيذاء للمصلين، وذلك ألن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى آكل 

 ويقاس عليه كل أذى. 

 البر رحمه هللا :  قال ابن عبد

تأذى به ففي القياس: أن كل ما   – أي إخراج آكل البصل والثوم  -)وإذا كانت العلة في إخراجه  من املسجد أنه ي 

قبيحة لسوء صنعته، أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه، وكل ما   يتأذى به جيرانه في املسجد ........ أو كان ذا ريحة

يتأذى به الناس إذا وجد في أحد جيران املسجد وأرادوا إخراجه عن املسجد وإبعاده عنه كان ذلك لهم ما كانت  

 (4)العلة موجودة فيه حتى تزول ،  فإذا زالت كان مراجعة املسجد( .

 ي املسجد حتى يزول عنه. ولذلك فاألفضل للمصاب بالزكام أن ال يأت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ( رواه الترمذي وأبو داود 1)

 ( موقع )ملتقى أهل الحديث(  2)

 10/60( فتح الباري 3)

 60/422( التمهيد 4)

 م2018-ه 1439التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد ابن عبد البر عن ستار عواد ط 
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 .اللغو في املسجد -7

 وصف الحالة:

لكن األكثر بعدها،  قبل الصالة ،  اللغو انتهاء الصالة في املسجد وقد يكون دأب بعض املصلين على اللغو بعد  -1

، وقد يكون ذلك خارج املسجد
ً
 أو قعودا

ً
 يعملون حلقات للغو وقوفا

ً
من بابه، بحيث يؤثر  ب قري لكنه   وأحيانا

 ، وأكثر ما يكون ذلك بعد صالة الجمعة. مويشوش عليه املصلينذلك في 

في بعض الحاالت يلتقي اثنان أو أكثر وقد طالت غيبة أحدهما عن اآلخر بسفر أو غيره، فيسلم بعضهم على  -2

 ولكن برفع الصوت وتجاذب األحاديث بصوت يشوش على املصلين.  ، بعض داخل املسجد

 :والبيان يحةالنص

 الكالم في املسجد فيما يتعلق بطاعة هللا والذكر والعلم ليس 
ً
ولكن بشرط أن ال يكون الصوت يشوش  ،ممنوعا

 على املصلين. 

ألنهما يشوشان على  ، هما من اللغو والتصافح للسالم بتلك الطريقة فإنهما غير جائزتينتأما الحالتان اللتان ذكر 

 فما بالك بكالم غيره.  ، املصلين، وقد ورد النهي على التشويش على املصلي برفع الصوت في قراءة القرآن

روى أبو داود أن النبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن تشويش املصلي على املصلي أو القارئ للقرآن على املصلي 

 (  1).(وال يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو الصالة: ) برفع الصوت فقال

   الك بمن يلغو؟فإذا كان املصلي وقارئ القرآن ال يحق لهما رفع الصوت إلى درجة التشويش على اآلخرين ، فما ب
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 1332أبو داود (1)
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ): وروى الحاكم عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه قال

 (1).(تجالسوهم يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم إال الدنيا، ليس هلل فيهم حاجة فال

 وجاء في البخاري عن السائب بن يزيد قال: 

 في املسجد، فحصبني رجل )
ً
بن الخطاب، فقال: اذهب  ر، فنظرت فإذا عم -أي رماني بالحصباء  –كنت قائما

ْن أنتما؟ فاال: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد ألوجعتكما،  فأتني بهذين، فجئته بهما، قال: م 

 (  2).(لم؟! ـــــــ ترفعان أصواتكما في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وس
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 359،/ 4(حديث صحيح. املستدرك1)

   .470البخاري (2)        
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 قيام املسبوق إلكمال صالته بعد سالم اإلمام. -8

 وصف الحالة :

فاته من الصالة مع اإلمام ، فيقوم مباشرة حين يسلم اإلمام  بعض املسبوقين يستعجل القيام إلكمال ما

 التسليمة األولى . 

 النصيحة والبيان :

ينبغي للمسبوق أن ال يستعجل القيام لإلكمال صالته بعد سالم اإلمام التسليمة األولى ، بل ينتظر إلى أن يبدأ 

اإلمام  اإلمام بالتسليمة الثانية أو بعد أن يكملها ، إذ قد يكون لدى اإلمام سجود سهو ، واملقتدي ال بد أن يتابع 

لى رأي الفقهاء الذين قالوا بجعل سجود السهو بعد  في سجوده للسهو ، وقد يجعل اإلمام سجود السهو ع

 التسليمة األولى ، فيتابعه املقتدي وال يكمل ما فاته من الركعات إال بعد أن ينتهي اإلمام من التسليمة الثانية . 

 

 قضاء السنة املؤكدة.-9

 وصف الحالة :

في رأي  -للفرائض كسنتي الظهر القبلية والبعدية ، وسنة الفجر ، والوتر  ةمن املعلوم أن هناك سننا مؤكدة  تابع

ال فوالتراويح ونحوها ، وبعض املصلين يظن أن تلك السنة املؤكدة إذا لم يصلها في وقتها املخصص بها  -الجمهور 

 تقض ى . 

 النصيحة والبيان :

 السنة أن يقضيها في أي وقت ،  السنة املؤكدة إذا لم يستطع املصلي أداءها في وقتها املحدد من 

 قال الشيخ محمد املنجد :

شرع قضاء السنن الراتبة إذا فاتت بعذر ،)       صلَّ في أوقاتها ،   ي 
 
كالنوم أو النسيان أو االنشغال عنها فلم ت

قض ى ولو في أوقات النهي على الراجح من كالم أهل العلم ؛ وذلك ملا رواه البخاري ) ْن  834( ومسلم )1233فت  ( ع 

 
َّ
ل م  ص 

َّ
ل س  ْيه  و 
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َّ
ى َّللا

َّ
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ال  : ر  1154وملا رواه ابن ماجه )
 
ْمٍرو ق ْيس  ْبن  ع 

 
ْن ق ْبح   ( ع 

الة  الصُّ
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ل يُّ ص  ب 

ى النَّ
 
أ

ل   ه  الرَّج 
 
ال  ل ق 

 
ْين  ؟ ف
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ن ْين   : إ  ت 

م  . صححه األلباني في
َّ
ل س  ْيه  و 

 
ل   ع 

َّ
ى َّللا

َّ
ل يُّ ص  ب 

ت  النَّ
 
ك س 

 
ال  : ف

 
ا . ق م  ه  ْيت 

َّ
ل ص 

 
ا ، ف م  ه 

 
ْبل
 
ْين  ق ت 

َّ
 . (948) صحيح ابن ماجه الل

( عن عائشة رض ي هللا عنها )أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا لم يصل أربعا قبل  426وملا رواه الترمذي )

 . "الظهر صالهن بعده( وحسنه األلباني في "صحيح الترمذي 

 : قال النووي رحمه هللا

الصحيح عندنا : استحباب قضاء النوافل الراتبة ، وبه قال محمد ، واملزني ، وأحمد في رواية عنه ، وقال أبو "

 . صحيحة" انتهىحنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما : ال يقض ي ، دليلنا هذه األحاديث ال

 .(4/43) "املجموع"

 : وقال املرداوي الحنبلي رحمه هللا

)ومن فاته ش يء من هذه السنن سن له قضاؤها( : هذا املذهب ]يعني مذهب اإلمام أحمد[ واملشهور عند   قوله : "

 . األصحاب" انتهى

 . (2/187) "اإلنصاف"

 : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا 

ْعد  ا " ى ب  ْقض  
 
ْل ت ه 

 
ْهر  . ف

ُّ
ة  الظ

نَّ ل  س 
ْ
ث  م 

 
ة ب  ات   الرَّ

 
ة نَّ ْت السُّ

 
ات
 
ا ف

 
ا : إذ م  ه  د  ح 

 
د : أ ْحم 

 
ْن أ ان  ع  ت  اي  و  ا ر 

م  ْين  ه 
 
ْول

 
ى ق

 
ل ْصر  ؟ ع 

ع 
ْ
ل

ى . و   و 
ْ
ق
 
و  أ ه    و 

ي  ع  اف 
ْول  الشَّ

 
و  ق ه  ى و  ْقض  

 
ي : ت ان 

َّ
الث ٍك . و  ال 

م   و 
 
ة يف  ن 

ي ح  ب 
 
ب  أ ه 

ْ
ذ و  م  ه  ى و  ْقض  

 
 ت

 
" انتهىال م 

 
ْعل

 
  أ

َّ  
 . َّللا

 . (23/127) "مجموع الفتاوى "

 



 
 

146 
 

 

 
                              

ألئمة والخطباء ل نصائح   
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 تمهيد:

 ال أروم بهذه النصائح تعليم اإلخوة األئمة والخطباء، فهم علماء بما سأقول، ولكنها منطلقة من قوله تعالى: 

ر فإن الذكرى تنفع املؤمنيـن (الذاريات/                
 
 .  55)وذك

 ومن قوله صلى هللا عليه وسلم :  

 ) الدين النصيحة ، قلنا ملن يا رسول هللا ؟ قال  : هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمين وعامتهم ( رواه مسلم . 

وأئمة املسلمين : من يتولون أمورهم ويمكن أن  يشمل : الحكام ، ألنهم يتولون قيادة املسلمين بالحكم والقضاء 

 لدنيوية ، وأئمة الصالة ، ألنهم يتولون قيادتهم بالصالة . وتدبير شؤونهم ا 

ر  - رض ي هللا عنهم أجمعين  - والصحابة والسلف الصالح والعلماء الصالحون   
 
ذك ، وينصح  كانوا ي 

ً
بعضهم بعضا

   ح الجميع.لرحابة صدر، ألنها لصاقبول حسن وبألن الغفلة والنسيان ال يخلو عنهما إنسان، فأرجو أن يتقبلوها ب

 وهللا املوفق. 

   أرجو من اإلخوة األئمة والخطباء قراءتها( ملحوظات مهمة قبل البدء بالنصائح   )   

  شخص ، وأن 
أول ما أنصح به اإلخوة األئمة والخطباء أن ال يأنف أحدهم من النصيحة التي تقدم إليه من أي 

 اليضيق بها صدره ، حتى ال يكون من الذين ال يحبون الناصحين . 

من املعلوم أن لكل إمام بصفته الشخصية طريقة خاصة به في أداء الصالة وما يتعلق بها من أذكار وأدعية ،  -1

 ولكن الذي يؤم الناس يجب أن يراعي أضعف املقتدين به . 

لألئمة والخطباء سواء أكانوا معينين رسميا ، أم أئمة وخطباء متبرعين ، أم مكلفين تكليفا غير   حهذه النصائ -2

  ا أكانو كأن يكونوا أئمة جماعة ثانية أم ثالثة أم غيرها ، وسواء ،رسمي ، أم أئمة للصالة في غير الصالة األولى 

 في مساجد أم في غيرها .

 نصائح تهم اإلمام أيضا .أرجو قراءة النصائح املقدمة للمصلين ، ألن فيها  -3

 ربما يقول بعض األئمة ملاذا لم يفاتحنا املصلون بمثل هذه النصائح ؟  -4

 فالجواب : 

ة اإلمام بمثل هذه أن أكثر املصلين ينظرون إلى اإلمام نظرة هيبة ووقار ، فيأخذهم الحياء ويحرجون بمفاتح

 األمور ، فضال عن أني علمت إماما قدمت له بعض النصائح فوعد باألخذ بها ولم يفعل .  
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حمل املسؤولية الشرعية في تنفير بعض املصلين ال سيما الشباب منهم بسبب عدم أخذه اإلمام والخطيب يت -5

 . وأمثالها بهذه النصائح

  بعض األئمة يفهم النصوص التي وردت فيها األحكام بمقتض ى فهمه الخاص به ،  وينعكس ذلك على تطبيقه -6

والحق أن تفهم النصوص بمقتض ى داللتها اللغوية والشرعية ،مع   ، فيريد أن يفرض فهمه على اآلخرين،

   حالة التي وردت من أجلها .النظر إلى سبب ورودها ، وال

ثم يختار اإلمام رأيا   ي أو املسألة الفقهية فيها أكثر من رأي وكل اآلراء مستندة إلى أدلة ،إذا كان العمل الشرع -7

 ويتبناه لنفسه ال يحق له أن يفرضه على اآلخرين في التطبيق .  

املتعلقة بالصالة ، كطلب   للقيام ببعض األعمال  قد يواجه بعض األئمة ضغوطات من بعض املصلين -8

 مثال. إلطالة ا 

   الذي ينبغي لإلمام اتباع السنة ال السماع ملثل هؤالء .ف 
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 النصيحة األولى نصيحة معنوية:

من أجل ذلك أرجو من اإلخوة  قبل أن تكون وظيفة رسمية ،  أخروية مهمة اإلمامة والخطابة مهمة روحية دينية 

األئمة والخطباء أن ينظروا إليها بهذا املنظار، ويتعاملوا معها على هذا األساس بكل ما يتعلق بها من حضور إلى 

، وتعامل مع املصلين على اختالف أعمارهم ومستوياتهم   ، واهتمام بشؤون املسجد عامةاملسجد وانصراف

 . الة مهمة في إصالح املجتمع ، وعماد هذه الرسالة هو اإلمام والخطيب، فإن للمسجد رس العقلية والعلمية

ا ضعفت الهمم بهذا   
َّ
وأنتم تعلمون أن السلف الصالح كانوا يتولون اإلمامة والخطابة من غير أجر، إال أنه مل

 لها وأصبحت وظيفة رسمية، وأجازوا أخذ الرزق من بيت املال مقابل ا 
ً
إلمامة، وهو  االتجاه بدؤوا يجعلون أجرا

 مذهب املالكية والشافعية والحنابلة. 

لوا ذلك بأن هذا املال ال يعد أجرة، بل لإلعانة على الطاعة، وألن باملسلمين حاجة إلى اإل  
 
مامة وقد ال يوجد وعل

 ع  متطوع، وإذا لم يدفع املال ست  
َّ
دٌّ ملصالح املسلمين، ومن مصالحهم اإل ط ع    (1) مامة.ل، وبيت املال م 

  : 
ً
 سائال

ً
 قال الشيخ ابن باز رحمه هللا تعالى مجيبا

ذكر العلماء أن الذي يعطى من بيت املال ما يعينه على ذلك ال حرج عليه في ذلك وال بأس عليه، ألن بيت املال )

ا  ملصالح املسلمين، وهكذا األوقاف التي يوقفها املسلمون على املؤذنين واألئمة ال حرج عليهم إذا أخذوا منها م

من بيت املال من وزارة األوقاف ما يعينك فال حرج عليك،  -أيها السائل–يعينهم على العمل الصالح، فإذا أخذت  

 يعينك على هذا الواجب، وعلى هذا العمل الصالح ، وربما لو  
ً
، ألنك تأخذ شيئا

ً
ونرجو أن يكون لك األجر كامال

 (2.) (تركت  ذلك لتركت  هذا العمل اللتماس الرزق

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ( موقع )الدرر السنية(.1)

 ( موقع ) اإلمام ابن باز( 2)
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 األصل في اإلمامة والخطابة واألذان أن يكون حسبة هلل تعالى، ولكن جاز أخذ املال عليها لألسباب التي ذكرت. إذن 

لكن ينبغي أن  تبقى النظرة إلى هذه املهمات نظرة أخروية، كي ينال اإلمام والخطيب أجر الدنيا واآلخرة، وإنما 

 األعمال بالنيات. 

 .اإلطالة في الصالة والخطبة -1

 الحالة:وصف 

 بكل أركانها إذا أمَّ املصلين
ً
، وبعضهم ال يطيل في األركان كلها لكنه يطيل في   بعض األئمة يطيل الصالة كثيرا

.التشهد األخير 
ً
 ، وبعض الخطباء يطيل الخطبة كثيرا

 النصيحة والبيان:

: إطالة اإلمام. 
ً
 أوال

 ة بين األركان.نما في الطمأنياإلطالة إما في القراءة وإما في تسبيح الركوع والسجود، وإ  

ر اإلخوة األئمة بما هم عارفوه، وهو أن اإلمام ال يحق له تطويل الصالة بما يشق  :  في القراءة  طالةأما اإل    
 
ذك

 
فأ

ى فعال   -على املصلين ،وقد يؤدي   إلى تنفير كثير من املصلين عن صالة الجماعة،  –بل أدَّ
ً
هذا التطويل كثيرا

أنا ال أذهب إلى الصالة  وبعض املصلين ترك الصالة في املسجد من أجل ذلك، فقد سمعت بعض الشباب يقول :

وقد يحصل لدى بعض األئمة أنه يقرر مع نفسه قراءة كمية من اآليات بعد  في املسجد ألن اإلمام يطيل الصالة ، 

 طالأ قد  هوقد تكون تلك اآليات مترابطة في داللتها على قصة أو على موضوع محدد ، ثم يرى نفسه أن  ، الفاتحة

ل  بقواعد التجويد   هافيبدأ يستعجل فيالقراءة ،  في خ 
كي يكمل تلك اآليات ، واستعجاله  هذا قد يؤدي به إلى أن ي 

 املطلوبة . 

 وينبغي أن ال ينس ى اإلمام أن من املقتدين به من هم أصحاب أعذار مرضية ال يستطيعون معها إطالة الصالة.  

دعية واألذكار في الصالة إذا كان  فاإلمام من حقه أن يكون له نظام اتخذه لنفسه من القراءة والتسبيحات واأل 

 حده لنفسه . و يصلي 

ن وراءه من املرض ى ، وأصحاب الحاجة ، وأؤكد في هذا األمر على اإلخوة األئمة الشباب   أما إذا صلى إماما يراعي م 

 إذ قد ينسون أن وراءهم تلك األصناف من املقتدين الذين تشق عليه اإلطالة . 
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 وحكم إطالة اإلمام الصالة بما 
 
  يشق على املصلين بين املكروه والحرام ، وأ

 
ر اإلخوة األئمة باألدلة على حرمة ذك

 تطويل اإلمام الصالة. 

 ؟؟ ، أو إذا صلى وحده والغريب من بعض األئمة أنه يطيل القراءة في الصالة الجهرية ، ويسرع في الصالة السرية

معيدا صالة  مع النبي صلى هللا عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه  العشاء كان معاذ يصلي: )عن جابر قال  -أ 

ها مع النبي 
 
، فصلى ليلة مع النبي صلى هللا عليه وسلم ، ثم أتى -صلى هللا عليه وسلم  –العشاء التي صال

ه وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا  ى وحد 
َّ
م ثم صل

َّ
هم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسل قومه فأمَّ

ه، فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فال 
ن؟ قال : ال وهللا، وآلتينَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فألخبرنَّ

صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة  ا فقال: يا رسول هللا، إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإنَّ معاذ 

بكذا واقرأ بكذا،  ل: يا معاذ أفتاٌن أنت، اقرأ البقرة، فأقبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على معاذ، فقا 

قال سفيان: فقلت لعمرو أن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: لو قرأ والشمس وضحاها، والضحى، 

 (1)( .والليل إذا يغش ى، وسبح اسم ربك األعلى، فقال عمرو نحو هذا 
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 متفق عليه.  (1)
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 قال: وهللا يا رسول هللا إني ألت -رض ي هللا عنه-عن ابن مسعود  -ب
ً
خر عن صالة الغداة من أجل فالن أأن رجال

 منه يومئٍذ ثم قال
ً
) إن  : مما يطيل بنا، فما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في موعظة أشدَّ غضبا

كم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة(  منكم منفرين ، فأيُّ

ى أحدكم للناس فليخفف عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا ع -ج
 
فإن ، ليه وسلم قال: ) إذ صل

 فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء(

 واألحاديث في ذلك كثيرة. 

 ووجه االستدالل بهذه األحاديث على حرمة التطويل :

، والحديث  -فليخففأي - أن الحديث الذي رواه ابن مسعود قال النبي صلى عليه وسلم: " فليتجوز"  -أ 

الذي رواه أبو هريرة قال فيه " فليخفف" وهما أمران، واألمر عند إطالقه يحمل على الوجوب، وترك 

 الواجب حرام.

 منه يومئذ)في حديث ابن مسعود قال فيه:   - ب
ً
( والرسول فما رأيت رسول هللا صلى هللا وسلم في أشدَّ غضبا

. صلى هللا عليه وسلم ال يغضب إال إذا كان 
ً
 األمر حراما

أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ: أفتان أنت؟ أي: أتريد أن تفتن الناس وتصدهم عن الصالة، وفي   -ج

 حديث ابن مسعود قال: إن منكم منفرين. 

 وصدُّ الناس وتنفيرهم عن الصالة حرام.

ذ قد وردت أحاديث تدل على إطالة أما الذين قالوا بكراهة التطويل فإنهم حملوا هذه األحاديث على الكراهة، إ

النبي صلى هللا عليه وسلم في بعض إمامته، مثل ماورد من أنه قرأ في املغرب بسورة األعراف مفرقة على 

الركعتين، وأنه قرأ مرة فيها بسورة الطور ، فدل ذلك عندهم على أنه هذه األحاديث صرفت النهي من التحريم  

 إلى الكراهة.
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اإلطالة التي تشق على املصلين وتنفرهم حرام ملا ذكرنا، أما األحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى  والراجح أن 

 هللا عليه وسلم قد أطال فإنها تحمل على اآلتي:

 بيانا للجواز إذا لم وراء اإلمام أصحاب أعذار،  -أ 
ً
لى بعض الصلوات مطيال أن النبي صلى هللا عليه وسلم صَّ

ا دأبه وعادته امل  ستمرة فهي التخفيف. أم 

ن صلى خلفه ورغبتهم - ب كان الصحابة رض ي هللا عنهم يحبون  و ،  يمكن أن يكون ذلك التطويل برضا م 

 . الصالة خلفه صلى هللا عليه وسلم ، فقد يكون علم بذلك منهم فأطال  في بعض الحاالت

 غي لإلمام التنبه له : بوهناك أمر آخر ين

وحاالتهم املعيشية وغيرها تغيرت واختلفت عما كان عليه الناس أيام النبي صلى هللا  هو أن حياة الناس وظروفهم 

عليه وسلم والصحابة الكرام رض ي هللا عنهم، فإن املشاغل قد كثرت، وااللتزامات تعددت، وهذا يدعو إلى مراعاة 

 حالهم والتخفيف عليهم في الصالة.

، ومن غير    إذا صلى بجماعة معينين خاصين رضوا بالتطويلولذلك قال الفقهاء: ال يجوز لإلمام التطويل إال

  (1). املتوقع أن يلتحق معهم بتلك الصالة رجل ليس منهم
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                                     ( موقع ) املسلم(. 1)
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، حتى بلغت    فبعض األئمة يطيل التسبيحات في جميع ركوعه وسجوده : وأما اإلطالة في تسبيح الركوع والسجود

 وهذا خاضع ملا أسلفناه من عدم جواز التطويل.  الحال ببعضهم أن يسبح خمس عشرة تسبيحة أو أكثر،

 في ذلك
ً
)نصائح املصلي( في املسألة املرقمة   فمرة يطيل ومرة يخفف، وهذا قد بينته في  ، وبعضهم ال يجعل توازنا

( تحت عنوان : )تساوي عدد التسبيحات في الركوع والسجود( وذكرت هناك الحديث الذي رواه البخاري عن 35)

 من  
ً
البراء الذي قال فيه : ) كان سجود النبي صلى هللا عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا

 ( 1.)السواء(

 ئمة اإلطالة الكثيرة في التشهد األخير . وقد يحصل من بعض األ 

  إمام يؤم أيَّ جماعة  في املساجد أو غيرها، ويتأكد طلب التخفيف من اإلمام 
والنهي عن اإلطالة ينطبق على أي 

عدية ، كالوباء الذي عمَّ العالم كله   أكثر
 
  -هـ   1441الذي بدأ عام لدى حصول األوبئة واألمراض العامة امل

أو  في األماكن يكون التي يكون غالب املصلين  من أصحاب الحاجات ( ، و19سمى )  كورونا ( أو ) كوفيد امل م 2019

 تدعو إلى التخفيف مثل:   أفكارهم مشغولة بما أتوا إلى هذه األماكن بسببه ، وكلها

 املصليات في األسواق. -1

 املصليات في املستشفيات.  -2

 املساجد أو املصليات في املؤسسات التعليمية .  -3

 املصليات في املؤسسات الرسمية وغير الرسمية.  -4

 املساجد التي يكون على الطرقات العامة.  -5

 للذين يصلون جماعة وهم في مناسبة من املناسبات.  -6
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                                                   821،  801( البخاري 1)
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ألن املقتدي في مثل هذه األماكن يكون ذا حاجة ، وقد نصت األحاديث على التخفيف من أجل أصحاب  

 الحاجات.

 فإذا كنت أيها اإلمام والخطيب شابا ومعافى وليس في ذهنك ما يشغله فال تنس أن وراءك :

 كبيرا طاعنا في السن.  -

 صاحب حاجة تشغل  فكره .-

 مريضا : -

بمفاصل تؤمله ، أو باستطالق بطن قد يكون مفاجئا ، أو بغازات تتحرك في بطنه تزعجه ، أو نحو هذه األمراض ،  

أو فرض عليه لبس ش يء يضيق مع التنفس ،كما هي الحال في فرض الجهات الصحية لبس ) الكمامات( حين 

 م .2019 -هـ 1441أو كورونا ( الذي بدأ انتشاره في العالم كله سنة 19بـ) كوفيد باء الذي سميانتشر الو 

 وكل هؤالء تشق عليهم اإلطالة في الصالة والخطبة .

 : إطالة الخطيب الخطبة:
ً
 ثانيا

 وصف الحالة : 

 إلى درجة ملل السامعين له، ونلتمس العذر له أن ن 
ً
يته حسنة إذ يريد إيصال بعض الخطباء يطيل الخطبة كثيرا

 املوعظة بما يستطيع من تفاصيل. 

 النصيحة والبيان:

ر الخطبة، ألن الغرض من  ص   على ق 
َّ
 غير محبذ، بل ورد أن النبي صلى هللا عليه وسلم حث

ً
إطالة الخطبة كثيرا

لُّ منه السامعون تفقد  م  الحكمة منها، كم الخطبة النفع بما تحوي من موعظة، فإذا وصلت من الطول إلى حٍد ي 

 أن من فوائد قصر الخطبة أنها تكون أدعى إلى استيعاب ما يقوله الخطيب وحفظه. 

 أن في املصلين السامعين لخطبته من هو صاحب عذر مرض ي ال يحتمل طول 
ً
أرجو أن يتذكر الخطيب دائما

 قصر الخطبة .  الجلوس، كما أن بعضهم يكون صاحب حاجة يفكر في حاجته، إلى غير ذلك مما يدعو إلى
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نة من فقهه، فأطيلوا الصالة،  ئ 
ر خطبته م  ص  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )إن طول صالة الرجل وق 

)
ً
 (1).   واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا

 مئنة من فقهه: عالمة على فهمه. 

أطيلوا الصالة( اإلطالة غير املقبولة مما أسلفنا الحديث   :)وأرجو أن ال يفهم أن املراد بقوله صلى هللا عليه وسلم 

  هعنه في إطالة اإلمام، إنما املراد اإلطالة املناسبة لحال الجماعة ومرتادي املسجد  ، أو املكان الذي تقام في

 الجماعة.

، أي بدليل حديث جابر بن سمرة الذي قال 
ً
 أنها كانت قصدا

ً
فيه عن صالة النبي صلى هللا عليه وسلم إماما

 متوسطة بين الطول الكثير والقصر الشديد. 

قال: )أمرنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقصر الخطبة( وكان يخطب بكلمات طيبات   عن عمار بن ياسر

 قليالت . 

رة رض ي هللا عنه قال: )كنت أصلي مع رسو  ،عن جابر بن سم 
ً
ْصدا

 
 ل هللا صلى هللا عليه وسلم فكانت صالته ق

) 
ً
ْصدا

 
 (2).  وخطبته ق

 :  أي بين الطول الكثير والقصر الشديد.
ً
   ومعنى قصدا
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 869( رواه مسلم  1)

 1433( مسلم2)
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 واالبتداء في القراءة. مراعاة الوقف  -2

 وصف الحالة:

 ما يؤدي  
ً
بعض األئمة في القراءة يقف على مكان غير مناسب الوقوف عليه، ويبتدئ بابتداء غير مناسب، وكثيرا

   .ذلك إلى تغيير املعنى 

، ثم عاد   وقفو  ،  82) وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين(اإلسراء/  مثال ذلك: قرأ بعض األئمة : 

 نافية، وهي موصولة.  -ما–وابتدأ: " ما هو شفاء" وهذا يلبس أن تكون 

ثم إذا ابتدأ القراءة يرجع إلى جزء من املقطع السابق،   وقد دأب بعضهم على أنه إذا وقف على جزء من آية  ، 

 وحينئذ يلبس املعنى. 

صلها بقوله تعالى: ) وقال إني و ،ثم رجع إليها و   26على قوله تعالى: ) فآمن له لوط (العنكبوت/ وقف إمام مثال: 

 براهيم عليه السالم. وهم أن القائل لوط ، والواقع أن القائل هو إ أ بوصلها بما بعدها فمهاجر إلى ربي ( ، 

 معنى غير مراد، مثال   
ً
وبعضهم يبدأ القراءة من آية مرتبطة بجملة آيات قبلها، ويكون البدء بتلك اآلية موهما

 ما أسمع أئمة يبدؤون قراءتهم بقوله تعالى: ) إن الذين سبقت لهم 
ً
 مبعدون ( ا لئك عنهو الحسنى أ منا ذلك: كثيرا

 ين سبقت لهم الحسنى في علم هللا تعالى مبعدون عن تلك الحسنى . فالذي يسمع يفهم: أن هؤالء الذ

والواقع أن هذا املقطع مرتبط بآيات قبله البد من البدء بها وهي قوله تعالى: ) إنكم وما تعبدون من دون هللا  

ال يسمعون،  حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤالء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها 

 . 101-98إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أؤلئك عنها مبعدون(( األنبياء /

 يعود إلى جهنم .  -عنها-فالضمير في  

) قل آمنا باهلل وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق   : وقد صليت خلف إمام فقرأ قوله تعالى

 .84 آل عمرانويعقوب واألسباط ( 

، وهذا يوهم   إسماعيل .....(فوقف على ) أنزل على إبراهيم (  ثم عاد وابتدأ القراءة منها ) وما أنزل على إبراهيم  

ية  ،والواقع هي موصولة بمعنى الذي أي : والذي أنزل على إبراهيم  في قوله ) وما أنزل على إبراهيم ( ناف –ما  –أن 

 ر املعنى . غيَّ قد ، وهذا الوقف واالبتداء 
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 .  8الرعد / نثى وما تغيض األرحام وما تزداد ( أ هللا يعلم ما تحمل كل : )إمام آخر قرأ قوله تعالى 

ر املعنى  غيَّ قد ) وما تغيض األرحام وما تزداد (، وهذا كالسابق األرحام ( ثم رجع وبدأ القراءة  فوقف على ) تغيض 

 موصولة إلى إيهام كونها نافية .  -ما-من كون 

) يعلم ما يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ( ووقف ، ثم عاد وبدأ :إمام آخر قرأ 

 وما يعرج فيها ( وهذا يوهم أيضا كالسابق . :) القراءة من قوله

ومن هنا فإني أنصح مثل هؤالء اإلخوة األئمة بتعلم طريقة الوقف واالبتداء ، إما على متخصص بذلك  ،وإما  

 بقراءة كتب الوقف واالبتداء التي أذكر منها:

 تحقيق: محمد خليل الزروق.  ، الوقف واالبتداء في كتاب هللا تعالى ملحمد بن سعدان الضرير -1

 منار الهدى في بيان الوقف واالبتداء ألحمد بن محمد األشموني   .   -2

 تحقيق: شريف أبي العال العدوي .

 املكتفى في الوقف واالبتداء ألبي عمرو الداني. -3

 تحقيق: يوسف عبد الرحمن املرعشلي.

 القطع واالئتناف ألبي جعفر النحاس.  -4

 تحقيق: عبد الرحمن إبراهيم املطرودي.

 الوقف واالبتداء ،دروس للدكتور أيمن سويد ، على شبكة املعلومات .  -5
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  وفتح مكبر الصوت داخل املسجد في األذان الشديد من القط الصوت ) املايك( اإلمام والخطيب  قرب-3

 . والصالة

 وصف الحالة: 

 أوال :

 بشكل مزعج، ومع ارتفاع صوت مكبر  
ً
كثير من األئمة يجعل صوت مكبر الصوت الذي هو داخل املسجد عاليا

 من الالقط للصوت " املايك " ، حتى إن بعض األئمة يبالغ في 
ً
االقتراب منه إلى درجة  الصوت يقترب اإلمام كثيرا

ضطر إلى التحول   أن شفتيه يمكن أن تالمس ذلك الالقط ، ومما يدل على شدة اقترابه منه أنه إذا أراد الركوع ي 

كما رأيت في بعض املساجد يكون    عاليا ، –بطبيعته  –، وقد يكون صوت اإلمام  خطوات كي يستطيع الركوع

فيجتمع علو صوت اإلمام مع ارتفاع صوت   ما يسمى بـ )استريو(صوت املكبر مرتفعا جدا جدا وله صدى وهو 

 . مكبر الصوت 

 ثانيا : 

 يفتحون مكبر الصوت داخل املسجد في أثناء األذان .   –بحسب علمي - جميع األئمة واملؤذنين 

  

 النصيحة والبيان:

 أوال :

سم(، ألن الغرض من  50أن يخفض اإلمام صوت مكبر الصوت، ويبتعد عنه ما ال يقل عن نصف متر )ينبغي 

وليس   ذلك إسماع املصلين ، وهذا يحصل بأقل من الصوت العالي، حتى لو كان في املسجد مكان خاص بالنساء

 .  بمبنى خاص بهن

، إذ بعضهم ينزعج  ي عدم خشوعهم في الصالةويؤثر ف ورفع الصوت بالطريقة العالية التي نراها تؤذي املصلين 

  
ً
 يؤذيه الصوت العالي، وفي جميع الحاالت يكون رفع الصوت عاليا

ً
من الصوت العالي، وبعضهم يكون مريضا

 من نائم فيتأذى ذلك النائم، أو من يدرس العلم ، أو نحو ذلك  
ً
، وإذا كان في غير املسجد قد يكون قريبا

ً
مؤذيا

ؤذون يرفع الص  وت، واإليذاء حرام. ممن ي 
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  كما أن شدة اقتراب الخطيب من القط الصوت وارتفاع صوته بمكبرات الصوت داخل املسجد  قد يؤدي إلى

 خطبته .  يفهم كثير من الكلمات والجمل التي يقولها الخطيب ف عدم

 (اإلسراء/ -1
ً
 . 110قال هللا تعالى: )وال تجهر بصالتك وال تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيال

 وخفية ودون الجهر من القول بالغدو واآلصال وال تكن من الغافلين (  وقا
ً
ل: ) واذكر ربك في نفسك تضرعا

 .  205األعراف/

 (1).  املصلين(ك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا تعالى: )ليس ألحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره 

عن عبد الرزاق عن ابن جريح قال: قلت لعطاء: كان يؤمر اإلمام برفع الصوت بالقرآن؟ قال: نعم، وقد  -2

 لم يزد على كان الزبير يرفع صوته بالقراءة حتى إن لقراءته في املسجد للجة ، ق 
ً
 إماما

ً
: أرأيت لو أن رجال

لت 

 أن يسمعهم الش يء ؟ قال: حسبه. 

 املصنف /عبد الرزاق الصنعاني

   3870رقم  2/267تحقيق : أيمن نصر الدين األزهوي 

 دار الكتب العلمية / بيروت

 ولربما يقول اإلمام الذي يجعل الصوت عاليا ويقترب كثيرا من القط الصوت : 

 لم يعترض علي  أحد من املصلين في ذلك . 

 فأقول له : 

ولقد  ،   كما ذكرت في املقدمة لهذه النصائح إن  املصلين يتحرجون ويستحون أن يفاتحوا اإلمام بما يزعجهم 

وهناك  ، رؤوسنا ( عْت سمعت أحد املصلين في بعض املساجد يقول عن ارتفاع صوت مكبر الصوت :  ) لقد تصدَّ 

 .مقولة أخرى قيلت عن ارتفاع صوت اإلمام وهي : ) إن بعض األئمة يطربون ألصواتهم(

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 . 23/64(مجموع الفتاوى 1) 
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 ثانيا :

من شدة شغف بعض األئمة بارتفاع الصوت توضع على جدران املسجد مكبرات صوت كثيرة ، ولقد دخلت 

ستة  ( 16للصالة في مسجد فأخذني الفضول ألحسب عدد مكبرات الصوت التي وضعت على  جدرانه فبلغت )

ن مكبر صوت  ( عشري20( ثمانية عشر مكبر صوت ، ودخلت مرة مسجدا آخر فرأيت على جدرانه )18عشر أو )

هول ( ،
 
ل
 
والغريب أن  بعض مكبرات الصوت توضع على الجدار الذي هو في قبلة املسجد فتكون   أو أكثر ، ) يا ل

وأغرب من ذلك أني رأيت إمام مسجد قد جعل   قريبة من اإلمام أو الخطيب ، وال حاجة في هذا املكان إلى ذلك ،

 التي يصلي  عليها ،وال أدري بم  يفسر ذلك ؟؟؟!!!مكبر الصوت أمامه على األرض قريبا من السجادة  

  بعضهم يجعل ثالثةف بعض األئمة بعلو الصوت وقربهم الشديد من القط الصوت رأيت ومن شدة شغ 

، فتراه حين يهوي إلى السجود  لواقــــــــــط )مايكات( واحد قرب  القيام ،وآخر في الوسط ، وثالث قرب السجود 

 .  الالقط الوسط ليكبر فيه ، وهذا يؤدي إلى سجود كثير من املقتدين قبله بسببه يتوقف قبل سجوده عند 

ون بارتفاع صوت املكبرات التي داخل املسجد وال يهتمون باملكبرات التي تكون على املئذنة  
عن  ثم إن أكثر األئمة ي 

 فال يصل صوت املؤذن إال إلى مسافة قريبة من املسجد. التي قد يكون صوتها منخفضا أو فيها عطل ،

واملفترض أن يكون العكس فارتفاع صوت املكبر الخارجي أول مما هو في داخل املسجد إليصال صوت األذان إلى 

 أبعد مسافة . 

 ثالثا :

حتاج فيها إلى  ي  ال –، أو التي فيها مصليات نساء منفصلة عنها  إال الكبيرة منها جدا -ثبت واقعيا أن املساجد 

تشغيل مكبرات الصوت الداخلية في األذان وال في الصالة ، ألن صوت اإلمام يسمع من أقص ى مكان في املسجد ،  

 دليل على ذلك : وال

 أن اإلمام يسمع صوته حين يبتعد عن القط الصوت . -

دخلت مرة لصالة املغرب في أحد املساجد الكبيرة ، وكان التيار الكهربائي منقطعا ، يعني ال يوجد مكبر صوت ،  -

 فكان صوت اإلمام يسمع من أقص ى مكان في املسجد . 

ة   موبعد هذا البيان أنصح األئمة واملؤذنين بعد  حَّ ل  فتح مكبرات الصوت الداخلية ، إال إذا كانت هناك حاجة م 

ذلك ، فإن فتحها بال حاجة فيه صرف لطاقة كهربائية ، وفيه استهالك لجهاز الصوت أيضا بال مسوغ ، وفيه   إلى
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، وإبعاد الالقط قدر   جهازحاجة ينبغي خفض صوت الهناك  تعالى في القراءة أكثر ، فإن كانت إخالص هلل

 قريبا من متر .  ، وقد أعجبني إمام مرة جعل بينه وبين القط الصوت على األقل  نصف متر

 ين : يفإن لم يقبل أحد من األئمة هذه النصيحة فهو واحد من اآلت

 إما ممن ال يقبلون النصيحة . -

 وإما من الذين يطربون ألصواتهم.-

 

 مصافحة بعض املصلين اإلمام وهو جالس. -4

 وصف الحالة: 

 ال يقوم ملن يصافحه، فبعض األئمة  
ً
بعض املصلين يحب أن يصافح اإلمام بعد الصالة، ولكن اإلمام يبقى جالسا

، كما هي الحال فيمن يعتقد  
ً
 منهم بعدم جواز القيام توقيرا

ً
قد ال يقوم لكبر أو مرض، واألكثر ال يقومون اعتقادا

، مستندين بذلك إلى ما ورد من قول النبي صلى هللا   عدم جوازها لدى قدوم الكبير أو صاحب املكانة ونحوهما

ن سر   )عليه وسلم:   ( ه أن يتمثل له الناس فليتبوأ مقعده من النارم 

 النصيحة والبيان: 

  ، ال ينبغي لإلمام أن يصافح وهو جالس، إذ املطلوب منه توقير من يصافحه 
ً
وليس من التوقير أن يبقى جالسا

، وهذا ا 
ً
املكانة  صاحب لم أواألمر يندرج تحت عموم أفضلية الوقوف لتوقير كبير السن أو العواملصافح له واقفا

 في كل زمان ومكان ملا يأتي:

قوموا إلى  )ريظة: قثبت أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لألنصار حين قدم سعد للحكم في بني  -1

 (. سيدكم

لك )أحد املتخلفين عن غزوة اكعب بن مثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد هللا التميمي حين جاء  -2

قام إليه طلحة يهرول فصافحه وهنأه بتوبة هللا عليه، ولم  ، تبوك ( يوم تاب هللا عليه ودخل املسجد 

 ينكر ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم. 

، يقوم إليها ويصافحها ويقبلها ، كان عليه الصالة والسالم إذا دخلت عليه ابنته فاطمة رض ي هللا عنها  -3

 تقوم إليه إذا دخل عليها وتأخذه بيده 
ً
 .وكانت هي أيضا

                                           . موقع الشيخ ابن باز رحمه هللا تعالى



 
 

163 
 

 ويصافحه املصلي وهو واقف سيضطر املصلي إلى االنحناء -4
ً
واالنحناء منهي   ، إن اإلمام حين يبقى جالسا

 عنه لألشخاص. 

 فليتبوأ مقعده من ) من سر  :عدم جواز القيام بحديث  أما االستدالل على -5
ً
ه أن يتمثل له الناس قياما

 النار( 

 فإنه استدالل ليس في محله ملا يأتي:  

 لألشخاص كما يفعل لدى الرؤساء ونحوهم ، مما 
ً
 تقديسا

ً
شاهده من ن هذا الحديث يدل على الوقوف جمودا

 سهم كوقوف التمثال.و وقوف الجنود جامدين فوق رؤ 

 فعل النبي صلى هللا عليه وسلم والصحابة رض ي هللا   ال  والذي يدل على أن هذا 
ً
يراد به  ما ذكرنا من القيام توقيرا

 عنهم . 

 

 املوعظة بعد صالة الفرض.-5

 وصف الحالة: 

 وعظ اإلمام املصلين وتعليمهم األحكام أمر مهم .

 و 
ً
 منه، أو أن يكون واجبا

ً
بعض األئمة يلقون املوعظة إلى املصلين بعد الفرض مباشرة، وقد يكون ذلك تطوعا

 ما ت
ً
 كلفته به األوقاف، أو يأتي شخص غير اإلمام يلقي املوعظة، وغالبا

ً
كون تلك املوعظة عن طريق مكبر  رسميا

 من اإلمام أو من كلف بذلك على اغتنام وجود أكثر املصلين قبل خروجهم من املسجد، والذي  
ً
الصوت، حرصا

يترتب على ذلك أن اإلمام  في موعظته سيشوش على املسبوقين وعلى من يصلي السنة، وعلى الجماعات املتتالية  

 التي تعقب الجماعة األولى.

 النصيحة والبيان:

 يمنع  مثل هذه املوعظة، ولذلك أجازها فريق من العلماء، ولكن األمر مرتبط   -أ 
ً
 صريحا

ً
ال أعلم نصا

بالتشويش على من ذكرناهم في وصف الحالة، ومن املعلوم أن التشويش على املصلين غير جائز، ألن 

 ،(كلكم يناجي ربه فال يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا املؤمنين )النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 
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تكون حرمة التشويش بغير   ، وإذا كان الحديث قد دل على حرمة جهر البعض على بعض بقراءة القرآن

 .  قراءة القرآن من باب أولى 

 ولم يكن فيهم مسبوق، وال ي - ب
ً
توقع حضور أحد إذا كان اإلمام قد صلى في جماعة محدودة حضروا جميعا

 .، يجوز لإلمام أن يلقي املوعظة عليهم بعد الصالة مباشرة ، غيرهم 
ً
أما إذا   ألنهم سيستمعون إليها جميعا

ن ذكرناهم في وصف الحالة فإنه ال  كان اإلمام في مسجد عام ويحصل منه التشويش بموعظته على م 

يحصل فيه من ذكرناهم أو أن يتأكد من   يجوز، ولكن يمكن لإلمام أن يجعل الدرس واملوعظة في وقت ال

، أو ينتظر انتهاء املسبوقين من إكمال ما عليهم من ركعات فاتتهم مع اإلمام ، وانتهاء من  عدم التشويش

 . يصلي السنة البعدية من صالته 

حدث  إذا كان من أجاز املوعظة في مثل هذه الحالة قد استند إلى أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ي  -ج 

 بعد الصالة، فإن األمر في عهده صلى هللا عليه وسلم قد اختلف عن عهدنا اليوم، إذ كان  
ً
أصحابه أحيانا

 بصالته
ً
أو أن تقام جماعة غير األولى، وكان النبي صلى هللا عليه وسلم  ، من النادر أن يكون أحد مسبوقا

 ط
ً
 لم تكن يوميةيلقي في غالب مواعظه بعد الصالة كلمات قليلة ال تأخذ وقتا

ً
عليه  -، كما أن كالمه  ويال

 . كان تشريعا وبيانا ، مع أنه موعظة  –الصالة والسالم 

 قال الشيخ األلباني رحمه هللا تعالى:  

 أو غير إمام إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على املصلين قبل  )
ً
وإذا فرض املدرس  هذا سواء كان إماما

 عليهم، ألن الرسول عليه السالم كان يقول:أن ينتهوا من الصالة 
ً
 فيكون معتديا

 .  يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فال يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا املؤمنين

  
ً
، فلذلك ابتداء الدرس قبل أن ينتهي املصلون من صالتهم فيه تشويش عليهم، وبالتالي إيذاء لهم، فال يجوز إذا

 (1). (ى ال يقع في التشويش املحذور في الحديث الصحيح تح ، حتى ينتهوا أو يستأذنهم إما أن يصبر : فنقول 
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 ( موقع ) أهل الحديث واألثر(1)
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  إتمامإما بالذكر وإما بصالة السنة، أو  ، أ كثر املصلين بعد أدائهم الفرض مع اإلمام يكونون مشغولين   -د

املسبوق ما فاته مع اإلمام. وهذا يعني أنهم غير مستعدين لسماع املوعظة، فال يكون اختيار هذا الوقت 

 لها، والنبي صلى هللا عليه وسلم كان يغتنم الوقت املناسب لل
ً
موعظة، فقد روى البخاري عن ابن  مناسبا

إن رسول هللا عليه وسلم كان يتخولنا باملوعظة باأليام، كراهية السآمة )مسعود رض ي هللا عنه أنه قال: 

   (علينا

 يتخولنا: أي يتعهدنا باغتنام الوقت املناسب.ى معنو 

ٌل. 
 
ل
 
 والسآمة هي : امل

ويمكن لإلمام والخطيب أن يجعل تعليم املصلين بعض األحكام في الخطبة الثانية من خطبة الجمعة ، وأعتقد  

 أن ذلك يكون أنفع وأولى ، إذ الجمع أكثر ، وليس هناك من يصلي يحصل له تشويش . 

 

 قبل انتهاء املصلين من صالتهم.  والبدء بغلق أبواب املسجد إطفاء األضواء أو املكيفات -6

 وصف الحالة:

على البدء بإطفاء األضواء أو املكيفات قبل أن ينتهي املصلون من   وبعض املصلين دأب بعض األئمة أو املؤذنين

  لين غلق أبواب املسجد. جصالتهم  وذكرهم، مستع 

 النصيحة والبيان:

 ميطفئوا أضواء املسجد قبل انتهاء املصلين من ذكرهم وتسبيحاته ال يحق لإلمام وال للمؤذن وال لغيرهما  أن

 معهاوقد تكون سرعة ال تصح  ، ألن هذا العمل يؤدي باملصلين أو الذاكرين إلى السرعة  في الصالةوصالة السنة ،

 .  السبب في ذلك أو من يطفئ األضواء واألجهزة و يكون اإلمام أو املؤذن ، الصالة

استعجال   ايكون من حق اإلمام أو املؤذن أن يغلقا باب املسجد كي ال يدخل أحد جديد، ولكن ليس من حقهم قد

 من هم داخل املسجد بصالتهم وذكرهم .
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 العناية بضبط اللغة والنحو في الخطبة.  -7

 وصف الحالة: 

 ما أسمع بعض الخطباء يلحنون 
ً
في خطبهم، ويخطئون في البديهيات من اإلعراب، والسيما  لغويا ونحويا كثيرا

 معظمهم يلقون خطبهم مكتوبة . 

 النصيحة والبيان:

 إذا كان ا  - بحالة عامة -هذا أمر غير مستساغ صدوره من الخطيب، وهو 
ً
خطيب  لأمر معيب، ويكون أكثر عيبا

 فإن املستمعين لخطبته فيهم املثقف وفيهم    ، يقرأ خطبته على الورق
 
هجن  ست  العالم باللغة والنحو، وحينئذ ست

 خطبته، وذلك له تأثير في عدم قبول ما يلقي من املواعظ والنصائح.

 ، أو عالم الشريعة بأنه  عالم لغة ونحو أيضا. والناس عامة ينظرون إلى الخطيب

لى يد شيخ وذاك هو  سواء كانت الدراسة ع ، ومن هنا فإني أنصح مثل هؤالء األئمة باالجتهاد في دراسة النحو

 األفضل، أم كانت دراسة ذاتية من الكتب، وهناك كتب حديثة ميسرة في قضايا النحو واإلعراب، أذكر بعضها: 

  -لعبد العزيز البرماوي -كتاب النحو للمبتدئين ،   -1

 ملحمد خير الحلوان.-كتاب الواضح في النحو ،   -2

 . إرشادات نحوية لتيسير اللغة العربية -3

 امليسر للصغار والكبار في شرح قواعد النحو والتدريب عليها.النحو  -4

 لسعد كريم الفقي  . -تيسير النحو ،  -5

 ملحمد محيي الدين عبد الحميد.  –التحفة السنية شرح املقدمة اآلجرومية  -6

 ملحمد عطا موعد.-امليسر في التطبيق النحوي،  -7

 إلياد عبد املجيد إبراهيم.- في النحو العربي / دروس وتطبيقات ، -8

 . داود غطاشة  –النحو العربي التطبيقي   -9

 لحنفي ناصف وجماعته.  –الدروس النحوية  -10
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 عدد صالة التراويح.  -8

)عدد ركعات صالة   : ( بعنوان26في املسألة املرقمة )  يأرجو الرجوع لهذا األمر إلى ما ذكرته في نصائح املصل

 .ألعمال داخل الصالة التراويح(

ونصيحتي هنا لإلخوة األئمة أن يلتزم اإلمام بما عليه جمهور العلماء وأكثر املسلمين من الصالة عشرين ركعة كما  

 هو املعمول به في الدول اإلسالمية، وكما هو معمول به في املسجد الحرام واملسجد النبوي الشريف. 

 . من عدد الركعات  فله الخيار في أن يصلي خلف اإلمام ما شاء منهاأما املقتدي  

اك  نوأنصح بعض دوائر األوقاف التي تفرض على اإلمام صالة ثماني ركعات فقط، أن يتركوا الخيار لإلمام ،ألن ه

   من املصلين من يريد صالة عشرين ركعة .

 . دد الركوع والسجودعدم تساوي م  -9

 وصف الحالة:

 بعض 
ً
إما عن عدم تساوي عدد التسبيحات   ،األئمة ال يساوي بين مدد الركوع والسجود، وقد يكون ذلك ناتجا

 أو أكثر، وإما عن أدعية يدعو بها.
ً
 وفي بعضها خمسا

ً
 كأن يسبح في بعضها ثالثا

 النصيحة والبيان: 

الركوع والسجدتين والجلوس   السنة التي وردت عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقارب في التسوية بين

كان ركوع النبي صلى هللا عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع )بينهما، فعن ابن أبي ليلى عن البراء قال: 

 من السواء –ما خال القيام والقعود  –من الركوع 
ً
 (1).(قريبا

وإال القعود، القعود الذي هو للتشهد. فإن هذين   إال القيام الذي هو للقراءة، –إال القيام والقعود  –ومعنى 

 هما عن بقية األركان، لكن مع مالحظة اإلمام عدم التطويل املنفر للمقتدين به. عين يمكن اإلطالة فيضاملو 

  هوالحديث واضح في أن
 
للركوع واالعتدال منه والسجدتين والجلوس بينهما  د  د  عليه الصالة والسالم كان يجعل امل

 م
ً
 ن السواء. قريبا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 792موقع جامع السنة وشروحها رقم الحديث   (1)
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ر بعض مخالفة للسنة، وهذا التساوي يستلزم تساوي عدد التسبيحات فيها.فإطالة بعضها وق      ص 

 

 في الصف. إيقاف األطفال الذين دون البلوغ-10

 وصف الحالة :

وقد يقف بعض األطفال في الصف األول ،ووراءه الكبار  كثير من األئمة ال يتنبهون لوقوف األطفال في الصفوف ،

 ، أو قد يحرج اإلمام من ولي أمر الطفل فيتركه واقفا في األول . 

 

 النصيحة والبيان :

واتباعه عليه الصالة والسالم   كان النبي صلى هللا عليه وسلم   يصف للصالة الرجال ثم الصبيان ثم النساء ،

 أولى من مراعاة الحرج مع ولي أمر الطفل . 

 

 عدم التفات اإلمام على املصلين لتسوية الصفوف قبل البدء بالصالة.-11

 وصف الحالة :

كثير من األئمة لدى األمر بتسوية الصفوف قبل البدء بالصالة بقوله بمكبر الصوت ) استووا ( ونحو   يكتفي

 ذلك ، من غير أن يلتفتوا إلى املصلين . 

 

 النصيحة والبيان :

ينبغي لإلمام أن ال يكتفي باألمر بتسوية الصفوف وهو متجه للقلة ملتصق بالقط الصوت ) املايك( ، بل ينبغي   

 . أن يلتفت إلى املصلين ليرى اعتدال الصفوف ، وسد الفتحات بين املصلين 

عمان بن بشير قال:   فعن النُّ

نا كأنما
 
 ي صفوف

م يسو 
َّ
ى هللا  عليه وسل

َّ
ا قد عقلنا عنه، ثم خر ج   )كان رسول هللا صل داح، حتى رأى أنَّ ي به الق   

سو  ي 

كم أو ليخالفنَّ  
 
 صفوف

نَّ و  س 
 
ت
 
، ل ، فقال: عباد  هللا   

 
ن الصف ه م   بادًيا صدر 

ً
ر، فرأى رجال  

يوًما فقام حتى كاد أن يكب 

كم  وجوه 
 (   هللا  بين 

عليه كان ينظر إلى املصلين لدى تسوية   فقوله ) فرأى رجال باديا صدره من الصف ( يدل على أنه صلى هللا

 .الصفوف
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 من األذكار التي تقال قبل تغيير املكان.االنتهاء  قبل تغيير اإلمام جلسته بعد انتهاء الصالة-12

 وصف الحالة :

الصالة مباشرة قبل انتهائه من األذكار التي كان النبي صلى هللا عليه   بعض األئمة يغير جلسته بعد انتهاء

:) ال إله إال هللا وحده ال ل أن ينتهي من قول بصالتي الفجر واملغرب قك  وسلم يقولها قبل تغيير مكانه ، 

ار األذك من  ونحوها، ، له امللك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كل ش يء قدير ( عشر مرات  شريك له 

 . في سائر الصلوات املنصوص عليها في السنة قبل تغيير املكان 

 النصيحة  والبيان :

 من نصائح املصلين ) بعد الصالة (.  ( 5و  1)  أرجو قراءة املسألة 

 

 االستعجال في أثناء الدعاء.-13

 وصف الحالة :

بعض األئمة قد يطيل الدعاء سواء في الخطبة أم في القنوت ، أم في غير ذلك ، ثم يشعر أنه قد أطال وهو 

 فيه . يريد أن يقول الدعاء الذي بداخله كله ، فيبدأ باالستعجال 

 النصيحة والبيان : 

حين تدعو أخي اإلمام والخطيب فإنك تخاطب هللا تعالى ، وليس من الالئق أن تخاطبه بسرعة الكالم ، إنما 

ينبغي التأني ، وأنت تعلم أن التأني في كل ش يء قد حببه النبي صلى هللا عليه وسلم ،إذ قال : )التأني من  

 ( 1.)هللا(

   ه ال يناسب التذلل والخضوع .ومقام الدعاء مقام تذلل وخضوع واالستعجال بالكالم في

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .  20767البيهقي (1)
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 اإلمام بالخروج من املسجد بعد الصالة. استعجال-14

 وصف الحالة :

 عجل بعض األئمة بالخروج من املسجد بعد أداء الفرض من غير حاجة وال ضرورة .ستي

 النصيحة والبيان :

يستحسن لإلمام أن ال يعجل بالخروج من املسجد بعد الفرض إن لم تكن به حاجة أو ضرورة ، إذ قد يحتاج  

 إليه بعض املصلين بسؤال أو نحوه .

  ف
 
ة م 

 
ل   س 

م 
 
ْن أ ال  :ع 

 
يًرا ق س 

ه  ي  ان 
 
ك ي م   ف 

 
ث

 
ْمك م  ي 

َّ
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م  ك

َّ
ل س  ْيه  و 

 
ل   ع 

َّ
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نَّ النَّ
 
  أ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 فتح الباري شرح صحيح البخاري  (1)
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 باإلطالة. تخصيص السجدة األخيرة فقط من الصالة  -15

 وصف الحالة : 

بعض األئمة يخصص السجدة األخيرة دون غيرها من السجدات باإلطالة أكثر من غيرها بإكثار التسبيح فيها أو بالدعاء، و  

 في فرض أو سنة.
ً
  كذلك يفعله بعض املصلين لو كان منفردا

 

 النصيحة و البيان: 

إطالة السجدة األخيرة فقط مخالف للسنة ، ألن النبي صلى هللا عليه و سلم كان يساوي بين السجود و الركوع و الجلوس بين  

 السجدتين ، ولم يثبت عنه أنه أطال السجدة األخيرة أكثر من غيرها. 

 قبل السالم .  التشهد األخير بعد االنتهاء من فإذا أراد اإلمام أو املصلي الدعاء يمكن أن يجعل ذلك 

 مع مالحظة أن اإلمام ال يطيل بما يشق على املقتدين. 

روى البخاري و مسلم عن البراء بن عازب رض ي هللا عنه ، قال : ) كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و ركوعه   -أ

 من السواء ( 
ً
  .٤٧١مسلم  و ٧٩٢البخاري: و إذا رفع رأسه من الركوع و سجوده و ما بين السجدتين قريبا

م النبي صلى هللا عليه وسلم ابن مسعود التشهد ،وأصح - ب
َّ
ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود، قال:  عل

“كنا إذا جلسنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الصالة وقلنا السالم على هللا قبل عباده، والسالم  

على فالن وفالن”. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:” ال تقولوا السالم على هللا ، فإن هللا هو السالم ،  

م فليقل: التحيات هلل، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا ولكن إذا جلس أحدك

وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء 

ليختر    واألرض، أو بين السماء واألرض، أشهد أن ال إله إال هللا، واشهد أن محمًدا عبده ورسوله.. ثم

أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به” رواه الجماعة. قال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن  

مسعود، ألن أصحابه ال يخالف بعضهم بعًضا، وغيره قد اختلف أصحابه وقال الترمذي والخطابي وابن  

 عبد البر وابن املنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد.

 متفق عليه. أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به ( فقد قال )ثم ليختر 

 يمكن أن يكون في الجلوس األخير بعد االنتهاء من التشهد.  –قليال كان أم كثيرا  –وهذا يدل على أن الدعاء 
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 عدم االلتزام بقراءة السور التي وردت في السنة. -16

 وصف الحالة:

ال يلتزمون بقراءة السور التي كان النبي صلى هللا عليه   -في الحاالت الطبيعية غير االستثنائية   –بعض األئمة 

 وسلم يقرؤها في بعض الصلوات . 

 النصيحة والبيان:

في فجر الجمعة سورة السجدة في الركعة األولى  جميع األئمة يعلمون أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ 

،والغاشية في الركعة الثانية  سورة األعلى في الركعة األولى وسورة الدهر في الركعة الثانية ، وفي صالة الجمعة 

انية  أو 
َّ
قون( في الث ناف 

 
ولى، و)امل

 
( في األ عة  م   سورة  )الج 

 
راءة  .  ق 

 لكافرون في الثانية ،واإلخالص في الثالثة . وفي صالة الوتر األعلى في األولى ، وا 

 فبعض األئمة ال يلتزم بذلك ، واإلمام أولى من غيره بااللتزام بسنة النبي صلى هللا عليه وسلم ، ألنه قدوة لآلخرين .  

 

 االستعجال بتكبيرة اإلحرام بعد االنتهاء من إقامة الصالة.-17

 وصف الحالة :

 بعض األئمة يستعجل بتكبيرة اإلحرام فور انتهاء إقامة الصالة ،وهذا يؤدي إلى : 

 املطلوب بعد انتهاء األذان واإلقامة ) اللهم رب هذه الدعوة التامة .......( إلى آخره . عدم قراءته الذكر -1

 عدم فسح املجال للمقتدين به لقراءة ذلك الذكر .  -2

سيؤدي ذلك االستعجال بتكبيرة اإلحرام إلى بدء اإلمام بقراءة الفاتحة في الصالة الجهرية ، واملقتدي قد   -3

تأخر عنه في تلك التكبيرة ، وحينئذ ال يستطيع املقتدي قراءة الثناء) سبحانك اللهم وبحمدك..... ( أو 

مأمور باالستماع لقراءة اإلمام في  التوجه) وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض .... ( ، ألن املقتدي 

ت على املقتدي تلك السنة .   الجهرية ، فيكون اإلمام املستعجل بتكبيرة اإلحرام قد فوَّ
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 النصيحة والبيان :

كي ال تقع تلك األمور التي ذكرتها في وصف  ،  ينبغي لإلمام أن يتريث بالبدء بتكبيرة اإلحرام بعد انتهاء اإلقامة

 الحالة . 

 علما أن اإلقامة يطلق عليها لفظ األذان ولها أحكامه أيضا . 

 حين سئل عن ذلك :  –رحمه هللا تعالى  –قال الشيخ ابن باز 

واألفضل أن يجيبوا املقيم كاملؤذن   : »بين كل أذانين صالة«,-صلى هللا عليه وسلم-نعم تسمى أذانا؛ لقول النبي )

يكبرون معه، يتشهدون معه، وإذا قال: حي على الصالة، يقولون: ال حول وال قوة إال باهلل، وإذا قال: قد قامت 

الصالة، يقولون: قد قامت الصالة، مثل املقيم: هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا ثم يأتي بعد هذا بالصالة على 

، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة. كاألذان سواء هذا هو األفضل أما قول:  - عليه وسلمصلى هللا-النبي 

وفيه حديث ضعيف ال  -صلى هللا عليه وسلم-فهذا لم يصح عن النبي  .أقامها هللا وأدامها أو: اللهم أقمها وأدمها

ء إال أن في اإلقامة يقول: قد قامت الصالة، يصح، والسنة أن يفعلوا باإلقامة مثل ما يفعلون باألذان سواء بسوا 

  (1) (.قد قامت الصالة

 

 

 

  

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 موقع ) موسوعة الفتاوى (.  (1)

 موقع ) اإلسالم سؤال وجواب (. (2)
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 اإلمام عن الصالة.غياب  -18

 وصف الحالة: 

 يغيب بعض األئمة عن الصالة ، وقد يكون ذلك الغياب بال سبب ضروري . 

 النصيحة والبيان :

ال يحق لإلمام املعين تعيينا رسميا ويتقاض ى راتبا الغياب عن إمامة املصلين إن لم تكن هناك ضرورة تدعوه إلى 

وظفه فيها وهو ولي األمر أو نائبه وهو مدير األوقاف ، فإن كانت مام من أ ذلك الغياب، ألنه التزم بهذه اإلمامة 

 الضرورات تقدر بقدرها .  ن ، ولكهناك ضرورة لذلك الغياب فالضرورات تبيح املحظورات 

 نقل الشيخ املنجد عن الشيخ ابن عثيمين حين سئل ) عن إمام يتخلف عن الصالة ، ويوكل املؤذن 

فقال : " نسأل هذا اإلمام ملاذا يتخلف وقد التزم أمام ولي األمر , أو نائب ولي األمر , وهو مدير يصلي بالناس ، 

 املسجد ؟ األوقاف , أن يكون في هذا 

 إال بما جرت به العادة , كفرض أو فرضين في األسبوع ( 
ً
 واحدا

ً
   (1)فال يحل لإلمام أن يتخلف فرضا

 وجاء في فتوى )دار اإلفتاء ( في األردن في هذا األمر ما يأتي : 

واألوقات: فال حرج إذا استأذن اإلمام الراتب من املسؤول املراقب في توكيل من يؤم عنه في بعض الصلوات )

عليه إن شاء هللا؛ ألنه بذلك لم يقصر في أداء واجبه، بل التزم بما تسمح به إدارته التي تدفع له العطاء مقابل 

 .عمله

ل غيره في إمامة الناس من غير إذن خاص وال عام: فقد لحقه  
َّ
أما إذا خالف اإلمام الراتب تعليمات إدارته، ووك

ا يستحق عطاءه مقابل إمامة الناس بنفسه وليس بتوكيل غيره، واملؤمن يحافظ على اللوم والتقصير، ألنه إنم

العهد، ويلتزم بالشرط الذي أخذه على نفسه في تحمل أمانة الوظيفة، وأدائها على الوجه الذي يرض ي هللا عز  

  (2)(  وجل. وهللا أعلم

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 موقع ) اإلسالم سؤال وجواب ( (1)

 موقع ) دار اإلفتاء ( .  (2)
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 وإذا غاب اإلمام عن إمامة الناس من غير ضرورة فإنه ال يحق له أخذ راتب ما غاب عنه . 

 قال الشيخ محمد صالح العثيمين : 

)إن اإلنسان إذا أمسك إمامة املسجد، فعليه أن يتقي هللا عز وجل، وأن يقوم بهذه الوظيفة أتم قياٍم، وأن 

 يحافظ عليها، وأال يتغيب عنها إال من عذر قاهر؛ ألنه  

نصب من قبل والة األمور في هذا العمل الجليل، فعليه أن يوفي به؛ وألنه يأخذ على هذا املكافأة من بيت املال، 

 (1)إذا أخل  به لم يستحق املكافأة، فال يستحق منها إال ما قام به فقط، ( ف

 

 قراءة اإلمام أو املنفرد القرآن على وفق املقامات. -19

 :وصف الحالة

وقد يقرأ غير األئمة داخل الصالة أو خارجها  يقرأ كثير من األئمة في الصالة على طريقة املقامات التنغيمية،

   القرآن كذلك.

  النصيحة والبيان:

 جاء على موقع )منتديات كل السلفيين( اآلتي : 

 :اختلف العلماء في مسألة قراءة القرآن باملقامات إلى أربعة أقوال هي

1-  
ً
 .البدعية والحرمة مطلقا

 .الكراهة -2

 اال  -3
ً
 . ستحباب مطلقا

م الحروف بتمطيط  -4
ْ
ظ

 
ر ن ي  

 
غ ستحب بشرط أن ال ي  الحروف أو بنقص أو بزيادة حرف فإنه بذلك  التفصيل بأن ي 

 .يخرج عن القراءات ومعنى التغني بالقرآن في األحاديث الصحيحة فإن لم يكن فيه ش يٌء من ذلك فهو مستحب

 
ً
 .فذهب جمع من العلماء الى القول الثالث فهم يستحبونه مطلقا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 موقع الشيخ العثيمين.  (1)
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وممن  التحريم وهو القول األول، وذهب اإلمام مالك من قبل للقول الثاني وهو الكراهة وبعضهم جعل قوله 

ع القراء إلى بدعية   د  ذهب للقول األول اإلمام شيخ اإلسالم ابن القيم الشيخ العالمة بكر أبو زيد في كتابه الرائع ب 

 
ً
 .قراءة القرآن باملقامات مطلقا

و التفصيل  والصواب قول الشافعي وهو القول الرابع وهو ما ذهب له النووي وابن حجر رحم هللا الجميع وه

بُّ لعموم األحاديث الصحيحة في التغني في القرآن والتغني يلزم منه التلحين بألحان الغناء وهي املقامات  ح  ست  في 

 فإنه بذلك يخرج عن القراءات ومعنى التغني  
ً
م الحروف أو ينقص أو يزيد حرفا

ْ
ظ

 
ر ن ي  

 
غ املعروفة بشرط أن ال ي 

 .فيه ش يٌء من ذلك فهو بدعة وحرام لخروجه عن القراءات بالقرآن في األحاديث الصحيحة فإن كان

وسيأتي في الفتوى اآلتية الذكر رد الحافظ ابن حجر بكالم دقيق في آخر كالمه املنقول من فتح الباري على كالم  

 . من ذهب للقول بالحرمة والبدعية

لشيخ محمد بن أيوب املشهورة بالقراءة قلت: ومن القراءات باملقامات املعروفة قراءة إمام الحرم املدني السابق ا 

الحجازية وهي قراءة برواية حفص باملقام الحجازي وهي أفضل القراءات واحبها إليَّ لعدم سرعتها وجمال املقام  

م حروف  -الحجازي فيها ظاهر وهو من التغني املشروع بالقرآن كما أسلفت 
ْ
ظ

 
ر ن ي  

 
غ لعدم احتوائها أي محذور ي 

وسيأتي بيانه بتفصيٍل أكثر   -ط الحروف أو بنقص أو زيادة حرف على حروف قراءة حفص قراءة حفص بتمطي

 .في الفتوى اآلتي ذكرها

 

 :وهذه فتوى مركز اإلفتاء التابع لوزارة األوقاف القطرية

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=177585 

 :وهذا نص ما جاء فيها

 فضل وآداب تالوة القرآن وتعلمه مقدمات في القرآن القرآن الكريم العرض املوضوعي

 قراءة القرآن باملقامات والتطريب.. رؤية شرعية 

 2012-4-15  - 1433جمادي األولى  23األحد 

 177585رقم الفتوى: 

 التصنيف: فضل وآداب تالوة القرآن وتعلمه

 

https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=177585
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=350
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=352
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=356
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=356
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 السؤال

والذي يتحصل من األدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب, فإن لم يكن حسنا فليحسنه   سؤال حول املقامات :

ما استطاع، ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم، فإن الصوت الحسن يزداد بذلك حسنا، وإن خرج 

ر عند أهل القرآن، عنها أثر ذلك في حسنه، وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها، ما لم يخرج عن شرط األداء املعتب

فإن خرج عنه لم يف تحسين الصوت بقبح األداء، فلعل هذا مستند من كره القراءة باألنغام، ألن الغالب على 

من راعى األنغام أن ال يراعي األداء. ماذا يقصد هنا بقوانين النغم؟ و عن كتاب "سنن قراء ومناهج املجودين"  

أن  -2أن ال يخل بأحكام التجويد -1عة شروط إلجازة القراءة باملقامات للدكتور عبد العزيز القاري. فقد ذكر أرب

 يتعارض مع وقار القرآن وجالله، ويجب مراعاة األدب عند تالوة القرآن 
ً
استخدام مقام -3ال يستخدم مقاما

 أن يستخدم املقامات قدر حاجته فهل املقامات حتى بهذه شروط املذكورة حرام؟-4يميل إلى التحزين 

 ابــة اإلج

 :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد

فقوانين النغم هي قوانين الغناء املعروفة باأللحان وهي املركبة على إيقاعات مخصوصة، وأوزاٍن مخترعة، وقد 

حصل به  اختلف فيها أهل العلم ورجح جمع منهم الجواز إن لم يحصل بها تغيير للحروف بالتمطيط، وما 

 فهو محرم؛ كما قال
ً
 . في التبيان النووي  التمطيط والتحريف للقرآن بحيث يزيد أو ينقص حرفا

واتفقوا على تحسين الصوت بالقرآن ملا في ذلك من أحاديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم، منها: ما 

ليس منا من لم يتغن   :قال رض ي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم أبي هريرة عن ومسلم البخاري  رواه

ما أذن   :أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال -رض ي هللا عنه- أبي هريرة عن ومسلم البخاري  ومنها ما رواه .بالقرآن

 .هللا ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن

ر مكروه، ما لم وعلى كل حال فقد ثبت أن تحسين الصوت بالقرآن وتطريبه مستحب غي  :في املغني ابن قدامة قال

يخرج ذلك إلى تغيير لفظه وزيادة حروفه، فقد روي عن عائشة رض ي هللا عنها أنها قالت للنبي صلى هللا عليه  

وسلم: استمع قراءة رجل في املسجد لم أسمع قراءة أحسن من قراءته، فقام النبي صلى هللا عليه وسلم فاستمع  

مد هلل الذي جعل في أمتي مثل هذا. وقال النبي صلى هللا عليه  قراءته ثم قال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الح

 من مزامير آل داود، فقال أبو موس ى: لو  
ً
وسلم ألبي موس ى: إني مررت بك البارحة وأنت تقرأ، فقد أوتيت مزمارا

. اهـ ويرى جمع من أهل العلم كره القراءة املشابهة أللحان األغا
ً
ه لك تحبيرا

 
رت ني، وفي ذلك أعلم أنك تستمع لحب  

ي على وجهين، أحدهما: ما اقتضته الطبيعة،   يقول ابن القيم رحمه هللا: وفصل النزاع، أن يقال: التطريب والتغن  

ي وطبعه، واسترسلت طبيعته، جاءت بذلك التطريب  
 
ل
 
وسمحت به من غير تكلف وال تمرين وال تعليم، بل إذا خ
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ه بفضل   تزيين وتحسين، كما قال أبو موس ى األشعري للنبي صلى هللا   والتلحين، فذلك جائز، وإن أعان طبيعت 

. ... فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو  
ً
عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا

حمل أدلة أرباب هذا القول كله
 
، وعلى هذا الوجه ت ا.  التغني املمدوح املحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع 

ع   ف وتصنُّ
ُّ
ل إال بتكل  من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل ال يحص 

ً
الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة

ناء بأنواع األلحان البسيطة، واملركبة على إيقاعات مخصوصة، وأوزاٍن مخترعة، ال  وتمرُّن، كما يتعلم أصوات الغ 

م والتكلف، فهذه هي التي كره
 
 بها، وأنكروا على من تحصل إال بالتعل

 
وها، ومنعوا القراءة ، وعابوها، وذم 

 
ها السلف

، ويتبين الصواب  من غيره،   قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول االشتباه 

رآء من القراءة بألحان املوسيقى املت  أنهم ب 
ً
كلفة، التي هي إيقاعات وكلُّ من له علم بأحوال السلف، يعلم قطعا

غوها سو   من أن يقرؤوا بها، وي 
 

 .اهـ  ....وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى ّلل

فأما القراءة باأللحان فأباحها قوم وحظرها آخرون، واختار الشافعي   : في شرح روض الطالب زكريا وقال الشيخ

نظمها جاز وإن غيرت الحروف إلى الزيادة فيها لم تجز، وقال التفصيل وأنها إن كانت بألحان ال تغير الحروف عن 

 اهـ  .الدارمي: القراءة باأللحان مستحبة ما لم يزل حرفا عن حركته أو يسقط فإن ذلك محرم

واستحسن كثير من فقهاء األمصار القراءة باأللحان والترجيع, وكرهه مالك. وهو   : في األحكام ابن العربي وقال

موس ى للنبي عليه السالم : لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا { ; يريد لجعلته لك أنواعا   جائز } لقول أبي

حسانا , وهو التلحين , مأخوذ من الثوب املحبر , وهو املخطط باأللوان . وقد سمعت تاج القراء ابن لفتة بجامع  

ط . وسمعت ابن الرفاء وكان من القراء عمرو يقرأ : } ومن الليل فتهجد به نافلة لك { . فكأني ما سمعت اآلية ق

العظام يقرأ , وأنا حاضر بالقرافة : فكأني ما سمعتها قط . وسمعت بمدينة السالم شيخ القراء البصريين يقرأ في 

دار بها امللك : } والسماء ذات البروج { فكأني ما سمعتها قط حتى بلغ إلى قوله تعالى : } فعال ملا يريد { فكأن اإليوان  

سقط علينا . والقلوب تخشع بالصوت الحسن كما تخضع للوجه الحسن, وما تتأثر به القلوب في التقوى  قد

فهو أعظم في األجر وأقرب إلى لين القلوب وذهاب القسوة منها . وكان ابن الكازروني يأوي إلى املسجد األقص ى , ثم 

 لطور , فال يقدر أحد أن يصنع شيئا طول تمتعنا به ثالث سنوات , ولقد كان يقرأ في مهد عيس ى فيسمع من ا 

قراءته إال االستماع إليه . وكان صاحب مصر امللقب باألفضل قد دخلها في املحرم سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة 

وحولها عن أيدي العباسية , وهو حنق عليها وعلى أهلها بحصاره لهم وقتالهم له , فلما صار فيها , وتدانى باملسجد  

ا , وصلى ركعتين تصدى له ابن الكازروني , وقرأ : } قل اللهم مالك امللك تؤتي امللك من تشاء وتنزع  األقص ى منه

امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل ش يء قدير { فما ملك نفسه حين سمعه 

يكم اليوم يغفر هللا لكم وهو أرحم أن قال للناس على عظم ذنبهم عنده , وكثرة حقده عليهم : } ال تثريب عل
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الراحمين { . واألصوات الحسنة نعمة من هللا تعالى , وزيادة في الخلق ومنة . وأحق ما لبست هذه الحلة النفيسة  

 اهـ . واملوهبة الكريمة كتاب هللا ; فنعم هللا إذا صرفت في الطاعة فقد قض ي بها حق النعمة

شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها ملن ال يترنم، ألن  وال  :البن حجر وجاء في فتح الباري 

للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع، وكان بين السلف اختالف في جواز القرآن باأللحان ...فحكى عبد  

ابن حمدان الحنبلي عن  الوهاب املالكي عن مالك تحريم القراءة باأللحان، وحكاه أبو الطيب الطبري واملاوردي و 

  جماعة من أهل العلم، وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من املالكية واملاوردي والبندنيجي والغزالي من

الشافعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، وحكى ابن بطال  

نصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية. وقال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز وهو امل

الفوراني من الشافعية في اإلباحة يجوز بل يستحب. ومحل هذا االختالف إذا لم يختل ش يء من الحروف عن  

مخرجه فلو تغير قال النووي في التبيان: أجمعوا على تحريمه. ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين  

رج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. قال: وأما القراءة  الصوت بالقرآن ما لم يخ 

باأللحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته، وقال في موضع آخر ال بأس به، فقال أصحابه: ليس على 

م، وحكى املاوردي اختالف قولين بل على اختالف حالين فإن لم يخرج باأللحان على املنهج القويم جاز وإال حر 

عن الشافعي أن القراءة باأللحان إذا انتهت إلى إخراج بعض األلفاظ عن مخارجها حرم، وكذا حكى ابن حمدان 

الحنبلي في الرعاية، وقال الغزالي والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية: إن لم يفرط في التمطيط الذي 

األدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن   يشوش النظم استحب وإال فال ... والذي يتحصل من

حسنا فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث. وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد 

صحيح، ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قوانين النغم فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك، وإن خرج عنها 

ر الحسن ربما انجبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط األداء املعتبر عند أهل القراءات،  أثر ذلك في حسنه، وغي 

تحسين الصوت بقبح األداء، ولعل هذا مستند من كره القراءة باألنغام ألن الغالب على من  فإن خرج عنها لم يف  

ح من غيره ألنه يأتي باملطلوب من  راعى األنغام أن ال يراعى األداء، فإن وجد من يراعيهما معا فال شك في أنه أرج

   (1) اهـ  .تحسين الصوت ويجتنب املمنوع من حرمة األداء

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 موقع ) منتديات كل السلفيين ( .  (1)
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 ت. ة الكهربائية الحارقة للحشراز وضع األجه-20

 وصف الحالة:

 يوضع في بعض املساجد أجهزة تتهافت عليها الحشرات من بعوض وغيره فتموت،  

  النصيحة والبيان:

أوضح أن قتل الحشرات في أي  مكان يجوز إذا ثبت ضررها بأي قبل بيان الحكم في قتل الحشرات بهذه األجهزة 

 نوع من أنواع الضرر. 

استنادا إلى ما سمعوه من بعض جهزة الكهربائية التخلص من الحشرات بهذه األ أفتى بعض العلماء بجواز  وقد

وبناء على ذلك   فقط، وليس حرقا لها، ة قتل الحشرات بهذه األجهزة هي عملية صعق لهايالسائلين من أن عمل

 العلماء بالجواز.  أولئكأفتى 

 تابعت هذه املسألة علميا وسألت أستاذين في الجامعة متخصصين بالفيزياء:  وقد

 فأفادني أحدهم باآلتي:

حسب املعلومات املتوافرة لدي أن الصعق يحدث نتيجة ملرور التيار الكهربائي بشدة معينة خالل جسم 

)وهى  نقطة االشتعالرتفاع درجة حرارة جسم الحشرة بعد الوصول الى الحشرة، ام الحرق فيحدث نتيجة ال 

 درجة حرارة معينة لبدء الحريق تعتمد على نوع وخاصية املادة املشتعلة(. 

  -داخل مثل هذه األجهزة  -ملوت الحشرة  يفالظاهر أن الحشرة تصعق أوال ثم تحترق ولكن ما السبب األساس 

هذا ماال أستطيع الجزم فيه.   فهناك من يصعق وال يموت وال يحترق، وهناك من يموت نتيجة للصعق دون 

 الحرق، وهناك من يحترق نتيجة للصعق. وهللا أعلم.

 وأفادني الثاني: 

 بأن هذه األجهزة الكهربائية أنواع، منها ما يحرق الحشرة.

تحرق بهذا قد الحشرة  من املحتمل أن   يتبين أن  تخصصين باألمر امل  هذين األستاذين هذا الكالم من لومن خال

فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي  رب النا،هللا  يعذب بالنار إال  الو  ،يجوز، ألنه تعذيب بالنار وهذا ال ،الجهاز

 رض ي هللا عنه:  –هريرة 



 
 

181 
 

ا)  ن 
 
ث ع  ًنا  ب 

 
ال

 
ًنا وف

 
ال

 
ْم ف يت  ق 

 
ا: إْن ل ن 

 
ْعٍث وقال  ل م  في ب 

َّ
ى هللا  عليه وسل

َّ
ل   ص 

َّ
ما   -ر سول  َّللا اه  مَّ ْيٍش س  ر 

 
ن ق ْين  م 

 
ل ج  ر   -ل 

ْم 
 
ك
 
ْرت ْنت  أم 

 
ي ك  

 
: إن قال 

 
، ف وج  ر 

 
ا الخ

 
ْدن  أر 

ين  ه  ح  ع   
د  و  اه  ن  ْين 

 
مَّ أت

 
: ث ار  قال 

ما بالنَّ وه 
 
 ق
ر  ح 

 
،  ف ار 

ًنا بالنَّ
 

ال
 
ًنا وف

 
ال

 
وا ف

 
 ق
ر  ح 

 
 أْن ت

ا ( م  وه 
 
ل ت 

ْ
اق

 
ما ف وه  م 

 
ت
ْ
ذ
 
، فإْن أخ  

َّ
 َّللا

َّ
ا إال ب  به   

 
ذ ع  ار  ال ي   .وإنَّ النَّ

ة فقط بطريقة غير الحرق بالنار.   إذن يجوز التخلص من الحشرات الضار 

 

 إسراع اإلمام أو املؤذن أثناء األذان. -21

 الحالة:وصف 

بعض األئمة واملؤذنين يسرعون في ألفاظ األذان بحيث ال يتركون مدة يستطيع فيها املستمع أن يجيب املؤذن 

 ويقول مثل ما يقول.

 وكذلك يحصل منهم في أثناء إقامة الصالة. 

  النصيحة والبيان:

والترسل يعني: عدم التأني وعدم من املستحب الذي ورد في السنة أن يترسل املؤذن، ويحدر املقيم الصالة، 

ْدر  هو: اإلسراع قليال، ليحصل فرق بين األذان واإلقامة. وألن  املؤذن ينادي بعيدين فيفضل   االستعجال، والح 

 ال كما قال الفقهاء.يالتأني في نداء البعيد، واملقيم ينادي قريبين منه فال بأس إذا أسرع قل

عة املتوسطة ال السرعة الشديدة التي ال يستطيع معها املصلي أن يقول ولكن املقصود بالحدر في اإلقامة السر 

ما يقول املقيم كما يستحب ذلك مع  ل مثل ما يقول املقيم الصالة، فإن من املستحب أن يقول املستمع مث

 األذان، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ألن اإلقامة تسمى أذانا أيضا. 

 املنجد فقال: وقد أوضح ذلك الشيخ محمد 

)ذهب جمهور العلماء إلى أن اإلقامة تأخذ حكم األذان في استحباب الترديد خلف املقيم ، ثم الصالة على النبي  

 .صلى هللا عليه وسلم ، ثم الدعاء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ........إلخ

عاصرين : علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء  وهو قول الشافعية والحنابلة ، وجمهور الحنفية ، وقال به من العلماء امل

  .، والشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ األلباني رحمهم هللا

 : (18/250) "جاء في "املوسوعة الفقهية
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ة والحنابلة أن يستحب  أن يقول في اإلقامة: مثل ما يقول  " افعي 
 
ة والش سبة للمقيم فقد صر ح الحنفي 

 
وكذلك بالن

  .في األذان" انتهى

  :( حنفي ( ) 431/ 1وجاء في "الدر املختار" )

 كاألذان ، ويقول عند : " قد قامت الصالة " : أقامها هللا وأدامها ، وقيل : ال يجيبها ، "
ً
 ، إجماعا

ً
ويجيب اإلقامة ندبا

ي" انتهى   
ن  م    .وبه جزم الشُّ

  :قال الشيرازي الشافعي رحمه هللا

  .مثل ما يقول" انتهىويستحب ملن سمع اإلقامة أن يقول "

  :وشرحه النووي رحمه هللا بقوله

واتفق أصحابنا علي استحباب متابعته في اإلقامة كما قال املصنف ، إال الوجه الشاذ الذي قدمناه عن "  

  . "البسيط 

 .  123،   122 / 3 ) "املجموع)   "

  :وقال ابن قدامة رحمه هللا )حنبلي(

  .ما يقول" انتهى  ويستحب أن يقول في اإلقامة مثل"

 . (1/474) "املغني"

  :وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء

ة أن املستمع لإلقامة يقول كما يقول املقيم ؛ ألنها أذان ثان ، فتجاب كما يجاب األذان ، ويقول املستمع  " السنَّ

، ويقول عند قوله : " قد قامت  عند قول املقيم : " حي على الصالة ، حي على الفالح " : ال حول وال قوة إال باهلل

الصالة " مثل قوله ، وال يقول : " أقامها هللا وأدامها " ؛ ألن الحديث في ذلك ضعيف ، وقد صح عن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم أنه قال : ) إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ( ، وهذا يعم األذان واإلقامة ؛ ألن كال  

 
ً
. ثم يصلي على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد قول املقيم " ال إله إال هللا " ويقول : اللهم رب  منهما يسمى أذانا

هذه الدعوة التامة والصالة القائمة... إلخ كما يقول بعد األذان ، وال نعلم دليال يصح يدل على استحباب ذكر  

  .ر" انتهىش يء من األدعية بين انتهاء اإلقامة وقبل تكبيرة اإلحرام سوى ما ذك

  .الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد هللا بن قعود

 (1) ( 90،   89 / 6 ) "فتاوى اللجنة الدائمة "
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بدء التكبير في االنتقاالت ألركان الصالة. -22  

 وصف الحالة:

فمثال   وبعض األئمة ال يكبر حين االنتقال من ركن إلى ركن إال بعد اقترابه من إكمال ذلك الركن،بعض املصلين 

 وال يكبر للسجود إال قرب اقتراب وجهه من األرض. حين يركع ال يكبر إال قرب إكماله الركوع،

 وبعض األئمة يحتجون لذلك: كي ال يسبقهم املقتدون في الركن. 

 والبيان:النصيحة 

فمثال يبدأ   السنة لهذه الحالة أن يبدأ التكبير لكل ركن مع بدء عمل الركن وينتهي قبل االنتهاء من كمال الركن،

في تكبير الركوع مع بدء االنحناء له، ويختم التكبير قبل إكمال الركوع، ويبدأ بتكبير السجود مع بدء االنحناء له  

 وينتهي قبل وصول الوجه إلى األرض.

ا اجتهاد بعض األئمة في تأخيرهم التكبير كي ال يسبقهم املقتدون فهو اجتهاد ليس في محله، إذ املفترض أن ينبه  أم

م  املقتدون عدم جواز مقارنة اإلمام أو سبقه في أداء األركان. 
 
عل  أن ي 

 ()الحمد هلل وقد بين ذلك الشيخ محمد املنجد فقال:

ٍ )اإلمام واملأموم واملنفرد( أن يكون تكبيره للركوع مقارنا لحركته، فيبدأ التكبير حال انحنائه،  
املشروع لكل مصل 

 والركوع.ويختمه قبل أن يصل إلى حد الركوع؛ فيقع تكبيره بين الركنين، القيام 

وقيام منه ، كما في الصحيحين عن  وقد دلت السنة على أن التكبير يقارن الحركة املقصودة من ركوع ، وسجود ، 
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لسجود  فهذا الحديث ظاهٌر في أن التكبير للركوع يكون أثناء انحنائه إلى الركوع ، وتكبير السجود أثناء نزوله إلى ا 

، وتكبير الرفع من السجود أثناء رفعه ...... وهكذا ، ذكره النووي في "شرح مسلم" ، وذكر أنه مذهب جمهور 

 . العلماء.

( : " قال املجد وغيره : ينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه 2/59قال املرداوي في "اإلنصاف" )

له في جزء منه أجزأه ] أي إذا أوقعه بين الركنين دون أن يبسطه  مع ابتداء االنتقال , وانتهاؤه مع انت هائه . فإن كم 

 . ويمده [ ; ألنه ال يخرج به عن محله بال نزاع
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له بعده , فوقع بعضه خارجا عنه , فهو كتركه ; ألنه لم يكمله في محله ، فأشبه من تمم  وإن شرع فيه قبله , أو كم 

 . قبل قعوده قراءته راكعا , أو أخذ في التشهد

ويحتمل أن يعفى عن ذلك ; ألن التحرز منه يعسر , والسهو به يكثر , ففي اإلبطال به أو السجود له مشقة . "  

 . انتهى باختصار

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا : " قال الفقهاء رحمهم هللا : لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي ، أو أتمه بعد أن 

ال يجزئه . ألنهم يقولون : إن هذا تكبير في االنتقال فمحله ما بين الركنين ، فإن أدخله في  يصل إلى الركوع ؛ فإنه

الركن األول لم يصح ، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح ؛ ألنه مكان ال يشرع فيه هذا الذكر ، فالقيام ال يشرع  

 . لقيام والركوعفيه التكبير ، والركوع ال يشرع فيه التكبير ، إنما التكبير بين ا 

 . وال شك أن هذا القول له وجهة من النظر ؛ ألن التكبير عالمة على االنتقال ؛ فينبغي أن يكون في حال االنتقال

ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع ، أو بدأ به قبل االنحناء يبطل الصالة فيه مشقة على الناس ، ألنك  

كثيرا من الناس ال يعملون بهذا ، فمنهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي ،  لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت

 .. ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل

إذا ؛ نقول : كبر من حين أن تهوي ، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع ، ولكن لو وصلت إلى الركوع  

 . قبل أن تنتهي فال حرج عليك

بتدأ التكبير قبل الهوي إلى الركوع ، وأتمه بعده فال حرج ، ولو ابتدأه حين الهوي ، وأتمه بعد فالصواب : أنه إذا ا 

وصوله إلى الركوع فال حرج ، لكن األفضل أن يكون فيما بين الركنين بحسب اإلمكان . وهكذا يقال في : "سمع هللا  

وصول إلى الركن الذي يليه ، فإنه ال يعتد به "  ملن حمده " وجميع تكبيرات االنتقال . أما لو لم يبتدئ إال بعد ال

 .”انتهى من "الشرح املمتع

(1) ( وهللا أعلم)   
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