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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده،                                           

 وبعد؛

فإن الصالة ركن من أركان اإلسالم ، وهي الركن الثاين بعد 

بتعظيمها   واألحاديث  اآليات  وجاءت   ، الشهادتين 

وفضائلها والتهديد والوعيد الشديد لتاركها والمخل هبا ،  

ومن ترك الصالة التي هي عمود اإلسالم فقد ترك أعظم 

يعيش   وكيف   ، واإليمان  اإلسالم  على  وبرهان  شعيرة 

:  ويحيا م قيل  ما  ، وحق  بدون صالة  أهل  إ سلم  ن بعض 

من  وليس  العلم  فرضيات  من  الصالة  ترك  جعلوا  العلم 

وقائعه، لعدم التصور يف أن مسلمًا يرتك الصالة ، وعلى 
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األمة اليوم أفرادًا ومؤسسات أن توقظ القلوب وتستنهض 

التي  الصالة،  لقضية  والوسائل  األفكار  يف  وتجدد  الهمم 

ا على  أقيمت  سعادة  متى  يف  سببًا  كانت  الصحيح  لوجه 

من   ونجاهتم  وأخراهم  ودنياهم  قلوهبم  وصالح  الخلق 

الشهوات والشبهات والثبات على دين اهلل واالنتصار على 

يكون  ما  أشد  وقت  يف  العدو  على  االنتصار  قبل  النفس 

الناس إليها لتسكب يف قلوهبم الطمأنينة والسكينة وتحلق 

ر اهلل وأمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص والتوكل  بإيماهنم نحو االمتثال ألم

العبودية هلل يوم أن تكدرت حياة كثير منهم   عليه وحقيقة 

ولتنتشلهم   الحياة ومشاغلها،  بمكدرات  قلوهبم  وكسفت 

باألمة   أحاطت  التي  والشبهات  الشهوات  مخاطر  من 

   .وجيل األمة ، فهلموا إلى ركن شديد وميثاق عظيم
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 وبعد : 

كم أدائها وقضائها وحكم  فسيكون حديثنا بإذن اهلل عن ح

بين المسلمين   التهاون فيها  ، لما لوحظ من كثرة  تاركها  

مدللة  مختصرة  وإليكموها  فيها  القضاء  أحكام  وجهل 

 معللة: 

وقد جمعت يف هذا المقال عدًدا من أحكام الصالة أداء      

وقضاء، وذكرت بعض األدلة واألقوال مختصرة، لتسهل 

الملول يمّلها  وال  والسرعة   قراءهتا،  الخالصة  زمن  يف 

نفسي  هبا  مذّكًرا   ، مسألة(  )ثالثون  وعددها  واالختصار، 

الفقهية،  الخالصات  لسلسلة  امتداد  وهي  وإخواين، 

 وأصلها رسائل عرب برنامج التواصل )الواتس(.
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العلماء على مختلف مذاهبهم   مبثوثة يف كتب  وأحكامها 

 ليها.الفقهية ، ومن أراد االستزادة فيمكنه الرجوع إ

  ، والمناقشة  والدرس  والفكرة  بالمذاكرة  يحيا  والعلم 

والعيش مع العلم من أعظم العيش وألّذه وأمتعه وأسماه  

 .وأسناه لمن حسنت نيته وصفت روحه ، ونسأل اهلل ذلك

حكمة   من  أفضل  هدية  المسلم  ألخيه  المرء  أهدى  وما 

 يزيده اهلل هبا هدى أو يرده هبا عن ردى. 

 اَتهم التالقي        َفما صلٌة بأحسَن من كتاب  وإذا اإلخواُن ف 

 وقد سميته :  

 ) حكم الصالة أداء وقضاء (                           
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والحاضر   والبالد،  العباد  به  ونفع  حسنًا،  قبواًل  اهلل  تقبله 

مر  على  مبارًكا  دائًما،  صالًحا،  عمالً  وجعله  والباد، 

لوالدّي وأهل بيتي، ومشايخي السنوات واألزمان ، صدقة  

والعمل   النافع  العلم  على  جميًعا  يحيينا  وأن   ، وطالبي 

عباده   ينصر  وأن  الصالحين،  متاع  يمّتعنا  وأن  الصالح، 

أراد  ومن   ، مأمول  وأكرم  مسؤول  خير  هو  المؤمنين، 

 .ترجمته إلى أي لغة فاألمر مبذول

 وإليكموها رحمكم اهلل، وعين الرضا عن كل عيب كليلة. 

حكم الصالة : واجبة على كل مسلم    :  األولى   المسألة ۞

 . بالغ عاقل ذكر أو أنثى وبعضهم قال إال الحائض والنفساء
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المراد   :الثانية   المسألة ۞ ؟  عليه  تجب  هل  الكافر 

 بالوجوب أمران : 

 : األصلي    األول  الكافر  على  يجب  ال  وهذا   ، القضاء 

 إجماعًا ، وأما المرتد فسيأيت.

: الكافر مخاطب بالصالة ، وهذه المسألة هي  هل    الثاين 

بفروع  مخاطب  الكافر  هل  وهي  المشهورة  األصولية 

 اإلسالم ؟ محل خالف بين العلماء رحمهم اهلل :

: األول  مالك    القول  مذهب  وهو   ، مخاطبون  أهنم 

جمهور  وعليه  الحنفية  من  وجماعة  والحنابلة  والشافعي 

 . األصوليين
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: الثاين  مخ  القول  غير  أكثر أهنم  مذهب  وهو   ، اطبين 

 . الحنفية

: إلى    الراجح  متوجه  الفروع  يف  الخطاب  ألن   ، الثاين 

المسلم ، وأما آية ) قالوا لم نك من المصلين ( فهي محل 

 . اعرتاض ومناقشة ، فليراجعه من أراده

 البلوغ : ومن لم يبلغ له حالتان :   :  الثالثة   المسألة ۞

من كان دون السبع فال تجب عليه الصالة باالتفاق    - أ     

   .وهل تصح منه فيه خالف الصحيح تصح

من فوق السبع ودون البلوغ فهو محل خالف بين    -ب     

 العلماء رحمهم اهلل : 
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الوجوب لحديث: )مروا أوالدكم  بالصالة   القول األول : 

النووي   وصححه  داود  وأبو  أحمد  رواه   ) سنين  لسبع 

   .ووافقه الذهبي وحسنه ابن القطانوالحاكم 

: الثاين  عن    القول  القلم  رفع   (  : لحديث   ، االستحباب 

ثالث... ومنها الصغير حتى يكرب ( رواه أحمد وأبو داود 

 . وصححه ابن حجر مرفوعا واأللباين

والضرب    - استحباب  أمر  أنه  أوالدكم  مروا  على   : الرد 

يكف عنها للتأديب كما أنه يضرب على ارتكاب المحرم ل 

 وإن كان قلمه مرفوعًا إجماعًا.

العقل : ويخرج به المجنون : وهو      :  الرابعة   المسألة ۞

 أنواع : 
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   .الجنون : هو اختالل العقل

قضاء  -1 وال  عليه  تجب  فال  كليًا  جنونًا  المجنون 

 .عليه

الفعل وقت  -2 المجنون جنونًا جزئيًا ال يجب عليه 

   ، إدراكه  وقت  ويجب   ، على  جنونه  عليه  قضاء  وال 

  .الصحيح ما كان وقت جنونه

جنون   -3 غير  من  العقل  نقص  هو  والعته   : المعتوه 

كالمه  وبعض  كالعقالء  كالمه  بعض  كان  من  هو  وقيل: 

 .كالمجانين

 : لرواية   ، الصالة وال قضاء عليه  : ال تجب عليه  حكمه 

)رفع القلم  عن المعتوه حتى يربأ ( رواه أبوداود وصححه 
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وقال وحسنه   ،   ، محفوظًا  يكون  أن  أرجو  البخاري 

الرتمذي والنووي قال ابن حجر: هو مرفوع حكمًا ، وهو  

  .مختلف يف وقفه ورفعه 

  ، مفلح  ابن  قاله  كالمجنون  له  عقل  ال  الذي   : *األبله 

ويطلق على الغر ، ويطلق على حسن النية ومنه ما يروى :  

 . ) أكثر أهل الجنة البله ( موضوع 

  : المخّرف   * ، عقله  زال  الذي  الكبير  الشيخ  والخرف 

والخرف والجنون أحكامهما واحدة قاله السبكي يف إبراز  

: ) والخرف حتى   لرواية   ، القلم  الحكم من حديث رفع 

 . يربأ ( عند أبي داود ، وضعفها األلباين
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  ، الجنون  : وهو ضرب من  به هوس  الذي  المهووس   *

 . حكاه صاحب عقالء المجانين

ا  : فقد جزئي  *المهذري  كلها  المخرف وهذه  أنه  لظاهر 

 . للعقل يف بعض األوقات 

* المدهوش : ذهاب العقل بسبب الخوف أو الغضب هو  

 .كالمجنون يف بعض األحكام

وهذه كلها تندرج تحت رواية )وعن المجنون المغلوب  

األلباين  وصححه  والنسائي  الحاكم  رواه   ) عقله  على 

  ) يربأ  حتى  والمبتلى   (  : وأحمد  ورواية  أبوداود  رواه 

 . وصححه األلباين
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نتيجة   أو مكتسبة  نتيجة ألسباب وراثية  وهذه كلها تكون 

 للحوداث واإلصابات أو تقدم العمر.

 *يتكون الدماغ من ثالثة أجزاء رئيسة : 

 . جذع المخ -3    .المخيخ  -2    .المخ -1

وكل واحد من هذه األجزاء له وظائف رئيسة إذا عرفناها  

استطعنا أن نعرف غرفة التحكم يف الجسم بأجزائه الثالثة 

 جسد وعقل وقلب ؟ 

والذاكرة  بالتفكير  تتعلق  ووظيفته   : المخ  األول  فالجزء 

 واإلحساس ) العقل (.

 والجزء الثاين المخيخ : ووظيفته تتعلق بتوازن ) الجسم (. 
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األجزاء  هذه  أهم  وهو   : المخ  جذع  الثالث  والجزء 

أ وظائف  بالتنفس  ووظائفه  تتعلق  فوظائفه   ، ساسية 

والتحكم يف القلب ونبضاته والتحكم بالدورة الدموية...  

 .إلخ ) القلب (

 فيظهر لنا من هذا التقسيم أن الجسم يتكون من أمرين : 

حسي : وهو الجسد والقلب ، ومعنوي :وهو العقل، فإذا  

مات المخ أصبحت حياة اإلنسان كما يقال حياة جسدية  

تنم  وإذا نباتية  التكليف،  يسقط  وهنا  كالنبات،  وتتغذى  و 

مات المخ والمخيخ فال يسقط التكليف بالمعنى الكامل  

 .وإنما يكون حسب االستطاعة
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: يف    تنبيه  التحكم  غرفة  الذي هو  المخ  إصابات  أعراض 

الكالم  واختالط  الذاكرة  ضعف   : العقل  هو  أو  العقل 

الفقه األسماء  وتلك  الفهم  وقلة  التدبير  السابقة وفساد  ية 

وقوهتا  ونسبتها  درجاهتا  تختلف  وغيرها  والعته  الجنون 

قد   ،ولذا  منها  واحد  لكل  اآلثار  هذه  حيث  من  وضعفها 

تعطى حكما واحدا حين التقرير الفقهي ولكن قد تختلف 

على  يصعب  مما  ولذا  آلخر  شخص  من  الفتوى  حين 

الفتوى لهذه الحاالت من خالل سؤال عام ألن   اإلنسان 

األ ،  تصنيف  بيئة  إلى  بيئة  من  تختلف  النفسية  مراض 

اللغة  أن   ، النفسية  األمراض  من  كثير  يف  الطبي  الخالف 

عليها   تبني  تستطيع  ال  فضفاضة  لغة  ذلك  يف  المستعملة 

أحكامًا ، وألهنا أمراض ال تكون مطردة يف كل األوقات ،  
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وقد يقال أن من سمع األذان أو علم دخول الوقت بنفسه 

كذلك وجبت عليه الصالة متى ما كان يف  أو غيره ويدرك  

 .عقله داخل الوقت فإذا خرج وقتها لم تجب عليه

 الفرق بين هذه الحاالت والحاالت النفسية ؟  تنبيه :

الحاالت النفسية ليست حاالت جنونية والمريض نفسيًا 

يطلقون  فقد  العوام  وأما   ، األطباء  عند  مجنونًا  اليعترب 

نفسيًا المريض  على  ويزيد   الجنون  بدقيق  ليس  وهذا 

مشكلة المريض نفسيًا ونظرة المجتمع له ، وهذا يجب أن 

ينبه عليه الناس وأطباء النفس واالجتماع والمجتمع ، ولذا  

بالوسواس ال نقول له ال تتوضأ وال تصلي وال  المريض 

تحج فأنت مرفوع عنك القلم وكذا الذي عنده انفصام يف  
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ايف كل مبتلى وأن يدفع الشخصية وهكذا نسأل اهلل أن يع

 .عنا كل بالء

: العقل   فرع  يف  خفة  السفه   : والسفه  تقدم  ما  بين  الفرق 

يصل   ال  لكن  التصرفات  بعض  يحسن  ال  السفيه  تجعل 

لحد الجنون ولذا الفقهاء ال يذكرونه إال يف األمور المالية  

فهو مدرك ألفعاله ولكن يعرتيها النقص من حيث الحسن  

 .والقبح

 حكم تارك الصالة :  له أحوال :   :  الخامسة   المسألة ۞

من جحدها أو جحد وجوهبا عنادًا يكفر ، وهذا   األولى :

 .باإلجماع، وحكاه ابن رشد وابن قدامة
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الدين : ) وهذا أصل مضطرد يف مباين اإلسالم   قال تقي 

ويف جميع األحكام الظاهرة المجمع عليها ومن جحدها 

معذورا فيعرف بحكمها  أو جحد وجوهبا جاهال مثله كان  

فإن أصر على ذلك كفر والدليل على ذلك عموم  األدلة 

الدالة على أن أحكام الكفر التثبت إال بعد بلوغ الرسالة ال  

حتى  معذبين  كنا  وما   ( العقل  بمجرد  اليعلم  فيما  سيما 

نبعث رسواًل (  واألدلة الموجبة لكفر تارك الصالة ، ومنها 

ننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد  قوله ملسو هيلع هللا ىلص : ) العهد الذي بي

كفر( رواه الخمسة ، وإن كان ممن ليس مثله يجهل كمن 

نشأ يف بلد فيها العلم وافر وفيها العلماء فال يقبل منه ادعاء 

الجهل ويحكم بكفره، قال ابن قدامة يف الشرح وال نعلم  

 . يف ذلك خالفًا



 

 

 

19 

ها  من جحد وجوهبا بعد العلم كفر حتى وإن صال  الثانية :

حتى وإن كان متأواًل ولذا أجمع رأي عمر والصحابة يف  

تركوا   بالتحريم  أقروا  إن  لها  مستحلين  الخمر  شربوا  من 

عبدالرزاق  رواه  قتلوا  االستحالل  على  أصروا  وإن 

والبيهقي قال تقي الدين وكذا من تأول تأويال يخالف به 

المسلمين أيام   .جماهير  ثالثة  يستتاب  أن  بعد  ويقتل   ،

لما ذكر له أن رجالً   رضي اهلل عنه  عمر بن الخطابلفعل  

يوم  كل  وأطعمتموه  ثالثًا  فقال هال حبستموه  فقتل  ارتد 

رغيفًا استتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر اهلل ثم قال : اللهم  

مالك   رواه   ) بلغني  إذ  أرض  ولم  آمر  ولم  أحضر  لم  إين 

 .وعبدالرزاق وهو مختلف يف صحته
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واحدة ، ورجحه الشوكاين رحمه اهلل يستتاب مرة    وقيل :   

 . أي االستتابة مرة

 وهل االستتابة للوجوب أم االستحباب؟ فرع :

فيها روايتان عند الحنابلة ، ومعنى االستتابة : أن يقال له  

 . تب إلى اهلل وصل وإال قتلناك 

 كيف يصير مسلمًا تارك الصالة ؟ فرع :  

من ترك الصالة   بالصالة ، ألن كفره باالمتناع منها، وكذا 

 . هتاونًا إذا قيل بكفره فينطبق عليه األمر

من ترك الصالة مصرًا على ذلك ويدعي أنه مقر     الثالثة :

بالوجوب ويحمل على القتل وهو مصر على تركها يكفر، 
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وال  بوجوهبا  مقرًا  يكن  ولم  جحده  على  دليل  ذلك  ألن 

 .ملتزمًا بفعلها ، وهذا كافر باتفاق المسلمين

من تركها هتاونًا ، وهو مقر بفرضيتها ، وهذا له    الرابعة :

 حالتان : 

: األولى  محل    الحالة  وهذا  هتاونًا:  بالكلية  تركهًا  من 

 خالف هل يكفر أوال يكفر ؟  

أنه يكفر ، وبه قال سعيد بن جبير والشعبي   القول األول : 

للشافعية  ووجه  المالكية  وبعض  المبارك  وابن  والنخعي 

عند وهي    ورواية  األصحاب  جمهور  واختارها  أحمد 

  ، الرتك  أدلة  لعموم   : تيمية  ابن  واختاره  الحنابلة  مذهب 

 ومنها : 
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الزكاة -أ وءأتوا  الصالة  وأقاموا  تابوا  فإن   ( تعالى  قال 

 فإخوانكم يف الدين ( فتدل أن من لم يصل فليس أخًا لنا.

ترك   -ب   والكفر  الشرك  وبين  الرجل  )بين   : ملسو هيلع هللا ىلص  قال 

الصالة ( رواه مسلم ويصح إطالق الرتك عليه ولفظ الكفر  

 المعرف يدل على الكفر األكرب ال األصغر. 

: )ال حظ يف اإلسالم لمن ترك    رضي اهلل عنه  قول عمر-ج

الصالة ( رواه مالك والبيهقي وصححه الهيثمي وورد عن  

 .واهما المروزيابن مسعود وأبي ذر ر

قول عبداهلل بن شقيق : )كان أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   -د

(رواه   الصالة  غير  كفر  تركه  األعمال  من  شيئًا  يرون  ال 
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النووي واأللباين وقال الذهبي إسناده  الرتمذي وصححه 

 .صالح

يختلف -ه ال  كفر  الصالة  )ترك  السختياين:  أيوب  وقال 

 المروزي.أخرجه محمد بن نصر  فيه(

للصالة  -ه التارك  أن  على  الصحابة  بين  اإلجماع  انعقاد 

بطة   وابن  الخالل  رواه  كالحسن  واحد  غير  ونقله  كافر، 

 والمروزي يف تعظيم قدر الصالة وإسحاق بن راهويه.  

أنه ال يكفر ، وهو مذهب الحنفية والمالكية   القول الثاين : 

ق ابن  واختارها  أحمد  عن  ورواية  للشافعية  دامة،  ووجه 

 واستدلوا بما يلي : 
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الثوب  -أ وشي  يدرس  كما  اإلسالم  يدرس   (  : بحديث 

حتى اليدري ما صيام وال صالة والنسك وليسرى على 

كتاب اهلل يف ليلة فال يبقى يف األرض منه آية وتبقى طوائف 

من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون قد أدركنا آباءنا 

لها فقال صلة بن زفر لحذيفة  يقولون ال إله إال اهلل فنحن نقو

ما تغني عنهم ال إله إال اهلل وهم اليدرون ما صالة فيقول  

حذيفة ياصلة تنجيهم من النار  ( رواه ابن ماجه والبيهقي 

قال ابن حجر وصححه الحاكم وصححه األلباين،والوشي  

 . نقش الثوب ، فحكم بإسالمهم ولم يصلوا

ش  برتك  معذورين  كانوا  بأهنم   : ، الجواب  اإلسالم  رائع 

ألهنم اليدرون عنها ، وحالهم كحال من مات قبل الشرائع 

 . أو نشأ ببادية
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حديث صاحب البطاقة الذي غفر له ألجل أنه وجد -ب  

له يف سجالته لفظ ال إله إال اهلل رواه أحمد ورجحه األلباين  

 .رحمه اهلل وأجيب بأنه عام مخصوص

دخل الجنة ( رواه   )من مات وهو يعلم أن ال إله إال اهلل  -ج

 مسلم. 

الجواب : أن فعل الصالة من لوازمها ومن تركها لم يأت   

 . بلوازمها

به ويغفر مادون ذلك لمن   -د أن يشرك  يغفر  إن اهلل ال   (

 يشاء (  

 .الجواب: أنه عام مخصوص بأدلة الكفر لتارك الصالة
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غير -ه األصغر  الكفر  األحاديث  يف  المراد  الكفر  أن 

 . المخرج من الملة

 الجواب : أنه ال يصح من وجوه: 

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جعل الصالة حدا فاصال بين الكفر  األول:

واإليمان, وبين المؤمنين والكفار، والحد يميز المحدود  

ويخرجه عن غيره ،فالمحدودان متغايران ال يدخل 

 أحدهما يف اآلخر. 

أن الصالة ركن من أركان اإلسالم، فوصف تاركها  الثاين:

ضي أنه الكفر المخرج من اإلسالم، ألنه هدم بالكفر يقت

ركنًا من أركان اإلسالم ، بخالف إطالق الكفر على من 

 فعل فعالً من أفعال الكفر.
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أن هناك نصوصًا أخرى دلت على كفر تارك   الثالث:

الصالة كفرًا مخرجا من الملة؛ فيجب حمل الكفر على 

 ما دلت عليه لتتالءم النصوص وتتفق.

لتعبير بالكفر مختلف ، ففي ترك الصالة قال:  أن ا الرابع:

الدالة   "أل"فعرب بـ  "بين الرجل وبين الشرك والكفر"

 "كفر"على أن المراد بالكفر حقيقة الكفر بخالف كلمة 

بلفظ الفعل ، فإنه دال على أن هذا   "كفر"منكرًا أو كلمة 

من الكفر، أو أنه كفر يف هذه الفعلة وليس هو الكفر  

 رج عن اإلسالم.المطلق المخ

أنه يكفر ، لما تقدم من األدلة ، واألصل إعمال   الراجح : 

  ، العام  النص على ظاهره ، والمنصوص عليه يقدم على 
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من  ، وهم  فهم غيرهم  مقدم على  وألن الصحابة فهمهم 

شاهدوا التنزيل ، وإجماعهم منعقد بال مخالف ، وليعلم  

اختلف يف إسالمه من  تاركها أن أعظم ما يقال يف حقه أنه  

عدمه ، وأي مصيبة أعظم من هذه ، وال حول وال قوة إال 

باهلل العلي العظيم ، وينبغي لمن رأى عدم الكفر أال يلمز 

كتكفيري  واألوصاف  الصفات  من  يليق  ال  بما  إخوانه 

الصحابة   به  قال  وقد   ، وخطير  عظيم  أمر  وهذا   ، ونحوه 

ة عليهم ورميهم  والتابعون، فالحذر كل الحذر من الجناي

المصطلحات   من  نستعيب  و  نفر  أال  وعلينا   ، هذا  بمثل 

 الشرعية ونغيرها بغير اسمها مراعاة لآلخر وتسامحًا معه.
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أن التكفير العيني وآثاره ليس آلحاد الناس وعامتهم    تنبيه :

من  ذلك  ، ألن  كالقضاة  ونوابه  للحاكم  يكون  هذا  وإنما 

 .تدل عليهمنوط بحكم الحاكم ، وقواعد الشرع 

: الثانية  وهذه   الحالة   ، أحيانًا  ويرتكها  أحيانًا  يفعلها  أن 

 محل خالف بين العلماء رحمهم اهلل: 

ة ابن عثيمين ،    القول األول : ال يكفر ، ورجحـه ابن تيمـي

 قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : رضي اهلل عنه لحديث عبادة

) خمس صــلوات كتبهن اهلل على العباد من حافظ عليهن  

ن له عهد عند اهلل أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن كا

لم يكن ـله عـهد عـند اهلل إن شــــاء ـعذـبه وإن شــــاء غفر ـله ( 

 رواه أبوداود وصححه ابن عبدالرب.
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وقال ابن تيمية يف الفتاوى : ) من كان مصرًا على تركها ال 

يصلي قط ويموت على هذا اإلصرار والرتك فهذا ال يكون  

أكث لكن  أخرى مسلمًا  ويرتكوهنا  تارة  يصلون  الناس  ر 

فهؤالء ليسوا يحافظون عليها وهم  الذين جاء فيهم حديث 

 عبادة (. 

إنه يكفر ، وهو قول يف مذهب الحنابلة ، بل    القول الثاين :

قال بعضهم يكفر برتك فريضة ولو واحدة  والدليل : عموم  

ترك  من   ( ولحديث  كفر(  فقد  تركها  فمن   (  : الرتك  أدلة 

صالة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه الذمة (رواه البخاري 

البوصيري  وقال  ابن حجر  ماجه وضعفه  وابن  األدب  يف 

 .إسناده حسن وصححه األلباين ، واختاره ابن باز
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: ، وهو    الراجح  كبيرة عظيمة  لكنه مرتكب   ، الكفر  عدم 

 . على خطر عظيم

العلماء رحمهم عقوبة تارك الصالة محل خالف بين  فرع :  

 اهلل:

يقتل حدًا كالزاين المحصن والقاتل ونحوه،    القول األول :

 وهو مذهب المالكية والشافعية .

 يقتل كفرًا ، وهو مذهب الحنابلة.  القول الثاين :

 ال يقتل ، وهو مذهب الحنفية. القول الثالث :

المسلم الذي ال يصلي جهالً هبا أو    :   السادسة   المسألة ۞

بحكمها هل يقضي ؟ 
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وعدم   القضاء  أشهرها   : الحنابلة  مذهب  يف  روايات  فيها 

القضاء ،  والثاين اختاره تقي الدين بناء على أن الشرائع ال  

 . تلزم إال بعد العلم

قال ابن تيمية : ) وهذان الوجهان أي القضاء وعدمه يف كل  

بلوغ   قبل  ترك واجبًا  لم  من  أو  مااًل  يزك  لم  الشرع كمن 

 تصل مستحاضة وغيرها وبسط األدلة يف ذلك (.

أورد السبكي يف ترجمة اإلمام الشافعي يف الطبقات:  تنبيه :

ــالة فقال له  ــافعي يف تارك الصـ ) حكي أن أحمد ناظر الشـ

الشـــافعي : يا أحمد أتقول : إنه يكفر ؟ قال : نعم قال : إن  

: يقول : ال إـله إال اهلل محـمدا ـكان ـكافرا فبم يســــلم ؟ ـقال  

رسول اهلل قال : فالرجل مستديم لهذا القول لم يرتكه قال: 

يســلم بأن يصــلي قال : صــالة الكافر ال تصــح و ال يحكم 
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ـباإلســــالم هـبا ـفانقطع أحـمد و ســـــكت ( ـقال األلـباين أن  

رحمه اهلل  -الحكاية ال تثبت و قد أشـار إلى ذلك السـبكي 

 .ل : ) حكي ( فهي منقطعةبتصديره إياها بقو -

الكافر المرتد هل يقضي إذا عاد إلى     :   السابعة   المسألة ۞

 اإلسالم  محل خالف بين العلماء رحمهم اهلل: 

العبادات ،    القول األول : ال يجب القضاء يف ما ترك من 

وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد وبعض 

 . الحنابلة

: الثاين  ردته، يجب قضاء    القول  ردته وقبل  ترك حال  ما 

 . وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة
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يجب قضاء ما ترك قبل ردته وال يجب ما    القول الثالث :

 ترك حال ردته وهو مذهب الحنابلة.

األول ، وال فرق بين الكافر األصلي والمرتد يف    الراجح :

من  واإلكثار  واالستغفار  التوبة  وعليه   ، المسألة  هذه 

  .وافل وخاصة إذا كثرت الفوائتالن

الحائض والنفساء ال يقضون الصالة    : الثامنة  المسألة ۞

 إجماعًا إال يف مسائل تأيت بإذن اهلل. 

الوسواس    :   التاسعة  المسألة ۞ بسبب  الصالة  ترك 

 القهري له حاالت  : 

: قدرته   األولى  مع  الصالة  النفسي  المريض  يرتك  أن 

 فيحرم لعدم العذر.السيطرة على الوسواس 
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أن يستطيع المريض النفسي أن يأيت ببعض الصالة   الثانية :

ويعجز عن بعض فيجب اإلتيان بما يستطيع كمن عجز عن  

ولعموم    ، واإليماء  الفاتحة  كسورة  الركن  بكامل  اإلتيان 

قوله تعالى ) فاتقوا اهلل ما استطعتم ( ، والميسور ال يسقط 

 . بالمعسور

يرتك المريض النفسي الصالة لغلبة الوسواس  أن    الثالثة :

عليه بسبب شدة أعراض مرضه ويتعذب وربما يستخدم  

 . حبوبًا تجعله ينام أكثر اليوم فهذا يف حكم المجنون 

 السكران هل يقضي ؟  :  التاسعة   المسألة ۞
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يقضي ، إجماعًا نقله ابن المنذر وابن حزم ، لقوله تعالى 

س وأنتم  الصالة  تقربوا  وال   ( ما  :  تعلموا  حتى  كارى 

 تقولون( ومفهومه إذا أفاق وعلم وجبت عليه الصالة. 

:    العاشرة   المسألة ۞ النائم يقضي بال خالف ، لحديث 

)من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ال كفارة لها 

إال ذلك ( رواه مسلم  ، ألنه لو لم تجب عليه حال نومه 

 .لما وجب عليه قضاؤها 

هل يجب إيقاظه ؟ فيه خالف  :    عشرة   الحادية   المسألة ۞

 بين العلماء رحمهم اهلل  :

  : ،    قيل  ،     وقيل:يجب  إذا ضاق    وقيل :ال يجب  يجب 

 . الوقت ، وكلها يف مذهب الحنابلة
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: يجب إيقاظه إذا خشي فوات الجماعة ، وإذا  والصحيح  

 . حين يضيق الوقت  فالراجح:لم تجب عليه الجماعة 

المغمى عليه واإلغماء نوعان      : عشرة   الثانية   المسألة ۞

 طويل وقصير هل عليه قضاء إذا أفاق أم ال ؟ له حالتان :  

أغمي عليه بدون اختياره كنتيجة لحادث وغيره   األولى :

 محل خالف بين العلماء  :

   : األول  الحنابلة،     القول  مذهب  ، وهو  مطلقًا  القضاء 

أغمي عليه ثالثة رضي اهلل عنه    بدليل : ) أن عمار بن ياسر

أيام فقضى الصالة ( رواه البيهقي وضعفه وروي ذلك عن 

سمرة وعمران بن حصين رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر 

 . وهو ضعيف
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: الثاين  وهو    القول   ، قليالً  أو  كثيرًا  كان  سواء  يقضي  ال 

المالكية  و  سيرين  وابن  والحسن  الزهري  مذهب 

وابن المنذر وابن حزم  ، لحديث  :  والشافعية والظاهرية  

)رفع القلم عن ثالث : الصغير حتى يكرب والمجنون حتى  

يفيق ( رواه أصحاب السنن وهو صحيح ، ولما ورد : ) أن  

اهلل عنهماابن عمر   ولياليهن    رضي  أيام  ثالثة  أغمي عليه 

ولم يقض ( رواه مالك  وفيه ضعف ، وألنه يف حقيقته ليس  

عنه القلم ورجحه ابن عثيمين وقالوا    يف عقله فهو مرفوع

 .إن صح حديث عمار فيحمل على االستحباب  

إن كان اإلغماء يومًا وليلة قضى وإن زاد   القول الثالث :

عمار  عن  ورد  أنه  ودليلهم   ، الحنفية  مذهب  وهو  فال، 

رضي اهلل عنه أنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن رواه 
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وورد عن ابن عمر يف  .الدارقطني قال الشافعي ليس بثابت 

من أغمي عليه يوم وليلة أنه يقضي نسبه الزيلعي إلى كتاب  

 اآلثار، وألن الكثرة تفضي إلى الحرج. 

 .الثاين ، لما تقدم الراجح :

من أغمي عليه باختياره بسبب مباح أو محرم كمن   الثانية :

ذهب عقله بسبب مباح كالبنج أو نوع من األدوية أو سبب 

ف كالخمر  العلماء محرم  بين  خالف  محل  ؟  يقضي  هل 

 رحمهم اهلل:

إن كان السبب مباحًا فال يقضي وأما إن كان    القول األول :

ورواية  والشافعية  المالكية  مذهب  وهو  فيقضي،  محرمًا 

 .عند الحنابلة، ألنه كالمتعمد
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يقضي مطلقًا ، وهو للحنفية والحنابلة ،  ألن    القول الثاين :

األمرين   كال  كال  الدين  تقي  الشيخ  عن  ونقل  باختياره، 

وقيل:  المصرية  الفتاوى  يف  اللزوم  اختار  قيل:  األمرين 

 .عدمه

: له   والراجح  وعقوبة  كالمتعمد  فيقضي  بمحرم  كان  إن 

المتعمد   حكم  يف  ألنه  فيقضي،  محرم  بغير  كان  وإن 

 .والمعذور ال تسقط عنه الصالة  متى قدر

الصالة حتى خرج من      :   عشرة   الثالثة   المسألة ۞ ترك 

بين   القضاء  وجوب  يف  خالف  محل   : عذر  بغير  وقتها 

 العلماء رحمهم اهلل : 
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يقضي ، وهو مذهب األئمة األربعة ، ألن   القول األول :

باب   فمن  عذر  بغير  تركها  فمن  يقضي  بعذر  تركها  من 

 .أولى

: الثاين  لعدم   القول   ، واالستغفار  التوبة  وعليه  يقضي  ال 

 الدليل. 

بن رجب يف شرح البخاري: ) ووقع يف كالم طائفة  قال ا 

تركها   إذا  فعلها  يجزئ  ال  أنه  المتقدمين:  أصحابنا  من 

عمدًا، منهم الجوزجاين، وأبو محمد الربهباري، وابن بطة  

رجب  وابن  وتلميذه  تيمية  وابن  حزم  ابن  رأي  وهو   )

والشوكاين و ابن عثيمين ، والدليل على أنه ال يقضي عدم  
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القضاء، وألن الدليل الوارد فيمن تركها بعذر   الدليل على

 .ن تركها بغير عذر فال دليل على القضاء م أما –

دليل     وألنه   ، الخالف  من  خروجًا  القضاء   : واألحوط 

التوبة، قال النووي يف مجموعه: ) وهذا الذي قاله ابن حزم  

مع أنه مخالف لإلجماع باطل من جهة الدليل ومما يدل  

ء أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمر المجامع يف هنار على وجوب القضا

رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة ( رواه البيهقي وأبوداود 

بسند جيد ولكن ابن تيمية يضعف الحديث ويجعلوها من  

الرواية الشاذة وحكم ابن عبدالرب على القول بعدم القضاء  

  ، القضاء  أو  باألداء  إما  يمتثله  الشارع  أمر  وألن   ، شاذ 

 . مشغولة وال تنفك إال بأحدهماوالذمة تبقى 
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: عشر   الرابعة   المسألة ۞ حتى     ة  الصالة   تأخير  حكم 

 يخرج وقتها :  ال يجوز إال ألمرين :

النية حين -1 إذا نوى الجمع كالمسافر والمريض بشرط 

دخول األولى، وهو مذهب جمهور الفقهاء ، ألنه ال يجوز 

ال يشرتط النية ،  وقيل : تأخير الصالة عن وقتها إال لعذر ،  

 . واألحوط األول

عن  -2 يبحث  كمن  الصالة  شروط  من  بشرط  االشتغال 

أو الماء   سخن  إذا  الوقت  خروج  يخشى  أو  من    الماء 

اشتغل بسرت عورته حتى خرج الوقت فمحل خالف بين 

 العلماء رحمهم اهلل : 
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شرط الطهارة ونحوه مقدم ، وهو قول عند    القول األول :

 . المالكية والشافعية وهو مذهب الحنابلة

شرط الوقت مقدم ويصلي على حسب حاله   القول الثاين :

اهلل   رحمه  تيمية  ابن  ورجحه  الجمهور  مذهب  وهو   ،

متأخري  إال  خالف  ما  وقال  ذلك  على  االتفاق  وحكى 

 . الحنابلة

قصد   وربما  وقوي  محفوظ  الخالف  أن  والصحيح 

االتفاق يف زمن من األزمان كما هي عادته رحمه اهلل ويف  

الناس   بعض  على  يشكل  مما  وهذا   ، الطبقات  من  طبقة 

 كيف يحكى اإلجماع والخالف مشهور ؟.
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 : )  والراجح  والدليل   ، ،   الثاين   ) استطعتم  ما  اهلل  فاتقوا 

 وحديث :) إذا وجد الماء فليمسه بشرته ( رواه الرتمذي.  

من كان مقصرًا يف الصالة     :  عشرة   الخامسة   المسألة ۞

تركه عمدا ؟محل   ما  يقضي  تاب وصلحت حاله هل  ثم 

 خالف بين العلماء رحمهم اهلل : 

 . يقضي ، وهو مذهب جمهور الفقهاء القول األول :

ال يقضي ، واختاره ابن تيمية وقال : ) إن من    القول الثاين :

فعل محرمًا أو ترك واجبًا جاهالً أو معاندًا الشي عليه ،  

ألن التوبة كاإلسالم هتدم ما قبلها ( ، وألن يف القضاء مشقة  

يجلس   من  الناس  بعض  من  ونسمع   ، وشديدة  عظيمة 

 . لماءيقضي الصالة منذ سنوات بناء على فتوى بعض الع
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من أدرك من أول الوقت      :   عشرة   السادسة   المسألة ۞

كامرأة  وقتها  خروج  حتى  استمر  ثم  مانع  طرأ  ثم  جزءًا 

حاضت قبل خروج الوقت وأدركت جزءًا من الصالة فهل  

 يلزم القضاء إذا زال المانع ؟ 

 محل خالف بين العلماء رحمهم اهلل:

  : األول  الشافعية  القول  مذهب  وهو   ، القضاء  يجب 

 والنخعي وقتادة. والحنابلة وبه قال الشعبي 

المقدار   مقدار تكبيرة اإلحرام ، وهو    فقيل :واختلفوا يف 

الحنابلة    :مذهب  عند   وقيل  قول  وهو   ، ركعة  مقدار 

أدرك أول الوقت قدر فعل الفرض وجب   وقيل :الحنابلة ،  

 القضاء ، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. 
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: الثاين  العذ  القول  إن حدث  القضاء  يجب  وقتها  ال  يف  ر 

القضاء   وجب  الضيق  وقتها  يف  حدث  كان  وإن  الموسع 

وهو مذهب الحنفية والمالكية واختاره ابن تيمية ، ألنه ال  

 . تجب إال يف الوقت المضيق وهو قبل خروج الوقت

األول ، فمن أدرك من الصــــالة قدر ركعة يف أي   الراجح :

 ، ــاء عنــد ارتفــاع المــانع  لحظــة من وقتهــا وجــب القضـــ

.(  .لعموم:) من أدرك ركعة من الصــالة فقد أدرك الصــالة

بفعلهــا من  ــه  إلي موجــه  الخطــاب  ، وألن  البخــاري  رواه 

 .دخول وقتها حتى خروجه

وهل يجب عليه قضاء الثانية     المسألة السابعة عشرة :۞

 التي لم يدرك شيئًا من وقتها ؟



 

 

 

48 

 . قوالن عند الشافعية والحنابلة

عدم القضاء ، وهو المذهب لكال المذهبين ،    والراجح: 

 .ألنه لم يدرك شيئًا من وقتها

من أدرك من آخر الوقت جزءًا     :  عشرة   الثامنة   المسألة ۞

كامرأة   القضاء   يجب  فهل  الوقت  فخرج  المانع  زال  ثم 

ثم   الوقت  دخول  بعد  أو  الوقت  خروج  قبل  حاضت 

 طهرت أو أغمي عليه ثم أفاق ؟ 

المقدار  يف  واختلفوا   ، خالف  بال  الصالة  عليه  فتجب 

 .المدرك جزءًا منه

 : من الصالة ما تقدم ، فمن أدرك مقدار ركعة    واألقرب 

   .فقد أدرك وقتها
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الوقت     :  عشرة   التاسعة   المسألة ۞ آخر  من  أدرك  من 

الصالة   مع  تقضي  فهل  المانع  زال  وقد  جزءًا  للصالة 

الحاضرة الصالة التي تجمع معها كامرأة أدركت جزًء من 

صالة  من  جزءًا  أدركت  أو  الغروب  قبل  العصر  صالة 

العصر والمغرب  العشاء قبل الفجر فهل تقضي الظهر مع  

 محل خالف بين العلماء رحمهم اهلل :  مع العشاء؟

: األول  المالكية    القول  مذهب  وهو   ، األولى  وجوب 

والشافعية والحنابلة ، وروي عن ابن عباس يف الحائض إذا  

وإذا  والعصر،  الظهر  الشمس صّلت  غروب  قبل  طهرت 

طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. وعبد الرحمن  

عوف ابن   بن  واختاره  التابعين  وأكثر  والنخعي  وطاوس 
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تيمية، ألنه جمع الصالة يف حق المعذور كله وقت واحد  

 كالمريض والمسافر. 

عدم وجوهبا ، وهو مذهب الحنفية وجماعة    القول الثاين :

واختاره   ، وسفيان  وحماد  وقتادة  كالحسن  التابعين  من 

من   الثانية  وقت  أدرك  ألنه   ، عثيمين  ابن  شيخنا 

الخطاب   فيه  إليها  الموجه  وهو   ، فقط  المجموعتين 

 . بالصالة ، وما عداه فاألصل أن الذمة غير مشغولة هبا

دليالً الثاين ،    واألقرب:المسألة محتملة واألدلة متقاربة ،  

وجد  ومادام   ، الصالة  يف  العامة  للقواعد  الموافق  وهو 

الخالف بين التابعين وليس يف المسألة نص من المرفوع  

 .بقى األمر كما تقدمفي
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ما هو القدر المدرك من   :   للعشرين   الموفية   المسألة ۞

الثانية حتى تجب به األولى؟ 

محل خالف بين العلماء رحمهم اهلل  : 

 : األول  يصلي    القول  ما  قدر  الثانية  وقت  من  أدرك  إذا 

صالهتا وركعة من التي قبلها أي قدر خمس ركعات العصر  

للمقيم وثالث ركعات للمسافر ، وهكذا وركعة من الظهر  

والشافعي يف  المالكية  ، وهو مذهب  العشاء  مع  المغرب 

 . القديم

إذا أدرك من وقت الثانية قدر تكبيرة اإلحرام القول الثاين :  

صلى األولى والثانية ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.  
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الفوائت    :   والعشرون   الواحدة   المسألة ۞ قضاء  حكم 

 مرتبة من الصلوات محل خالف بين العلماء : 

يجب قضاء الفوائت مرتبة سواء تركها لعذر   القول األول :

 .أو لغير عذر ، وهو مذهب جمهور الفقهاء

ال يجب ، وهو مذهب الشافعية ورواية عند    القول الثاين :

الحنابلة والطربي والظاهرية واختاره الشوكاين ومال إليه  

 ابن رجب.

يجب القضاء مرتبة والدليل عن عبد الرحمن بن   الراجح :

أبي سعيد، عن أبيه قال: ) شغلنا المشركون يوم الخندق 

عن صالة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل 

وكفى اهلل المؤمنين  }يف القتال ما نزل، فأنزل اهلل عز وجل: 
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الظهر   {القتال لصالة  فأقام  بالاًل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  »فأمر 

للعصر فصالها فصالها   أقام  كما كان يصليها لوقتها، ثم 

كما  للمغرب فصالها  أذن  ثم  وقتها،  يصليها يف  كان  كما 

النسائي رواه  وقتها«  يف  يصليها  يف .كان  وأصله 

من نام عن صالة أو نسيها   0ولعموم حديث :  .الصحيحين

 .فليصلها إذا ذكرها ( والقضاء يحاكي األداء

قضاؤها على الفور ؟ هل  :والعشرون   الثانية  المسألة ۞

 محل خالف بين العلماء رحمهم اهلل:

الفور وجوبًا ، وهو مذهب    القول األول : قضاؤها على 

 .جمهور الفقهاء، لحديث ) فليقضها إذا ذكرها (

 يستحب على الفور، وهو مذهب الشافعية.   القول الثاين :
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: سرعة    والراجح  األمر  يف  األصل  ألن   ، االمتثال األول 

مخالفًا  فاعله  ويعد   ، تقصير  والرتاخي   ، وعقالً  شرعًا 

 . لألمر ومقصراً 

لغرض      :   والعشرون   الثالثة   المسألة ۞ التأخير  يجوز 

صحيح كانتظار رفقة أو جماعة أو مشقة وغيرها والدليل  

تغيير   ألجل  عنها  ناموا  لما  الفجر  أخر  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن 

حضره   مكان  ألنه  قال  صحيح المكان  يف  كما  الشيطان 

مسلم ، فإن قال قائل : الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أخرها وهذا دليل على  

 . جواز التأخير

يقاس   ، وال  وقاصرة  بعلة خفية  أنه علل ملسو هيلع هللا ىلص   : فالجواب 

  ، الغيبيات  على  يقاس  وال  الغيب  أمر  من  وهي   ، عليها 
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وقضايا  عين  قضية  القضية  وهذه   ، الفور  على  واألصل 

 . األعيان ال عموم لها 

جنابة   تنبيه:  كعليه  متأخرًا  النوم  من  قام  إذا  الناس  بعض 

 ، ذلك  غير  أو  الغسل  الغسل ويؤخر  لبعد  الصالة  فيؤخر 

وهذا ال يجوز ، ويقول ما دام أهنا قضاء فال فرق يف الوقت  

بل يقال يوجد فرق ألن األداء الوقت متسع والقضاء ليس 

نه متسعًا بل على الفور كما تقدم يف المسألة السابقة ، وأل

 .لو مات يعترب مفرطًا يف القضاء

طريقة القضاء عند بعض     المسألة الرابعة والعشرون:   ۞

مع   صالة  كل  وكذا  الفجر  مع  الفجر  يقضون  أنه  الناس 

 مثيلها وهذا خطأ وقد قال به بعض الفقهاء.
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 بماذا يسقط الرتتيب ؟    :والعشرون   الخامسة  المسألة ۞

 النسيان له حالتان :   - 1

إن تذكر الفائتة  بعد االنتهاء من الصالة الحاضرة     األولى :

 محل خالف بين العلماء رحمهم اهلل:

رجل صلى العصر وبعد الصالة تذكر أنه لم يصل    مثاله :

 الظهر فما الحكم ؟ 

يسقط الرتتيب وال إعادة عليه،  وهو مذهب    القول األول : 

 الحنفية والمالكية والحنابلة، 

: الثاين  ا  القول  يسقط  وقتها،  ال  لرتتيب مطلقًا ولو خرج 

 وهو قول عند المالكية. 
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فائتة فما    الثانية : أثناء الصالة الحاضرة أن عليه  إن تذكر 

 الحكم ؟ 

: لم   مثاله  أنه  تذكر  الصالة  أثناء  العصر ويف  يصلي  رجل 

 يصل الظهر محل خالف بين العلماء: 

ال يسقط الرتتيب ، فيجب أن يصلي الفائتة    القول األول :

الحنفية  ثم   من  الفقهاء  جمهور  مذهب  وهو   ، الحاضرة 

 . والمالكية والحنابلة

: الثاين  واختاره    القول  الحنابلة  عند  رواية  ، وهو  يسقط 

 . المجد وابن عثيمين 

يسقط الرتتيب عن المأموم خاصة ، وهو    القول الثالث :

 . رواية عند الحنابلة
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 ما العمل على القول األول :

 : األول  لمالك    القوال  قول  وهو   ، يعيد  ثم  نفال  يتمها 

 . ورواية عن أحمد

يقطعها ، وهو مذهب الحنفية وقول لمالك    القول الثاين:

 . ورواية عن أحمد

إن كان إمامًا فيقطع الصالة وإن كان غيره   القول الثالث:

 . يتمها نفالً ، وهو صحيح مذهب الحنابلة

م إليها  المنفرد يقطع مالم يركع فإن ركع ض  القول الرابع:

ركعة ويقلبها نافلة ويخرج ، واإلمام يقطع ، والمأموم يتم  

 . ثم يعيد ، وهو مذهب المالكية
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: لسقوط    والراجح  الصواب  وهو  الفائتة  ويقضي  يتمها 

وأما   المجد  وجده  الدين  تقي  ورجحه  بالنسيان  الرتتيب 

بن سباع   اهلل عنهحديث حبيب  أدرك   -   رضي  قد  وكان 

ملسو هيلع هللا ىلص  عام األحزاب صلى المغرب،  ، أن النبي  -النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  

. "هل علم أحد منكم أين صليت العصر؟    "فلما فرغ قال:  

قالوا: يا رسول اهلل ما صليتها، فأمر المؤذن، فأقام الصالة،  

فصلى العصر، ثم أعاد المغرب ( رواه أحمد وهو ضعيف  

   . ، ضعفه ابن حجر والزيلعي وابن عبدالرب

أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    وأما حديث  ابن عمر رضي اهلل عنهما 

اإلمام   "قال:   مع  وهو  إال  يذكرها،  فلم  صالة  نسي  من 

فليصل مع اإلمام، فإذا فرغ من صالته فليعد الصالة التي  

قال البيهقي :    "نسي، ثم ليعد الصالة التي صلى مع اإلمام  
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تفرد أبو إبراهيم الرتجماين برواية هذا الحديث مرفوعًا، 

 قوفًا.والصحيح أنه من قول ابن عمر مو

 خشية خروج وقت الحاضرة.   - 2

مثاله : إنسان قام لصالة العصر متأخرا ولم يبق من الوقت   

لم يصل   أربع ركعات وهو  إال قدر  المغرب  حتى يدخل 

صل  أم  ترتيبًا  العصر  ثم  الظهر  تصلي  نقول  فهل  الظهر 

بين  فائتتين محل خالف  تكون  ال  الظهر حتى  ثم  العصر 

 العلماء رحمهم اهلل : 

األول: فإن    القول  بالحاضرة  مع  البدء  صح  بالفائتة  بدأ 

 اإلثم ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وبعض المالكية. 
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ال يسقط ، وهي رواية عند الحنابلة وأنكرها    القول الثاين :

 . القاضي

األول ، ألن واجب الوقت مقدم ، ولعدم اجتماع  :    الراجح 

 .فائتتين

أم    :   فرع ۞ االختياري  هو  هل  الوقت  بخروج  المراد  ما 

 االضطراري ؟ 

االختياري ، وهو قول عند الحنفية ومذهب   القول األول :

 . الحنابلة

 .االضطراري ، وهو مذهب الحنفية القول الثاين :

محل خالف بين العلماء رحمهم خشية فوات الجماعة  - 3

 اهلل  :



 

 

 

62 

إنسان دخل المسجد فوجد الناس يصلون العصر    مثاله :

العصر ثم تصل    وهو لم يصل الظهر المذهب يقولون تصل

صل  ثم  الظهر  بنية  معهم  ادخل  يقال  والراجح  الفائتة 

 .العصر واختالف النية ال يضر

يسقط ، وهو مذهب الحنابلة واختاره ابن   القول األول : 

 . تيمية وابن حجر العسقالين وابن سعدي

ال يسقط ، وهو مذهب الحنفية ورواية عند   القول الثاين :

صاحب الشرح الكبير ، ألن  الحنابلة ورجحها ابن قدامة  

على  الشرط  فيقدم  شرط  والرتتيب  واجبة  الجماعة 

 الواجب. 

 محل خالف بين العلماء رحمهم اهلل : الجهل  - 4
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: األول  مذهب    القول  وهو   ، بالجهل  الرتتيب  يسقط 

ابن  واختاره  والحنابلة  المالكية  عند  قول  وهو  الحنفية 

 . تيمية

قول عند المالكية ومذهب  ال يسقط ، وهو    القول الثاين :

 . الحنابلة

األول ، لعموم أدلة العذر بالجهل وكالناسي فيما    الراجح :

 . تقدم

 . خشية فوات الجمعة   - 5

هبا   الرتتيب  يسقط  أصحها   ، الحنابلة  عند  روايتان  فيه 

وصوبه يف اإلنصاف ورجحه تقي الدين ، ألن الجمعة ال  

 تقضى ، وهي آكد.
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إنسانًا وهو يستمع الخطبة تذكر فائتة فإنه لو أن    :  فرع ۞

يقضيها سواء كان قريبًا يسمع الخطبة أو بعيدًا ال يسمعها 

  .بشرط أال تفوته الجمعة ، هكذا قرره تقي الدين

 وهو مذهب الحنابلة. خشية فوات العيد ،   - 6

اللهم فقهنا يف الدين وفق ســنة ســيد المرســلين  ��

دعاته وأنصـاره ، اللهم ملسو هيلع هللا ىلص وثبتنا عليه ، واجعلنا من  

رضـــاك وصـــالحًا وثباتًا لقلوبنا وطهارة لنفوســـنا 

وذرياتنا ، ونصـرًا وعزًا لإلسـالم والمـسلمين وبالدنا 

وبالد المســــلمين ووالهتـا على رضـــــاك، وجمعـًا 

ن   مــي ــاـل ظ ـل ـل ــًا ً ، وهـالك ــداك  ه ى  ن عــل مــي ـــل مســ ـل ـل

 .المعتدين
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وإلى لقاء آخر يسره اهلل بمنه وكرمه على طريق العلم  

 . لهدى وا

إّنا على الب عاد  والتفرق           َلنلتقي بالذكر  إن لم َنلتق 

ك

تبه

/

فه

د 

بن

ي

ح

ي

ى 

ا

ل

ع

م

ا

ر

ي

ا

ل

بل

د 

ا

 كتبه / فهد بن حيىي العماري 
 هـ 26/2/1443البلد احلرام  

famary1@gmail. com

ك
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https://drive.google.com/drive/folders/1poCXP2fE_x6MhqH3eToYhTUxKVzfvNzd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1k94oP_gJ07dAwm_XDbcg4tHYUoOBA_R3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zbzJrzMZyG4w_P8w9-u7ECeW9SScLt4z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1boDbAOZfYIcsBy-Bhp08iVYMxALYl07q?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1anC3N2B7Q-Law_fuJ0Ww6CkpLzTq8pkd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18O4CiGC4OIlUF87UkMy4mFnKpOLXX_HP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MV_RJxXiulLm25bTqEp-7EL7m2y5Jc18?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-Si9H39b7mMQJhNebVVkEaQkS8f2MPN3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MqpS549l0dbOBvTc5m6fE5xcJWcxVcHW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jVn00NXzxbgX47exycTNElA2Mpe4niA-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SS6sm294ntwIiyzSxHrCOETo_QwbMDSW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1frqH8vTNl0XSbMXo0LBW-9Cm46o3iGwP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1orVHJOY--K3gBNE26wyDekYPFWOjzWNE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y2ULv3Ib2R0A1lTdFFzqEKEBmXSyZW5B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GQ8bkOcmipByDo_lXqpuMQo3ov8BEfdO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1g3aerEUj3tlZX0XkNwG0wdEP4yKpcYzX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z2fZoAaoCGG0pZm_pn4sUZ7rM-TKgqLF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13O0lVlBM5Lj1HntAdvFHItMEpT26G0TE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-h6qcrAVds7b_zHVGQEwMEa2aJx4vMby?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sMFHW9NeK9rs-bHEnLhSDPN5eeFYKj5M?usp=sharing
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